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انـــتـــقـــد مــواطـــنـــون في بـــغــداد
واحملافظـات امس  صمت وزارة
الــكـهــربـاء بــعــد تـراجع ســاعـات
احلصـول على الـطاقـة بنـحو 20
ســـاعـــة انـــقـــطـــاع مــــقـــابل اربع
وسط ارتــفـاع ســاعــات جتـهــيــز 
ـولدات  وحتديد اسعار امـبير ا
حــصــة الــعــائــلــة  50لــتــرا نــفط
شـــهـــريــا الـــتي اســـتــنـــفــذت في
مــواجـهــة الــبـرد الــقــارص الـذي
يجتاح البالد منذ ايام  مطالب
احلكـومة باجـراء عاجل لـلوقوف
عـــلى اســـبــــاب تـــردي الـــطـــاقـــة
ـقــصــرين عن هـذا ومــحـاســبــة ا
لف. وقال مواطنون لـ (الزمان) ا
امـس ان (الـــعــاصـــمـــة ومـــعـــظم
احملـــافــظــات غــرقت بـــالــعــتــمــة
نتيجة انـقطاع التيـار الكهربائي

 تــزامـنــا مع االنــخـفــاض احلـاد
بـــدرجـــات احلـــرارة  اذ وصـــلت
ساعات الـتجهـيز ساعـة مقابل 5
ا سـاعات انـقـطـاع متـواصـلـة 
دفـع اغـــلب االســــر الــــعـــودة الى
االساليب البدائية للحصول على
ـــيـــاه الـــتـــدفــــئـــة وتـــســــخـــ ا
لـالســـتــــحـــمــــام) واضـــافـــوا ان
(اخلـدمــة مـتـرديــة بـشـكل واضح
ـــنـــاطق الـــتي تـــخـــضع حـــتـى ا
لــلـــخــصـــخـــصــة الـــتي شـــهــدت
انقطاعا مـتواصال دام لساعات 
ما يـتطلب من احلـكومـة الوقوف
عـلى اسـبـاب الـتـلـكـؤ ومـحـاسـبة
ــســؤولــ عن هـذا ــقــصـرين ا ا
ــلف الــذي يــسـتــغــله اصــحـاب ا
ـولـدات لرفـع تسـعـيـرة االمـبـير ا
الـشــهـريــة) مـؤكــدين ان (حـصـة
الـــوقـــود الـــتـي حـــددتـــهــا وزارة
لـلــنـفط لــكل اسـرة والـبــالـغـة 50

لـترا  اسـتـنـفذت بـغـضـون ثالثة
ايـام مع اســتـمـرار مــوجـة الـبـرد
القـارص التي جتـتاح الـبالد منذ
ايام  وجنـدد الـدعوة الى اطالق
حـــصــة جــديــدة عــبــر الــبــطــاقــة
وجة) واجهـة  هذه ا الوقوديـة 
واشـاروا الى ان (الــوزارة تـلـجـأ
دائــمــا عـنــد انــخـفــاض ســاعـات
الـتـجـهـيـز او حـدوث مـشـكـلـة مـا
ورد من الى اعذار نـقص الغـاز ا
ايـران لـلـمــحـطـات  دون الـبـحث
ـــعـــانـــاة عـن بـــدائل حلل هــــذه ا
الـقـائـمة مـنـذ سـنـوات). وانـتـشر
بـوست بـ مـجـامـيع واتـسـاب 
تـــضـــمن مــــحـــتـــواه (مـــا نـــريـــد
الـكـهـربــاء وحق االنـبـيـاء  نـريـد
عـــــلى وجــــوهـــــكم ذرة حــــيــــاة).
ويواجه طـلـبة الـدراسات االولـية
في اجلـامـعـات الـذين يـسـتـعدون
الداء امـتـحــانـات الـكـورس االول

