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لــيــجـــعــلــوا مـن إكــســبــو  2020دبي
يـا لإلبداع يخـلق حالة من محركـا عا
اإللهـام من أجل حلـول إبـداعيـة قابـلة
للقـياس كمـا يخـلق  أثرا ملـموسا في
حتس حياة الناس في أنحاء العالم
من خالل دعم التطويـر ونشر احللول
اجلـديـدة امـا الـتـقـاعل فـانه من خالل
"تواصل الـعقـول" بـهدف دعم احلـلول
في مــوضــوعـات إكــســبــو الــفــرعــيـة:

الفرص والتنقل واالستدامة
q³I² *« lM Ë —UJ²Ðô«

ويتخلل العمل في اكسبو 2020 دبي
ـــؤثــر الـــتــابع  بــرنـــامج االبــتـــكــار ا
لبرنامج إكسبو اليف لتمويل احللول
بـتكرة واجلـديدة الـتي تتـماشى مع ا
الـشــعــار الــعـام إلكــســبـو 2020 دبي

ـوافـقة الـعراق قـبل اشـهـر ابـلـغـنـا بـا
لــكن لم يــحـــدث اي شي في اخــتــيــار
ــبـنى مـوقع جــنـاحـه ومـا يــتـعــلق بـا

عروضات والكثير من االمور. وا
ت ان تـضـيع عـلى فـوجـئت حـقـا وتـا
الـــعـــراق مـــثـل هـــذه الـــفـــرصـــة لـــكن
ــسـؤول حــاول تــخــفــيف االلم بــانه ا
يعـتقـد ان احلكـومة الـعراقـية تـاخرت
ـا هو ـيـزانيـة وان ذلك ر في اعداد ا
الـسـبب خـاصـة انه ابـلـغـنـا ان هـيـئـة
ـعـارض الـعـراقـيـة هي الـتي تـتـولى ا

شاركة. ا
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وفي جـولــة في االكــسـبــو الـذي يــقـام
على مساحة إجمالية تبلغ  4.38كيلو
مــتــر مــربع عــلــمــنــا ان اإلمــارات قـد
ـشـاركات ـسـتـهـدف  جتاوزت الـرقم ا
الـــدول والــــذي الـــتــــزمـــته فـي مـــلف
الترشـيح الستـضافـة إكسـبو الدولي
وذلك قــبـل مــا يـــقــرب من عـــامــ من

انطالق فعالياته.
إكـــســــبـــو 2020 دبي يـــعــــد احلـــدث
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ـسـتـقـبل". "تـواصل الـعـقـول وصـنع ا
وتـــتــركـــز مـــجـــاالت الـــتــمـــويل عـــلى
وضوعات الـفرعية الثـالثة إلكسبو: ا

الفرص والتنقل واالستدامة.
يقـدم الـبـرنـامج منـحـا تـصل إلى مـئة
ألف دوالر أمـــريـــكي لـــلـــمـــؤســـســـات
االجـتــمــاعـيــة والــشـركــات الــنـاشــئـة
ـشــاريع اجلـمــاهـيــريـة من أنــحـاء وا
العـالم اسـتـنـادا إلى إمـكان تـأثـيـرها
في الــبــيــئـة احملــيــطــة بــهــا بــصـورة
إيـجـابــيـة وإنـتـاج قــيـمـة اجـتــمـاعـيـة

حقيقية.
ول إكسبـواليف حلوال في األسواق
تطورة واألقل تـطورا ويبـني منصة ا
ـشــتـرك. ــعــرفـة واإلبــداع ا لـتــبـادل ا
ويـوجـه الـبــرنــامج الــدعـوة إلى رواد
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مرت علـى بغداد سـن عِـجاف  وفـترات مـظلمـة  وظروف صـعبـة وقهر
ومـحن  لـكـنــهـا تـخـرج بـعــد كل هـذه الـتـراكـمــات واألزمـات مـنـتـصـرة 
فياترى لمَ كل هـذا التالحم واإلقتتـال والتهافت من أجل الـسيطرة عـليها
! يقال إن من ملك بغداد ملك العالم بـأسره ! فكيف أصبحت هذه مطمع
اذا سـلّمها أهلها لتقع فـريسة ولقمة سائغة لكل أنظار العالم ? ولنسأل 

