
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7140 Tuesday 7/12/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7140 الثالثاء 2 من جمادى االولى 1443 هـ 7 من كانون االول  (ديسمبر) 2021م

طبعة العراق 

 U uJ « b UI  s  sN U d  bF  sN UB S  W œU%ù« 6 UD  U d

Èu œ œ—Ë ÷«d ù« o  s ezUHK  ∫dO
 Ÿ«d ù« ZzU  ¡UG ≈ ` H «

÷ÒdF  VI  Î«œb  ¡«bN  ·e  W dLAO «

 r U  Ád  W d  vK  g «œ 

قبل) ولفت بالطعون إلى االسبوع ا
الى ان (توجه رئيس التيار الصدري
الــذهــاب إلى مــقــتــدى الــصــدر هــو 
حيث أبلغهم تـشكيل حكومة أغلـبية 
خـالل االجـــتــــمــــاع االول مع اإلطـــار
الـتـنسـيـقي انه امـا ان تذهـبـون انتم
لـتـشكـيل حـكومـة تـوافقـيـة او نذهب
لـكن التوجه للذهاب نـحن لتشكـيلها 
إلى توافقية كما يريد اإلطار) وتابع
انه (بـاإلمـكـان ان نـذهب لـلـمـعـارضة
اذا اسـتطـاع اإلطار تـشكـيل حكـومة
تـوافقية) وكشف حس عن (ذهالب
الـسياسي عزت الشابندر الى اإلقليم
وعـلى االرجح هو مـبعوث من اإلطار
القــنــاع االكــراد بــتــشــكــيل حــكــومـة
تـــوافـــقــــيـــة). فـــيـــمـــا شـــدد رئـــيس
اجلـــمـــهـــوريـــة بـــرهـم صـــالح عـــلى
ضـرورة التكاتف ب اجلمـيع لتلبية
استحقاقات اإلصالح وتثبيت احلكم
الـرشـيـد. وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس ان (صـالح اسـتـقــبل في قـصـر
الــــسالم  االمـــ الـــعــــام لـــلـــحـــزب
اإلسـالمي الـعـراقي رشـيـد الـعزاوي
ـستجـدات السيـاسية وجـرى بحث ا
فـي الـبـلــد حـيث  تـأكــيـد ضـرورة
تـعزيز االستقرار في العراق وحماية
ـواطن وأهميـة التكاتف ب أمن ا

ـرحــلــة احلـالــيـة من اجلــمــيع في ا
أجـل االنـطالق نـحــو اسـتـحــقـاقـات
وطـنـية وشـعـبـية كـبـيرة تـتـمثل في
اإلصـالح واإلعـــمــــار ودعم ركــــائـــز
اكـد رئيس احلـكم الـرشيـد). بدوره 
حتـالف قوى الـدولة الـوطنـية عـمار
ان األزمـة السيـاسية قـابلة احلـكيم 
لـلـحل إذا مـا تمـتع اجلـمـيع بثـقـافة
ـصلـحة الـتـنازل لـلعـراق وتغـليب ا
كـتبه الـوطنـية الـعلـيا. وذكـر بيـان 
امـس ان (احلـــــــكــــــــيم أكــــــــد خالل
اسـتـقـبـاله الـسـفـيـر اإلسـبـانـي لدى
بـــغـــداد بـــيـــدرو مـــارتــيـــنـــيث  ان
ـانــيـة األخــيـرة اإلنــتـخــابــات الـبــر
أنـتجت إرباكـا واضحا فـي الساحة
الـسياسيـة نتيجـة انعدام التوازن)
مـــشـــددا عـــلى (أهـــمـــيـــة تـــطـــويــر
الـــعـالقـــات بـــ بـــغـــداد ومـــدريـــد
واسـتثمـار دور الشركات اإلسـبانية
الـتي نـشـيـد بـتطـورهـا وحـضـورها
فـي الــــعــــراق). في غــــضــــون ذلك 
ـرشحـات الـلـواتي طـالب عـدد مـن ا
حــرمن من مــقـاعــدهن بـعــد فـوزهن
بـــانــصـــافــهن مـن قــبل بـــالــكـــوتــا 

احملـكـمـة االحتاديـة. وقـالوا انه (
ـقاعد في بـعض الدوائر احـتساب ا
لــصـالح الـنـســاء الالتي فـزن بـعـدد
اصــوات كـبـيــر و حـجب اصـوات
ـــرشــحـــات عــلى نـــظــام الـــكــوتــا ا
وذهــبت مــقـاعــدهن بــطـريــقـة غــيـر
مـــنـــصـــفــة حـــيث  مـــنح بـــعض
ـرشحات وحـرمان اخريات ـقاعد  ا
بــرغم وصــولــهن الى رقـم اصـوات
كـاف لفوزهن كـمرشحـات كوتا لكن
رشـحات فزن بعدد قاعد   مـنح ا
اصــــوات خـــارج نــــظـــام الــــكـــوتـــا
وبالتالي فأنه من االنصاف العودة
الى الطريقة القانونية التي تنصف
مـــرشـــحـــات الــكـــوتـــا بـــعــيـــدا عن
ــــــــرشــــــــحــــــــاــــت الـالتـي فـــــــزن ا

باصواتهن).
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اكـــــد رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
ان احلـكـومـة مـصــطـفى الـكـاظـمي 
تــــــبـــــذل جــــــهـــــودا حلـــــفـظ أمالك
ـسيح وحـقوقهم القـانونية في ا

العراق. 
وذكـر بيان تلـقته (الزمان) امس ان
(الـكـاظمي اسـتقـبل وفـدا مسـيحـيا
بـرئـاسة الـبطـريـرك مار آوا الـثالث
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ـنـاسـبـة تـنـصـيـبـه رئـيـساً رويل 
ــشــرق اآلشــوريــة في لــكــنــيــســة ا
الـعراق والـعالم) واعرب الـكاظمي
عـن (إعـــتـــزاز الــــعـــراق بـــجــــمـــيع
ا في مـكوناته األصيـلة وأطيافه 
ـتد ـسـيحـي الـذي  ذلـك الطـيـف ا
وجــــوده فـي أرض الــــرافــــدين الى
عـمق الـتـاريـخ كـما تـمـنـى لـغـبـطة
الـبـطـريرك بـالـتوفـيق في مـهـامهه
ــا يـعــزز الــتـنــوع الـثــري الـذي و

تــزخـر به أرض الــعـراق وضـرورة
احلـفـاظ على هـذا الـتنـوع) مـؤكدا
ان (االجـهزة احلكومـية ماضية في
بــــذل كل اجلــــهـــود من أجـل حـــفظ
ـــســيـــحــيـــ الــعـــراقــيــ أمالك ا
وحـقـوقـهم الـقـانـونـيـة مـثـلـمـا هو
واجــــــبـــــهــــــا إزاء أمالك جــــــمـــــيع
الــعـراقــيــ ومـتــعـلــقـاتــهم سـواء
تــــــواجـــــــدوا فـي بــــــلــــــدهـم أم في

هجر).  ا
من جـانـبه  عـبر غـبـطـة البـطـريرك
عـن (شــكــره لـــرئــيس احلـــكــومــة 
ـبـذولـة من أجـل تـعـزيز لـلـجـهـود ا
الــسالم والـطــمـأنـيــنـة والــتـعـايش
الـــســـلـــمي حتـت مـــظـــلـــة احملـــبــة
والـتآخي). في غضون ذلك  ناقش
ووزيــرة اخلـارجـيـة الــكـاظـمي مع 
الـبـريطـانـيـة ليـز تـراس التـنـسيق
ــشــتــرك إلنــهــاء الــدور الــقــتــالي ا

للتحالف الدولي في العراق . 
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الـكاظمي تـلقى اتصاالً هـاتفياً من
تـراس جرى خالله بحث العالقات
الــثــنـــائــيــة بــ الــبــلــدين وســبل
تـطـويـرها في اجملـاالت الـسيـاسـية
واالقـــــتـــــصـــــاديــــة وفـي مـــــجــــال
االســتــثـمــار ومـنــاقــشـة تــطـورات
نطقة ودور العراق األوضـاع في ا
احملــوري في تــعـزيــز االسـتــقـرار)

واشـــار الـى ان (االتـــصـــال شـــهـــد
مـستقبل تعاون البلدين في احلرب
ضــــد اإلرهـــاب ومـالحـــقــــة فـــلـــول
عــــصــــابــــات داعـش اإلرهــــابــــيـــة
ـشــتــرك بـ بــغـداد والــتــنـســيق ا
ولـنـدن بـشأن إنـهـاء الدور الـقـتالي
لــلـتـحـالف الــدولي واالنـتـقـال إلى
سـاعدة والتـمك ـشورة وا دور ا

ــا يـــعــزز األمن واالســتــقــرار في
نطقة). العراق وا

 وشــــدد الـــكـــاظــــمي والـــســــفـــيـــر
االمـريكي لـدى العـراق ماثـيو تـولر
فـي وقت سـابق  عـلـى أهـمـيـة دور
الـــــــعــــــراق فـي تـــــــعــــــزيـــــــز األمن

واالستقرار اإلقليمي. 
وذكــر الــبـيــان ان (اجلــانـبــ اكـدا
خالل الــلــقـاء الــذي جـمــعـهــمـا في
اهمـيـة  تـعـزيز الـقـصـر احلـكومـي 
مــجـاالت الـتــعـاون والـشــراكـة بـ
الــبــلـدين والــتـبــاحث في آخــر مـا
نطقـة من تطورات أمنية تـشهده ا
ـتـنـامي في وتــاكـيـد دور الـعــراق ا
تـعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي)
وتـابع ان (اجلانـب نـاقشـا التـقدم
احلـاصل فـي انـهـاء الدور الـقـتـالي
لــقـوات الـتـحـالف في الـعـراق وفق
مـتــبـنـيـات احلـوار الـسـتـراتـيـجي
ـــــشــــورة واالنـــــتـــــقـــــال الى دور ا

 .( ساعدة والتمك وا
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نـاقش وزيـر الصـحـة هاني الـعـقابي
مع مـــديــر مــكــتب مــنــظــة الــصــحــة
ـيـة في الـعـراق احـمـد زويـ  الـعــا
وسـعة اسـتـمرار احلـملـة الوطـنيـة ا
لـلتلقيح ضد فايروس كورونا . وقال
بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان
(اجلـانـبـ بـحـثـا خالل الـلـقـاء الذي
جـمـعـهـمـا في مـقـر الـوزارة  اخلـطة
اخلـاصة بفـعاليات الـصحة الـوطنية
ــوسـعــة لــلـتــلـقــيح ضـد كــورونـا  ا
ـنـاعـة اجملتـمـعـية). بـهـدف حتـقيق ا
فــيــمـا ســجــلت الـوزارة امس  615
اصــابـة وشــفـاء  927حــالـة وبـواقع
ــــوقف  18وفــــاة جــــديــــدة. واكــــد ا
الـوبائي الـيومي الـذي اطلـعت عليه
(الـزمـان) امس ان (عدد الـفحـوصات

اخملــتــبــريـة الــتي اجــرتــهــا الـوزارة
لـعينات مشتبه اصـابتها بالفايروس

بــلـغت اكـثـر من  19 الــفـا  حـيث 

رصـــد اصــابــة  615 بـــكـــورونــا في
عـــمـــوم احملـــافـــظـــات) واضـــاف ان
(الـشفـاء بلغ  926 حـالـة وبواقع 18
وفــاة جــديــدة) وتــابع ان (اكــثـر من
 89الـف شـــخـص تـــلــــقى جــــرعـــات
ــضـاد فـي مـراكــز الـوزارة الــلــقـاح ا
ـنتشرة بـبغداد واحملافـظات). فيما ا
كـــشــفت وزارة الــتـــربــيــة عن وضع
ـــــــــدارس فـي ظـل جـــــــــائـــــــــحــــــــة ا
تـحدث باسم الوزارة كـورونا.وقال ا
حــيــدر فــاروق في تـصــريح امس ان
(الـــوزارة لم تـــســـجل حـــتى اآلن أي
ـــدارس بـــســـبب حـــالـــة مـن إغالق ا
تــفـشي وبـائي) واضـاف ان (الـدوام
يـســيـر بـشـكل طـبـيــعي وانـسـيـابـيـة
عــالــيــة وعـلى مــدار أربــعــة أيـام في
األسـبـوع كمـا مقـرر). واكد مـستـشار
ــعـــنـي بـــاألزمــة الـــبـــيت األبـــيـض ا

أن الـــصــحـــيــة أنـــتــوني فـــاوتــشي 
ـؤشرات األولى في جـنوب أفريـقيا ا
في مــا يــتــعــلق بـخــطــورة اإلصــابـة
تحورة أوميكـرون مشجعة بعض بـا
الشيء لكنه اشار الى أن هذه مجرد
بـيانات أولية.وقال في تصريح امس
انـه (من الواضح في جنوب أفريقيا
أن أومـيكـرون تنتـشر بسـرعة أعلى)
مـشـيـرا إلـى (ارتـفـاع عـدد اإلصـابات
فـي ذلك البـلد) واسـتدرك (لـكن حتى
اآلن وبــرغـم أنه من الــســابق ألوانه
اسـتخالص أي اسـتنـتاجـات مؤكدة
ال يــبــدو أنــهـا تــنــطــوي عــلى درجـة
عــالــيــة من اخلــطـورة) لــفت الى ان
ــتــعــلــقــة بــاخلــطـورة ــؤشــرات ا (ا
مـشـجـعـة بـعض الـشيء لـكن خـبراء
طــبــيـ أشــاروا في األيــام األخــيـرة
إلى أن الـتـركيـبـة السـكـانيـة جلـنوب

أفـريـقـيـا شابـة ورجـحـوا أن تـسجل
حــاالت إصـابـة خـطـرة في األسـابـيع
ــقــبـلــة). وجتــري حـالــيــا دراسـات ا
تحورة عرفة ما إذا كانت ا مخبرية 
اجلـديـدة التي حتـوي طفـرات كثـيرة
تـقلق العلماء أكثـر قابلية لالنتشار
اضـافة الى مـدى مقـاومتـها لـلمـناعة
الــــنــــاجتـــة مـن الـــعــــدوى األولى أو
الـلـقـاح ومـا إذا كـان تـأثـيـرهـا أكـثـر

خطورة. 
من جـهته قال رئيس شركة موديرنا
سـتيفن هـوغ في تصريح امس (أظن
أن هـنـاك احتـمـاال مرتـفـعا أن نـشـهد
انــخـفـاضـا في فـعـالــيـة الـلـقـاحـات)
وأضــاف (مـا ال أعــرفه هـو مــسـتـوى
الـتراجع) متسائال (هل سيكون مثل
مـــا شـــهــدنـــا مع دلـــتـــا الــتـي ظــلت
الـلقـاحات فـعالـة ضدهـا أم سنـشهد

انـخــفـاضـا في الـفـعـالـيـة بـنـحـو 50
ـئــة مـا يـعـني أنه يـتـعـ عـلـيـنـا بـا
تـعديل اللـقاحات?). وبـدأت موديرنا
مــثل شــركـات أدويــة أخــرى بـيــنــهـا
فـايـزر الـعـمل بـالـفـعل عـلى تـكـيـيف
لـــقـــاحـــهــا إذا لـــزم األمـــر. ورصــدت
أومــيـكـرون حـتى اآلن في  15 واليـة
أمـريكيـة على األقل ونحو  40 دولة
حـول الـعـالم بـعد رصـدهـا ألول مرة

في جنوب إفريقيا. 
ـــتــحـــدة قــبل وأغـــلــقت الـــواليــات ا
أســبــوع حــدودهــا أمـام هــذا الــبــلـد
وســبـعــة بـلـدان أخــرى في إفـريــقـيـا
اجلــنـــوبــيــة. واعــلــنـت الــســلــطــات
ـــاركــيـــة أن عــدد الـــصــحـــيـــة الــد
ـــتـــحــورة ـــؤكـــدة بـــا االصـــابـــات ا
اجلـديدة أومـيكـرون ارتفع إلى 183

عادة أن هذا األمر يثير القلق. 

وجتــهــيــزات. واشــار بــيــان تــلـقــته
(الـزمـان) امس (طيـران اجلـيش دمر
ـضـافـة  أثـنـاء تـنـفـيذ واجب هـذه ا
اســتـطالع مـسـلح وبــحث وتـفـتـيش
في مـنطقة وادي الشاي ضمن قيادة
تقدم في كركوك). في قر ا عمليات ا
غـــضــون ذلك  أكـــد الــنـــاطق بــاسم
سـلحة اللواء الـقائد العـام للقوات ا
يـــحـــيـى رســـول اتـــخـــاذ إجــراءات
ــنـــاطق الــتي لـــتــعـــزيــز األمن فـي ا
تـتـعـرض حملـاوالت بـقـايـا عـصـابات
داعـش اإلرهـابــيــة. وقــال رسـول في
تــصـريح امس إن (الـقــوات األمـنـيـة
سـتضرب بيـد من حديد بحق كل من
ــواطن) ـــســاس بـــأمن ا يـــحــاول ا
مـبـيـنا ان (هـنـاك تنـسـيـقاً عـالـياً مع
نـاطق قـوات الـبـيـشـمـركـة لـتـأمـ ا
الـفـاصـلـة ومـنع أي محـاولـة لـبـقـايا
داعش إرباك الوضع األمني) مؤكداً
(اتـخاذ اجراءات أمنية لتعزيز األمن
بـهمة ويـقظة جـميع صنـوف القوات

ناطق).  سلحة في جميع ا ا
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رأى اخلـبـيـر الـقـانـوني طـارق حرب
حـق االطراف الـفائـزة في انـتخـابات
تــشــرين بـرد الــدعــوى الـتـي قـدمــهـا
حتــالف الـفــتح بـشــأن الـغــاء نـتـائج
االنــتـخــابـات بــعـد تــقـد مـا يــثـبت
مـــوقـــفـــهم بـــالـــدعـــوى الـــتـي جــرى
قبل. قـبل ا تـأجيـلها الى االسـبوع ا
وقـال حـرب في بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس انه (يـجــوز قـانـونــاً دخـول من
الـفائزين في االنتخـابات كالصدري
ـقراطي وحتـالف تـقدم واحلـزب الد
الــكـــردســتــاني اآلخــرين  في دعــوى
ـقـامـة الـغـاء الـنـتـائج االنـتـخـابـيـة ا
أمـام احملكـمة االحتـادية الـعلـيا التي
ــقـبل جــرى تــأجـيــلــهـا لـالسـبــوع ا
كـأطـراف فيـهـا يـسمـون طـرفاً ثـالـثاً
بـــحـــيث ال يـــقـــتـــصـــر الــوجـــود في
الدعوى وتقد األدلة والوثائق على
ـا اجلـهـات ــدعي الـفـتح فــقط وإ ا
الـــفــائــزة ايـــضــا) مـــؤكــدا ان (تــلك
األطـراف الفائزة تتمـكن قانونياً بعد
دخـولـهم بـالدعـوى من تـقـد األدلة
والـوثائق الـتي تؤيـد موقـفهم في رد
ادة الـدعـوى اسـتـنـاداً الى احـكـام ا
ـــرافــعــات لـــســنــة 69 مـن قــانــون ا
ـــعــدل وطــبـــقــاً لــتـــنــســيب 1969 ا
احملـكمـة). واتهم الـقيـادي في الـتيار
الـــصــدري عـــصـــام حــســـ اإلطــار
الـــتـــنــســـيـــقي بـــأفــتـــعـــال االزمــات
والــصـراعـات لـغـرض الـذهـاب نـحـو
الـــتـــســـويــــة وتـــشـــكـــيل حـــكـــومـــة
تـوافقية.واوضح حـس في تصريح
امـس ان (رئيس حتالف الفتح هادي
العامري لم يقدم مايثبت التزوير في
االنـــتــخــابـــات  ومــا مـــايــجــري من
شـكـوى داخل االحتـادية الـهـدف منه
الـتأخير فـقط  واآلن نسير وفق هذا
ـنهج بـعد ان أجلت احملـكمة الـنظر ا

{ واشـــــنــــــطن ا ف ب :  تــــــوفي
السـيـنـاتـور الـسـابق اجلـمـهوري
بـــوب دول الــــذي كــــان يـــعــــد من
الـوجــوه الــبـارزة فـي الـســيــاسـة
األمـريـكـيـة صـبـاح األحـد عن 98
عـامــا. كــان بـوب دول مـن قـدامى
ـيـة الـثـانـيـة خاض احلـرب الـعـا
ثالث مرات سباق الـفوز بترشيح
احلـزب اجلـمـهوري لـالنـتـخـابات
الرئـاسيـة قبـل أن ينـطلق أخـيرا
في الـسـبـاق إلـى الـبـيت األبـيض
عام  1996غير أنه هـزم أمام بيل
كلـينـتون. وكـتب مـعهـد إليـزابيث
دول الـــذي يــــحـــمل اسـم زوجـــته
عـلى تــويــتـر نــعـلن بــقــلب حـزين
وفــاة الـــســنـــاتـــور جــوزيف دول

باكرا هذا الصباح في نومه.
وتابـعت الـتـغـريدة أن دول “خدم
تـحدة بـوفاء مدى 79 الواليـات ا

عاما.”
وقــالت عــائــلــة دول في بــيــان إن
(امريكا خسرت أحد أبطالها لقد

خسرت عائلتنا صخرتها)
وأفــاد بـــوب دول في شـــبـــاطــأنه
مصـاب بـسرطـان في الـرئـت في

مرحلة متقدمة.
واشاد الـرئيس جـو بايـدن برجل
دولـة امــريـكـي نـادر وبــطل حـرب

وصـــــــــــديـق. وعــــــــــــلـق زعـــــــــــيـم
اجلمهوريـ في مجلـس الشيوخ
مــيــتش مــاكــونــيل مــهــمــا كــانت
آراؤهم السياسية فإن جميع من
شـاهـدوا أعـمـال بـوب دول كـانوا
يعـجـبـون بـشخـصـيـته ووطـنـيته

العميقة.
وقال الرئيس السابق اجلمهوري
دونالد ترامب إن دول (بطل حرب
أمــيــركي ووطــني حــقــيــقي خــدم
والية كانـساس العـظيمـة بشرف
وجعل احلزب اجلمهوري أقوى).
وحتـدث الــرئــيس األســبق بـاراك
أوبامـا من جهـته عـلى تويـتر عن
(بـــطـل حــــرب وزعـــيـم ســـيــــاسي
ورجل دولـــة) كـــان جـــيـــله يـــضع
الــــبـالد في مـــــرتــــبـــــة اعـــــلى من
احلــزب .وعـــلق نـــائب الـــرئـــيس
السابق مايك بنس أن (السناتور
بوب دول كان رجال عـظيـما عاش
حــيــاة اســتــثـــنــائــيــة في خــدمــة
أميركا وسيفتقده كثيرا كل الذين

قدر لهم أن يتعرفوا عليه).
ــقـراطي حـيـا ومن اجلـانب الـد
السـنـاتـور بـيـرني سـانـدرز ذكرى
رجل خـــدم بالده بـــشـــجــاعـــة في
ـعركـة وبعـزة في مجلس ساحة ا
الشـيوخ. وأمرت رئـيسـة مـجلس

النواب نانسي بيلوسي بتنكيس
األعالم في الـكــابـيــتـول عــلى مـا
أفـاد رئـيس مـكـتــبـهـا.في مـرحـلـة
الـــــتــــقـــــاعـــــد واصـل بــــوب دول
قراطي وال سيما مهاجمة الد
خــطــة أوبــامــا إلصالح الــتــأمــ
الـــــصـــــحي. وكـــــانـت لـــــزوجـــــته
إلــيـــزابــيث دول حـــيــاة مــهـــنــيــة
سياسية متميزة فقد كانت وزيرة
للنـقل ووزيرة للـعمل وسيـناتورة

عن والية كارولينا الشمالية.
خـارج إطـار الـسيـاسـة لـم يـتردد
دول في تسجيل إعالنات متلفزة

منها لشركة بيبسي.
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اطـــلــقت وزارة الــعـــمل والــشــؤون
االجـتـماعـية امس  رواتب االعـانة

لشهر كانون األول اجلاري. 
وقـــال الــوزيـــر عــادل الـــركــابي في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـرواتب شملت أكـثر من مليون و
400ألـف اسرة مستفيدة في بغداد
واحملـافـظات عـدا اقـليم كـردسـتان
ـبـلغ اجـمـالي يـصل الى أكـثر من
300 مــلـيــار ديـنـار) داعــيـا االسـر
ــسـتـفـيـدة الى (مــراجـعـة مـنـافـذ ا
ـــبــــالغ). من الــــصــــرف الســـتـالم ا
جـــانـــبــهـــا  ذكـــرت الـــنــائب االول
لـرئــيس هـيـة احلـمـايـة ذكـرى عـبـد
الـــــرحــــيم ان (مـــــبــــالـغ االعــــانــــة
االجـتـماعـية تـوزعت ب 425492
ـبـلغ يـصل أسـرة تــعـيـلـهـا امـرأة 
الـى أكــثــر من  63 مــلــيــار ديــنــار
و 979884 أســـرة يــعــيــلــهــا رجل
ـــبـــلغ يــصـل الى أكـــثــر من 237

مليار دينار).
 واشــــارت الى انـه (بــــذلك تــــكـــون
هـالـيئـة قد اوفت بـصرف 12 دفـعة
مـن مـبـالغ االعـانــة لـلـعـام اجلـاري
ـــــــالـي في بـــــــرغـم الـــــــعــــــــجـــــــز ا

تخصيصاتها). 
مـن جـــهــــة اخـــرى  كــــلـــفت وزارة

ــالي عــبــد ــســتــشــار ا ــالــيـــة ا ا
ـــهــام ادارة احلـــسـن عــبـــد الـــلـه 
مصرف الرافدين.واطلعت (الزمان)
عـلى وثـيـقة لـلـوزارة جاء فـيـها انه
قـتـضـيات مـصـلحـة الـعمل (نـظـرا 
تــقــرر انـــهــاء تــكــلــيف مــديــر عــام
الــصـمـرف الـصـنـاعي بالل صـبـاح
حــســ من ادارة الــرافــديـن نــظـرا
النـتهاء مدة التكـليف وليتسنى له
الـــتـــفـــرغ الـــتــام الداء مـــهـــامه في
ـصرف الـصنـاعي  وتكـليـف عبد ا
ـــهـــام اعـــمـــال مـــديـــر عــام الـــلـه 
الــرافـدين اضــافـة الى مـهــام عـمـله

حل تسمية مدير عام جديد). 
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اسـتشـهاد وجره خـمسة عـناصر من
قــواتــهـا خالل تــعــرض لـعــصــابـات
داعـش في أطراف كركوك.وذكر بيان
العـالم الــوزارة امـس ان (ارهــابـــيي
داعـش هـاجـمــوا مـوقـع الـلـواء 126
لـقوات الـبيـشمـركة بـالقـرب من قرية
قــره سـالم) وأضــاف انه (ونـتــيـجـة
لالعــتـداء اجلــبـان  ســجـلــنـا وقـوع
ضـــحــايــا بــ شــهـــيــد وجــريح في
صــفـــوف الــبــيــشــمــركــة كــمــا ردت
الــــقـــــوات عــــلى االرهــــابــــيــــ و
مـالحقتـهم والوضـع حتت السـيطرة
حـالـيا). وكـان مـسؤول اعالم الـفوج
الـثـالث في الـلواء  126كـويـة زيوار
أحـمد قـد اكد ان (ضابـطاً وثالثة من
الـبـيـشمـركـة اسـتشـهـدوا في هـجوم
إلرهــابـيي داعش). وإعــادت الـقـوات
االمــنـيــة سـكــان قـريــة لـهـيــبـان في
كـركوك بعد تعرضها لتهديد داعشي
. وقـــالت خــلــيـــة اإلعالم األمــني في
بـــيـــان تــــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس ان
شتركة تعمل على (الـقوات األمنية ا
إعـادة سـكـان قريـة لـهـيـبان الـتـابـعة
الـى نـاحـيـة سـركالن الـتي تـعـرضت
الى تـهديد من قبل عناصر عصابات
داعـش اإلرهابـيـة) الفتـا الى (تـأم
احلـمـايـة الالزمـة لـلـمـنـطـقة مـن قبل
قـوات اجلـيش والبـيـشمـركـة) نافـيا
(مــا تـداولــته بــعض وسـائل اإلعالم
ومـواقع التـواصل االجتمـاعي بشأن
قـيام العنـاصر اإلرهابيـة بحرق عدد
ــــواطــــنـــ فـي هـــذه مـن مـــنــــازل ا
الـــقــريــة). وتـــمــكن أبــطـــال طــيــران
اجلــيش من تـدمـيـر مــضـافـة كـبـيـرة
لــعــصــابــات داعش  حتــتــوي عــلى
أسـلـحـة وأعـتـدة ومـعـدات عـسـكـرية

بوب دول عادل الركابي
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زفت وزارة البيشمركة  شهداء جدد
عـــقب صــد تــعــرض شـــنه عــنــاصــر
داعـش على قـرية قـره سـالم الواقـعة
عـلى حدود مـحافـظة كـركوك . وعـقد
رئـيس إقـلـيـم كـردسـتـان نـيـجـيـرفان
اجـــتـــمــــاعـــاً مع الــــبـــارزاني امـس 
قــيـادات قــوات الـبــيـشــمـركــة. وقـال
مــصـدر في الـرئــاسـة إن (الـبـارزاني
بـحث مع قادة الـبيـشمـركة تـهديدات
داعـش واخلــطـــوات الــتـي يــجب ان
تـتـخذ بـعـد الهـجـمات االخـيـرة التي
نـاطق الكردية في كركوك شـهدتها ا
ومـخمـور وديالى). فـيمـا رأى رئيس
حـكـومـة اقـلـيم كـردسـتـان  أن جزءاً
سـتمـرة على سـكان من الـهـجمـات ا
ـنـاطق الـكـردسـتـانـيـة خـارج إدارة ا
اإلقــلـيم يــهـدف إلى إخالء وإحـداث
ـوغرافي فـيهـا.وذكر بـيان تـغيـير د
تـلـقـته (الزمـان) امس ان (الـبارزاني
السفير الفرنسي اسـتقبل في اربيل 
لدى العراق إيريك شوفاليه  وجرى
 خالل الـلـقاء الـذي حضـره القـنصل
الـعام الفرنسي اوليـفييه ديكوتيني
بـــحث الــوضع الـــعــام والــعـــمــلــيــة
الـسياسية العراقـية بعد االنتخابات
الـنـيـابـيـة والـهـجـمـات واالعـتـداءات
الــتي يـشـنـهـا إرهــابـيـو داعش عـلى
ـــنــاطـق الــكـــردســتـــانــيـــة) ودعــا ا
الـــبـــارزاني الى (أهـــمـــيـــة تـــعـــزيــز
الـتنـسيق بـ البـيشـمركـة واجليش
والـتـحـالف الـدولي إلنهـاء هـجـمات
ـــــنــــــاطق داعـش عـــــلـى ســـــكــــــان ا
الـكردستانية  والسيما أن جزءاً من
ـستمـرة على سـكان تلك الـهجـمات ا
ــنـاطق يــهـدف إلى إخالء وإحـداث ا
ـوغـرافي فـيـهـا). بـدوره تـغــيـيـر د
أكـــد شــوفـــالــيه (دعم بـالده لــقــوات
الـبـيـشـمـركـة في احلـرب ضـد داعش
ناطق التي وحتقيق االستقرار في ا
.( تـــواجـه تـــهـــديـــدات اإلرهـــابـــيــ
وأعــلـــنت وزارة الــبــيــشــمــركــة عن

ـنـتـخب الـوطني ونـظـيـره القـطـري وذلك ضـمن اجلـولة U—»…∫ جـرت أمس األثـنـ مـباراة حـاسـمـة ب ا ?
وقع اإللكتروني جلريدة (الزمان) باراة على ا األخيرة من مواجهات اجملموعة بكأس العرب نتيجة ا

رشيد العزاوي
نيجرفان البارزاني
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ـدني التـابعة اسـتثـنت سلـطة الطـيران ا
ـغادرين الى ـعتـمرين ا لـوزارة النـقل  ا
قـدسة من ابراز شـهادة التـلقيح الـديار ا
الـدولـيـة. واطلـعت (الـزمـان) على وثـقـية
صــادرة عـن الــســلــطـــة جــاء فــيــهــا ان
(الـسـلـطــة حـصـلت عـلى مـوافـقـة رئـيس
ـغادرين ـعـتمـرين ا الـوزراء بـاستـثـناء ا
ـقــدسـة عـلى مــ طـائـرات الى الــديـار ا
اخلــطـوط اجلـويــة الـعـراقــيـة من ابـراز
شــهـادة الــتـلـقــيح الــدولـيـة). وســمـحت
الـسعودية بـدخول الوافدين الـذين تلقوا
لـــقـــاح ســبـــوتـــنـــيك- في الـــروسي إلى
أراضـيـهـا في خـطـوة من شـأنـهـا تـمـك

ـسلم من أداء مناسك العمرة واحلج. ا
وجــاء فـي بــيــان لــلـــصــنــدوق الــروسي
ــبـاشـر الــذي مـوّل إنـتـاج لالســتـثـمـار ا
مـلـكـة العـربـيـة السـعـودية الـلـقـاح ان (ا

أعـطت موافقـتها عـلى دخول أفراد تـلقوا
هذا اللقاح إلى أراضيها ابتداء من األول
قبل) وعد الصندوق من كـانون الثاني ا
ـسـلـمـ من كل الـقــرار بـأنه (سـيـمـكـن ا
ن تلـقوا هـذا اللـقاح من أنـحاء الـعـالم 
أداء مــنــاسـك احلج والــعــمــرة في مــكــة
ـدينة). وبخطوتـها  حتذو السعودية وا
حـذو أكـثـر من مـئة دولـة تـسـمح بـدخول
لقّح بسبوتنيك- في وفق الصندوق ا
ــبــاشــر الــذي الــروسي لالســتــثــمــار ا
أوضح أن  15دولـة فقط بـينـها الـواليات
ــتـــحــدة تــطــلـب من الــوافــديـن تــلــقي ا
ـكن أن يشكل لـقاحات غـير سبـوتنيك.و
احلج مــصـــدرا لــتــفــشي الــوبــاء نــظــرا
الحــتـشــاد ماليــ احلـجــاج في األمـاكن
أجـبـر تـفـشي ـقــدسـة.ولـلـعـام الـثــاني  ا
كــورونــا الــسـلــطــات الــســعــوديـة عــلى
تـقليص عـدد احلجاج بـشكل كبـير وهذا
الـعام اقتصر عدد احلجاج على  60 ألفا

ـقــيـمـ الــذين تـلـقـوا ــواطـنـ وا من ا
كـامل جـرعـات الـلـقـاحـات. وارتـفع اعداد
فوج الى الديار ـعتمرين العراقي ا ا
ــقــدسـة الى  54831 شــخــصـا  خالل ا
مـوسم الـعـمـرة اجلاري. وذكـرت الـهـيـئة
الـعلـيا لـلحج والـعمـرة في بيـان ان (عدد
ــعــتـمــرين الــذين  تــفـويــجــهم عــبـر ا
اخلــطـوط اجلـويــة الـعــراقـيــة والـنـواقل
االخــــرى وبـــاشــــرافــــهـــا بــــلغ 54831
ـعتمرين غادروا شـخصا) واضاف ان (ا
ـطارات نـورة عـبر ا ديـنـة ا الى مـطـار ا
الـــعـــراقــــيـــة وبـــواقع  بـــغـــداد 31708
والــــبــــصـــرة  3788 والــــنــــجف 9319
واربـــيل  8899 و الـــســلـــيــمـــانــيــة 63
وتـرانـزيت  1054 مــعـتـمـرا) وتـابع انه
(عــدم تــسـجــيل ايــة اصــابـة بــجــائــحـة
كـورونا او مـتحـورها اجلـديد اومـيكرون
ـعـتـمـرين الـعـراقـيـ خالل مـوسم بـ ا

العمرة اجلاري). 