مـن الــــعــــام الــــدراسي اجلــــاري
ظروفـا صعـبـة  نتـيجـة مراجـعة
دورســهم في الــعـتــمـة وبــاجـواء
بـاردة. بـحـسـب قـولـهم. وأعـلـنت
ـبـاشـرة خـلــيـة االعالم االمـنـي ا
بـــإصالح أبــراج الـــطــاقـــة شــرق
آمــرلي.وقـــالت في بــيــان تــلــقــته
(الزمان) امس إن (قوة من اللواء
٥٢ بــاحلــشـــد الــشــعــبي رافــقت
الكــات الـفــنـيــة إلصالح أبـراج ا
الـــطــاقـــة شــرق قــضـــاء آمــرلي)
واضـاف ان (الـقـوة نـفـذت مـهـمة
ـــوقع لـــلـــمالك الـــفـــني تـــأمـــ ا
نطـقة الشمالية إلجناز لكهرباء ا
الــــعـــمـل في الــــعـــطـب احلـــاصل
لألبراج الناقلة). وافادت الوزارة
في وقت سـابق  ان مـنـظـومـتـهـا
فــــقــــدت  6500مـــــيــــغـــــاواط من
إنــتـــاجــهــا. وعـــزت الــســبب الى
ـورد (انـحـسـار إطالقـات الـغـاز ا

الكهـربائيـة خالل األيام االخيرة
حـيـث بـلـغت ســاعـات الـتــجـهـيـز
أدنى مستـوى لها. وراى اخلـبير
علي الفـريجي في وقت سابق ان
(مشـكلـة الكـهربـاء أصبـحت شبه
مـستـمـرة  وال تـكاد تـسـد حـاجة
ــــواطـــــنـــــ فـــــكــــيـف احلــــال ا
ــعـامل) ـصــانع الــكـبــيـرة وا بــا
مــشــيــرا الى (مــسـألــة انــحــسـار
اطالق الـــغـــاز اإليـــرانـي ذريـــعــة
تـتـحـجج بـهـا الـوزارة لـلـتـغـطـية
عـلى سـوء ادارتهـا وتـقـصـيـرها)

على حد تعبيره 
ـمـكـن االنـتـقـال مـؤكــدا انه (من ا
الى حلـول أخرى وعـدم االعتـماد
على الـغاز اإليـراني من ضـمنـها
صـــنــاعـــة الـــغــاز داخل الـــعــراق
ـصاحب الذي واستـثمار الـغاز ا
يــحـتــرق بـكـمــيـات كــبـيــرة تـقـدر

ليارات).  با

الــعـراق وتــخــلــيص الـشــعب من
ــعــانــاة الــتي يــتــعــرض لــهـا) ا
ومـضى الى الـقـول (يـجب انـهـاء
عـانـاة قبـل النـدم بـحدوث هـذه ا
كارثة انسانية جديدة ال تنسجم
ـادية والبـشرية مع اإلمكانـيات ا
ـتـلكـها الـعـراق والسيـما التي 
فـي ظل وجــــــود فـــــائـض مـــــادي
مـتـمـثل بــارتـفـاع أسـعـار الـنـفط
وتـســديـد الـعـراق مــا بـذمـته الى
كن لـلعراق اجلارة الكـويت اذ 
اســتــخـدام هــذه األمــوال إلنــهـاء
). عـلى صـعـيد مـعـاناة الـنـازحـ
وزعـت وزارة الـــهـــجــرة مـــتـــصل
ــهــجــرين  170الف لــتــراً من وا
مـادة الـنـفط االبـيض بـ االسرة
الـنــازحـة في مـخــيـمي مــامـلـيـان
ـحــافـظـة وبــيـرسـيــفي الـثــاني 
دهـوك ومـخـيم اخلـازر في اربـيل
بواقع مـئة لـتراً لالسـرة الواحدة
.وذكــر مــديــر عــام دائــرة شـؤون
الـفـروع في الــوزارة عـلي عـبـاس
جـهــاكـيــر ان (الـوزارة وزعت 19
الف لترا من مادة النفط االبيض
بــ االســر الــنــازحـة فـي مـخــيم
مامليـان بقضـاء عقرة فضال عن
توزيع  79لتراً في مخيم بيرسي
الـــثـــاني  بـــقـــضـــاء زاخـــو  الى
جانب توزيـعها  71الف لترا في
مــــــخـــــيـم اخلــــــازر) وتــــــابع ان
(الـوزارة مسـتـمـرة بتـوفـيـر مادة
الـنــفط االبـيـض لالسـر الــنـازحـة
في اخمليمات حل انتهاء موجة