أولئك الطامع بخيراتها.
فهي صـبـرت حـتى ملّ الـصبـر من صـبـرهـا وتعـجب  أسـتـبيـحت كـثـيراً
ودمرت كثيراً وجرحت كثيراً  إنها اآلن على وشك اإلنفجار فهي بركان
ـضـطـهدة ـكـلـومـة ا يـغـلي ويـفور  وإذا نـهـضت فـإنـهـا سـتـنـهض وهي ا
عـذبـة  ستـنـهض وتزيح هـذه الـقوى وتـطـردهم منـهـا ألنهم تـنـكروا لـها ا
عـروفـة  والكل سـيسـقط ال ريب في ذلك  وسـتعـيد ولهـويتـهـا العـربيـة ا
عـافيـتـهـا حـتـمـاً ألن دول الـشـر والبـاطل لـن تدوم  ولـكن مـع من تـنهض

ومع من تعيد صحتها وعافيتها ? 
ـا فيـهم أهـلـهـا تـنـكـروا لـهـا وفـضلـوا غـيـرهـا عـلـيـهـا  ونـسوا اجلـمـيع 
وتنـاسوا إنـهم عـمالء الداخـل وخونـة اخلارج  تـكـالبـوا عـلى حطـام هذه
ذهب أو الـعرق الدول لـيسـلمـوهم بغـداد العـروبة حتت ذريـعة الـدين أو ا

وما أقبح وأرذل تلك احلجج ! 
القـلـوب احلرة والـضـمائـر احلـية سـتـنهض يـداً بـيد مـعـها وتـعـود أيامـها
سـامرات واحلـكايـات الشعـبيـة البغـدادية  وتـعود شمس اخلوالي إلى ا
بغـداد مشـرقةً كـما السـابق  ولعـلهـا ستـكون أحـلى وأحلى فـهي عروس
الـشـرق األوسط وقـلـبـهـا النـابـض بـاحليـاة واحلـضـارة  إنـهضِ مـن هذا
ــوت الـذي قـطع اإلنـكـســار أيـتـهــا الـعـاصــمـة احلـرة  إنــهضِ من هـذا ا
ـؤمرات التي تُحاك عـليكِ  فيا مـجد العروبةِ أوصالكِ  إنهضِ من هذه ا

إنهضِ  ويابغداد السالم فأنتِ السالمُ
اجلـوع والـفقـر وسـوء الـتـعـلـيم وشـحـة اخلـدمـات  كـلـهـا أمـور سـتشـكل
عامالً رئيـسيـاً في إنتفـاضة الـعاصمـة  فاجلـوع وقلة فـرص العـمل هما
أكبـر عـامل مـحـفـز للـثـورة  وآن اآلوان أن تـنـهض احلـبيـبـة مـشـمرة عن

سواعدها لتطرد الغرباء والطامع الذين تكالبوا على نهب ثرواتها .

اضي وصل بعيد احلب العام ا     »UH²Š‰∫  جانب من احتفاالت ا

1
تستـهويني مـواقفُ عراقـية نبـيلة  حتـمل في أعمـاقها دالالت ذات أهـمية
بالغـة  ولكنـها تمـر على النـاس مرّ الكـرام وكأنهـا أحداث عاديـة مجردة

عن تلك الدالالت اخلطيرة ..
ومن هنا :

فأنا أحاول أنْ أدّون شيئا عن بعضها خوفا عليها من الضياع ...
تالطم األمواج .. انها قطرة من ذلك البحر ا

2
بادرات النبيلة فهي  أما الدالالت التي تكشف عنها تلك ا

ـعــاصـر من تــاريخ مـليء الـداللــة احلـضــاريـة : وهي مــيـراث الــعـراقـي ا
بـالـبـاهـر الـزاهـر من حـضـارته الــعـريـقـة الـضـاربـة بـجـذورهـا في أعـمق

األعماق... فالعراقي ابن حضارة عريقة 
والـداللـة االخالقـيــة : حـيث أنَّ األخالق هي احملـرّك الــفـاعل نـحـو إطالق
ـواقف الـعـظـيــمـة بـكل مـا تـنـطــوي عـلـيه من نـبل ــة وا ـبـادرات الـكـر ا

وشجاعة ومروءة وإقدام وايثار ..
انّ االخالق هي مـنــظـومـة الـســجـايـا والــصـفـات الـســامـيـة  الــتي تـقـفـز