هاني العقابي

 ÊU  w «—U ≈ b ËË w Oz—
  ÍœUB ù« ÊËUF «Ë U öF « e eF

wI U  ‚«“— ≠  Ê«dN

بـــحث الـــرئـــيس اإليـــرانـي إبــراهـــيم
رئــيــسي مع  وفــد إمــاراتي بــرئــاسـة
مـسـتـشـار االمن الـوطـني طـحـنون بن

زايــد آل نــهــيـان  تــعــزيــز الــعالقـات
الــثـــنــائــيــة واخــر الـــتــطــورات عــلى
الساحة االقليمية. وقال بيان امس ان
(رئــيـسـي اكـد خالل لــقـائه الــوفـد في
ــنـــطــقـــة هي من طـــهـــران  ان دول ا
أولــــويـــــات الــــســــيــــاســــة
اخلـــارجـــيـــة لــلـــحـــكـــومــة
اجلـــديـــدة ولـــهــذا نـــرحب
بـتـطويـر العالقـات مع دولة
اإلمــارات) واضــاف (يـجب
أال تــكــون هـنــاك عـقــبـة في
الـــعالقـــات بـــ الـــبــلـــدين
ــســلــمـ  وأن ال تــتــأثـر ا
بـاهداف اجنبية) وتابع ان
نطقة (سـياسة أعداء دول ا
هـي بـث اخلــــــــــوف بـــــــــ

ـؤامرة سـتـحبط لكن هـذه ا اجلـيـران 
ـشــتــرك بـ بــاحلــكـمــة والــتــفـاهـم ا
الـبـلـدين) ووصف رئـيسي الـسـيـاسة
احملـددة اليران بأنها  (دعم لـلمسلم
ـنطقة) ورحب (بتطور العالقات في ا
االقـتـصاديـة بـ طهـران وأبـو ظبي)
وقال إن (تطوير العالقات االقتصادية
بـ الـبـلـدين سيـوفـر أرضـيـة الزدهار
الــعالقــات فـي اجملـاالت األخــرى). من
جــانـبه  قـال ال نــهـيـان (نــحن أبـنـاء
نطقـة ولدينا مـصير واحد لذا هـذه ا
فـإن تطـوير العالقـات ب البـلدين هو
عــلـى جــدول أعــمــالــنــا) واضــاف ان
(هـذه الـلـقـاءات سـتكـون نـقـطـة حتول

في العالقات ب البلدين).
©≤ ’ qO UH ® 
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شـرق اآلشورية في نـاسبـة تنصـيبه رئـيسـاً لكنـيسـة ا آوا الثـالث رويل 
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ـفـكـر الـعالمة ـاضي ا تـوفي يـوم اجلـمعـة ا
الشـيخ بـابه علـي بن الشـيخ عـمر الـقرداغي
في مدينة الـسليـمانية. والـراحل من مواليد

إحتكاك األ راء اخملتـلفة. أتذكر جـيداً عندما
كنت طالـبا له في قسم الـدراسات اإلسالمية
بــجـامــعـة الــسـلــيـمــانـيـة (2004-2000م) 
وحـــيــنــمــا شــرح لـــنــا مــوضــوع (احلــروف
السـبـعة) في الـقرآن الـكـر سألـته: إن كان
) نــقل لـنــا شـفــاهـة فــلـمـاذا (الــقـرآن الــكـر

ظهرت (احلروف السبعة)?
WOLKŽ …—b

كل من يعـرف هذا الـعالم الـفذ قـريبـاً ويدرك
قــدرته الــعـــلــمــيــة والــفــكـــريــة في الــعــلــوم
الشـرعـية حـينـئـذ يفـهم من هـو هذا الـشيخ
اجلـــلــيل والـــعالمــة الـــبــارزة لـــكــنه أجــاب

نتهى البساطة: ال أدري.
طبـعـاً (ال أدري) إن دل عـلى شيء فـإنه يدل
على عظمـة هذا الرجل و تفـوقه فيما درّسه
كــمــا هــو شـــــأن عــلــمــاء هـذه األمــة ســلــفـاً

وخلفاً.
ومـن مــؤلــفــاتـه مــســائل الـــقــدر في الــقــرآن
الــكــر ومـبــاحث قــرآنـيــة نــظـرات جــديـدة
ـوت وأصـيـــــــــلـة في عـلـوم الــقـرآن ويـوم ا
يــوم الــبــعث رؤيـــــة قــرآنــيــة في تــفـاصــيل
احلــــيــــاة اآلخـــــرة والــــرجـــــوع الى ســــراط
ـســتــــقــيم والــتــفـســيــر الــقــرآني لــسـورة ا
الفـاحتة وحـقائق قـرآنيـة أساسـيات وأفـكار
طالعة كن االطالع على تفاصيـلها إال  ال 
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أيام من مـحـادثات غـير مـباشـرة ب
واشـــنـــطن وطـــهــران بـــشـــأن إعــادة
إحياء االتفاق النووي اإليراني الذي
وقعته طـهران مع الدول الـكبرى عام
 2015 قبل أن تنسحب منه إدارة
الـرئــيس األمـريـكي الــسـابق دونـالـد

ترمب.
لف وبـينـمـا تـصر طـهـران عـلى أن ا
الــنـووي هــو شــأن إيـرانـي مع قـوى
ـــنـــطـــقـــة دولـــيـــة ولـــيس مـع دول ا
واخللـيج يـرى الـبـعض أن اإلمارات
قـــد تــــكــــون قـــادرة عــــلى لــــعب دور
ــلف يــســاهم في دبــلــومــاسي في ا
تعزيز االستـقرار اإلقليمي.كـما ينظر
كثيرون إلى اإلمارات على أنها تقود
الــتــحــركـــات بــ الــدول الـــعــربــيــة
للـتمهـيد لـعودة سـوريا إلى احلضن
الـــعــربـي.إذ كــان وزيـــر اخلــارجـــيــة
اإلماراتي عبـدالله بن زايد آل نـهيان
قد زار دمـشق في 9 سـبتـمـر/ أيـلول
ـاضي والـتــقى الـرئـيس الـسـوري ا
ـسؤول بشـار األسـد في أول زيـارة 
إمـــاراتـي رفــــيع مــــنــــذ بــــدء األزمـــة
السورية قبل أكثر من 10 سنوات. 
وقــد رحــبت إيـران الــتي تــعــد أبـرز
داعـــمي األســد وقــتـــهــا بــاخلــطــوة
اإلمــــاراتــــيـــــة عــــلـى لــــســــان وزيــــر
خــارجــيــتـــهــا حــســ أمـــيــر عــبــد
الـلهـيـان.وتـعلـيـقـا على الـزيـارة قال
األمـ الـعـام حلــزب الـله الـلـبـنـاني
حـــسن نـــصــر الــلـه إنــهـــا تــســاوي
االعـتـراف بـانـتـصـار الـرئـيس بـشـار
سـلحـة التي عـارضـة ا األسد عـلى ا
كانت تـمولـها دول خـليـجيـة.وجاءت
زيارة وزير اخلـارجية اإلماراتي إلى
دمشق بعد أقل من شهر على اتصال
هـاتــفي جـرى في  20من أكـتــوبـر/
تشـرين األول ب الـرئيس الـسوري
وولي عـــهــد أبـــو ظــبي مـــحــمــد بن
زايد.ولم يكن االتصال األول بينهما

إذ أجــرى مــحـــمــد بن زايــد اتــصــاال
ســـابـــقـــا بــالـــرئـــيس الـــســوري في
مارس/آذار 2020 قالت أبـو ظبي -
في حـينه - إنـه يهـدف إلى مـسـاعدة
سوريـا في دعم جهود مـكافـحة وباء

كورونا.
W¦FÐ …œuŽ

وكــــانت اإلمـــارات قــــد أعـــادت فـــتح
ســفـارتـهــا في الـعــاصـمـة الــسـوريـة
دمــشق وأعـــلـــنت عــودة بـــعـــثــتـــهــا
الدبلوماسية للعمل في كانون األول

.2018
وهذا يـجـعل وجـود وزير اخلـارجـية
ـقـداد في طـهـران الـسـوري فـيـصل ا
بالـتزامن مع وجـود الشـيخ طحـنون
محطّ اهتمـام.وبحسب وسائل إعالم
ســوريــة فـإن الــزيــارة هي الـثــانــيـة
للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب

نهيـان وهو األخ غـير الشـقيق لولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد األولى
ــســؤول إمـاراتـي رفـيع من نــوعــهـا 

ستوى إليران منذ عام 2016. ا
لــذا فـــهي بــحــد ذاتــهـــا عالمــة عــلى
جهـود إعـادة تـأسيس الـعالقـات ب
دول اخلـلــيج الـعــربـيـة وإيــران بـعـد
ســـنـــوات من اجلـــفـــاء.وتـــأتـي هــذه
التـطورات في أعقـاب اتصـال هاتفي
ب وزيري اخلارجـية اإلماراتي عبد
الــله بـن زايــد آل نــهــيــان واإليــراني
حس أمـير عبـد اللهـيان بحـثا فيه
ــا يــخـدم ســبل تــعــزيــز الـتــعــاون 
مــصــالح الــبــلــدين بــحــسـب وكــالـة

األنباء اإلماراتية.
كـــمــا كـــان نــائـب وزيــر اخلـــارجــيــة
اإليـراني لـلـشـؤون الـسـيـاسـيـة عـلي
بــاقـــري كــني قــد زار أبـــو ظــبي في
اضي الرابع والعشـرين من الشهر ا
ــســتـشــار الـرئــاسي أنـور والــتـقى ا
قرقاش ومسؤول آخرين في تطوّر
نظر إليه حينها كتمهيد أمام حتسّن
مــــــحـــــتــــــمل فـي الــــــعالقــــــات بـــــ
ـمــلـكــة الـعــربـيـة الــبـلــدين.وكـانـت ا
الـــســـعــوديـــة قـــد بــدأت فـي أبــريل/
ـاضي محـادثـات مع إيران نيـسـان ا
وصــــــفت بــــــأنــــــهـــــا وديــــــة ولــــــكن
اســتـكــشــافـيــة إلى حــد بـعــيـد.ورغم
بـوادر االنـفـتـاح عـبـرت دول مـجـلس
التـعاون اخلـليـجي أكثـر من مرة عن
مـخـاوف عـدة لـديـهـا تـتـمـحـور حول
نـطقة توسّع رقـعة نـفوذ إيـران في ا
ومـنظـومتـهـا البـالسـتـية وطـموحـها
النووي.إذ كان قرقاش ولدى حديثه
ـرتـقـبة شـدد أن بالده عن الـزيـارة ا
تــشــارك اخملــاوف اإلقـلــيــمــيــة حـول
السـيـاسات واألنـشـطة اإليـرانـية في
ـواجـهـة ـنــطـقـة لــكـنـهـا تــرى أن "ا ا
ليست السبيل األمثل للمضي قدماً
.وتـأتي زيـارة الشـيخ طـحـنـون بـعد
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وزارة اخلارجـية واألولى له في ظل
اإلدارة اإليـرانـيــة اجلـديـدة بـرئـاسـة
ابراهيم رئيسي.وال يقتصر االنفتاح
عــلـى الــنــظــام الــســوري عــلى دولــة
اإلمــــــارات. إذ أجـــــــرى الـــــــرئـــــــيس
الـــســـوري بـــشـــار األســـد اتـــصــاال
ـلك هــاتــفــيـا مـع الـعــاهل األردنـي ا
عــبــد الــله الــثــاني في 3 أكــتــوبـر/
تـشــرين األول 2021 لــلــمــرة األولى
مـنـذ عـشــر سـنـوات. كـمـا أعـيـد فـتح
احلــدود بـــ الــبــلــدين أمــام حــركــة
الــــتــــجــــارة.كــــذلـك اجــــتــــمع وزيــــر
ـصـري سـامح شـكري اخلـارجـيـة ا
ـقداد مع نظـيـره السـوري فـيصل ا
في ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2021 عـلى
هامش اجـتـماعـات اجلمـعيـة العـامة

تحدة.  لأل ا
ويعد االجتـماع األعلى من نوعه ب
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أكــد وزيــر الــتــخــطــيـط خــالــد بــتـال
النجم اتخـاذ  مجلس الوزراء قراراً
بــتــســهـيل اجــراءات مــنح تــأشــيـرة
ستثمرين الدخول لرجال األعمال وا
االجـــانـب والــــشـــركــــات الــــراغــــبـــة

باالستثمار في العراق. 
وقـال بـيـان لـلـوزارة تـلـقـته (الـزمان)
امـس أن (الـــنـــجم الـــتـــقى فـي مـــقــر
الـسفـير الـتركي لـدى بغداد الوزارة 
رافق له علي رضا غونـاي والوفد ا
ـشـتـرك ب وجـرى بـحث الـتـعـاون ا
الــبــلـديـن الـصــديــقــ في اجملـاالت
الـــــتــــجــــاريـــــة واالســــتــــثـــــمــــاريــــة
واالقــتــصــاديـة وســبل تــطــويــرهـا)
واضاف ان (اجلانب ناقشا تسهيل
اجـــراءات مــنـح تــأشـــيــرة الـــدخــول
ستـثمرين من كال لرجال األعـمال وا

البلدين). 
واكـــد الــنـــجم ان (مـــجـــلس الــوزراء
اتخذ قـراراً بتسـهيل هذه اإلجراءات
ومـــنح تـــأشـــيـــرة الــدخـــول لـــرجــال
ــســـتــثــمـــرين األجــانب األعـــمــال وا
بسـهولة لـدعم حركـة االستـثمار في
البلد) مشيرا الى ان (الطرف بحثا

ـشــروع)  وأضـافت أن (طـرحه في ا
لالسـتـثـمــار لـيس مـؤكـداً في الـوقت
الــراهن بـــســبب وجــود نــحــو الــفي
أُســرة مــتــجـاوزة فــضالً عـن وجـود
مـنـشـآت تــابـعـة لـوزارتي الـصـنـاعـة
والدفـاع) مـشددة عـلى (ضرورة حلِ
ــتـجــاوزين واالتــفـاق مع مــشــكـلــة ا
الــوزارتـ عــلى حتــويل مـنــشــآتـهم
ألماكن بـديـلة).  واسـتطـردت بالـقول
ــكن طــرحـه في الــوقت الــراهن (ال 
شاكل فرصة استثمارية وسط تلك ا
ـتـعـلـقـة  وان تـلك األمـور مـا زالت ا
قـــيــد الـــتــداول). الى ذلـك  بــاشــرت
مالكـات قـسم الـصـيـانـة واإلنـشاءات
الـهــنـدسـيّـة في الــعـتـبـة الــعـبـاسـيـة
ــقـدّســة بــإعـادة تــأهــيل وتـطــويـر ا
دائــرة الــطب الـعــدلي فـي مـحــافــظـة
ـشـرِف عـلى األعـمـال كـربالء. وقـال ا
حـسن عـبـد احلـسـ انه (بـنـاءً عـلى
تـوجـيـهـات األمـانـة الـعـامـة لـلـعـتـبـة
ورئـــاســة الـــقـــسم شــرعـت مالكــات
ـعدات واألعـمال شعـبـتي اآلليـات وا
اإلنــشـــائـــيــة بـــأعــمـــال الـــتــطـــويــر
ــوقع الــذي كـان والــتــأهـيـل لـهــذا ا
يعاني من تقادم منشآته وتضرّرها).

ان عـودة الـوعي الى احلـركـة الـقـومــيـة بـعـد ان فـقـدت بـريـقـهـا واضـاءت الـعـالم
العربي بـنهارات ساطعة مطلة من شبابيك شـموخها لم تعد قدرة احلياة العربية
التـواصل مع سنـوات خلت من عـمر احلركـة العـربية بـعد ان جف فـيهـا الضرع
الــعـربي وفـقـدت فــيـهـا حـركــة الـتـاريخ الـعــقـائـدي الـذي حـمـل عـلى اعـتـاقه آالم
واحـزان أمـة الـعـرب نواصـيـهـا طـرقت ابـواب عـقـولـنـا شـهـيـتـهـا في افـيـاء االيام
اخلوالي الـتي كانت تمتـلك جناحاتهـا وفي حلظة ضعف انـتاب مفاصـلها الوهن
ـية مبصرة من نوافـذ الشيخوخة وضاعت وظـلت في خضم الصراعات مع اال
ـستـقبـل .. فمـاتت فيـها حـركة الـفـكريـة واحلركـية ولم يـدب في اوصـالهـا دماء ا
التـاريخ وضاع فيـها االمل في احـياء العـقل اجلدلي في رغـبة حيـاتية في الـبقاء
قعدون في االرض نعاق االحالم يبـكي ماضيه في حنان احلاضر وبقينا نحن ا
في يقـظة الروح  نـتزاوج امـال ضائعـة غاب فيـها الـوعي والقدرة عـلى التواصل
ـسـمرون امـام الـتلـفـاز من ابنـاء جـيل غـادر منـذ زمن من غـير واالنـعـتاق نـحن ا
عودة نـقرأ صفـحات اجلرائـد والبعض  مـنا ال ينـفك يقرأ بـعض الكتب الـسيارة
فقد شـموخه الشـبابي وهيبـته الفكـرية والعقـلية والـعشق العربي والـروح الوثابة
نحن امـة ضاعت مع صراعات الوحـدد العربية وانـعتاقها من سـطوة االستعمار
ـة والتي ـؤ ـؤسفـة وا والـعـمالـة لالجـنـبي في جالل سـنوات مـكـتـظة بـاالحـداث ا
تركت في قـلوبنـا وجع السن  وجـراحات تاريخ لم تـلتئم مـنذ زمن غادرنـا فيها

دون عودة ولم بعد بنا اال ستطاعة مرافقته الى نهاية حياتنا الدينا .
الزلـنـا نـحن الى مـاض تـلـيـد يـحـمل عـبق أفـكـار وعـقـائـد ذهـبت
ادراج التـغـييـر الـذي عـصف بـالكـيـان العـربي الـنـاصري
أيام خـلت ولم تعد قدرتها على الـتواصل مع تطلعات ما
ية الـتي هي األخرى أفل جنـمها وغابت في تـطرحه األ

ظل طروحات االستعمار.

بابه علي بن الشيخ عمر القرداغي

التقى مـستـشار األمن القـومي لدولة
اإلمـــارات طـــحــنـــون بن زايـــد وزيــر
األمن الـــــــقــــــومـي اإليــــــرانـي عــــــلي
شــمـخــاني في طــهـران حــيث بـحــثـا
لفات "حتس العالقـات الثنائـية وا
اإلقـلــيـمـيـة".ونـشــر مـوقع نـور نـيـوز
ـــقــــرب من اجملـــلس األعــــلى لألمن ا
الـــقـــومـي في إيـــران صـــورة جتـــمع
الـــرجــلــ فـي حــ نــقـــلت وســائل
إعالم إيرانية عن شـمخاني قوله إنه
ـنـطـقـة أن تـلعب دورا بـإمـكان دول ا
مـهـمـا باعـتـبـارهـا قطـبـا لـلـطـاقة في
حـــال هي تـــعـــاونـت مع بـــعـــضـــهـــا
ووضــعت احلــوار والــتــفــاهم مــكـان
قاربات العسكرية حلل اخلالفات. ا
ـقــابل قـال إبن زايـد إن تــنـمـيـة في ا
الـعالقــات مع إيـران تـعــتـبـر أولـويـة
لإلمــــــارات مــــــضــــــيـــــفــــــاً أن األمن
ـسـتـدامـان لن يـتـوفرا واالسـتـقرار ا
نـطقة إال عبـر التـعاون بـ بلـدان ا
حــــسب مــــا نـــــقــــلت وســـــائل إعالم

إيرانية.
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وكـــانت مــواقع إخــبـــاريــة إيــرانــيــة
وسورية قد نشرت أمس تقارير تفيد
بأن وزير اخلارجية السوري فيصل
ـقــداد سـيــصل طـهــران عـلى رأس ا
وفـد رسـمي سـوري مـسـاء األحـد في
زيارة تستـمر ليوم مـا يعني أنها
ـــســـؤول ســـتـــتــــقـــاطع مـع زيـــارة ا
اإلمـــــــاراتي إلـى طـــــــهـــــــران.وكــــــان
ــسـتــشـار الـدبــلـومــاسي لـلــرئـيس ا
اإلماراتي أنور قرقـاش قد أعلن قبل
أيـام قـلـيـلـة أن بالده سـتـرسل وفـدا
إلى طهـران لـبحث تـطـوير الـعالقات
وحتسينهـا قائال إن اإلمارات تتخذ
خطوات لـتهـدئة التـوترات مع إيران
"كـــجــزء مـن خــيـــار ســيـــاسي جتــاه

واجهة. الدبلوماسية وبعيدا عن ا
وتـــعــد زيــارة طــحـــنــون بن زايــد آل

ـشـتـرك في مــجـال الـنـقل الـتـعــاون ا
الــبــري والـســكك احلــديــد من خالل
الـعــمل عـلى انــشـاء الـقــنـاة اجلـافـة
الـتي تـشـمل الـطـريق الـسـريع رقم 2
وخط سكة احلـديد الرابط بـ ميناء
ـثله ا  الفـاو واألراضي التـركيـة و
شـروع من اهـمـيـة في حتـقيق هـذه ا
التنمية) وتابع ان (اللقاء تطرق الى
ـنـفذة ـستـشـفـيـات ا مـلف مـشـاريع ا
من قــبل الــشــركـات الــتــركـيــة وآخـر
ــلف واتــفــقـا عــلى تــطــورات هــذه ا
ـشـاريع بـنـحو ضـرورة إجناز هـذه ا
كن بـعد من كامل وفي أسـرع وقت 
شاكل التي أدت إلى معاجلة جميع ا

تأخر إجنازها). 
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في غــــضـــــون ذلك  عـــــزت هــــيــــئــــة
االسـتـثـمـار الـوطـنـيـة سـبب تـأخـيـر
إحالة معسكر الرشيد لالستثمار في
الـــــوقت الــــراهـن الى جتـــــاوز الــــفي
اسـرة. وقـالت رئـيـسـة الـهـيـئة سـهى
ـعــسـكـر كــفـرصـة جنـار إن (إحــالـة ا
لالسـتثـمـار قيـد الـتـداول في اللـجـنة
ـكــونـة من رئـاســة الـوزراء وامـانـة ا
ـتعلقة شاكل ا بغداد والهيـئة حلل ا

بغداد
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ـتـحـدة األمـريــكـيـة عـلى اخـتـالف اعـراقـهم والـوانـهم يــسـتـعـد سـكـان الــواليـات ا
ومعتقداتهم لالحتفال بعيد الشكر الذي يصادف موعده يوم  اخلميس القادم..
هاجريـن البيض عـقدوا صلـحا مع السـكان االصلـي لقارة تقـول احلكايـة أن  ا
أمـيركـا الـشمـالـية وقـد أقـام الهـنـود احلمـر حـفل عشـاء تـقلـيـدي قدمـوا فـيه طبق
الديك الـرومي للقـادم اجلدد من األوربيـ البيض ثم اسـتمتـعوا سويـة بتدخ
الغـليون وهي عادة تـرمز إلى إكرام الضـيف مثل عادة تقـد فنجان الـقهوة لدى
العـرب  وتتواصل احلـكاية في سـرد تفاصـيل عن قيام الـوافدين البـيض الحقا

بعملية غدر ونقض االتفاقية وبدأوا حملة تصفية وإبادة للسكان االصلي !! 
لح والزاد والدخان  ونقضوا العهد !!! عنى انهم لم يحترموا ا أي 
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  حقيـقة انا لسـت ضليعـا بتاريخ أمريـكا رغم اكتـسابي اجلنسـية األمريكـية منذ
بضع سن !! لكن قصة عيد الشكر تثير لدي فضول كبير وخاص !! 

فـقد شـاهـدت األمريـكـان على اخـتالف اصولـهم يـحتـفـلون بـعـيد الـشكـر بـطريـقة
ليس لهـا عالقة باجلذر التاريخي الذي قد يصلح بأمتياز سببا إلثارة فتنة عرقية

 !!
اصبح عيـد الشكر هـنا مناسـبة جتتمع فيـها العوائل  ويـتشاركون مـائدة الطعام
ـضون يومـا سعيـدا سوية حيث يكـون ( الفـسيفس ) عـنصـرا رئيسـيا فيـها  و
شردين والفقراء دون اخلوض في تفاصيل حدثت ويسـعون لتقد الطعام لكل ا

قبل عدة قرون !!
ـا هو دارج في اجملتمع هنا اعتـدت وعائلتي االحتفـال بهذا العيـد بشكل مشابه 
مع فارق رئـيسي هو عدم وجود طبق التركي الذي ال أحبه وال جنيد طهوه ويحل
ـة وغـيرهـا من األطـباق قـلـوبة بـديال عـنه إضـافة إلى الـدو الـدجـاج احملـشي او ا

العراقية اللذيذة  ..  
ـنـاسـبات الـتـاريـخـيـة بغض تـرى هل بـأمـكانـنـا نـحن أمـة الـعرب حتـويل احـدى ا
النـظر عن تفاصيلها او ابتكار يوم نتفق عليه جميعا إلى يوم

احتفال بسيط مثل يوم عيد الشكر !! 
تـسـاؤل ال ابـحث له عـن جـواب في مـوسم األعـيـاد الـذي

سيبدأ اخلميس القادم  
وكل عيد شكر وانتم بخير 

مـســؤولي الـبــلـدين مـنــذ بـدء األزمـة
ــسـؤولَـ الـســوريـة.وتــأتي زيـارة ا
اإلماراتي والـسـوري إلى طـهران في
ظل حتركات دبلوماسية عدة عرفتها

نطقة مؤخرا. ا
ومن بـــ أبـــرز هــــذه الـــتـــحـــركـــات
الـــزيــارة الــتـي قــام بــهـــا ولي عــهــد
أبـوظـبي مـحــمـد بن زايـد إلى أنـقـرة
ــاضي واجلــولـة نــهــايــة الــشــهــر ا
اخلـلــيـجـيــة الـتي قـام بــهـا الـرئـيس
انويل مـاكرون وشملت الفرنـسي إ
قـطــر واإلمـارات والـسـعــوديـة الـتي
أعـلـن مـنـهــا عن مـبــادرة حلل األزمـة
اخلليجية التي اندلعت مع لبنان في
أعــقــاب تـصــريــحــات لــوزيـر اإلعالم
ـستـقيل جـورج قرداحي اللـبنـاني ا
اعــتــبـرت مــسـيــئـة لــلــتـحــالف الـذي

تقوده السعودية في اليمن.