البرد التي تشهدها البالد).

الــــكـــاظـــمي الـــتــــوجه فـــورا الى
ـعـنـيـ اخملـيـمــات بـرفـقـته كـل ا
والـقـائـمـ عـلى مـلف الـنـازحـ
ــعـانـاة اإلنـسـانـيـة إلنـهـاء هـذه ا
الكبيرة وتخليصهم من األجواء
والـظروف الـصـعـبـة التي تـفـتـقد
الـى ابـــسط مـــقـــومـــات احلـــيـــاة
وحــقـوق االنــسـان) داعــيـا اال
ـتحـدة الى (الـقيـام بـواجبـاتـها ا
اإلنــــــســـــانــــــيــــــة واألخالقــــــيـــــة
وتخـصيص مـبالغ عـاجلـة إليواء
ــســـاعــدات الـــنــازحـــ  كـــون ا
اإلنـســانــيـة ال تــقف امـام دين او
مـذهـب او عـرق او لــون) وأشـار
الـى انه (عــــلى دول الــــتــــحــــالف
الـــدولي مـــســـاعـــدة الـــنـــازحــ
وتأهيلهم النهـا تعتبر من ضمن
ـساعدة مسؤولـياته وتـعهداته 

السياسية ماو صفه وصمة عار
في جـــبــ اإلنــســانـــيــة ومــدعي
حــقـــوق االنــســان) واضــاف انه
ـعاناة الـتي يشـهدها (برغم من ا
أهلنا في سـنجار من برد وجوع
تأتي الطـائرات التـركية لـتقصف
حـزب الــعـمــال الـكـردســتـاني في
ــديــنــة واصــفــا بــأنــهــا إبــادة ا
جــمــاعــيـة جــديــدة تــريــد اقـتالع
جـذور اإليـزيـديـ واألقـليـات من
الـوطن) مـطـالـبـا رئـيس الـوزراء
مصطفى الـكاظمي بـ(عقـد جلسة
ـشــكـلـة) طـارئــة لـدراســة وحل ا
مـــحــذرا من (اتـــخــاذ احلـــكــومــة
ــتــفــرج الن هــذا األمــر مــوقـف ا
ـــســـاءلـــة ســـيـــضـــعـــهـــا أمـــام ا
الـــقـــانــونـــيــة واألخـالقــيـــة أمــام
شـــعــــبــــهــــا) وتــــابع انه (عــــلى
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اطلق حتالف الـعزم وتقـدم حملة
(عــونــكم) الغــاثــة الــنـازحــ في
اخملــــيـــمـــات الـــتي حتـــاصـــرهـــا
الــثـــلـــوج  فـــيـــمـــا بــادر اهـــالي
االعــظـمـيــة و الـنــاصـريــة بـجـمع
اعــــداد كـــبـــيـــرة من االغـــطـــيـــة 
اساوية للتخفيف من االوضاع ا
داخل اخملـــيــمـــات . وقــال بـــيــان
امس ان (الـتـحـالف اطـلق حـمـلـة
واســـعــة الغـــاثــة الــنـــازحــ في
اخمليـمات داخل محـافظـة االنبار
الـــتي حتــــاصـــرهــــا الـــثــــلـــوج 
للـتخـفيف عن كـاهلـهم) واضاف
ان (احلــمـلــة ســيـتم تــوســيـعــهـا
لتشـمل احملافـظات االخرى خالل