باالنسان الى أعلى القمم ...
ـعـطـيات الـدين  في والـداللة الـديـنـيـة : حـيث أنـها االسـتـجـابـة الـعـملـيـة 
تـواصل في مـضـاميـر الـنفع احلثّ على أرسـاء دعـائم اخلـير  والـبـذل ا

ردودات الكبيرة ... االنساني  واألعمال احليوية ذات ا
والداللـة االنسـانيـة : فـالهُـوية االنـسانـية ال تـصـدق حقـيقـة على أصـحاب
ا تنـطبق تمام االنـطباق على قيـتة و"الذاتيـة" العميـقة  وا "النرجسـية" ا
اولئك الـذين جنـحـوا في تكـسـيـر حواجـز الـذات وجتـاوزها الى الـفـضاء
ـزدان بكل مـا تعـنيه االنـسانـية من تـفاعل وتواصل االنسانـي العام ... ا

مع اآلخرين .
ذلك أنَّ الوعي وقد تـكـون الـداللة الـثـقـافيـة أحـيـانا من بـ تـلك الـدالالت 
ـعرفـة الـعمـيقـة  بـفلـسفـة الـكون واحلـياة والـقـيم  تدخل في تـميـز  وا ا

تلوين السلوك االنساني بأنصع األلوان .
الحم قام لو أردنا االسترسال في احلديث عما وراء تلكم ا ويطول بنا ا

تنوعة للسمّو والرقيّ ... ظاهر ا وا
 }

تزوجت احدى السيّدات العراقيات بـشابٍ أَحبَّها وأحَبَتّْهُ بصدقٍ وحرارة
 فـعاشـا مـنـسـجـمـيْن سـعيـديْن  غـيـر أنّ الـزوج أُصـيب بـفـشلٍ (كـلوي)
عرّض حياته للخطر ... فكان البُدَّ ان تُـزرع له (كِلْيَة) تُعينه على مواصلة

أشواط احلياة ...
وهنا :

صَمَتَ األقربون جميعا  ولم ينبس أحدهم ببنتِ شَفَة ..!!
لم يتصدَ منهم أحد إلبداء استعدادِهِ للتبرع (بكِلْيتهِ) لذلك الشابّ 

ووقفت زوجتُه وأعلنت :
انها هي الـتي ستتبـرع باحدى (كِـلْيتـيها) الى زوجـها لتدفـع عنه الغوائل

...
ولم تكن تلك األسرة الشابة من األُسر الثرية القادرة على شراء (الكِلْية)

ناسبة ذات األسعار العالية ليصار الى شرائها بدل التبرع ... ا
وهكذا كان ..

وتـبرعـت الزوجـة بـكِـلْـيـتِـهـا لـزوجهـا وزُرعتْ ولـكـنـهـا لم تـكن بـذات تـأثـير
طويل..

فأغمض الزوج عينيه واستمر في سباته الطويل الطويل ..
ضـير في ولم تَحْظْ هـذه العـراقيـة النـبـيلـة إالّ بشيء واحـد وهو راحـة ا
ا وقتٍ استكـثر فيه اجلـميعُ علـيها –رسميّـا وشعبـياً- إشادةً او تـقديراً 

أقدمت عليه من عمل وضيء البُدَّ ان يُذكر فيشكر 
وفي هذه األيـام قرأتُ خـبر الـشاب الـعراقي الـنبـيل الذي سـخا بـجارحة
من جوارحه وتبـرع بها الى أمّه وتَمَّ ذلك في عـمليـة جراحيـة أجريت لها

في احدى مستشفيات (الهند) 
ـســتــشـفـى سـارع أهلُ وحـ عــجــز عن دفع فــاتــورة ا

طلوب وحتويله اليه .. بلغ ا مدينَتِهِ جلمع ا
هذا غيض من فيض 

وهكذا تتواصل حـلقات الشـمم العراقي مع امتداد
األيام .

