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انـطـلـقت امس في بـغداد فـعـالـيات
ئوية االحـتفال الرسمي بـالذكرى ا
لـتــأسـيس الـدولـة الـعـراقـيـة وذلك
بــرعـايـة رئــيس الـوزراء مــصـطـفى
الـكـاظـمي وتـضمن االحـتـفـال الذي
يــســتــمــر بــضــعــة ايــام مــعـارض
لــلــفــنــون والــفــوتــوغــراف واالثـار
ـقتنيات الثقـافية والفكرية التي وا
حتـكي قـصـة بـنـاء الـدولـة ومراحل
ــوهــا مــنــذ الــعـام 1921 وحــتى
الــيـوم. وكـان الـكـاظــمي قـد حـضـر
مـــوقع االحـــتـــفــال الـــذي اقـــيم في
ـــنــطـــقــة ـــبــنـى احلــكـــومي في ا ا
اخلضراء جانبا من العروض التي
ــؤســسـات قــدمــتــهــا الــوزارات وا

والطوائف اخملتلفة.
وهـنأ الرئيس الـفلسطـيني محمود
ئـوية عـبـاس الكـاظمي بـالذكـرى ا
االولى لـتـأسيـس الدولـة الـعراقـية
وقـال في برقيـة (يسعـدنا في غمرة
احـــتـــفـــالــكـم والـــشــعـب الــعـــراقي
ئـويـة االولى لـتـأسيس بـالـذكـرى ا
واعـالن اســــتـــقـالل جــــمــــهــــوريـــة
الـعـراق ان نـتـقـدم لـدولـتـكم بـاحـر
الـتهـاني واجل التـبريكـات ونسأل
ــولـى عــز وجل ان يــظل الــعــراق ا
عـلى مـا عهـدنـا به رائـدا وشامـخا
وراســـخــــا. وانـــنـــا اذ نـــشـــاركـــكم
وشـعبنا الفلسـطيني هذا االحتفال
الــهـام لـنــرجـو لــدولـتـكم الــصـحـة
والــسـعــادة والــتـوفــيق ولـلــعـراق
الـعـزيـز رئـيـسـا وحـكـومـة وشـعـبـا

اخلير واالستقرار واالزدهار).

من جـهـته اشاد الـرئـيس اللـبـناني
مــــيـــــشــــال عــــون امـس الــــســــبت
ـواقف احلـكـومـة الـعـراقـيـة لدعم
بـالده في مجال الـطاقـة. وقال عون
في كـلمته التي القاها في االحتفال
ـئـويـة األولى ــنـاسـبـة الـذكــرى ا
لــتـــأســيس الــدولــة الــعـــــــراقــيــة
والـتي نـظّمـتـها الـسفـارة الـعراقـية
في بـيـروت ان الـبـلـدين تـربـطـهـما

عالقات اخوية وثيقة ومتطورة.
وأضـاف عَـون مـوجـهـا خطـابه الى
الـشـعب الـعـراقي  انه (لـيُـسـعدني
ـنــاســبـة أن أخــاطــبــكم في هــذه ا
واشــاركـكم مـشـاعـر الــعـزّ والـفـخـر
وأنـتم تـتـحدّرون من أرض خـصـبة
بــتـــاريــخــهــا احلــضــاري وعــراقــة
تــراثــهــا ومـفــكّــريــهـا وأُدبــائــهـا
ومــسـاهــمــتـهــا الـثــريّـة في مــسـار
اإلنسانية نحو االرتقاء والتطوّر).
وأوضـح  أن (لـــبــــنـــان والــــعـــراق
تــربـطـهـمـا عالقــاتٍ أخـويـة وثـيـقـة
ضـمن انـتمـائهـمـا العـربي تزيـدها
األيــامُ والـســنـواتُ غــنىً وتــعـاونـاً
ومــشــاركــةً حــتى في الــتــحــدّيـات
والــظـروف واألحــداث فـقــد شـاءَت
األقـدار أن يـكون إعالن دولـة لبـنان
الـكبـير مـتزامـناً مع ثـورتكـم بفارق
سنةٍ واحدة فقط وشاءَت أيضاً أن
تـتـشـابه الـتـحدّيـات الـتي واجـهـها
شــــعـــــبــــانــــا أمــــنـــــيــــة كــــانت أم
اقـتـصـاديـة). واضـاف  أن (لـبـنـان
يــحـفظ لـلــعـراق مـشــاعـرَ الـتــقـديـر
واالمـــتـــنــان لـــوقـــوفه الـــدائم إلى
راحل جـانبه في كافّـة الظروف وا
بــرغم الـتــحـدّيــات الـصــعـبــة الـتي

تـواجـهكم وآخـرُ غيث األخـوّة كان
عـبـر مـبادرة مـسـؤولي الـعراق إلى
اتّـخـاذ قرار بـتـزويد لـبـنان بـالـنفطِ
لـتـشغـيل مـعـامل الكـهـرباء لـديـنا).
مـوجها (حتيـة تقديرٍ قلـبية لرئيس
اجلـمهوريـة العراقـية برهم صالح
ورئـيس مـجـلس الـوزراء مـصـطفى
ــعـنـيـ ــسـؤولـ ا الــكـاظـمي وا
بادرة التي لف على هذه ا بـهذا ا
نـأمل أن تـسـاهم قريـبـاً في تغـطـيةِ
جــانبٍ مـن احـتــيــاجــات شــعــبِــنـا

وتخفيف بعض االعباءِ عنه).
ــنـاســبــة ذاتــهـا افــتــتح وزيـر وبــا
ـالية علي عـبداالمير عالوي الذي ا
رأس وفـــدا اجلــنــاح الــعــراقي في
مــعــرض اكــســبــو 2020 فـي دولـة

اإلمارات العربية الشقيقة .
وضـم وفـد الـعـراق وزيــر الـتـجـارة
ـركــزي ورئـيس ومــحـافـظ الـبــنك ا
هـيـئـة االسـتـثـمار وعـددا من وكالء
الـــوزارات ومـــســـتـــشـــاري رئـــيس
الـــوزراء. وقـــال عالوي في كـــلـــمــة
ــنـــاســبــة أن (الـــبــرنــامج بـــهــذه ا
احلـــكــــومي وخـــطــــة الـــتـــنــــمـــيـــة
ــــســــتـــدامــــة الــــتي اســــتـــهــــدفه ا
االســـتــثــمــار بـــاإلنــســان ووســائل
الـتكـنلوجـيا احلـديثة و مـؤسسات
الـعمل خلـلق قيم مـضافـة اصبحت
ــظـاهـر الــفـقـر الــسـبب الــرئـيـسي 
واألوبــــئـــة واحلـــد مـن الـــتـــفـــاوت
عيـشيـة والتـغيرات سـتويـات ا بـا
يـاه لـذا توجب ـنـاخـية وتـلـوث ا ا
الـعمل بجدية السـتدامة احلياة في
بــلـــدنــا وضــمــان تــمـــتع اجملــتــمع
بــالــسـالم واالزدهــار بــحــلــول عـام

 2030مـن خالل الــــشــــراكــــة بــــ
القطاع العام و اخلاص).

واضـــاف ان (الــورقــة اإلصالحــيــة
الــبــيــضـــاء انــطــلــقت لــتــصــحــيح
الـتشوهـات الهيـكليـة في االقتصاد
وســوق الــعــمل وفـي الــســيــاسـات
ــالــيـة والــنــقـديــة وحــقـقت خالل ا
عــامــهـــا الــثــاني رغم الــتــحــديــات
نـتـائج بـاهـره هـو جتـاوز االنـهـيار
ية وحتقيق ديونية الـعا ـالي وا ا
الــفــائض الــنــقـدي الــذي ســيــكـون
قــاعــدة لالنــطـالق نــحــو مــعــاجلـة
الــتـدهـور الـذي اصــاب الـقـطـاعـات

االقتصادية اإلنتاجية).
مــضـيــفـا إن (مــشـاركــتـنــا في هـذه
ــنـصـة احلـضـاريـة في دبي لـعـام ا
 2021تــــوفـــــر فــــرصــــا كــــثــــيــــرة
لـالسـتــفــادة من مــخــرجــات الـعــلم
والـتكنـولوجيـا و الذكاء الـصناعي
بـشـكل خاص و تـفـتح آفاق جـديدة
فـي عــالـم االقــتـــصـــاد والــتـــربـــيــة
واهب وريادة والـتعـليم وحتـفيـز ا
األعــمــال). عـلى صــعــيـد اخــر غـرد

وزيـــر اخلـــارجـــيـــة فـــؤاد حـــســ
ــنــاســبـة اعالن االنــتــصــار عـلى
تــنــظـيم داعش قــائال (في الــذكـرى
الـــرابــعــة العـالن االنــتــصـــار عــلى
تـــنــظـــيم داعش االرهـــابي اتــرحم
عـلى الـشـهـداء الذين قـضـوا دفـاعا
عـن الـعراق واحـيـي صـبـر وعـطاء
ـختـلف مـكـوناته شـعـبـنا الـكـر 
وهـو يستـعيد حـضوره واندماجه
ويـسـتـكـمل مع احلـكومـة جـهـودها
فـي تــــعــــزيــــز االمـن اجملــــتــــمــــعي
ومـــحـــاريــة الـــفـــكــر الـــتـــفــكـــيــري
نـاسبة ذاتـها قال وجـماعـاته). وبا
ال (إنـهـا أرضُـنـا اتــلـشـيخ خـالــد ا
والـعراق عراقنا  .. أصحاب الدماء
الـطـاهـرة قـالـوا كـلـمـتـهم  وال قول
بـعد قولهم. شكراً لصاحب الفتوى
الــتــأريـخــيــة الـتـي حـقــنت الــدمـاء
وشـــكــراً لـــقــادة الـــنّــصـــر وهم في
مـنـازلهم عـند ربـهم أحـياء يـرزقون
شـــكـــراً لـــكل من وقـف مـــعــنـــا من
األشقاء واألصدقاء لكل من ساندنا

وآزرنا في حربنا ألجل احلياة).

عـلـى سـتــة ارهــابـيــ مــطـلــوبـ
ــادة 4 لــلـــقـــضــاء وفـقَ أحــكـــام ا
إرهــاب) واضــاف انه ( تــدوين
اقـوالـهم اصـولـيــاً وإحـالـتـهم الى
اجلــهـات الــقــانــونــيــة اخملــتــصـة
التــــــخــــــاذ االجـــــــراءات الالزمــــــة

بحقهم).
ونـفّـذت قــوة من الـلــواء اخلـامس
الـفـرقـة الــثـانـيـة شــرطـة احتـاديـة
عـمـلـيـة أمـنـيـة مـسـنـودة بـاجلـهـد
االستخباري للتفتيش عن السالح
رخـص في منطـقة الدولعي غير ا
في بـغـداد  أسـفـرت الـعـمـلـيـة عن
العـثـور عـلى بـندقـيـة كالشـنـكوف
ومسدس و 4مخزن مسدس و 7
مخـازن بـندقـية كـالشنـكوف و 55
اطالقـة بــنــدقـيــة كالشـنــكـوف و2
جـــعـــبــــة صـــدريـــة و  6اطالقـــات

مسدس و حاوية بيكيسي .

محاولـة تهـريب نحـو سبـعة كـيلو
غـــرام من احلــــبـــوب اخملـــدرة و9
االف حبة مـخدرة وكيـلو غرام من
الترياك االسود كـانت مخبأ داخل
االرض ومـــعـــدة لـــلـــتــــهـــريب الى
اراضيـنـا عـلى الـشـريط احلدودي
ب محـافظة الـسلـيمانـية واحدى
دول اجلـوار). واضــافت اخلـلــيـة
ـواد واتـخاذ أنه ( ضـبط هـذه ا

االجراءات القانونية).
والــــقى جـــــهــــاز األمن الـــــوطــــني
الـقـبض عــلى سـتـة إرهــابـيـ في
نيـنوى. وقـال بيـان خللـية االعالم
االمني امس انه (نـتيـجةً لـتكـثيف
اجلـهـد االسـتـخـبـاري وبـعد ورودِ
مـعــلـومـات دقــيـقــة واسـتــحـصـال
وافـقات الـقضـائـية تـمكـنت قوة ا
من جـــــهـــــاز األمن الـــــوطـــــني في
محافـظة نيـنوى من القـاء القبض
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تــمــكـــنت وكــالــة االســـتــخــابــارت
االحتـــاديــــة  امس الــــســــبت من
إحبـاط عملـية تـهريب الكـثر من 8
كيلو غرامات من احلبوب اخملدرة
ومــادة الـــتــريـك بــ مـــحــافـــظــة
السليمانية وإحدى دول اجلوار.
وقـالت خــلــيـة االعـالم االمـني في
بيـان انه (في الـوقت الذي يـحاول
فــــيـــهــــا جتــــار اخملــــدرات نــــشـــر
ســمـــومــهم بـــ ابــنــاء اجملـــتــمع
العراقي يـقف األبطـال في أجهزة
ـرصاد من بـيـنهم األمنـيـة لهم بـا
الشجعان في وكـالة االستخبارات

والتحقيقات االحتادية).
واوضـحـت ان (الـوكــالــة تــمــكـنت
وبـعــمـلـيــة نـوعــيـة اســتـنـدت إلى
مــعــلـــومــات دقــيــقـــة من احــبــاط
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ـــيــاه مـــجــددا من حـــذر خــبـــراء ا
انــخـفــاض مـنــاسـيب بــحـيــرة سـد
دوكـان مؤكدين االثار البيئية لهذا
االمـــر. وقـــالـــوا امس ان (الـــعــراق
يــواجه شـحـة مـائـيــة نـتـيـجـة عـدم
ـنـبع هـطـوال االمـطـار وقـيـام دول ا
ـــائـــيـــة في بـــحـــجـب االطالقـــات ا
االنـهر الرئيسة للـسنة الثالثة على
الـــتـــوالي). وكـــان ســـد دوكـــان قــد
ـيـاه بـالـكـامل في نـيـسان امـتأل بـا
 2019نـتيجـة غزارة االمطـار فيما
يــقـدر عـمـر الــسـد بـنــحـو اكـثـر من
وارد نـصف قرن. واتـهمت وزارة ا
ـائية ايران وتركيـا بعدم مقاسمة ا
ــائي االثـــار الــســلــبـــيــة لــلـــشح ا
واعـلـنت عن اقـامة دعـوى قـضائـية
دولــيـة ضــد ايـران. وعــلى صــعـيـد
وارد امس مـتـصل اعلـنت وزارة ا
الـسبت امكانيـة استخدام اخلزين
ـــائي فـي الـــســدود بـــســـبب شح ا
ــتــحــدث بــاسم االيــرادات. وقــال ا
الــوزارة عــلي راضي في تــصـريح
إن (الــوزارة سـتــلـتــزم بـاإلطالقـات
ــائـيــة لـتــغـطــيـة احلـاجــة حـسب ا
اخلـــطـــة الـــزراعـــيـــة إضــافـــة الى
ـــائـــيـــة) مـــؤكـــدا ان االطـالقـــات ا
(االجـــــــــراءات تــــــــأتـي لــــــــتـــــــــأمن
االحـــتــيــاجـــات مــنــهـــا مــحــطــات
االسـالة وكذلك االهوار ولسان ملح
الـبـصرة فـضال عن االسـتخـدامات
الـصحـية والـكهـرومائـية). وأكد أن

(الــوزارة تــسـعـى إلى هـدف كــبــيـر
ـائـيـة كـمـا وهــو وصـول احلـصـة ا
ـستفـيدين) مـبيناً أن ونـوعا لكل ا
(كـــوادر الــوزارة مــســتـــمــرة بــرفع
ائـية الـتـجاوزات عـلى احلـصص ا
بـــإســنــاد من قـــيــادة الــعـــمــلــيــات
ـــشـــتــركـــة واجلـــهـــد احلــكـــومي ا
ومـجلس الـقضـاء االعلى). الى ذلك
حــذرت مـنـظـمــة األغـذيـة والـزراعـة
تحدة (فـاو) اخلميس من لـأل ا
ــــيــــاه ــــوارد مـن األراضي وا أن ا
تـتدهور بـقوة حتت تأثيـر األنشطة
الـبشريـة لدرجة أن بـعض األنظمة
بــاتت عــلـى حــافـة االنــهــيــار. وفي
ـوارد من تـقـريـر طـويل عن حـالـة ا
ياه في العالم لألغذية األراضي وا
ـية ـنظـمة األ والـزراعـة رسمت ا
صـورة قاتـمة عن الـوضع حسـبما

نـقـلت وكالـة الـصحـافة الـفـرنسـية.
ـنظـمة فـاو شو ـدير الـعام  وقـال ا
دونـــيــو في مــقـــدمــة الــتـــقــريــر إن
(الــوضع شـهـد تـدهــوراً كـبـيـراً في
الـعقد األخير «مـنذ نشر أول تقرير
ـوضـوع سـنة لـلـمـنـظـمـة في هـذا ا
2011). وكــانـت تـلـك الــدراســة قـد
أشـــارت إلى أن (عـــدداً كــبـــيــراً من
األنــظـمــة اإليـكـولــوجـيــة األرضـيـة
ـنـتـجـة تـواجه اخلـطر). ـائـيـة ا وا
ومـذاك (تـتـزايـد وتـيـرة الـضـغـوط
ــوارد من الـــتي تـــتـــعــرض لـــهـــا ا
ـــيـــاه لـــتــــبـــلغ درجـــة األراضـي وا

) وفق شو دونيو. حرجة حالياً
وبـــســبب الـــتــنـــمــيـــة احلــضـــريــة
ـــتــســارعــة والـــنــمــو الـــســكــاني ا
ـي ازداد الـــــطـــــلـب عـــــلى الـــــعـــــا
نتجات الغذائية وهو منحى من ا

ــتــوقع أن يــتـســارع في الــعــقـود ا
ـقـبلـة. وقـد الحظ التـقـرير أن (كل ا
ـــو اإلنـــتــاج شـيء يــدل عـــلى أن 
الـزراعي يتباطأ والـقدرة اإلنتاجية
تُـستنـفد بسرعـة واألضرار البـيئية
تـــتـــزايــد). واعـــتـــبـــرت الــفـــاو أنه
بــحـلــول الـعـام  2050يـتـعـ عـلى
الـــقـــطــاع الـــزراعي زيـــادة إنـــتــاج
األغذية واأللياف والوقود احليوية
ــائـة بــنــســبــة تـقــرب من  50فـي ا
مـقـارنة مع  ?2012لـتـلـبيـة الـطلب
ي مع إبــقـاء هـدف الــقـضـاء الــعـا
عــــلى اجلـــوع الــــذي حـــددته األ

تحدة للعام .2030 ا
وعــــاود عـــدد األشــــخــــاص الـــذين
يـــعــانـــون نـــقــصـــاً في الـــتــغـــذيــة
االزديـاد إذ ارتـفع من  604مالي

شـــــخـص ســـــنــــة  2014إلى 768

ـــواجـــهــة مـــلـــيـــونــاً في 2020. و
الــتــحـديــات أوصت مــنـظــمــة فـاو
بـ(الـــتـــطــويـــر عـــلى نـــطــاق واسع
إلنـــتـــاج أكـــثــر مـــســـؤولـــيــة عـــلى
ـــســتــوى الـــبــيــئي وأكـــثــر ذكــاء ا
نـاخ). واعتـبرت ـواجـهة تـغيـر ا
أنـه (من الضـروري زيـادة إنتـاجـية

ياه). األراضي وا
فـيـما انـطـلقت في مـحـافظـة كربالء
حـــمـــلـــة  هي االولـى من نـــوعـــهــا
لـزراعـة االشـجـار الرحـيـقـيـة. وقال
رئــــيس اجلــــمـــعــــيـــة الــــفالحــــيـــة
الــتـــعــاونــيــة في احملـــافــظــة عــلي
ــرشــدي في تــصـريح ان (حــمــلـة ا
زرع االشـجار الـرحيقـية هي احدى
مـبـادرات اجلـمعـيـة بالـتـنـسيق مع
ــتـنــزهـات في شــعـبــة احلـدائق وا

مديرية بلدية كربالء).
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جـرت اربع مواجـهات كـرويـة أمس السـبت في انطالق اجلـولة الـثانـية عـشرة
ـمـتـاز لـكرة الـقـدم. والـتـقى فـريـقـا نـادي نـفط الـوسط وضـيـفه نادي لـلـدوري ا
ـضـيّف بـنـتـيـجة ثـالثة اربـيل عـلى مـلـعب الـنـجف الـدولي الـذي انـتـهى بـفـوز ا
باراة لعب انتشاراً أمـنياً مكثفـاً قبيل انطالق ا أهداف من دون رد . وشهـد ا
وذلك على خلـفية أحداث الشـغب التي شهدتـها مباراة فريـقيّ الشرطة وأربيل
في منافـسات بطولة كأس الـعراق. وفي التوقيت نفسـه ضيّف فريق الصناعة
فـريق الطـلبة عـلى ملعب االول وانـتهى بـفوز الطـلبة بـنتيـجة هدف من دون رد.
وحلـســاب ذات اجلـولـة جـرت مـبـاراة فـريق نـادي الـكـرخ وضـيـفه فـريق نـادي
ـيـناء وانـتـهت بـالتـعـادل االيجـابي بـهـدف لكل مـنـهمـا . وجـمع الـلقـاء االخـير ا
فـريق الديـوانية وضـيفه نـادي القاسم عـلى ملـعب الديوانـية وانـتهى بالـتعادل

بهدف واحد لكل منهما.
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على ضرورة التعامل معهم وفقاً للقانون الدولي وتزويدهم
ـساعدات واإلغاثات اإلنسـانية وأشار إلى أن تهديدات با
اإلرهـاب ومـخـاطــره وعـدم اسـتـقــرار الـوضع األمـني أحـد
أسـباب ازديـاد الهـجرة). كـما شـدد على (أهـميـة التـنسيق
ب بـريطـانيـا وفرنـسا ودول االحتاد األوروبـي إليجاد حل
هاجرين وأعلن استعداد حكومة إقليم كردستان شكلة ا
لـلـتنـسـيق مع احلـكـومـة االحتـاديـة والـدول األوروبـيـة بـهذا
الشأن وال سـيما تسـهيل العودة الـطوعية لـلمهاجرين إلى
إقـلــيم كـردسـتـان). و (الـتـأكـيــد عـلى ضـرورة الـتـنـسـيق
ــشـتــرك التــخـاذ اإلجــراءات الـقــانــونـيــة ضـد والــتــعـاون ا
هاجرين) هرب الذين يخدعـون ويضللون ا العصـابات وا

بحسب البيان .
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تـلـقى رئيس حـكـومـة إقلـيم كـردسـتان مـسـرور الـبارزاني
مــســاء اخلـمــيس اتــصـاالً هــاتــفـيــاً من وزيــرة الــداخـلــيـة
الـبريـطانـية بـريتي بـاتيل. وخـالل االتصال الـهاتـفي جرى
ــهـــاجــرين عـــلى احلــدود بـــ بــيالروس بــحث أوضـــاع ا
انش. وقال وبولنـدا باإلضافة إلى القناة اإلنكليزية بحر ا
بيـان تلقته (الـزمان) امس ان (باتـيل أعربت عن تضـامنها
مع رئـيـس احلـكــومــة في اســتـشــهــاد عـدد مـن مـنــتــسـبي
واطنـ إثر الهـجمات واالعـتداءات األخيرة البيـشمركـة وا
التي ارتـكبـها إرهـابيو داعـش). وعبّر الـبارزاني عـن (قلقه
ـهاجرون الـكرد على ر به ا إزاء الوضع الـعصيب الـذي 
احلدود البـيالروسية - البولندية والقـناة اإلنكليزية مؤكداً
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ـوقف الوبائـي اليومي جلـائحة كورونـا في عموم أعلنت وزارة الـصحة امس ا
الـعـراق.  وقـالت الـوزارة في بـيـان إنـهـا (سـجـلت 250 إصـابـة جـديـدة مقـابل
تـماثل  615 شـخصـا للـشفاء و 6 حاالت وفـاة بالـفايـروس).  وبذلك انـخفض
عـدد االصـابـات والــوفـيـات عن يـوم اجلــمـعـة مع احلــفـاظ عـلى مـعــدل مـتـقـارب
حلـاالت الشفـاء. وأشارت إلى (تـلقي  17943 شخـصاً لـلقـاح كورونـا في يوم

واحد).
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أعـلــنت هـيـئــة األنـواء اجلـويــة  حـالـة
قـبلة وتـوقعت هطول الطـقس لأليام ا
ــقـبل. أمـطــار رعــديـة يــوم األربـعــاء ا
وذكـــرت الــهـــيــئـــة في بـــيــان امس أن
(طقـس اليـوم األحـد سـيـكـون صـحواً
ويـتــحـول تـدريـجـيــاً إلى غـائم جـزئي
ودرجــات احلــرارة تــرتـــفع قــلــيالً في
عـمــوم مـنـاطق الـبالد حــيث سـتـكـون
درجــة احلــرارة الــعـظــمـى في بــغـداد
19  23 وكــــــــــربـالء  22واربــــــــــيـل 
وكــــــركــــــوك  24والـــــــبــــــصــــــرة 26

والناصرية 24).
ولقي 50 شـخصا علـى األقل حتفهم
في كـنــتـاكي بـعــدمـا اجـتــاح إعـصـار
الـــواليــة الـــواقــعـــة في جــنـــوب شــرق
ــتــحــدة حــســبــمــا أعــلن الــواليــات ا
احلــاكـم آنــدي بــيــشــيـــر في مــؤتــمــر
صـــحـــفي في ســـاعـــة مـــبـــكـــرة امس
السـبت. وحلـقت أضـرار بالـكـثـير من
مقـاطـعات الـواليـة من جراء اإلعـصار
ــرافـقــة له والــتي جتـاوزت والــريـاح ا
سـرعتـهـا سـرعـتـها  300 كـيـلـومـتر
وفق احلـاكم. وقـال (أخشى أن يـكون
قـد قتل نحو 50 شـخصا في كنتاكي
ـا قـرابـة مـا بـ  70و 100األمـر ر
مـروّع). وأوضح أن (سقفـا انهار في
مـصـنع لـلشـمـوع "مـتـسـببـا بـخـسـائر

بشرية كبيرة" في مدينة مايفيلد).
ووصف اإلعـــصـــار بــأنـه (األشــد في
تـــاريخ كــنـــتــاكي" مـــؤكــدا بـــأنه "قــبل
.( منتصف الليل أَعلنتُ حالة طوار
وجـاء اإلعصـار فـيمـا عـاثت عواصف

خرابا في واليات أميركية عدة.

وقـال بيان مقتضب تلقته (الزمان)
ان (الــلـقـاء بـحث مـجـمل األوضـاع
ـــســـتـــجــدات فـي الـــبالد وآخـــر ا
الـسياسيـة وتبادل وجهـات النظر
ـقـبــلـة). والـتـقى ـرحــلـة ا بــشـأن ا
رئـيـس اجلـمهـوريـة بـرهم صـالح 
رئـــــيس حتـــــالف الــــفـــــتح هــــادي
الـعامري. وذكر بـيان ان (اجلانب
اسـتـعرضـا خالل الـلقـاء  األوضاع
الـعـامة في الـبـلد وآخـر التـطورات
الــســيــاســيــة واألمــنــيــة اذ جــرى
تـــأكـــيـــد اهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة األمن
واالسـتقـرار في العـراق والوقوف
بـحزم ضـد محـاوالت خاليا داعش
ــدن وقـطع الـطـريق تــهـديـد أمن ا
أمـام األعـمال اإلرهـابيـة اإلجرامـية
ـواطنـ ودعوة الـتي تـستـهدف ا
جــمــيع االطــراف الى رصّ الــصف
الـوطني وتـكاتف اجلـميع وجتاوز
ـــــــــشـــــــــاكـل والـــــــــشـــــــــروع في ا
ُنتظرة).  االستحقاقات الوطنية ا
 فـي غـــضــــون ذلك  قــــدم ائـــتالف
الـوطنية دعوى قضائـية للمحكمة
االحتـــــاديــــة الـــــعــــلـــــيــــا بـــــشــــأن
االنـتـخـابـات.واوضح االئتالف في
بـــيــان تــلــقــتـه (الــزمــان) انه (قــدّم

لـالحتادية 14 خـرقًـا فنـيًـا وادارياً
اضـية رافـق إجراء االنـتخـابـات ا
فـضـلًـا عن اخملـالـفـات الـدسـتـورية
والـــقــانـــونــيــة الـــتي ارتــكــبـــتــهــا
ــســتــقــلــة ـــفــوضــيــة الــعــلــيــا ا ا
لـالنـتـخــابـات مــعـززةً بـاألســانـيـد
واحلــجج واألدلــة الــقـاطــعــة الـتي
ادت الـى تغـييـر نتـائجـها وسـببت
ضــرراً كـبـيــراً وحـرفـاً عن حــقـيـقـة
االرقــام الـصـحـيـحــة لـلـنـاخـبـ )
مـبـينـا ان (ما حـصل من تـغيـيرات
عـلى النـتائج النـهائية بـعد فحص
دلـيل واضح عــدد من الـصــنـاديق 
عــــلـى وجــــود تالعـب في نــــتــــائج
االقـتراع) مطالبًا (بإبطال العملية
االنـتـخـابيـة بـالـكامـل وفقًـا ألحـكام
الــدســتــور). بــدوره  حــذر رئــيس
االئــتالف نـفـسه  أيـاد عالوي من
تـداعيات حكومة االغلـبية الوطنية
الـــتي وصــفــهــا  بـــالــكــارثــة عــلى
العراق.وقال عالوي في لقاء متلفز
ان (الـوضع مأزوم السباب داخلية
وهــنـــاك تـــصــفـــيــة واقـــلـــيــمـــيـــة 
خـــصـــومــات وحـــســـابــات الحـــقــا
جــمـيـعـهـا سـتـلـقي بـضاللـهـا عـلى
الــــوضع الــــعـــراقي لــــذا كـــان من
ــــــــــفــــــــــتــــــــــرض ان تــــــــــكـــــــــون ا
االنـتخاباتواضحة ونزيهة) ولفت
الـى ان (الـــــوضـع الـــــراهن  امـــــام
ـوافقة عـلى حكومة اما ا خـيارين 
ـة بـحق االغــلـبـيـة الـتي تـعـد جـر
العراق لعدم وجود فهم للمعارضة
او خـيـار التـوافق الـوطني ويـعني
االتــفــاق عــلى مــشـروع احلــكــومـة
وخـطـة عـمـلـهـا والـقـضـيـة مـعـقدة
ومـايزيدها تعقـيداً االزمة العراقية
نـطـقة والـتـوتـرات احلاصـلـة في ا
وتـــــدخل دولي فـي انــــتــــخــــابــــات
ـــبــكـــرة وال اســتـــبــعــد الـــتــدخل ا
الـسبراني  او الـقبول بسـياسي
ــــيـــلـه عــــلـــيــــنـــا او نــــرفـض مـــا

الفـــائزين ).