قبلة). االيام ا
 ودعا الـباحث حـيدر عـبد خـضر
ــــبــــادرة الــــتي الـى (تــــوســــيع ا
اطـلـقـهـا شـبـاب الـنـاصريـة حتت
دعمـا الخوانهم عنوان انـا نازح 
النازح الذين يواجهون ظروفا
صـعـبـة تـتــطـلب الـتـكـاتف مـعـهم
وتـخـفـيف عن مـعـانـاتـهم في ظل
البرد الـقارص). ووطـالب النائب
مــحــمــا خــلــيل عــلي آغــا إطالق
حــمــلــة إغــاثــة وطــنــيــة عــاجــلــة
لـلنـازحـ وبتـمـويل من مـوازنة

الطوار للدولة.
وقـــال في بــيـــان ان (مــا يـــحــدث
لـلــنـازحـ الـذين يــعـيـشـون بـ
مطرقة البرد القارص في العراء
وســنــدان تــصــفــيــة احلــســابـات
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 ناشد خبـير في الشـأن القانوني
ــان اجلـديـد  ونـاشــطـون  الــبـر
تـعـديل فـقـرات قـانـون الـعـقـوبات
للـحـد من ظـاهرة الـعـنف االسري
الــتي بــدأت تـزداد بــشــكل مــلـفت
للنـظر دون ردع اجلنـاة محذرين
من تفاقم الـتظاهـرة وانعكـاستها
عـــلـى افـــراد الـــعـــائــــلـــة. وقـــالت
الــنــاشـــطــة هــنــاء ادور لـ (قــنــاة
الــشـــرقــيــة نــيـــوز) ان (اجملــتــمع
بحاجة الى صيـاغة قوان جدية
تـتالئم مـع الـعـنـف االسـري الـذي
بـدأ يـتـصـاعـد بـاالونـة االخـيـرة 
حتى يـكون رادع لـلجـناة ويـسهم

باحلـد من هـذه الظـاهرة وضـمان
حقـوق االسـرة). من جـانـبه  عزا
اخلبـيـر الـقانـوني داود حـس لـ
(الشرقية نينوز) اسباب الظاهرة
الى (الـــبــطـــالــة وانـــعــدام فــرص
الـــعــمـل لــرب االســـرة فـــضال عن
امــور اخــرى قـــد تــكــون تــعــاطي
واد التي اخملدرات وغيـرها من ا
تــــؤثــــر عــــلى وعي الــــشــــخص 
ويـجــعــله دائـمــا في حـالــة مـزاج
ســيئ ويــعــكس ذلك عــلى اســرته
وتــــعـــنـــيـف اطـــفـــالـه وزوجـــته)
ـــان مـــطــالب واضـــاف ان (الــبـــر
بصياغة قوان جديدة لردع هذه
ـــا يـــواكب الـــتـــطــور االفـــعـــال 
احلالي وطـبيـعـة القـضايـا  كون

قـانـون الـعـقـوبـات الـذي مـا زالت
تعمل ببـنوده احملاكم مضى على
تـشريـعه سـنـوات طـويـلـة) ولفت
الى ان (قانون الـعقـوبات احلالي
يــدين بــالـــســجن كل شــخص مــا
ـة  وكان تـسـبب بعـاهـة مـسـتـد
االجـدر بـالـزوجة الـتي رفـع دعوة
ضــد زوجــهــا تـــثــبــيت ذلك عــبــر
تقرير طبي  حتى تـتخذ احملكمة
تخصصة االجـراءات القانونية ا
ــدان بــتــعــنــيف ــتــهم ا بــشــأن ا
اســـــرته). وافــــصـح الــــطـــــفل مع
الـذي تـعــرض لـلـتـعـنـيف والـدته 
والـــتــعـــذيب عـــلى يـــد والــده عن
طـبـيـعـة اجـرام رب االسـرة. وقال
في مـقطع فـيـديـو تـداولـته مواقع