كــنت واحــدا من الــذيـن اتــيــحت لــهم
زيــارة الكــســبـو  2020في دبي الـذي
علـمت انه سـيفـتـتح في تـشرين االول

قبل ويستمر حتى نيسان 2020 ا
مـــجــمـــوعـــة من االعـالمــيـــ من دول
مـخـتـلـفـة كـانـوا يـحـضـرون فـعـالـيات
ـيــة لـلـحـكـومـات في دبي الـقـمـة الـعـا
نظمت لـهم زيارة لالكسـبوا وكنت من

بينهم. 
شيء رائع حقا ان دولة عربية حظيت
باقـامـة االكـسـبـو ووفـرت له امـكـانات
هــائــلــة ووضــعـت له شــعــار تــواصل

ستقبل. العقول وصنع ا
VzUſ ‚«dF «Ë W Ëœ 190

سؤولـون في موقع االكسبو قال لنا ا
ان 190دولــة اكــدت مــشــاركــتــهــا في
معرض إكسبو 2020 دبي  وكان من
الـطـبــيـعي لـصــحـفي عـراقـي يـشـاهـد
اعالم 190 دولـــــة ويـــــدقـق فـــــيـــــهـــــا
ليكتـشف ان العراق لـيس من ب تلك

الدول.
ـسؤولـ كيف ذلك? قـالوا ان سالت ا
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األعـــمـــال والـــشـــركـــات الـــصـــغـــيـــرة
ـنظـمات غيـر الربـحية توسـطة وا وا
واجلــهـــات احلــكـــومــيـــة كي تــتـــقــدم
لـلــبــرنــامج بــحـلــول لــلــمـشــكالت في

مجتمعاتها وفي العالم
ـسـؤولـون في اكـسـبو  ان وذكر لـنـا ا
أجنحة الدول ستضم كل ما هو شيق
ــتع مـن مــعــروضـــات تــفــاعـــلــيــة و
وعـروض حــيــة وفـعــالـيــات شــعـبــيـة
وتــراثــيــة بــاإلضــافــة إلى فــعــالــيــات

للمختص ورجال األعماء 
اكــســبـو  2025الــقـادم ســيــكــون في
مديـنة أوسـاكا الـيـابانـية  الـتي فازت
بحق استـضافـته بعـد أن تغـلبت على
مدينتي ايكـاترينبرج الـروسية وباكو

األذربيجانية.

ـــؤتــــمـــر وذلك خـالل تـــوقف في عن ا
العاصمة السلوفاكية براتيسالفا يوم

الثالثاء قبل أن يتوجه إلى وارسو.
وقــال في مـــؤتــمــر صـــحــفي ”بــعض
الـدول سـيــحـضــر وزراء خـارجـيــتـهـا
والبعض اآلخر ال. هذا هو اختيارهم.

wIOIŠ ÂbIð

وأضاف نـعـتـقد أنـنـا سـنحـقق تـقـدما
حـقـيـقـيـا. نـعــتـقـد أنه سـتـكـون هـنـاك
عشـرات الدول الـتي تعـمل بجـدية من
أجل شـــــرق أوسـط أفـــــضل وأكـــــثـــــر
استقرارا وآمل أن نحقق ذلك بحلول

وقت مغادرتنا يوم اخلميس.“
وبــيــنــمــا فــتـــحت دول مــثل فــرنــســا
ـانــيــا وبــريـطــانــيــا قـنــاة جــديـدة وأ
لــلــتـــجــارة بــغــيـــر الــدوالر مع إيــران
لتـفـادي الـعقـوبـات األمـريكـيـة وإنـقاذ
االتـفــاق الـنــووي فــقـد انــتـقــدت تـلك
الدول برنامج الـصواريخ البالـيستية

اإليراني.
وقـال مـســؤول أمـريــكي كـبـيــر بـشـأن
جدول أعمال مؤتمر وارسو ”ستكون
هناك مـناقشـات بشأن نـفوذ إيران في

ـكننا فعله الشرق األوسط ما الذي 
لـلــمــسـاعــدة في حــمل إيــران عـلى أن
تكون في وضع أكثر نفـعا وللتصدي
بـشـكل جـمـاعي لــبـعض من سـلـوكـهـا

نطقة.   الضار في ا
ومن بـــ اخلالفـــات األخــرى بـــشــأن
الــســيــاســة عــبـر حــلــفــاء واشــنــطن
األوروبيون أيضا عن القلق إزاء قرار
ترامب بـسـحب القـوات األمـريكـية من

سوريا.
ــؤتـمــر أيــضـا جــاريـد يـتــحــدث في ا
كـوشــنـر مــسـتــشــار الـبــيت األبـيض
وصهـر الـرئيس تـرامب بـشـأن خطط
ـــتـــحــــدة لـــلــــسالم بـــ الـــواليــــات ا

. الفلسطيني واإلسرائيلي
رجح أن يـخـوض كوشـنر ومن غيـر ا
في كثيـر من تفـاصيل اخلطـة غير أن
نـاسبات األولى هذه ستـكون إحدى ا
ـساعي التي يـتحـدث فيـها علـنا عن ا