فـــــقـط وبــــعـــــديـــــهـــــا يـــــتم وضع
مـــواصـــفـــات شـــخـــصـــيــة رئـــيس
الـــوزراء ومن ثم مــقــارنــة أي اسم
يــطــرح). واشــار إلـى ان (طـرح أي
ـصـالح أسـم حـالـيـا هـو اشـاعـات 

سياسية معينة).
والـتقى رئيـس حتالف تقـدم محمد
احلـلـبـوسي امس الـسـبت رئيس
حتــالف الــعـزم خـمــيس اخلــنـجـر
ـستجدات الـسياسية لـبحث آخر ا
فـي الـــبالد. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــلـــقـــاء اكــد
أهــمـيـة اسـتـكـمــال االسـتـحـقـاقـات
الــدســتـوريــة والــعـمل عــلى بــنـاء
دولــة قـويـة تـنـعـكس إيـجـابـاً عـلى
واطنـ وتلبي تطـلعاتهم حـياة ا
ـناطق وضـرورة مـعاجلـة قضـايا ا
احملــــررة وتـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف
لـتحقـيق األولويـات االستراتـيجية
فــيـهــا) واضـاف ان (الــلـقــاء شـدد
غيب عـلى أهمية حلحلة ملفات ا
ـدن وإعــادة الــنــازحــ وإعــمــار ا

احملررة).
وكـــان رئــيــســا الــتــيــار الــصــدري
مــــــقــــــتـــــدى الــــــصــــــدر واحلـــــزب
قـراطي الكردسـتاني مـسعود الـد
الــبـارزاني قـد اتــفـقـا عـلـى تـفـعـيل
قـبلة . احلـوار بشـأن التـحالفـات ا
وقـــال بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) ان
(الــصــدر والــبـارزانـي شـددا خالل
اتــــصـــال هـــاتـــفي  عـــلى ضـــرورة
الـتواصل من أجل مـصالح العراق
والــشــعب  واتــفــقـا عــلى تــفــعـيل
احلـــــوار اجلـــــاد فـي مـــــا يـــــخص
ــا يـضـمن ـقـبــلـة  الــتـحــالـفــات ا
مـــصــالـح الــبــلـــد والــشـــعب الــذي
ــصــادقــة عــلى نــتــائج يـــنــتــظــر ا
االنــتــخـابــات لـيــسـتــعـيــد هـيــبـته
وكرامته وتوفير العيش الرغيد). 
فـيمـا استـقبل رئـيس حتالـف تقدم
مـــحــمــد احلــلـــبــوسي  وفــداً ضمَّ
ــســتـقل. نــواب حتــالف الــعــراق ا
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كـــشف اإلطــار الـــتــنــســـيــقي امس
رشح الـسبت عن أسمـاء أبرز ا

قبلة. لتولي رئاسة احلكومة ا
وقــال الـقـيـادي فـي اإلطـار مـخـتـار
ـوسـوي في تصـريح  إن (رئيس ا
تـــيــار الـــفــراتـــ مــحـــمــد شـــيــاع
الـــســوداني ومـــحــافظ الـــبــصــرة
أســـعـــد الـــعـــيـــداني قـــد يــحـــظى
أحدهما بالتوافق الشيعي لتكليفه
قبلة لكن أمر بـتشكيل احلكومـة ا
الـتـكـلـيف سـيحـسم بـعـد مـصـادقة

احملكمة االحتادية على النتائج).
ـصـادقـة وتــوقع أن (يـتم تـأجــيل ا
إلـى ما بعد الثالث عشر من الشهر
اجلـــاري نـــظـــراً لـــتـــقـــد رئـــيس
ائـتالف الوطنيـة عددا من الطعون
الـفـنـيـة الـتي حتـتـاج وقـتـا لـلـنـظر
فــيــهـا من احملــكـمــة االحتـاديــة مـا
سـيـؤخـر اعالن تـكـلـيف شـخـصـية
مـن الـــبـــيت الـــشـــيـــعي لـــرئـــاســة

احلكومة). 
ــوســوي تــأكــيــد االطــار وجـــدد ا
(عـدم الـتـجـديـد لـلـرئـاسـات الثالث
واخـــتــيــار بــديل عـــنــهم من بــاقي

كونات) بحسب قوله. ا
ــرشح الــفـــائــز عن ائــتالف لـــكن ا
دولـــة الـــقــانـــون كــاظم احلـــيــدري
كـشف عن حقيقة تـسمية مرشح

لــتــولـي مــنـصـب رئــاســة الـوزراء.
وقــال احلـيـدري في تـصـريح امس
ان (الـــوضـع الــســـيـــاسي الـــراهن
ورؤيـة االطار التنسيقي ليست في
طـور تسميـة رئيس الوزراء" الفتا
الـى انه "التـزال الـكـثيـر مـن األمور
وان طــــــــرح أي اسـم فـي الــــــــوقت
الـراهن يـسبب حـساسـية مـعيـنة).
وأضـــاف ان (اجلــمــيع يــتــحــاشى
خـالل هــذه الــفــتــرة طــرح أي اسم
لـتـولـي مـهـام رئـاسـة الوزراء وان
خميس اخلنجرالكالم اليوم يدور حول التحالفات
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ــوقـراطـي والـذي تــولى مــنــصـبه الــد
األربـــعــــاء إن هـــذه األمـــوال ســـتـــأتي
"جــزئـيـا" من قـروض جـديـدة مـرصـودة
فـي مـيــزانـيـة  2021 وخــصـصت أصال
لــلـتــعـامل مع وبــاء كـوفـيــد لـكــنـهـا "لم
ـاني قـد ــان األ تــسـتـخــدم".وكـان الـبـر
فـوّض احلـكـومة بـدايـة العـام اقـتراض
 240,2 مـــلـــيـــار يـــورو لــلـــتـــعـــامل مع

الــفــيـروس وهــو رقم قــيــاسي في بــلـد
مـعتـاد على اعتـماد مـعاييـر صارمة في
ــيــزانــيــة.لــكن بــرلــ لن حتــتــاج في ا
الـنهـاية إلى كل تلك األمـوال التي كانت
ساعدات لـلشركات تـهدف إلى تمـويل ا
والـعاطـل من العـمل وإن كانت البالد
تواجه حاليا تسارعا في تفشي الوباء.
ـسـتـشـار اجلـديد لـذلك تـريـد حـكـومـة ا

احملــيط الــهـادىء وأوروبــا الـشــرقـيـة
وأوروبــا الـغـربـيـة ودول أخـرى).تـعـمل
يـونـيـسف عـلى حتـسـ حـيـاة األطـفال
في  190 دولـة ومنطـقة وكانت تـوقعات
مـوازنـتـها الـشـامـلة لـفـترة 2018-2021
تـبلغ  22,8 مـليـار دوالر. وأصبحت ر
الـعـبلي اول وزيـرة من اصل عراقي في
ـانـيـة احلـديـثـة  تـاريخ احلـكـومـات األ
حــيث جـرى تـعـيـيــنـهـا  وزيـرة الـدولـة
وهي عراقية انيا لـشؤون الهجرة في أ
األصـل ومن مـــوالـــيـــد روســيـــا تـــلـــقت
ــانــيــا. والــعـبــلي  (31 عــلــومــهــا في ا
عـاماً) عضوة في حـزب شولتز. وفازت
انـي عن احلزب ـان األ بـعـضـويـة الـبـر
ــقـــراطي االشـــتــراكي فـي أيــلــول الـــد
ــاضي وهي حــفــيــدة مـحــمــد صـالح ا
كتب السياسي للحزب العبلي عضو ا
الـشيـوعي العـراقي الذي أعـدمه الـنظام
األول لــــلــــبــــعـث عـــام  1963 . وولــــدت
الـــعــبــلـي في مــوســـكــو حــيـث هــاجــر
والـدها بعد إعدام جدها وترعرعت في
ـانـيا ودرست الـعلـوم السـياسـية في أ
ـانـية والـعربـية بـرلـ وهي تتـكلم األ
ــالــيـة واآلشــوريــة.  كـمــا أعــلن وزيـر ا
ـاني كـريسـتيـان ليـندنـر اجلمـعة أن األ
احلـكـومـة تـريـد تـخـصـيص " 60 مـلـيـار
يــورو" من األمــوال الـعــامــة هـذا الــعـام
ستقبل" لـتمويل "استثمارات من أجل ا
تــهــدف خـصــوصـا لــتــحـقــيق األهـداف
ـناخية لالئتالف احلاكم اجلديد.وقال ا
ـنــتــمي لــلــحـزب الــلــيــبـرالي الــوزيــر ا
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أوالف شـــولـــتـس اســـتـــخـــدام األمــوال
ـتبقيـة لالستثمـار بكثافـة في االنتقال ا
عـلى صـعيـد الـطاقـة ورقمـنـة االقتـصاد
ـاني. وكـشف كريـستـيان لـينـدنر في األ
مـــؤتــمــر صــحـــافي أنه ســيـــتم تــقــد
مـشـروع قـانون مـيـزانـيـة تعـديـلي لـهذا
الــغــرض اإلثـنــ في مــجــلس الـوزراء.
وتــــراقب مـن كـــثـب اخلـــطــــوات األولى
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ـــتــــحـــدة عــــ األمـــ الــــعـــام لـأل ا
أنـطونـيو غـوتيـريش األميـركيـة كاثرين
قربة من الرئيس جو بايدن أم. راسل ا
تـحـدة لـلطـفـولة ـنظـمـة األ ا مـديـرة 
(يـونـيـسف) حيـث ستـخـلف مـواطنـتـها
سـتقيـلة منذ تـموز كما هـنرييـتا فور ا
ــنــظــمــة.كــانت أعــلـن الــنــاطق بــاسـم ا
كـــاثــرين راسل ( 60 عـــامـــا) حــتى اآلن
مــسـاعــدة لـلـرئــيس األمـيــركي ومـديـرة
وظف لدى الرئاسة في البيت مـكتب ا
األبـيض كما أوضح الناطق باسم األ
ــتــحـدة ســتــيــفـان دوجــاريــتش عــنـد ا

. إعالنه هذا التعي
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زايا القيادية وأشاد بايدن في بيان "با
وخـبـرة وحـكـمـة وتعـاطف" راسل.خالل
مـسـيـرتهـا دافـعت راسل بـشـكل خاص
ــرأة من ــرتـــبــطــة بــا ــواضــيع ا عـن ا
 2013 حــــــــــــــــــــــتــى  2017 فــي وزارة
اخلـارجـية األمـيـركيـة بـعدمـا عـملت في
الــــبـــيـت األبـــيض فـي ظل إدارة بـــاراك
أوبــامـا وفي وزارة الـعــدل. واسـتـقـالت
هـنرييتا فور ( 73عـاما) في تموز لكنها
وافـقت على البقاء في مهامها الى ح
تـعـي مـديرة جـديـدة ليـونـيسف. يـدير
ــتـحـدة هــذه الـوكـالــة الـتــابـعـة لأل ا
مـــجــــلس إدارة مـــؤلف من  36عـــضـــوا
ـثلون الكـتل اإلقليمـية اخلمس للدول
ــتـحــدة (إفـريــقـيـا األعــضـاء في األ ا
وأمـيركا الالتـينيـة والكاريـبي وآسيا-
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اكـد وزيـر النـفط إحـسان عـبد اجلـبـار اسمـاعيل ان مـشـروع حقل مـجـنون الـذي يتم
شاريع التي تدعم صناعة تطويـره بادارة عراقية يحقق جناحات عظيـمة  ويعد من ا
مسـتقـبل الطـاقة و االقـتصـاد الـوطني جـاء ذلك خالل حضـوره االحتـفال الـذي إقيم
شروع اسـتثمـار الغاز حـافظة الـبصـرة  ووضع حجر االسـاس  في حقل جملـنون 
احلـامضي في حقل مجـنون بطاقة  155مقـمق   وافتتـاح بنايتي هـيئة انتـاج وتطوير
حـقل مـجنـون الـنفـطي  والـسيـطـرة االلكـتـرونيـة في احلـقل واجملهـزة بـإحدث اجـهزة

ومعدات وبرامجيات متابعة ومراقبة االنتاج.
وقـال  اسمـاعيل ان (عـمليـات التـطوير
تحققة خالل ثالث ومـستوى االجناز ا
ســنـوات وسـتــة اشـهـر من الــعـمل هـو
اجنـاز كـبـيـر وبـجـهـد وطـني يـعد  من
الـعـالمـات الـفـارقـة في صـنـاعـة الـنـفط
الـعـراقـيـة) مشـيـرا الى (جنـاح اجلـهد
الـــوطــني فـي تــنـــفــيـــذ الــتـــزامه امــام
احلــكــومـــة الــعــراقــيــة لــلــوصــول إلى
الـطـاقـات االنـتـاجـيـة  وتـقـلـيل الـكـلف
ـئـة مـؤكـداً ان الـعـراق بـنـسـبـة   30 بـا
يـستهدف الـوصول إلى انتاج الذروة 
مـــنــوهـــاً  انه وبـــســبـب فــرض قـــيــود
االنـتـاج  تغـييـر االسـتراتـيجـية  الى
انـتاج النفط اخلفيف لتحقيق ايرادات
مــالـيــة خلــزيـنــة الـدولــة). واضـاف ان
(حـقل  مجـنون يـسهم  بـتوفـير كـميات
جـيــدة من  وقـود الـغـاز السـتـخـدامـات
تــشـــغــيل مــحـــطــات تــولــيـــد الــطــاقــة
الـكـهـربـائـيـة وغـيـرهـا من الـصـنـاعـات
ــرتـــبــطــة بــهــذا الـــنــوع من الــوقــود ا
الـــنــظـــيف  فــضـالً عن انــتـــاج الــغــاز
كـثـفات. حـيث نـسعى  الى الـسـائل وا
اســـتـــثــمـــار جـــمـــيع كـــمــيـــات الـــغــاز
ـصــاحـبـة  لـلـعـمـلــيـات الـنـفـطـيـة في ا
احلـــقل).  وثـــمـن اســـمــاعـــيـل جـــهــود
الــعــامــلــ في شــركــة نــفـط الــبــصـرة

واجلـــهــات الـــســانـــدة لــهـــا من دوائــر
وشـركات الوزارة لتـحقيق هذا اإلجناز
الـعـظيم   رغم الـتحـديات االقـتصـادية
الـية وغـيرهـا.  وقال مـدير والـفـنيـة وا
هـيئـة حـقل مجـنون ضـياء الـلعـيبي ان
(عـمـليـات تـطويـر  احلقـل تأتي   وفـقاً
خلـطط وبـرنـامـج الوزارة وشـركـة نـفط
الـبـصـرة  واشـار الـلـعـيـبي الـى جناح
ـباشرة الـهيـئة فـي حفر  40 بـئراً   وا
بـحفـر بـئر جـديد يـسهم بـتعـزيز انـتاج

احلقل).
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وكــشــفت الــوزارة عـن اضــافــة إضــافـة
 400 مـليـون قدم مكـعب قيـاسي إلنتاج
غـاز البصرة. ونـقل بيان للـوزارة تلقته
(الـزمـان) امس عن الوزيـر خالل تفـقده
مـــشــروع مـــعــمل فـــصل الـــســوائل في
أرطــــاوي ان (عـــام  2023 ســــيـــشــــهـــد
إضــافــة  400 مـــقــمق الى إنـــتــاج غــاز
الـبصرة من خالل استثمار  200 مقمق
من الــغـاز كــمـرحــلـة أولـى وبـعــد سـتـة
أشـــهـــر ســـتـــتم إضـــافــة  200 مـــقـــمق
كـمــرحـلـة ثـانـيـة بـعــد اسـتـثـمـار الـغـاز
ـصاحب من عدد من احلقـول النفطية ا
في احملـافـظـة  وهي الـرمـيـلـة والـزبـير
وغـرب الـقـرنـة). مشـيـراً الى ان (نـسـبة

ــعــروف بــدعــمه اللــتـزام لــلــمــســؤول ا
يـزانية وال سيما الـصرامة في وضع ا
أن مـســألـة اإلنـفـاق مـثـلت إحـدى نـقـاط
اخلـالف في مــــفـــــاوضــــات تــــشـــــكــــيل
االئـتالف احلاكم.ويـطالب شـركاء حزبه
وقراطيون واخلضر االشـتراكيون الد
ـــيـــزانـــيـــة ـــرونـــة في ا ـــزيـــد مـن ا
ويــــدفــــعـــون فـي اجتـــاه تــــخـــصــــيص
اسـتـثـمـارات ضـخـمـة تـعـتـبـر ضـرورية
للتخلي عن الكربون ورقمنة االقتصاد.

ÍœUB² ≈ ŸU b½≈

وتـعـهـد لـيـنـدنـر أن تـكـون اخلـطة الـتي
ـثـابة تـبـلغ قـيـمـتـها  60 مـلـيـار يـورو 
"انـدفـاعة لالقـتصـاد الـوطني". والـهدف
هـــو رفـع اإلنـــفـــاق قـــدر اإلمـــكـــان قـــبل
ـالـي اعـتـبارا الـعـودة إلى االنـضـبـاط ا
مـن عـــــام 2023 بـــــنـــــاء عـــــلـى تـــــوافق
ـالية في هذا االئـتالف. وأضاف وزير ا
الــصـدد "لن نـكـون قـادرين عــلى تـلـبـيـة
ساواة ب األجـيال إال عبر مـتطلبـات ا
الية العامة".ويتطلب ضـمان استقرار ا
ــنــصــوص عــلــيه في "كــبـح الــديــون" ا
ــــاني أال تــــقـــتـــرض الــــدســـتـــوري األ
ـئة ا يـعادل  0,35 بـا احلـكومـة أكثـر 
مـن الــــنـــــاجت احملـــــلي اإلجـــــمـــــالي كل
عــام.لــكن األزمــة الـصــحــيـة دفــعت إلى
جتـاوز هـذه الـقـاعدة واضـطـرت بـرل
اسـتــثـنـائـيـا إلـى تـعـلـيـقــهـا لـلـسـنـوات
ــالــيـة  2020و 2021و 2022  من أجل ا
دعم اقـتـصـادهـا الـذي تـضـرر مـن قـيود

مكافحة كوفيد. كاثرين أم راسل

احملــافظ  ان وفـد ديـوان احملـافـظـة الى وزارة
ــالــيـة اســتــلم الــدفـعــة الــثـالــثــة من تــمـويل ا
ـشــاريع . وتـقل الـبـيـان عن احملـافظ قـوله ان ا
ــبـلغ الـذي  اسـتالمـه من الـوزارة والـبـالغ (ا
كــدفـعـة ثــالـثــة  مـخـصص  87 مــلـيـار ديــنـار 
ـشـاريـع احملـالـة لــلـتـنــفـيـذ ـومــة ا لــغـرض د
وضــمــان عــدم تــوقـفــهــا) بــدوره  قــال مــديـر
حـسابات احملافظـة علي احمد  انه ( استالم
مـبلغ الـدفعة الـثالثـة من موازنة الـعام اجلاري
لــتـمـويل مـشـاريع الــبـالـغـة  87 مــلـيـار ديـنـار 
احملــافـظـة واالسـتـمــرار بـهـا ومن ثم اجنـازهـا
وفق الـتوقـيتـات احملددة لدعم الـبنى الـتحـتية
بـاحملـافظـة   الـتي تشـهد تـنـفيـذ عـدد كبـير من
ــشــاريع  اخملـتــلــفــة في مـديــنــة الـنــاصــريـة ا

ونواحيها).

ــلــتــقى االول الطــبـاء وشــارك اخلــفــاجي في ا
اسـنـان ذي قـار  بـحـضـور نـخـبـة من الـعـمداء
والـباحث والتدريسي من ذوي االختصاص

في هذا اجملال.
 «d³š ‰œU³ð

ـلـتقى واكـد اخلـفـاجي خالل كـلـمـته ان (هـذا ا
هـو احد الوسائل العلمية الـتخصصية لتبادل
ـهارات طـبيب االسـنان) اخلـبرات واالرتـقاء 
مـؤكـداً (اهمـية الـطـبيب وتـعظـيم دوره مـحلـياً
ودولـياً) واضاف ان (ذي قار بدأت تاخذ دوراً
ريــاديــاً في رفــد احلــركــة الــعـلــمــيــة وتــعــزيـز
ـستـوى العلـمي بكـافة اجملاالت) مـشيراً الى ا
لـتقى يـحمل رؤيـة جديـدة للـنهوض ان (هـذا ا
بـالعلم في مجال طـب االسنان) مجددا  (دعمه
لـلـنـشاطـات الـعـلمـيـة في احملـافظـة).كـمـا اعلن
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مع بـحث محافظ ذي قار احمد غني اخلفاجي 
رئـيس مـؤسـسـة الـشـهـداء عـبـد االله الـنـائـلي
ـلـفات الـتي تخص واقع عـدداً من الـقضـايا وا
ـؤسسـة التي من شـأنهـا ان تسـهم في خدمة ا
ذوي الـشهداء. وقال بيـان تلقته (الزمان) امس
ان (اخلــفـاجـي اسـتــقـبل في ديــوان احملـافــظـة
الــنــائــلي  واكــد اهــمـيــة اســتــمــرار اجلــهـود
والــقــضــاء عـــلى الــروتــ الــذي يــواجه عــمل
الـــدوائـــر وتـــســـهـــيل اجنـــاز مـــعـــامالت ذوي
الـشـهداء وحـصولـهم عـلى االستـحقـاقات وفق
الـــقـــانــــون) من جـــانـــبـه  اكـــد الـــنـــائـــلي ان
ــؤسـسـة مـتــواصـلـة السـتــحـصـال احلـقـوق (ا
ـتـأخـرة لـذوي الـشـهـداء من خالل الـتـنـسـيق ا
ـستمـر مع اجلهات التـنفيـذية والتشـريعية). ا
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يراد للـوطن أن يبادلنا احلب  أن يعطينا من شغاف قلبه  كما أعطيناه من أرواحنا
كن لـلحب دوامـا  ما لم يـكن بقـلبـ  ليس مـن االنصـاف أن تكون وأعـمارنـا  ال 
الـصدور سواتـر للـدفاع عنه  بـينمـا نطرق األبـواب الغـريبة بـحثا عن الـسعادة  من
خر عباب البحار ونتدثر بجليد السماء ونتدفأ باألمل دون أن يأسف حلالنـا ونحن 
 ألـيس عيـبا أن يـظل صامـتا حـيال لـوعة أطـفال يـائسـ قبـالة أسالك هـذا البـلد او
ذاك  يحتار بـنا العالم  بينما ال نخطر على باله  اال بعد أن تفوح رائحة الفضيحة
 فنـعـود صـاغريـن حتمـلـنـا طائـرات الـوطن الى حـيث ال نـريد  وعـلى مـضض نـقبل

بالعودة ونرحّل السعادة القريبة الى القادم من السنوات  .
ما أعـمق قول االمـام علي (ع ) ( الـغنى في الـغربـة وطن والفـقر في الـوطن غربة ) 
وهـكذا يـفكـر اجلمـيع بـالبـحث عن وطن غيـر الـذي وجدوا أنـفسـهم فيه  وال يـريدون
ـال  لكـنه لـيس على ببـحـثهم مـاال لـيغـتـنوا  بل سـعـادة  هنـاك طـرق شتى جلـمع ا
ا الدوام مـبعـثا لـلسـعادة  بل يـعجـز أن يأتي بـالسـتر او الـعافـية او الـطمـأنيـنة  ر
يـحقق لك أمـنا  لـكنه يـفشل فـي اشعارك بـاألمان . وفـرق كبـير بـ األمن والـشعور
باألمان . مـازلنا غرباء في الـوطن  وصبرنا نفذ  ولـم يبق من العمر شـيئا لالنتظار

 ماذا ننتظر واألبواب مغلقة والوطن بال مالمح ? .
ـسـتقـبل  أن تـطمـئن لـغـد أوالدك  وألنك قلق من  الـسـعادة هي اخلالص مـن قلق ا
ـستـقـبل فـتـرحّل فـتـات السـعـادة الـتي بـ يـديك عـلى بسـاطـتـهـا  وتـعمل غـمـوض ا
ـواصـلة دراسـتـهم  لـضمـان نـقـطة جـاهـدا علـى بنـاء بـيت يـلمـهم  وتـنـفق مـا تمـلك 
انـطالق تــعـيــنـهم عــلى اسـتــمـرار الــعـيش  وجتــنـيــبـهم مــآس كـنت تــعـرضـت لـهـا 
وحتريرهم من عـقد عانيتـها  وتواصل الليل بـالنهار كـدا  وتستبعـد تعويض نفسك
عن أيـام حرمـانها  وقـد يرحّل األبـناء سـعادتـهم أيضـا مثلـما رحـلّنـا سعـادتنا  فال

ستقبل .  ندري كيف ستكون أحوالهم في ا
اض اضيه فـحسب  فال قيمة  السعـادة أن تفاخر اآلخرين بحـاضر وطنك وليس 
ال يـصـنع حـاضـرا بـهـيـا  وعـندمـا ال يـكـون األمـر كـذلك  فـهـذا يـعـني عـدم ادراكـنا
ـاضي  فالدخول اآلمن للمستقبل ال يـعني العودة للماضي كما يروج لذلك جلوهر ا
ـاضـون سـعادتـهم لـيـكون ـهوسـون به  بل أن نـفـهمه ونـتـدبـر دالالته  فـقد رحّل ا ا
ـاضي أربك حـاضـرنا ا صـنـعـوا  ان فشـلـنا فـي استـيـعاب ا ـقـدورنـا التـفـاخـر 
ـاضي لنـتجاوز ـشرق من ا وأضـاع مسـتقبـلنـا  وصرنـا نتـكيء في تفـاخرنـا على ا

عقدة خجلنا من احلاضر . 
ناسب  ولـيس في الهـوامش  بينـما التـافهون كـان ا السعـادة أن جتد نفـسك في ا
ـستـطـاعك العـطـاء واالبـداع إلسعـاد نـفسك ومن ـتون  وبـغـير ذلك لـن يكـون  في ا
حولك  عقـود مرت والتافـهون يتـصدرون الصفـوف  فتوقف العـطاء  ولقي االبداع

حتفه  وصرنا نراوح في الوحل  بينما يستمتع العالم بالسعادة .
ا حدث ويحدث براءة الذئب من دم يوسف لو كان لـلوطن لسانا لصرخ بأنه بريء 
 وانه لم يكن طـاردا  ولم يبـخل يومـا على أحـد أبدا   فـمذ عـرفه التـاريخ كان اناء
مفتـوحا يغرف اجلميع منه بال تمـييز . لكن الوطن ليس األرض  بل الناس واألرض
ـشتـهى ليـلفـنا بـأحضانه  ويـشعـرنا بـدفء محـبته  ويـسورنا  نحـلم بهـذا الوطن ا
بـاألمن واألمان  ويـعتق رقـابنا مـن عبوديـة الظالمـي اخلـارج للـتو من الـكهوف 
ـوسيـقى  وقلـوبنـا باحملـبة . لكـن أعمار من لتـصدح حـناجـرنا بـالغـناء  وأنامـلنـا با
قـبلـنـا قـضت  ويـبدو انـنـا عـلى الـطريق نـفـسه  ولـيس في الـبال
سـوى االنـتظـار لـعل الـسـعـادة تـأتي  مع الـيـقـ بـأنـهـا مازالت
نـال  . فهل قدرنـا أن نسيح في شـرق األرض وغربها بعـيدة ا
بـحثـا عن مكـان منـاسب  وما نـفعل لـلبـقاء الـذي يشـدنا شدا
لـوطن سـج فـي زنزانـة الـتافـهـ مـذ شبت دولـته احلـديـثة 

من يفك قيود الوطن ليبادلنا احلب ?