UI¡∫ مستشاراالمن القومي االيراني خالل لقائه نظيره االماراتي في طهران
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إن للتـربية الـبيئـية دورا أساسـيا في احلفـاظ على التـوازن البيـئي بهدف تـغيير
بادرات التي من شأنها أن سلوكنا نحو البيئية التي نعيش فيها وتشجيع كل ا
ـؤسسات الـتربوية من خالل تسـاهم في دعم أي نشاظ بـيئي سواء من داخل ا
ؤتمرات التي تهتم بالبيئة وما تقدمه من داراسات بيئية الدورس أو من خالل ا

معمقة تعرف بوظيفة كل كائن حي في الوجود.
لم يخلق الـله سبحـانه تعالـى البيئـة شيئـا عبثـا بل ألداء وظييـفة  معـينة يـتحتم
على اإلنـسان إدراكـها قـبل تدمـيرهـا إذا كانت  الـبيـئة هي اإلطـار الذي يـعيض
ـارس فيه عالقـاته مع بني فيـها اإلنـسان ويـحصل مـنه علـى مقـومات حـياته و
جنـيه فإن أول ما يـجب على اإلنسـان حتقيـقه حفاظـا على هذه احلـياة أن يفهم

تبادلة.  البيئة فهما صحيحا بكل عناصرها ومقوماتها وتفاعالتها ا
ثالية ثقفة ا درسة األولى والتربية تبدأ من البيت فـيجب األسرة ا البـيت هي ا
أن تربى أبـنائها في خصـوص التربيـة على احترام عنـاصر البيـئة والتوجيه إلى

عدم اإلضرار بها لكون ذلك واجبا دينيا وحضاريا.
ـعـاهـد واجلـامعـات دور مـهم في الـتـوعيـة الـبـيـئة ومن جـانب آخـر لـلـمدارس وا
نـتـسـب إلـيـهـا وال سيـمـا في مـجال احلـفـاظ على ـدني لـدى ا وتـنـميـة احلس ا
البـيئة وحـمايـة النـظام الـبيـئي من التـدهور عن طـريق تطـوير عالقـة االحترام مع
دارس الديـنية بصفـة خاصة أن تهـتم التربية مكونـاتها وكائـناتها فيـجب على ا

ستقبل.  البيئية كاألولية في استراجتيات حماية البيئة في ا
إن ما تواجـه البشريـة اليوم من مشـكالت وكوارث بيـئية متـباينة يـدل على غياب
الوعى البـيئي الـذي يجب أن يحـكم سلـوكيـاتنا وتـصرفاتـنا جتـاه البيـئة فـيحتم
عـلـينـا العـودة إلى تعـاليـم اإلسالم وتوجـيهـاته السـديدة لـتـرسيخ الـوعي البـيئي
بـاتت تـهدد ـا تـعـانيـهـا الـيـوم  من مـشـكالت بـيئـيـة خـطـيـرة لالنـقاذ الـبـشـريـة 
الـبشـريـة وتعـرقل مـسـيرة حـركـة احليـاة عـلى غيـر مـا أمر الـله سـبحـانه تـعالى
وتـرسـيخ السـلـوك البـيـئي علـى هدى من الـشـريعـة اإلسالمـية لـتـتعـامل األجـيال

قبلة مع بيئتها بأسلوب راشد وعاقل. ا
بـالـرغم من الـتـقـدم الـعــلـمي والـتـكـنـولـوجي الــذي شـهـدته الـبـشـريـة والـذي من
فروض أن يـستـفيـد منه اإلنـسان لـتحسـ نوعـية حـياته واحملـافظـة على بـيئته ا
الـطـبـيـعـيـة فـإنه أصـبح ضـحيـة لـهـذا الـتـقـدم الـتـكنـولـوجي الـذي اضـر بـالـبـيـئة
الطبـيعية وجعلـها في كثير من األحـيان غير مالئمة حلـياته وذلك بسبب جتاهله

نظمة للحياة. للقوان الطبيعيتة ا
إن احملـافظـة عـلى الـبـيئـة وسالمـة الـنظـم البـيـئـية وتـوازنـهـا أصبح الـيـوم يـشكل
عاصـر من أجل احملافظة على سالمة اإلنسان. ومن الشـغل الشاغل لإلنسان ا
أهم مـقـاصـد الـتـربـيـة االجـتمـاعـيـة في اإلسـالم ربط الـفـرد ربـطـا وثـقـيـا ببـيـئـتع
الطـبيعية وتوجيهه إلى حـسن اتثمارها ألنه قوام حياته فال
بـد من أن تـكـون الــتـربـيـة الـبـيـئـيــة لألجـال الـقـادمـة لـكي
تسـتفيد من البيئة ومواردها على احلماية ومنع الفساد
ـــان بــأهــمـــيــة مــبــدأ احلـس الــبــيـــئي وغــرسه في بــاإل
الناشئة ألن تدهور نظامها يهدد البشرية جمعاء.     

 

مـبـيـنــا ان (االعـمـال في الـبـدء كـانت
ـــا ســيــتم بـــإجــراء كــشف مـــوقــعي 
ـــبـــاشــرة إجنـــازه بـــعـــدهــا تـــمت ا

بــأعــمـال رفـع قـطع اإلكــســاء الــقـد
لألرضـيّـة واجلـدران ورفع األنـقاض
واد وتسوية األرضـية ومعاجلـتها 

خـاصّة حـيث تـعـد هـذه األعـمال من
همة لـكونها ستـكون نقطة راحل ا ا

الشروع بباقي اخلطوات). 

اجليش العراقي قبل وفاته بساعات).
وراج بــ الـعــراقـيــ خــبـر نــفي الـســفـارة
الـعراقـيـة في عـمان أنـهـا عـارضت دفنه وان
االمر يـعود الى الـسلـطات االردنيـة  لكن لم

يتسن التأكد من السفارة من صحة النبأ .
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نــسـبت وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي إلى
عـائـلــة الـفـريق الـركـن عـبـد اجلـبـار األسـدي
اضي تـأكيدها الذي توفيّ فجـر اخلميس ا
أن الــســفــارة الــعــراقــيـة مــنــعــتــهم من دفن

جـــثــمــان الـــراحل في مـــقــبــرة
شــــهـــــداء اجلــــيش الــــعــــراقي
وجودة في األردن وهي مُلك ا
للعـراق ودُفِنَ بها الـفريق عبد
اجلـبار شـنـشل والـرئـيس عـبد
الــرحــمـن عــارف وكــوكــبــة من
شـــهـــداء الـــعـــراق  ضـــبـــاطــاً

ومراتب.
وأبدى كثيـرون استغرابهم من
هذا الـتصـرف  متـسائـل عن
ســبب الــرفض والــراحل قــائـد
وضــــابط أمــــ بـل هــــو أقـــدم
ضـــــابط في تـــــاريخ الــــقــــوات
سلحة وهو ابن البصرة ثغر ا
العراق فـكيف يُـمنع من الدفن

كان!  في هذه ا
كـما نـسـبت مـواقع إلكـتـرونـية
إلـى الــســـيـــدة نـــبـــراس ابـــنــة
الـفقـيـد قولـهـا إن (والـدها دُفِنَ
في مقـبرة سحـاب وإنهـا تبكي
على وصيـة والدهـا الذي طلب
عبد اجلبار االسديأن يُـــدفن في مـــقــبـــرة شــهــداء

ـــرحـــوم الــــشـــيخ عـــمـــر 1936 وهـــو ابن ا
ــعـروف بـ(ابن الـقـرداغي) وهـو الـقـرداغي ا
مـن أعالم عـــصــره فـــقـــد درس في جـــامـــعــة
السـليـمـــــــــانيـة قسم الـدراسات اإلسالمـية
وخـــدم كـــثــــــــيـــرا في  مـــجــال
الــعــلــوم الـــشــرعــيـــة والــفــكــر

اإلسالمي.
لـلـشـيخ بـابه عـلي آراء خـاصـة
وتـوجــهـات نـقـديـة عــمـيـقـة في
مــســـائل مــخــتــلــفــة كـ(الــقــرآن
ــــــوت الــــــكـــــــر والـــــــروح وا
والــقــيـــامــة...) وفي كــثــيــر من
األحيـان يخـالف رأي اجلمـهور
ويــأتي بــعــرض رؤيــة جــديــدة
لـلــمــوضـوع الــذي طـرحه وأن
الشيخ  خلف عـصره بخطوات
البـــأس بـــهـــا  مـن الـــنـــاحـــيـــة

الفكرية.
يزات الـفقيـد صراحته ومن 
ـا يـراه في بـيـان آرائـه ونـقـده 
ـراجعـة في أي قـابالً لـلـنـقـد وا
مـــجــال كــان الـــشــيخ عـــنــدمــا
يطـرح آرائه اليـخاف لـومة الئم
ـسـافـة ـقـابل  وبـنـفس ا وفي ا
يـحـترم آراء اآلخـرين و اليـحب
اجملـادلـة والـســفـسـطـة   أثـنـاء
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ســـيــظـل احلــفــاظ عـــلى الـــهــويــة
فكرين الوطنية العـراقية شاغل ا
والـبـاحـثـ . ومنـذ اقـامـة الـدولة
عــام 1921 ظـــلت االراء تــتـــبــاين
بـشــأن  سالمــة الـدولــة احلـديــثـة
ــــكــــنـــات وعــــمق جــــذورهــــا و
اســــتــــمـــرارهــــا وسـط تــــيـــارات
سـيـاسـيـة عـاتـيـة تـضـرب جـدران
الـعــراق وتـهـدد حـدوده وتـقـوض
حلــمــته االجــتــمــاعـيــة تــمــهــيـدا
ا معناه السقاطه كـليا والقـول 
ـقـومـات ان هـذه الـدولـة التـمـلك ا
ـكونـات االجتمـاعية السـيادية وا
التي تـؤلف كيـان الدولة احلـديثة

الراهنة.
ــــاني الـــســـابق ويـــحـــاول الـــبـــر
والــبـاحث الـدكـتــور نـد عـيـسى
اجلـابـري ان يـصـارع الـطـروحات
دنـية الدولة او يطوعـها للـقول 
وعـــــــمـق جــــــــذورهــــــــا ووحـــــــدة

مــكـونــاتـهــا مـنــذ مـقــدمـات دولـة
النبي نوح وانتهاء بوالدة الدولة
الـعـراقـيـة احلـديـثـة الـتي نـشـأت
اثـــــر مـــــخــــــاضـــــات واحـــــتالالت

وخيارات خارجية وداخلية.
ي وعـلـمي شاق وفي جـهد اكـاد
خاض اجلابري في االف الوقائق
وطــالع االفــاً اخـرى من احلــقـائق
لـيـجـمعـهـا في بـحث رصـ صدر
له بــعـنــوان (الــعــراق ..اول دولـة
في الــتـاريخ  –دراســة في جـذور
الدولة العراقـية احلديثة).ويصح
ـثابـة مـكتـبـة قائـمة عـد الـكتـاب 
بذاتـهـا توثق كل مـا يتـصل باسم
الــــعـــراق ولـــفـــضـه في الـــتـــاريخ
ــــوقع ــــيــــزاته في ا الــــقــــد و
اجلـغـرافي وتـهـيـئـة مـسـتـلـزمـات
الــدفـاع عـن كـيــانـه بـوصــفه اول
دولـة في الـتـاريخ  اكـد اجلـابري
فـي ثـنـايـا الـكـتـاب انـهـا وضـعت

اول قـانـون في الـتـاريخ الـبـشـري
وابـتـكار الـكـتابـة وصـنع العـجـلة
ووضع ســــيــــاقــــات الــــتــــعــــايش

والسلم اجملتمعي.
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والشــك فـي ان احلـــــــــــــــــديــث عـن
الـعـراق احلـديث اليـكـتـمل اال في
الــعــودة الـى اطــروحــات الــدولــة
دنـية  وقد افـرد اجلابـري نحو ا
650 صــفـحـة من جـهــده الـعـلـمي
فـي اسـتـعـراض تــلك الـطـروحـات
مـنــذ نـوح حـتى سـومـر  ثم رسم
تشكـيالت مالمح الدولة الـعمالقة
في الــعــصــر االكــدي ثم الــبـابــلي
الــــقـــــد والــــعــــصــــر االشــــوري
والكلدي مرورا بالفتح االسالمي
الــعــربي وانــتــهــاء بـاالحــتالالت
ــغـولي والـتـركـي والـبـريـطـاني ا
قـــبـل والدة الـــدولـــة الــــعـــراقـــيـــة
ومـــقــدمـــاتـــهــا وتـــبـــلـــور الــوعي
الـوطـني بـهـا وصــيـاغـة نـظـامـهـا
الـســيـاسـي قـبل واثــنـاء  وبــعـد
ؤلف ثـورة الـعـشـرين . ويـؤكـد ا
وهو سـياسي مـستـقل ان (دراسة
تاريخ العـراق مهمة ال غـنى عنها
لــــلـــبـــشـــريـــة جــــمـــعـــاء  ولـــيس
للـعراقـي فـحسب ذلك انه تـميز
بـــســمـــات خـــاصـــة جــعـــلت مـــنه
) وظل هكذا محورا للعالم القد
مـــتـــربـــعــــا عـــلى عـــرش الـــدولـــة
ا ـعـناهـا وتـضاريـسـها نـظـرا 
قـدمه من مـنـجزات وحـقق لـلـعالم

من اثار.وميزة الرؤى التي قدمها
هـذا الـكـتـاب  انه نـاقش فـرضـية
صطنـعة  عبر الدولة الـعراقيـة ا
ــــــا اســــــمــــــاه ثالثـــــــة انــــــواع 
الــسـرديــات الـســيــاسـة الــفـكــريـة
ونـظيـرتـها االمـريكـيـة التي تـبنى
بــــعض بـــاحـــثـــيــــهـــا الـــســـرديـــة

السابقة. 
وامــا الـــســرديـــة الــثـــالــثـــة فــهي
ــغــتــربــة الـتـي قـال الــعــراقــيــة ا
ـــؤلف ان عــددا مـن الــبـــاحــثــ ا
ــغـتـربـ انـصـرفـوا الـعـراقـيـ ا
نـــحـــو تــبـــني فـــرضـــيـــة الـــدولــة
ــصـطـنــعـة من زوايـا الـعــراقـيـة ا
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كـــشـــفت جلـــنـــة اخلــدمـــات واالعـــمــار
النيابيـة عن تخصيص محـافظة بغداد
مبلغ 25 مليـار دينار من مـوازنتها من
شروع إعادة اعمار مدينة اجل البدء 
فــــضال عن في الـــعــــاصـــمــــة بـــغـــداد 
تخصيص مبلغ 14 مليار ديـنار بهدف
دينة الصدر نتظر التابع  اعمار حي ا
دينـة على تأهيل البنى  وركز اعمار ا
الــتـحـتــيـة (الـكــهـربـاء مــيـاه الـصـرف
الـصحـي اكسـاء الـشـوارع واالرصـفة
وشــبـكـة مــيـاه الــشـرب)  ومن جــانـبه
شدد رئـيس مجـلس الوزراء مـصطفى
الكـاظمي علـى ضرورة تنـفيـذ مشروع
إعــمـــار مــديــنـــة الــصـــدر بــعـــيــداً عن
احلـسـابـات الــسـيـاسـيـة الـضـيـقـة. في
ـــقــابـل دعــا الـــنــائب األول لـــرئــيس ا
مــجـلس الــنــواب حـسن الــكــعـبي إلى
االسـراع بـتـنـفـيـذ خـطـة إعـمـار مـديـنـة
الـــصــدر شــرقـي الــعــاصـــمــة بــغــداد 
وجاءت مبادرة رئيس الوزراء في وقت
ــديـنـة بـأمس احلـاجه الى كـانت فـيه ا
االعـــمــار لـــتـــردي اخلــدمـــات في هــذه
ـــديـــنـــة الـــتي قـــدمت الـــكـــثـــيـــر من ا

اضية. التضحيات  في الفترة ا
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دينة واطن ( حيـدر علي ) ان (ا يرى ا
تــغـــيــرت نــحــو االفــضل بــســبب هــذه
ـــديـــنـه تـــعـــاني ـــبـــادرة إذ كـــانـت ا ا
االخـتــنـاقــات بـسـبب الــتـجـاوزات   و
ـــنــطـــقـــة أفـــضل بـــعـــد إزالــة بــاتـت ا
ـمـكن السـير التـجـاوزات واصبح من ا
عـلى الـرصــيف  الفـتـا الى ضـرورة أن
تجاوزين كافه تكون هذه االزاله على ا
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وال تــقـتــصـر عــلى فـئــة دون االخـرى).
واطن  كرار سالم ومن جهتـه اوضح ا
  (حتسنـاً واضحـاً في الطرق ونـتمنى
أن تتم عمليـة االعمار على أكمل وجه 
إذ انـــنــا نـــعــانـي كل يــوم مـن الــطــرق
ــتـرديــة والـطــسـات مــبـيــنـا  أن هـذه ا
ـتردي ـبـادرة سـتـحسـن من الـواقع ا ا
ــديـــنه  مــعــربــا عن امــله أن لــطــرق ا
يـطـبق مـشــروع شـارع الـفالح عـلى كل
ــواطن ( عـلي ــديـنــة .ويـقـول ا طـرق ا
عـبـدالـله ) : شــيئ جـمـيل أن نـرى هـذه
ـديــنه يـســتـحــقـون  احلــمـله و أهـل ا
ويضيف أصبحنـا نرى انفتاح شوارع
وازالــة جتــاوزات الــبــيــوت و احملالت
الــــتــــجــــاريه و الــــكــــراجــــات وازالــــة

البسطيات .
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وقـال ( كـر حـسـ ) مـواطن صـاحب
بسـطيه : انـا متـضرر من حـملة االزاله
إزالـة الــتـجـاوزات حـيـث كـنت صـاحب
بسطـيه و بسـبب هذه احلـمله  إزالة
الـــبــســـطــيه وهـــيه مــصـــدر عــيش لي
وعائلتي مـعربا عن امـله أن يتم ايجاد
حـلـول بـديـله لـكي ال يـأثـر عـلى مـصدر
عيشي الوحيد .ويقول ( احمد عباس )
مــوظف جتــاوزات في بــلــديــة الــصـدر
األولى  : انـا اعــمل في دائـرة الــبـلـديه
وجــاء امــر رفع  جتــاوزات  الــشــوارع
ــتـــجــاوزة عــلى الــشــارع واألســواق ا
العام   وبدأ تطبيق القانون في شارع
الــفالح وبــات من اجــمل الــشـوارع في
الرصافه  واضاف نعاني من أصحاب
 البسطات واحملال التجاريه حيث يتم
االعتـداء عـليـنا من قـبـلهم وخـير مـثال

ما جرى من اعـتداء في سـوق العوره 
مـــشــيــدا بـــدور الــقــوات االمـــنــيــة في
ـســاعـدة عــلى رفع الـتــجـاوزات.وفي ا
هـذه االثـنـاء اكــد األمـ الـعـام جملـلس
الــوزراء حــمــيــد الــغــزي في بــيـان أن
(مشروع تـطوير وإعـمار مديـنة الصدر
ســيـكـون انــطالقـة حــقـيـقــيـة لـلــتـطـور
ديـنـة بغـداد)  مشـيرا  إلى احلضـري 
(وجود إرادة حقيقية من قبل احلكومة

العـراقيـة وبتـوجيه مـباشـر من رئيس
مـجـلـس الـوزراء مـصـطــفى الـكـاظـمي
ـشــروع".يـذكـر أن أمـ لـلــمـبـاشــرة بـا
بـــغـــداد عالء مـــعـن دعـــا الـــشـــركـــات
ـــتـــخـــصـــصـــة والـــرائــدة األردنـــيــة ا
لــلـمـشــاركـة والـتــنـافس مع الــشـركـات
العـربـية والـعراقـيـة األخرى في تـنفـيذ
مشاريع نهـضة بغداد الفـتا إلى إحالة
أكــبـر عــقـد اســتـثـمــاري إلى شــركـتـ

غالف الكتاب

عدة .
ـؤلف هذه فيـمـا عالج ا
الـــــفـــــرضـــــيـــــة عـــــبـــــر
سـرديــاتــهـا مــجــسـدة
بــــعـــدد من االســــئـــلـــة
تـمثل مـشـكلـة الـبحث
عــــلى الــــهــــيـــكــــلــــيـــة
ـية. الـبحـثـية االكـاد
وقــــد اجــــاب عـــنــــهـــا
بـــطــريـــقـــة عـــلـــمـــيــة
ومـوضـوعـيـة خـالـيـة
مـن االنــــــــحـــــــــيــــــــاز
والــعــاطـفــة مــتــبــعـا
ـنــهج الـتــحـلــيـلي ا

ـنهج الـتـاريخي مـزاوجـا اياه بـا
الـذي يـعـتـمـد عـلى عـمـلـيـة احـياء
ـــاضي عن طـــريق جـــمـع االدلــة ا
ـهـا ثم والـتـعـلـيق عــلـيـهـا وتـقـو
تـمــحــيــصــهــا لــلــخــروج بـبــعض
االسـتــنـتــاجـات احملــددة. وطـبــقـا
ؤلـف قسم ـنـهـجـيـة فـان ا لـهـذه ا
الــكــتــاب الى تــســعــة فـصــول مع
مـقـدمــة وخـاتـمــة تـخـلص الى ان
(الدولـة العراقـية احلديـثة لم تكن
دولـة مـصطـنـعـة كمـا تـزعم بعض
الـسـرديـات الغـربـيـة او الشـرقـية
ـا حتـتـسب حـصـيـلـة مـنـطـقـية ا
ــتــتـــالــيــة من لــتــلـك احلــلــقـــات ا
الـوقـائع الـعـراقـيـة الـتي تـفـاعـلت
فـيــمــا بـيــنــهــا عـلـى مـر الــســنـ
لـــتــــكـــوين الــــدولـــة الــــعـــراقــــيـــة
احلـــديـــثــة). ان مـــا يـــكـــسب هــذا

إماراتـيـة وأردنيـة .على صـعـيد مـتصل
اعــلــنت مـديــريــة بــلـديــات واسط عن
ـوذجــيـ لـلــبـنى اطالق مــشـروعــ 
التـحتـية في قـضائي الـصويرة واحلي
بكلفة 67 مليار ديـنار لكل منـهما.وقال
مدير بلديات احملافظة حيدر جسام في
ــشـروع يــتـضـمن تـصــريح  ان (هـذا ا
مـشــاريع لـلــمـاء واجملـاري والــكـهـربـاء
بشكل متكـامل" الفتا الى ان "الصويرة
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هـالك فيما يجني آزق وا الـذكاء والفطنة جـناحاك الى السالمة والـنجاة من ا
ــواطن ويـرتـد سـلـبـاً عـلـيـهم بـأفـدح اخلـسـائـر الـغـبـاء عـلى أهـله في مـعـظم ا

والنتائج .
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ـرتـبـطـة ومن هـنـا اهـتم فـريق من الـكُـتّـاب بـاقـتـنـاص الـقـصص واحلـكـايـات ا
بـاألذكـيــاء واسـتـعـراض هــذه الـقـصص يــشـحـذ االذهـان ويــجـعل االنـسـان
ـلك من بـراعــات حـ يـتـعـرض الـى الـتـحـديـات مـتـوثـبــا الى اسـتـخـدام مــا 

الصعبة .
كن القول : إنّ الوقوف على تلك القصص ال يخلو من فوائد . و
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ُـنَـجّم الـفـرنـسي مع ( لـويس ـنـقـولـة في هــذا الـبـاب قـصـة ا ومن الـقـصص ا
احلـادي عشـر) مـلك فرنـسـا الـذي كان قـد هـام عشـقـا وحُبّـاً بـاحدى الـنـساء

نجم بوفاتها . اللواتي تنبأ هذا ا
ـتنبئ عن اخلـبر الذي أثـبت الواقع وقوعه  لك أنْ يُعـلن هذا ا لـقد عزّ عـلى ا
رأة احملبوبة عينيها في إغفاءة طويلة وفارقت هذا الكوكب راحلةً واغـمضت ا

عنه الى الدار اآلخرة .
نجم والـعقوبـة التي رآها مـناسبـة له هي إحلاقُه بها لك االنتـقام من ا وقـرر ا

فكما ماتت فَلْيَمُتْ هو أيضا .
وح استدعاه قرر أنْ يُلقيه مِنْ نافذة البُرج في أعلى القصر 

وقال له :
ـسـتــقـبل  فـمـا هــو قـولك في مـســتـقـبـلك إنّك تـزعم إنَّك قـادر عــلى الـتـنــؤ بـا

ومصيرك ?
ـلك قد صمـم على قتـله فأجابه وقف  وأيقنَ أنَّ ا ُنّـجم خُطـورَة ا هـنا أدرك ا

على الفور :
لك : يا جاللة ا

اني سأموت قبلَ موتِ جاللتكم بثالثة ايام .
رآة نـجّم صـادقـا كـمـا صـدقت نـبوءتـه في ا ـلك وخـاف أنْ يـكـون ا ارتـعب ا
الـتي كان يـحـبـها فـصـمم علـى إلغـاء قـراره بقـتـله  بل أصـبح حريـصـاُ على

حياته ..!!
هلكة . رسومة ا وهكذا أبطل الذكاء  اخلطة ا
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انّ األذكــيـاء يـســتـطـيــعـون االفالت مــــن اخملــاطـر والـنــجـاة مـنـهــا بـفـطــنـتـهم

ونباهتهم  
كما يستطيعون ان يكونوا سببا خلالص اآلخرين من اخملاطر أيضا .

ومن هنا :
ـنـاصب احلسـاسة الى االذكـياء تَـعِّنُ احلاجـة الى االصـرار على أنْ يُـعهـد با

ــهـنــيــ الــوطــنــيــ الالى مَنْ تَــرُسُــو عــلــيــهم خــيـارات مـن ا
احملـاصصـة التي مـا انزل الـله بهـا من سلـطان والتي
أنـهكت البالد والـعباد وجـعلت الوطن كـالكعـكة التي
يحرص كل فريق من احملترف السياسي ان يكون
نـصيبه فيها هو النصيب االكبر بعيداً عن حسابات

صالح العليا للبالد والعباد . ا
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رحـلة البس انيـقـة أكبـرهم اليـتجـاوز عمـر تـلمـيـذ في ا اربـعة ورود جـميـلـة 
الـرابـعـة من  االبـتـدائـيـة واصـغـرهم اليـخـطئ ظـني بـأنه أكـمل الـسـادسـة من
سـنوات طفولتة واالخران ماب الثاني والثالث االبتدائي.. جلست هذه الباقة
الـطفـوليـة في أحضـان اريكـة خشـبية فـي مقهـى بغـدادي يشرف عـلى شارع
مـكتظ بالـفنادق السـياحيـة الراقيـة اخذ األطفـال األربعة يـتبادلون األدوار في
ـعـسل كـان امـتـصاصـهم لـلـدخـان بـشـراهة حـتى شـكـلـوا كـتـلة اسـتنـشـاق ا
ضـبابية بيضاء قادتني السال من يجـالسني عن ولي أمرهم..طريقة تدخينهم
ـن يـلـتـقم ثـدي أمه بـعـد انـفـطـام طـويل ـشـابـة  والـتـقـامـهم لـراس اخلـرطـوم ا
ـسك اخلرطوم ـتطـايرة فوقـهم وخفـة ايدهم  ومـتابعـتهم لـلسـحب البيـضاء ا
تـكـشف عن ادمـانـهم.. أين انـتي يـا من ارضـعـتـيـهم احلـنـان وادخـلـتـيـهم في
حـضـنك الــدافئ وكـنت مـدرســتـهم األولى في طـريق احلــيـاة ? أين أنت أيـهـا
األب الـفاضل.. فلذات اكبـادكم حتترق بجمـر النركيـلة أنهم يأنسـون بها كما
ضغونها كما لو كانت قطعة من الكاكو ويتابعون يـأنسون بكيس الكرزات و
دخـانها كـطائـر ثم فـلت من قبـضة أحدهم وراح يـبتعـد عالـيا اليتالشى في
غـرية من قـهى لـقد وقع أطـفالـكم أسـرى لتـبغ الشـيـشة والـنكـهـات ا سـقف ا

تفاح وعلكة وفاكهة واناناس والقائمة تطول .. 
هل نـسيتم أيـها الولدان سـموم النـركيلـة ومصائب سـرطاناتـها للـشفاة والفم

واجملـاري الـبـولـيـة.. وهل اصـابـكم الـطـرش عن سـماع
أصـوات األطـبـاء القـائـلـة ان انـتقـال الـنـركـيـلة من فم
الى فم طـــريق لــنـــقل امــراض الــرشـح والنــفالونــزا
ــراقـبـة صـبـيـانــكم انـتم والـنـاس  اآلخـرين انـاديـكم 
البــعــادهم عن األمــاكن الــتـي يــرتــادهــا الــكــبـار وال

تصلح جللوس الفتيان.