األمريكية.
سـؤولون الفـلسـطينـيون إنهم وقال ا
لن يـحـضـروا مـؤتـمـر وارسـو بـسـبب
قرار واشنطن نقل السـفارة األمريكية

أوروبـيـة كـبـرى من زيـادة الـتـوتـر مع
طهران. ويسلط غـياب وزراء خارجية
انيا القوت األوروبيت الـكبيرت أ
وفــرنــســا الــضــوء عـــلى الــتــوتــر مع
االحتــــــاد األوروبي بــــــســــــبـب قـــــرار
الــرئـــيس األمــريـــكي دونــالـــد تــرامب
اضي باالنـسحاب من االتفاق العام ا
ـــبـــرم في عـــام 2015 مع الـــنـــووي ا
إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.
وقـال مــســؤول في االحتــاد األوروبي
إن فـيــدريــكـا مــوجــيــريـني مــســؤولـة
السيـاسة اخلـارجية بـاالحتاد والتي
كانت طـرفـا أساسـيا فـي اتفـاق إيران
ـؤتــمـر الـنــووي لن حتـضــر أيـضــا ا
الذي يسـتمر عـلى مدى يومـ بسبب
ارتباطات أخرى. لكن وزير اخلارجية
األمريكي مـايك بومـبيـو سيـسافر إلى
بــروكــسل يــوم اجلــمــعــة لالجــتــمــاع

معها.
وســـوف يـــنـــضم مـــايـك بـــنس نـــائب
الـرئــيس األمـريــكي إلى بــومـبــيـو في
وارسـو. وهـون الـوزيــر األمـريـكي من
شـأن غــيـاب وزراء أوروبـيــ بـارزين

إلى الـقــدس. غــيـر أن رئــيس الـوزراء
اإلســرائــيــلـي بــنــيــامــ نـــتــنــيــاهــو
ســيـــحــضـــر إلى جــانـب الــعـــديــد من

سؤول من الدول اخلليجية. ا
ولم يــــــتـــــــضح مـن الــــــوزراء الــــــذين
ــنــظــمــ ســيــحــضــرون نــظــرا ألن ا
ـشـاركـ قبل رفـضوا نـشـر قـائـمـة بـا

ؤتمر. ا
ـؤتـمر فـرصـة حلـكـومة واستـضـافـة ا
احملـــافــظـــ في بـــولـــنـــدا لــتـــعـــزيــز
الــــعـالقــــات مـع واشــــنـــــطـن في وقت
يـواجـهـون فــيه عـزلـة مــتـزايـدة داخل
االحتـــاد األوروبي وسط نـــزاع حـــول
ــعــايـيــر ســيـادة الـتــزام احلــكــومـة 

القانون.
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وقــال بــيــوتــر بــوراس مــديــر مــكــتب
وارســـــــــــو فـي اجملـــــــــــلـس األوروبـي
لـلــعالقــات اخلـاجــيـة وهــو مـؤســسـة
بحثية ”هذا جهد واضح للتأكيد على
رغـــبــــتــــهم في إرضــــاء واشــــنـــطن.“
ــؤتــمــر حتــددهـا وأضـاف ”أهـداف ا
ـــتـــحـــدة ولـــيس أيـــضـــا الـــواليــات ا
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اجتـمع وزراء للـخارجـية ومـسؤولون
دولـــة في الـــعـــاصـــمـــة كــبـــار من 60 
البولندية وارسو امس األربعاء حيث
ــتـــحــدة في زيــادة تــأمل الـــواليــات ا
الضغط على إيران برغم مخاوف دول

نفذ.“ بولندا. بولندا ليست سوى ا
لكن وزير اخلارجية الـبولندي ياسيك
تــشــابــوتــوفــيـتـش إن الــتــعــاون بـ
ــتـحـدة ضـروري أوروبـا والـواليـات ا