اشياء صغـيرة مهـمة وحضاريـة افتقـدناها  وال اعـرف سبب فقدانـها  مثـلما غابت
عن بالي اسـباب عدم عودتها  وكأنها مـن اسرار الذرة .. وهذه ( االشياء) متجذرة
ـنـصـرم حـتى الـعام   2003 حـيث في الـوجـدان اجملـتـمـعي مـنـذ اربـعـينـيـات الـقـرن ا
اسـدل الستـار عنهـا نهائـياً  وسط تسـاؤالت شعبـية وكتـابات صحـفية  ومـناشدات

انسانية كثيرة . 
واطن  ـاذا تصـم الدوائـر آذانهـا عن همـوم ا الـسؤال يـكبـر بـحجم جـروح الوطن : 
ـاذا ال تتـخذ خـطوات إلعـادة االشيـاء اجلمـيلة الـتي فـقدناهـا الى مـوقعهـا ..  كفى و
سـرقـة مـا نـحب فال شيء ثـابت وال شيء مـتـصل  وكل األشـيـاء إلى زوال   نعم 
ان ايامنـا تسقط أمـامنا  كـأوراق اخلريف وعلـينا أن نـرثي لها ونـرثي ألنفسـنا هذه
ا يـأتي الـيوم الـذي تصـبح فـيه سرقـات  اشـياءنـا اجلمـيـلة مـوجة احلالـة  لـكن  ر

التهمها الزمن !
من تـلك االشــيـاء  مــثال  االعالن الـيــومي عن الـصـيــدلـيــات اخلـافـرة عــبـر وسـائل
االعالم   فـفي الـظـرف الراهن نـحن بـأمس احلـاجـة الى وجـود صيـدلـيـات خـافرة 
ـســتـشـفـيـات حـيث يـعـيش ــا فـقـدانه الـكـامل في ا السـيـمـا بـعـد شـحـة الـدواء  ور
ريض وأسـرته في تيه ح يكـتب الطبيب وصـفة دوائية في مـنتصف الليل واطن ا ا
ـسـتشـفى  وال وجـود صيـدلـية او في هـزيعـه االخيـر .. حـيث ال دواء في صيـدلـية ا

خافرة معلنة ..
اتـســاءل : مـا الـصـعــوبـة في االعالن عن أسـمــاء ست او ثـمـان صـيــدلـيـات مع ذكـر

اماكن تواجدها في بغداد  وصيدلية او اكثر في كل محافظة ?
ـفـقود  تـوقـيت  ودقة حـافالت نـقل الركـاب  واخـتفـائـها مع حـلول والـشيء اآلخر ا
سـاء من الـشـوارع .. ومع اخـتـفـاء تـوقـيت انطـالق احلافـلـة ووصـولـهـا الى اجلـهة ا
ـتـمثـلـة ببـدالت سـائـقي تلك ـعـنيـة  اخـتفت مـظـاهـر اجلمـال الـتي كـنا نـشـاهدهـا ا ا
احلــافالت واحملـصـلـ  ونـظـافـة احلـافالت الـتي كـانت جتـوب الـشـوارع بـأنـاقـة مع
انـبالج الـفـجر وتـسـتـمر حـتى الـسـاعة  12لـيال .. االن تلك احلـافالت تـسـيـر بـخجل

وانكسار  شأنها شأن احلافالت االهلية .
ـواد الـغذائـيـة واخلـضروات الـتي كـنا فـقـود االخر  وهـو تـسـعيـرة ا وأسأل  عـن ا
نـشاهـدهـا يـوميـا عـبـر التـلـفـاز  وسمـاعـها عـبـر االثـير  تـلك الـتـسعـيـرة الـتي كانت
ــتـسـوق ... تـرى  مـا الـصــعـوبـة في اعـادة تـلك تــنـصف الـبـاعـة  مــثـلـمـا تـنـصف ا
الـتـسـعـيـرة الى الـعلـن  للـقـضـاء عـلى حـالـة الـشـد واجلـذب الـتي حتـدث يـومـيـا ب

واطن  باعة ومتسوق .. ا
لقـد بـحت اصوات الـزمالء في الـفـضائـيـات في االشارة الى
واطن الظواهـر االيجابية التي اختفت من خالل مطالبات ا
ـبـاشـرة   كـمــا تـعـبت الـصـحف من كـثـرة لــدى لـقـاءاتـهم ا

الكتابة حول ذلك ..
الشعب ينتظر ... لقد طال االنتظار !

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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ـتحـقـقـة للـمـشروع قـد بـلغت اإلجنـاز ا
ــئــة) مــؤكـــدا ان (مــطــلع عــام  65 بـــا
 2023 سـتــشـهـد انـخـفـاضـاً تـدريـجـيـاً
ـصـاحب من كــبـيـراً لــكـمـيــات الـغــاز ا
جميع احلقول اإلنتاجية  وهو الهدف
الــذي تــعــمل عـلــيه شــركــات الـوزارة 
وتـلــتـزم به أمـام احلـكـومـة والـشـعب)
مـــبـــيـــنـــا ان (األولـــويــة األولـى لـــهــذه
ـــشـــاريـع هي إيـــقـــاف حـــرق الـــغـــاز ا
وإيـقـاف اسـتـخدام الـوقـود الـثـقيل في
إنـتـاج الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة واألولـوية
الـثانية هو إيقاف أو تقليل االستيراد
لـلـغاز من اخلـارج) وتـابع ان (الوزارة
لـديهـا مشـاريع أخرى السـتثـمار الـغاز
فـي حـقول مـيـسـان وذي قـار) ومـضى
ـشــاريع تــهـدف الـى الـقــول ان (هــذه ا
الى تــقـلــيل حــرق الـغــاز واالسـتــثـمـار

األمـثل لـهـذه الطـاقـة). وكان اسـمـاعيل
قــد اكـد  إن سـيـاسـة الـعـراق في أوبك
تـقـوم عـلى الـتـحـفظ عـلى الـزيـادة غـير
ــســوغــة في اإلنــتــاج.   وأضــاف في ا
ـبـرم مـع شـركـة تــصـريح أن (الــعـقــد ا
تـوتـال الـفـرنـسـيـة سـيـدر أربـاحا عـلى
الـبـالد تزيـد عن  85 مـلـيـار دوالر عـلى
مدى  20 عـاما حـيث ستـقوم الـشركة
بـبنـاء أربعة مـشاريع طاقـة عمالقة في
ـوجب اتـفـاق قـيـمته جـنـوب الـعـراق 
 27 مـلـيـار دوالر  توقـيـعه في أيـلول
ـــاضي). وتــراجــعت أســـعــار الــنــفط ا
ـتعـاملـ اخلام جلني اخلـام مع بيع ا
األربـاح بعد ارتفـاع قوي هذا األسبوع
بـفــضل ثـقـة مـتـزايـدة في أن االنـتـشـار
الـسـريع لـلساللـة أومـيكـرون لن يـلحق
ي والـطلـب على الـضـرر بـالـنـمـو الـعـا

الـوقــود. ويـتـجه اخلـامـان الـقـيـاسـيـان
بــــرنت وغــــرب تــــكــــســــاس الـــوســــيط
األمـريـكي نحـو صـعود بـأكـثر من سـتة
ــئـة هــذا األسـبــوع حـتـى مع جـني بــا
األربـاح في أول زيـادة أسبـوعيـة لهـما
في ســبـعـة أســابـيع. وهـبــطت الـعـقـود
اآلجـلة للـخام األمريـكي سبعـة سنتات

ـــئـــة إلى 70.87 ـــا يـــعــادل  0.1 بـــا
دوالراً لـلبـرميل بـعدمـا تراجـعت اثن
ـئـة في جــلـسـة مــتـقـلـبــة في الـيـوم بــا

السابق.
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ونــزلت الـعـقــود اآلجـلـة لــبـرنت أربـعـة
ســـنــتــات إلى  74.38دوالراً لـــلــبــرمــيل
ــئــة يــوم بـــعــدمــا انـــخــفــضت  1.9بـــا
ـاضي.  واسـتـعـادت سـوق اخلــمـيس ا
الـــنــفـط في وقت ســـابق من األســـبــوع

نـحـو نـصف اخلـسـائـر الـتي تـكـبـدتـها
مـنـذ تـفـشي أومـيـكرون في  25تـشـرين
ــاضي  لــكن عـمــلــيــات بـيع الــثــاني ا
جـــاءت في أعــقـــاب تــخــفـــيض وكــالــة
تـصنيف فـيتش لـلتـصنـيف االئتـماني 
مـــجـــمــوعـــتي الـــتـــطـــويــر الـــعـــقــاري
الـصيـنت إيـفرجـراند وكايـسا قـائلة
إنـهـمـا (تـخلـفـتـا عن سـداد سـندات في
اخلــارج). وعــزز ذلك اخملــاوف حــيـال
تــبـاطـؤ مــحـتـمـل في قـطـاع الــعـقـارات
بـالصـ وأيضـا في االقتـصاد األوسع
نـطاقا ألكبر مسـتورد للنفط في العالم.
وقـال اخلبير جـيفري هالي إنه (حدثت
بــعض عــمــلــيــات الــبــيع بــعــد دراسـة
يـــابــانـــيــة تـــظــهـــر أن قــدرة الـــساللــة
أوميكرون على االنتقال تزيد بأكثر من

أربعة أمثال الساللة دلتا). 

qIŠ∫ عامل عراقي في حقل نفطي في البصرة

رئـيسـا لـلـكـنـيـسـة اآلشوريـة في الـعـراق والـعـالم سـائـلة
الــرب أن يــوفــقـه في تــأديــة مــهــامـــة وخــدمــة اجلــمــيع)
رمـز لـلــتـسـامح من واضــافت ان (مـار آوا الـثــالث رويل 
خالل دعواته للـتعايش الـسلمي وضـمان حقـوق وحريات
اجلـمـيع وهـو مـعـروف بتـوجـهـاته الـنـبـيـلـة في نـشر روح
احملـبة واإلخـاء ب أبـناء الشـعب) مشـيدة بـ(حـكمته في
) واشـار الــبــيـان الى ان ـســيــحـيــ تـوحــيـد صــفــوف ا
ـهـاجـرين (اجلـانـبـ تــطـرقـا الى أوضــاع الـنـازحــ وا
وسـبل دعـمــهم فـضال عـن مـنـاقــشـة أوضـاع الــعـائـدين
منهم طوعـيا إلى مناطقهم األصلية وإمـكانية توفير حياة
ــــهــــاجــــرين من ــــة لـــهـم  وكــــذلك الى أوضــــاع ا كــــر
والسيما ان  إعادتهم طوعيا سيحـي والنازح منهم ا
ــثـل عــنــصــرا أســاســيــا وفــاعـال في تــاريخ وحــاضــر
الـعــراق والـنـســيج اجملـتــمـعي وهــذا مـا يــحـفــز جـهـود
إعادتـهم وتـوفيـر بيـئة مـستـقـرة وآمنـة لهم ). من جـانبه
ا تبذله من جهود في وجه البطـريرك ( شكره للوزيـرة و
ــهـاجـرين من جـمـيع أطـيـاف إنـهـاء مـعـانـاة الـنـازحـ وا
اجملتمع الـعراقي) مؤكدا ان (جابرو والعامل معها من
مالكــات الـوزارة قـد حــقـقـوا إجنــازا كـبــيـراً في تـنــفـيـذ
خطتـهم الوطنـية إلعادة الـنازح وغلـق اخمليمات ووضع

عاناتهم ما يستحق االحترام والتقدير).  حد 
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ــهــجــرين في مــحــافــظـة اعــاد مــكــتب وزارة الــهــجـرة وا
الـــبـــصــرة  1350عـــائـــلـــة نـــازحـــة إلى مـــحـــافـــظــاتـــهم
احملــررة.وقـال مــديـر فــرع الـوزارة بـاحملــافـظــة عـبــد الـله
ـتـبـقـيـة لـديـهـا سـعـدون في تـصـريح امس ان (الـعـوائل ا
اسباب شتـى يتعلق بعضها بـأن اصول عدد منهم ترتبط
بــاحملــافــظــة او حلــصــول آخــرين عــلى فــرصــة عــمل او
اسـباب تـمنعـهم من العـودة بسـبب نزاعـات عشـائرية في
مـنـاطـقـهم االصـلـيـة) الفـتـا الى ان (الـدائـرة جـادة بغـلق
مـلـف الـنــزوح و عــودة الــراغــبـ من الــعــوائل الــنــازحـة
حملـافــظـاتـهم احملـررة) وتـابع ان (الـدائـرة حـصـلت عـلى
مـوافـقــة من احلـكــومـة احملــلـيــة بـشـمــول دائـرة الــهـجـرة
نح و حتـويل ملف ا نح الـقطع االراضي  هـجرين  وا
الى بــلــديــة شـط الــعــرب والزالت اإلجـــراءات مــســتــمــرة
نحة االراضي لتسـليم اكثر من ١٣ الف عائلة مشمولة 
الـسـكــنـيـة).فـيـمـا  الــتـقت الـوزيـرة إيــڤـان فـائق جـابـرو
ناسبـة تنصيبه قداسة البـطريرك مار آوا الـثالث رويل 
رئـيـسا لـلكـنـيسـة اآلشوريـة في الـعراق والـعالـم وتثـميـنا
جلهوده في تـكريس ثقـافة اآلخاء والـتعايش الـسلمي ب
ـكونات.  وذكر البـيان ان (جابرو استـهلت اللقاء جميع ا
ـنـاسـبة تـنـصـيبه بـتـقـد التـهـنـئـة لقـداسـة الـبـطريـريك 
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ـلحةِ أو الـفعـليةِ مـيدانيـا يحـاول القادة تـوليـد أفكار مـرتكـزة على الواقعِ واحلـاجةِ ا
ـيدانِ تـختـلف عن أفـكارِ الـتـخطـيطِ من حـيثِ زمنِ التـنفـيـذِ والقـدرةِ على ألن أفكـار ا
كاتبِ يظـهر مشاكال يدانِ وقـادةِ ا راجعةِ والـتعديلِ وهـذا البون الكـبير ب قـادةِ ا ا

في التخطيطِ والتنفيذِ.
هنـاك جدل كـبيـر حول مـخـتلفِ الـقضـايا اجملـتمـعيـةِ واإلنـسانـيةِ يـتحـول أحيـانا إلى
تفق عليهِ رضـيةِ ولكن ا جدل سلـبي بسببِ الواقعِ أو القناعـاتِ أو اخملرجاتِ غيرِ ا
هو إن القائـد الذي يستطيع أن يطرح فكرة قابلة للتطبيقِ وهنالك حاجة
فعلـية لها فـإنه يحصل على تـأييد واسع أما إطـالق األفكارِ غيرِ
ـتـرفـة فـهي ال تسـمن وال تـغـني من جـوع فـاألفـكار الـواقـعيـةِ وا

التي الترتكز على احلاجةِ والواقعِ فإنها ال تنفع الناس.
# االتِـصــال وــلــتـواصـل قـلب ـــلـقِــيــادةِ الـنــابِض واإلصـغــاء هـو

سيطِر على تنظِيمِ دقاتِهِ. ا
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وافـق مــــجـــــلس الـــــوزراء  عــــلى
تــخـصــيص مــلـيــار ديــنـار إلكــمـال
مستشفى النجف التعليمي فضال

ثنى. عن تمويل مشروع في ا
وذكـــــر بـــــيـــــان امس  انـه (تـــــمت
الية - وافقـة على تولـي وزارة ا ا
دائـرة احملـاسـبة تـخـصـيص مـبلغ
مــقــداره مــلــيــار ديــنــار فــقط إلى
وزارة الـــصـــحــــة من احـــتــــيـــاطي
الــطـــوار لــلـــعــام اجلــاري 2021

السـتـكــمـال مـتـطـلـبــات مـسـتـشـفى
النجف التعليمي).

واضــاف ان (ذلـك يــأتي اســتــنـاداً
ـــادة  5من قـــانـــون إلـى أحـــكـــام ا
ــــوازنــــة الــــعــــامــــة االحتــــاديــــة ا
جلـــمـــهـــوريـــة الـــعـــراق لـــلـــســـنـــة

الية2021). ا
كـمــا قــرّر اجملـلس  تــخــويل وزيـر
ــالـيّــة صالحــيــة االقــتـراض من ا
ـصـرف الـعـراقي لـلـتـجـارة مـبلغ ا
ســتـــة وســـبـــعــ مـــلـــيــون دوالر;

لــتــمــويل مــشــروع مــاء الــســمــاوة
ادة الـكبـيـر استـنـاداً إلى أحكـام ا
2/ ثانياً/ العجز/ 2/ ع من قانون

وازنة االحتادية. ا
وجـــاء الــقـــرار اســـتــنـــاداً إلى مــا
الـيّة خالل انـعقاد عرضـته وزارة ا
جـلسـة مـجلس الـوزراء االعـتيـادية
ُنعقدة في /7 السابعة واألربع ا

.12/2021
وتابع الـبيان ان (مـجلس الوزراء
أقـــر تـــوصـــيــــة اجملــلـس الــوزاري

الــدولي (JICA). و يــهــدف إلى
ياه في حتس نوعية و كمية ا
مـركــز احملـافـظــة بـنـحــو كـبـيـر 
رحلة األولى أُحيلت مبينةً ان  ا

بـطـاقــة تـصـمــيـمـيـة (199)
الف مترا مـكعبـا في اليوم
ويــــخــــدم  ســــكــــان مــــركــــز
احملـافــظــة والــبـالـغ عـددهم
أكـــثــر من مـــلــيـــون ونــصف
لـيون نـسمـة . مشـيرة إلى ا
ــشــروع يــنــفــذ من قــبل إن ا
عـــــدد من الـــــشــــركـــــات وهي
يـر للخدمـات الفنية (شركة ا
ذ.م  ,شــــركــــة بــــروتــــكــــنــــيك
اإلردنــيـة  ,إئـتـالف شـركـات ,
– OTV  هـيتـاشي اليـابانـية
قـاولون الـعرب الفـرنسـية  –ا
ــصـريــة ) وبـكــلــفـة اكــثـر من ا
(847) مـليـار دينـار . موضـحةً
ـــــشــــروع إن  نـــــسـب إجنـــــاز ا
تـــضـــمـــنـت إنـــشـــاء اخلـــطـــوط
الــنــاقــلــة وبــنــســبــة إجنـاز % 
5وإنــــشـــاء خــــزان نـــقـل وخـــلط
للماء ومحطـات للضح  وبنسبة
إجنـــــاز  5. 15  % فـــــضـال عن
ـعـاجلة إنـشـاء مـحـطـة الـهـارثـة 
ـيـاه وبـسـنـبـة إجنـاز اكـثـر من ا
% 89وكـــذلـك إنـــشـــاء مـــحـــطــة
(RO)  ومـحـطة كـهـرباء ثـانـوية
33/133KVA وبـنـسـبـة إجنـاز
  %98.وشـــــددت الـــــوزارة  في
بيانـاها على ضرورة تالفي أي
ــــشـــروع . تـــلــــكـــؤ فـي إجنـــاز ا
ـتــابــعـة مــؤكــدة إسـتــمــرارهــا 
ــتـلــكــئــة في انــحـاء ــشــاريع ا ا

الــعــراق كـافــة من أجل الــوقـوف
ـــشــــكالت الـــتـي تـــواجه عــــلى ا
ـــــشـــــاريع  تـــــنـــــفــــيـــــذ  تـــــلك ا
ومــعــاجلــتـهــا داعــيــة اجلــهـات
احلــكــومـيــة الــتي تــعـود الــيــهـا
ــــشـــــاريع الـى حتــــمل تــــكـــــلك ا
مـسـؤلـيـاتـهــا كـامـلـة في عـمـلـيـة

شاريع. عاجلة واجناز ا ا
ومـن اجلـديـر بـالـذكـر ان عـمـلـيـة
ثل شـاريع ميدانـيا  متـابعة ا
أحـد أركـان احلــلـقـة الـتــنـفـيـذيـة
لـلــمـشــاريع ويـوفــر بـيــانـات عن
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ركـزي لالحصاء يبـدأ اجلهـاز  ا
الــيـوم االحـد بـاجـراء الـتـجـربـة
ـيدانـيـة الـسـابـعة في القـبـلـيـة ا
بــغـــداد في اطــار اســـتــعــدادات
الـوزارة لـتـنـفـيـذ الـتـعـداد الـعـام
ـسـاكن قـبل نـهـايـة لـلـسـكـان وا

العام.
وقــالت الـوزارة في بـيــان تـلـقـته
(الـــــــــزمـــــــــان) امـس ان (وزيــــــــر
التـخطيط رئـيس الهيـئة العـليا
للتعداد خـالد بتال النجم وجه
ـــزيـــد من الــتـــجــارب بـــاجــراء ا
ـيـدانـيـة بـهـدف الـوقـوف عـلى ا
ـشــاكل والـتــحـديــات الـتـقــنـيـة ا
ــكن ان تـواجه والــفـنــيـة الـتي 
التعداد الـذي سينفذ الـكترونيا
وبالتالي العمل على معاجلة اي
كن ان تواجه العمل). مشكلة 
ولـفــتت الى  ان (الـتـجـربـة الـتي
دة ستـجري في بغـداد تستـمر 
6 ايــام وتـشــمل ثالثـة مــنـاطق
مـــوزعــــة بـــ الـــتــــجـــاريـــة في
الــشــورجـــة والــســوق الــعــربي
وكـذلك سـتشـمل جتـمـعا لـلـسكن
الــعــشــوائي فــضال عن مــجــمع

سكني عمودي).
ـواطــنـ في ودعت  (االســر وا
شـمـولة الى الـتـعاون ـنـاطق ا ا
ـــركـــزي مـع مالكـــات اجلــــهـــاز ا
لالحـــصــاء الــذين ســـيــكــونــون
مـعــرّفــون بــبــطــاقـة تــعــريــفــيـة
ويـــرتــدون زيّـــا خـــاصــا يـــحــمل
شـعـار الـتـعـداد الـعـام لـلـسـكـان
مؤكدة ان التعـاون مع الباحث

ـــــيــــدانـــــيـــــ من خالل االدالء ا
قوم علومات الـدقيقة  تعد ا با
االسـاس لـنـجـاح الـتـعـداد الـعـام
لــلــسـكــان)واشــارت الــوزارة في
ركزي البـيان الى ان (اجلهـاز ا
لالحـــصــــاء كـــان قـــد نــــفـــذ ست
جتــارب مـيـدانــيـة خالل االشـهـر
الــــســــابـــقــــة شــــمــــلـت بــــغـــداد
والـــبــصـــرة واالنــبـــار وكــربالء
واربـــــــيل ودهـــــــوك وهــــــذه هي
التجربة السابعة التي تبدأ يوم
االحــــد  مــــشــــيــــرة الى وجــــود
ستوى مع قيادة تنسيق عالي ا
عـملـيـات بغـداد واجلـهات  ذات
العالقة لتأم متطلبات اجناح

التجربة بنحو متكامل).
وتــنـــفــيــذا لـــتــوجــيـــهــات وزيــر
الـتــخـطــيط خـالــد بـتــال الـنـجم
ــــتـــــابــــعــــة اجـــــرى فــــريق مـن ا
ــــركـــزيــــة  في الــــوزارة زيـــارة ا
مـــيـــدانـــيـــة إلى (مـــشـــروع مـــاء
الــبــصـرة الــكـبــيــر) في مــنـطــقـة
شاريع الهارثة الذي  يعدّ من ا
ـهــمــة  في حل جـزء كــبــيـر من ا
ـيـاه ونوعـيـتـها مـشـكـلـة شحـة ا

في محافظة البصرة . 
وقالت وزارة التخطيط في بيان
لـهـا:  إن مــشـروع مـاء الــبـصـرة
الكـبيـر  جرى التـخطـيط له منذ
عام 2006 وجـرى إعـداد دراسة
اجلــدوى األولـيـة لــلـمـشـروع من
TOKYO ENGI-) قبل شـركة
NEERING ONSUL-
وبـتـمويل TANT) الـيـابـانـية  ,
مـن الوكـالـة الـيـابـانيـة لـلـتـعاون

مـراحل تنـفـيذهـا والـتعـرف على
ــــعـــوقــــات الـــتي ـــشــــكالت وا ا
تــواجه مـراحل الــتـنــفـيــذ بـغــيـة

معاجلتها.
ــتـــحــدث بــاسم وزارة وكــشف ا
الـتــخـطـيـط  الـيـوم الــسـبت عن
ـــشــاريع فـي مــوازنــة أولـــويــة ا

قبل. العام ا
وقـــــــال في تــــــصــــــريـح امس أن
ـهــمــة الــتي ســيـتم ــشـاريـع ا (ا
قبل إدراجها في موازنة العام ا
ستكون األولوية فيها للمشاريع
ستمرة وقيـد التنفيذ التي بلغ ا

عددها أكثر من 6000 مشروع).
وضــمـان عـــــــــدم تـوقــفـهـا أمـام
أي ظــــــرف مـــــالـي أو أي ظـــــرف
آخــر).ولــفت  الى أن (الــتــركــيــز
ـــشــاريع الــتي ســيـــكــون عــلى ا
فــيـهــا نــسب إجنـاز مــخــتـلــفـة)
ـــشـــاريع مـــوضـــحـــاً ان (دراج ا
ا اجلـديدة لن تـكـون واسعـة طـا
ــة) مــبــيــنــاً أن لم تــنــفــذ الــقــد
ـــــشــــــاريع اجلــــــديـــــدة (إدراج ا
ســــيـــــكــــون فـــــقط لـــــلــــضــــرورة
ــوافــقــة مــجــلس الــقــصـــوى و

الوزراء).
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ـوسوي  –حـفـظه الـلـه- حـضوره ي االسـتـاذ االديـب السـيـد مـحـسن حـسـن ا لـلـبـاحث األكـاد
ور به احلراك الفكري والثقافي واألدبي من أنشطة واصدارات . تميز في كل ما  ا

واذا كان البعض مـغرماً بـتكديس الـكتب في مكـتبته مـكتفـيا بازديـاد أرقام موجوداتـها فانّه من
الـروّاد الذين يقبلـون على الكتب إقبال احلـبيب على حبيـبِهِ  ويبدأون مشاويـر قراءاتهم الواعية
لـتكـون احملـصلـة الـنـهائـيـة خالصة وافـيـة عمـا تـضـمنـته تـلك الكـتب مِنْ أفـكـار ونظـرات وحـلول

عاش . للمشكالت الراهنة في الواقع ا
ويحق لي أنّ أخاطبه قائال :

( محسن ) أنت سُمِيّتَ 
في قَوْلٍ وفِعْلِ

ولقد كنتَ بدنيا األدب 
ُجلّي  العالي ا
وعهدناك وَفيّاً 
وأخا فَضْلٍ وَنُبْلِ

يعبق الشكرُ بعطر 
احلُبّ يا أَروعَ خِل

-2-
ـسح الكـامل حملتـويات االصدار وتلك اخلالصـة الوافـية تـكون عـادةً ضمن مقـالة يـكتـبها بـعد ا

اجلديد .
-3-

تـوالية ألجـزاء موسوعـتنا وسوي  –حـفظه الله  –على مـتابـعة إصداراتـنا ا ولقـد دأب السيـد ا
ـواطـنـ االعـزاء حتى ـعـنـية بـهـمـوم الـوطن احلـبيب وا موسـوعـة الـعـراق اجلديـد ) ا الـكـبرى (

ليمكن القول بانّ كتاباته عنها أصبحت كتابا فريداً في لقطاته ومالحظاته .
-4-

وتغمرنـا النشـوة ح نرى ان ما كـتبنـاه أصبح موضع مـتابعة وحتـليل عنـد الباحـث الالمع
وسوي –حفظه الله - . من أمثال السيد ا

ومن هـنا نتقدم بـالشكر اجلزيل والـثناء اجلمـيل له ولكل األحبة األعالم الذين يـخطّون بأقالمهم
صـفحاتٍ وضـيئة تـعكس مـا يحمـلونه من فضل وأدب جم  –عن كل جـزء من أجزاء ( موسوعة

العراق اجلديد) .
-5-

رحلة الراهنـة بكل تضاريسها وأوجاعها انطالقا همة على ا هم بذلك يسجلون شـهاداتهم ا وانّ
من رهـافة حـسهم الوطـني وحرارة صـدقهم ووفـائهم للـوطن وابنـائه  وللـناهضـ العـامل من

أجل االصالح والتغيير.
-6-

وانهم بذلك يتجاوزون اجملـامالت الشخصية ويتخطونها الى ما هو أعظم منها وأهمُ فال شيء
أثمن من شرف االسهام في مضمار خدمة الدين والشعب والوطن .