الـتـواصل االجـتـمـاعي ان (والـده
يسـتخـدم طرقـا متـعددة لـتعـذيبه
دون وجـود مـسـوغ يدفـعه لـذلك)
ـعـنف انه واكـدت والـدة الـطـفل ا
ارس (منذ سـتة اعوام وزوجي 
شــتـى انــواع الــتـــعــذيب بـــحــقي
واسـتـذكـر ان اول وجتـاه طـفــلي 
اعـــتــداء تـــعـــرض له جنـــلي كــان
بــعـمــر سـنــة واحــدة مـا ادى ذلك
الى كـسـر انــفه  وبـعـد ذلك ذهب
الى مــــنـــزل والـــدي  حــــتى عـــاد
زوجي مـــرة اخــرى بــعـــد تــوسط
لـــدى االقـــارب الرجــــاعي  حـــيث
ــارس الـقــسـوة تـعــهــد بـأنه لم 
مرة اخرى على ابنائه) واضافت
انه (قــبل ايــام قــام بــضـرب ابــنه
عـلـي واطـفئ مــا يـعــرف بـفــحـمـة
االركـلــيـة بــيـده) مـشــيـرة الى ان
(عـــيــنــهــا الـــيــســرى تـــعــاني من
مـشـاكل صـحـيـة نـتـيـجـة الـضرب
ـــــســــتـــــمــــر). وأعـــــلــــنت وزارة ا
الداخلية في وقت سابق  اعتقال
أب عـنف أبـنه بـطـريـقـة وحـشـية
في العاصمـة  وذلك بعد ساعات
من تـداول فـيـديـو الـتـعنـيف عـلى
مـواقع الـتــواصل.وقـالت الـوزارة
في بيـان انه (بـعد انـتـشار مـقطع
فــيــديــو الب يــعـنـف احــد أبـنــائه
حتـــفــظت مـــفـــارز قــسم شـــرطــة
الراشدية عـلى االب بعد تقد ام
ـركـز تـطـلب الـطـفل شـكـوى الى ا
فيهـا توفـير احلمـاية الالزمـة لها
والطــفــالـهــا) واضــاف ان (قــائـد

شرطـة بغـداد اللـواء الركن مـاجد
ـــفـــاحتـــة وجـه  فـــالـح نـــعـــمـــة 
الـــقـــضـــاء الـــذي أصـــدر اوامـــره
ـادة بـتـوقـيف االب وفق احـكـام ا
٤١٣ مـن قـــانــــون الــــعـــقــــوبـــات
تــــمـــهــــيـــدا التــــخـــاذ اإلجـــراءات
الــقـانــونــيــة الالزمــة بـحــقه وفق
ــتــلك الــعــراق الــقــانـــون). وال 
حــــتى اآلن قــــانــــونـــا لــــلــــعـــنف
األســـري ويــعـــتــمـــد عـــلى مــواد
قــانــونــيــة تــسـمـح لــلـزوج واألب
بتـأديب األبنـاء أو الزوجـة ضربا
ما دام لم يـتـجاوز حـدود الـشرع
ـادة بـحـسب نــاشـطـ .وتـقـول ا
 41من قـانـون الــعـقـوبـات إنه (ال
ة إذا وقع الفعل اي الضرب جر
ـقـتـضى اسـتـعـمـاال حلق مـقـرر 
القانون ويعتبـر استعماال للحق
تــأديب الــزوج لــزوجــته وتــأديب
ـعلمـ ومن في حـكمهم اآلباء وا
األوالد الـقـصــر في حـدود مـا هـو
مقـرر شـرعا أو قـانـونا أو عـرفا).
ـتــحـدة وتــعـرب مــنـظــمــة األ ا
للطفولة اليونيسيف عن حزنها
الــبـالـغ وقـلــقــهـا الــشــديـد بــشـأن
ـتــواصــلـة الــتـقــاريــر احلـالــيــة ا
بــشـان الــعــنف ضــد األطــفـال في
الــعــراق. واكــدت في وقت ســابق
ان (الـعـنف بـدأ يـتـصـاعـد بـشـكل
ملحـوظ ضد األطـفال منـذ بداية
وال يـزال األطفال انتـشار كـورونا
يفـقدون حيـاتهم نـتيـجة حلوادث