رغم اني غادرت البصرة فعلياً عام 1984 لـكني بقيت بحكم انتمائي للمدينة
اتـردد علـيـهـا بـاسـتـمـرار. وكنتُ وحـبي لـهـا وتواجـد أهـلي وأصـدقـائي فـيـهـا
ـاضي(وكتبتُ شـاهداً على صـعود الـبصـرة في ستيـنات وسـبعيـنات الـقرن ا
ـديـنـتي مـنذ ـتـواصل  كـمـا كـنتُ شـاهـداً عـلى الـهبـوط والـضـمـور ا عن ذلك)
ـدة كـنت بـدايـة احلـرب مع ايــران ولـغـايـة االحـتالل االمـريــكي. وطـوال تـلك ا
ارصـد بع العاشق وع البـاحث ما يحصل في البصـرة. وبعد غياب ناهز
الـعقد من الزمن اضطرتني وفـاة أخي الكبير على الذهـاب للبصرة قبل ايام.
ـعـقـل وبـعض مـنــاطق الـبــصـرة الـتي خالل هـذه الــزيـارة أُتـيـح لي أن أزور ا
عقل التي عقل..هنا البصرة). وألنها ا تـغزلتُ بها كثيراً بها في كتابي(هنـا ا
والبصرة التي أحب فقد تفجر بركان الغضب حينما رأيتُ معشوقتي أعـشق
وعــاث فـــيـــهــا الـــتــلـــوث الــبـــيـــئي والــبـــصــري وقــد أغـــتــصـــبــهـــا احلـــواسم
وتـربع فيـها وتعـملق فـيهـا القـبح والالجـمال وتغـول فيـها األهـمـال والـسمـعي
ن يـحمل الـذهب ويـلبس وذجـاً  وصـارت فـيه البـصـرة أ الـفقـر وقـلة الـنـظام
فـقـد قـفــزت الى ذهـني نـظـريـة األسـمـال! وألني شـرقي  يــفـكـر بـعـقل غــيـبي
ؤامـرة على البـصرة وعلى أهـلها ـؤامرة على الـبصرة. نـعم سادتي..انـها ا ا

وتاريخها وتراثها.
ي التي تـآمرت على مطار الـبصرة الذي ال تعمل ـوت لقوى االستكـبار العا ا
بـوابات استـقبال الـطائرات فـيه رغم ان أكثر من وزيـر نقل كان من الـبصرة!
ــيـة الـتي مـنـعت كل(ولـيس بـعض)أشـارات اخلـزي والـعـار لالمـبـريـالـيـة الـعـا
ـساكـ من شرطة وتركت ا ـرور الضـوئيـة من العـمل في شوارع الـبصـرة ا
ـــرور! ـــرور يــــعـــانـــون األمــــرّين فـي جـــو الـــبــــصـــرة الـالهب لـــتــــنـــظــــيم ا ا
ـقـاومـة..ضـد كل بـيـوت الـعـشـوائـيـات والـتـجـاوزات الـتي شـوهت ـقـاومـة..ا ا
وجـعـلـت جـمـال الـبـصـرة يـتـضـور! الـدمـار والـشـنـار َـخـبَـر وخـربت ا ـنـظـر ا
نـطقة الذين تركـوا أنهار ڤينـيسيا الشرق ية وحـلفاءها في ا للـصهيونيـة العا
ومألتهـا االزبال واألوبـئة! فاحت رائـحتـها الـنـتنـة راكـدة وكأنـها جـثةٍ هـامـدة
ـستـعمـرين واحملـتلـ الذين مـلئـوا شوارع الـبصـرة أزبال الـثار.. الـثار من ا
ن يـؤمـنــون انه(مـاكـو مـؤامــرة تـصـيـر وجـعـلــوهـا تـئنّ من االوحــال. وألني 

فـأني اطـالب بتـحـويل حـبال االنـتـظار واحلـبـال موجـودة)
الـطويـل والصـبـر الالجمـيل الى مـشانق نـعـلق عـليـها
ــتـسـبــبـ في مـا وا ـتــآمـرين عـلـى مـنـجــزاتـنـا كل ا

أصاب بصرتنا.
ـؤامرة في مـقـال قـادم سـأفصل اكـثـر في شـواهـد ا

عقل والبصرة. على ا
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تراكمي معمق للثروة نفسها وعبر
األجيال وبـناء على ذلـك وبغية أن
تخدم األصول الرأسـمالية احلالية
ـواد اخلـام الــنـاجـمـة عـن عـوائـد ا
ـا فــيـهــا الـثـروات الــنـفــطـيـة اذ
نـتـجة قـامت غـالـبيـة دول الـعـالم ا
لـلنـفط حتديـداً بتـأسيس صـناديق
اسـتثـماريـة سيـادية من فـوائضـها
من عـــائــدات الـــنـــفط ووظـــفــتـــهــا
كـــــــــرؤوس أمـــــــــوال فـي اصــــــــول
سواء أكانت استثمارية ومـتنوعة 
مـالـيـة أم حقـيـقيـة ومـدرة لـلدخل
ــال فـــيــهــا لـــيــتــعـــاظم رأس ا
ـصــلـحـة كـثــروة مـتــنـامـيــة 
الــشــعـب) مــضــيــفــا (فــإن
عــوائـد مـضـاعـفـة بـصـورة
دخـل ســــــيــــــتـــــراكـم داخل
اســـتــــثــــمــــار مـــوارد تــــلك
الـــصــنـــاديـق الـــســـيـــاديــة
بــصــورة ثــروة مــتــوســعـة
وان الصندوق السيادي هو
صنـدوق استـثمار بـطبـيعته
وهــكـذا يـذهب الــصـنـدوق الى
هـدف سـام وهـو تـعـظـيم مـوارد
ــنــفــعــة أهــداف األمــة الــنــاضــبــة 
ــســتـــدامــة من خالل الــتــنــمـــيــة ا
تـواصـل االزدهـار االقـتـصـادي بـ
األجــيـال) مــشـيــرا الى ان (اجلـيل

احلـالـي يـنـبـغي له أن يـوفـر لـوازم
ـقبل ـستـدامة للـجيل ا الـرفاهـية ا
ــــمـــارســـات وعــــلى وفق أفــــضل ا
االســـتــــثـــمــــاريـــة لألصــــول الـــتي
ستتـضمنهـا احملفظة االسـتثمارية
الـــســـيــاديـــة وفي إطـــار صـــنــدوق
الثـروة السـيادية نـفسه) مـوضحاً
أن (الــصـنـدوق غـالــبـاً مـا يـدار من
جـانب السـلـطـة الـتـنفـيـذيـة كـجـهة
سـيـاديـة مـبـاشـرة وبـالـتـعـاون ب
اليـة والنقديـة للبالد السـلطتـ ا
ويـراقب أداء الـصـندوق مـن جانب
شرع في مجلس النواب ضمن ا
األصـــول والـــقـــواعـــد الـــرقـــابـــيـــة
الـتـشـريـعـيــة لـلـبالد) ومـضى الى
الــقــول انه (من أهـم احملـاور الــتي
نـوقــشت في مـوضــوع الـصــنـدوق
الـســيـادي في نــدوة أجـراهــا بـيت
قــد ــاضي  احلــكـــمــة في أيــلـــول ا
كن انـصـبت عـلى مـعـضـلـة كيـف 
القتـصاد عـجز عـلى مدار 40 عاما
أن يقوم بـتأسيس صنـدوق للثروة
 والســـــيـــــمـــــا ان (الــــصـــــنـــــاديق
الـــســـيـــاديـــة ظــاهـــرة نـــشـــأت في

اقتصادات الفائض عموماً).
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مـؤكــدا ان (ذلك يـكــون عـبـر تــبـني
صــــنـــدوق مــــوجه لـالســــتـــثــــمـــار
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حــذر صـنـدوق الـنــقـد الـدولي  من
أن الـــدول الـــفـــقــــيـــرة قـــد تـــواجه
انــهـيــارا اقــتـصــاديـا مــا لم تــتـفق
الـدول األكـثـر ثـراء في الـعالـم على
تــكــثــيـف جــهـود تــخــفــيـف أعــبـاء
الديون. فـيما رأى خبـير اقتصادي
 ان انـشــاء الـصــنـدوق الــسـيـادي
سـيوفـر منـفـعة مـستـدامة لالجـيال
قبـلة  من خالل استـثمار فائض ا
الـــعــوائــد بــدال من اســـتــهالكــهــا

وازنات تشغيلية. 
ـسـتـشـار وقـال اخلـبـيـر  ا
ــــالي لــــرئـــيـس الـــوزراء ا
مـظــهـر مــحـمــد صـالح في
تـــــــــــــصـــــــــــــريـح امـس ان
(صـــــــنـــــــاديق الـــــــثــــــروة
الـــســــيـــاديـــة في الـــعـــالم
تـأسـست مـنذ سـتـة عـقود
عــلى األقـل وبــنـــيت عــلى
حـقــيـقــة أن عـوائــد مـوارد
ـصدرة ـنـتـجـة وا الـبـلـدان ا
للمواد اخلام كفائضات مالية
بـاتت جــزءاً مـهــمـاً من الــثـروة
الـرأسمـالـيـة الـقـابـلـة لالسـتـثـمار
ـستـمـر بدالً والـتـعظـيم والـتزايـد ا
وازنات تشغيلية من استهالكها 
كـبـيـرة في مـوازنات سـنـويـة عـامة

غـيـر مـنـتـجـة) مـؤكـدا ان (تـعـريف
ــوارد اخلــام تـــلك الــعـــوائــد مـن ا
كـــالــــنـــفـط وغـــيـــره مـن الـــثـــروات
الـطــبـيـعـيــة الـنـاضـبــة هي لـيـست
لإلنفاق االستهالكي بالضرورة بل
هي أصـول رأسـمــالـيـة بــذاتـهـا مـا
ـوها يـتـطـلب إدامـتـهـا وتـعظـيـم 
ـنـفــعـة األمـة بـشـكل بـاالسـتــثـمـار 
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واحلي تـعـانـيـان من ضـعف في الـبـنى
الــتـحـتــيـة ســيـمـا اجملــاري والـتي من
ـؤمل ان حتــال الى شـركــات رصـيـنـة ا
شروع للتنـفيذ).واضاف ان (هـذين ا
ـئـة من قـضـاء يـضـمـنـان شـمـول 70بـا
ـئة من قـضاء احلي الصـويرة و 80 با
بـاخلـدمـات فـيـمـا سـيـتم شـمـول بـاقي
ـنــاطق في الـقـضــائـ خالل مـوازنـة ا
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ند عيسى اجلابري
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أعـلنـت الـشركـة العـامـة للـصنـاعات
الـكـهربـائـيـة واإللكـتـرونـية الـتـابـعة
ــعـادن عن إلى وزارة الــصـنــاعـة وا
جتــــهـــيـــز شــــركـــات وزارة الــــنـــفط
ُنتجاتهـا .وقـالَ مُدير عام الشركة
فـوزي اجلبـوري ان (الشركة جهزت
ُـنـتــجـات الـنـفـطـيـة شــركـة تـوزيع ا
بـالــوجـبـة الـثـالــثـة من سـيل اخلـتم

(الـبـاركــود ) والـبـالـغة ( 180) ألف
ـطـلـوبة ُـواصـفات ا قـطـعة حـسب ا
 ( ُـبـرم بـ اجلـانـب وفق الـعـقـد ا
مُــضـيـفــاً أنَ (الـشـركـة قــامت أيـضـاً
بـتـجهـيـز الـشركـة الـعـامة لـلـمُـعدات
الـهنـدسيـة الثـقيـلة وبـصيـغة الـبيع
ُــحـــوالت تــوزيع ســعــة ُــبــاشــر  ا
1000كـي ڤي أي )  مـــــــــؤكــــــــداً ان
(مُنتجـات الشركة خاضـعة للفحص

ُـخـتــبـري من قِـبل قـسم الـسـيـطـرة ا
الــنـــوعــيــة احلـــاصل عــلـى شــهــادة
اإلعـتــمــاد الــعــراقــيــة الـصــادرة من
وزارة الـتـخـطيط  مُـبـديـاً إسـتـعداد
الشركة لتـلبية إحتيـاجات القطاع
الــعــام واخلـــاص من مُــنــتـــجــاتــهــا
طـلوبـة) . ُـواصفـات والكـميـات ا با
وتــفــقــــدَ مــعــالي وزيـــر الــصــنــاعــة
عـادن مـنهـل عـزيـز اخلـبـاز سـير وا

ُـديـرية الـعامـة لـلتـنمـية الـعمل في ا
الــصــنـاعــيــة وتــابعَ مــعــالــيه خِالل
جــولـة مـيــدانـيـة أجــراهـا في أروقـة
ـــهـــام ُـــديــــريـــة عـــلـى ا وأقــــســـام ا
واخلــدمـــات الــتــخـــصُــصـــيــة الــتي

تُقدمها للصناعييـن .
U b  .bI

ُـواصـلـة اجلـهـود وأوعــزَ اخلـبــاز 
ُقدمـة وتسيير لإلرتقاء باخلـدمات ا
مــعــامالت الــصــنــاعــيــ في ضــوء
تــوجُـهــات الـوزارة لــدعم وتـشــجـيع
القطـاع اخلاص كما أوصى بـتفعيل
التنسـيق مع الدوائر واجلهات ذات
الـعالقة لـتـشـجيع الـصـناعـيـ على
إقـــامــة مــشـــاريــعــهـم الــصــنـــاعــيــة
ُجازة شـاريع القائـمة وا ومُتابـعة ا
ُديـرية وتأمـ إحتيـاجاتهـا . لدى ا
وألتـقـى اخلـباز خِالل اجلـولة بِـعدد
عـامل من الـصـنـاعـيـ وأصـحـاب ا
ـشاريع الـصـنـاعيـة وأسـتمعَ إلى وا
طـــلـــبـــاتـــهم والـــصـــعـــوبـــات الـــتي
تـــواجـــهـــهُـم وأوعـــزَ بـــتـــوفـــيـــر كُلّ
ُــتـطـلــبـات الالزمـة لــرفُع مُـسـتـوى ا
ــــهــــام الـــــعــــمل واألداء وتـــــأديــــة ا
ُـديـريـة على واألنـشـطـة اخلاصـة بـا

أكمل وجـه .
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ط لــلــعــراق بــعــد االتــفــاق عــلى 
ومـــوديل الــصـــنــدوق وطــبـــيــعــته
والــــــذي ســـــتــــــكـــــون أمـــــــــــــواله
بـالـضرورة من ثـروة الـدولـة خارج
وازنة العامة بالغالب وبالشراكة ا
الـتــمـويــلــيـة واالداريــة مع ثـروات
األشــــخــــاص الــــطـــبــــيــــــــــــعــــيـــة
ــعـنـويـة). من جـانـبـهـا  حـذرت وا
رئـيــسـة الـصـنــدوق كـريـسـتــالـيـنـا
غـورغـيـفـا من انــهـيـار اقـتـصـادات
الدول الفقيرة. وقالت غورغيفا في
مـدونـة شـاركت فـيـهـا مـديـرة إدارة
اإلســتــراتــيــجـيــات والــســيــاسـات
راجـعة بـالصـندوق جـيال بازار وا
ئة باشي أغلـو إن (نحو 60 في ا
من الــبــلـــدان مــنــخــفـــضــة الــدخل
تعاني بالفـعل من أعباء الديون أو
معرضة لـهذا اخلطر بـشدة مقارنة
بـأقل من نــصف هـذه الــنـســبـة في
عــــام (2015) مــــحــــذرتــــان من ان
(الــتـحـديــات تـتـصــاعـد بـالــنـسـبـة
لــلــعــديــد من هــذه الــبــلــدان  وقـد
نشهد انهيارا اقتصاديا في بعض
الــبـــلــدان مــا لم يــتــفق الــدائــنــون
ـجـمـوعة الـعـشـرين عـلى تـسريع
إعــادة هــيــكــلــة الــديــون وتــعـلــيق
خــدمــتــهــا أثـنــاء الــتــفــاوض عـلى

إعادة الهيكلة). 

احلـقــيــقي نـحــو الــداخل في إطـار
تــنـمــيـة اقــتـصــاديـة واجــتـمــاعـيـة
ستـراتيجيـة استثـنائيـة وبإسلوب
إداري مختـلف ما يقـتضي تواجد
سـيادة الـدولة االقـتصـادية مـجدداً
شروع االقتـصادي عبر في إدارة ا
عطلة والثروات شاريع ا حتريك ا
العاطلة للـقطاع العام واخلاص
أي بـــــالـــــشـــــراكــــــة مع الـــــســـــوق
واالســـتـــثـــمــــار االجـــنـــبي وهـــذا
ســـيــؤدي الى حتـــريك االقـــتــصــاد
الــوطـني وتـطــويـره وحتـويـله الى
اقـــتــصــاد فـــائض مــســـتــدام عــلى
نـشــاطـات اسـتــثـمــاريـة تـؤدي الى
تنـويع لقطـاعات االقتـصاد) ولفت
وجه ـقتـرح ا الى ان (الـصنـدوق ا
اثل نحو الداخل يدار عـبر نظام 
الــشـركـات الـقـابـضـة إذ لـوحظ أن
الـصـنـاديق الـقـائمـة الـبـالغ عـددها
80 صـنـدوقـاً سيـاديـاً حـول الـعالم
تــخـتـلف مـن دولـة الى اخـرى ومن

صندوق الى صندوق).
ـــــصــــاعب واشـــــار الى (جتــــاور ا
الـتـشـريـعـيـة وجـرى االقـتـراح على
أن يـــكــون الـــصـــنـــدوق الـــعـــراقي
لـــلــتــنــمــيـــة اخلــارجــيــة في وزارة
ـرتكز الـقانوني إلدارة الـية هو ا ا
ـقبل صـنـدوق الـثـروة الـسـيـاديـة ا

االجنـاز الـعلـمي الـبـحثي اهـمـية
كــــونه جــــاء فـي ظل تــــداعــــيــــات
سـياسـية وفـكريـة رافقت الـعمـلية
الـســيـاسـيــة بـعـد نــيـسـان 2003
وكــان فــشل بــعـض مــعــطــيــاتــهـا
مـسوغـاً لـرؤية مـتشـائـمة احـادية
اجلــــانـب تــــرى في االخــــفــــاقـــات
الــســيــاسـيــة الــبـنــيــويــة  عـامال
لــتـــهــديـــد الــدولـــة في الــصـــمــيم
وجـرها نـحـو السـقـوط واالنهـيار
وفـقــدان مـقــومـات الـبــقـاء وسط

عالم يتشكل من جديد.
ولعل ابـلغ وصف جلهـد اجلابري
 انه لم يكتف برد منطق وطعون
ـشكـك بـهويـة العـراق حسب ا
بل ألـقمـهم حـجرا من ذلك الـنوع

نزوع من جبل اشم. الصلب ا
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ـوظف في وزارة الــثـقـافـة والــسـيـاحـة واالسـار فـقــدت هـويـة ا
ـدنية ناحية bOL© مع هوية األحوال ا  r U  b?L السيد ®
ـوحدة وذلك االعـظـمـيـة الرصـافـة مع وصل اسـتالم الـبـطـاقـة ا

يوم ٥ / ١٢ / ٢٠٢١.
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يـسر (وزارة الـنـفط/ شـركـة نـفط الوسط (شـركـة عـامـة)/ بـغداد / خـلف مـحـطـة القـدس الـكـهـربـائيـة بـدعـوة مـقدمي
رقمة (ن وع/هـ/ ـناقصة احملـلية العـامة ا ـؤهل وذوي اخلبـرة لتقد عـطاءاتهم الفـنية والتـجارية با العطاءات ا
21/2021) وكلفتهـا التخميـنية تبلغ (1.486.952.000) ملـيار واربعمائـة وستة وثمانـون مليون وتسـعمائة واثنان
ـوازنة نـاقصـة ضمن ا وخـمـسون الف ديـنار عـراقي ال غـير اخلـاصة (بـانشـاء مسـقـفات سـوائل حفـر) وفق وثائـق ا

التشغيلية.
نـاقصـة احملمـلة عـلى مـوقع شركـتنـا االلكـتروني ـناقـصة اعاله االطالع عـلى وثائـق ا فـعلى الـراغبـ باالشـتراك بـا
(www.mdoe.oil.gov.iq) وشـراء وثائـقـها فـي مقـر الـشركـة / قـسم الـعقـود / بـغداد  –الـراشـدية  –بـوب الـشام –
خلف محطة القدس الكهربائية خالل اوقات الدوام الرسمي من (الساعة  9:00 صباحا الى الساعة  1:00 ظهرا) هم
ـوكلـ عن طريق دوائـر كاتب الـعدل او اخملـولون بـكـتاب صـادر عن صاحب الـشركـة ولقـاء مبـلغ قدره او وكالئـهم ا
ـبلغ غـيـر قابل لـلرد اال اذا الـغيت الـناقـصة من قـبل شركـة نفط (500.000 ) خمـسمـائة الف ديـنار عـراقي وان هذا ا
الوسط. وتودع العـطاءات في صنـدوق العطاءات رقم  (2) الكـائن في مقر الـشركة / االستـعالمات الوسطـية وسيتم
وافق 2021/12/16 ـؤتمر الفـني لالجابة على اسـتفساراتـكم في الساعة الـعاشرة من صبـاح يوم اخلميس ا عقد ا
في (مـقـر شـركـة نفـط الوسط فـي بغـداد / مـقـر الـهـيئـة الـهـنـدسـيـة) علـمـا ان اخـر مـوعـد الستـالم العـطـاءات الـفـنـية
وافق 12/26/ 2021 وال يـسمح والـتجـاريـة (تـاريخ الغـلق) الـسـاعة الـثـانيـة عـشـر بتـوقـيت بـغداد من يـوم االحـد ا
ناقصة اجور النشر ـقدمي العطاءات ويتحمل من ترسو عـليه ا بتقد الـعطاء الكترونيا كما مـوضحة بالتعليمات 

تطلبات ادناه: واالعالن ويلتزم باكمال اجراءات التعاقد خالل (14) يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة وفق ا
طلوبة: طلوبة عند تقد العطاءات توضع بضرف الوثائق ا طلوبة / الوثائق ا .1 متطلبات التأهيل ا

- نسـخة ملـونة واضحة من شـهادة تأسـيس الشركة مـصدقة من دائـرة مسجل الشـركات لعام  2021 وعقـد تأسيس
الشركة وبـيان التأسيس والـنظام الداخلي للـشركة والوضع القـانوني  لها. موقع التـسجيل وكافة مـحاضر التعديل
اخلاصـة بالـشركة مع كـتب تأييـد اجنازها من دائـرة مسجل الـشركـات وموقع عمـلها الـرئيسي (بـالنسـبة للـشركات)

وكتاب تخويل بالشخص اخملول بتوقيع او وكالة صادرة عن كاتب العدل.
قاول خاصة بالشركات نافذة لعام 2021. - هوية تصنيف ا

 -هوية غرفة جتارة بغداد او أي محافظة اخرى نافذة لعام 2021.
ناقصة االصلي.  -وصل شراء ا

ركزي - تأمـينات اولـية غيـر مشروطـة (خطـاب ضمان او صك مـصدق او سفـتجة) من مـصرف مـعتمـد  لدى البـنك ا
نـصة االلـكـترونـية الـعـراقي  وتفـضل شركـة نـفط الوسط ان يـكـون في محـافـظة بـغداد عـلى ان يـكون مـثبـت داخل ا
نـصة االلكـترونية سـتخرج من ا ركزي العـراقي وان يكون حـصرا عن طريق الـسند االلكـتروني ا اخلاصـة بالبنـك ا
ركـزي العراقي ويقدم مـن قبل مقدم العـطاء او أي مساهم في الـشركة لصـالح شركة نفط الوسط/ اخلاصة بـالبنك ا
ـبـلغ قدره (29.739.000) تـسـعـة وعـشرون مـلـيـون وسـبعـمـائـة وتـسعـة وثالثـون الف ديـنـار عراقي شركـة عـامـة و
بلغ (رقمـا وكتابتـا) ويكون نافـذا يغطي مدة الـعطاء والغرض وبـظرف مغلق مـنفصل وان يـكون واضحا من حـيث ا
منه قـابل للتمديد وتصادر هذه التأميـنات  في حال عدم توقيع العقد بعد ( 14) يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة
وبعـد انذاره رسـميا بـتوقيع الـعقد خالل ( 15) يوم من دون عـذر مشروع قـانونيـا دون احلاجة الى حـكم قضائي او
ناقصـة او عند رفض مقـدم العطاء تـصحيح االخطـاء احلسابية عند سحـب العطاء اثنـاء فترة نفـاذيته وبعد غـلق ا
ـطلـوبة مـن مقـدم العـطاء اثـناء الـتحـلـيل او تقـد وثائق وبـيانـات مزورة في عطـاءه او عدم اسـتكـمالـه للـبيـانات ا

استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية  ويهمل أي عطاء ال يحتوي على التأمينات االولية 
فـوض (جنـسيـة/ شهـادة جنـسيـة او البـطاقـة الوطـنيـة/ بطـاقة الـسكن / بـطاقة ديـر ا سـتمـسكات اخلـاصة بـا - ا

تموينية).
ـناقصات صادر عن الهـيئة العامة لـلضرائب نافذ لعام  2021يتضمن ـمانعة من االشتراك با - كـتاب يتضمن عدم ا

قدم العطاء معنون الى شركة نفط الوسط. الرقم الضريبي 
قدم العطاء صادرة عن الهيئة العامة للضرائب نافذة لعام 2021. - الهوية الضريبية 

ـاثل مـنـجـز مـصـدق من جـهـات الـتـعـاقـد مع شـهـادات االسـتالم الـنـهـائي خالل الـ (عـشـرة سـنوات) - تـقـد عـمل 
بلغ يعادل(446.085.600) اربعمائـة وستة واربعون مليون االخيرة قبل مـوعد تقد العطاء عدد ( 1) على االقل و

وخمسة وثمانون الف وستمائة دينار عراقي.
- عـلى مقـدم الـعطـاء اثبـات تـوفر الـعامـلـ للـمـناصب الـرئيـسـية لـتـنفـيذ الـعـقد وبـعـقود رسـميـة صـادرة عن نقـابة

. هندس العراقي ا
ـثبت عليـها ختم قسم ناقـصة الى مقدم الـعطاء ا سـلمة ضمن وثـائق ا نـاقصة وا - الـوثائق القيـاسية اخلاصـة با
العـقود مصـدقة بخـتم وتوقيع مـقدم العـطاء ورقيـا وعلى قرص ( CD) ويهـمل العـطاء الذي ال يـتضمن تـلك الوثائق

. (CD)مع ملئ اجلزء الرابع بشكل كامل ورقي مصدق و
بـلغ ال يقل عن ـتوفرة لـدى مقدم الـعطـاء ومن مصرف مـعتمـد لعام  2021 و - تقد كـفاءة مالـية (سيـولة مـالية) ا
(133.825.680) مـائة وثالثـة وثالثـون ملـيـون وثمـنـمائـة وخمـسـة وعشـرون الف وسـتمـائـة وثمـانـون دينـار عراقي

والوثائق االخرى اخلاصة بالشركة .
طلوبة وحسب جدول الكميات. واد ا - حتديد منشأ ا

قـدم العـطاء واستـمارة مـقدم الـعطاء مـوقعـة ومخـتومـة باخلتم - تـكون جـميع صـفحـات العرض الـفني والـتجـاري 
احلي الصريح من قبل مقدم العطاء.

كـتب يتضـمن عنوان - تقد عـقد ايجـار الشركـة مصدق من كـاتب العدل او سـند ملـكية بـاسم صاحب الشـركة او ا
قـدم الـعـطاء . عـلى ان يـتم اشـعار جـهـة التـعـاقـد باي تـغـييـر يـطـرأ على الـعـنـوان خالل سبـعـة ايام صـريح ودقـيق 

وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية .
- تـقد منهـاج تقدم العمل االولى (TIME SCHEDULE) عـلى ان يتم تقـد منهاج الـعمل التـفصيلي بـعد توقيع

صادقة عليه. العقد لغرض ا
طلوبة تصلة بها وا واصفات الفنية الدقيقة التي يتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع  واخلدمات ا - تقد ا

ناقصة وجداول الكميات. بوثائق ا
قاول بتسديد رسوم الطابع الهندسي من خالل استقطاعها من مبلغ العقد. - التزام ا

ناقصة. طلوبة في شروط ا - مدة تنفيذ العقد بااليام ا
شمول باحلجب. - تقيم ما يثبت حجب البطاقة التموينية على ا

- تقـد كـتـاب صـادر عن دائـرة الـتـقـاعـد والضـمـان االجـتـمـاعي لـلـعـمل لـعام  2021 يـؤيـد شـمـول العـامـلـ لـديهم
بالضمان االجتماعي حسب قرار مجلس الوزراء رقم  164لسنة  2015معنون  الى شركة نفط الوسط حصرا.

قدمة للعطاء (مدينة / شارع / عمارة /عنوان الكتروني) على ان يتم اشعار جهة - تثبيت العنوان الكامل للشركة ا
التعاقد باي تغيير يطرأ على العنوان خالل سبعة ايام بخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية .

الت اخلاصة بـشركتنـا وتزويدنا - في حال عـدم استجـابة مقدمي الـعطاءات الى مراسالتـنا وعدم االجابـة على اال
ـنافسة اثناء راسالت فـانه يتم اتخاذ االجراءات الالزمـة بحقهم ومنـها استبعادهم من ا تطلـبات الواردة بهذه ا با

التحليل ومصادرة التأمينات االولية استنادا للفقرة (سادسا) من الضابط رقم (3).
داد وبـشكل مطبوع - تدوين اسـعار فقرات جـدول الكميات في الـعطاء واستـمارة مقدم العـطاء ومبلغـه االجمالي با

رقما وكتابتا.
وجب القانون. فروضة  ناقص الفائز كافة الضرائب والرسوم ا - حتمل ا

دير مفوض في اكثرمن شركة تقد اكثر من عطاء واحد. - ال يجوز 
قدمي العطاءات في الوثيقة القياسية. رافقة بالقسم خاص  - تقد رسالة العطاء ا

 مع مالحظة التالي:
1- يكـون تقـد العطـاء باربعـة ظروف مغـلقة ومـختومـة ومنفـصلة ومـثبت عـليهـا اسم كل واحدة منـها وتوضع في

ناقصة واسم الشركة وعنوانها وختمها وحسب التالي: ظرف كبير يثبت عليه اسم ورقم ا
ثبت صدقة واخملتومـة بضمنها الغـرض الفني واستمارة مـقدم العطاء ا أ- ظرف يحتوي على الـوثائق القياسيـة ا

ضمن القسم اخلاص بالوثائق (اجلزء الرابع).
ب- ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه (ظرف التأمينات االولية).

طلوبة يكتب عليه (ظرف الوثائق). ستمسكات وكافة الوثائق ا ت-ظرف يحتوي على ا
قدم العطاء واستمارة مقدم العطاء. ث-  ظرف يحتوي على العرض التجاري 

وافق 12/27/ 2021الساعة التاسعة صباحا 2- يتم فتح العطاءات في اليوم التالي لتاريخ الغلق في يوم االثن ا
ثليهم في اليوم احملدد اعاله للفتح. فعلى الراغب من مقدمي العطاءات او 

شـار اليه اعاله ويـكون قابل لـلتـمديد عـند طلب دة ( 120) يـوم من تاريخ الغـلق ا 3- يكـون العرض الـتجاري نـافذ 
صاحب العمل ذلك .

4- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
5- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

ـقدمي العـطاءات مع ملئ رفقـة بالقـسم اخلاص  6- ملئ وتـصديق رسالـة تقـد العطـاء واستمـارة مقدم الـعطـاء ا
اجلزء الرابع بشكل كامل مصدقة و (CD) مع ختم كافة اوراق الوثيقة القياسية.

عتمدة . صارف ا الية في شركتنا لغرض اعالمهم  با 7- على مقدمي العطاءات قبل تقد العطاء مراجعة الهيئة ا
نـاقصة قبل صدور كتاب التـبليغ باالحالة دون تعويض مـقدمي العطاءات ويعاد ثمن 8- يحق جلهـة التعاقد الغاء ا

. ناقصة فقط للمناقص شراء وثائق ا
ناقصة او اجراء التعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا 9- اليجوز 

راسالت واخملاطبات وارسال كتاب قدم الـعطاء ليتم اعتماده في كـافة ا 10- تزويدنا بالبـريد االلكتروني اخلاص 
دد القانونية. التبليغ باالحالة ويعتبر تاريخ وصول اخملاطبة هو بدء سريان ا

واقع االلكترونيـة اخلاصة بشركتنا ووزارة النـفط وارسالها بكتب الى البريد ناقـصة على ا 11- يتم اعالن نتائج ا
قـدمي العطاءات ويـعتبـر تاريخ النشـر واالرسال االلكتـروني تبلـيغا حتريـريا ورسميـا استنادا لـلفقرة االلـكتروني 
دد الـقانـونـية اخلـاصة ـلحـقـة بتـعلـيـمات تـنـفيـذ العـقـود احلكـوميـة لـغرض سـريـان ا  (15)من الـضوابط رقم (3) ا

باالعتراض واخلاصة بتوقيع العقد .
2. يـتم تسلـيم العطـاءات الى العنـوان االتي (وزارة النفط/ شـركة نفط الوسط (شـركة عامـة) / بغداد / خـلف محطة
الـقدس الـكهـربائـية/ االسـتعالمـات الوسـطيـة/ صندوق رقم ( (2) عـلمـا ان اخر مـوعد الستالم الـعطـاءات يوم االحد
تأخـرة سوف ترفض وسـيتم فتـح العطـاءات بحضـوركم اذا رغبتم بـاحلضور وافق (12/26/ 2021) الـعطـاءات ا ا
في الـعـنوان االتـي (وزارة النـفط/ شـركـة نـفط الـوسط (شـركة عـامـة) / بـغـداد / خلـف محـطـة الـقـدس الكـهـربـائـية/

وافق 2021/12/27. االستعالمات الوسطية) الساعة التاسعة صباحا من يوم االثن ا
ناقصة: طلوبة عند شراء وثائق ا 3. الوثائق ا

أ- تقد شهادة تأسيس الشركة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الشركات.
. قاول ب- هوية تصنيف ا

كاتب. ت- هوية غرفة التجارة نافذة لعام  2021 للشركات وا
ـفوض (جـنسـية/ شـهادة جـنسـية او الـبطـاقـة الوطـنيـة/ بطـاقة سـكن/ بطـاقة ديـر ا ـستـمسـكات اخلـاصة بـا ث- ا

تموينية).
ناقصة وتقد العروض. ثل الشركة تقد ما يؤيد تخويله لشراء اوراق ا ج- على 
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جمهوريةالعراق 
INOC شركة النفط الوطنية العراقية

شركة نفط الوسط
(شركة عامة)

REPUBLIC OF IRAQ
Iraq National Oil Company

Midland Oil Company
(State company)

استـنـادا الى قانـون بيع وايـجار امـوال الـدولة رقم ٢١ لـسنـة ٢٠١٣ تعـلن دائرة
ائية عن اجراء مزايدة ـوارد ا تـنفيذ اعمال كـري االنهر احدى تشكيالت وزارة ا
علـنيـة لـبيع تـرسبـات جزرات في مـحافـظـة بغـداد / موقع الـطارمـية وكـما مـب

باجلدول ادناه.