-7-
ـوسـوي عن كـتـابـنـا (ومـاذا عن أوجـاع الـوطن ـفـضـال الـسـيـد ا والـيـكـم اآلن مـا كـتـبه أخـونـا ا

واطن ) ? وا
مع فائق التقدير واالحترام 

حس الصدر 

وخيرُ جليسٍ في الزمانِ كتابُ ...
واطن? الكتاب : وماذا عن أوجاع الوطن وا

ؤلف : سماحة العالمة السيد حس السيد محمد هادي الصدر   حفظه الله.  ا
الطبعة  : األولى   بغداد  1443هج 2021 _م

عدد الصفحات  : 152صفحة 
مـتابعـة كتابات سـيدنا احلـجة السـيد حسـ السيـد محمـد هادي الصـدر   حفظه الـله   فيها
تعـة  وفيها الـفائدة   فمن مـزايا هذه الكـتابات إنـها كتابـات تزيد من وعيك الـديني والوطني ا
ا ال جتدها إالّ في الكثير من فاهيم ر عارف ولقطات من ا واإلنساني   وتفتح لك أفـاقاً من ا
الـكتب الـكبـيرة  ولـكن قلم سـماحـة سيـدنا احلـجة الـصدر  حـفظه الـله   يقـدّمهـا لك بأسـلوبه
الشيّق على طبق من البـراعة الفائقة احملتوى وبأسلوب أدبي قد الجتده عند سواه  وبذلك فهو

قالة   ومدرسة في توضيح القيم الدينية والوطنية واإلنسانية معاً . مدرسة في أدب ا
وسـمـاحـة سـيدنـا الـصـدر  حـفظه الـله   يـواصل كـتـابـاته الـفذّة من خـالل موسـوعـته الـفـريدة
(مـوسـوعـة العـراق اجلـديـد ) وبـ أيديـنـا اجلـزء ( الـثالث والـسـبـعـون ) وقد ضمّ ( 43) مـقاالً
تنوعـت مضامينـها ولكن يجمـعها الهمّ الوطـني والذي تميّز سـيدنا احلجة الـصدر  حفظه الله
عهـودة أن يوضّح معالم تلك األوجاع  ويضع عالجاً لهـا ببصيرةِ الطبيب الذي عرف ببراعته ا

الداء والدواء. 
غرمـ بهذه الكتابات الـتي يُتحفنا بهـا سيدنا ومعلمـنا الصدر  حفظه الله أنـا شخصياً  من ا
 فهي لـيست كـتابـات استـهالكية عـابرة  ولـكنـها مـعاجلـات حكـيمـة صادرة عن فـكر أصيل  
ة وكبيـرة في معرفة ما يدور في اجملتمع العراقي وبشكل تفصيلي واسع  وتكاد أن وجتربة ثرّ
تكون معاجلاته مطابـقة لتلك األوجاع مطابقة تامة   وليت الذين بأيديهم القرار أن يلتفتوا لهذه

واطن.  عاجلات احلكيمة وينتفعوا بها لصالح الوطن وا ا
يـقــول سـيـدنـا احلــجـة الـصـدر  حــفـظه الـله: ( إن الــذين اليـهـتــمـون بـأوضـاع الــبالد والـعـبـاد

متخلفون أنانيون وإنْ خَلَعوا على أنفسهم أو خُلِعَتْ عليهم األلقاب العالية ..!! ) .
ـقـاالت( ال تخـرج عن كـونـها مـحـاولـة متـواضـعـة لإلسـهام في عـمـلـية اإلعـداد الـفـكري  وهـذه ا
ـفـارقـات ـرحــلـة الـراهـنــة  احلـافـلـة بــا والـنــفـسي والـروحي والــثـقـافي والــسـيـاسي لــتـجـاوز ا

نشود  ) . شرق ا واالختراقات للخطوط احلمراء إلى أجواء أنقى تمهّد للوصول إلى الغد ا
يـلــتـفت سـيـدنـا احلـجــة الـصـدر  حـفـظه الـله   إلـى مـشـكـلـة تـزويـر حــقـائق الـتـأريخ   وخـلق
لوك والسالطـ إلبرازهم بصفـات  حكيمـة ومتّزنة   القـصص اخلياليـة على مَن يرغبـون من ا
ــا وحـديـثــا   وقـد شــكى مـنــهـا احملــقـقـون نــة قـد ـدوّ وتــلك احلـالــة مـوجـودة فـي احلـكـايــات ا
والــعـارفــون بـبـواطن األمــور   وهي حـالــة ال زالت قـائــمـة إلى اآلن   رغم الــتـطـور الــهـائل في
وسائل اإلعالم. ويـروي سيدنـا احلجة الصـدر   حفظه الـله   مثالَيْن في ذلك ثـم يعلّق علـيهما
ـا النسـتـطيـع الوثـوق بـصحـته   ونـرجح إحلاقه ( ومـثل هـذه احلـكايـات والـقصص كمٌّ هـائل 

وضوعات  ) . با
ـز عـليـهـا كتـابـات سيـدنـا احلجـة الـصدر   حـفـظه الله  وهي ظـاهـرة تولي وظاهـرة أخـرى تركّ
ـنصب تكليف ولـيس تشريف  وأمانة نصب  فا ؤهل لـهذا ا تلك ا ن ال ـناصب احلكوميـة  ا
ناصب ومسؤولـية خطـيرة   وليـست إمتـيازاً لصـاحبه   ولكن نـظام احملـاصصة وضع هـذه ا
هـني واألخالقـي وصدق احلسّ بـأيـدي غيـر أهـلـهـا   ( وبـدالً مِن أن يـكون الـتـفـوق الـعـلـمي وا
ة اإلخـالص في العـمل من أجل الـشـعب والوطن وحتـقـيق مصـاحلـهمـا الـعلـيـا هو الـوطـني وشدّ
ة في مواضع الجتني عادالت الظا عيـار في التقدم لعب ( احلماميز )  _الذين زرعتـهم تلك ا ا
ـستـويات _ الـبالد من ورائـها مـا تـبتـغيـه من مشـاريع وخـدمات وجنـاحات عـلى كل الـصُعُـد وا

دوراً كبيراً في وصولنا إلى حافة الهاوية  )) .
ـواقف التي من خالل حيـاتنـا اليـوميـة   تصـادفنـا مـواقف إنسـانيـة جديـرة بالـتدوين   وهي ا
تعطي نكهةً لـلحياة واإلنسان   مواقف فـيها من اإليثار واالريحيـة والكرم وحُسْنُ اخلُلُق  كما

فيها األدب والنصيحة واإلرشاد إلى اخلير واألعمال النافعة 
ويـذكـر سـيـدنـا احلـجـة الـصـدر   حـفـظه الـله    ( كـانت الـعـادة اجلـاريـة عـنـد مـعـظم الـعـلـماء
فكرين تـدوين ما يُلفت أنـظارهم من األحداث والوقـائع وما يستـحسنون من الروائع واألدبـاء وا

ا لم يشهدوه ) .  إنهم قد يكتبون ما يَرَوْنَ وقد يكتبون ما يسمعون أيضا 
( مـا أحوج اجملـتـمع اليـوم وقـد طَغَـت النـزعة الـذاتـية عـلى مـعظـم أفراده   أن يـقـرأ أمثـال هذه
روءة واحلس اإلنـساني والـغَيْـرة الـدينـية   لـعله يـفـيق من سبـات غفـلته احلـكايـات النـابضـة بـا

واقف األصيلة  ) . واعراضه عن تعشق القيم النبيلة وا
ويـطرح سيدنا احلجـة الصدر   حفظه الـله   سؤاالً مستفـزّاً  قد اليخطر عـلى بال الكثير من

الناس ; مَن هو أسوأ الناس? 
ؤمن علي عليه السالم   فقال :(( أسوأُ الناس حاالً : مَن وهذا السؤال قد أجـاب عنه أمير ا

لم يثق بأحدٍ لسوءِ ظَنهِ  ولم يثق به أحد لسوءِ فعله )) .
ويـوضّح سيـدنـا احلجـة الـصدر   حـفـظه الله   ذاك بـقـوله : (( من أركان أولـئك الـذين حازوا

ضامير السيئة فهو : األولوية في ا
ـنكـرات واألعـمال الـضارة   وكـأنـهم خُلـقوا انعـدام الـثقـة لفـرط مـا يجـتـرحونه من الـقبـائح و ا

ليذيقوا أهلهم ومجتمعهم كؤوسم العناء. 
نـظور االجـتماعي واالخالقي  _ال يـنتهي من ـستهـجنة   _في ا ـمارسات ا نعم  إن صاحب ا

قبيحةٍ حتى يقع في غيرها .
وهكذا تكون حياته مسلسالً للقبائح والفضائح   فكيف ال يكون أسوأ الناس ) .

اليعيب الرجل دمامـته اخلَلقية   فتلك صورة جـعلها اللهُ له   وليس له من األمر شيء   ولكن
ـاذا اليـحث نفـسـة المـتالك نـاصـيـة الـعلم واألدب  ? وهـل امتالك نـاصـيـة الـعـلم واألدب بـاألمر
ـستـحيـل   ولكن يـحـتاج الى جـهد الـسـهل واليـسـير  ? كال  وألف كـال   فهـو طريـق ليس بـا
حقـيقي  ورغـبة عـارمة  يـقول سـيـدنا احلـجة الـصدر   حـفظه الـله  : (( والعـلم واألدب ليـسا
ـعاناة الـصعبـة في رحلة الـوصول إلى امتالك ا يُنـال بالتـمنيـات   وال بُدّ من خوض غـمار ا

شيء من البراعة فيهما ) .
تنبي ح قال : ورحم الله ا

عالي رخيصةً  تُريدينَ لقيانَ ا
وال بُدَّ دُونَ الشَّهدِ مِن إبًرِ النَحْلٍ

في عـقـيـدتـنـا اإلسالمـية   وفي حـضـارتـنـا وتـاريخـنـا لم يـنـفـصل الـدين عن كل شـؤون احلـياة
السـياسـية واالجـتمـاعيـة والـعلـميـة   وكانت هـناك دعـوات شاذة  لإلحلـاد   أو عدم اإلعـتراف
باخلالق   سبحـانه وتعالى   ومع تغلغل اإلسـتعمار الغربي إلى الـعالم اإلسالمي   منذ أكثر
من قـرن   رفع شـعـار( فصل الـدين عن الـدولة ) لـكي يتـمـكن من إخضـاع مـصدر الـقوة في
سـلمـ الذين درسـوا في الغـرب إلى تبـنّي هذا اجملـتمع إلى إرادته   وهـذا ما أنـشـأ ثلـة من ا
عـضالت يطـالبـون بتدخل شـاكل وا ـستـهجن  والـطريف في األمـر أنه ح تـشتـدّ ا الشـعار ا

القيادات الدينية بالتدخل لوضع احللول!
يقول سيدنا احلجة الصدر   حفظه الله  :

ّن يعـدون أنفـسهم من الالمـع ؤسـسة الـدينـية تـتعـالى عنـد فـريقٍ  (( نـبرات الـهـجوم عـلى ا
ؤسسة الدينية عن فكرياً وثقافيـاً  غافل عما وقعوا فيه من تناقض : إنهم يَدْعُونَ إلى إبعاد ا
ناداة بـفصل الدين عن لـون وال يكلـون عن ا كلّ ما يعـتبرونه مـرتبطـاً بقضايـا السيـاسة   ال 
ؤسـسة الديـنيـة لتقـول كلمـتها في أخـطر األحداث الـسياسـة   ومع هذا فهم أكـثر مَن يـطالب ا

السياسية  ! ) .
واطن تلك حملات سريعـة عن بعض ما ضمّ هذا اجلزء من أفـكار ورؤى مفيدة ونـافعة للوطن وا
 وقبل أن أضع القلم   ال يفوتني أن أذكر جزءً من أخالق سيدنا احلجة الصدر   حفظه الله
  وهو جانب الضيافـة والضيف  فقد كان مجلس الصدر الـشهري ملتقى النخب في اجملتمع
بارك   وبضيوفه األكارم عطاء بوجوده ا ثمر  والواحة ا  وقد حرمنا من ذلك اللقاء الطيّب ا
  بسـبب( كورونا )  ومـع هذا فنـحن نختـلس من الزمن  ب احلـ واآلخر لزيـارته في بيته 
علّم الرشيد  في جـلسة مثمرة فـنلتقي بذلك الوجه الـصبيح   وبتلك الـنفس الطيبة   وبـذلك ا

طيبة   وفي مثل تلك الزيارت لنا ولغيرنا   يقول سيدنا احلجة الصدر  حفظه الله  :
(( لم انقـطع في أصعب األوضـاع والظروف عن إسـتقـبال األحبـة أعالم الفـكر والثـقافة واألدب

ورواد الصحافة الوطنية احلرّة وتلك من نِعَم الله عليَّ .
ولسان حالي يتمثل بقول الشاعر :

إنْ زارني فَلِفَضْلِهِ   أو زُرْتُهُ 
ِ لَهْ  فَلِفَضْلِهِ  والفضلُ في احلالَ

ويغـمرنا زوّارنـا األعزاء بفـيض محبـتهم وألطـافهم إلى حَـدّ نعجز
رء كما قيل  ( كثير باخوانه  ) . معه عن شكرهم   وا

حفظ الـله مـعـلـمـنـا  احلجـة الـسـيـد حـسـ السـيـد مـحـمـد هادي
الصدر   وبارك الله فيه وله وعليه. 

وسوي من تلميذه اخمللص  : محسن حسن ا
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لـلـطـاقــة  155لـسـنـة 2021 بـشـأن
عاجلة الشحة اإلجراءات العاجلـة 
ــــائــــيــــة فـي مــــا يــــخص نــــصب ا

مضخات بحيرة الثرثار.
ووافق اجملـلـس عـلى تــنــفـيــذ قـرار
مــجــلس الــوزراء رقم  343لــســنــة
 2018من احــتــيـــاطي الــطــوار 
ــالــيــة بــشــأن تـخــصــيص وزارة ا
ثالثــة مــلــيــارات ديــنــار إلى وزارة
ائـية استـنادا إلى أحكام وارد ا ا
وازنة العامـة. ادة  5من قانون ا ا
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ـي يواصل احتـاد النـخب واالكاد
العـراقـي وهـو منــــــــــظمـة مدنـية
مـــســتــقـــلــة غــيـــر حــكــومـــيــة يــضم
ـــــــــــــيـــــ مــــــــن داخـــــــل اكـــــاد
ــــــــــؤتـــمــر الــعـــراق وخــــــــارجه ا
الـعـلــمي االقـتـــــصـادي االول لـلـمـدة
11 -12 كـــــــانـــــــون االول اجلـــــــاري
ــنـاقـشــة واقع االقـتـصــاد الـعـراقي
ـــقـــيـــتــة فـي اربــاك ودور الـــديــون ا
الــــوضـع االقــــتــــصــــادي الــــعــــراقي
والـــتــعـــدي عـــلى حـــقــوق االجـــيــال
ـشروعة القـادمة وسـلبـها حـقوقـها ا

في تأم مستقبلها. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(عـــــدداً يــــشــــارك مـن الــــبــــاحــــثــــ
الـــعــراقــيــ من ذوي االخــتــصــاص
ـفـهـوم الـديون ـهـتمـ  واخلـبـرة ا
ـقيـتة) الـتي يطـلق علـيـها (الـديون ا
ا تـشكـله من مخـاطر عـلى مسـتقبل
األجيال القـادمة. كما تشـارك منظمة
وتمر الشفـافية الدولـية في اعمـال ا
فــضال عـن جــهــات اخـــرى مــعـــنــيــة
ـؤتمـر من داخل الـعراق وضـوع ا

وخارجه.
ــؤتــمــر الــســبت بــكــلــمـة وافــتــتح ا
لرئـيس االحتـاد عبـد القـادر زينل ثم
الـــقـــيت كــــلـــمـــة رئـــيـس الـــلـــجـــنـــة
ــؤتــمـر الــتــحـضــيــريــة. وشــارك بــا
شــخــصـيــات مــعــروفــة بـخــبــراتــهـا
االقـتـصـاديـة مـنـهم الـدكـتـور عـصـام
اجلــلـبـي والـدكــتـور هــمـام الــشـمـاع
والـدكــتـور ريـاض الــدبـاغ واالسـتـاذ
ـهـنـدس سحـبـان فـيـصل مـحـجوب ا

وآخرين.
واضــاف الـــبـــيــان ان مـــوضـــوعــات

ؤتمر تركزت على  ا
ـقــيـتـة ــعـاصـرلــلـديــون ا ـفــهـوم ا ا

وذجا. الديون العراقية ا
والـدولـه الـفـاشـلـه والـفـسـاد االداري

الي في العراق. وا
وحتــديــات االســتـثــمــار في الــعـراق

واثاره على االقتصاد العراقي.
والــتـدهـور االقــتـصــادي في الـعـراق

ازمة هيكلة اقتصاد ام ازمة فساد.
وحـــقـــائق الـــتــدهـــور االقـــتـــصــادي
وتـداعـيــات الـورقـة االقـتـصـاديـة في

وذجا. االصالح ا
ي والــفــسـاد ـالـي الـعــا والـنــظــام ا

الي في العراق. ا
وااليرادات غـير النـفطـيه في العراق

طبيعتها واسباب انخفاضها.
وازنة االحتاديـة العامة واشكاليـة ا
واثـــر ذلك عـــلى الـــعــجـــز والـــديــون

ومستقبل االقتصاد العراقي.
واسـتـراتيـجـيـة إعادة هـيـكلـة تـقـييم
ـطـابــقـة والـتى تـسـاهم في تـعـزيـز ا

االقتصاد العراقي.
وصــنـــاعــة الــكـــهــربـــاء في الــعــراق

واآلثار القتصادية واالجتماعي.
اليه في العراق طـبيعتها واالزمه ا

عاجله.  االسباب وطرق ا
واالحـتــيــاطـي الــنـقــدي االجــنــبي-
مـتــطــلـبــات االســتـقــرار وحتــديـات

التسرب للخارج. 
والــــتــــعــــاون الـــــدولي في مــــجــــال
نهوبه بالفساد. استرداد االصول ا
واثار الفساد على اجملتمع العراقي

واستراتيجيات مكافحته.
ــــــــــــالـي فـي والــــــــــــفــــــــــــســــــــــــاد ا

وذجا. العراق:تراخيص النفط 
واالخــتالل الــبــنـــيــوي الخالقــيــات
الــعــمل وتــاثــيــرهــا عــلى الــفــســاد

الي. االداري وا
وتـاثـيــر جـرائم الـفـسـاد في الـدولـة

على االنهيار االقتصادي فيها.
وحق العـراق غيـر القـابل للـتصرف
ــة غــزوه فـي الــتــعــويض عن جــر

واحتالله.
والـــدولـــة الــــعـــمـــيـــقـــة دراســـة في
اذج مختارة. أسسة والغايات:  ا
وإخـتبـار فـرضيـة فاجنـر في مـقابل
الـفـرضـيـة الــكـيـنـزيــة لـلـعالقـة بـ
الــــنــــفــــاق احلــــكــــومي والــــنــــمــــو
الـــقـــتـــصــــادي في الـــعـــراق : أدلـــة

جتريبية.
والــفـسـاد عـائق أسـاسي لــلـتـنـمـيـة
وبــوابـة لألنــهـيــار األقـتــصـادي في

العراق.
قررات ؤتمر بجملة من ا ويخرج ا
والتـوصـيات الـتي تخـدم االقتـصاد

العراقي.
وعقد وزير التعليم العالي والبحث
الـعــلـمي والـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا
نبيل كـاظم عبد الـصاحب اجـتماعا
مع دائرة معاجلة وإتالف اخمللفات

الكيمياوية.
وناقش اجملـتمـعون بـحضـور وكيل
الوزارة لـلـشؤون اإلداريـة وأعـضاء
ـثلي الـدائرة غرفـة العـملـيات من 
القانونية والعقود احلكومية فضال
عن مـدير دائـرة االئتـالف ومعـاجلة
الـية اخملـلفـات الكـيمـاويـة ومديـر ا
ومــديــر قــسم الــرقــابــة والــتــدقــيق
ــــراكــــز الــــداخـــــلي ومــــســـــؤولي ا
والـــتــشـــكــيالت االداريـــة في دائــرة
?اإلتـالف عـــددا مـن احملـــاور الــــتي
مـنــهـا تـنــفـيــذ الـعـقــود وسـقــوفـهـا
الزمـنيـة والقـانونـية وتـقد الرؤى
ـسار ـقـتـرحـات الـداعـمـة لـهـذا ا وا

هم.  ا
واستعـرض وزير التـعليم إجراءات
الوزارة فـي هذا الـسيـاق مـنذ شـهر
ايـــــار مـن عــــام 2020 وحث عـــــلى
ـزيد تـطويـر بـيئـة الـعمل وإرسـاء ا
من الـــــتـــــعـــــاون والـــــتـــــكـــــامل مع
ـؤسـسات كـافـة ومـراعـاة االلـتزام ا

التام بالقوان والتعليمات.
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 U¹bKÐ W¹d¹b?  v «  U¹UH½ W ÐU?   «—UOÝ eON&) نـاقصة العامة واخلاصة بـ تعلن مـحافظة ميسان/ قسم الـعقود احلكومية عن اعالن ا
Ê«—UO?K ?WOK?OG?A² ±≥∞≥) لـسنة ٢٠٢١ وبـكلـفة تـخمـينـية مـقدارها ®∞∞∞]∞∞∞]∞∞¥]≥©  « —ôËœËd²?³ ـدرجة ضمن تـخصـيصات (» ÊU© وا ?O
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ـصنـف مـن ذوي اخلبـرة واالختـصاص تـقـد عطـاءاتهم خالل ـقـاول ا ـناقـصـة من الشـركات وا فـعـلى الراغـب بـاالشـتراك في ا
ـوقع الـبديـل) بنـايـة مجـلس قـضاء اوقات الـدوام الـرسمـي الى العـنـوان (ميـسـان - العـمـارة - الـشبـانـة/ قسم الـعـقـود احلكـومـية ا

العمارة سابقا وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية - الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
على ان تـقدم عطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختومة ومـثبت عليـها اسم مقدم العـطاء وعنوانه االلـكتروني ورقم الهاتف واسم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ورقم ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان او صك مصدق او «d?Ž —UM¹œ Êu?OK  ÊËd?AŽË WFÐ—«® ©≤¥[∞∞∞[∞∞∞® ١- التأمـينات االوليـة والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا سفتجة وتكون نافذة 
ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ قسم انعة من االشتراك في ا ٢- براءة الذمة او كتاب عدم 

العقود احلكومية .
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تـعتمـد نسبـة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر الـنسبـة في عقد الـشراكة فـيتم الـقسمة

بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة بـرم بينهما على ان يكون مـصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تـقد  ب. يعـتمد عقد الشراكة ا
ناقصة علـيهما على ان يتم موقع من قبل اطراف الـشراكة معززا بتـعهد يقدم من قبـلهم بعدم التنـازل او االنسحاب في حالة رسـو ا
تقـد عقد الشراكة بينهـما مصدق من كاتب العدل اخملتص بعـد توقيع العقد خالل مدة ال تتجـاوز(١٤) يوما من تاريخ توقيع العقد

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. وفي حالة انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
فـوض للـشركة او من يـخوله قـانونا الى ـدير ا ناقـصة بـعد تقـد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكـان مقدمـي العطـاءات شراء وثـائق ا
—UM¹œ n « ÊU²zU ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® قسـم العقود احلكومية لـغرض شراء الوثائق القياسـية على ان يتم دفع مبلغ مستـندات ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ

صادف ®∞≥Ø±≤Ø±≥∞≥© السـاعة (الـثانـية عشـر ظهـرا) هو مـوعد غلق نـاقصـة سيـكون يوم »5MŁô ا عـلمـا ان اخر مـوعد لـبيع وثـائق ا
ـناقـصـة وسيـتم فـتح العـطـاءات بشـكل عـلني في نـفس يـوم الغـلق امـام مقـدمي الـعطـاءات واذا صـادف يوم الـفـتح عطـلـة رسمـية ا
©π∞® دة نـاقصـة على ان تـكون العـطاءات نـافذة  ه بعـد موعـد غلق ا فـيؤجل الى الـيوم الـذي يليه وسـوف يهـمل اي عطـاء يتم تقـد
ـنـاقـصة اجـور نـشر االعالن وان جـهـة التـعـاقد غـيـر ملـزمـة بقـبـول اوطأ نـاقـصة. يـتـحـمل من ترسـو عـليه ا يـوما من تـاريخ غـلق ا

العطاءات.
صادف dNþ …b?Š«u»© من يوم (»5MŁô) ا ـناقصـة عند الـساعة ®» ـشارك في ا سيتم عـقد مؤتـمر خاص بـاالجابة عـلى استـفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®≤±Ø±≤Ø±≥∞≥© ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
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نـاقص قدمـة من ا lK الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا ? « eO?N−?²  W?OÝU?OI? « ¡U?DF? « WI?OŁË يتم اعـتماد /ØWEŠö

ـناقصة في طـلوبة في شروط ا ـالية ا عايـير التـأهيل احملددة فيـها بفروعـها كافة والـشروط القانـونية وا مـستجيـبة عند تـلبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.  حال عدم التزام مقدم العطاء 
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ـبــلغ (٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـار ١- ســيـولــة نـقـديــة 

ـاثل واحـد مـنـجـز وخالل مـدة ال تـتـجاوز (١٠) ٢- يـقـدم عـمل 
ـبـلغ ال يقل عن ـوعد الـنـهائي لـتـقد الـعـطاء و سـنوات قـبل ا

(٧٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شـهـادة تأسـيس الشـركـة مقـدمة من مـسـجل الشـركات في
وزارة التجارة

تازة) ٣- هوية غرفة التجارة (
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رقم (١٧٩٤٧) في ٢٠٢١/١٢/١ تـعلن جلنة البيع وااليجـار الثانية في مديـرية بلديات ميسان بـناء على ما جاء بكتـاب مديرية بلديات مـيسان شعبة االمالك / ا
درجة تفاصيلها عن تـأجير (٤٧ ملك) والتي تبدأ بالتسـلسل ((١: حانوت والبالغ مساحته (١٥م)٢ وتنتـهي بالتسلسل ٤٧: حانوت والبالغ مـساحته (١٥م٢))) ا
عدل فـعلى من يرغب باالشتراك رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا ـزاد العلني استنادا الى قانـون بيع وايجار اموال الدولة ا يمونة با ادنـاه والعائدة الى مديرية بلـدية ا
ـيمـونـة او سـكـرتيـر الـلـجـنة خـالل مدة ٣٠ يـوم تـبـدأ من الـيوم الـتـالي من تـاريخ نـشـر االعالن مـستـصـحـبـا معه ـزايدة الـعـلـنـيـة مراجـعـة مـديـرية بـلـديـة ا بـا
زايدة في اليوم التالي من مدة قدرة لبـدل االيجار لكامل مدته وستجـرى ا ـستمسكات الشـخصية مع التأمينـات القانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من الـقيمة ا ا
ـزاد العـلني عـطلة يـمونـة واذا صادف يوم ا االعالن الـساعـة العـاشرة والنـصف صبـاحا خالل الـدوام الرسـمي ويكون مـكان اجـراءها في مـقر مـديرية بـلديـة ا
ـزايدة اجـور النـشر واالعالن واجور الـلجـان البـالغة ٢ % وايـة اجور رسـميـة فيـؤجل الى اليوم الـذي يلـيه من ايام الـعمل الـرسمي ويـتحمل مـن ترسو عـليه ا

قانونية اخرى.
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لكت ساحة م٢نوع ا دة ا القيمة التقديرية السنوية احلاليةا

٥٦٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة وستون الف دينار ال غيرهاسنة واحدة١٥ م٢حانوت١

٥٦٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة وستون الف دينار ال غيرهاسنة واحدة١٥ م٢حانوت٢

٥٦٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة وستون الف دينار ال غيرهاسنة واحدة١٥ م٢حانوت٣

٥٦٥٠٠٠ فقط خمسمائة وخمسة وستون الف دينار ال غيرهاسنة واحدة١٥ م٢حانوت٤
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ؤهل ديـرية العامة للتسليح والتجهيز / وزارة الدفاع) بدعوة مقدمي العطاءات ا يسر (ا
وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم لتجهيز
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ـؤهل والـراغبـ في احلصول عـلى معـلومـات اضافيـة االتصال ١- على مـقدمي العـطاء ا
ـديـرية الـعامـة لـلتـسـليح والـتـجهـيز) (من االحـد الى اخلـميس ومـن السـاعة (٩٠٠) الى بـ(ا

قدمي العطاءات. الساعة (١٥٠٠)). وكما موضحة بالتعليمات 
©WI d*« WOMH «  UH «u*« WLzU طلوبة: ® ٢- متطلبات التأهيل ا

ـهتـم شــــــراء وثائق الـعطـاء بعـد تقــد طلب حتـريري ٣- بامـكـان مقـدمي العـطــــــــاء ا
الى الـعـنــوان احملـدد في ورقـة بـيـانـات الـعـطـاء وبـعـد دفع قــيـمـة الـبـيع لـلـوثــائق الـبـالـغـة
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ـنـاقصـة تسـليم عـطـاءاتهم عـلى العـنــــــــــــوان االتي ٤- بامـكـان الراغـب بـاالشـــــتـراك با
(وزارة الـدفـاع/ بـغداد - كـرادة مـر قـرب جـسر اجلـمـهـوريـة) واعتـبـارا من يـوم اخلـميس
???Ø±≤Ø±∏ ·œU??B??*« X³±≥∞≥ وســيــتم رفض ?? « Âu???¹ s  ±≤∞∞ W??ŽU??? ?? « W??¹U???G?? Ë ٢٠٢١/١٢/٩
ــدة الـزمــنـيــة اعاله مع الــعـرض فــتح الــعـطــــــــاءات بـحــضـور ــتـأخــرة في ا الـعــطـاءات ا
ثـليهم الراغب في احلضـور في العنوان التالي (وزارة الدفاع مقدمــــــــــي العطاءات او 
صادف / بغداد - كرادة مر - قرب جسر اجلمهورية) في الساعة ١٣٠٠ من يوم السبت ا

.٢٠٢١/١٢/١٨
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ـنـاقـصـة بـشـرط ان ال (بـامـكـان جـهـة الـتـعـاقـد اضـافـة بـيـانـات اخــرى تـتالئم مع طـبـيـعـة ا
نظمة الجراءات التعاقدات احلكومية في العراق). تتعارض مع التشريعات القانونية ا
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رقـمة ( ١/ ٥١٧ ) و الـعائـدة للسـيد (( مـحمـد أسعـد شاكر )) فُقِدت إجـازة األفران واخملـابز وأكـشاك ووكـاالت الصمـون ا
والصادرة عن وزارة التجارة / الشركة العامة لتصنيع احلبوب - فرع صالح الدين .