عنف في العراق). 
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واألحـوال اجلـويـة) واضـاف في
بـيــان امس أنه (جـرى تــخـفـيض
ـئـة من الـغاز الـوطـني من  50بـا
طاقة حقول الزبير غرب القرنة 
بـســبب سـوء األحــوال اجلـويـة)
ولـــــفت الـى ان (بــــذلك تـــــصــــبح
فـقودة بسـبب انخفاض القدرة ا
ضـغط الــغـاز  6500مـيــغـاواط)
ــفــقـودة من وتــابع ان (الــقـدرة ا
اخلطـوط اإليـرانـية بـنـحو 1100
مـيغـاواط وهـو مـا يـلقـي بظالله
عـــلى تـــراجع ســاعـــات جتــهـــيــز
الـــكـــهــربـــاء). وكـــان خــبـــراء قــد
اتـهمـوا  جـهـات بـالسـعي لـبـقاء
الــعـراق بـال كـهــربــاء واالعـتــمـاد
ـا ادى ـســتـورد  عـلـى الـغــاز ا
الى تـــفــاقم ازمــة الـــكــهــربــاء في
الــبــلــد. وشــهــدت اغـلـب مـنــاطق
الـعـاصــمـة واحملـافـظـات األخـرى
انـقـطاعـا شـبه مـسـتمـر بـالـطـاقة
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رجحت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل
 ان يــــكـــون طــــقس الـــيــــوم االحـــد صــــحـــوا مع عــــودة درجـــات احلـــرارة
باالرتفاع.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم االحد
ناطق كافـة مع بعض الغـيوم والضـباب  اما درجات سيـكون صحـواً في ا
احلـرارة فــتـرتــفع قـلــيال  حــيث سـتــسـجل الــعـظــمى في دهــوك وأربـيل 8
وصالح الـــدين وديـــالى 13 وبـــغـــداد  16 وكـــربـالء والـــنـــجف وبـــابل 17
والـبصرة  18 درجة مـئوية) وأشار إلى ان (طـقس يوم غد االثـن سيكون
ودرجـات احلرارة ـنـطـقـت الـشـمـالـيـة واجلـنـوبيـة صـحـواً مع ضـبـاب في ا
ـنـطــقـة الـوسـطى صـحـواً الى غـائم تـرتـفع قـلـيال  فـي مـا سـيـكـون طـقس ا
جزئـيا وال تغـير في درجات احلـرارة). وغيرت مـحافظـة السلـيمانـية أوقات
الدوام الـرسمي في دوائرها احلكومية.وقال احملافظ هفال أبو بكر في بيان
امس إنه (بسـبب حتـسن الطـقس نـوعـا ما وعـودة احلـياة الى طـبـيعـتـها في
احملافـظة سـوف يـبدأ دوام الـدوائـر احلكـومـية من الـيـوم األحد فـي السـاعة
تأثر العـاشرة صباحـاً وحتى السـاعة الثـانية ظهـراً).وتوقع خبـراء االرصاد
نخفض جوي آخر قـطبي شديد البـرودة يبدء مراحله األولى على الطـقس 
ـتــوسط مـصـر بالد الـشــام والـعـراق وشـمـال مـنـاطق دول شــرق الـبـحـر ا
ـقبـل. وضرب زلـزال بـقوة 6 ووسط اجلزيـرة الـعـربيـة ابـتداء مـن االربعـاء ا
ـعهـد الفـلبـيني لـعلم الـبراك .وقال ا درجات إقـليم سـاراجناني في الـفلبـ
والـــزالزل إن (زلـــزاال بــــلـــغت قـــوته  6.5درجـــة ضـــرب مـــقـــاطـــعـــة دافـــاو
) وأضـاف ان (الزلزال كان مـركزه على عمق 66 أوكسـيدنتال في الـفلب