ـوافق (٢١ / ١٢ / ٢٠٢١) في تــمـام الـســاعـة (الـتــاسـعـة وذلك يــوم (الـثالثــاء) ا
زايـدة في اليوم ـزايدة عـطلـة رسميـة فسـتجـرى ا صـباحـا) واذا وافق في يوم ا
زايدة العـلنية الذي يلـيه في (موقع ابي نؤاس) فـعلى الراغـب باالشتـراك في ا

االطالع ميدانـيا على مـوقع ترسبات اجلـزرة التي فيهـا الكميـة واخذ الشروط
زايدة من القسم القانونية في مركز دائرة الفنية وجدول الكميـات اخلاصة با
تـنفـيذ اعمل كـري االنهـر الكائن في بـغداد / الـدورة/ طريق احملمـودية/ خلف
ـكان ـزايـدة علـيهـم احلضـور في الـزمان وا مـركز الـوليـد وقـبل الدخـول في ا
عين مستصحبـ معهم التأمينات القانونية وكما مب في اجلدول اعاله ا
بـصك مـصـدق المـر دائـرة تـنـفـيـذ اعـمـال كـري االنـهـر عـلى ان تـسـتـكـمل بـاقي
ستمسكات زايد تقد ا زايدة وعـلى ا التأمينات بـالسعر الذي ترسو عليه ا
ـوحدة او بـطاقـة االحـوال الشـخصـية  –بـطـاقة الـسكن – ـطـلوبـة البـطاقـة ا ا
ـصـورة) ويـتـحـمل من تـرسـو عـليه شـهـادة اجلنـسـيـة الـعـراقـيـة (االصـليـة وا
بلغ زايدة اجور نشر االعالن والدالليـة البالغة (٢%) كما عليه تسديد كامل ا ا
ـصادقـة عـلى الـبيع بـصك مصـدق المـر الـدائرة خالل سـبـعة ايـام من تـاريخ ا
بينة في اجلدول اعاله وبـعكسه يعد ناكال ويتم دة ا ورفع الترسبـات خالل ا
ـتـبـقي وعـدم تـسـليـمه تـرسـبـات اجلـزرة اضـافـة الى حتـمله بـلغ ا مـصـادرة ا
كن زايدة  الـتبعات الـقانونيـة وفي حالة  احلاجـة الي استفسـارات تخص ا

زايدة .  مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعد ا
مع التقدير 
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لندن

االستعمار كما يقول مالك بن نبي. 
ـــدرســـة حــصـن الــعـــلم. والـــدولــة وا
درسة في احلضارية احلديثة تضع ا
ـكن تنـشئة قمة اولـوياتـها حيث ال 
عرفة وحب العلم جيل عالم مسلح با
ــدرســة في نــفـوس دون ان تــغــرس ا
تـعلقة ابناء اجملـتمع هذه الفـضائل ا
بـالــعـلم. ولــهـذا اهـتم كـل من تـصـدى
لبناء الدولة على اسس علمية سليمة
دارس الـقـادرة على حتـقيق النشـاء ا
ا قـبله الى ذلك منـذ حمـورابي ور
الـــعــصـــر احلــديث مـــرورا بــاالسالم
والثورة الفرنـسية. ومن هنا دعواتي
ــــدارس ـــــتـــــكــــررة الـى انـــــشـــــاء ا ا
احلضارية احلديثة في العراق والى
ضـــرورة ان تــــتــــولـى الــــدولــــة هـــذه
ـسـألـة واذا تـلـكـأت الـدولـة في ذلك ا
وتـــعــذر عــلــيــهـــا حتــمل اعــبــاء هــذه
ـسـؤولـيــة انـتـقل الـواجب الى اهل ا
ـعــرفـيــة من ابـنـاء ـالــيـة وا الــقـدرة ا
ـــدارس اجملــــتــــمع وذلك بــــانـــشــــاء ا
االهـلــيـة غـيــر الـربـحـيــة عـلى اسـاس
النظام التربوي احلضاري احلديث.
ـا يـشـبه الـتـحذيـر من ان واقـولـهـا 
اجملتمع او الدولـة اذا تلكأ اي مـنهما
او كالهــمـا فـي االخـذ بــاحلـداثــة فـان
اجملتـمع والدولـة سوف يـنحدران في
وادي الـتـخـلـف احلـضـاري الـسـحـيق
ويـــفــشالن في اقـــامــة حــيـــاة طــيــبــة
سعـيـدة لالنـسان في اجلـيل احلـاضر

وفي االجيال القادمة.
{ عن مجموعة واتساب

واالكــــتــــشــــاف واالبــــداع واالجنــــاز
والـــتــفــكـــر والــفــهم الـــصــحــيح. وال
يـتحـقق الـتـقـدم بدون اعـمـال الـعقل

وبدون حترير العقل من االغالل. 
واحلـرية امـر مـتـعـلق باالرادة وهي
نــقــيض الـعــبــوديـة واالســتــبـداد. ال
تتـحقق احلـداثة في مـجتمـع حتكمه
اخلــرافـــة بــاشــكـــالــهـــا اخملــتـــلــفــة
ويـتصف بـالـعبـوديـة الطـوعـية كـما

يقول ايتيان دو ال بويسي.
والــعــلم يـتــحــقق بــثالثــة امـور هي:
الوحـي والعـقل والـتجـربـة. والوحي
يفتح الطـريق امام العقل والـتجربة
وال يــقف حـائـال امـامــهـمــا كــمـا في
قـوله تـعــالى:"قُلْ سِـيـرُوا فِي الْـأَرْضِ
فَــــانـــــظُــــرُوا كَــــيْـفَ بَــــدَأَ الْـــــخَــــلْقَ"
وقـولـه:"سَـنُـرِيــهِمْ آيَـاتِـنَــا فِي الْـآفَـاقِ
يـ يَــتَـبَـيَّنَ لَـهُمْ أَنَّهُ وَفِي أَنـفُــسِـهِمْ حَـتـَّ
الْحَقُّ" وقـوله:"وَقُل رَّب زِدْنِي عِلْـمًا"
وقـــوله:"وَفَـــوْقَ كُل ذِي عِـــلْـمٍ عَــلِـــيم".

ال تـقـوم الدولـة احلـضـاريـة احلـديـثة
ـركب ـنـظـومـة الـقـيم احلـافـة بـا اال 
احلـضـاري من جـهـة وبـاحلـداثـة من
جــهــة ثـانــيــة. ومن هــنــا جـاء وصف

الدولة بانها "حضارية" و "حديثة". 
نـبثقـة من احلداثـة صفة واحلديـثة ا
نــســبــيـة تــتــغــيــر من زمن الى زمن.
ولـهــذا اقـول ان لــكل عـصــر حـداثـته.
واجلمود على حداثـة عصر ما يوقف
احلـركــة االجـتـمـاعـيــة. ولـهـذا يـشـكل
الـتـجـاوز عـنـصـرا مـهـمـا في صـنـاعة
احلـداثـة فـلـيس هـنـاك حـداثـة حتـرّم

التجاوز.
تتـحقق احلـداثـة بثالثـة امور: الـعقل
واحلريـة والـعلم. وبـدون هـذه االمور

ال تتحقق احلداثة. 
العـقل اساس الـعقالنـية والـعقالنـية
نـقــيض اخلـرافـة والــتـقـلــيـد االعـمى

وعبادة الشخصية. 
و الــعـقل هــو اداة الــتـفــكـر والــبـحث
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االطـار  نـادوا بـاألغلـبـية كـحل سـحري
عــنـدمـا كـان وضـعــهم مـخـتـلــفـا ومـنـهم
الكي والسيد احلكيم وغيرهما السيد ا
ـــالـــكي فـــكــان يـــشـــكــو امـــا الـــســيـــد ا
بـاستمرار من التوافقية ووصل الى حد
الـقول بآن الطـبقة السيـاسية فشلت وال
تـستحق الـقيادة الحـقا .. وأردف ((وأنا
مــنــهم)) نــاهــيك عن الــسـيــد الــعــامـري
بـقوله (( لـم يسـمحوا لـنا بـأن نقـدم لكم

شيئا ألننا حسينيون))
لـــعل مــــا يـــجـــعـــلـــنـــا نـــتـــوقع تـــذلـــيل
الـصعوبات في طريق االغلـبية الوطنية
هـو ان مـجلس الـنـواب الذي يـعـد عقـبة
امـام من يريـد تشـكيل حـكومـته اآلن هو
لـيس مجالس الـنواب السـابقة حيث ان
اكــــثــــر من اربــــعــــة اخــــمــــاسـه وجـــوه
جــــديــــدة   وســـدسـه تــــشـــريــــنــــيـــ
ومـستـقلـ وليس فـيه اسالم سيـاسيي
سـني تـقـريـبـا  وتمـثـيل حـمـلـة السالح
خــارج اطـار الــدولــة انـخــفض كـثــيـرا 
وهــنـاك الـكــثـيـر مـن االيـجـابــيـات الـتي
حـــقــقـــتـــهــا دمـــاء شــهـــداء تــشـــرين لم
نالحــظـهـا بــسـبب الـيــأس اجلـاثم عـلى
صــدورنــا من امــكـانــيــة الــتـغــيــيـر  او
بسبب تصور البعض ان رفض العملية
الـسـيـاسيـة وفق ((مـبـدأ كل مـا جاء عن
الـباطل فـهو باطل )) هـو خيـار سياسي
بـيـنـمـا الـرفض والـقـبـول عـمـرهـمـهـا لم

يؤسسا لسياسة رصينة.. 
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شـــكـــرا لــثـــوار تـــشــريـن عــلـى كل هــذه
االجنــازات الــتي تـعــبــد الـطــريق نــحـو
ـواطـنـة .. دولـة الـسـيـادة وبـنـاء دولـة ا
االغـلبيـة السيـاسية الـتي ستكون حتت
االضـــواء ان انــحــرفت يـــقــول الــشــعب
انـحـرفت الـكـتـلـة الـفالنـيـة  وأن فـشلت
ــشـهـد فـال عـودة لـهــا مـرة اخــرى الى ا
الـسـيـاسي  امـا الـتوافـقـيـة فـهي تـشبه
الى حـد بـعـيـد ضيـاع دم الـشـعب وماله

ب الكتل .
اخـــيــرا .. اذا جنح االطــار فـي حتــقــيق
الــتـوافـقــيـة ولم تــغـر الـســلـطـة الــتـيـار
ـــعــــارضـــة الــــصـــدري وذهــــبـــوا الـى ا
فـسـتـكـون الـتـجـربـة الـرائعـة االولى في
تــأســيس مــعــارضــة حــقــيــقــيــة تــعــيـد
ـتوافـق دون مبـرر منـطقي لتـوافقهم ا
الـى جــادة الــصــــــواب كــلــمــا خــرجــوا

عنها.

يـحصل بيـوم وليلة ودون خـسائر نأمل
لوكـنت انا سياسي ان تـكون محـسوبة 
ايـرانـي وأعـمل بـضـوء االسـتـراتـيـجـيـة
االيــرانـيـة الـتي نص عـلــيـهـا الـدسـتـور
اإليــرانـي (( مــهــمــة جــمــهــوريــة ايــران
االسـالمـيــة تـوحــيــد (األمـة) اإلسالمــيـة
...)) لــكـنت وجــدت ان قـاعــدة االنـطالق
في اسـتـراتـيـجـيـتي اعاله هـو الـعراق 
ـطـلـقة وهـذا الـعـراق يـنتـمي اغـلـبـيته ا
الى (امـة عربـية) ولدي فـصائل مسـلحة
فـيـه ونـفـوذ فـهل أريـد له حـكـومـة قـويـة
تــقـرر بــعـيــدا عــني ??? اذا وافـقت فــأنـا
اكــون خــائــنــا الســتــراتــيــجـيــة دولــتي

كأيراني.
نــنـتــقل الى الــنـفــوذ الــعـربي والــتـركي
ولـنـختـصـر بالـقـول انه برمـته ال يـعادل

خمس النفوذ االيراني
امــا الـنـفــوذ االمـريـكي ومــعه االطـلـسي
فــنــقـول بــصــدده ان الـســيــاسـة هي فن
ــمـكن وأن احلـديث عن ارادة الـشـعب ا
بــخــروج الــقـوات االجــنــبــيـة الــتي هي
(مــعـزومــة) مــرتـ وبــحـمــاس مـنــقـطع
الـنظير بـسبب فشل العـملية الـسياسية
كـن قياس إرادة بـبنـاء جيش حـرفي و
هـذا الـشـعب من خالل مـراكـز اسـتطالع
الـرأي الــرصـيـنـة لـنـعــرف حـقـيـقـة هـذه
اإلرادة فـي وضع مــأزوم واســتـــثــنــائي
مــسـتـدام احتـدى فـيـه اي عـراقي مـهـمـا
بــلغ من امــكـانــيـة الــتـحــلـيل ان يــعـرف
مــســتـقــبل عــائــلــته او مــسـتــقــبــله هـو
شــخـصــيـا ألشــهـر ثـالث فـقط .نــضـيف
سـؤال أخيـر وهو هل ان خـروج القوات
االجـنـبـيـة سـيبـقى شـعـارا مـقـدسـا لدى
رافـعي هـذا الشـعار أذا صـار األمريـكان

وااليراني (دهن ودبس). 
ان الـطريق لـيس معـبدا ابدا امـام خيار
االغــلــبـيــة الــسـيــاســيــة فـقــد اصــبـحت
الـتــوافـقـيـة عـرفـا ومالذا آمـنـا لـلـفـسـاد
واالنـفالت فالطبقة السياسية  خسرت
ام فـازت فــهي تـبـحث عن حـصـانـة ضـد
ـشهـد حتى ولو احلـساب بـبقـائها في ا
كـان وجـودهـا شكـلـيا  خـصـوصا وهي
تـعرف ان نـوايا السـيد الصـدر واضحة
ـا فـي طـلب االصالح  ويـتـوقـعـوه غـر
صـلبا في هـذا اجملال وخصـوصا ايضا
ان هـــنــاك حـــاالت كــســر عـــظم كـــثــيــرة
ــكـــنــنــا بـــالــعــودة الى حـــصــلت ... و
اخلــلف لــنــجــد ان اغـلــبــيــة ســيــاسـيي

بـفصل الـدين عن السـياسة  وبـالتالي
فأن الصراع سيكون على الكتلة االكثر
ـتــواضع فــأن الـســيـد عــددا وبــرأيي ا
الـصـدر هو األقـدر على تـشـكيل الـكتـلة
االكـثـر عددا رغم ان الـشـعب لن يتـمكن
من اسناده واجلمهورية االسالمية في
ـــرجح ان ايـــران لـن تـــســـنـــده بل ان ا

تسند خصومه بشدة لكون منهجه.
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1- ضــــد الــــتـــوافـق ومع االغــــلـــبــــيـــة
الوطنية

2- مـن الــواضـح انه اقـــرب الى بـــنــاء
دولة تصنع قرارها بنفسها  

3- اسـالمه عـلــمـانـي عـروبي والــدلـيل
عالقاته االيجابية باحمليط العربي .
4- اصــــراره الــــواضح عــــلى حــــصـــر

السالح بيد الدولة .
5- احلـشـد الـشعـبي  في عـهـد رئيس
وزراء يـرشحه التيار الصدري ويدعمه
سـيكـون مرتـبط تمـاما بـالقـائد الـعام 
وبـالتـالي سيكـون بعـيدا عن السـياسة
ـوجب قانون احلـشد الشعـبي النافذ

نظريا وغير النافذ عمليا .
6- تـتـصور اجلـمـهوريـة االسالمـية ان
هـناك حـلف غيـر معـلن  ب الـسيدين
ست ذلك الـكـاظـمي والـصدر  كـونـهـا 
شـتركة لفرض من خـالل توجهاتـهما ا

هيبة الدولة وحصر السالح بيدها .
7- حـــكــومـــة األغــلـــبـــيــة ان حـــصــلت
سـتـعـني طـلـقـة الـرحـمـة عـلى  الـبيت
برر لوجود الشيعي  وبالتالي زوال ا
الـبـيت الـسـني  وسيـخف وزن بـيـضة
الــقــبـان (اهــلــنــا الـكــرد) كــون ثـقــلــهـا
وتأثيرها سينحسر بوجود بيت عربي
كـبــيـر  سـيـنـظم الــيه الـكـرد ويـتـشـكل
بـــيـت عـــراقي كـــبـــيـــر  وهـــذا كـــله لن

خـالل مــعــارك احلــصـــاد األكــبــر (نــهــر
جـاسم) تمكن العدو من احتالل اراضي
عــراقــيــة  وال اتــذكــر عــدد الــهــجــمـات
ـقابـلـة التي شـنهـا جبـشنـا الستـعادة ا
االرض اال انـهـا كـانت كـثـيـرة  وفـشلت
كــلــهـا ألنــهــا كـانت جتــري بــالـطــريــقـة
نـفسهـا .. قصف تمـهيدي قـبل الفجر ..
هـــجــوم مع الـــضــيــاء االول .. احملــاور
نــفـســهـا .. رغم وجــود مـبــدأ ( ال تـعـزز

الفشل بالفشل )
كل عـملية سيـاسية  عسكـرية  تربوية
ـخـرجـات  ـدخالت وتـنــتـهي  تــبـدأ 
ــكـونــاتي) كـان والــتـوافـق ( الـتــغـا ا
ــــدخل االول مــــنــــذ مـــجــــلس احلــــكم ا
ـري) الى يـومـنـا هـذا كـان األمـر (الـبـر
دخالت يـجـري بـالشـاكـلـة نفـسـهـا اي ا
نـفـسهـا .. وجاءت اخملـرجات نـفسـها ..
فــــشل بــــائن مـــســــتـــدام.. انــــســـدادات
سـياسية .. فسـاد غير مسبوق .. وضع

ال يحتمله بشر .
هــكـذا هي مــخـرجــات الـتـوافـق .. انـهـا
كـمخرجـات جامعـة الدول العـربية التي
ــنــهج الــتــوافق ولــيـس قـرار عــمــلت 
االغلبية وفشلت وستفشل .. وهكذا هو

مبدأ التوافق فشل وسيفشل
يــــقـــول الـــدســــتـــور (( يـــكــــلف رئـــيس
اجلــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــوريــــــــــــة مــــــــــــرشـح
الـكتـلة الـنيـابيـة األكثـر عددا بـتشـكيل
مــجــلس الــوزراء )) والــنــيــابــيــة غــيــر
كن ان تعني اال االنتخابية ... فهي ال 
انـها الكتـلة التي حتضـر ككتلة في اول
ـان  ولـيس كــمـا تـصـور جــلـسـة لـلــبـر
الــكـثـيــرون في حـالـة الــسـيـدين عالوي
ـصـوت ـالـكي رغم اني كـنت احـد ا وا
لـلـسـيـد عالوي كـونه االقـل طائـفـيـة من
الـكــثـيـر من الـسـيـاسـيـ وكـونه يـؤمن
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بغداد

مبسوطـة  وكلمته نـافذة  ووساطته
مـــنــتــجـــة  فــراح يـــجــمع اإلتــاوات 
ويــسـتـولي عــلى الـعــقـارات  ويــبـتـز
العصـابات  ويُـضعّف الشـرفاء  نعم
ـبـسوطـة مغـلـولة أمـام الـنزيه فـيده ا
الشريف  من هنـا راح ينسب اليه ما
لـــيس فــــيه  ويــــقـــولـه مـــا لـم يـــقل 
ويـلـصق به مـالم يـفـعل  في مـحـاولة
خلـلق رأي جـمعي سـلـطـوي مـناؤى 
والالفت أن هــذا الـنـصــاب كـثــيـرا مـا
ينجـح في مسعـاه  ويفـلح في كيده 
وينفـذ في مرماه  وهـو ما يؤكـد عند
الغير قدرته عـلى الولوج الى القرار 
ـطـلـوب  ـسـعى  واجنـاز ا وبـلـوغ ا
ــــنــــصب  وكـل ذلك بــــاسـم شــــاغـل ا
وصـاحب الــقـرار  وقــيـادي احلـزب .
على متخذ القرار  ومتصدي السلطة
ــنـصـب  أن يـكــون أكــثـر  وشــاغل ا
حذراً  وأثقب نظـراً  وأشد بصيرة 
جتـــــاه مـــــدعـي اجلـــــاه  ومـــــتـــــزلف
الــســـلـــطـــان  ومــنـــتـــحل الـــصـــفــة 
ـنصب أول فصـاحب القـرار وشاغل ا
ضحاياه  فباسمه يتحدث النصاب 
ـنـصـبه يـبـتـز الـرعـيـة  وبـجاهـته و
يـــنــفـــذ الى حتــقـــيق رغــبـــات نــفــسه
ــريـــضـــة  وبـــالــقـــطع أن الـــرعـــيــة ا
اخلـــاســر األكـــبــر  فـــقــد دفـع وتــأمل
وتطـلع  فـخـاب ظنه  وال من وسـيـلة
السترداد ما قـدم  ويقيـناً أن الضرب
بتز بيد من حـديد على يـد النصـاب ا
منـتحل الـصفـة سيـقطع الطـريق على
العـديد مـن الظـواهر الـسلـبيـة  فأس
ـفـاسـد الــنـصـاب مـنـتـحل الـصـفـة  ا
وتطـهيـر اجملتمع مـن شروره اضحى
مــهــمـة وطــنــيـة وانــســانـيــة وحــاجـة
وضــــرورة  وإال ســــيــــقـع في شــــركه
غرر بهم ـزيد من الضحـايا ا يومياً ا
ن  مـن اصــــحــــاب احلـــــاجــــة  أو 

تقطعت بهم السبل .

الـــبـــعض الـــيه اإلرهـــاب  واحـــتــرف
اآلخـر تـصـديـر الطـائـفـيـة والـكـراهـية
ـــذهب  الـــقــــائـــمــــة عـــلـى الـــديـن وا
وتــخــصص ثـالـث بـتــصــديـر ظــاهـرة
جتــارة وتــعــاطي اخملــدرات الـتـي مـا
دخـــلـت بـــلـــد اال وحـــولـــته الى ارض
قــاحــلــة وشــعب مــريض  وراح رابع
ن شّح عـلـيه اخلـيـر  وقـحط عـنده
الــرزق  وفُــقــد عــنــده اجلـاه  وخــيّم
عـلـيه اجلـهل  وغـيبـه األصل  وغاب
وتـاه علـيه احلـاضر  عـنده الـتـاريخ 
ـفقودة في كل راح يبـحث عن الذات ا
شـــاذة وافــدة عــسى أن يـــجــد فــيــهــا
ـريـضـة  ضـالـتـه  لـيـنـتـصــر لـذاته ا
ونفـسه الشـريـرة  وتاريـخه العـليل 
ُــغــبّــر  لــقـد تــفــشت في وحــاضــره ا
الـعراق بـعـد سـنة 2003  الـعديـد من
الظواهـر السلـبية الـوافدة  وهو أمر
غــيــر مـســتــبـعــد  بــلـحــاظ الــظـروف
االســتــثـنــائــيــة الـتي خــيــمّت عــلـيه 
ا كـان اخـطر هـذه الـظواهـر على ور
اإلطالق ظــاهـرة الـنــصب واالحــتـيـال
واالبـــتـــزاز بـــأسم الـــســـلــطـــة وحتت
مـسـمى احلـاكم  والـسـلـطـة واحلـاكم
مـــنــهــمــا بــرآء  فـــقــد راحت ثــلــة من
الـفاشـلـ  الذين شـح عنـدهم اخلـير
وغادرهم اجلاه  وخـاب مسعاهم في
تطون ارتقاء سدة السلطة  راحوا 
صفحة السوداء  ظللة ا السيارات ا
تسـبق موكبـهم سيـارة جندة وتـعقبه
سيـارة سـلفـادور رسـميـة  فـالنـصاب
احملـتــال تـمــدد في نـصـبـه حـتى طـال
الـسـلــطـة  فـجـالس بــعض رجـالـهـا 
ودعــا بـعــضـهم الى مــائـدة عــشـاء أو
غـداء  وامـتدت يـده الى جـيب بـعض
ضــعــاف الــنــفــوس  وصّـور مـع هـذا
ــســاعـدة ــســؤول وذلك الــقـيــادي  ا
حماية أو سـكرتيـر أو صديق  فُخيّل
للعامة من النـاس أن يد هذا النصاب

اشتهر الطب وتمـيزت العمارة  لكن
ــقــدراته حــكــام قــدره أن يــتـــحــكم 
يــنـاصــبـون الــشــعب الـعــداء  حـتى
يرون فيهم اخلطـر الذي يهز العرش
ــلك . لـــقــد عــاش الــعــراق ويـــهــدد ا
وعــلـى مــدى أربــعــة عــقــود ونــصف
الــعـقــد تــقـريــبـاً  حــقـبــة من الــنـظم
االنقالبـية  فـكل مـنقـلب يرفع شـعار
الــنـصــرة ومـا أن يــســتـتب مــلـكه اال
ن خـــرج ودافع ونــصــر ويــبـــطش 
ونصّـب  حتى مَنَ الـله عـلى الـعراق
باحلـكم الـشعـبي  الـذي يُنـصّب فيه
احلـاكم بـصـوت احملـكـوم  فـاجـتـمع
العالم واإلقليم واجلار على مناصبة
القـادم اجلـديد الـعـداء  كل بسـببه 
فــمــنــهم من وجــد في حــكم الــشــعب
خروج عن الـسـيطـرة االستـعمـارية 
قراطية ومنهم من خشى عدوى الد
وحـــكم الـــشـــعب  ومـــنـــهم مـن كــان
مـحــركه الـطــائـفـة ومــذهب احلـاكم 
ومــنــهم مـن وجــد في حــكم الــشــعب
اخلــطــر عــلى مـصــاحله الــضــيــقـة 
وبــصــرف الـنــظــر عن ســبب الــعـداء
ومـنـاهـضـة الـتـجـربـة الـولـيدة  راح
الـعــالم وبـاغض الـتــجـربـة اجلـديـدة
يُــصّـدر كل الـظــواهـر الــسـلــبـيـة الى
العـراق  حيث اخلـاصرة األضعف 
واألرض األكــــثــــر رخـــاوة  فــــصّـــدر

الظـاهر الـسـلبـية تـبحث عن خـاصرة
ضـعــيـفـة وحـاضــنـة مـريـضـة وأرض
رخوة  لـلنمـو والتـفشي واالنـتشار 
بـلحـاظ الـقدرة عـلى االسـتيـطـان ومد
اجلـذور والــتـغـلـغـل في ظـروف آمـنـة
ا يزل مستقرة  العراق الذي عُرف و
بـــتــاريـــخه وحـــضــارته وحـــاضــراته
وأسبقـياته التي تـقدم بهـا على غيره
 والتي لن يـستـطيع احلـاقد مـحوها
وإن حــرص  فــهي راسـخــة ثــابــتـة 
أصـــلــهــا ضـــارب في عــمـق الــتــاريخ
وفرعها متفرع مـتشعب متجذر  فهل
ألحد أن ينكر تاريخ ستة آالف سنة 
وهل حلــاقـد أن يـتــجـاهل إســهـامـاته
وابتكـاراته وكرامـاته  فقد حـابا الله
الــعــراق بــأن جــعــله ارض األنــبــيــاء
واألولـــيــاء  وكـــرمه بــارض تـــفــيض
خـــيــراً  وشـــعب كـــر شـــجــاع ديّن
غـيــور مـعـطــاء مـتـجــدد  في الـعـراق
الـســهل واجلـبل والــهـضـبـة واألرض
ــنــبــســطــة  في الــعــراق الــثــروات ا
الـطـبـيـعــيـة  وفـيه الـنـهـر ومـا حتـته
وفــوقه خـيــر مـتـفــقـد ال يــنـضب  في
الـعـراق الـدين واألدب والـعـلم  وفـيه
نـــشـــأة وتـــرعـــرت مـــدارس الـــنـــحــو
والـــصــرف  ســـبق اجلـــار واإلقـــلــيم
ـا العـالم في تـأسـيس حـاضـنات ور
الــعــلـم حــتى قــصــده الــعــالم  وفــيه

والوحي مصدر اسـاسي للقيم الـعليا
ركب احلضاري. ولكن ماذا احلافة با
يـفعـل الذي ال يـؤمن بـالـله? ال يـهـمني
ذلك مــا دام يــتــفــاعل بــايــجــابـيــة مع
مـنـظـومــة الـقـيم احلـضـاريـة الـعـلـيـا.
ــهم هـو "الــعـنب ولـيس الــنـاطـور" فـا
ـثل اللـبـناني. والـعلم في كمـا يـقول ا
تــاريخ الــبــشــري ظــاهــرة تــراكــمــيـة.
ستمرة راكمة حتصل بالتجربة ا وا
و بـتـصـحيـح االخطـاء الـعـلـمـيـة على
اسـاس الـتــجـارب اجلـديـدة. حـيث "ال
ــكـن لــلــعـقـل الــعــلــمي كــمــا يــقـول
غاسـتـون بـاشالر ان يتـكـون اال وهو

يحطّم العقل غير العلمي".
W b  W Ëœ

والــعــلم هــو جـوهــر احلــداثــة. ولـكي
تكـون الـدولة حـديثـة فـيجب ان تـبنى
عـلى اسـاس الـعـلم: الـعـلم الـسيـاسي
والعلم االقتصادي والعلم االجتماعي
والـعـلم الـتربـوي الخ. وكـل من حاول
"حتديث" دولته بدأ بالعلم. واحملاولة
تنجح او تـفشل تبعـا لتوفـر شروطها
ومناخها وفي مقدمة شروطها العقل
ـــــكـن ان تـــــنـــــجح واحلـــــريـــــة. فال 
مــحــاوالت الــتــحــديث الــعــلــمــيــة في
مـــجــــتـــمـع اخلـــرافــــة والـــعــــبـــوديـــة
واالســتـــبــداد. الــعــقالنــيــة واحلــريــة
شـرطــا الـعـلم. وفــيـمـا يـتـعــلق بـبـنـاء
الدولة  يجسـد االستقاللُ احلريةَ اذْ
بــدونـه ال تــنــجح مـــحــاوالت حتــديث
الـدولة. تـفـشل عمـلـيات الـتـحديث في
ـصـابـة بـالقـابـلـيـة على اجملـتـمعـات ا
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اكـد االحتادُ الـعـراقيّ لـكـرةِ القـدم أن قـراراتٍ تـأديـبيّـة وانـضـبـاطيّـة وعـقـوبـاتٍ كبـيـرة تـنـتظـر كلَ مَن تـثـبت عـلـيه اإلدانةُ في
ـباريـاتِ في منـافسـاتِ بطـولـتي الدوري والـكأس وخـاصةً مـباراة فـريقي أربـيل والشـرطة األحداثِ الـتي رافـقت عدداً من ا
عـروف بقيـمه وتقـاليده التي أقـيمت في مـلعبِ فـرانسو حـريري في بـطولةِ الـكأس والـتي ال تمـثل جوهرَ جـمهـورنا الكـر ا
بارياتِ أو بعـد انتهائها : إن التصرفات اخلارجـة عن الروحِ الرياضيّـةِ في ا ـمتدةِ من جذوره األصيـلة.وبيّن احتاد الكـرةِ ا
سـيتمُ الـتعـامل معهـا بحـزمٍ وستـواجهُ أقسى العـقوبـات التي تـتناسبُ مع كـل حالةٍ في خـطوةٍ لـبقاءِ
مالعبـنا نـظيـفةً وخـاليـةً من حاالتِ الـشغب ولـلحـفاظِ عـلى كرامـةِ وحيـاةِ اجلمـهور الـتي نعـدّها أغلى
ناسب لكل حادثةٍ حصلت في وأثمن من كلِ شيءٍ وإن جلنة االنـضباط في االحتادِ ستتخذ الـقرارَ ا

بارياتِ التي شهدت ما يعكر صفوها والذي يعيدُ األمورَ إلى نصابها. ا

الـربع النـهائي  وسـيحـرم احدهـما
من اللقب.