عـلمـاً إن اإلجـازة خـاصة بـأفـران الوطـني الـكـائنـة في سـامراء / الـعـرمـوشيـة - مـقابل مـدرسـة إعـدادية أسـمـاء للـبـنات 
رقم : ( ٠٥٩٤٠٨١ ) رقم : ١٠٩ / ١٢٩٤ في ١٩ / ٦ / ٢٠١٩  ومُثبته في دفتر النفوس ا وجب األمر اإلداري ا وصادرة 

 نوع اإلجازة: فرن صمون حجري . 
ُب موقعهُ وتفاصيلهُ في أعاله .. مع التقدير . فعلى من يعثر عليها تسليمها ألصحاب الفرن ا
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ـا يـثـيـر الـكـتـابة عـن مـوضـوع "الـتفـاؤل" الـكـثـيـر من الـتـسـاؤالت في زمـن غـبار ر
ا أيـضـا يثـيـر االستـغـراب أو الـضحك في ظل احلـروب واجلوع واالسـتـبـداد. ور
غيـمة سـوداء قاتـمـة جتتـاح الكـون والبـشر. فـما عـاد األمل ينـفع كمـا يرى الـبعض
هـذه األمــة الـتي كــتب عـلـيــهـا إن تـشـم رائـحـة الــبـارود بـدال من عــطـر الـيــاسـمـ
تـنزهات اخلـضراء. أمه مصـائب متتـابعة وهـزائم متتـالية وتـتباهى بـالقبـور بدل ا
مـصـابة بـقـنـوط قـاتل ويـأس مـتـأصل. وهي حـالـة ال يـنبـغي أن تـسـتـمـر بـالـتـعاقب
: والتوارث. عنـدما يتعلق األمـر بكيفـية رؤيتنا لـلعالم يقع مـعظمنـا في إحدى فئت
متـفـائل أو مـتـشـائم. ووفـقًا لـلـخـبـراء فـإن أي فئـة تـنـتـمي إلـيـها لـهـا عالقـة كـبـيرة
بالتربـية البيتـية وهو "منتج من بـيئتنا". فـإذا كان اجلو هادئًا ومـحبًا فإن األطفال
ـنزل يزدهـرون حـتى لو كـان لـديهم مـيل فـطري نـحـو القـلق. ولـكن إذا كانت بـيـئة ا
مـتـوتـرة ومـليـئـة بـاخلـلل الـوظـيـفي فـإن الـتـفـاؤل هـو أحـد أول األشـياء الـتي يـجب

التخلص منها.
ـكن توريثه بـنسبة 25 وان هـناك عوامل أخرى تشـير الدراسات إلى أن الـتفاؤل 
تـؤثر على إيـجابـيتنـا مثل الـوضع االجتمـاعي واالقتصـادي والتي غـالبًا مـا تكون
خارجة عن سـيطرتـنا. لذلك إذا كـنت شخصًـا تميل إلى رؤيـة السلبـيات في موقف

مع فهناك أمل. 
ـستـقبل األمل قـوة وال يأس مـع احليـاة. وأصحـاب األمل والـتفـاؤل يـنظـرون إلى ا
عـلـى انه" الـفـرصـة الـقـادمـة " وهـو " رحــمـة ألمـتي ولـوال األمل مـا رضـعت والـدة
. لـذلك كن ســعـيـدا ولــدهـا والغـرس غــارس شـجــرا" كـمـا يــقـول الــرسـول الـكــر
وراضـيا عن حـياتك وأنـتزع من عـقلك األفـكار الـسلـبية واعـلم أن الشئ يدوم في
فاهيم فالتفاؤل مصطلح يشـمل مفهوم مترابط بشكل وثيق: نـطق ا احلياة و
ـيل إلى االعـتـقاد ـيل إلى األمل بـيـنـما يـشـيـر الثـاني بـشـكل عام إلى ا األول هو ا
مـكنة". وان التـوقعات اإليجـابية والسـلبية بأننا نـعيش في "أفضل مـا في العوالم ا
ـســتـقـبل مـهــمـة لـفـهم قــابـلـيـة الـتــعـرض لالضـطـرابـات الــنـفـسـيـة فـيـمـا يـتــعـلق بـا
ـزاج. لقـد وجـدت الدراسـات احلـديثـة وجود واالجتـمـاعيـة ال سـيمـا اضـطرابـات ا
عالقـة عـكــسـيـة بـ الـتــفـاؤل وأعـراض االكـتـئــاب وكـذلك بـ الـتـفــاؤل والـتـفـكـيـر
االنتـحـاري. على هـذا النـحـو يبـدو أن للـتـفاؤل دور مـعتـدل ومـهم في االرتبـاط ب

مشاعر فقدان األمل والتفكير االنتحاري.
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كن بعض الناس مـتفائلون بطبيعتـهم لكن الكثير منا يتـعلم التفاؤل أيضًا. حيث 
ألي شـخص أن يتـعلم كـيف يكـون متـفائال ألن الـهدف هـو إيجـاد هدف في الـعمل
ـتخـصصـة في الـيقـظة واحليـاة. وكمـا تـقول "لـيا فـايس" في جـامعـة ستـانـفورد ا
زيد من الرضا وأفضل الذهنيـة: عندما نعمل بهدف أو نتعايش مع هدف نشعر 
تـلـئ الـتفـكـيـر اإليـجـابي ال يـعـني أنـك تتـجـاهل اسـتـعـدادًا لـرؤيـة الكـوب نـصـف 
ا تقترب من الصعوبات بطريقة أكثر إنتاجية. حيث يتيح لك ضغوطات احلياة وإ
عنى أن يكون لديك عالم شخصي كامل على الرغم من بناء رؤية مـتفائلة للحياة. 
ـؤسفة. فـهو يقـلل من مشاعـر احلزن واالكـتئاب والـقلق ويزيـد من عمر الـظروف ا
احلياة ويـعزز عالقات أقوى مع اآلخرين ويوفر مهارة التأقلم أثناء أوقات الشدة
ا يـقلـل من اآلثار الـصحـية ـواقف العـصـيبـة  ويجـعـلك أفضل في الـتـعامل مع ا
الـضـارة للـجـسد والـنفـس. لذلك يُـظهـر الـعلم أن أولـئك الـذين لديـهم نـظرة مـتـفائـلة
يـتـمـتـعـون بـصـحـة أفـضل لـلـقـلب واألوعـيـة الـدمـويـة ونـظـام مـنـاعـة أقـوى ولديـهم

عالقات أكثر جناحًا.
ـزيـد من نـشـاط اجلـانب ـزاجـيـة اإليـجـابــيـة تـرتـبط   تـظـهـر األبـحـاث أن احلـالـة ا
زيد شـاعر الـسلـبيـة مثل الـغضب أو االكـتئـاب  خ بـينمـا ترتـبط ا األيـسر من ا
ن. لذلك من األهـمية تـدريب العقـول وبرمـجتهـا لتكـون أكثر مـن نشاط اجلـانب األ
تفاؤال ألن العـلم يؤكد بأن الـتفاؤل يخـلق مرونة جسـدية وعقلـية لألشخاص حتى
أولـئك الذين مـروا بظروف حـياتـية صادمـة بشكل غـير عـادي أو مواقف طبـية. وقد
ـتـفائـلون بـشكل رضى ا ثـبت أنه في ظل وجود حـاالت مـرضيـة شديـدة يـتكـيف ا
تـشـائمـ وتـنعـكس بـشكل إيـجـابي على ـواقف الـعصـيـبة مـقارنـة بـا أفـضل مع ا
نوعـية حـياتهـم. بالتـجارب والـدراسات العـلمـية التـفاؤل والـتشاؤم عـقلـيات وطرق
تفائلـون يرون اجلانب اإليجابي لألشـياء.والناس ليسـوا متفائل أو في التفكـير. ا
ـتـفـائلـ قـادرون عـلى الـتـعـافي من خـيـبـة األمل بـشكل مـتـشائـمـ دائـمًـا. ولـكن ا
ـتـفـائل يـساعـدنـا عـلى أن نـكون أكـثـر سـعادة . والـسـلوك ا ـتـشائـمـ أفـضل من ا
وجنـاحًـا وصـحـة وأكـثر مـقـاومـة لـلـتوتـر والـعـيش لـفـتـرة أطول.وأفـضل شيء في
كـنك تعـلمه وتبـرمج عقـلك عليـه حتى لو كـانت نظـرتك تميل إلى الـتفـاؤل هو أنه 
ـستقبل أن تكـون أكثر تـشاؤمًا.تـعتبر الـتوقعـات اإليجابيـة والسلـبية فـيما يتـعلق با
مـهـمــة لـفـهم قــابـلـيــة الـتـعــرض لالضـطـرابــات الـنـفـســيـة واالجـتــمـاعـيــة ال سـيـمـا
ـزاج والـقــلق فـضالً عن األمــراض اجلـسـديــة. حـيث تـظــهـر عالقـة اضـطـرابــات ا
ـواجــهـة الـتي تـركــز عـلى الـدعم إيــجـابـيـة مــهـمـة بــ الـتـفـاؤل واســتـراتـيـجــيـات ا
االجـتـمـاعي والـتـأكـيـد عـلى اجلـوانـب اإليـجـابـية لـلـمـواقـف الـعـصيـبـة حـيـث يـؤثر
التفـاؤل بشكل غير مباشر أيضًا على جودة احلياة. هناك أدلة على أن األشخاص
ن لديـهم مـستـويات مـنـخفـضة من ـتـفائـل يـقـدمون نـوعيـة حـياة أعـلى مقـارنـة  ا
. فـالـتفـاؤل يـأتي من جـودة األفـكار واحـتـرام الذات تـشـائـم التـفـاؤل أو حـتى ا
وتـقديـر احلياة والـرضا عـنهـا واختـيار الـصديق اإليـجابي. فـالصـعود فـي احلياة
يــتــطــلب الــهــبــوط في كــثــيــر من األحــيــان ولــكن بــشــرط االســتــفــادة مـن جتــربـة
الـصعود.الـتفاؤل تـفكير إيـجابي وهي عادة مـكتسـبة واعتقـاد ومنهج حـياة. وكما
قال الـفقيه الصوفي "ابن عطاء الله السكندري" (1309-1260): أيّ تفاؤل حينما
تـتكـالب وتـشـتد احملن وأي تـفـاؤل أعظم مـن أن ترى اخلـيـر في طيـات الـشر وأن

نع عطاء فأنت في قمة التفاؤل.  ترى احملن منحا وان ترى ا
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حـيــاتـهم بــصـورة عــاصـفــة ويـشــعـر
الـنـاس الـذيـن يـعـرفـون بــعـضـهم قـبل
سنـوات إنهـم في احلقـيـقة غـرباء عن
بــــعـض لــــيـس ألن هــــؤالء خـــــدعــــوا
بعضهم كمـا يلوح في السطح بل الن
نظرة اجلـميع للـحياة تـغيرت تـماماً
واالسس االجــتــمــاعـــيــة والــثــقــافــيــة
والصـحيـة واالخالقيـة وروابط اللـغة
والــتــاريخ والــقــرابــة والــصــداقــة قـد
حُــرثت; بل قُـــلــبت تــمـــامــاً ولم يــعــد
للـنـاس ما يـحـكـمون به عـلى بـعـضهم
بل على انـفسـهم اال بـاحلقـد واخلوف
والـنــقص والـكــراهـيــة وهي أعـراض
تـدمـيـر الـبـنـيـة الـعـضـويـة لـلـمـجـتـمع
وروابـطه وزعـزعـة االساس الـداخـلي
لإلنسان وحتويـله الى جيفة مـتنقلة
أو الى مــخــلــوق ســاخط يــبــكي عــلى
مـسـتـقـبل مـجـهـول ويـتـعـرّى سـلـوكـاً
ـنـابـر الـعـامة ولـغـةً في الـسـاحـات وا
بـــــوهم أنه حتـــــرر مـن كل الـــــقـــــيــــود
السابقة)) .... وخالصة القول; فإن كل
هـذه االزمــات حــصــلت بــالـتــزامن مع
ــتـعــمـد لــلـقــوانـ وأدوات الـغــيـاب ا
تـنــفــيــذهــا وتــفـشـي االنـفـالت االمـني
واالجتـمـاعي والالمـبـاالة في مـعـاجلة
االخطاء حال ظهورها... ولألسف فإن
ــآسي الـتي شَـهِـدنـا تـلك الـفـوضى وا
أحـداثـهـا ال زالـت تـداعـايـتــهـا قـائـمـة;
تـنــمــو وتـكــبــر .... وهـذا أمــر فــضـيع

ومؤلم للغاية; 
وتتحمل مسؤولـيتة بالدرجة االساس
ــتـــعـــاقــبـــةواجلـــهــات احلــكـــومـــات ا
التشـريعيـة والتنـفيذيـة االخرى; التي
كان البد لها ان تـتخذ إجراءات وتتبع
ـعـاجلـة مـا حـصل من خـطـوات جادة 
فــوضى وانـــهـــيــار قـــبل فــوات أالوان
...وأختم بقول الـله تـــعالى في سورة
الصـافات : وَقِـفُوهُـمْ ـ إِنَّهُم مَّـسْئُـولُونَ

(اآلية 24). 

واالجـتــمــاعـيــة . وتــكـون الــبــدايـة من
مشكالت بسـيطة نـسبيـاً مثل الفوضى
زيد من اجلرائم العامة لتـفضي إلى ا
اخلـطـيـرة. فــكم من شئ بـدأ كــمـشـكـلـة
بسيـطة ثم تـطورت في تـعقـيدهـا بعدد
راحل لتـصبح نـقطة حتـول لنوع من ا
ـنـظــمـة  لـذا من اجلـرائم اخلــطـيــرة ا
يجب أن تـردع تلك األفـعال من الـبداية
قــبل تــفــاقـــمــهــا وتــطــورهــا وأخــذهــا
مـنــحــنـيــات أخــرى ومـبــدأ الــنـظــريـة
بـســيط ولـكــنه خـطــيـر في تــقـنــيـنه ثم
ـوذجـاً قـابالً لـلـتـطـبـيق عـلى جـعـله أُ
أرض الـــــواقع فـــــوجــــود الـــــنـــــوافــــذ
ـارة ـكـسـورة في الــشـوارع يـشـجع ا ا
زيـد منـها من بـاب العبث على كسـر ا
ثم يــتــجـــرأ الــفــاعل فــيـــكــســر نــوافــذ
السيارات ثم يتحول العبث إلى جرأة
فـيـتم اقـتـحـام الــبـيـوت وسـرقـتـهـا أو
إتالفهـا كذلك احلـال بالـنسـبة لـوجود
بعض اخمللـفات البـسيطة يـشجّع على
ـزيــد من اخملـلــفـات والـنــفـايـات رمي ا
حـتى يــنـعـدم الــذوق الـعــام واليـصـبح
لـلـنـظـافة مـعـنـى ليـنـعـكس االمـر عـلى
ــا ال يــبــقي مــشــاكل وأزمــات أكــبــر; 
لألنظـمة والـقـوان تـأثـير حـاسم على
سـلـوك االفـراد واجملـتـمـعـات. وجـوهـر
الــنـــظــريــة مـــبــني عـــلى عــلـم الــنــفس
البـشري الـذي يقول بـان اإلنسـان لديه
قــــدرة وحب االنــــضــــبــــاط وااللــــتـــزام
بــالـقــوانــ واآلداب الــعــامــة مـتـى مـا
ـشـجـعـة على ذلك توفـرت له الـبـيـئة ا
وسرعان مـاينـفك من هذا االلـتزام متى
ما رأى االنفالت من حوله)). وتأسيساً
ـا اليقـبل الشك ان  على ذلك يـتضح 
االمريـكـان وحـلفـائـهم; عـندمـا أحـتـلوا
العراق بذرائـع امتالكه ألسلـحة الدمار
الــشــامل كــان هـــدفــهم مــحــو الــعــراق
وأقتـالعه من اجلـذور; وبـنـاء بلـد هش
وضعيف يـسهل السـيطرة عـليه ونهب

اجليش االمريكي بينما يشجع اجلنود
عملـيات النـهب... وقال جنـدي امريكي
في مقـابـلة تـلـفزيـونـية : كم هـو جـميل
ان تـرى الــعــراقـيــ يــتـصــرفــون مـثل
)). إن هــذه الــشــهـادات الـرأســمــالــيـ

تدعم ما عانى منه 
آسي  العـراقـيـ الـذين شَـهِـدوا تلـك ا
والتي استـمرت إفرازاتـها وتداعـياتها
حـتى أالن.  وبــعـد الــبـحث عن األسس
الـتي أعـتـمـدهـا االمـريـكـان وحـلـفـائـهم

منهج; تب  في هذا التدمير ا
 أنــهم عـــمــلـــوا  من الـــلــحـــظــة االولى
لإلحتالل على تطبيق  (نـظرية النوافذ
احملـطـمــة) ; والـتي هي أحــد نـظـريـات
ـــة وتـــتـــضــمـن (( إرســاء عــلـم اجلــر
القـواعد واإلشـارة إلى تأثـير الـفوضى
ـنــاطق احلــضـريـة والـتــخـريب عــلى ا
ــتــمــثــلــة بــاجلـرائـم والــســلــوكــيـات ا
عاديـة للمـجتـمع.  فهي نتـاج فكر كل ا
من اخلبيرين في علم النفس اجلنائي:

جيمس ويلسون و جورج كيلنج.
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ـكن الــنـظــريــة بــســيـطــة لــلــغــايــة و
الـتــعــبــيـر عــنــهـا بــأن الــكــبـائــر تــبـدأ
بـالـصـغـائــر. يـرى هـذان اخلـبـيـران أن
ــة هي نــتـــاج الــفــوضى وعــدم اجلــر
االلــتــزام بـــالــنـــظــام في اجملــتـــمــعــات
الــبــشـريــة فــإذا حــطم أحــدهـم نــافـذة
زجـاجــيـة في الــطــريق الـعــام وتُـركت
ارة هذه النافذة دون تصليح سيبدأ ا
في الظـن بأنه ال أحـد يـهـتم وبـالـتالي
فال يــوجــد أحــد يــتـولـى زمــام األمـور
لتتوالى نوافذ أخرى تتحطم على ذات
نـوال وسـتبـدأ الـفوضى تـعمّ الـبيت ا
ـــقـــابل لـــهـــذه الـــنـــافـــذة ومـــنه إلى ا

الشارع ومنه إلى اجملتمع كله 
ال تــقــتــصــر الــنــظـريــة عــلـى الــنــوافـذ
احملطمـة بل إنها تـمتد وتـكبر لـتشمل
كل نــــواحي احلـــيــــاة الـــشـــخــــصـــيـــة

لبداية مشروع محو العراق; فالعبارة
أعاله تــــؤكـــد عـــلـى إشـــاعــــة احملـــتل
االمريـكي الـبـغـيض ألعـمـال الـفوضى
وأعـمــال الـنـهـب والـســلب والـتــدمـيـر
متلكات اخلاصة; متلكات الدولـة وا
; غـــارقــا بــغـــيــة جـــعــلـه بــلـــداً فــاشالً
وتــأكـيــدا لـهـذا بـالــفـوضى والــفـسـاد
االمـر; فــقــد ذكــر اخلــبــيـر فـي شـؤون
الـشرق االوسـط ( جـيف سـيـمـونز; ت
ـسـتـقبل :2011) في كتـابه : (عـراق ا
- الــســيــاســة االمـــريــكــيــة في إعــادة
تشـكـيل الشـرق االوسط;  الـصادر عن
دار الساقي); عـندما يـتحدث بـالفصل
االول ( االنـهـيـار االجـتـمـاعي); ضـمن
موضوع ( الفوضـى) ما نصه : (( لقد
جلبت القوات االمـريكية والبـريطانية
; الـقـتل اجلـمـاعي والـدمـار لـلـمـدنـيـ
تزايـدة لها. وبذلت وكراهية الـناس ا
وســائل االعالم الــغــربــيــة مــحــاوالت
يــائــســـة لــلــحـــصــول عــلى تـــغــطــيــة
تلفـزيونيـة مالئمـة سياسـيا فتـمكنت
من بث صور عراقيـ فرح يـهللون
لــســـقــوط صـــدام; لــكـــنــهـــا لم تـــهــتم
ـظـلم لــلـضـحـايـا بـالـوضع الـيــائس ا
.... والـذين كـانـوا يـتـفـرجون ـدنـيـ ا
عــلى مــدنـــهم وهي تــدمـــر وتــســحق.
ــتـــحــدة في خالف مع وكــانت األ ا

بكلمات تـثير االستـغراب واالشمئزاز;
ترجمة ظهر في سنة 2011 الطبعـة ا
 لكتاب ( محو العراق... خطة متكاملة
القتالع العـراق وزرع آخر الصادر عن
ــطــبـــوعــات الـــلــبــنـــانــيــة ) شــركـــة ا
ومـــؤلـــفـــوا الـــكـــتــــاب هم  (  مـــايـــكل
اوتــرمـــان و ريـــتـــشـــارد هــيـل و بــول
ويلـسون); فـقـد ذكروا نـقال عن الـقادة
العـسـكـريـ الذين سـاهـمـوا بـإحتالل
الـعـراق; مــا يـلي : (( اتـضــحت نـيـات
ــتــحــدة في الــعــراق مــنـذ الــواليـات ا
بـدايـة االحـتـالل فـتم تـأمــ احلـمـايـة
الى وزارتي الداخـليـة والنفـط فحسب
ـكتـبـات بل تـاحـف وا بـيـنـما تـركـت ا
وحـتى مـخـازن الـذخـيـرة دون حـمـايـة
ا جاء في وسمح البنتاغون إستناداً 
صـــحـــيـــفـــة وول ســـتـــريت جـــورنـــال
بـعــمـلــيـات الـنــهب لــتـقـويـض الـدولـة
الــعـــراقــيـــة وذُكـــرت الــصـــحــيـــفــة ان
الكثيرون من الـقادة العسـكري قالوا
يـوم ذاك ان الـنهـب أمـر جـيد فـالـنـهب
يحـرر والنـهب يـقوض الـنـظام الـقد

ص٢٤)) . لــنــقف هــنــا عــنــد عــبــارة (
الــنــهب يــحــرر) الــتي أطــلــقــهــا قــادة
اجليش االمريكي احملـتل للعراق; فهم
لم يــأتــوا بــهـا مـن فــراغ; وان الـنــهب
يدمـر وال يـحـرر; هي خـطـوة مـدروسة

ثرواته; لـذا فـإنهـا تـعمـدت في إشـاعة
الفوضى واعـمال الـنهب والـسرقة في
الــشــوارع; رغـم انــهم كـــانــوا قــادرين
بالـسيـطـرة على تـلك الـفضـائع; وعدم
الـسـمـاح  بــتـراكـمــهـا الى احلـد الـذي
تـفــاقــمت فــيه  وتـطــورت لــتـشــمل كل
جــرائم الــنـــهب والــســرقـــات والــقــتل
والرشـوة والـفسـاد والـفـوضى وسوء
االدارة والــتــنـظــيـم  وأعــمـال الــعــنف
الـطــائـفي والــعــشـائــري والـقــتل عـلى
الهوية والتهجـير وانتشار اجلماعات
ــســلــحــة ومــا تـــقــوم به من أعــمــال ا
مروعـة; وكل ذلك ما كـان لـيحـصل; لو
ان قـوات االحـتالل الــتـزمت بـتــطـبـيق
الـقـوانـ بـطـريـقـة سـلـيـمـة... ويـعـلّق
ايضاً مؤلـفوا كتاب محـو العراق على

وضوع . هذا ا
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قصود للعراق وشعبه (( إن التدمير ا
ـــتـــحــدة الـــذي قــامـت به الـــواليـــات ا
االمـريــكــيـة وحــلــيـفــاتــهـا إبــان حـرب
اخلـلـيج وحـقــبـة الـعـقــوبـات الـدولـيـة
وحرب اخلـلـيج الـثـانـيـة وخـاصة في
ضـوء غـزو الـعراق فـي نـيـسان 2003
ي شكّل الذي حـدث دون تـفـويض أ
محاولة إبادة إجتماعية ليس للشعب
ـا لـلـدولة الـعـراقـيـة رغم الـتـاريخ وإ
الـــطـــويـل لـــهـــذه الـــدولــــة وتـــعـــايش

مكوناتها األثنية...)). 
شار إليه :  ويضيفون في كتابهم ا

((والسؤال هنا
ـقراطـية كيف حتـقق هذا في ظـل الد
االمـريـكـيـة في الـعـراق?.....)); لـتـكـون

إجابتهم :
(( إن عمـلـية تـمـزيق الـكيـان الـعراقي;

ستكون نتيجة
 مـشـاعـر اإلغـتــراب والـيـأس والـكـآبـة
شاعر الـسلبية هي ظاهرة والقلق وا
سائدة ب النـاس الذين تنقلب أسس
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لندن

ــكـون ــكــون الـشــيـعي وا الــثالثـة: ا
كون كـون الكردي. (اين ا السني وا

العربي?!)
تاسعا يـقول الكثـير من الناس وانا
مــنـهم ان الـنــقـاط الـســابـقـة صــعـبـة
دى ا مستحيلة في ا التحقيق او ر
ـنظـور. وهـذا صـحيح. لـكن وظـيـفة ا
ـعـرفـة الـسـيـاسـيـة الـعـارف اشـاعـة ا
ــعـرفــة هي الــصــحــيــحــة. الن هــذه ا
اساس الوعي السياسي العميق. وال
كنـنا اقامـة حياة سيـاسية سـليمة
ومن ثم بـناء دولـة حـضـارية حـديـثة
دون اشـاعـة هـذا الـوعي الـسـيـاسي-
ــعـرفي الـعــمـيق. وظــيـفـتـي كـكـاتب ا
ـسـتوى ـسـاهـمـةُ في اشـاعـة هـذا ا ا
من الـوعي. وهـو امــر يـقـوم يـقـوم به

احلكومـة بعدد من احلـقائب الوزارية
ـقــاعـد يــتـنــاظـر حــسـابــيـا مع عــدد ا

لكها كل حزب. انية التي  البر
ســادسـا تـتــطـلب حـكــومـة االغـلــبـيـة
ــســار االداري الـــســيــاســـيــة فـــصل ا
الـتـنفـيـذي لـلـدولـة (من مـنصـب وكيل
سـار السياسي وزارة فما دون) عن ا
لـالحـــزاب. وظـــائـف الـــدولـــة تــــبـــقى
ــواطـنــ الـذين مــفـتــوحـة امــام كل ا
تـتـوفـر فـيـهم شـرائط هـذه الـوظـائف

وليس من بينها االنتماء احلزبي.
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ســابـــعــا وهـــذا يـــعــنـي ان وظــيـــفــة
االنـــتــخــابــات هي تــشـــكــيل مــجــلس
النـواب وتشـخـيص الكـتلـة النـيابـية
ــعـنى االكــثـر عــددا فــقط. هـذه هــو ا
ـقـراطـيـا لـعـبارة ـقبـول د الـوحـيـد ا

مـتــحـولـة و مــتـغـيـرة تــبـعـا الصـوات
النـاخبـ كل اربع سـنوات وخـيارات
ـمكن ان يتـحول حزب النواب. ومن ا
اغــلـبــيـة ســيـاسـيــة الـيــوم الى حـزب

اقلية سياسية غدا. 
رابـعـا الـتــعـريف الـوارد في الـنـقـطـة
(ثالثا) يتطـلب وجود احزاب "وطنية"
اي احزاب غير مغلقة قوميا او دينيا
او طائفيـا. وهذا وصف او شرط غير
مـــــــــوجــــــــــود فـي اي مـن االحـــــــــزاب
الـسـياسـيـة احلـالـيـة الـتي فـاز بعض

مرشحيها في االنتخابات االخيرة.
خـامــسـا تـتـطــلب حـكـومــة االغـلـبـيـة
السـيـاسيـة الغـاء طـريقـة احملاصـصة
عـلى اسـاس ما يـسـمى بـاالسـتـحـقاق
االنـتـخـابي والــتي تـعـني في الـعـراق
مـشـاركـة جـمـيع االحـزاب الـفائـزة في

+١) او اغلـبـية حتـالف سـياسي من
حـزب او اكـثـر يـتفـقـان عـلى الـعمل
مـــعـــا وفق بـــرنـــامج مـــتـــفق عـــلـــيه
انية ثم قاعـد البر لتحقيق اغـلبية ا
تــشــكـيل احلــكــومـة. هــذه االغــلـبــيـة

اوال حكـومة االغـلـبيـة السـياسـية (ال
ط احــتـاج الى اي تــوصــيف اخـر) 
اط تشكيل احلكومات معمول من ا
به في اغــلب ان لـم اقل كل االنــظــمـة
ــقــراطـــيــة. وهــو يــخـــتــلف عن الـــد
حـكــومـات "الـوحــدة الـوطـنــيـة" الـتي
تــعـــني مـــشـــاركـــة جـــمــيـع االحــزاب
الــسـيــاسـيــة الـتـي تـمــلك مـقــاعـد في

مجلس النواب.
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ثـانــيـا االغــلـبـيــة الـواردة في وصف
هـذه احلكـومـة ليـست اغـلبـيـة قومـية
(عرب مـقابل اكـراد مثال) وال اغـلبـية
ديـنـيـة (مـسلـمـون مـقـابل مـسـيـحـي
مـثـال) وال اغـلـبـيــة طـائـفـيــة (شـيـعـة
مـقـابل سـنــة مـثال). فـهـذه اغـلـبـيـات
مــوروثــة ولــيــست مــصــنـوعــة وهي
ثــابـــتــة او شـــبه ثــابـــتــة ويـــصــعب

تغييرها. 
ـقـصـود بـاالغـلـبـيـة هـنـا هو ثـالـثـا ا
االغلبية الـسياسية اي اغـلبية حزب
سـيـاسي ذي بـرنـامج سـيـاسي مـع
ـان (نصف فـاز باغـلـبـية مـقـاعـد البـر

االسـتــحـقـاق االنـتــخـابي. كل مـاعـدا
ذلك يـنــدرج حتت عـنــوان االنـحـراف
ـقراطي. وهـو ما حـاصل عنـدنا الد

في العراق.
ثـامنـا مـا تقـدم كـله يقـتـضي تغـيـير
طـبـيـعـة الـدولـة الـعـراقـيـة ونـظـامـها
كونات السياسي ونقلها من دولة ا
ــــــــواطــــــــنـــــــــ ومن الـى دولــــــــة ا
ــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقــيـــة الى الـــد
عناها االصلي او ما قراطية  الد
يسـمى بـنمـوذج ويسـتـمنـستـر الذي
: ـان الى قسـم يعـني انـقسـام البـر
اغـلـبـيـة سـيـاسـيـة تـشـكل احلـكـومة
ـعـارضـة واقـلـيـة ســيـاسـيـة تـشـكل ا
(حـكــومـة الــظل). وهـذا مــا يـجب ان
يــدركه بـشــكل اســاسي الــنـاشــطـون
ــكـونـات ـا يــسـمى ا الــسـيـاســيـون 

نـــصـــر الـــشــهـــداء وعـــوائــلـــهم
ـضـحـية وهـو نـصـر اجلرحى ا
ومـعـانـاتـهم وهـو نـصـر الـقـادة
واآلمــــريـن الــــشـــــجــــعـــــان وكل
قـاتل  حتـية للـعراق واهله ا
ولـكـل صـنــاع الــنـصــر الــكـبــيـر

والتاريخي .
     