كيلومترا ووقع على بعد  234 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة بلوت ).
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كبـيراً جداً من التالميذ وتواجد أعـداد كبيرة من الطلبة
في الــصف الـواحـد) مـبــيـنـا ان (بـعض الــلـقـاحـات قـد
تنـتهي صالحـيتـها وال يـزال اإلقبـال علـيهـا قلـيالً لذلك
هنـاك ضرورة لشمول األعمار الصغيرة بها). ورصدت
الـوزارة امس   4884اصـابـة بـكـورونـا وشـفـاء 1704
ـوقف الـوبـائي حـالـة وبـواقع  6وفـيـات جـديـدة. واكــد ا
الــيـومي الــذي اطـلــعت عـلــيه (الـزمــان) امس ان (عـدد
الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنات
مشـتبه اصـابتـها بـالفـايروس بـلغت اكـثر من  19الـفا 
حــيـث  رصــد اصـــابــة  4884بـــكـــورونـــا في عـــمــوم
احملـافـظــات) واضـاف ان (الـشــفـاء بـلغ  1704 حــالـة
وبــواقع  6وفــيــات جــديــدة) واشــار الى ان (اكــثـر من

ضاد). تسعة االف شخص تلقى جرعات اللقاح ا
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ــــديـــر الـــعــــام في وزارة الـــصــــحـــة جـــاسب اقـــتـــرح ا
احلـجــامـي شــمــول األعــمــار من ســتــة اعــوام فــأكــثـر
بالـتلقيح ضد كورونـا.وقال احلجامي في تصريح امس
إن (تــعــلـيــمــات صـدرت مـن الـوزارة والــلــجـنــة الــعـلــيـا
للـصحـة والسالمـة الوطـنيـة شجـعت على أخـذ اجلرعة
ـعـززة لـلــذين تـلـقـوا اجلـرعـتــ سـابـقـاً وبـإمـكـان أي ا
ـعززة بعد 6 شخص تـلقى جرعـت أن يتلـقى اجلرعة ا
أشــهـر من اجلـرعــة الـثـانـيــة) واشـار الى انه (دعـا في
ـتلـقـ للـقـاح حيث أكـثـر من مـناسـبـة إلى تقـلـيل عمـر ا
كـان سـابـقـا  18عـامـاً فـمـا فـوق ثم أصـبح  12عـامـاً 
واآلن اطـالب بـأن يكـون الـعـمر  6سـنـوات فـمـا فوق من
كـونـهـا تـشـهـد زخـماً ـدارس االبـتـدائـيـة  أجل شـمـول ا

تاخير لبـؤر تنفيـذ عمليات داعش
لتـقلـيل الـضرر وتـكـبيـد الـتنـظيم
ـكـنــة ومـنـعه من اكـبـر خـســارة 
حتقيق اي جناح يجيرها اعالميا