شكالت في الشرق األوسط. حلل ا
وقال في تـصـريحـات لـلـصحـفـي في
وارســو ”االحتــاد األوروبي في رأيي
ال يتـمـتع وحـده بثـقل سـيـاسي يـكفي
حملاولة الـتأثيـر فعلـيا في الوضع في
ـكـنـنـا الـشـرق األوسط.. وأضـاف ال 
ــارســـة نــفــوذ إيـــجــابي وحتـــقــيق
الــــسالم واالســــتــــقـــرار فـي الــــشـــرق
األوسط إال بــــالـــعــــمل مع الــــواليـــات
ـتـحــدة وبـصــورة أعم مع مـجــتـمع ا
ـقــراطــيـة. وقــال مـيــشـال الـدول الــد
بـارانـوفـســكي مـديـر مــكـتب صـنـدوق
اني في وراسو إن نتيجة مارشال األ
ـكن أن تبرز االنـقسامات أو ؤتمر  ا

تعزز االتفاق بشأن إيران.
وقال ”ستثـبت النـتائج الـنهـائية إلى
ــؤتــمـر حـد بــعــيــد مــا إذا كـان هــذا ا
سـيـظـهـر زيـادة الـتـوافق أو سـيـظـهـر

اتساع هوة اخلالف.“
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ـوصلـيـون عـشيـة احـتـفال يسـتـذكـر ا
الـعـالم بـعـيـد الـعـشـاق او عـيـد احلب
كل مـــا واجـــهـــوه مـن مـــحن ومـــاسي
خالل حقبة داعش ابان سيطرته على
ـدينـة  خـصـوصـا تـوجـيـهـاته بـعدم ا
محـاكـاة الغـرب بـاحتـفـاالتهم السـيـما
اسـتـخـدام بـعض الـرمـوز والـطـقـوس
الـتي تـقـارب تـلك االحـتـفـاالت. وفـيـما
يضع محمـود حامد مجـسم لدب كبير
بـالــلـون االحــمـر عــلى واجــهـة مــحـله
اخلــاص بــالــهــدايــا واالكــســســورات
يـقــول (انه خــرج من مــاســاة كــبــيـرة

دينة). خالل سيطرة التنظيم على ا
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ويضيف حامد (كـنت املك محال لبيع
الهدايـا واالكسـسورات وكـنت احتفظ
ا تـبـقى من عـيـد احلب لـعام 2014
وخالل مـحـادثـتـي مع احـد االصـدقـاء
حيـنـمـا سـيـطـر التـنـظـيم عـلى مـديـنة
وصل اخـبـرني بـضـرورة الـتـخلص ا
من تـلك الـبـضـاعـة رغم انـهـا كـلفـتـني
نحو  10مالي دينار عراقي  وفكرت
بـــالـــكــــثـــيـــر من اخلــــيـــارات من اجل
التخلص من الدببة احلمراء والقلوب

لـهـوالء الــذين قـدمـوا ارواحــهم مـثـاال
ظلم) . وصل ا للمقاومة  في زمن ا
واكــتـسـت مـحــال عــديــدة في مــديــنـة
ــوصل بـــالــلـــون االحــمـــر  وحــرص ا
اصـــحـــاب تـــلك احملالت  فـي احـــيــاء
ـــصـــارف ـــثــــنى واجملــــمـــوعــــة  وا ا
والزهـور جلذب زبـائـنهم بـالـكثـير من
الـبــضـاعــة الــتي اسـتــوردوهـا بــهـذه
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وقال فاضل حـمدون ان (بـضاعـة عيد
ـنشـا الصـيني سـتوردة من ا احلب ا
عادة ما توصف برخص ثمنها  فمثال
الــدب بــاحلــجم الــكــبــيــر ذات الــلــون
االحمـر يـنـاهز سـعـره نـحو  120الف
او 100 دوالر بينما جتده في محالت
ـــدن مـــثل دهـــوك او اربـــيل اخـــرى 
ـنشا ذاته بسعـر اغلى رغم انهم من ا
ديـنت لذلك بات الـكثـير من اهـالي ا
وصل لغرض شراء يقصدون مدينة ا

قترنة بعيد احلب). هذه الرموز ا
ويضـيف حمـدون (نسـعى الستـقطاب
ـــــوصل الــــــذين مـــــازالـــــوا اهـــــالـي ا
خجولـ في االقبـال على تـلك الرموز
ـقبل على  مناسبات بينما يكتفي  ا