                  
{ وزيــــــــر الـــــــعــــــــمـل والـــــــشـــــــؤون

انتـصف فيهـا احلق من الباطل
 والـسـلم والتـعـايش من الـظلم
ـــــة  وقــــيم والــــقــــتـل واجلــــر
الـــفـــضــــيـــلـــة والـــتــــســـامح من
االرهاب والطغيان  حيث وقف
ابـــــنــــــاء الـــــوطـن من اجلــــــيش
والـــشــرطــة وجـــهــاز مــكـــافــحــة
االرهـــاب واحلـــشـــد الـــشـــعـــبي
والبيشمركة والعشائر االصيلة
رجـعية الـعليا  تلـبية لـفتوى ا
ــشــهــودة لـيــعــلــنـوا وقــفــتـهم ا
ـقــدسـة من حتــريـر اراضــيـنــا ا

ــــكـن لــــعــــراقي اال ان الــــتي ال
يــتــذكـرهــا بــفــخـر كــبــيــر حـيث

تَــمُـر عـلــيـنـا الــيـوم ذكـرى يـوم
نـاسـبة النـصـر العـظـيم هـذه ا

عـــصـــابـــات الـــقـــتل واالرهـــاب
الــــداعـــشي  نــــعم يـــحـق لـــنـــا
جــمــيــعــا ان نــشــعــر بــالــفــخـر
واالمتـنان لقـواتنا االمـنية بكل
ــــا قــــدمــــوه من صــــنــــوفــــهــــا 
تـضحـيـات جسـيمـة وماقـدموه
لالنـسـانـيـة جـمـعـاء من خـدمـة
عـظــيـمـة عـنــدمـا اوقـفـوا زحف
ـــوت واخلــــراب والـــتــــخـــلف ا
نطقة بأسرها الداعشي نحو ا
وليس العراق فقط  ان النصر
الـذي حتــقق هـو قـبل كل شيء
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بهدف  وواصل  النـاصرية نزف النقاط
بـعــودته بـتـعــادل من الـصـنــاعـات بـدون
اهداف والـفـشل لـلمرة الـثالـثة  بتـحقيق
ـــوقع الـــرابع  13واحلــال الــفـــوز  في ا
ــتــراجع كــثــيــرا سـادس لــلــصــنــاعـات ا
الـــتــرتــيب10 وتــعـــــــــادل  اجلـــنــســيــة
وفريق احلس بـهدف ليبقـيا في منطقة

اخلطر.

عـلى غـاز الشـمـال بثالثـيـة نظـيـفة لـيرفع
نقاطه 18 ويلزم مضيـفه تذبل اجملموعة
وحــصل الــبـيــشــمـركــة عــلى ثالث نــقـاط
مجـانـيـة بـسـبب  عـدم حـضـور الـشـرقاط
لـيسـتـمر  وصـيـفا17 وحقق ديـالى فوزا
عــريـضــا  عــلى بــابل بــثالثــيــة نــظــيــفـة
خـامــسـا  12وتـقـدم الــبـحـري  ثــالـثـا13
مسـتفيـدا  من نقطـة تعادله مع الـسماوة

ـطـلـوب مـحـقــقـا الـفـوز عـلى  الـرمـادي ا
بــهـدف لـيـتـقـدم ثـالـثـا15ويـدفع بـضـيـفه
لــلـــمــنـــطــقـــة احلــمـــراء  وفــرط احلــدود
ـدني بــالـصــدارة بـتــعـادله مـع الـدفــاع ا
بهدفـ ليبـقى وصيفا  18ويخدم االخر

للخروج من منطقة الهبوط.
WO U « W uL:«

وعاد كربالء بفوز مهم من كركوك بغوزه

ايقاف  تقدمه  وحرمانه من الفوائد.
¡«d U Ë n M «

وبـعـد سـقـوطه  امـام الصـنـاعـة والـقاسم
واخلــروج من الـكـاس  يـكـون الـنـجف قـد
عــــالج مــــشـــــاكــــله  وحــــشــــد اجلــــهــــود
ـصاحلة جمهوره  الذي واجهةسامراء 
يـخـشى الـضيـوف  رغم هـشـاشـتهم  النه

ليس لديهم مايخسروه بعد .
ÊU O Ë W dA «

تـصدر اسـتمرار فـريقهم ويامل انـصار ا
فـي احلالـة الـطبـيـعيـة  والـعـمل لتـحـقيق
ردود من جولة الخرى ألحكام  القبضة ا
ــــوقع واالســــتـــفــــادة من صـــراع عـــلى ا
مالحـقيه في تـوسـيع الفـارق واال ريحـية
الـتي يـربد نـفط مـيسـان  تـعكـيـر األجواء
في   الـظهـور القـوي  في مـسرح الـشعب
وايقاف مفارز الشرطة واحلاق اخلسارة
 ب  جمـهورها الكـبير  لتـعويض نكسة
االمـانــة في الـعــمـارة والن الــفـوز الــيـوم
ســيـــاخــذ لـــلـــواجــهـــة  من قــبـل وســائل

االعالم التي ستتابع  اللقاء.
v Ëô«  U —U  

حـــافظ فـــريـــقــــا دهـــوك و كـــربالء  عـــلى
صــدارتــهــمــا جملــمــوعــتي  دوري االولى
فرغم خسارته امام صـليخ بهدف لهدف
فـقـد اسـتـمـر  دهـوك في مـكـانه 17 فـيـما
تــقـدم االخـر خــامـسـا12 وبـهــدف تـعـادل
رور  في الـتـرتـيب  الـسادس مـيـسـان وا
والـــســابع  واعـــلى نــتــيـــجــة  في الــدور
الثـامن  حققـها مصـافي اجلنوب بـتغلبه
ــتــذيل  الــعــلم بــخــمــســة اهـداف عــلى ا
لـواحــد لــيـصــعـد  رابــعـا  14ال وتــعـادل
سوق الشيـوخ وعفك بهدف لـيستمرا في
مـنـطــقـة اخلـطـر  وعـاد الـكــوفـة لـلـمـسـار

w U d « r U  ≠ W d UM «

تختتم اليوم مـباريات الدور الثاني عشر
 بــاقــامــة خــمس مــواجــهــات تـتــوزع في
مالعب الـــعـــاصـــمـــة  وزاخــو والـــنـــجف
ــواقـع  الــعــنــوان وســيــكــون حتـــســ ا
االبــرز وفــيـهــا يــتـطــلع الــنـفـط  لـتــجـاوز
تــراجــعه  مــؤخـرا بــتــعـادل وخــســارتـ
والـتـعـلم من االخـطاء عـنـدمـا يـواجه قوة
ــتــجـددة فـي ظل عــطـاء نــفط اجلــنــوب ا
الـتــشـكـيـل  الـسـاعي  لــلـبــقـاء في مـواقع
ـقـدمـة واالسـتـمـرار بـتـقـد نفـسـه كـما ا

يلزم وبامكانه العودة بكامل النقاط.
U —U *« “d «

وابــرز مـبــاريـات الــيـوم الــتي يـضــيـفــهـا
مـــلـــعب زاخـــو  بـــتـــضـــيـــيف اصـــحـــابه
والــوصــيف في مــهـمــة تــظـهــر غــايـة في
الــصـعــوبـة عــلى الـزوراء رغـم اكـتــسـابه
ـاضي بـتـغـلـبه جـرعـة كـبـبـرة االسـبـوع ا
على الـكرخ لـكنه يـخشى حتـديات مالعب
احملـافـظـات   ويعـلق  احلـمـد االمـال على
قدرات الالعبـ وادراكهم لطبـيعة االمور
ـــكـن ان تـــخــــرج عن حتــــقـــيق الـــتـي ال
الـنتيـجة وبدونـها قد يـخسـر مكانه فـيما
اخـتص زاخـو التـفـوق على اجلـمـاهيـرية
في مـيـدانه  بـانـتـظار ان  تـقـدم عـنـاصره
هـمـة بتـنـظيم ـطـلوب  بـخـوض ا االداء ا
ـا لــلـوصــول الى نـتــيـجــة االسـبــوع ور

رحلة االولى. ا
“Ë—u Ë W U ô« 

وبـعـد اربع جـوالت بـثـمـان نـقـاط يـسـعى
االمــــانـــة الــــثـــالـث عـــشــــر  دعم حــــالـــته
وتـعـزيـزهـا  في مـواجـهـة  نـوروز   الـذي
الزال يـحـمل شـعـار الـتـحـدي ويـزداد ثـقة
ويكسب الـنقاط  متـوعدا ضيفه  من اجل
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ركزي فاز رئيس االحتاد الـعراقي ا
للمـبارزة زياد حسن بـرئاسة احتاد

غرب اسيا للعبة.
ـؤتـمـر االنتـخـابي الحتاد وانـعـقد ا
غـرب اسـيـا  عـلى هـامش الـبـطـولة
الـعـربـيـة الـتـي انـطـلـقت في مـديـنـة
ـناقـشـة جدول الـسـلـيمـانـية الـيـوم 
اعـــــــمــــــــال االحتــــــــاد و اجـــــــراء
انتخابات جـديدة لالحتاد واسفرت
عن فوز بها رئيس االحتاد العراقي

و باالجماع.
ـنصب الـنـائب االول حـس وفـاز 
الشـريف من اليـمن واحمـد علي من
ــقــعــد الـــنــائب الــثــاني الـــكــويت 

ـنـصب الـنـائب ــطـروشي  وهـدى ا
الــثـــالث واالردنـي حــكم اخلـــالــدي
امــيــنــا عــامــا وعــضــويــة بــاســمـة
الـصبـار من سوريـا واحـمد مـتولي
من فــلــســطــ وواسم احلــسن من

ملكة العربية السعودية. ا
وانــطــلــقت  مـنــافــســات الـبــطــولـة
العربية للمـبارزة للنساء و الرجال
 في قــاعــة نـــادي الــســلــيـــمــانــيــة

الرياضي بالسليمانية.
واسـفــرت مــنـافــسـات الــيـوم االول
للبطولة العربية عن نتائج متميزة
نتـخبات الـكويت ولبـنان وسوريا
في فعاليـات سالح الشيش وسيف
لـــلــمــبـــارزة والــســيـف الــعــربي اذ

شـهــدت مـنـافــسـات فـعــالـيـة سالح
الـشــيش لـلــرجـال تــفـوقــا واضـحـا
لـلـمـنـتـخـب الـكـويـتي حـيث حـصـد
ــركــز الالعـب عــلي نـــاصــر عــلـى ا
االول فــيـمــا حل مــواطـنـه يـعــقـوب
ــركـز الــثـاني وتــقـاسم الـشــطي بـا
ــبـــارزين عـــلي لــيث مـن الــعــراق ا
ــركـز وعــلي عـبــاس من الــكــويت ا

الثالث.
 امـا في فــعـالــيـة الــسـيف الــعـربي
ــنـتــخب الــكــويـتي لــلــرجـال نــال ا
ــركـزين االول و الــثـاني لـالعـبـ ا
عمار العمري و يوسف عبد الكر
و حـل احــــمــــد عــــمــــر من االردن و
ـركـز حـمـزة حـبـيب مـن الـعـراق بـا

الــثــالث.وفي مــنــافــســات الــنــسـاء
بارزة فقد حصدت بفعالية سيف ا
ـركـز الـلـبـنـانـيـة ريـتـا ابـو جـودة ا
االول و جـاءت الــسـوريـة افـروديت
ـركـز الـثـاني و تـقـاسـمت احـمـد بـا
زمـــيــلــتــيــهـــا مــاري عــلي و جنالء

بغداد- الزمان
 فــــاز رئــــيس االحتـــــاد الــــعــــراقي
ــركـــزي لــلـــمــبـــارزة زيـــاد حــسن ا

برئاسة احتاد غرب اسيا للعبة.
ؤتـمر االنـتخـابي الحتاد وانـعقـد ا
غـرب اسـيا  عـلى هـامش البـطـولة
الـعـربيـة الـتـي انطـلـقـت في مـديـنة
نـاقشـة جدول الـسلـيـمانـية الـيـوم 
اعــــــــمـــــــال االحتـــــــاد و اجـــــــراء
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جانب من تكر منتخب العراق النسوي بكرة السلة

قبل الشـروع باحلـديث .. نحـتاج قلـيال من الصـبر والتـروي وحسن الـنوايا ..
شهـد الكروي العـراقي .. لذا دعونا نتـذكر نقطـت أساسية في إعادة قراءة ا

قبل اخلوض في معمعة مصطنعة !!
النـقطـة األولى تـتمـثل في ما تـعـانيه كـرتنـا بـانه ليس ولـيـد اليـوم .. وال يتـحمل

كافة تبعاته االخوة في احتاد الكرة احلالي ..
النـقطـة الثـانيـة : تدور حـول محـورية إمـكانـية احلل .. اذ ان ال شيء اعـجازي
ثابـة مشاكل حـياتية قـائمة مـتنوعـة متعددة .. وكل ما نعـانيه من أزمات يعـد 

كنة احلال .. لكنها 
ـا حوت من مـحورين أسـاسيـ .. دعونـا نعرف قـدمة ..  اذا ما آمـنا بتـلك ا
كتب الـتنفيـذي لالحتاد او ما يسـمى باعضاء الـهيئة اإلدارية معنى عضـوية ا
وواجباتهم ومسـؤولياتهم في الـعقدة واحلل .. هنـا ال نقصد األعـضاء احلالية
فحسب بل ان ما نذهب اليه يشمل جميع احتادات العالم الكروي بال استثناء

وان اختلفت اخملرجات قليال هنا وهناك اال ان األهداف واحدة ..
ـؤسسـات الـكـروية الـعـراقـية  –او من العـضـو االحتـادي .. هو احـد قـيـادات ا
ـستـوى احملـلي واخلارجي .. انـتخب من ـعتـمدة والـناشـطـة على ا ثـلهـا - ا
قبـل الهـيـئـة الـعامـة لـتـطـوير الـعـمل وحـلـحلت الـعـقـد ووضع الـبـرامج واخلطط
ا يتـضمن من تـعديل وتغـير وحتديث مـناهج ووضع لوائح واالستراتـيجيـات 
وصيـاغة مـصطـلحـات واقتـراح قوانـ وتواصل مع الـعالم اخلـارجي واحمليط
احمللي وتـنـظيم مـسـابقـات ودخـول مشـاركات .. لـضـمان أداء واجـبه وحتـقيق
ـتـطلـبات الـقـانون احملـلي ومـا ينـسجم االهداف الـتي انـتخب من اجـلـها وفـقا 

وتماشى مع تعليمات االحتاد الدولي والقاري واالحتادات اإلقليمية ..
سؤول يجب ان كي يكون قادر على تادية واجبه وفقا لهـذا التعريف الكبير وا
يتـحلى العـضو بـاهلـية مـعززة بـامتيـازات.. شهـادات وخبـرة وكفـاءة وسيرة ..
ـسؤولية عـنى فهم الدور وحتمل ا ووعي تواصلي فضال عن مـلكة الـكارزما 

والنهوض بأداء الواجب ..
ـازق يــتــمـثل صـحــيح ان كــرتـنــا في مــازق .. لــكن مـخــطيء من يــعــتـقــد ان ا
بخروجـنا من كـاس العـالم بثاليات او ربـاعيـات .. بل ان االزمة تـتمثل بـالبـيئة
العراقـية الـعامـة والكرويـة اخلاصـة وما حتـتاجه من وعي وعـمل مضاعف من

قبل أعضاء الهيئة اإلدارية وكذا رقابة وحساب ومتابعة الهيئة العامة ..
ان عدم فـهم مـعـنى عـضو احتـاد او حـصـر ذلك في مـرض ( السـفـر وااليـفاد
قبـلة .. ) خطـر كبيـر ومرض مسـتعصي ان والعالقات والـتهيء لالنتـخابـات ا
لم يع الـعـضـو ذاته ومـهامه وحـجم مـسـؤولـيـاته الـتي تـتـطـلب الـعـمل لـيل نـهار
وعـدم الـسـفـر وااليــفـاد اال لـضـرورة قـصـوى جــدا جـدا .. غـيـر ذاك يـفـتـرض
الـتـفـرغ الـتـام لـلـعـمل في مـقـر االحتـاد وزيـارة األنـديـة واحملـافـظـات وتـشـكـيل
ـشـترك من اجل تـصـحيح اللـجـان وتفـعـليـهـا بذات الـعـقلـيـة والروحـيـة والهم ا
مسـار الـكـرة ولـيس ( للـغـنـمـية والـتـكـسب ) علـى حاس كـرتـنـا وجمـاهـيـرنا ..

وتاريخنا واعالمنا ومسؤولياتنا ..
انـهــا ازمـة فــهم دور وواجـبــات .. مـتـى مـا حتــقق ذلك سـنــجـد كــرتـنــا بـخــيـر
ــسـانــدة مـن قـبـل جـمــيع وادارتــنـا جتــد مـن الـوسـط كل احلب واالحــتــرام وا
األطـراف .. لـغـرض وهــدف واحـد يـتــجـلى بـانـقــاذ كـرتـنـا
وعـودتـنـا لـســكـة الـطـريق الـصــحـيح .. واال فـان تـغـيـر
درب والـلجان واالسمـاء والعناوين .. لن االحتاد وا
يـــغــيـــر مـن الــواقـع شيء .... وســـيـــبــقـى ذات الــداء

واكسابير زيف الدواء ..
ــــســــتــــعـــان .. !! والــــله مـن وراء الــــقــــصــــد وهــــو ا
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نتخب الـوطني في ما تبـقى من مباريات بـتصفيات درب ايـوب اوديشو لقـيادة ا كثف االحتاد الـعراقي بكرة القـدم اتصاالته مع ا
ونديال. ا

ـدرب ايوب وقـال مـصدر في احتـاد الـكـرة في تـصريح صـحـفي ان االحتـاد الـعراقي بـكـرة الـقدم كـثف اتـصـاالته مع ا
نتخب الوطني في ما تبقى من تصفيات كأس العالم. اوديشو لقيادة ا

واضاف ان اوديـشو اصبح مـتاحـاً في الوقت احلـالي بعـدما اكمل رحـلة عالجه في قـطر لـكنه لم يـرد على طب احتاد
نتخب الوطني من عدمه. وافقة بقيادة ا الكرة بشأن ا

يذكر ان احتاد الكرة قرر عدم االعتماد على بيتروفيتش في قادم االستحقاقات.
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دخل اإلعالم الــبــاكـــســتــاني  عــلى خط
طالبة بضم الالعب زيدان اقبال ضمن ا
صـفــوف مـنـتـخـب بـاكـســتـان كـون والـده

باكستاني.
إال أن والــدة زيـدان الــعــراقـيــة من مــحـافــظـة
ــنــتـخب ــثــنى اكــدت ان جنـلــهـا ســيــمـثل ا ا
العراقي الغير وأنها ستزور العراق مع ابنها.

وثــمـنت والـدة زيـدان دور الـوزيـر عـدنـان درجـال
التــصــاله وتــسـهــيل كل االمــور الــرسـمــيــة لـضم

جنلها زيدان للمنتخب العراقي.
ويــعــد زيـــدان إقــبــال اول العب
عـراقي عـبـر الـتـأريخ يـرتـدي
قـمــيص نــادي مـانــشـســتـر
يـونـايتـد بـعـد دخـولة في
الدقـيقة الـ 88امام يونغ
بويز الـسويسـري  كما
أصــــــبح ثــــــانـي العب
عـــراقـي يـــشــــارك في
دوري ابطـال اوروبا
بـعــد الــكــابــ هـوار

مال محمد.
وزيدان إقـبـال هو العب
كرة قدم عـراقي يلعب في
مـركـز الـوسط ولـد في يوم
27 نـــيــســان 2003 يـــلــعب
حـالـيـاً مع نـادي مــانـشـسـتـر
يــونــايــتــد الــرديف ويــلــعب مع
مــنــتــخب الــعــراق حتت 23 ســنـة
وهـــــــو أول العـب عــــــراقـي يــــــلـــــــعب
انشستر يـونايتد وثاني العب عراقي

يلعب في دوري أبطال أوروبا.
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ـــنــتــخب الــعــراقي نــتــائج حــقق ا
مــشــرفـة فـي بـطــولــة دبي الــدولــيـة

لبناء االجسام.
ـنـسق االعالمـي الحتـاد بـنـاء قــال ا
االجسـام هشام الـواني في تصريح
ـنـتخب الـعـراقي حقق صـحفي ان ا
ـيزة في بـطولـة دبي حيث نتـائج 

فـــاز الـــبـــطل ســـيف عـــبـــد الـــرزاق
ـفـتـوح ـركـز اخلـامس بـالـوزن ا بــا

90.+
واضاف ان البطل محـمد عماد فاز
ـركـز بـفــئـة كالســيك بـدي بــلـدنـك ا
ــركــز الــســادس والــرابع في فــئه ا
كالسيك فـيزيك وحقق الـبطل فؤاد
مـحمـد أول ميـداليـة ذهبـية لـلعراق

بفئة كالسيك لوزت .168
واوضح ان الــبـطل فــؤاد ايـاد فـاز
ـيـدالـيــة الـذهـبـيـة الـثـانـيـة فـئـة بـا
كالسـيك فـيزيك بـعـد فوزه صـبـاحاً

بفئة الكالسك بدي بلدنك.
يـــــذكــــر ان الـــــعــــراق يـــــكـــــثف من
مـــشــاركـــاته اخلـــارجـــيـــة بــكـــسب
يداليات وكان اخرها في بيروت. ا

انتخابات جـديدة لالحتاد واسفرت
عن فوز بها رئيس االحتاد العراقي

و باالجماع.
ـنصب الـنـائب االول حـس وفـاز 
ركز الـثالث و في فعـالية الشـرقي ا
سالح الشـيش حلت الـلبنـانيـة ريتا
ــركــز االول و نــالت ابــو جــودة بـــا
ـركـز الـثـاني الـعـراقـيـة نــور اكـرم ا
ركز الـثالث للعراقيت فيما ذهب ا

شمس عبد العزيز و سالي شامل .
و تــشــارك في الــبــطـولــة الــعــربــيـة
لـلـمـبارزة 9 دول هي قـطـر االمارات
و االردن و فــــلـــســـطـــ و ســـوريـــا
ولـــبـــنـــان و الـــكــــويت و الـــيـــمــــن

والعراق .
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ــبـيــة الــوطــنــيـة كـرمـت الـلــجــنــة األو
الـعـراقيـة وجلنـتـها الـنسـويـة منـتخب
الـعـراق الـنـسـوي لـكـرة الـسـلـة (3*3)
ــمــيـزة الــتي عـطــفــاً عــلى الــنــتــائج ا
حــقــقـهــا في بــطـولــة الــعـالـم لـتــحـدي
ـهـارات الـتي جـرت عـلى طـريـقة أون ا
الين  بــســبب الــقــيــود الــتي فــرضــهـا
الـوضع الـصـحي نـتـيـجـة تـفـشي وباء

عمورة. كورونا في أرجاء ا
بية الـوطنية وكان رئيس الـلجنـة األو
الـعراقـية  رعـد حـمودي إلـتقى العـبات
الكـات الـفـنـيـة واالدارية ـنـتـخب وا ا
وعائالتهم معربـاً عن سعادته البالغة
ـــمـــكن بــــلـــقـــائـــهم وتـــقـــد الــــدعم ا
لـلـمنـتخب مـطـالبـاً الالعـبات بـضرورة
التركيز على اجلـانب العلمي والتفوّق
دراســـيــــاً ألنه أســــاس الــــنـــجــــاح في

الرياضة.وقـال رئيس االحتاد العراقي
لـكــرة الــســلــة  حــســ الــعــمــيـدي ان
الـعراق شـارك بـبطـولة الـعـالم لتـحدي
ـهــارات لــلــبــنــ والــبــنــات بــيـد ان ا
مـنـتـخب الـبـنــ لم يـحـالـفه احلظ في
ـــرجــوة اذ ودع حتــقـــيـق الـــنــتـــائـج ا
البـطولـة من دورها االول عـلى العكس
من مـــنـــتـــخب الـــبـــنـــات الـــذي واصل
الـنـتـائـج اجلـيـدة وتـمـكـن من الـتـغـلب
عــلى فــرق مــجـمــوعــته في الــنـتــيــجـة
ـركز اخلامس النـهائيـة وحصل على ا
يا مختزال بذلك الزمن بعد ان عشر عا
ــئـة كـان تــصــنـيــفــنـا يــفــوق حـاجــز ا
.واضـــاف الـــعـــمـــيــدي: ان واالربـــعـــ
البطولـة كانت لفئـة الشباب حتت سن
ســتــة عــشــر عــامــا وتــمــكن مــنــتــخب
الـفتـيـات من الفـوز ضمـن ثمـانيـة فرق
في اسـيا لـيشـاركـوا في بطـولة الـعالم

مع مجمـوعة ضمت الى جـانب العراق
تـونس واسـبـانيـا وبـورتـوريكـو وبـعد
الــفـوز عــلى تــونس واســبـانــيــا تـأهل
مـنـتـخبـنـا الى الـدور االخيـر مـتـصدرا

جملموعته.
ــبــادرة الـلــجــنـة واشــاد الــعــمـيــدي 
ـتميزات بيـة في تكر الـفتيات ا األو
ـنـتخب السـيـما والـقـائمـ عـلى هذا ا
ـديــر الـفــني الـدكــتـور رزگـار مــحـمـد ا
الـذي بـذل جـهودا مـضـنيـة في تـطـوير
نـتخب والوصـول به الى مراكز هذه ا

يا. متقدمة عا
ـكتب هـذا وقـد حضـر اللـقـاء أعضـاء ا
التـنـفـيـذي  حـس الـعـمـيـدي و بـيداء
گيالن و باسم مـحمد واألميـن العام
ــالي هــيــثم عــبــداحلــمــيــد واحــمـد وا
صبري وعضـو اللجنة الـنسوية  ليلى

أحمد.
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ــرمى { انـــقــرة - وكـــاالت- تــؤمن العـــبــة كـــرة ا
التركية سيـفدا ألتونولوك بتـمك ضعاف البصر
من خالل تشجـيعهم عـلى التنـافس في الرياضات
رمى هي ريـاضة تقوم فيها فرق االحترافية.كرة ا
مـكـونـة من ثالثـة العـبـ مـعـصـوبي األعـ برمي

كرة بها أجراس في شبكة اخلصم. 
قــالت ســيــفـدا إنه وفي حــديــثــهـا مع بـي بي سي
يــــجب تــــمـــهــــيــــد الـــطــــريق لــــآلخــــرين من ذوي
اإلعــاقـة.ســجــلت سـيــفـدا أهــدافــا في الـعــديـد من

ـيـدالـيـات في ـسـابـقـات الـدولـيـة حـيث فـازت  ا
ــيــة وصــعـدت إلى الــبــطــوالت األوروبــيـة والــعــا
ـبـيـة مـنــصـة الـتـتــويج في دورة األلـعـاب الــبـارا
يدالـية الـذهبيـة مع فريقـها في ريو دي وفازت بـا

 Æ2020 جينيرو 2016 وطوكيو
ــــــــــبـية بـأنهـا "أفضل ووصـفـتهـا اللـجـنة الـبارا
ـركز العـبـــــــــة في الـعـالم" بـعـــــــــد أن احـتـلت ا
األول في قــائــــــــمـة هــدافي طـوكـيــو بـنـتـــــــيـجـة

مذهلة.

عدي
الربيعي

زيدان
اقبال

ŸUL∫ اجتماع احتادات غرب اسيا للمبارزة في السليمانية «

الــــهــــيــــئــــةُ اإلداريــــة لــــنـــادي
الـشــرطـة الـريـاضي مـا زالت
تـــــنــــتــــظـــــر قــــرارات  جلــــنــــة
االنــضــبـاط فـي احتـاد الــكـرة
فــــــيــــــمــــــا يــــــخـص األحـــــداث
ــــؤســــفــــة الــــتـي جــــرت في ا
مـــبــــاراة أربــــيل والــــشــــرطـــة
ــــنــــافـــســــــــــــات بــــطــــولـــة

الكأس.
وبـــــــــ ان اإلدارة مـــــــــا زالت
تــــنـــــتـــــظــــر قـــــرارات جلـــــنــــة
ـسابـقات فـي احلادثـة التي ا
جـــرت في مــلـــعب فـــرانــســوا

حريري في أربيل عقب نهاية
مـبـاراتــنـا أمـام أربــيل بـإطـار

بطولة الكأس.
وأضـافَ ان اإلدارة يــحـدوهـا
األمل في أن تـخـرج الـقرارات
ـا يــوازي مـا حـدث في تـلك
الـــلــــيــــلـــة الــــتي خــــرجت عن
روحـــهــا الــريـــاضــيـــة بــشــكل

كبير.
وأشــارَ الــربــيـــعي الى ان مــا
ــثل صــدمــة حــصل مــا زال 
كبـيرة لـنا وجلــــــــــماهـيرنا
والبــد مـن قــرارات تـــنـــــــــزع
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دعت ادارة نـــادي الـــشـــرطــة
جلــــنــــة االنــــضــــبــــاط في
احتــــــــاد الــــــــكـــــــــرة الى
قــرارات تـــنــزع فـــتــيل
أزمة مباراة أربيل.
وقــــــــــال األمـــــــــ
الــعــام لــنـادي
الــــــشـــــرطـــــة
عـــــــــــــــــــــــــــدي
الربـيعي في
بــــــــيـــــــان  ان

فــتـيـل األزمـة وتــعــيــد األمـور
الى نصابها الطبيعي.