ومن جــــهـــة اخــــرى تــــلـــقـى وزيـــر
الشبـاب والرياضـة رئيس االحتاد
العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال
تــهـنـئـة من احتـاد دول غـرب آسـيـا
عـلى جناح بـطولـة إيـرثلـنك الحتاد
غرب آسيا للشباب التي أقيمت في
الـبـصـرة وأربـيل ومـبـاراة اخلـتـام

في العاصمة احلبيبة بغداد.
¡UM  «—U

وأبــرقَ األمــيــر عــلي بن احلــســ
رئـيس احتاد غـرب آسـيا الـتـهنـئة
مصحوبةً بعبارات الثناء والتقدير
لـلــنـجـاح الــبـاهـر الــذي خـرجت به
الـنـسـخـة الـثانـيـة من بـطـولـة غرب

نتخبات الشباب. آسيا 
وجــــاءَ في الـــبــــرقــــيـــة: "يــــســـرني
بـالـنــيـابـة عن الـلـجـنــة الـتـنـفـيـذيـة
الحتــاد غـرب آسـيـا لــكـرة الـقـدم أن
أتــقــدم إلــيـــكم وإلى مــجــلس إدارة
ــوقـر بــأصـدق عــبـارات احتـادكم ا
الـتقـديـر واالحتـرام واألمـنيـات بأن
ـنحـكم الله دومـاً موفـور الصـحة

والعافية.
بـاإلشــارة إلى اسـتــضـافــة الـعـراق
الـشـقـيق لـبـطـولـة إيـرثـلـنك الحتـاد
غـرب آسـيـا الثـانـيـة للـشـبـاب فإنه
ن دواعي ســروري أن أنـقل إلــيـكم
اعــتــزازنــا الـكــبــيــر عــلى مــا قـدّمه
االحتاد الـعراقي مـن جهـود مثـالية
لــتــنـظــيم الــبـطــولـة بــالــتـزامن مع
ــيــزة ســواء كـان ذلك تــرتــيـبــات 
ــبــاريـات الــتي أقــيــمت في خالل ا
مدينتي البصرة وأربيل أو خالل
ـــبــاراة الـــنــهـــائــيـــة في الــتي ا
استضافتها العاصمة بغداد.
لـقـد جـاءت الـبطـولـة تـأكـيداً
جــــديــــداً من احتــــاد غـــرب
آسيا لـلمحـافظة على حق
الـــــــشــــــعـب الــــــعـــــــراقي

UO ¬ »d  W uD  ÕU$ W UM* 5 (« s  wK  dO _« W MN  vIK  ‰U —œ

6

eOH œ ”QJ  “uH « s  UO Ë— »ÒdI  nOK Ë—

بـاسـتـضـافـته بـطـوالته عـلى أرضه
والعـمل بكل جـهد للـمسـاعدة برفع
احلـــظـــر عن مـالعـــبه وهـــو احلق
ــشــروع لــكــرة الــقــدم الــعــراقــيـة ا
والـهـدف الذي يـسـعى احتـاد غرب
آسـيـا لــتـحــقـيـقه عــلى الـدوام من
خالل حرصه على إقامـة مبارياتها
فـي مـديـنـتي الــبـصـرة وأربـيل إلى
جــانب الـــعــاصـــمـــة بــغـــداد الــتي

الـسـيـر بـثقـة صـوب  ربع الـنـهائي
فـي اجنــــاز اولي  لــــفــــريق يــــزداد
اجـتـهـادا  وبـعــد تـفـكـيك  صـفـوف
ـلـعـبه جنح الـطـالب واسـقـاطـهم 
زاخـــو بـــفـــارق ركالت الـــتـــرجـــيح
ايــقـاف   خــطــوط   الــوسط وقــتل
رغبة  بقائهم في البطولة والبحث
عن ضحية  جديدةفي الدور القادم
  وجتــاوز الـــزوراء حتـــديــات اهل
غـادرة  بهدف القـاسم والزمـهم   ا
سـعـد عـبـد االمـيـر د60 لـيـسـتـمـرو
باحـثا عن  اسـتعـادة اللـقب حسب

االختصاص.
وعبر الـكهربـاء عقبـة نوروز مرت
ولــيــنــدفع صــحــبــة اقــرانـه اجتـاه
التصفيات االكبر  والتفكير بتكرار
ــوسم  قــبل األخــيــر ســيــنـــاريــو ا
بــخــســارة الــلــقب بــهــدف الـزوراء
وعـاداجلـوية  بـفوز ثـمـ  بتـغـلبه
عـلى نــفط الــبـصــرة في عــقـر داره
بـــفـــارق ركالت اجلـــزاء لــيـــخـــطــو
خــطـوة كــبـيــرة  لـلــدفـاع عن لــقـبه
لكـنه سيصـدم  بالـغر  الزوراء
فــــــــــــــــــي
الـــــــدور

عناصره مع الوطـني  ليعود خالي
الـوفـاض  ويـتـرك الـفـوائـد  الربـيل
الــــذي داو جــــراح نـــتــــائج االرض

تدنية ا
ـقــبل تـو اجـدا وسـيـشــهـد الـدور ا
الحــد فـــرق الـــدرجــة االولـى حــيث
مـــــصـــــافـي اجلـــــنـــــوب اخملـــــتص
بــاقـصــاء فـرق الــعــاصـمــة عـنــدمـا
احلق  صليخ بالصناعة  ويواصل

w U d « r U  ≠ W d UM «
دون مــفــاجــاة انــتــهت  مــبــاريــات
الدور السـادس عشر لبـطولة كاس
العراق بكرة القدم لتترشح ثمانية
فـرق لـلـدور الربع  الـنـهـائي بيـنـها
فــــــــــريق  مـن الـــــــــدرجــــــــــة االولى
االمـــــــــــــــانــــــــــــــة (الـــــــــــــــكـــــــــــــــرخ
الــــــكـــــــهــــــربــــــاء زاخـــــــو اربـــــــيل
مصافي اجلنوب اجلوية) الزوراء
 فـــقـــد تـــمــكـن الــكـــرخ من حـــسم
مـــهـــمـــتـه مع ضـــيـــفه  ديـــالى
بسـرعة بالـتقدم بـهدف في
عــشـر  دقــائق  فـيــمـا قـلص
الـضيـوف الـنتـيجـة بـنهـاية
الـــشـــوط االول لـــيـــتـــواصل
ـنـافـسات وفي االصـفر في ا
داره وبــ عــشـــاقــة  جتــرع
ـــة االمـــانــة الـــنـــجـف هـــز
بـهـدفــ  لـتـعــود  بـنـجـاح
مـهـم جـدا ذهــابــا بـعــدمـا
تــوازنــهـــا دوريــا  وعــاد
االخـر للـتـراجع  وتـكرر
ســيـــنــاريـــو اخلــروج
ـــبـــكـــر لــلـــشـــرطــة ا

متـاثرا بـغياب
ابـــــــــــرز
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يقـول وزير الشبـاب والرياضة ورئيس االحتـاد العراقي لكـرة القدم عدنان
ــنـتـخـبـات درجـال  ان الـعـالم شـاهــد روعـة  تـنـظــيم بـطـولــة غـرب اسـبـا 
ـديـنـة الــريـاضـيـة بــالـبـصـرة  ومـلـعب الـشـبــاب الـتي جـرت في مالعـب ا
فـرنسو حريري في اربيل  وملـعب احلبيبية فـي العاصمة بغداد  وكانت
الـبـطولـة رسـالـة واضـحـة لالحتـاد الدولي لـكـرة الـقـدم (فـيفـا) مـضـمـونـها
يـشـيـر الى ان الـعـراق جـاهـز السـتــقـبـال مـبـاريـات كل الـبـطـوالت الـقـاريـة
والدولـيـة بعـد رفع احلـظر عن مالعـبه.. ال أحـد يخـتـلف مع وزيـر الشـباب
والرياضة عدنان درجال فيما ذهب اليه بصدد استعداد العراق الستقبال
نـتخبـات الشقيـقة والصـديقة في مـالعبه في اطار الـبطوالت الـرسمية .. ا
نـتخبـات الشباب كـانت امتحانـا اداريا جديدا  جنح بطـولة غرب اسـبا 
فـيه  احتـاد الـكرة  ولكـن ال جدوى لـلـتقـيـيم احملـلي الي نـشاط تـنـافسي
هم واحلاسم في رفع ينـظمه االحتاد .. تـقييم االحتاد الـدولي (فيفـا) هو ا
احلظـر عن مالعبنـا ..امام هذه احلـقيقـة يجب ان يراجع احتـاد كرة القدم
خـطـته االداريـة في مــسـألـة رفع احلـظـر  ويـكـثف اتــصـاالته مع مـصـادر
الـقرار االحتـادي االسـيوي والدولي  ويـستـثمـر وجود الـعـضو الـعراقي
في االحتـاد القـاري عبـداخلـالق مسـعود  لـتحـقـيق هدف رفع احلـظر عن
ـنـتـخبـاتـنـا الوطـنـيـة للـفـئات مالعـبنـا الـذي يـترتب عـلـيه فـوائـد ال حتصى 
نظورة هي اللعب امام منتخبي االمارات العمرية كلها  والفائدة القريبة ا
ؤهلة الى نهـائيات بطولة و سوريـا في البصرة في التصـفيات احلاسمـة ا
ـركز الثالث في كـاس العالم  2022 حلـصد النـقاط الكـاملة  والـفوز با

اجملموعة  ثم التنافس نصف البطاقة اخملصصة السيا. 
كثـفة الن االحتـاد عرف مـا الذي يجب  ونؤكـد على االتـصاالت االداريـة ا
اضية  في اقناع االحتاد دة الـقصيرة ا فعله  خاصـة بعد اخفاقه في ا
الـدولي (فيـفا)  مـثل سلفه االداري  الـهيـئة الـتطـبيـعية  الـتي (لم) تبذل
ـنـتـظـر لـرفع احلـظـر .. احملـادثـات مع االحتـاد الـدولـي (فـيـفا)  االداري ا
ـنــظــمـة الــدولــيـة ــسـؤول االداري االول فـي ا لــيــست الــتـقــاط صــور مع ا
الـرياضـية ايـفـانتـيو  ونشـر تـصريـحـات متـفائـلـة في وسائل االعالم  ال
ادية الـدامغـة  لالحتاد الدولي  ـا تقد االدلـة ا اسـاس اداري لها  وا
ثـمر  ينـجـز بالـتخـطيط والـتنـظيم ليـقـتنع بـها االخـيـر .. اجلهـد االداري ا
والـتـنـسـيق والـتــوجـيه الـصـحـيح لـلـمـوارد الـبـشـريـة  واالتـصـال االداري
ـدروس .. جنـومـيـة الرئـيس وهـذا الـعـضو او ذاك في الـفـاعل  والقـرار ا
ـثـمر الـذي نـتـطلـع اليه .. نـعم بـطـولة االحتـاد  ال تـنـجـر اجلهـد االداري ا
ـديـنـة الـريــاضـيـة وفـرنـسـو ـنـتــخـبـات الـشـبـاب فـي مالعب ا غــرب اسـيـا 
حـريـري  كانت ( بـروفـة) نـاجـحـة عـلى طـريق رفع احلـظـر عن مالعـبـنا 
ولكن ال بـد يعـزز الـتنـظيم الـناجـح لبـطولـة غرب اسـيا 
لف االداري  وهـنا اقول ليس (عيبا) ان بـتنظيم ا
يسـتع االحتاد بخبرات علمية وعملية ادارية 
ـطــلـوب  ــلف االداري عــلى الـوجـه ا الجنـاز ا
وتـمـتع الـعـراق بـحق طـبيـعي  وهـو الـلـعب في
أرضه  وامــام أنـصـاره  مـثل كل مــنـتـخـبـات

العالم .
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Q”∫ احدى مواجهات منافسات كأس العراق
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فــاتن مــال الــله عــلــوان اجلــبــوري
مواليد 1979 حاصلـة على شهادة
ـنـتخب الـبـكالـوريـوس  و كـاب ا
الـوطـني الـنـســوي لـكـرة الـقـدم في
الـعــراق سـابــقـاً و مــدربـة لالنــديـة
احملـلــيـة  حـاصــلـة عــلى شـهـادات
عـديدة بـامـتيـاز وأهمـهـا االسيـوية
ركز ال  C وحاصـلة أيـضاً  عـلى ا
األول فـي دوري الـكـره الــشـاطــئـيـة
ركز للنـساء وايضا حصـلت على ا
الثاني في دوري العـراق للساحات
ــكــشــوفــة .كــانت بــدايــتــهــا عــام ا
ـنتـخب كرة 1999في أول تـشكـيل 
الصاالت  ولقد شجعها االهل اوال
ــدربـ عــلى ان تــكــون العــبـة ثم ا
كـرة قــدم   اضـافـة الى انـهـا  كـنت
سـابـقـا العـبـة تـنـس والعـبـة طـائرة
فـــمن خالل تـــمـــارين االحـــمـــاء في
ــلـعـب وجـدوني أصــلح ألن اكـون ا
العـبــة كـرة قـدم اكــثـر من الــطـائـرة
فـلـذلك اجتـهت لـكـرة الـقـدم .وقـالت
فاتن  اهم ذكريـات  الرياضـية فهي
بــطــوله الــتـضــامن اإلسـالمـيــة في
ركز إيران بسـبب حصولـهم على ا
الثالث وكـذلك بطوله حـلب الدولية
ـــركــز بــســـبب حـــصــولـــهم عـــلى ا
الـثـاني وبـطـوله الـزرقاء في االردن

ـــركــز بــســـبب حــصـــولــهـم عــلى ا
الـثـاني لـنـادي اإلسـكـان الـريـاضي
.واضــــافـت  اهم مــــشــــاركــــاتــــهــــا
الـرياضـية فـهي بطـوله غرب اسـيا
ـكـشـوفـة في اإلمارات لـلـسـاحـات ا
تـحدة وبطولـة البحرين العربـية ا
للصاالت  ولقـد حصلت فاتن على
ـيـدالـيـات وايـضـاً عـدد كـبـيـر من ا
حــصـلت عــلى  كـأس افــضل العـبـة
ـثـاليـة في بـطوله وكـذلك الالعـبة ا

حلب الدولية في سوريا 
واكـــــدت فـــــاتـن اهم مــــــبـــــاراة في
مـسـيـرتهـا الـريـاضيـة فـهي مـباراة
فــريــقــهــا عــنــدمــا كــانت فـي نـادي
اجلــــويــــة ضــــد نــــادي زيــــرفــــاني
ــكـــشــوفه في دوري لــلـــســاحــات ا
الـعــراق  إذ  انــسـحـب بـهــا نـادي
اجلـويه بــســبب سـوء الــتـحــكـيم 
هـمه مع ـبـاراه الـدولـيه ا وكـذلك ا
االردن في غـرب اسيـا خـسرنـا بـها
4  صــفــر رغم ذلـك كــانت مــبــاراة
جــمـيـله وحتـرك جــمـيل لـهن داخل
ــلـعب .وحتــمل فـاتن الــعـديـد من ا
االفكـار لتـطويـر كره الـقدم بـلعراق
ـتـاز ان إذ تـقــول عـلى كل مـدرب 
ــسـيـرته يـضع خـطط صــحـيـحه 
الــكــرويه  إذ قــامت فـاتـن  بـوضع
خــطه مـهــمـة لــتـطــويـر كــره الـقـدم
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ــسـتــويـات واســتــحـقــاق نــظـيــر ا
ــمــيــزة الــتي قــدمــهــا عـلـى مـدار ا

مبارياته في البطولة.
وخـتـامـاً أجـدد تـقـديـر احتـاد دول
غـــرب آســيــا لــشــخـــصــكم الــكــر
ـوقــــــــر ونـسـأل والحتـادكــــــــم ا
الــله لــكم الـتــوفــيق والــنــجـاح في
كـــافــــــــــة مــــا تــــصـــــــــــبــــون إلى

حتقيقه".

الفـت ألمـــرٍ يـــؤكــــد قـــدرة الـــعـــراق
الـــشــقـــيق عـــلى اســـتـــــــــــضـــافــة
ـبــاريـات والـبـطـوالت عـلى أرضه ا
عايير الدولية ويدعم ووفـــــــــق ا
مــــــســـــــاعي جـــــــمــــــيـع األطــــــراف
السـتـعــــــــادة هـذا احلق بـالـقريب
العـاجل.كمـا ويسـرني أن أهنئ من
خاللـكم مـنــتـخـبـكم لــلـشـبـاب عـلى
فوزه بـاللـقب الذي جـاء عن جدارة

سـعدنا جـداً باحـتضـانهـا للـمباراة
الـــنـــهـــائـــيـــة بـــعـــد غــيـــاب طـــويل
لـلــمـبــاريـات الـرســمـيــة بـهـا وذلك
قـياسـاً بـجـاهـزيـتهـا الـكـبـيـرة على
ــــســـتـــويـــات كـــافـــة األصـــعـــدة وا

وبشهادة اجلميع.
إن مـــا حـــظـــيت به الـــبـــطــولـــة من
إشــادة إقـلــيــمـيــة وقــاريـة ودولــيـة
وتنظيم مثـالي وحضور جماهيري

االمير علي بن
احلس
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الـــنــــســــويه في
الــعــراق اولــهــا
ــيـة فــتح أكــاد
تختص لـلنساء
فــقط من اعــمـار
12 ســـــــــنـه إلى
اعـــمــار 20 ســـنــة
فمـا فـوق لتـصبح
روافـــــــــــــــــــــــــــــــد
لــلــمـــنــتــخــبــات
الـــنــــســــويه من
براعم ونـاشئات
وشـــــــــــــابــــــــــــات
للمسـتقبل القادم
لــلـظـهــور بـأجـمل

صوره للعراق .
واخـيــراً فـأن فـاتن
تــــوجـــــهت لــــكــــرة
الـــقـــدم الـــنـــســـويه
بــــســــبـب حــــبــــهــــا
واعـتــــــــزازهـا بـهـا
رغم لــعــبــهــا لــعــدة
ألـــعـــاب مـــخـــتــلـــفه
وحــصــولـــهــا عــلى
ـــــــــراكـــــــــز األولى ا
لــكـنــهـا اخــتـارت

كرة القدم .

{ االبــزمـــو (ســوريــا) (أ ف ب) - داخل
نــاد صـغــيـر فـي شـمــال سـوريــا تـتــعـلّم
مـجـمــوعـة من األطــفـال حـركــات ريـاضـة
الـكـونغ فـو الـقـتـالـيـة بـحـمـاسـة عـلى يـد
مـدرب شاب يتنقل أمـامهم بخفّة من دون
ــبــتــورة قـــدرته عــلى أن تـــعــيق ســاقـه ا
مـتابـعـتهم.في اإلبـزمـو بلـدته الـصغـيرة
في غـــرب مــحــافــظــة حــلـب حــيث يــديــر
الـنادي الذي يرتاده نحو مئة طفل بينهم
ـدرب فـاضل عـثـمان (24 أيـتـام يـشـيـر ا
) إلى مــجــمــوعــة أطــفــال. ويــقــول عــامــاً
لوكالة فرانس برس "هذا الفريق هو أول
فـــريق أدرّبه بـــعــد إصـــابــتي".ويـــضــيف
الــشــاب بــعـد رحــلــة تــعــاف طــويـلــة من
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ـشــاركـة ســتـة عـشــر بـلـداً
تــــوّج مـــنـــتــــخب الـــعـــراق
بالفروسية بـلقب البطولة
الـدوليـة اللـتـقـاط األوتاد
التي أُختتمت في والية
الـدقم بـسـلـطـنـة عـمـان
بـعـد ان جــمع فـرسـانه
سـبـعـة أوسـمـة مـلـوّنة
ليـتـصدّر جـدول تـرتيب

شاركة. نتخبات ا ا
أعـــــلن ذلك  لـــــلــــمــــكــــتب
االعالمي الــنــائب الــثـاني
ـبـية لـرئـيس اللـجـنـة األو
الوطـنيـة العـراقيـة رئيس
إحتــــاد الـــــفــــروســـــيــــة
العراقي السيد حيدر
حـســ اجلـمــيـلي
مـــــبـــــيـــــنـــــاً ان
الــــــــعــــــــراق
أحــــــــــــرز

لـقب الـبـطـولـة بـعـد أن حـصـد سـبـعة
أوسـمــة مـلـوّنـة  ثالثـة مــنـهـا ذهـبـيـة
ومـثـلـهــا من الـنـحـاس ووسـام فـضي
واحــد جــامــعـا 189 نــقــطـة وضــعت

ركز األول. منتخب العراق با
ـركـز الثـاني كان وب اجلـمـيلي ان ا
نـتخب العمـاني برصيد من نصيب ا
ــنــتـخب 5?187 نــقــطــة فـيــمــا حلّ ا

السوداني ثالثاً برصيد 182 نقطة.
وأضـاف اجلـمـيـلي قـائالً ان الـفـارس

الـــعــراقـي عــبــد احلـــمــيـــد رشــيــد 
إختياره ثالث أفضل فارس شارك في

مجمل فعاليات البطولة.
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حـسم دانـيــيل مـيـدفـيــديف فـوز روسـيـا
بـكــأس ديـفــيـز لــلـمــرة األولى مـنــذ عـام
2006 والـثالـثـة في تاريـخهـا بـالتـغلب
عـلى الـكرواتي مـارين سـيلـيـتش بواقع
5-7) 6-7) و2-6.وجـاء فوز ميدفيديف
بـعـدمـا اقــتـنص زمـيــله أنـدري روبـلـيف
الـنقطـة األولى في الدور نـفسه بـالفوز
عــــلـى بــــورنــــا جــــويــــو  4-6و-7) 7-6
ـصـنف الـثاني (5.وحـقق مـيـدفيـديف ا
يـا الفـوز على سـيلـيتش في مـباراة عـا
اسـتـغـرقت سـاعـة و 27دقـيـقـة لـيـحسم
فـوز روســيـا لــلــمـرة الــثـالــثــة في كـأس
ديـــــفـــــيـــــز بـــــعـــــد نـــــســـــخـــــتي 2002
و2006.وأقـيم نـهـائي كأس ديـفـيـز على
العب الـصـلبـة بـالعـاصـمـة اإلسبـانـية ا
مـدريد بعدما أقيمت مرحلة اجملموعات

واألدوار اإلقـصائيـة بإسبـانيا ومـدينتي
تـــوريـــنــــو اإليـــطــــالـــيـــة وأنــــســـبـــروك
الـــنــــمـــســــاويـــة عــــلى مــــدار أســـبـــوع
ونـصف.وتــشـارك روسـيـا في الــبـطـولـة
بـاسم االحتـاد الـروسي لـلـتـنس بـسبب
فروض عليها حاليا احلظر الرياضي ا
عــلى خــلــفــيــة بــرنــامــجــهــا احلــكــومي

نشطات. لتعاطي ا
W d  W U

وفـي ســـيــــاق مـــتــــصل وضـع الـــروسي
أنــدريه روبــلـــيف مــنــتـــخب بالده عــلى
مـسـافـة قـريـبـة من احلـصول عـلى لـقب
كـأس ديفـيـز لـلتـنس بـعدمـا تـغـلب على
الـكـرواتي بـورنـا جـوجـو بـنـتـيـجـة 6/4
و (7/5) 7/6في أولى مـنافسـات الفردي
سـابقـة.وخسـر احتاد الـتنس بـنهـائي ا
األســتــرالي مــنـظـم بـطــولــة أسـتــرالــيـا
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هـذا وقـد حـضـر مـنـافـسـات الـبـطـولة
رئــــيس االحتــــاد الـــدولـي اللـــتــــقـــاط
األوتــاد مـحــمـد بـن عـيــسى الـفــيـروز
ووالي واليـــة الـــدقـم بــدر بـن نـــاصــر

الفارسي.
جــديـر بــالـذكــر ان الـبــطـولــة شـهـدت
مـشـاركـة سـتـة عـشـر مـنـتـخـبـا مـثـلت
دول الــعـراق والــسـودان وفــلـســطـ
والـسـعـوديـة والـبـاكـسـتـان والكـويت
واالمــــــــارات واألردن وأمـــــــيــــــــركـــــــا
وبريطـانيا وروسـيا وكنـدا والنرويج
ـنتخب ـانيا بـاالضافة  وماليـزيا و أ

ضيّف سلطة عمان. البلد ا

W∫ جانب من تتويج العراق في بطولة دولية للفروسية uD

{ لــــــنــــــدن- وكــــــاالت- فــــــاز ســــــائق
مـرسيدس البريطاني لويس هاميلتون
بــسـبــاق جـائــزة الـســعـوديــة الـكــبـرى
لـلفـورموال  1لـيـتسـاوى مع سـائق ريد
بـول الهولندي ماكس فيرستابن الذي
حل ثــانـيـا في تـرتـيـب بـطـولـة الـعـالم
قـبل الـسـبـاق الـنـهـائي لـهـذا الـعام في
ـقبل.ودخل السائقان نـهاية األسبوع ا
اجلــــولــــة الـ 11 وفــــيــــرســـــتــــابن في
الـــصــدارة بـــفــارق ثـــمــاني نـــقــاط عن
هـاميلتون الطامح إلى االنفراد بالرقم

الـقياسي لعدد األلـقاب والذي يتشاركه
اني مـايـكل شومـاخر بـ 7 لـكل مـع األ
مـنهما.وكـان يتعيّن عـلى فيرستابن أن
يـرفع الفـارق مع هامـيلـتون من ثـماني
نـــقـــاط إلى 26 نـــقـــطـــة لــكـي يــحـــسم
الـلــقب.لـكن هـامـيـلـتـون خـرج من جـدة
سـافة ذاتها من الـهولندي وهـو على ا
بـعـدد الـنـقاط 369.5 بـعـد نـيـله أيـضا
نـقـطـة أسـرع لفـة قـبل خـوض اجلـولة
ــقــبل في ــقــررة األحـد ا اخلــتــامــيــة ا

أبوظبي.
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ـفـتـوحـة أكـثـر من 100 مـلـيـون دوالر ا
أســتـرالي (حـوالي 70.8 مــلـيـون دوالر)
بـسـبب تـأثـير جـائـحـة فـيـروس كـورونا
ـــالي -2020 ـــســــتـــجـــد في الــــعـــام ا ا
2021.ووفـقا للتـقرير الـسنوي لالحتاد
فـإن اخلسائـر ترجع بـشكل أساسي إلى
تـــكـــلـــفــة احلـــجـــر الـــصـــحي لـالعـــبــ
فـروضة واإلجـراءات األمنـية والـقيـود ا
العب بـــســبب عـــلى اجلـــمــاهـــيــر فـي ا
ـفــتـوحــة الـتي الـوبــاء في أسـتــرالـيــا ا
أقـــيــــمـت بـــ يــــنــــايــــر/كــــانــــون ثـــان
وفـــــبـــــرايـــــر/شـــــبـــــاط والـــــبـــــطـــــوالت
األخــــرى.وأوضح الــــتـــقــــريـــر أن "هـــذه
الـنتيجة تتماشى مع التوقعات وتعكس
الـــتــحــديـــات في بــيــئـــة األعــمــال خالل
جـائــحـة كـوفـيـد -19.وقــد غـيـر االحتـاد
ـاليـة من ـاضي بـدايـة الـفـتـرة ا الـعـام ا

يـونـيـو/حــزيـران إلى سـبـتــمـبـر/أيـلـول
ولـهـذا الـســبب تـشـمل اخلـسـائـر 24.8
مـلـيـون دوالر أسـتــرالي لـلـفـتـرة مـا بـ
يـونـيو وسـبـتمـبر 2020 و 75.1مـلـيون
دوالر أســتـــرالي أخــرى لـألشــهــر الـ12

حتى سبتمبر 2021.
ـالـية 2020-2019  حـقق وفي الـسـنة ا
االحتــاد ربــحــا قـدره 4.2 مــلــيـون دوالر
أســتــرالي (حـوالي  2.9مــلــيـون دوالر)
مقارنة بأرباح قدرها 10.6 مليون دوالر
أسـترالي (حوالي  7.5مـليون دوالر) في
طبقة 2019-2018.ونـظرا لإلجراءات ا
في الـــدولــة فـــإن بــطـــولــة أســـتــرالـــيــا
ـفـتوحـة الـتي سـتــــــــقـام في مـديـــنة ا
مـلــبـورن ســوف تـطــلب بـشــكل إلـزامي
الـتطـعيم ضـد كورونـا من اجلمـــــــــهور

. والعمال والالعب

كــمــا تــمــكن ســائق مــرســيــدس اآلخـر
الـفـنلـنـدي فالـتـيري بـوتـاس من خطف
ــــركــــز الــــثــــالث من ســــائـق ألــــبـــ ا
الـفـرنـسي إستـيـبـان أوكون قـبل أمـتار
مـعدودة على جتاوز خط النهاية.وبقي
هـاميـلتـون عنـد االنطالق أمـام بوتاس
ومن خـلـفـهـمـا فـيـرسـتـابن والـفـرنـسي
شـارل لـوكـلـير وسـائق ريـد بـول اآلخر
ــكــســيــكي ســيـرخــيــو بــيــريـز.وأدار ا
هـــامــيــلـــتــون ســبــاقـه من دون ضــغط
حـقيـقي ووسّع الفارق تـدريجـيا حتى

الــلــفـة الــعــاشــرة حـ دخــلت ســيـارة
األمـان إثـر حـادث كـبـيـر لـسـائق هـاس
ـــانـي مـــيك شـــومــــاخـــر.واســـتـــغل األ
هــامـيــلــتـون ذلك الســتـبــدال اإلطـارات
بــالـــنــوع الــقــاسي كــمـــا فــعل زمــيــله
بـوتاس فيـما اختار فـيرستـابن البقاء
في احلـــلــبـــة خالفــا لــزمـــيــله بـــيــريــز
ولـوكليـر.وأظهر فـيرستـابن في اتصال
مع فــريــقه تــذمــره من اســتـراتــيــجــيـة
مــرسـيــدس وقـيــام بـوتــاس بـتــأخـيـره
خـالل وجــود ســـيـــارة األمـــان من أجل

إتـاحـة الـوقت أمـام هـامـيـلـتـون إلجراء
تـوقــفه مـا جـعل سـائق ريـد بـول أمـام
خــيــار الـبــقــاء عـلى احلــلــبـة وال شيء
ســوى ذلك ألنه لــو قــرر الــتــوقف كـان