اجـتـمـاعـيـة كـاخلـطـوبـة او
الزواج في ابتياع مثل تلك
االشياء الهدائها لذويهم) .
ويــعـلـق صــفـوان نــاظم ان
ــا اقـتـرن (عـيـد احلـب لـطـا
بالـغرب لـكنـنا الـيوم وبـعد
ـوصل ان ـديـنة ا مـا حل 
نــبــحث عن مــنــاســبــاتــهــا
لــــتـــكــــر  الــــكــــثـــيــــر من
ن ضـــحــوا اجملــهـــولــ 
بارواحهم وسفكوا دمائهم
ــديـنــة فــاذا كـان من اجل ا
الغرب يكرم احد القديس
ن  قدم حـياته النصـارى 
قربـانا لـلمـحبـ والعـشاق
فكم بـاحلري عـلـينـا ان قدم
كموصلي من التضحيات
القرانـنـا في هـذا الـعـيد او
تــــخــــصـــــيص يــــوم اخــــر

ن قـدمـوا دمائـهم قـربـانا لالحتـفـال 
ــوصـل تــسـتــحـق مــنـا لــلــمــديــنـة فــا
االكثـر).  فـيـمـا رسـخت بـذاكـرة جناح
قترنة يونس (العديد من  الذكـريات ا
بـــايـــام ســـيـــطـــرة داعش وتـــفـــتـــيش
نكرات بحسب وصفهم عناصره عن ا

وفي احــد االيــام حــيــنــمــا كــانت تــلك
الــعـــنــاصـــر  تــبـــحث عن مـــحل الحــد
ن كــــان في االصل ـــســــيـــحــــيـــ  ا
مخـصصـا لبـيع القـرطاسـية والـهدايا
واالكسسورات  فقد  فتحه بواسطة
مـسـدس حـيث كـســر الـقـفل واخـرجت

اجملسـمـة حـتى تـعـرضت لالرق لـلـيال
عديدة حتى وجدت  نفسي وانا احمل
تـلك الـبـضاعـة فـي الهـزيـع االخيـر من
الـلـيل  واقـصـد طـريـقـا تـرابـيـا  وسط
ـــنــــهـــمـــرة الـــعــــواصف واالمـــطــــار ا
التخـلص من الـبـضـاعة الـتي كـلـفـتني
واقع مبالغ باهـضة اللقيـها في احد ا
وصل تـرمي فيـها التي كـانت بلـديـة ا

انقاضها ونفاياتها).
فــيـــمــا قــال جـــاسم حـــيــدر (ان مــرور
وصل بـعـيد احلب هـذا الـعام يـحتل ا
منزلة كبيرة كـونها تخلصت من افراد
كانـوا يـكـرهـون احلب  ويـقـاومون كل
ت الـيه بـصـلــة  فـتـنـظـيم داعش مـا 
كــره االخـــر اخملـــتـــلف من مـــســـيــحي
وشـيـعي وتـركـمـاني وكـردي فـطـردهم
دينة في اول محطات سيـطرته على ا
ومن ثم قــــاوم كل مـن خـــالـف اوامـــره
وقــاومه لـيــنــعــتــهم بــصـفــات بــذئــيـة
خـصــوصــا االفـراد الــذين الــقـاهم من
اعـلى الـبنـايـات بـحـجـة انـهم مـثـلـي
لكـنـهم في احلـقـيـقـة قاومـوا الـتـنـظيم
واقـدمـوا عـلـى اعـمـال شـجــاعـة  لـذلك
النود ان نطلق على  الـعيد عيد احلب
بل عيد الشجاعة  ونهديه ذكرى العيد

تلك الدببة الـكبيرة  لـيتم احراقها في
وسط الشارع ومن ثم كتب على احملل
بانه مصـادر للـدولة االسالميـة واعيد
قـــفــــله بـــعــــد ان تـــمت مــــصـــادرة كل
ــوقف بـــقي في ــتـــلــكـــاته  وهـــذا ا

خاطري  وسيبقى ما بقيت حيا)..
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اصــدرت وزارة الــتـعــلــيم الــعــالي والــبـحث
شمول بقرار اعادة العلمي بيانا للطـلبة ا
ــرقـــنــة قـــيــودهم مـــشــددة عـــلى ضــرورة ا
ـهم طـلـبــات خـطـيـة لـكــلـيـاتـهم. وقـال تـقــد
ـديـر الـعـام لـدائـرة الـدرسـات والـتـخـطـيط ا
ــتـابــعـة ايــهـاب نــاجي عــبـاس في بــيـان وا
ـشــمــولـ بــقـرار امس إن (عــلى الــطـلــبــة ا
ـرقــنـة قـيـودهم مـراجــعـة كـلـيـاتـهم اعـادة ا