وتـــابعَ الـــربـــيـــعي ان اإلدارة
تــسـعى لـضــمـان حق الـنـادي
وجــمــاهـيــره وانــهــا تــسـعى
إلبــــعــــاد الــــضــــرر الــــذي قــــد
يـــــــحـــــــصـل مـع كـل الـــــــفــــــرق

العراقية األخرى.
ـــــبـــــاراة شـــــدت يـــــذكـــــر ان ا
اعــــتــــــــــــداء جــــــــــمـــاهـــيـــر
اربيل على مـشجعـي الشرطة
في مـــــلــــعـب فــــرانــــــــــــســــوا

حريري.
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إثــــــراء اإلنــــــســـــــانــــــيــــــة جــــــمــــــعــــــاء). 
اجلـمــهـور الـذي حـظـر الـعـرض و بـتـنـوع
مـشاربه عبر عن إعجابه بـاللوحات الفنية
الـتي قـدمت ومنـها لـوحـة (العـرضة) وهي
لـــوحـــة مـــســـتــوحـــاة مـن تــراث مـــنـــاطق
اجلــزيــرة الـعــربــيـة والــتي تــعـتــمــد عـلى
الــشــهـامــة و الــرجـولــة و كــرم الـضــيــافـة
...ولـوحة ( صـور بغـدادية) والـتي تتـغنى
بـتـراث بـغـداد عـلى أنـغـام الـفـنـان الـراحل
نـــاظم الــغــزالي الـــلــوحــات من تـــصــمــيم
واخـــراج الـــفــنـــان فـــؤاد ذنـــون و تــدريب
الــفـنـانـة الــرائـدة هـنـاء عــبـدالـله هـذا إلى
جـانب تـقد فـواصل موسـيـقيـة استـخدم
فــيـهـا اآلالت مـوسـيــقـيـة تـراثــيـة كـالـطـبل
طـيبج وسط تفاعل والـنقارة و الـزرنة و ا
جـــمــاهــيـــري كــبـــيــر جلـــمــيع الـــلــوحــات
وااليـقاعات العراقـية التي قدمتـها الفرقة.
وعــــقب انـــتــــهـــا احلــــفل كـــتـب ذنـــون في
صـفـحـته في (فـيـسـبـوك) ان (الـعـرض نال
اعــجــاب احلـضــور كــافـة جلــمــال تـراثــنـا
وازيـائـنـا ومـوسـيـقـانـا وغـنـائـنـا العـراقي
ـــفــرح ــمـــتـع وا اجلـــمـــيل ذو الـــشـــجـن ا
ـحبـة للـفرقـة وللـعراق الـكبـير وصـفقـوا 

والعظيم بشعبه وارضه).
ـطـربـة شـذى حـسـون مـسـاء كـمـا احـيت ا
اجلــــمـــعـــة حـــفـال في دبي عــــلى مـــســـرح

ـئوية الـيوبـيل احتـفاال 
الـدولـة العـراقـية كـما

≤∞≤∞ wÐœ u³ √ w  WO «dF « W Ëb « fOÝQð W¹u¾0 ¡UH²Šù« 

ئوية الدولة العراقية في بغداد ودبي ≈ôUH²Š ∫ لقطات من اإلحتفاء 

ـطرب حـا الـعـراقي ايضـا مـساء احـيـا ا
اجلـمعة حـفال في اكسبو دبي  2020  على

ناسبة ذاتها. مسرح جوبيلية احتفاء با
wH×²  ÷dŽ 

ئوية وضـمن فعاليات االحتفـاء بالذكرى ا
لـتأسـيس الدولة الـعراقيـة احتضـنت قاعة
عـشتـار في دائرة الـفنون الـعامـة اخلميس
تحفي الـذي ضم أكثر من ست الـعرض ا
عـمال فنـيا مـتحـفيا لـفنـان عـراقيـ كبار
وخملـتـلف األجـيـال الرواد ومـا بـعـد الرواد
شـمـلت لـوحـات لـلـرسم واخلـزف والـنـحت
والـسيـراميك وأنـواع مختـلفـة سواء كانت
ـــعـــدن.وكــانـت بــعض عـــلى اخلـــشب أو ا
تـحفـية كـانت قـد دخلت لـشعـبة األعـمـال ا
تـحفيـة إلعادة تـرميـمها صـيانـة األعمـال ا
ــتـحــفي قــبل مــشــاركــتــهــا في الــعــرض ا
بـجـهـود فـنـاني دائـرة الـفـنـون الـعـامـة في

تحف الوطني للفن احلديث.كما  قـسم ا
االحـــتـــفــاء وبـــحـــضـــور وزيــر الـــثـــقـــافــة
والــسـيـاحـة واالثـار حـسـن نـاظم بـالـفـنـان
الـرائد عبـد القادر العـبيدي بـحصولهِ على
لــوح الـوفــاء مع شـهــادة تـقـديــريـة اذ ضم
تحفية.والعبيدي عرض احدى لوحاته ا ا
من مواليد عام 1930 خـريج معهد الفنون
اجلـمـيـلـة لـعـام 1975 وعـمـل محـاسـبـاً في
ــصـرف الـزراعـي مـنـذ عـام 1952- 1980 ا
ثم انــتـقل الى دائـرة الـفـنــون الـتـشـكـيـلـيـة
لـيكـون احد موظـفيهـا حتى أحـيل للتـقاعد

اخلـطـاط واجلـمـهور بـهذا الـفن الـعربي
االصـــــيل الــــذي يـالقي رواجــــا كـــــبــــيــــرا

وانتشارا واسعا.
وشـارك  اخلـطـاط الرائـد حـس عـبـد الله
ـعـرض بـاحـدى الـلـوحـات الـتي في هــذا ا
ـاضي مـن خالل نـوع اخلط حتــمل عــبق ا
ــربع  احــد انــواع وهـــو اخلط الــكــوفـي ا
اخلط الــكـوفي الــذي كـان يــسـتــخـدم ابـان
الـدولة العبـاسية وقد استـخدم هذا النوع
ـسـاجـد واالبـنـية مـن اخلط عـلى جـدران ا
والـقـصـور ومـيزة هـذا انه قـابل لـلـتـركيب
ــخـتـلـف االوجه عـلى اشــكـال هـنــدسـيـة
ة مـخـتـلفـة ونص لـوحتـه هي اآلية الـكـر
256 من سـورة الـبـقـرة يحـيط بـهـا زخـرفة
نـبـاتـيـة اسـتـخـدم في تـلـويـنـهـا الـبـوسـتر
وفـي هــذه الـــلـــوحـــة حتــمـل من اجلـــمــال

الشيء الكثير وكتبت على القماش 
رافــقـتـهــا مـشـاركــة أخـرى تــشـبه الى حـد
كــبـيـر جــامـعـة اخلــطـوط  اال انـهــا عـمـلت
بـطريـقة مـختـلفـة وباسـلوب مـبتـكر تـغلب
عـليه احلداثة عـندما سال صـاحب اللوحة
اخلــطـاط رعـد عـبـد الــرحـمن عـبـود اجـاب
قـائال (كانت فكرة  هذه الـلوحة مستوحاة
من اغــنـيــة لــفـنــانـة ســويـديــة عن مـديــنـة
الـسالم بـغداد وهـذه اللـوحة فـيهـا الشيء
الـكثـير من انـدماج وتـناسق بـ اخلطوط
اخملــتـلـفـة وفـيــهـا شـبه كـبــيـر مع جـامـعـة
ـضـمــون ولـيس بــالـشـكل اذ اخلــطـوط بــا

اسـتـخدمت فـيـها اغـلب اخلطـوط الـعربـية
التي يغلب عليها احلداثة).

ــــعـــارض ســـبـــقت اقـــامـــة وزارة وهـــذه ا
الــثــقـافــة مـســاء امس الــسـبـت االحـتــفـال
ئـويـة الدولـة الـعراقـيـة برعـاية ـركـزي  ا
مــجـلس الـوزراء. وتــضـمـنت االحـتــفـالـيـة
فــعـالـيـات مــنـهـا : عـرض فــلم عن الـذكـرى
ـئوية من إنـتاج شبـكة اإلعالم العراقي  ا
وعـروض لـلــفـرقـة الـسـمـفـونـيـة الـوطـنـيـة
ايسترو ايسترو محمد أم وا بـقيادة ا
كـر وصـفي والـفـرقـة الـوطـنـيـة لـلـتـراث
ايسترو عالء ـوسيقي العراقي بقـيادة ا ا
مـجـيد وقـصيـدة لـلشـاعـر كاظم احلـجاج
وعـرض للـدار العـراقيـة لألزياء وأنـشودة
(سالم عــلى هــضـبــات الـعــراق) ومـشــهـد
تــمـثـيـلـي ولـوحـة بـالــيـة وطـنــيـة ألطـفـال
ــوسـيــقى والــبـالــيه كـمــا اقـيم مــدرسـة ا
بـالتـزامن مع االحتـفالـية مـعرض لـلوثائق
ـة والـكـتب مـنـذ تأسـيس الـرسـمـيـة الـقـد
الـدولـة الـعـراقـيـة الـذي تـقـيـمه دار الـكـتب
والــــــوثــــــائق  ومــــــعــــــرض لــــــلــــــصـــــور
الـــفـــوتــوغـــرافـــيــة ومـــعـــرض لــلـــفـــنــون
الــتـشـكـيــلـيـة ومـعــرض الـتـراث الـكـردي
ــسـيــحي ومــعـرض ومــعــرض لـلــتــراث ا
تـــراث الـــديـــانـــات فـي الـــعـــراق وعــرض
ـرور جملــمـوعــة من الـفــرق الـشــعـبــيـة وا
ــأكـــوالت الــشـــعــبـــيــة ـــجــمـــوعــة مـن ا

العراقية.

w½UDK « pý— —U³ł

ـنـاهج ي الـعــراقي الـقى مـحـاضــرة بـعـنـوان (دور ا االكـاد
واطنـة واالنتماء الوطني) في ندوة الدراسيـة في تعزيز قيم ا
نظـمـهـا اخلمـيس قـسم الـعلـوم الـتربـويـة والنـفـسـية في كـلـية
ـنـاسـبة مـئـوية تـأسـيس الـدولة التـربـية بـجـامـعة الـقـادسـية 

العراقية.

wHD  g¹Ë—œ ÊËbKš

االخـــتـــصـــاصي بـــجــراحـــة وطب
العـيون و نـقيب االطبـاء العـراقي
ـــوت االربـــعـــاء األســـبـق غـــيـــبـه ا
ــاضي في الــعـاصــمــة االردنــيـة ا
عـمان والـراحل من مـوالـيد 1932
شــغل مـنــصب الـنــقـيب من  1982 الى  1990 كـمــا كـان

ستشفى الرمد وكذلك مستشفى النعمان. مديرا 

dO ô«b³Ž w uý

الشـاعر الـعـراقي يوقـع مسـاء اليـوم االحـد اعمـاله الـشعـرية
الكاملـة  ضمن فعاليات معـرض العراق الدولي للكتاب وذلك

في قاعة سوريا واالردن.
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وزيـرة الدولـة لـلـشـؤون القـانـونـية االردنـيـة افـتتـحت اجلـمـعة
فــعـالـيـات ورشــة تـدريـبـيــة تـتـنــاول فـجـوات وقـضــايـا الـنـوع
ؤسـسات الـتعلـيميـة بتنـظيم جمـعية الـنساء االجتـماعي في ا
ــشــاركـة  31 مـن مــدراء مــديـرات الــعــربــيــات في األردن 

التربية والتعليم.
œu¼dH « s ×  wKŽ

رجل االعــمـال الـعــراقي فـاز عـلـى مـنـافــسـيه في انـتــخـابـات
مـجــلس ادارة الـشـركـة الـعــراقـيـة لـلـنــقل الـبـري الـتي جـرت

اضي. االربعاء ا
p¹UŠ W1œ

ثـلـة عربـية شـابة في مـثلـة السـوريـة نالت جـائزة أفـضل  ا
مـجــال الـدرامـا لـعـام  2021 في مــهـرجـان (األفـضل مـيـدل
تـحدة التي إيست) بدورته الـسادسة في اإلمـارات العربـية ا
تمـنح بتـصـويت اجلمـهور ضـمن مجـاالت الدرامـا والسـينـما

والغناء واإلعالم.
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ــقــيم فـي الــقــاهــرة شـــارك اخلــمــيس االعـالمي الــعــراقـي ا
ــؤتـمــر الـدولي احلــادي عـشــر لالحتـاد الــعـربي ــاضي بـا ا
ـستدامـة والبـيئة وقـدم بحـثا بعـنوان (دور الـبحوث للـتنمـية ا

راكز العلمية في تعزيز تقدم اجملتمع العراقي). وا
”öJ « dLÝ

الـكـاتـبـة الـسـوريـة صـدرت لهـا عن الـهـيـئـة الـعـامـة الـسـورية
لـلــكـتــاب روايـة بــعـنــوان (ويـنــكـســر الـطــريق) تـقع في 270

توسط صفحة من القطع ا
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قـد تـصل إلى حـد قـطع عـالقـة رومـانـسـيـة قـريـبـا.يوم
السعد االربعاء.
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ـتـنًا إلى ليس لـديك مـا تـخـسره وسـيـكـون شريـكك 
األبد.رقم احلظ 9.

Ê«eO*«

خـطط لـلـمــسـتـقـبل وفـكـر فـي األمـور بـذهـنك قـبل أن
تتخذ اخلطوات األولى.

—u¦ «

ــال عــنـدمــا تــسـخــر الــقــوة الـكــامــلـة لــعــقـلك يــأتي ا
باإلضافة إلى تأثيرك.

»dIF «

ـا يـحـدث لك عــلى كـيـفـيـة تـوصـيل يـعـتـمـد الــكـثـيـر 
أالشياء لشريكك.
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تعـتمـد طريـقة سـير حيـاتك الرومـانسـية عـلى شريكك
وفهمه اندفاعك. 

”uI «

ـزيـد من األمـوال على هنـاك فـرصـة جـديـدة لـكـسب ا
دى القصير. ا

ÊUÞd «

ـال بـشكـل أفضل ـزيـد من ا تبـذل اجلـهـود لـكـسب ا
.رقم احلظ 88.
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فـكــر جــيــدا في عــمل مــشـروع صــغــيــر.شــخص مـا
سيقدر جهودك

bÝô«

عواطفك حتت الـسيطـرة  وهذا يسـهل عليك الـتركيز
على عملك.

Ë«b «

كن صـبـورًا وداعـمًـا ومـتفـهـمًـا. كـلـمـا ضـغـطت أكـثر
زادت مقاومتك

¡«—cF «

ــكن أن يــحـدث شـيء مـا فــرقًــا كـبــيــرًا في حــيـاتك
العاطفية.

 u(«
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ضع اجـوبـة الــتـحـديـدات
أفــقـيـا واقــرأ في الـعـمـود
ـطلـوبة: الـوسط الكـلمـة ا
(مـلحن مصري  7 حروف
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أربيل

` U  5 Š rÝU

 56 سـنـة قـضـاهـا مــذيـعـا في إذاعـة بـغـداد.. كـان
امـتاز يـزا وفـصـيـحـا في الـلـغـة الـعـربـيـة صـوتـا 

بنقل صالة اجلمعة ومواسم احلج.
كنت التـقيه ايـام كنت مذيـعا مبـتدءا في سـبعيـنيات
ذيعـ يضم روادا اضي..يـوم كان قسـم ا القـرن ا
وأساتـذة كبـار من أعمـدة اللـغة واألدب والـثقـافة...
مصطفى جـواد مثاال..علـمونا اصول اللـغة والنطق

الصحيح.
ـذيع الـرائـد احلـاج غـازي فـيـصل يـغـادر الـدنـيا ا
اجلـــمـــعـــة في الـــقـــاهـــرة. رحـــمك الـــله
وأسكـنك فسـيح جنـاته يا من مت

غريبا عن وطنك.

عــــام 1985 ولـه مـــشــــاركـــات عــــديـــدة في
ـعـارض الـفـنـيـة التـي اقيـمت آن ذاك في ا

دائرة الفنون. 
من جــانب أخـر ضـمت الـبــاحـة الـداخـلـيـة
لـقـاعة عـشـتار مـعـرضاً فـنـيا لـلفـنـان من
ذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة شـمل اعـمـاالً
يـــدويــة ونــحـــتــيــة ورســـوم ومــصــغــرات
اتـسـمت بـحمـلـهـا االرث الثـقـافي الـعراقي

للفن التشكيلي والتراثي.
W dš“Ë jš

كـما افتتح وزيـر  الثقافـة وضمن االحتفاء
ئويـة معرضاً لـلخط العـربي والزخرفة بـا
ستشار عـلى قاعات دائرة الـفنون رافقـه ا
وضم الــثــقــافي ســعــد بــشــيــر إســكــنــدر 
ـعـرض  34 عـمال خـطـيا خلـطـاط رواد ا
عـرض بلـوحات وشـبـاب وقد امـتاز هـذا ا
مـتنوعة اخلطوط والزخـارف تبرز جمالية
اخلـط الـعــربي بــانـواعـه الـنــسخ والــثـلث
والـــــكـــــوفـي واالنـــــدلـــــسي والـــــديـــــواني
والــــطـــغـــرائـي فـــضال عـن وجـــود بـــعض
االعــمــال اخلــطـيــة تــدخل ضــمن االعــمـال
الـتشكـيلية ألحـتواءها عـلي  اكثر من نوع
مـن هـذه اخلـطــوط في الـلـوحــة الـواحـدة.
وقــد اســتــخــدم في عــمـل هــذه الــلــوحـات
ـــقـــهــر واالبـــرو واجلـــلـــد وهــذا الـــورق ا
ـــاضي االســـلــــوب فـــيه مـــحــــاكـــاة بـــ ا
واحلـاضــر لـلـغـتـنـا الـعــربـيـة لـغـة الـقـرآن
الــكــر وتــطــورهــا وهــو يــبــرز اهــتــمــام

ÊU e « ≠ wÐœ
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قـدمت الـفـرقة الـوطـنيـة لـلـفنـون الـشعـبـية
الـعـراقيـة بقـيـادة الفـنان فـؤاد ذنون امس
ـئـويـة االول اجلـمــعـة احـتـفـاء بـالـذكـرى ا
لـتأسيس الدولة الـعراقية عرضـاً فلكلورياً
تـراثياً كبيـراً ومتميزاً عـلى مسرح اكسبو
دبي  2020 بـــدولـــة االمـــارات الـــعـــربـــيــة
وبـحضور رسـمي عراقي اماراتي مـتمثال
ـالــيــة عـلـي عـبــد االمــيـر عالوي بــوزيــر ا
ووزيـر التسامح و التعـايش نهيان مبارك
ـفـوض الــعـام الكـسـبـو 2020 ال نــهـيـان ا
شاركة جاء بدعم .وقال ذنون ان (تنظيم ا
ـصارف الـعراقـية الـتي وجهت دعوة من ا
ـئوية كون الفرقة إلى الـفرقة إلحياء تلك ا
جتـسد عـمق الفـلكلـور العـراقي من شماله
إلـى جــنـــوبه وهـي لــســـان حـــال الـــتــراث
الـعـراقي األصـيل حـيـث مثـلـت العـراق في
جـمـيـع احملـافل الـعـربـيـة والـدولـيـة طـيـلـة
ـية يـشار لـها عـقـود و حصـدت جوائـز عا
بـالـبـنـان) .أستـهل الـعـرض الـفني الـكـبـير
شاهدين الـذي حضره جمهرة كـبيرة من ا
ــيـة و شــخـصــيــات ثـقــافـيــة عــربـيــة وعـا
ووسـائل اعالم مـختـلفـة بـعزف الـنشـيدين
الــوطـنـيـ الـعــراقي و اإلمـاراتي و كـلـمـة
رسـمية ترحيبـية من دولة اإلمارات القاها
ال نـهيان مشيرا فيها الى ( تاريخ العراق
و تــراثه و مــا لــهــذا الــتــاريخ من أثــر في

وســــــائـل إعالم مـــــــحــــــلـــــــيــــــة عن
عـائـلته.وجـسّـدت فرقـة ذي مـونكـيز
ضمن برنامج تـلفزيوني عُرض ب
شـخــصـيـات الـعـام  1966و1968  
أربعـة رجال يـسعـون ألن يصـبحوا
مغني روك في لـوس أجنلوس. وقد
كـان الــتـشــابه واضـحــا بـ هـؤالء
وأعـضاء فـرقـة بـيـتـلز الـبـريـطـانـية
ـــا يــشـــمـل قـــصــة األســـطـــوريـــة 
الشعر.ومهدت هذه الفرقة الرباعية
ــوســيـقــيـة الــطـريـق أمـام الــفـرق ا
ـؤلـفــة حـصـرا من الــذكـور (بـويـز ا
بـــانـــدز) والـــتـي تـــضم شـــبـــابـــا ال
يعـزفـون على آالتـهم اخلاصـة حتى
. لـو كانـوا في احلـقيـقة مـوسـيقـي
ـتـحدة تـخطت ذي وفي الـواليات ا

مونـكيـز حتى مـبيعـات بيـتلز خالل
فــــتـــرة من الــــزمن إذ تـــصـــدر أول
ألبوم للفرقـة بعنوان ذي مونكيز
ومـور أوف ذي مــونـكــيـز ســبـاقـات
األلـبـومات وتـربعـا عـلى الـقمـة مدة
 31أسبـوعا عـلى التـوالي ب 1966
و  1967. ومن أشهر أغنيات الفرقة
األمـــــيــــركــــيـــــة الست تـــــراين تــــو
كالركسـفيـل ودايدر بـيلـيفر وأ
إيه بـــيــلــيـــفــر الــتـي كــتــبـــهــا نــيل
ــــنـــــد.وبــــعــــد جنـــــاحــــاتــــهــــا دا
الــتــلــفــزيـونــيــة واصــلـت الــفــرقـة
مـــســــيـــرتـــهـــا خـــارج الـــشـــاشـــة
الـــصــغــيــرة وصـــنــعت أعــمــاال
مــوسـيـقـيـة خـاصـة مع فـتـرة
جتدد عـاشتهـا في ثمانـينات
الـقــرن الـعـشـرين. وقـد رفض
مـايكـل نيـسـميث الـتـعاون مع
زمالئه الــســـابــقــ في جــولــة

العـودة هـذه لكـنه أعاد
لمّ الـشــمل مـعـهم سـنـة
 1996 في ألـبـوم جـديد
حمل عنـوان جاستس.
وعــلـق مــيـكـي دولــنـز
الـــعــــضـــو الــــوحـــيـــد
ـــتــــبـــقي عـــلى قـــيـــد ا
احلـــيـــاة من أعـــضـــاء
الــفــرقــة األســاســيـ
عــبــر تـــويــتــر (قــلــبي
غني محطم).وتوفي ا
الــرئـيـسي فـي الـفـرقـة
ديـــفـي جـــونـــز ســـنـــة
2012  ثـم عـــــــــــــــــــازف
الــبــاس بـــيــتــر تــورك

سنة 2019.

YOL O½ ŸÒœuð eOJ½u  Í– „Ëd « W d÷dF  w  ©—«uA*« dš¬®

w Ëb « »U²J «
احـد الـذين شـهـدوا يـوم الـتـاسيس
لكن االحتـفال تاجل الـى موعد اخر
بـسـبب انـتـشــار وبـاء كـورونـا وقـد
قـــامـت الــوزارة مـــشـــكـــورة بــطـــبع
كـتـابي في مـطـابـعـهـا ووضعـته في
ـــعــرض ودعــتــني جـــنــاحــهــا في ا
لــلــمـجــيئ الى بــغــداد لــكن بــسـبب
حــالــتي الــصـحــيــة وعـدم مــوافــقـة
االطـــبــاء والــعـــائــلــة فـي دبي عــلى

السفر هذه االيام اعتذرت
شــكــرا لـــوزارة الــنــفط ولــوزيــرهــا
االســـتــاذ احـــســـان عـــبـــد اجلـــبــار
اسمـاعيل  وشكـرا جمـيع االصدقاء
الـذين كـانـوا يـتـرقـبون زيـارتي الى
الــوطـن امال ان تــتـــحــسـن ظــروفي
الــصـحــيـة اللــتـقي بــهم واشــكـرهم

شخصيا.
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صدر في بـغداد كتـابي الرابع (اخر
ـــشـــوار) وابـــلــغـــني االخ عـــاصم ا
جــهـاد مـديـر االعـالم بـوزارة الـنـفط
ان الـكتـاب يـعرض
االن فـي جـــــــنـــــــاح
وزارة الـــــنـــــفط في
مـــعــــرض الـــعـــراق
الـــدولي لـــلـــكـــتـــاب
الــذي يـقــام لـلــفـتـرة
من  18-8 كــــــانــــــون

االول اجلاري .
وزارة الـــنــفـط كــانت
قــد دعــتـني حلــضـور
االحـــتــــفـــال بـــذكـــرى
تاسـيس منـظمة اوبك
عام  1960 بـاعـتـبـاري

(تـلـقـيت اتـصـاال من ادارة سنـدبـاد النـد يـخبـروني بـان الـفـنان
محـمـد رمضـان يريـد الـتحـدث معي وخـبـرني : ازيك يا اسـتاذ
هشـام? انا بـاحـييك عـلى اللـي انت تعـملـوا واتـشرف بـالتـعرف
علـيك وياريت تـكيب الـعيـال وتكي نـتعـرف علـيكم ونـلعب شـويا
كـن اجي واسلم عـليك مع الـعيـال وان كان صـعب عـليك انـا 
وعـلى االطـفـال) مــضـيـفـا (مـبــادرة جـمـيـلـة وانــسـانـيـة اقـدرهـا

كثيرا).
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ـصـري مـحـمـد رمـضـان قـبـيـل احـيـاء الـفـنـان ا
حفـال علـى مسـرح سـنـدبـاد النـد بـبـغـداد مـساء
اجلـمــعـة اسـتــقـبل اطـفــال الـبـيت اآلمـن لـهـشـام
ـتعـا مـع رمـضان الذهـبـي الـذين امـضـوا وقـتـا 

والتقطوا صورا تذكارية معه. 
وعن ذلك قـال الذهـبي في صـفـحتـه في (فيـسـبوك)

{ لوس اجنلوس (أ ف ب) - توفي
وسيقي األمريكي ؤلف ا غني وا ا
مـايكل نـيسـميث عـضو فـرقة الروك
ذي مـونـكيـز الـتي نافـست الــبيـتـلز
في ســتــيـــنــات الــقــرن الـــعــشــرين
اجلمـعة عن  78 عاما وفق مـقرب
منه.وكـتب مدير أعـمال ذي مونـكيز
زيد أندرو ساندوفال عبر تويتر (
من األسـى تلـقـيـت نـبأ وفـاة مـايـكل
نـيـسمـيث. لـقد تـشـاركنـا عـلى مدى
ثـالثـــ عـــامـــا رحـالت ومـــشـــاريع
مشـتركة كثـيرة تُوجـت بجولة +ذي
مــونـكــيـز+ الـوداعــيـة قــبل بــضـعـة
أسـابــيع).وتــوفي الـفــنـان ألســبـاب
طـــبــــيـــعــــيــــة في مـــنــــزله بــــواليـــة
كاليفورنيا األمريكية وفق ما نقلت
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وصل جنـم بولـيـوود سـلـمان خـان الى الـريـاض مـساء
اضي وشارك في مؤتمر صحفي للتكلم عن اخلميس ا
هــذه الــزيـارة الــتي تــأتي ضــمن مــوسم الــريــاض فـلم
يتمالك طفل سـعودي نفسه وانهار بـاكياً وهو يصافح

بطل الفرقة.
وشكـر سلـمان خان هـيئة الـترفيه مـبدياً كـامل سعادته
ـمــلـكــة: (أنـا مــتـحــمس جـداً وأتــشـرف بــوجــوده في ا
بـوجــودي بــالــريــاض وأعــدكم بــالــعــودة مــرة أخـرى

لتصوير األفالم السينمائية والعروض كما
عــلق ســلــمـــان خــان عــلى مـــوقف الــطــفل
الـباكي قـائالً: (سأحتـفظ بالـلوحـة الفـنية
التي تلقيتها هدية منه وال أصدق أنني
أحظى بهذه احملبـة في قلوب األطفال).
وأشار الى ان (الـسعـودي شعب

مــبـتـسم وال يــوجـد أجـمل
من الـسـعـادة الـتي يـراهـا

على وجوههم).
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سلمان خان 

غازي
فيصل



‚U³Ý W¹ËuM «  U{ËUH*« «–U*

øs e « l

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

هـناك سباق مع الزمن إلبـرام االتفاق النووي مع إيران وسط
ضـغوط دولية وأمريكية وإسرائـيلية تصل الى الكالم الصريح
عن اخلــيــار الـعــســكــري. وهــذا اخلــيـار لــيس كـالمـاً ســهالً
واليـزال يتـقدم عـلـيه العـمل الدبـلـوماسي الـتفـاوضي اجلاري.
رمى لـكن األجـواء لـيـست صـافـيـة ولـيسـت كل الـكرات فـي ا
ز الـدبلومـاسي. هناك عالمـات لتصـعيد ويـقول مراسل الـتا
الـبريطانـية في الشـرق األوسط ريتشارد سـبنسـر في تقريره
ـســؤولـ أمس: سُــربت أخـبــار لــيـلــة األربــعـاء حــول خـطـط ا
ـناورة عسكـرية بهدف الـعسكريـ األمريكـي واإلسرائيـلي 
نشآت النووية اإليـرانية ولكن لم يحدث التسريب أي تـدمير ا
هـزّات. وهـنــاك تـسـاؤالت حـول سـيـاقــات اعالن الـفـشل ومـا
يـترتب علـيه وكيف سيتـعامل مفـاوضو اجتـماعات فـيينا? وهل
سـيعودون الى مجلس االمن الستحـصال قرارات بعقوبات او
ضـربة تـدميـرية  أو سـيـتم ترك االمـر لقـرار كل دولة ومـا تراه
مـناسبا? وهل ستكون هنـاك مراحل انذارية قصيرة باأليام أو
بـالـساعـات لـتـنـفيـذ هـجـوم كـما كـان احلـال يـجـري اتـباعه مع
ـتحـدة حـرب احتالل كـامـلة في الـعراق حـ شـنت الواليـات ا