سيتأخر كثيرا خلف بطل العالم.
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لـكن قـرار مراقـبي السـبـاق برفع الـعلم
األحـمر وإيقاف السـباق بسبب الضرر
الــذي حــصل بــحــائط األمـان نــتــيــجـة
حــادث االصـطــدام أعـاد خـلط األوراق
وسـمح لفـيرستـابن باستـبدال إطاراته

واالنـطالق أمام هـاميـلتـون الذي تـذمر
بــدوره من قـرار إيـقـاف الـسـبـاق.إال أن
الـسـبـاق تـوقف مـجـددا بـعـد ثـوان إثر
حــادثـ لــبــيـريــز والـروسـي نـيــكـيــتـا
مـازيـبـ اللـذين انـسـحبـا من الـسـباق
عــلى غــرار الــبــريــطـانـي جـورج راسل

. الذي اصطدم فيه مازيب
واقــتــرح مــراقــبــو الــســبـاق االنــطالق
خـلف هـاميـلـتون لـتـجنب فـتح حتـقيق
بــحـق فــيــرســتــابـن نــتــيــجــة جتــاوزه

سار. البريطاني من خارج ا
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دربـون معي أتعب إصـابته "كمـا تعب ا
الـيــوم عـلـى طالبي" آمالً أن يــصـبــحـوا
".في العام 2015 ي ذات يوم "أبطاالً عا
أصـيب عثمان بقذيفة خالل معارك مدينة
ــعـارضــة وقـوات حـلب بــ الـفــصـائل ا
الــنــظـام مــا اسـتــدعى نــقـلـه الى تـركــيـا
اجملـاورة لــلـعالج. وخــضع فـيــهـا لـعالج
اسـتـمـر ثالث ســنـوات بـعـدمــا تـسـبّـبت
إصـــابــــتـه الـــبــــلــــيـــغــــة بــــبــــتـــر ســــاقه
الـيـمـنى.وعـثـمـان واحد مـن أكثـر من 86
ألف ســوري تــســبّــبت ســنــوات احلـرب
الـــتي عـــصـــفـت بـــبالدهم بـــبـــتـــر أحـــد
أطـرافـهم جـراء إصابـاتـهم وفق مـنـظـمة

ية. الصحة العا

فاتن مال
الله
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ـصـرية نـبـيـلة عـبـيد عـلى ـمثـلـة ا نـشـرت ا
صــــفــــحــــتــــهــــا عــــلـى مــــوقع الــــتــــواصل
اإلجـتــمـاعي فــيــديـو تــظـهــر فـيه الــفـنــانـة
ــصــريـة مــيــرهــان حــسـ وهـي تـرقص ا
وتـقـلـد حــركـات عـبـيـد.وعـلــقت عـبـيـد عـلى
الفيديو قائلة (إنها عند مشاهدتها الفيديو
دهـشت) وقــالت (إنـهـا هي نــفـسـهـا الـتي
شـهد تـظهـر فيه لـكنـها ال تـذكر أن هـذا ا
كـان في فـيـلم أو صـورته هي). وأضـافت
ا عـرفت صـاحبـة الـفيـديـو فعال (وبـعـدين 
ـمثلة قـولت يا جمالك وجـمال شطارتك.. ا
.. بس ـوهـوبـة اجلـمـيـلـة مـيـرهـان حـسـ ا
الـلي مجـنني إنتي جـبتي بـدلة الرقص دي
مـن يـا عفـريتـة?) وخـتمت (بـأنهـا سعـيدة

ألن ميرهان جتيد تقليدها).
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ـؤثـرة الـكـويـتـيـة نـهى أعـلـنت اإلعالمـيـة وا
نبيل عن حملها للمرة األولى عبر حسابها
عـلى موقع التواصل اإلجـتماعي.وشاركت
مـتـابـعـيـهــا مـقـطع فـيـديـو عـفـوي وظـريف
ظــهــرت فـــيه في األول من ظـــهــرهــا حــتى
تـلـتـفت أخـيـراً وتـكـشف حـمـلـهـا وعـلـقت:
(في ســر صـغــيـر أخــفـيــنـاه الـ 5 شــهـور
الــلي فـاتت احلــمــدلـله عــلى نــعـمه وربي
يـرزق كل مـحــروم هـالـشـعـور.. الـلـهم إني
أسـتـودعك جـنـيـني الـذي في رحـمـي فرده
ـاً مـعـافى من لي عـنـد مـولـده مـرداً سـا
كـل شـــــــر وكـل مـــــــرض وكل أذى
الــلــهم رده لي فـى أحـسـن حـال
من غـيـر زيـادة أو نـقـصـان).
ـتـابـعـ بـشـكل وتـفـاعـل ا
كـبيـر مع اخلـبر مـتمـن
لــــــــــهــــــــــا اخلـــــــــروج
بــــالــــسـالمــــة هي

وجنينها.
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نصب النقيب نقـيب الفنان العراقي فاز للمرة الثانية 
اضي جامعا 1958 في االنتخابات التي جرت السبت ا

صوتا وتلقى امنيات الفنان بالتوفيق الدائم.
s (« s1√

االديب الـسوري صدرت له عن الهـيئة العـامة السورية
لـلـكــتـاب مـجـمـوعــة قـصـصـيـة بــعـنـوان(عن رجل طـيب
بـيــنـكـم) تـضــمـنت 19 قـصــة قـصــيــرة تـقع في 174

توسط. صفحة من القطع ا
 qOzU O  qOLł
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طـربة السوريـة اطلقت أغنـية وكليب (بـتعاتب خيالك) ا
عـبـر قـنـاتهـا عـلى يـوتـيـوب وهي ثـالث أغنـيـة تـصـورها
عـلى طـريـقـة الفـيـديـو كـلـيب من ألـبومـهـا األخـيـر تـموز
ـشــاركـة زوجـهـا .واألغـنـيــة من كـلـمــاتـهـا وأحلــانـهـا 

لحن رشيد هالل. ا
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الـغـفـور بـزيـارة قـبـره وقـراءة سورة
الـفاحتـة عـلى روحه الـطاهـرة فـيـما
ـــتــــمـــيـــز اســـتـــذكــــر زمالؤه دوره ا
ومـثــابــرته واخالصه وحــرصه عـلى
عمله سكرتيرا للتحرير في اجلريدة.
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استذكرت (الزمان) وعائلة الصحفي
الراحل صباح اخلالدي ذكرى رحيله
الثالثـة التي مرت امس االول االحد
وقــام شــقــيــقـه الــفــنــان جنــاح عــبـد
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ـسـرح بـدائـرة ثـقـافـة اقـام قـسم الــسـيـنـمـا وا
وفنون الـشباب وبـالتعـاون مع مديريـة شباب
وريـاضـة مـديـنـة الـصـدر وتـربـيـة الـرصـافـة ٣
مهرجـان الطفل الـعراقي من اجل تعـزيز القيم
الـتـربــويـة واالخالقـيـة لـلــطـفل وضـمن نـشـاط

ركزية لوزارة الرياضة والشباب . اخلطة ا
تـخــلـلت االحـتـفــال مـجـمـوعـة مـن الـفـعـالـيـات
الــفـنـيـة والــثـقـافـيــة الـتي اسـهــمت في اغـنـاء
ــضـامـ حتـفــز عـلى عــمـلـيـة ـكـان  اروقــة ا

االهتـمـام بالـطفل
اهـــمــــهـــا تـــوزيع
اكــــــثـــــــر من ٥٠٠
كـــتــــاب مـــجـــانـــا
وبـــــــعـــــــنــــــــاوين
مـخـتــلـفـة الـهـدف
مـــــــنــــــــهــــــــا حث
اجملــــتــــمـع عــــلى
الـــقـــراءة ونـــشــر
ـــعــرفي الـــوعي ا
كــــــــــــمــــــــــــا ضـم
ــــــــهـــــــــرجــــــــان ا
مـعـارض لـلـصور
الــفــوتــوغــرافــيـة
ورسـوم كـاركـتـير
وعـــــــــــــــــــــــــروض

تـكون االجـواء متـفائـلة وداعـمة لـتحـرّكاتك وخـطواتك.
يوم السعد االربعاء.
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تشعـر باالرتياح نوعـاً ما وتستفـيد من بعض الفرص
هنية. في حياتك االجتماعية وا
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يهـتف قـلبك من جـديـد وتكـون مسـتـعدًّا إلعـادة النـظر
اضي.  ببعض االخطاء وطيّ ا
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حـ جتــد أن الــصـفــات الــتي يــتــمـتع بــهــا الــشـريك
ثل. مؤثرة تضطر إلى معاملته با
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تقلق أو تـضطرب لبعض األمور وتـشعر باحلاجة إلى
احلنان والرعاية.
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الــصــحــة هي أغــلى مــا عــنــد اإلنــســان بــالــريــاضـة
أكوالت حتافظ عليها. واالنتباه إلى ا
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ـــارســة هــوايــة  تـــرغب في الــتـــرفــيه عن نـــفــسك و
جديدة.رقم احلظ.9
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ــا إلى تــبــحث قـــضــيــة مــالــيـــة مــلــحّــة وتـــضــطــر ر
رقم احلظ .21 تسويات
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سـؤوليـات الصـعبـة جتاه حتـاول التـهرب من بـعض ا
الشريك ولكن من دون جدوى.

bÝô«

 هـنالك من يـضع الـعراقـيل في طـريق تطـوير الـعالقة
بالشريك لكنّك تتخطى ذلك.
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ـتــازة ومـعــنــويـات عــالــيـة وتــقـرّب تـتــمــتع بـصــحــة 
شخصيتك اجلذابة إليك احمليط بك.
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اضي تتغلغل إلى داخلك وتسبب  ال تترك ترسبات ا
. لك اضطراباً وانزعاجاً

 u(«
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الـكــلـمـات حــسب داللـة الــسـهم
اقـرأ ــركــزيــة  حــول الــدائــرة ا

طلوبة: الكلمة ا
w−OKš w «—œ q K

1- اول سكن للطفل
2- تمادي واستكبار
3- النهرالصغير

4- ابهجه
5- عكس هجاء
6- قلع الع

7- من اسماء الذهب
8- فترة زمنية

ونـتير السـينمائي الـعراقي نعـته االوساط الفنـية بعد ا
رض .سائل وت في كندا اثر مـعاناة مع ا ان غيـبه ا

لروحه الرحمة. 

الــكــاتب االردني احــتــفى بــصــدور  روايــتـه (فــاطــمـة:
حـكــايـة الــبــارود والـســنـابل) في حــفل أقــامه مـعــهـد

كتبة الوطنية بعمان. السياسة واجملتمع في ا

وسـيقي الـعراقي تلـقى تعـازي االوساط الفـنيـة لوفاة ا
شقـيقه زهيـر امس االول االحد سائلـ الله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته.

الــطــبــيب الــعـراقـي حـصـل عـلى
شـهادة الدكـتوراه بدرجـة امتياز
من كـليـة الـطب بجـامـعة بـغداد 
وسومة (الدالالت عن اطروحته ا
سـاعدة في اخملـتبـرية احلـديثـة ا

تشخيص اورام الدماغ).

dHFł YO

ـسـرحي والـنـاقد الـعـراقي شـارك في الـندوة الكـاتب ا
الفـكريـة االفتراضـية الـتي اقامـتها مـجمـوعة (مـفكرون
ونـخب عـربـيـة) حتت عـنـوان(الـفن والـسـيـنـمـا الـعـربـيـة

واإليرانية - رؤـ قرآنية ومقاربات حتليلية).

ور درو بار

شــهــداء الــعـــراق. ثم الــقى الــنــاطق
الــرســمي لــلــقـــائــد الــعــام لــلــقــوات
ـسلـحـة اللـواء يـحـيى رسول كـلـمة ا
أكـــد فــيــهــا عــلـى ضــرورة مــحــاربــة
الفساد ومجـابهة الشائـعات والتأكد
عـلومات الـرصينـة قبل نـشرها من ا

في االعالم. 
وعلى اثرها تنـازلت وكالة مراسلون
وقنـوات(ام كيو ) عن مـلكـية الـلوحة
باهدائها إلى مالكها الشرعي الوزير
الـــســابق لــوزارة االتـــصــاالت لــعــام

2019 نعيم ثجيل الربيعي.
اذ اسـتـوحت هـذه اللـوحـة بـاقـتـطاع
جـزءً من لقـطـة لـتصـويـر حي الحدى
الـلـقاءات الـصـحـفـية لـلـربـيـعي وهو
يـة وعلـميـة عراقـية شخـصيـة اكـاد
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احــتـضـنـت قـاعــة عـشـتــار في دائـرة
الــفــنـون الــعــامـة احــدى تــشــكـيالت
وزارة الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واآلثـار
حـــفل مــســابــقـــة وكــالــة مــراســلــون
وقـــنـــوات (ام كــــيـــو) لـــلــــمـــعـــارض
وشهد اضي االلكترونيـة اخلميس ا
ـعـارض ـسـابـقـة ا احلـفل اخلـتـامي 
االلــكــتـرونــيــة لـلــوكـالــة بــاالحـتــفـاء
بلـوحـة االنتـصـار الفـائـزة بأكـثر من
عـــشــرة آالف مـــشـــاهــدة وتـــصــويت

للفنان علي عليوي.
وافــتـتح احلــفل بـالــنـشــيـد الــوطـني
الـعراقي عـبـر الـعـزف احلي عـلى الة
الكـمـان للـفـنان عـدنان نـزار وعـقبـها
قــراءة ســورة الــفــاحتــة عــلى أرواح

عـرفـت بـتـصــريـحه حملـاربه الــفـسـاد
حـــتى حتــولت هـــذه الــلــوحـــة بــعــد
اقـــتــطـــاع هــذا اجلــزء مـن الــصــورة
واختيـارها من قبل الـوكالة لـرسمها
بريشة الفنان علي عليوي إلى شفرة
إعالمـــــيـــــة بـــــ مـــــجــــمـــــوعـــــة من
الصحفيـ ترفع كحالـة على تطبيق
الـواتــسـاب او أيــقـونـة اســمـايل في
نــفـس الــتــطــبــيـق كــاشــارة إلى اني
ــســاعـدة احــارب الــفـســاد واطــلب ا
الـصـحـفـيــة من الـزمالء بـتـحـقـيـقـات
اسـتقـصـائـية أو اني انـتـصـرت على
الـفـسـاد حــتى جـاءت مـشـاركـة هـذه
الــلـوحــة لـتــفــرض نـفــسـهــا وحتـقق
احلـضـور االلكـتـروني قـبل ظـهـورها

عرض على أرض الواقع. 

وشـــــــــــــــــــارك فـي
ـسـابـقـة سـبـعـة ا
فـنـانـ من عـموم
الــــــــــعـــــــــراق. و
االحـتـفـاء بـالـفـنان
عليوي بتقد درع
له عــلــيـوي  فــضالً
عـن تـــــــــــــــكــــــــــــــر
الــــشـــــخــــصـــــيــــات
والــقـــيــادات الــفــنــيــة
والسياسيـة والعسكرية

بــاوشــحــة الــعـلـم الـعــراقي
وقالدة اإلبداع للوكالة.

وعـــــــلـى هــــــــــــــــامـش احلــــــــفل زار
ــتـــحف الــوطــني لــلــفن احلــضــور ا

احلديث. 

ي ـهــرجـان االكـاد مـســرحـيـة. وذكــر مـديـر ا
ـهـرجان اشـتـمل على مـحمـد عـمر ايـوب ان (ا
ـعـدمـة في صـنــاعـة الـفـرح لــهـذة الـشـريـحــة ا
ـتـوالــيـة بـسـبب طـبــقـات اجملـتـمع الــعـراقي ا
االهـمال مـن عمـلـية الـتـنـشيط لـلـفـكر الـثـقافي
والفـني وعـدم وجود بـرامج مـركبـة تـسهم في
ـواهب والقـدرات عنـد الـطفل )مـؤكدا اظهـار ا
تاعب التي واجهناهـا للتحضير ان(رغم كل ا
هرجـان اال اننا خرجنـا باجناز ونشاط لهدا ا

متميز ).
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عـندمـا نقـرأ ألبي نواس نـلـحظ الطـربيـة العـالـية الـتي تالمس األذن اثنـاء الـتنـقل ب حـروفه  و كأن
ـغاير وسـيقى غـريبـة جتعل ذاته الـشاعـرة تنـغمـر في اجمل  الـعزف ا الـقار يـتحـول الى مستـمع 
وسيقى احلرفية التي صنعها ابو نواس لشعره و الهيكلية ادية انها ا وسيقى ا تماما عن حقيقـة ا
ـا لو تـركـنا لـعـلمـاء الـصوت و الـلـغة وسـيـقيـة. و ر ـدرسـة ا البـنـائيـة لـلكـلـمة  الـتي اسـست هذه ا
مـساحة تـدقيقـية اكـثر في  ما كـتبه ابـو نواس والتـفاتـهم للحـروف التي كـان يبتـني علـيها كـلمته في
النص و استـخدامه للقـافية و احلـروف الصوتيـة السهلـة النطق و فيـها صفـة الليونـة فاللغـة كما هو
معلـوم موسيـقاها و اناقـتها في مـرونتهـا النطـقية.  اذا مـررنا ببـعض شعر الـشاعر سـنلحظ ان ابو
نواس كـان شـاعـرا ذكـيـا في هيـكـلـيـة الـكلـمـة بـاسـتخـدام الـكـلـمة الـتي تـكـون حـروفـها مـتـصـفـة اما
ـهـموسـة ( ف ح ث هـ ش خ ص س ك ت )  و حروف الـصـفيـر ( ص ز س ) و حروف بـاحلروف ا
اللـ ( ا و ي ) و حروف االذالق ( ف ر ل ب م ن ) وحروف الغنـة و هي (م ن ) و حرف التفشي و
هو حرف واحد ( ش ) و هـذه الصفات تسـمى حروفها بـحروف اجلهر وهي حروف سـهلة النطق و
مـا اشـتـرك من احلــروف بـهـذه الـصـفـات كـاشــتـراك ال (س) في الـهـمس و الـصـفــيـر تـكـون نـغـمـته
ـوسـيـقـية أعـلى ارتـكـازا من غـيـره و يـسـتثـنى من ذلـك األحرف الـ (ا و ي) ألنـهـا تـعـتـبـر من اقوى ا
د .. اعتـمد أبو نواس في هيكلـية شعره ارتباط هذه االحرف احلروف ألشتراكهـا بصفتي الل و ا
في اكـثرية الكلـمة او البيت مـتجنبا  اعـتماد غالبـية الكلمـة على حروف االستعالء ( ق ض ظ ط ج )
تمثلة بحرف (ض) و حروف االطباق (ض و ط و ظ و و حروف القلـقة (ق ط ب ج د ) .واالستطالة ا
ص)و مـا اشتـرك منـها يـعـتبـر االصعب نـطقـا و حلنـا صـوتيـا و الـ (ض ) اصعب احلـروف نطـقا و
مخـرجا الشتـراكه بثالث صفـات من الشدة  كـان ابو نواس حـاذقا جدا في هـيكلـية شعـره بديهة و
ـتـفـرد في شعـره و جـعـله طربـيـا. ويُالحظ في هـيـكـليـته الـنـصيـة و ابـتـنائه هذا مـا اعـطـاه الـصوت ا
وسـيقـية للـتركـيب احلرفي اسـتخـدامه االحـرف االشتـراكيـة ( اجلهـرية ) الـتي تعـطي لـلغـة الكـلمـة ا
طـربا اعلـى اضافة عـندمـا يواجه الـشاعر كـلمـة فيـها احد حـروف الشـدة سيـعززها بـاحرف جـهرية

وسيقى.. فردة التي تليها بحروف عالية ا الستسهاالها وتأتي ا
وسـيقـية  في شـعره و حـروفه عالم مـوسيـقي بالـفطـرة  نلحظ ابـو نواس شـاعر بـديهي الصـناعـة ا
ـرنة احلـرفـية في قـوافيه الـغانـيـة و تركـيبـاته كـيف يالمس ذات الشـاعر و الـقار و اسـتخـداماته ا

وسيقى التي تلمسنا . وسيقى مغايرة تماما عن مادية ا يجعلها تدخل طربا 

ــمـــثــلــة { نـــيــويــورك  –وكـــاالت - كــشـــفت ا
ور الـبالغة من العمر 46 األمـريكية درو بار
عـامـاً في جـزء من كتـابـهـا اجلديـد (ريـبيل
ـعانـاة الـتي عـاشـتـها هـوم مـيـكـر) عن ا
مثل بـعد اإلنفصال التام عن طـليقها ا
ويل كــوبـلـمـان ومـحــاولـتـهـا في تـلك
األثـنـاء بدء حـياة جـديدة مـستـقرة

في نــيـويـورك بـرفـقــة أطـفـالـهـا.
ــــــــــور في وذكـــــــــرت بــــــــــار
مـــذكـــراتـــهـــا (كـــان وقـــتـــا
صــعــبــا وقــضــيت أيــامـا
عـــانـــيت فــيـــهـــا من قـــلــة
الـــنـــوم بـــرودة الــطـــقس
ــطــر خالل مــحــاولـتي وا
إلقتناء منزل وصلت إلى
مـرحــلـة تـمـنــيت فـيـهـا لـو

أتـمـكن مـن الـعـودة مـرة أخرى
إلى كـاليـفورنـيا لـكني كـنت أعلم

أن ذلك سيفصل ابنتي عن النصف
اآلخـر من عـائـلـتـهـما وأنـا لم أكن أود

فعل ذلك بأي حال من األحوال).
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ـوضـوع سـاخن .وعرض رؤيـة هادئـة 
خاص واسـتثنـائي مخـتلف لم يـتطرق
سرح الـعراقي ويسـتحق اكثر من له ا
مشاهدة انه بُني على يد مخرج ساحر
اسمه انس عبد الصـمد الذي استخدم
اجلــســد بــتــعـــابــيــر نــفـــســيــة افــضل
اسـتـخـدام والغى احلـوار تـمـامـا وكان

هـو الـنـاطق بـكل تـفـاصـيل هـذا الـعمل
ـركب واشـرك كـاتب النص ـسرحي ا ا
االصلي صامـوئيل بيكـيت بشكل فاعل
ومـــؤثــــر وقــــال وداعــــا (ســــتــــراكـــون
يـر والكي اخلـادم وبوزو) وهم وفالد
الشخوص االصليون لـلمسرحية كذلك
ــثـيـر لــلـدهـشــة واالسـتـغـراب ـكـان ا ا
.االحــداث كــلـــهــا جتـــري وسط كــومــة
هــــــــائــــــــلــــــــة من
الـنـفايـات مع انه
لن ينـسى شـجرة
ـشهورة ؤلف ا ا
وهــي فـي هــــــــــذا
العـرض في حالة
يــبــاس مـســتــمـر
منـذ عقـود والتي
مــــثـل حتــــتـــــهــــا
الــــعـــــشـــــرات بل
ـــــــــــئــــــــــات مـن ا
ــــمـــــثـــــلــــ كلٍ ا
حــــسب عــــصـــره
وتــفـســيـره لــهـذا

الـنص الـكـبــيـر عـلى مـخــتـلف مـشـارق
االرض ومــغـاربـهــا اال وهـو (بـأنــتـظـار
ـنـقـذ الـذي يأتي وال كـودو) الـشخص ا
يــأتي نـتــيــجـة عــبــثـيــة احلــيـاة. حتت
تـسـاؤل كبـيـر (هل احلـياة تـسـتحق ان
ــســرحـيــة الــتي تُــعـاش ام ال?) وهـي ا
حتمل من معاني في الـشكل واحملتوى
يـ كبار على ثـل عا والتي مثـلها 
مـدى ســبــعـون عــامــا ومـنــهم من رحل
ومنهم من هرم ومنهـم من ينتظر  هنا
عــنـد عــبــد الــصــمــد وصل بــهم احلـال
ـا حـدا بـهم بـرشـقه ــؤلف..  بـأدانـة ا
بـــالــــبـــيض الــــفـــاســــد عـــلـى صـــورته
ـشـهورة عـلى اغـلـفـة الكـتب بـخـطوط ا
وجـهه الــقـاســيــة ونـظــرته الـتي تــنـذر
بالويل والثبور في هذا الوجود القا
الـــذي ال داعـي له (رغم جــــمـــال فـــكـــره
الثـوري ) هنـا استـخدم اخملـرج اشكال
تــعـبـيـريـة عــدة ابـتـداءا من الـة الـدريل
مـــرورا بــــالـــثـالجـــة واالرانـب وقـــفص
الـعـصـافـيـر وانـتـهـاءا بـغـسـيل الـكـتب
بــالــتــايـت والــصــابــون .كل هــذا وذاك

مـن االرض والــســمــاء مــعــا واصــوات
ـاكنـات الـتي مـلئت الـعـرض في ح ا
كانت االضـاءة حالة مـنسـجمة وكـأنها
لــطــخـات رســام في بـقـع الـضــوء عـلى
ـوسـيـقى لـغة و ـعروض. و ا الـشـكل ا
. ومـن جمـيل الـصدف حـوار مـتكـامـل
كان جالـسا بجـواري فنانـ اوروبي
اجــانب وارى تـــأثــرهم بـــالــعــرض من
خالل هــمــهــمــاتـهـم وانـفــاســهم كــذلك
التـصفـيق الكـبير بـعد انـتهـاء العرض
ي .فـعال كـان عـرضا عـلى مـسـتـوى عا

ـسـرحيـون فعال ونحن ا
قــد وجــدنـا مــكــانـا
ـيا لـنا حتت عا
شــــــــــــــــــــمــس
االبــــــــــــــداع

والتألق.

جتمعـهم كوما من الـنفايات . انه نص
سـاحر وال شك غـيـر ان التـحـدي الذي
مــــارسه اخملـــرج واعــــطـــاه الــــســـحـــر
اخلـــــاص والــــبــــسه روح الـــــتــــشــــائم
ـمـثالن واالنــغالق الـتــام حـتى حــوّل ا
الى روبـوتـات مـصنـوعـة رمـزا لـسحق
روح االنــــســـانـــيـــة وجتـــيـــيـــرهـــا الى
تــكــنــولــوجــيــا غــاشــمــة غــزت االرض
وجردت االنـسان من انـسانـيته وقـيمه
النبيلة منذ الصيرورة .كنت اتمنى ان
ـا يأتي ارى بـداية دخـان حـريق رمـزا 
تـبـاعـا السـيـما وجـود الـنـفـايـات التي
سرح وفي النهاية يكون حريقآ تعم ا

شامآل .
ـمـثل محـمـد عمـر ونـفذ كل لـقـد اجاد ا
ما يـتطـلب منه من فـهم مـتقدم وعـميق
لفلسفة وفكر النص متناغمآ مع زميله
ــمــثل( اخملــرج) انس عــبــد الــصــمــد ا
الذي كان هـو االخر قد اجاد في دوره
كــانـا ثـنــائي بـارع ومع الــغـاء احلـوار
تــمــامــا و الــبـــديل عــنه هــو الــصــراخ
واالصوات الـصاخـبة والـدوي الصادر



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. Issue 7140 Tuessday 7/12/2021الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7140 الثالثاء 2 من جمادى االولى 1443 هـ 7 من كانون االول (ديسمبر) 2021م

¡«dL(« UNðœU−Ý ‘dHð W¹œuF « WLŽUM « …uI «

wzULMOÝ ÊUłdN  w

الــــشــــغـف ظل في داخــــلـي طـــوال
حـيـاتي. وهكـذا ورغم انشـغاله في
ـسـتـشـفى بـعـد تخـرجه من إدارة ا
جـامعة  سيتي أوف ويستمينستر
كـولـدج  في لنـدن عام 1969 حـيث
ـــســـتـــشـــفــيـــات ظل درس إدارة ا
مـلحس يتابع هوايته ويقرأ الكتب

تعلقة بالطيران. ا
وعـــام 1976 انـــضم مـــلـــحس إلى
لـكـية لـيتـعلم ـية الـطيـران ا أكـاد
قــيــادة طــائــرة صــغــيــرة مـن نـوع
بـايـبـر  ذات احملرك الـواحـد فـكان
يـطير فـجرا قبل أن يتـوجه مسرعا
سـتـشفى. الى عـمـله صبـاحـا في ا
وقــد حــصل عــلى الــرخــصــة بــعـد

. عام
ثـم انضـوى لـقـرابـة عـقـد فـي نادي
ـلــكي وكـان الــطــيـران الــشـراعـي ا

يطير أسبوعيا بطائرة شراعية.
بـعـد عام 2006 كـان ملـحس يـطير
افـتـراضيـا من خالل برامج طـيران
ية ـنظمة عا إلـكترونية ثم انضم 
حتــمل اسـم  فـيــرتــشــوال تــرافـيك
ســتـــيــمــولــيــشـن  تــســاعــده عــلى
الـطـيران في ظـروف شبـه حقـيقـية

بوجود مراقب جوي يوجهه.
ويـقول  كنـا مجمـوعة من نحو 30
إلى 40 صـديـقا من هـواة الطـيران

مـن مختلف دول العالم نتحدث مع
بـعضنـا البعض ونـطير افـتراضيا
فـي أوقات فـراغـنا . ويـضـيف  كـنا
نـطيـر الى بيـروت ودمشـق وبغداد
والــقــاهــرة ودبي وجــدة وفــرنــسـا
ـــانــيــا وإيـــطــالــيـــا والــيــونــان وا
وقــبـرص وبــريـطــانـيــا والـواليـات
ـتحدة نبقى أحـيانا ست ساعات ا
جـالـسـ عـلى أجـهزة الـكـمـبـيـوتر
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الــسـعـوديـة من نـقص في الـكـوادر
احملـتـرفة وفـرص الـتدريب وغـياب
االســـتــثــمـــار احملــلي واألجـــنــبي
بــحــسب خـبــراء وهـو مــا حتـاول

مبادرة هيئة األفالم معاجلته. 
ودخـــــــــلـت شــــــــركـــــــــة أم بـي سي
ســتـوديـوز الـذراع الــسـيـنــمـائـيـة
لـــشــبــكــة الـــقــنــوات الـــســعــوديــة
الـشهـيرة في الـشرق األوسط على
ية خط إنـتاج أفالم سـينـمائـية عـا
نـــاطـــقــة بـــالـــلــغـــة اإلنـــكــلـــيـــزيــة
ـيزانيـات ضخمـة.وتصور أم بي
سـي ستوديوز فيلم ديزرت واريور
ـة تدور الـذي يـحـاكي ملـحـمة قـد
أحـداثها في شبه اجلزيرة العربية
ـستـقـبلـيـة التي في مـديـنـة نيـوم ا

ملكة في الشمال.  تبينها ا

لـتطـوير صنـاعة األفالم السـعودية
تــتــضــمن  19مــبــادرة تــهـدف إلى
خـلق حـراك كبـير في قـطاع األفالم
ـمـلـكـة وتــوفـيـر بـنــيـة حتـتـيـة بــا
لإلنـــتــاج الــســيــنــمــائي وتــمــكــ

واهب والقدرات السعودية. ا
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وبـــحـــسب عـــبـــد الـــرحــمـن وهــو
مــــســـؤول إعـالمي في مــــهـــرجـــان
الــقـاهـرة الـسـيــنـمـائي األهم عـلى
صــعـيــد الـشــرق األوسط فـإنّه من
ــــهم ان تــــنــــافس الــــســـيــــنــــمـــا ا
الــــســــعــــوديـــــة مــــحــــلــــيــــا داخل
الـسـعـوديـة مـشـيـرا إلى أنّ مـعظم
الــفـاعـلـيــات الـفـنـيــة في مـهـرجـان
الـــــريــــاض مـــــســــتـــــوردة من دول
أخـرى.وتـعـاني صـنـاعـة الـسـيـنـما