ومــعـاهــدهم لـتــقـد طــلـبـات خــطـيــة تـبـ
رغــبــتـهـم بـالــعــودة الى مــقـاعــد الــدراسـة).
واضـاف ان (الـوزارة حـددت االول من شـهر
قبل موعـدا نهائيا لتـسلم الطلبات). تموز ا
ـوافـقة عـلى وكـانت الـوزارة قـداعـلـنت عن ا
رقنـة قيـودهم في الدراسات إعادة الطـلبـة ا
األوليـة ابتـداءً من السـنة الـدراسية 2009-
2010 صعوداً إلى مقاعدهم الدراسية في

اجلامعات

فهوم اجملال الـوظيفة) يشارك مساء ندوة عن (اللسانيات  –ا
ــاشـطـة مـرتـضى جـبـار ومـحـمـد عـبـد فـيـهـا الـدكـاتـرة مـجـيـد ا
عرض مشـكور. اما الـبرنـامج الثقـافي للـجناح الـسعـودي في ا
فـيـشـهد الـيـوم نـدوة في السـاعـة الـرابـعة والـنـصف عـصرا عن
ـمـلـكـة والـعـراق) يـشـارك فـيـهـا (صـنـاعـة وانـتـاج الـتـمـور في ا
ـلك فيصل استـاذ سعودي مـتخـصص في التـمور من جامـعة ا
باالحسـاء ومن العراق الدكـتور محمـد حمزة عبـاس من جامعة

البصرة.
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عـرض بغـداد الدولي للـكتـاب اليوم يتـضمن الـبرنـامج الثقـافي 
اخلمـيس مجمـوعة من الـنشاطـات ففي الـساعة  12ظهـرا تقام
نــدوة بــعــنــوان (دورة الــثــقــافــة واالعالم في تــوجــيـه الــشــبـاب
سـتـقبل الـعـراق) ويحـاضر فـيـها عـبـد االميـر زاهد لـلنـهـوض 
وعباس عـبود وفي السـاعة الرابـعة مسـاء ندوة بعـنوان (بغداد
دينة: دراسة عمرانية) يشارك فيها د. محمد رضا  –الزمن وا
اجللبي ود. غادة السلق وفاتن الـصفار وفي الساعة السادسة

ــنــطــقــة الــدولي األكــبــر فـي تــاريخ ا
والــعـــالم الـــعــربي وتـــعــد مـــعــارض
إكـــســــبـــو مـن أكـــبــــر وأهم األحـــداث
الـدولـيــة وذلك مـنــذ أول مـعـرض في
الــــعـــام 1851 والــــذي عُــــرف بــــاسم

عرض العظيم". "ا
خالل 6 اشـهــر سـيــســتـقــبل إكـســبـو
2020 دبي اجملــــــتــــــمـع الـــــدولـي في
اإلمــــارات فـي احــــتــــفـــــال بــــاإلبــــداع
واالبتـكار لـيـتيح لـلـمالي من الـناس
عـيـش جتـربــة جتــمع الــعـالم كــله في

مكان واحد.
وعــلـــمـــنــا ان حـــجم االســـتــثـــمــارات
ـتـعـلـقـة بـالـبــنى الـتـحـتـيـة سـيـزداد ا
حــيث يــقــدر بــقــيــمـة 25-32 مــلــيـار
درهم وهذا سيـحرك عـجلة االقـتصاد
واالسـتــثــمـار فـي دبي بــشـكل كــبــيـر
إضـافـة خلـلق 277 الف فـرصــة عـمل
جـديـدة". وسـيـكـون هـنـاك ارتـفـاع في
اجـــمـــالي الــــدخل الـــقـــومـي بـــســـبب

شاريع التطورية. ا
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وألول مـرة في تـاريخ إكـسـبو الـدولي
سـتـحـظـى كل دولـة مـشـاركــة بـجـنـاح
ـعـرض ويـجـري الـعـمل مـسـتـقل في ا
االن ليـال ونهـارا في مـسـاحـة واسـعة
ـعـرض وقـد اجنـزت جـميع لتـنـظـيم ا

محطات الكهرباء
ــشــاركــة الــدولــيـة ان وكــمــثل عــلى ا
احلكومة اليـابانية اعتـمدت ما يعادل
 50مليون دوالر للجناح الياباني

وحسب توجه االمـارت فقد وضعت 3
اهـداف هـي االبـتــكــار األثـر الــتــفـاعل
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