العام 
ـبـاحثـات في فـيـيـنا اذا نـراهم جـمـيـعـاً يصـفـون ا قـبل هـذا 

بأنها سباق مع الزمن? 
ــتـفــاوضـون ان يــصـلــوا الـيه قــبل ابـرام  أي شيء يـخــشى ا

االتفاق?  
انه من دون شك يـق متوزع في أكـثر من دولة يدلل على ان
إيـران من دون اتــفـاق ســتـمــضي الى تــخـصـيـب الـيــورانـيـوم
بـالنسبة القادرة عـلى االستخدام العسكـري وهذه النتيجة لو
حصلت بحسب تقديرات دولية فإنها ستكون في غضون سنة
ي كله من الـعمل اإليراني وهـذا سيغيـر مجرى الـوضع العا
ــتــحــدة ومــعـهــا إســرائــيل ودول أوروبــيـة ذلك ان الــواليـات ا
تـعهـدوا مـنع امتـالك إيران الـسالح الـنووي لـكن هـذه الرغـبة
ــنع لن تــكـون قــابـلــة لـلــتــنـفــيـذ الــسـهـل بـعــد اعالن إيـران بــا
ـواصفـات الـعـسـكـرية او امـتالكـهـا ناصـيـة الـتـخـصـيب ذي ا

حتى اعالنها امتالك القنبلة النووية. 
ـــفــاوضـــات في فــيـــيــنـــا إذا فــشــلـت ســتــقـــود الى أحــد ان ا
اخلـيارين إمّا احلرب الشاملـة على ايران وهذا خيار صعب
ـتحـدة تـاريخ طويل لـلغـايـة لكـنه لـيس مـستـحـيالً ولـلواليـات ا
بـشن حــروب غــيــر مــتـوقــعــة وواســعـة. أو الــقــبــول بــالـوضع
وذجاً كورياً شمالياً اإليراني اجلديد والتعامل معه بوصفه 
آخـر سـيـواجه احلـصـار والـعـقـوبـات عـلى نـحـو جـدي ولـيس

بشكل انذاري تلويحي كما هو احلال االن.
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{ لـوس اجنــلـيس (أ ف ب)  –يــعــتــمـد
مـهــرجـان سـانـدانس الـسـيـنـمـائي الـذي
قبل صيغة هجينة للمرة ينطلق الـشهر ا
األولى في تـاريــخه إذ يــقـام حــضـوريـاً
ــعــتــاد فـي جــبــال الــغــرب في مــكـــانه ا
األمـيـركي ويُـنـقل في الـوقت نـفـسه عـبـر
اإلنـتـرنت وسـيـكــون وثـائـقي جـديـد عن
كــانــيــيه ويــست من أبــرز مـا يــتــضــمـنه
بــرنــامـجه بــحــسب مـا أعــلن مــنـظــمـوه
اخلـمـيس.  ويعـتـبر مـهرجـان سـاندانس
ــمــثل روبــرت ردفــورد بـ الــذي كــان ا
ــــهــــرجــــانـــات مــــؤســــســــيه من أبــــرز ا
ــســتـقــلــة في الــواليـات الــســيـنــمــائــيـة ا
ـهـرجـان بـأنه يـتـيح ـتـحـدة واشـتـهـر ا ا
اكـــتــشــاف أصـــحــاب مــواهـب يــبــرزون
مستـقبالً ومنهم مثـالً اخملرجان كوين
تـارانتـيـنـو ودامـيـان شـازيل. ويـقـام مـنذ
انـطالقه الـعـام  1978 في جـبـال يـوتـا
نظم لكنّ جـائحة كوفيد- 19أجبـرت ا
عــلى تـنــظـيــمه بـصــيـغــة افـتـراضــيـة في

كانون الثاني/يناير الفائت. 
وفي ظلّ اخملــاوف من تـفــشي مـتــحـوّرة
أومــيــكــرون من فــيــروس كــورونــا قــرر
ـهرجـان أن يـطـبق هـذه الـسـنـة صـيـغة ا
هجيـنة للعروض التي تـتخللها حوارات.
ـــهــرجــان تــابــيــثــا وأوضــحت مــديــرة ا
جـاكـسـون لوكـالـة فـرانس بـرس أن هذه
ـرونـة الـصــيـغـة تــوفـر قــدراً أكـبــر من ا
وحتقق دعـاية وطاقة مضاعفت لألفالم
عروضة.ويتضمن برنامج دورة 2022 ا
مسـلسل جـ يوس الوثـائقي عـن مغني
الـراب كـانــيـيه ويــست وهـو من إخـراج
صديـقه القد كـالرنس كودي سيـمونز
الذي اسـتخدم فيه مـشاهد صورت على

 . مدى أكثر من  20عاماً
وتـشمل الـعروض أيـضاً أعـماالً وثـائقـية
أخرى من بـينـها  وي نـيد تـو تاك أباوت
كــوســبي الــذي يــتــنــاول قــصــة ســقــوط
النجم الـتلفزيوني األميركي بيل كوسبي
 وذي بريـنسس عن حياة األمـيرة ديانا
هرجان في  20كانون ومقـتلها. يُفـتتح ا
الـثــاني/يــنــايــر في ســولت لــيك ســيـتي
ي بـولر عن بفـيلم  لـوسي أنـد ديزي إل
ـمـثـلة الـكـومـيديـة األمـيـركـية الـشـهـيرة ا
لــوســيل بــول عــلـى أن يــخــتــتم في 30

كانون الثاني/يناير.
أما اخملـرجة روري كينيدي ابنة روبرت
ف.كـيـنـيدي فـتـتـنـاول في داونـفول: ذي
كـايس أغيـنسـت بوينـغ سلـسلـة األخطاء
التي أدت إلى كارثـت جويت متتاليت
تعـرضت لهما طائرتا بوينغ  737ماكس
وأســفـرتـا عن مــقـتل مـا مــجـمـوعه 346

. راكباً
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بـدعـة سـمـيـحة الى الـزمـيـلـة ا
خريس

مع تقديري العميق.
عَمّانُ كنتِ لنا األمان

والرِفقَ والغدَ واحلنان.
في الـلـيلِ من شـبّـاكيَ الـعـالي

أُطِلُّ فال أرى
إلّا اشتعاالً مُقمِرا.

في الـفجرِ توقِظُـني العصافيرُ
الصبايا

من أحابيل الكرى
وتَزفُّ لي منكِ التحية
كالقُبلةِ األولى شذية.

ويــــزورُنـي كـــــالــــطـــــيفِ وادي
السيرِ شيخا

وتدورُ كأس من ذهبْ
فاذا ذهبْ

أبقى ابنةَ اجلن األنيسة
لي فوقَ منضدتي جليسة.

فاذا اقتربتُ تبسَّمت:
-(ال: لن تنال

  إلّا اعاجيبَ الضالل).
فاذا اقترحتُ وقلتُ: (نامي

مـــــا شـــــئتِ فــــــوق جـــــفـــــونيَ
اخلجلى احلنون

كالطيرِ في دفءِ الوكون.)
قـالت: (سـأغـفـو في مـقـاصـيرِ

الغَمامِ.)
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(في ذكــرى الـشـاعــر سـلـمـان
السعدي)

ـفــتــوحِ جِـئتَ إليَّ مِن قَــبــرِكَ ا
حَيّا

وبِسترَةٍ بيَدَيك تَنفضُ للرياح
عنها البَقيّةَ مِن تُراب.

وتَصيحُ باسمي: (البارُ ضوّأ
والصحاب

يَتَرَقّبون.
فإلى هُناك الى هُناك.)
السُحبُ تُطرَدُ واألصيل
يَحْمَرُّ يَصْفَرُّ افتتانا

مَلءَ احلدائق والنخيل.
أمّــا قــصـائِــدُكَ احلِــســانُ فَـلَم

تَزَلْ
رَهنَ الزوايا للعَناكِبِ والغُبار.

سلمان دَع لآلخرين
َجلّاتِ الرفيعة تِلك ا

واكتُبْ قصائِدَكَ البديعة
وبغَير وزنٍ أو قوافْ

وبِال شواطئَ أو ضِفافْ
َـــــوتـى الـــــكِــــرامِ لِـــــرِفـــــاقِك ا

! النائم
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(في ذِكْرى الشاعر شِلي)
رُبَّما كانَ ابْتِهاجا

رَقْـــــصـــــةً في آخِـــــر الـــــلـــــيل
ارْتِجاجا.

رُبَّما كانَ ابْتِهاال
وانْتِهاال.

آه يـا قُــبَّـرةً بــيـضــاءَ يـا قَــلـبـاً
جَهُوال

طِرْ بَعيدا
واقْتَطِع ما شِئْتَ بيدا

وتَخوماً وسُهوال.
ما قِف لَـحْظَةً ال غـيرَ طَـيفاً إنـَّ

أو خَياال
عِنْدَ تِلْكَ النافِذَة

وارْوِ لِي ما قَد رَأَيت:
أهيَ خجلى غافية

تَتَراءى

bzUB
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قَطْرَةً مِنْ ماءِ كُوزٍ صافية?
فِي األقاصِ العالية

زُرْقَة تَنْضَحُ طَلّا 
وأَغاريدَ وَظِلّا.

ما الّذي تَلْقُطُهُ اللّيلةَ مِنّيْ
يا غُراباً قابعاً فَوقَ السَعَف?
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قِفْ عـــنــد نــافـــذةٍ وحــدّقْ في
الفضاء

ُضاء واستوهبِ األُفقَ ا
جنماً مُعارا

ولَدتهُ في السَحَر العذارى
سِ فراشةٍ ورداً شذيّا وبِقَدْرِ 
ضَعْهُ على أكتافِ قافيةٍ فريدةْ

فإذا انقضى عام وعامْ
ا وقد بلغَ الفِطام و

(وعلى انبساطةِ راحتَيك)
فاكتبْ قصيدة.
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ُ أسوَدُ باصفرار الت
والكرمُ تُثقِلُه العناقيدُ الكبار

وعُبَيدُ كان مسافرا.
فإلى هناك.. إلى هناك.

ومـعي إلى البسـتانِ كانَ أخي
الصغير.

ولقد خرَجنا آمن
بعد انتقاءٍ واقتطاف

نجلهِ إلَينا فإذا بهِ يَعدو 
مِن أينَ جاء?

وهــنـا انــبَـرَتْ فـالحـة غــضـبى
تصبُّ

به انتهارا
فخَبا وآب.

ووعـدتُـهـا بـالـنـصفِ عـدالً مِن
غَنيمتِنا األثيرة
بعد الظهيرة.

اذا واليومَ ال أدري 
يبدو ألذّ وأطيبَا

ّا اشترينا بعد ذاك
ا اجتنينا آنذاك

عــنـــقــودُ فــرعٍ كـــانَ أعــلى مِن
يَديّا.
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ُــــبَـــشّـــرةُ انـــا ال أقــــول: هي ا
احلمامة

ـــلّــاح وأنـــا ابن نـــوح أو أنــا ا
نوح

ال الــبَــحــرُ يُــومِـئُ لــلــســفــيــنــةِ
بالسالمة

ال الــريحُ بــالــنُــعـمـى تـوافي او
تَروح!
≠≤≠

ما هَزّني شوقاً إلَيكِ أن عود
أو سَجْعُ شَاديةٍ مَُغنّيةٍ طَروب
أو نَــــفْـحُ أنـــــفــــاسِ اخلُـــــزامى

والورود:
ُخَضَّبُ في بل هَزّني الشَفَقُ ا

الغروب
≠≥≠

أنا لم أعُدْ أدري: الشروقَ مِن
الغروب.

قــالـــوا: فَـــدَعْ يـــا شَــيـــخَـــنــا
الكأس الشَقيّة

مـا افـتَضَّ مِـثـلُكَ مِـثـلَـهـا ثَـكـلى
طَروب!

قُــــــلُت: اســــــكُــــــتــــــوا. هَـل في
الزُجاجة مِن بَقيّة?
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الـــلــــيلُ ســــاجٍ والــــديـــوكُ بِال
حَراك

. والريحُ تَعْبى كالتَأَوّه كاألن
مَن أيـقـظ الـقَـلبَ الـوحـيـدَ ولم

يَنَمْ
إلّـــا دَقــائِـقَ بَل ثَـــوانيَ مـــنــذُ

? ح

{ دبي (أ ف ب)  –حـــــثّـت أيـــــقــــــونـــــة
وسيقى األميركية اليشيا كيز في دبي ا
اخلــمــيـس اجلــيل الــشــاب في مــنــطــقــة
اخلــلـيج الــتي تـشــهـد حــمـلــة تـغــيـيـرات
مــتـــســارعــة عــلـى مــواصــلــة الـــتــحــلي
باجلرأة بـينما تـستعد إلصـدار ألبومها
غنية احلائزة على 15 الثامن. وأطلقت ا
جـــائـــزة غــرامـي ألــبـــومــهـــا كـــيــز عـــنــد
مــنــتــصـف لــيل اخلــمــيس اجلــمــعــة في
اإلمارة الـصحـراويـة الثـرية ( 20,00 ت
غ) قـبل إحـيـاء حـفـلـة مـوسـيـقـيـة مـساء

اجلمعة.
وقــالت كــيــز لــوكــالــة فــرانس بــرس في
مقـابلة في مـوقع إكسبو  2020واصلوا
الــتــحــلي بــاجلــرأة واســتــمــروا في أن
تـكـونـوا فـريـدين في حـيـاتـكم وذلك ردا
عـلى سـؤال حول رسـالـتهـا للـشـباب في
اخلـــلـــيج. وأضـــافـت ال تـــشـــكـــكـــوا في
أنفـسكم فكل مـا حتتاجـون إليه موجود
فـي داخـلــكـم. ويــشـهــد اخلــلــيج الــغــني
ــوارد الـطــاقـة تــغـيــيـرات اجــتـمــاعـيـة
واقتصـادية سريعة وواسعة النطاق في
منطـقة تقل أعـمار معـظم سكانّـها البالغ
. عددهم  57 ملـيون نسمة عن  30 عاماً
في الــســعـــوديــة شــمـــلت اإلصالحــات
الــســمــاح لــلــمــرأة بــقــيــادة الــســيــارات
وباالختالط في حفالت موسيقية لم يكن
ـمـكـن تـصـورهـا حـتى وقت قـريب من ا
عـــلى الــــرغم من اســـتــــمـــرار احلـــمـــلـــة

. عارض تشددة ضد ا ا
وفي اإلمـارات التي يـشـكّل األجانب 90
ــئــة من ســـكــانــهـــا يــجــري حتــديث بــا
الـقـوانـ بــشـكل مـســتـمـر ومن بــيـنـهـا
فروض على سكن مؤخّـرا رفع احلظر ا
ـتزوج معاً وتخفيف القيود على غير ا

الكحول.
وقـد أعـلـنت اإلمـارات هـذا األسـبوع عن
تبـني عـطـلـة نـهايـة أسـبـوع عـلى الـطراز
الـــغـــربـي أي يـــومي الـــســـبت واألحـــد
ــنـطــقـة وهـو ــعـتــاد في ا مــبـتــعـدة عن ا

إجازة يومي اجلمعة والسبت.
ويـقــود كال الــبــلــدين جــهــودا إقـلــيــمــيـة
عـتمدة على النفط لتنـويع االقتصادات ا
مـن خالل دعـم قــــطـــــاعــــات الـــــتـــــرفــــيه

والسياحة واألعمال.
وقــالت كــيــز الــتـي بــاعت أكــثــر من 65
مــلـــيــون أســطـــوانــة خـالل مــســيـــرتــهــا
سـتـمـرة منـذ عـقدين هـنـاك الكـثـير من ا
االبـتــكـار وأيــضـا الــكـثـيــر من الـدوافع

واإلبداع وهناك رؤية كبيرة. 
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يـلجـأون إليـها بقـدر ما كـانوا يـفعـلون قبل
اجلـــائــحــة أو أكــثـــر ويــقــول ثالث أربــاع

. هؤالء أنهم يدخنونها يومياً
ويـشرح مـؤرخ اخملدرات سـتيـفن سنـيلدرز
أن الـنـاس ال يـسـعـون بـذلك إلـى االنـتـشاء
بل هـي طريـقتـهم لـلتـعامـل مع قلق احلـياة
ـاثـلة الـيـومـيـة.  ويـشـيـر إلى اخـتالفـات 
سـجلت في اسـتهالك التـبغ واألفيون خالل

فترات تفشي وباء الطاعون في هولندا.
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ارتـفع استهالكها من مرت أو ثالث مرات
فـي األسـبــوع إلى سـت أو سـبـع مـرات أن
ديـنة) عـدم وجـود ما يـفـعله الـواحـد (في ا
يـدفعه إلى االكتـفاء بتدخـ احلشيش. أما
بـيـتـر الـذي كان بـرفـقـتهـا فـيـشـير إلى أنه
تــمــكن بـهــذه الــطـريــقـة مـن الـتــغــلب عـلى
ــلـل.ويُــظــهــر اســتــبــيــان أجــراه مــعــهــد ا
ــبـوس ألبــحــاث الــصـحــة الــنـفــســيـة تــر
ـئـة من مــسـتــهـلـكي واإلدمـان أن  90 فـي ا
احلــشــيــشـة الــهــولــنـديــ يــؤكــدون أنـهم

كن شراؤها ومشتقاتها في عام 1976  و
مـــقـــاهٍ يـــبـــلـغ عـــددهـــا في الهـــاي نـــحـــو
.وتالحظ كارميليتا أن الناس كانوا ثالثـ
يـــذهــبـــون قــبل اجلـــائــحــة إلـى الــنــوادي
كـثون الـلـيلـية لـكـنهـا أقفـلت لـذا باتـوا 
في مـنازلـهم حـيث يدخـنون أكـثر. وتـشير
إلى أن زبـائن مـقـهاهـا أصـبحـوا يـشمـلون
الـكثيـر من ربات البـيوت اللـواتي يشترين

. احلشيشة لكي يتمكنّ من النوم جيداً
) الـتي وتــشـرح صـوفــيـا دوكـتـر ( 18عــامـاً

وأشـارت إلى أن عدد زبـائن نو ليـميت كان
يـــراوح قـــبـل كـــوفـــيــد- 19ب  300 و350
يــومـيــاً أمـا الــيـوم فــيـتــجـاوز 500.  فــمع
ظــهــور فـــيــروس كــورونــا في مــطــلع عــام
 ?2020تـوالت فـتـرات احلجـر اجلـزئـية في
ـا حـد كثـيـراً من إمـكـان ارتـياد هـولـنـدا 
طاعم وقاعات الفنون األدائية احلـانات وا
وســـواهــا من الـــنــوادي الـــلــيـــلــيــة. إالّ أن
ــنــزل إذ إن الـــهــروب بـــقي مــتـــاحــاً فـي ا
تـدخ احلشيـشة مسموح في هـولندا منذ

{ الهــاي (أ ف ب)  –يـــتــدفق الــزبــائن بال
انـقـطـاع إلى صـنـدوق الـدفع في مـقـهـى نو
ليميت في الهاي لدفع ثمن احلشيشة التي
اشــتـروهــا إذ لـوحـظ أن كـثــراً كـثــفـوا من
اســتــهالكــهم إيــاهــا مــنـذ بــدايــة جــائــحـة
كـوفـيد- 19اقـتنـاعاً مـنهم بـأنهـا تسـاعدهم
ـلل. وتقول في تـهدئـة قلقـهم أو احلدّ من ا
ـقـهى األربــعـيـنـيـة كــارمـيـلـيـتـا صـاحــبـة ا
لـوكالة فـرانس برس بابـتسامـة معبّـرة لقد
كـانت اجلائـحة أمراً جـيداً بـالنسـبة إلـينا.
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{ الـريـاض (أ ف ب)  –اسـتـبـعـدت
الـسـلـطات الـسـعوديـة أكـثر من 40
إبال مـن مسـابـقـة سـنـويـة لـلـجِـمال
بـسبب خضوعـها لعمـليات جتميل
ولـلحقن بالبـوتوكس بغرض الفوز
بـاجلوائز الـتي تتجاوز  66 مـليون
دوالر وفـق مـــــا أفــــــاد مـــــســـــؤول
فــــرانس بـــرس. حتــــتـــضـن بـــلـــدة
صـيــاهـد رمـاح الـواقـعـة عـلى بـعـد
نـحو  120 كـيـلـومتـرا شـمـال شرق
الــعــاصــمــة مــنــذ األول من كــانـون

ـدة شـهــر أكـبـر األول/ديــسـمـبــر و
مـهرجان لإلبل على مستوى العالم
فـي نــســـخــته الـــســادســـة. ويــضم
ــزاين الـتي ــهـرجــات مـسـابــقـة ا ا
تــقـيس مـدى جـمـال اإلبل وهـو مـا
ـشـاركــ إلجـراء عـمــلـيـات يــدفع ا
جتــــمـــيل وحــــقن بــــالـــبــــوتـــوكس
والـسيليـكون والفيـلر لتغـيير شكل
شـفـاه اإلبل وحـدبـاتـهـا وأسـبـالـها
ـــنـــافـــســـة لـــلـــفــوز مع احـــتـــدام ا

باجلوائز القيّمة. 

وذكــرت وكـالـة األنـبــاء الـسـعـوديـة
أنّـه  اسـتــبـعـاد  43إبـال نـتــيـجـة
اكتشاف العبث بها من قبل اللجنة

اخملتصة بالعبث.
وهـــو مــا يــعــد اإلعـالن األكــبــر في
حـاالت العبث منـذ النسخة األولى

حسب الوكالة الرسمية.
تُـفحص اجلمـال باستـخدام أجهزة
مـتـخـصـصـة ومـتـطورة تـوضح كل
الـتـفـاصـيل الـدقـيـقـة لإلبـل ومـا قد

يطرأ عليها من تدخالت بشرية.
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{ غزة (االراضي الـفلـسطـينـية) (أ ف ب)  –عـندمـا نظـرت الفلـسطـينـية شـروق شاه
ا أحدثـته من تغـيير في وجـهها عـملـية جتمـيل خضعت ـرآة أُعجـبت  إلى نفـسها في ا
لـها بـهدف إضـافة غـمازة اصـطنـاعيـة علـى وجنـتهـا وهي جراحـة باتت تـلقى إقـباالً في
غـزة.اعـتبـرت هذه الـشابـة التـي تعـمل في مجـال التـواصل أن االبـتسـامة هي واجـهة او
مرآة الوجه. واضافت وهـي تنتعل حـذاء أبيض يحمل عالمـة ديور أبيض وحتمل حـقيبة
علـيـها عالمـة لوي فـويتـون: اذا كانت  ابـتسـامتك جـميـلة فـانت جمـيلـة.قبل نـحو شـهر
حـصلت شروق ( 26عـاماً) على مـبتغـاها من العمـلية الـتي أجريت لهـا في عيادة بوسط
ا مدينة غـزة وهي راضية جداً عن الـغمازة في خدها األيـسر إذ أن النتـيجة أفضل 
كانت تـتوقع وتعـتزم تكـرار التجـربة علـى اخلد اآلخر وخـصوصاً أن الـعملـية بسـيطة
ة.ومع أن جـراحة تـكوين غـمازت شـائعـة في كل أنحـاء العالم وإلى حدّ كـبيـر غير مـؤ
فإن ما اجتذب نساء غزة إليها هو كونها منخفضة التكلفة وآمنة نسبياً خالفاً لعمليات
جتـمـيلـية أخـرى بـاهظـة التـكـلفـة وأكثـر خـطورة إذ أن قـطاع غـزة مـنطـقة شـديـدة الفـقر
سـتمـر منذ ويُـعتبـر نظـام الرعـاية الصـحيـة فيه ضـعيفـاً بسـبب  احلصـار االسرائيـلي ا

سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.
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تــايــلــور لـوكــالــة فــرانس بـرس إن
حـشرات اليعـسوب والدامسيـلفليز
تـتأثـر بدرجـة كيـرة بالـتغـيرات في
الـبـيئـة وتشـكّل تالـياً جـرس إنذار
ـا يـحدث في األراضـي الرطـبة في
كـل أنحاء العالم. ونظراً إلى نقص
فـي الـبـيـانــات عن عـدد من األنـواع
الـتي شـمـلـهـا الـتـقـو يـسـتـحـيل
حتــديـد مـا إذا كـانت مـهـددة أم ال 

لــكن تـايـلــور أبـدى قـلـقه من أن 40
ئة من األنواع قـد تصنف في فـي ا
الــــــواقع عــــــلى أنــــــهـــــا مــــــهـــــددة

باالنقراض.
ولـوحـظ  أن الوضـع مـتـدهـور جداً
في جـنـوب آسـيـا وجنـوب شـرقـها
حــيث بـات أكـثـر من ربع أودونـاتـا
مـعــرضـاً لـلـخـطـر بــفـعل عـمـلـيـات
الـتـطـهيـر والـتـجفـيف الـرامـية إلى
زارع زيت النخيل. إفساح اجملال 

األراضـي في العالم  –مـن بحـيرات
وأنــهــار ومــســتــنــقــعــات أو حــتى
مــنـــاطق ســاحــلـــيــة أو بــحــريــة –
اخــــتــــفــت بــــ الــــعــــامـــ 1970
و2015. ومـع أن األراضي الــرطــبـة
غـالباً مـا تبدو غـير مؤاتـية للـبشر
إال أنــهـا تـوفـر خـدمـات أسـاسـيـة 
عــلـى مــا أوضح أوبــيــرل  مــذكــراً
بـأنهـا تخـزن الكـربون وتـوفر مـياه
نـــــظـــــيــــفـــــة وغـــــذاءً وحتـــــمي من
الــفـيـضـانــات وهي مـوطن لـواحـد
مـن كل عـشــرة أنــواع مـعــروفـة في

العالم .
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وبـالـتالي  تـعـد حشـرات أودونـاتا
تازاً إلى صحة األراضي مـؤشراً 
سـؤول عن القائمة الـرطبة. وقال ا
احلـــــمـــــراء فـي االحتـــــاد الـــــدولي
حلـمــايـة الـطـبـيـعـة كـريغ هـيـلـتـون

{ جـنيف (أ ف ب)   –حـذر االحتاد
الــدولي حلـمــايـة الــطـبـيــعـة من أن
حـشرات اليعـسوب والدامسيـلفليز
حتـتـضر نـتـيجـة لـتراجع األراضي
ـــوطن الــــرطـــبــــة الـــتي تــــشـــكّـل ا
ـلـونة الـطـبـيـعي لـهذه احلـشـرات ا
األنـيـقـة الـتي يـواجه مـا ال يـقل عن
ســدس أنـواعـهـا خـطـر االنـقـراض.
ــــرة األولى يــــعــــدّ فــــيــــهـــا وهـي ا
االحتـاد الـدولي حلـمـايـة الـطـبـيـعة
دراسـة عن وضع أنـواع الـيعـسوب
والــدامـــســيــلــفــلــيــز  –أودونــاتــا-
ـسجـلة في العـالم والبـالغ عددها ا
. والحظ االحتـــاد في  6016 نـــوعـــاً
حتــديث لــقــائــمــته احلــمـراء الــتي
تـشكّل جـردة عن الوضـع في مجال
حـفظ النـباتات واحلـيوانات أن 16
ـئــة من هــذه األنـواع عــرضـة فـي ا
ــديــر الــعــام لـالنــقــراض. وشــدد ا
لالحتـاد الـدولي حلـمايـة الـطبـيـعة
بــرونـو أوبــيــرل عـلى أن الــقـائــمـة
احلـمراء تـؤكد من خالل تـسليـطها
الـضوء على خسائـر اليعسوب في
ــلــحــة إلى الــعـــالم (…) احلــاجــة ا
حـمـايـة األراضي الـرطبـة والـتـنوع

البيولوجي الغني الذي تؤويه.
ــــنـــظـــومـــات ونــــبّه إلى أن هـــذه ا
ـعـدل أسـرع الــبـيـئـيــة تـضـمــحل 
ثـالث مـــرات من الـــغـــابـــات في كل
أنـحاء الـعالم. واشـار تقـرير صادر
عـن اتفـاق رامسـار بـشأن األراضي
ـئــة من هـذه الــرطــبـة أن  35 فـي ا
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ـتـحدة) (أ ف ـمـلـكـة ا { تـوتـنـز (ا
ب)  –تُـــقـــبل جـــهـــات كـــثـــيـــرة في
بــريــطــانـيــا عــلى زراعــة األشــجـار
مـواكـبـةً جلـهـود مـواجـهـة الـتـغـيّـر
ـــــــنـــــــاخي إذ تـــــــرى الــــــدول أو ا
الـــشـــركــات فـي ذلك أحـــيــانـــاً حالً
سـحـريـاً المـتـصـاص ثـاني أكـسـيـد
الــكــربــون أو حتــسـ بــصــمــتــهـا
الـكربـونية لـكنّ هذا االعتـقاد قد ال
يـكون دقـيقـاً نظراً إلى أن الـعمـلية
طـويلة ومعقـدة وينبغي أال حتجب
ضـــرورة احلــــد من االنـــبـــعـــاثـــات
ـلـوثـة. ويـقـول مـديـر مـشـتل مـور ا

تـريـز في جـنـوب غرب إنـكـلـترا آدم
أويـن قبل بضع سـنوات كـنا نزرع
سـتة آالف شـجرة سـنويـا أما اآلن
فــبـات عــددهـا  15 ألــفـا ونــريـد أن
يـــــرتــــفع الـــــعــــدد إلى  25 ألـــــفــــا.
ويـضيف خـالل مروره بـ صفوف
مـرصـوفة بـدقة ألشـجـار الزان مـنذ
ثـالث ســــنـــــوات لـم أضــــطـــــر إلى
االســتــعــانــة ولــو بــشـخـص واحـد
ـعـرفـة مـا إذا كـان في إمـكـانـنـا أن
نـــزرع األشــجـــار لــهم. الـــنــاس هم

الذين يقصدوننا. 
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