بــــالــــســـيــــنـــمــــا في 2018 كــــانت
الــصـنـاعــة تـعـمل حتت األرض. لم
يـكن هـنـاك إمـكـانيـة لـلـتـصـوير أو
احلـــصـــول عــلى تـــمـــويل. األمــور
كـانت تعتـمد علـى الطاقـة الفردية.
ا اقتـصرت صناعة الـسينما ولـطا
الـسـعوديـة احمللـيـة على مـحاوالت
مـــســتــقـــلــة دون دعم حـــكــومي أو
ـملـكـة الـيوم رسـمي. ويـوجـد في ا
أكـثـر من 39 صـالـة سـيـنـمـا بـعـدد
شــاشــات جتــاوز 385 تــشــغّــلــهــا
خــــمس شـــركــــات. ورغم اإلنـــتـــاج
الـسـعـودي الـكـبـير حتـظى األفالم
ـصـرية واالجـنـبـية بـإقـبال كـبـير ا

في دور العرض
ـاضي أطلـقت هـيـئة .واألسـبـوع ا
األفالم الــسـعـوديـة اسـتــراتـيـجـيـة
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كـــمــــا لـــو كـــنـــا نـــحــــلق بـــرحالت
حـــقــيــقـــيــة. ويــوضـح مــلــحس أن
األمـــر أشــبه بــخـــداع الــدمــاغ من
خالل الــنـظـر تـشـعـر وكـأنك تـطـيـر
في الــسـمـاء ولـكـنـك في احلـقـيـقـة
جــالس في بـيــئـة آمـنـة تــسـتـرخي
عـلى كرسي داخل منزلك بعيدا عن

اخملاطر.
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ال يـعرف الـسـيـاسـيـون في العـراق مـاذا يـريـدون بـعد
هذه االنتخـابات ووقعوا في انقـسام ساذج ومضحك
ـعــاني الـواردة في بـ مـصــطـلــحـ مـخــتـلـفــ في ا
دساتـير الـعـالم وأديبـاته السـيـاسيـة لكـنـهمـا في هذا
الـبلـد يؤديان غـرضاً واحـداً مرتـبطـاً باحملـاصصة في
ـصـطلـحـان هـما حـكـومة ـعـدلـة. وهذان ا نـسخـتـها ا

األغلبية وحكومة التوافق. 
حـ يكـون الهـيكل الـسيـاسي الذي يـقوم علـيه احلكم
وتفرعاته مبنياً على أسس العملية السياسية الدارجة
ومـا افـرزتـه فـإنّ حـكـومـة األغـلـبــيـة لـيس لـهـا وجـود
حتى لـو جرى الـذهاب الى اعتـمادهـا ألنّها ولـيدة هذا
ـضـطـرب ولـيـست نـتـاج مـرحـلـة اخملـاض الـهـجـ وا

جديدة من العمل السياسي. 
نفس السياسي الذين كانـوا ينادون بحكومة توافقية
باتـوا الـيوم يـنزعـون نـحو حـكـومة األغـلـبيـة ومن كان
يقـول ان األغلـبـية الـسيـاسـية سـتقـسم الـبالد التي لم
ـقراطـيـة بعـد وال بد من مـارسـات الد تنـضح فيـهـا ا

التوافقيات بات اليوم رافعاً لشعارات مغايرة. 
أوال  تــعــني حــكــومــة األغــلــبــيـة هــو ان تــتــحــمل في
تشـكـيـلـها الـوزاري كل الـوضع الـعـراقي وتـعـمد الى
تـغـيـيرات أسـاسـيـة في بـنـاء هـيكـلـيـة جـمـيع الوزارات
ـا يــنـقـيـهـا من ــرتـبـطـة بـوزارة  ــؤسـسـات غـيـر ا وا
تـوافـقـات وظـيـفـيـة ومـنـاصـبـيـة سـابـقـة قـد تـعوق عـمل
الـدولـة عـلى وفق األغـلـبـيـة وتـتـجه بـهـا نـحـو مـسارات
أخـرى  أي انَّ الـرأس يتـجه الى مـكـان  في ح انَّ
اجلـــسم احلــــكـــومـي مـــتـــوزع عــــلى عــــدة مـــســـارات
واجتـاهات وهـنا يتـمزق الـبناء كـله وينـهار  بـإضاعة

ثل العراقي .  ) معاً كما يقول ا شيت (ا
هـذا الـضـيــاع واالضـطـراب هي الـنــتـيـجـة الـطــبـيـعـيـة
لـتـراكـمـات الــسـنـوات الـثـمـاني عـشـرة حـ فـرح كلُّ
ا وضـعوا في يديه وجيـوبه واعتقد انه وصل حزب 
الى مـبتـغـاه في ظل ظـروف الـغـفلـة الـعـظـيـمة من زمن
االحـتالل الى زمن تــقـاسم الـغــنـائم  في حـ ان أي
حـزب من تلك االحـزاب هو مـجرد هيـكل فارغ كـسيح
ال يقـوى عـلى االضـطالع بـأية مـسـؤولـية جـسـيـمة من

مسؤوليات هذا العراق.  
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نـحنُ في (برگـلو) اآلنْ; قريـة صغـيرة تـرتدي قُـفطـاناً من اجلـليد;
نـازل مبرقعة ثمَّة بـيوتات متـناثرة على محـيطها الـضيق جميع ا
بالـنـايلـون ونـديف الصـقـيع يـغطـيـها من كل حـدب وصـوب. كان
ـسـتقـبـلـ لنـا طـفلـة بـعمـر وردة; هـرعتْ تـعدو نـحـونا وهي أوَّل ا
تـلهجُ بـكـلمـات كرديـة لم نفـهم منـها شـيـئا; عـرفنـا فيـما بـعد أنـها
ابـنـة األخ فـريـدون وزيـر خـارجـيـة كـردسـتـان; اسـتـقـبـلـنـا الـرجل
بـابتـسـامةٍ زهـيَّةٍ كـان يتـحدَّثُ الـلهـجة الـعراقـيَّة بـطالقةٍ أذهـلتـنا;
متـفوّقـاً على جـميع الـذين الـتقـوا بنـا خالل هذه الـرحلـة الشـاقة.
في غرفـة صغيرة استضافـنا بينما توافـدت على مجلسنا أواني
ا نـظنُّ سـنـواجهُ جـلـسـة اسـتـجوابٍ الـطـعـام والـلـ والـفـواكه كُـنـَّ
َ ـوقف أخـذ مـسـاراً آخراً مـنـذُ الـوهـلـة األولى ح ; لـكنَّ ا جديـدٍ
طـرحـنـا عـلـيهِ فـكـرة تـأسـيـس حـركـةٍ مـنـاهـضـةٍ لـلـحـكـومـة; رحَّبَ

بحماسٍ: 
ان مـثـقـفـ مـثـلـكم; أنْ يـطـيـحـوا بـالـنـظـام - لـيسَ عـجـبـاً من شُـبـَّ

الدموي. 
 : عَ الفرح بعينيهِ النرجسيت وأردف متسائالً بثقةٍ وقدْ 

- أليس القذافي كان بعمركم; عندما قلب نظام احلكم في ليبيا?
حـلَّقَ فـوق رؤوســنـا الـطــيـر; هـا نـحـنُ أصـبـحــنـا بـغـفــلـة عـ من
اد بـنـشاطـنـا الـسـياسي; ـكن أنْ نـقوّض حـكم اجلـلـَّ الـثـائـرين! و
ولـكن من يـا تُـرى الـذي يـفـهم مـعـنى الـسـيـاسـة بـيـنـنـا? غـمـغـمـنا
بأجـوبتنـا; في ح أدركَ السـيد فـريدون جهـلنا بـالسيـاسة; ولذا
ـة احلــديث إِلى مــا يـعــتــلج في صــدورنــا وأعــني أحـوال وجَّهَ دفـَّ
; ولم جند ـثقـف الـعراقـي الثـقافة. فـبدأَ يـختـبرنـا عن مؤلـفات ا
صعـوبة تـذكر بـالـرد على جـميع تـساؤالتـه بلْ أضفـنا مـعلـومات
وافيـة كان يجهلـها عن بعضـهم هنا هبَّ فجأة; تـاركاً فسحة من
الوقت اللـتقـاط أنفـاسنـا; لـبثـنا نـحدّق بـع اآلخـر مشـدوه من
طيـبـة هذا الـرجل وذكائه احلـاد. بـعد مـضي دقـائق دخل تتـقدَّمهُ
ضـيئـة ليـجلس بـينـنـا وهو يـحمل كـتيـباً صـغيـراً ب ابـتسـامتـه ا

يديه أخبرنا مزهُّواً: 
- هذا ديوان لشيركو بيكس.. هل تعرفونه?

 كان الرد واثقاً من خلدون: 
- وهل هناك من ال يعرفهُ? 

قلتُ مؤكداً إعجابي بهذا الشاعر: 
ية قبل شهور. - لقد حصل على جائزة عا

شعر باالرتياح للمعلومة األخيرة التي أضفتها.. وانبرى قائالً:
- الـديـوان مـكـتـوب بـالــكـرديـة ولـكن بـوسـعي تـرجـمـة واحـدة من

قصائده لكم.
شـرعَ يـقرأ بـالـكـردية مـقـطعـاً من قـصـيدة وهـو مـأخوذ بـشـعره;

قطع:  أطلقَ حسرة ليترجم بعدها ا
- الوقت جراد!

كن أن ال أذكر بـقية مـا ترجمـهُ لنا لـكنَّ غبطـتنـا بذلك اللـقاء ال 
توصف. 

عنـدما حلَّ الصبـاح; أقبلَ أحد أفراد حـمايته حامالً آنـية الفطور
; وقد فقدَ عينيـه اليمنى في معركة وكان مـديد القامةِ بشـكلٍ الفتٍ

ماضية; ليخبر  »كاكه محمد «الذي ترجم كالمهُ فوراً: 
- يـقـول إنَّ قـريـة بـرگـلـو.. قـريـتـكـم; لـكم حـريـة الـتـنـقل بـهـا كـمـا

تريدون. 
خرجـنا نـتجـوَّل في الـقريـة الـبيـضاء الـتي غـزاها اجلـليـد وقرص
الـشـمس يـجـاهـد الـتـحــرر من حُـجب الـغـيـوم. اسـتـوقـفـنـا صـرح
مغـطَّى بالبَـرَدْ على مـنصة أسـطوانـية بارتـفاع مـتر ونصف وسط
ستـطرقـ من األخوة الكُـرد أنَّ النصب الصـقيع; أخـبرنا أحـد ا
; ولم جندْ سـبـباً يـعـود للـروائي مـكـسيم غـوركي; اسـتغـربـنا حـقَّـاً
ا مـررنـا بقـرية كـان و مقـنعـاً لـوجود صـاحب رواية األم بـهـذا ا
مـجـاورة لـبـرگـلـو نـسـيتُ اسـمـهـا اآلن رأيـنـا تـمـثـاالً بديـعـاً أتـقن
ــثل أحـد الــثــائـرين من »الــبـيـش مـرگـه .«كـان الــفـنــان نـحــته 
الـنـصب يـرتدي قـفـطـان الـبَرَدْ أيـضـاً ولـذا لم نتـمـكن من مـعـرفة
ادَّة الـتي صـنع منـهـا إنْ كانت بـرونـزاً أو حجـراً. أثـناء الـعودة ا
من نـزهـتنـا البـيضـاء; حملنـا خيـمـةً ال تبـعد كـثيـراً عن مقـر الثـائر
فـريـدون; ح اقـتـربنـا منـهـا فوجـئـنا بـتـرحابٍ جـنـوبي لنـا; كان
اجلـمـيـع يـتـحـدثـون بـلـهـجـتـنـا; عـددهم ثـمـانـيـة; تـبـادلـنـا الـتـحـايـا
ـا ولـنـجـلسُ عـلى بـسـاطــهم قـدمـوا لـنـا خـمـر الـثـوَّار الـسـاخن; 
انـتـهـيــنـا من شـرب الـشـاي أعــلـنـوا عن أسـمــائـهم كـأعـضـاء في
تنـظيمـات احلزب الـشيـوعي باد األمر; وطـلبـوا معرفـة أسمـائنا
فزوَّدنـاهم بـاألسمـاء احلـركيـة لنـا; ثمَّ انـبرى أحـدهم وكـان يُدعى
»سـامي ?«يـبــدو أنَّهُ كـان قــائـداً لـهــذه اجملـمــوعـة كـان بــشـعـر
أجعـد وثمَّة وشْم أخضر ب حاجبيه; لـيخبرنا أن خليَّتهم تدعى
; وقد تشـكَّلت حديـثاً نتيـجة انشـقاقها عن بالشـيوعيـ العراقيـ
تنـظيمات احلزب الشيوعي الذي انحرف عن أفكاره وأهدافه كما
يعـتقدون. فـجأةً طرحَ عـلينـا فكرة االنضـمام إِلى حركـتهِ ألنَّنا من
طائـفة الـشعراء; لم اسـتسغ كالمه وال مـقتـرحه فنهـضتُ مغـتاظاً
ألترك اخلـيمة. عدتُ بأدراجي إِلى غرفتنا في منزل األخ فريدون.
ـا ألني الــواقع شـعـرتُ بـاحلـزن من تـصــريـحـات ذلك الـرجل; ر
أحـبـبت الـشـيـوعـيـة دون انشـقـاق; ويـحـزنـني أن أجـد من يـحاول
تـقــطــيـعــهــا إِلى أوصـال بــرغم أني لم أنــتم في حــيــاتي إِلى هـذا
احلـــزب أو إِلى ســــواه; لـــكـــني صـــراحـــة أتـــعـــاطف مع احلـــزب
الـشــيــوعي ألن مــعـظم أصــدقــائي األدبــاء أزهـرت مــواهــبـهم من
حقول معرفته ويبدو أنَّ صديقيّ انحازا إِلى احتجاجي وتذمُّري
فـالـتـحـقـا بي إِلـى الـغـرفـة بـعـد مـدَّة وجـيزة
وهـما يـسـخران من طـروحـات الشـيوعي
ــنـشق; هــنـا اسـتــلـلت الــقـلم ألخــبـرهم ا

بحميَّةٍ: 
- ماذا نـنـتـظـر? لـنكـتب أهـداف حـركـتـنا

وهيكلها التنظيمي اآلن.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
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{ الــريـاض (أ ف ب) - بـعـد نـحـو
أربـع ســـــنـــــوات عـــــلـى فـــــتح دور
الـســيـنـمـا انـطـلق في الـسـعـوديـة
امـس االثـــــنـــــ أول مـــــهـــــرجــــان
سـيـنـمـائي ضـخم تـدعـمه حـكـومة
ـمـلــكـة الـسـاعـيـة لـبـنـاء صـنـاعـة ا
تــرفــيـهــيــة جــديـدة وتــعــزيـز أذرع
قـوتــهـا الـنـاعـمـة في خـضم حـمـلـة
االنــفـتـاح األخـيــرة.وتُـنـظّم الـدورة
هرجان الـبحر األحمر االفـتتاحيـة 
الـــســـيــنـــمــائـي في مـــديــنـــة جــدة
الـسـاحـلـيـة في غـرب الـبـالد ب 6
و15 كــانـون األول  وتــشـمل 138
فـيلـماً طويالً وقـصيراً من 67 بـلداً
بـ34 لــغـة وتـنـطـلـق غـداة تـنـظـيم
أول ســــبـــاق فـــورمــــوال واحـــد في
ـشاركة ـملـكة.ومن ب األعـمال ا ا
ـــهـــرجـــان الـــفـــيـــلم األردني فـي ا
احلارة للمخرج باسل غندور الذي
أثــار إعـجـاب الــنـقــاد إضـافـة إلى
أفالم غـيـر عـربـيـة بـيـنـهـا سـيـرانو
جلـــو رايت و83 عـن فــوز الـــهـــنــد
بــكـأس الـعــالم في الـكـريــكت سـنـة
ــهـرجــان أيــضـا 1983.  ويــكــرّم ا
نصور نتجة هيفاء ا اخملـرجة وا

أول مـخرجة سـعودية. وهي عُرفت
خــصـوصــا بـفــيـلــمـهــا وجـدة عـام
2012 أول عــمل سـيـنـمـائي طـويل
ـملكـة وقد نال يـتم تصـويره في ا
ية عـدة. بعدها أخرجت جـوائز عا

نصور أفالما في هوليوود. ا
وكـانت السعـودية أعادت فتح دور
الــسـيـنـمـا في نـيـسـان  2018بـعـد
عـقـود من اإلغـالق بـسبـب الـتـشدد
الـــديـــني في إطـــار ســلـــســـلــة من
اإلصـالحـات بــدأت مع تــســلّم ولي
الــعـهــد الـشـاب األمــيـر مــحـمـد بن
ســلـمـان مـنـصـبه في 2017 وقـال
ـصـري محـمد عـبد الـنـاقد الـفني ا
الــرحـمن إنّ (الـتـفـكــيـر في تـنـظـيم
مـهرجـان سيـنمـائي في السـعودية
كـان ضربا من ضـروب اخليال قبل
خـــــمس ســــنـــــوات فــــقـط).وتــــابع
مـتحـدّثا لوكـالة فـرانس برس (لكن
الـــفـــكـــرة لـــيـــسـت مـــجـــرد وجــود
ــهــرجــان الــفــكــرة هي تــغــيــيــر ا
الـثقـافة وأن يـكون اجملـتمع مؤهالً
لـلـتــعـامل والـتـفـاعل مع الـسـيـنـمـا
ـهـرجـان كــثـقـافـة).يــأتي انـعـقــاد ا
بــــعــــدمــــا تــــضــــاعـــفـت األعــــمـــال

الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيـة
الـــســـعـــوديـــة بــشـــكـل كــبـــيـــر في
الـــســـنـــوات األخــيـــرة وبـــيـــنـــهــا
وازنـات ضخـمة غـالبا إنـتاجـات 
مـــــا تــــســـــعى إلـى إبــــراز صــــورة
االنـفتـاح االجتـماعي الـذي تعـيشه
هـرجان الذي ـملـكة احملـافظـة.وا ا
ـــفــــتـــرض أن يــــشــــارك فـــيه مـن ا
ـنــطــقـة ــيــون ومن ا ــثــلـون عــا
العربية سيكون من ب األكبر في
الـــــشـــــرق األوسط ويـــــأمل في أن
يــــــحـل مــــــحل مــــــهــــــرجــــــان دبي
الــســـيــنــمــائي فـي اخلــلــيج الــذي
تــــوقّف عن االنــــعـــقـــاد قــــبل ثالث

سنوات. 
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وبــالـنــسـبـة لــلـمــخـرج الــسـعـودي
ال فـإنّ تـنــظـيم مـهـرجـان احــمـد ا
لـألفالم في الـسـعـوديـة قبـل مـوجة
االنـفتاح كان مغامرة صعبة.ويدير
ـال مــنــذ 2008 مـــهـــرجــان أفالم ا
الـسعـودية وهـو مهـرجان مـستقل
لـألفالم احملــلــيـــة مــركــزه مـــديــنــة
نـطـقة الـشـرقيـة.وقال الـدمـام في ا
لـوكـالة فـرانس برس قـبل السـماح

ويـعد الفيـلم أكبر إنتـاج سينمائي
يــــصــــور في الــــســـعــــوديـــة عــــلى
اإلطـالق كمـا ذكـرت الـشـركة.ورأى
ـال أنّ (الــســيـــنــمــا حتـــتــاج إلى ا
مـســتـوى عـال من حـريـة الـتـعـبـيـر
ـــرأة وحــريــة طــرح ومـن ظــهــور ا
ـتـنــوعـة والــقـبـول ــوضـوعــات ا ا
بــهـا) مـعـتــبـرا أنّ (الـســيـنـمـا هي
ــكن ان الــقـــوى الــنــاعــمــة الــتي 
تــمـهّــد الجنـاح كــافـة الــتـغــيـيـرات
االجــتـمـاعــيـة واالقـتـصــاديـة الـتي
ـمـلـكـة.وتـبـنت حتـدث حـالـيـا في ا
ـملـكة الـتي تعـد نحو  34مـليون ا
نـسمـة لعـقود صـورة متـشددة من
اإلسـالم ورغم االنفـتاح اجلاري ال
تـزال هـناك الـكثـير من احملـظورات

رتبطة باحلريات). االجتماعية ا

{ نـــــــيــــــويــــــورك (أ ف ب)  –طـــــــرحت دار
كـريستـيز العريـقة جهـاز كمبيـوتر شخصي
كـان يـستـخـدمه مؤسس ويـكـيبـيـديا جـيمي
وسوعـة اإللكترونية قبل ويـلز عند إطالق ا
 20عـامًــا إضـافـة إلى الـصـفـحـة األولى من

وقع الشهير بنسق  ان اف تي  الرقمي. ا
 وقـــد عُـــرض الـــكــمـــبـــيـــوتـــر في مـــقــر دار
كـريـسـتـيـز في مـركز روكـفـلـر في نـيـويورك
وهــو جـهـاز  اي مـاك  بـالــلـون األحـمـر كـان
يـستخدمه جيـمي ويلز  ككمـبيوتر شخصي
من أجـل عمـليـات الـتطـوير والـبـحث عنـدما
ــــــــــــوقـع فـي  15كــــــــــــانـــــــــــون  إطـالق ا
الـــثــــاني/يـــنـــايـــر 2001 وفـق بـــيـــان لـــدار
ـزادات.  وأوضح بيتـر كالرنت األخصائي ا
ـنـشـورات لدى دار كـريـسـتـيز في الـكـتب وا
ـزاد يشـمل قطـعة لـوكـالة فـرانس برس أن ا
عـتـمد لـتـوثيق رقـمـية بـنـسق  ان اف تي  ا
ـنـتجـات الرقـميـة  أنشـأها جـيمي أصـالة ا
ويـلز وتظهر شكل ويكيبيديا عندما أنشأها
Hello  وأطـلق صفحتـها األولى مع عبارة

.world

وأشــارت دار كـريــسـتــيـز إلى أن الــصـفــحـة
ـــقــدمــة بـــنــسق صــورة JPEG ســـتــكــون ا
ـكن لـلـمـشـتـري  تـعـديـلهـا  من تـفـاعـلـيـة و
أجل  إعـادة إنشاء جتـربة بنـاء ويكيـبيديا 
ثم  الــــعـــودة إلـى حـــالـــتــــهـــا األســــاســـيـــة

باستخدام جهاز توقيت .
وقال جيمي ويلز في
زاد الـبـيـان إن ريع ا
ســيـصب بــجـزء مـنه
لـــتــمـــويل مـــشــروعه

WT.SOCIAL
وهـي شـــــــــبـــــــــكـــــــــة
اجـــتـــمـــاعــيـــة غـــيــر
مـــــركـــــزيــــة وغـــــيــــر
جتـــاريــة تــخــلــو من
اإلعـالنــات والـتــتــبع
وجـــمـع الـــبـــيـــانــات
ضـللة ـعلـومات ا وا
. تــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــف
WT.Social نـفسها
عــــلى صـــفــــحـــتـــهـــا

الـرئـيـسـيـة بـأنـهـا  شـبـكـة اجـتـمـاعـيـة غـيـر
سامة .

وتُـعرض كال القطـعت للـبيع على اإلنترنت
حتى 15 كـانون األول/ديسمبـر بسعر يبدأ
من 100 دوالر لـكل مـنـهـمـا لـكن كـريـسـتـيز
ئـات آالف الدوالرات  تـأمل في بـيـعهـمـا  
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{ لـــــــــنـــــــــدن (أ ف ب)  –عـــــــــاش
مـستـشفى بـريطـاني هـذا األسبوع
أجـواء حـربيـة بـعدمـا أتى شخص
إلى قـسم الطـوار ليسحـب قذيفة
ـية الـثانـية عـلقت من احلـرب الـعا
فـي شــــرجه مـــــا أثــــار مــــخــــاوف
اجلسم الطبي من خطر انفجارها.
وفـي تـــــدبــــــيـــــر وقــــــائي تــــــوجه
شـــرطــيــون وخــبـــراء مــتــفــجــرات
األربــــــعــــــاء إلى مــــــســــــتـــــشــــــفى
ــلــكي فـي غـرب غــلــوســتــرشــيــر ا
إنــكـلــتـرا. لــكن األطـبــاء كـانــوا قـد
تفجر جنـحوا في سحب اجلـسم ا
مـن جسم الـرجل حتى قـبل وصول
عـناصـر األمن. وأوضحت الـشرطة
فـي بـيــان أن  اجلــسم سُــحب قــبل

وصـــول الــشــرطـــة و االتــصــال
ــتــفــجــرات. وهم بــهـــيــئــة إزالــة ا
ــكــان وأكــدوا أن تـــوجــهــوا إلـى ا
اجلــسم لم يــكن مــعـدا لــلــتـفــجــيـر
وبــالـتـالي لم يــكن هـنـاك أي خـطـر
عـلى العامـة . ونقلت صـحيفة  ذي
صـن  وهي أول من كشف عن هذه
احلــادثـة الـغـريـبـة عن مـصـدر في
وزارة الـدفـاع البـريطـانيـة قوله إن
الــقــذيــفــة اخلــارقــة لــلـدروع الــتي
دخـــلت جــسـم الــرجل هي قـــطــعــة
مـسنّنة كبـيرة من الرصاص بطول
17 ســــنـــــتــــيــــمـــــتــــرا وعــــرض 6

سنتيمترات.
ولـفتت الصحـيفة إلى أن الشخص
الــــذي لـم تُــــكــــشف هــــويــــته روى

لـألطـــبـــاء أنه انـــزلـق ووقع  عـــلى
ـدفــعـيـة. وقــد حـصـلت الــقـذيـفــة ا
ـــدني احلـــادثـــة حـــ كـــان هـــذا ا
يـــنـــظّف مــجـــمـــوعــتـه من الـــقــطع

العسكرية.
وأكـــــد اجلـــــيش الـــــبـــــريـــــطـــــاني
ــــســــتـــشــــفى إرســــال خــــبـــراء وا
ـكان. وقـال ناطق مـتـفجـرات إلى ا
ـستـشفى  كـما يـحصل في بـاسم ا
أي حـادثة مرتبطة بالذخائر جرى
اتـــبـــاع الــبـــروتـــوكـــوالت الالزمــة
ــرضى لـــضــمــان عــدم تـــعــريض ا
وطـواقم العمل والـزوار للخطر في
أي حلـــــظـــــة . وأشـــــارت  ذي صن
ـــعـــني خـــرج من إلـى أن الـــرجل ا

تابعة فترة نقاهة. ستشفى  ا

ــا حـلم { عــمــان (أ ف ب)  –لــطــا
مـحـمد مـلحس بـأن يـصبح طـياراً
لــكـنّ ظــروفه لم تــســمح له بــذلك…
وقـــد قــرر هــذا األردني الــبــالغ 76
عـامـا بـنـاء قـمـرة قـيـادة طـائرة في
قـــبـــو مـــنـــزله لـــتـــحــقـــيـق حــلـــمه
بـالـتـحـلـيق في رحـالت افـتـراضـية
ـتقاعد ـنزل. ويقـول ملحس ا من ا
دة  35عـامـا في إدارة الـذي عـمـل 
مـستـشفى خـاص أنشـأه والده في
عـمّـان لـوكـالـة فـرانس بـرس  مـنذ
األزل كــان اإلنــســان يــتــفــرج عــلى
الـطـيـور في عـنان الـسـمـاء ويـحلم

بالطيران بحرية .
وأضاف في قبو منزله حيث عُلقت
ــاذج من طـائـرات عــلى اجلـدران 
مـصغرة ومألت مـكتبـته كتب حول
الـــطــيــران  مـــنــذ كـــان عــمــري 10
ســـنــوات عــنـــدمــا كــنـت ألــعب مع
زمـالئي بالـطـائرات الـورقـية خالل
ـدرسـيـة كـنت الـعــطل الـصـيـفـيـة ا
أقـول مع نـفسـي: كيف بـاسـتطـاعة
هـذه األوراق أن حتلق هـكذا عـاليا
فـي السماء منذ ذلك احل تولدت

عندي رغبة وحب للطيران .
وتـابع  كان قـلبـي دائما مـعلـقا في
الـسـمـاء وحـلـمي أن أصـبح طـيارا
لـكنّ الظروف لم تسمح بذلك إال أن

سـافوا الـفرنـسيـة طلب عـدم كشف
هــويــته. وقـد أحــضــر مـعـه الـكــنـز
ؤلف بأكثريته من أحجار الزمرد ا
والياقوت إلى مركز الدرك إلعادته
إلـى أصــحــابـه. وأبــدى فــورنـــيــيه
بـالغ الـسـعادة إزاء مـا أفـضت إليه
هـذه القـضية خـصوصا لـلشخص
الـذي اكتشف  الـكنز مـتوجها إلى

هذا األخير بالشكر على نزاهته.
وتـشيـر السـلطـات إلى أن األحجار
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{ غــرونـوبل (فـرنـسـا) (أ ف ب) –
أعـلنت مـدينـة شامـوني الـفرنـسية
الـســبت تـقـسـيم كـنـز من األحـجـار
ــة اكـــتُـــشف قـــبل ثـــمــاني الـــكـــر
ســــنــــوات عـــلـى جـــبـل مـــون بالن
ـكـان على بـعـدما بـقي عـقودا في ا
األرجـح إثـر حتـطم طـائــرة هـنـديـة
ســــنـــة 1966 بـــالـــتـــســـاوي بـــ
ـديـنـة والـشـخص الـذي سـلـطـات ا

اكتشفه.
وقـال رئـيس بـلـديـة شـاموني إريك
فـورنـيـيه لـوكـالـة فـرانـس برس إن
ـة   تــقـسـيـمـهـا األحــجـار الـكـر
هـــذا األســبـــوع  ضــمن حـــصــتــ
مـتـسـاويـتـ شـكّـلـهـمـا خـبـراء في
ـة. وتُقدر قيمة عـلم األحجار الكر

كل حصة بـ 150ألف يورو.
ويـنص الـقـانـون علـى أنه في حال
عـدم الـعـثـور عـلى أي وريث ضـمن
مـهلـة سنـت تـنتـقل ملـكيـة الكـنز
ـتسلق الذي بـنسبـة النصف إلى ا
وقـع عليـه والنصـف الثانـي يعود
ـسـؤولـة عن مـنـطـقـة إلى اجلــهـة ا
االكـتشـاف أي مدينـة شاموني في
هـــذه احلــــالـــة. وكـــان عُـــثـــر عـــلى
ــة داخل عـــلــبــة األحـــجــار الــكـــر
مـعدنـية صغـيرة في صيف 2013
عـلى يـد مـتـسلق شـاب من مـنـطـقة

ـة مـتـأتـيـة عـلى األرجح من الـكــر
حـــادثـــة حتــطم طـــائـــرة من طــراز
بوينغ 707 تـابعة لشركة الطيران
الــهـنـديــة  ايـر إنـديـا  كــانت تـقـوم
بــرحـلــة بـ بـومــبـاي ونــيـويـورك
ســنـة 1966. وهـي حتـطـمت عـنـد
مـجلّدة بوسون وعـلى متنها 117
راكـبـا عـلى عـلـو يـقـرب من 4750
مــتـرا. ولم يـنج أي من الـركـاب من

احلادثة. 
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