لصاحله). (تفاصيل ص 2).
 وشدد رئيس كتلة النهج الوطني
الـنــيـابــيــة احـمــد الـربــيــعي عـلى
ضـرورة تـعـزيــز اجـراءات حـمـايـة
احلـــدود مـع ســـوريــــا . وقـــال في
بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(احلاجـة تشـتد لالهـتـمام بـتعـزيز
اجـــراءات حــــمــــايـــة احلــــدود مع
سوريا بـعد عمـلية هـروب سجناء
داعش من احــد الـســجــون  وهـو
تــــهـــديــــد جِــــدي لالمـن الـــقــــومي
الـعــراقي يــتـطــلب الــتـركــيــز عـلى
تشـكيل عـمق دفـاعي رص سـاند
لــلـــخط االول مـن قــوات حـــمـــايــة
احلدود بنشر قوات مجربة تعالج
اية اختراق او جتـاوز لالرهابي
خط احلمـاية االول) فـيمـا  اكدت
خــلـــيــة االعالم االمـــني في بـــيــان
تلـقته (الـزمـان) امس ان (ردا على
األعـمـال اإلرهــابـيــة الـغـادرة ومن
ـيدانـيـة وتكـثيف تـابعـة ا خالل ا
اجلـهــود االســتــخــبـاريــة لــوكــالـة
االســتــخـــبــارات والــتــحـــقــيــقــات

االحتــاديــة في وزارة الــداخــلــيــة
وخلية االستهداف الـتابعة لقيادة
ــشـتــركـة   رصـد الـعــمـلــيـات ا
ومــتـــابــعـــة قــيـــاديــ إثـــنــ من
عـصـابـات داعـش وهـمـا االرهـابي
ـكـنى ابـو عـصــام الـذي يـشـتـغل ا
منـصب مـا يـسـمى مـسـؤول قاطع
دجلة واالرهابي ابو محمود كانا
يــســتـــقالن عــجــلـــة نــوع بــيك اب
ويـــرتـــديـــان حـــزامـــ نـــاســـفــ
وبصحبتهما إرهابي ثالث  حيث
 تـزويـد طــيـران الـقــوة اجلـويـة
ــعـلــومـات الــتي بــدورهـا بـهــذه ا
وجـهت ضـربـة جـويــة دقـيـقـة لـهم
قـرب احلـضــر في قـاطـع اجلـزيـرة
بـ قـضــائي بـيـجـي واحلـويـجـة
ــا ادى الـى تــدمـــيــر الـــعــجـــلــة
بالكامل وهالك من كـان بداخلها)
واضـــاف ان (الـــقــــوات االمـــنـــيـــة
تـتـوعـد بـعـمــلـيـات نـوعـيـة أخـرى
سـتـكـون قـاصــمـة لإلرهـابـيـ في
الــقـــريب الـــعـــاجل وكـــمـــا وعــدت
سـيــكــون الـرد قــاسي جــداً وغــيـر
مـتــوقع فـإن دمــاء الـعـراقــيـ لن
ا تذهب سدا وسـتضيق األرض 
رحبت على كل من تسول له نفسه

العبث بأمن العراق). 
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اقـتـرح خـبـيـر امنـي  حـلـوال لـسد
الـثـغـرات االمـنـيـة في احملـافـظـات
الـتي تـشـهـد تـصــاعـدا بـعـمـلـيـات
داعش  وتأكـيـد ابـعـاد الـتدخالت
السياسـية بعـمل هذه االجهزة مع
تــفـــعــيل اجلـــهــد االســـتــخـــبــاري
وحـمـايــة الـســجـون. ودعــا حـيـدر
السلمـان عبر مجـموعة واتساب 
احلــــكــــومــــة الـى (الــــدفع نــــحــــو
نظومـة االمنية بايقاف استقرار ا
التنـقالت والتـسريـحات واالقاالت
غيـر الضروريـة  ومنع الـتدخالت
حيث ال السياسية بالعمل االمني 
دور له غـيـر االعـاقـة واليـحـمل في
ثناياه اي تطـور لها) مشددا على
(زيادة احلـمايـة على نـقاط جـاذبة
لعمليات داعش من اهمها سجون
احلـــوت وابـــو غـــريب والـــتـــاجي
وتـســفــيــرات الــبــصـرة مـع زيـادة
حلقـات االشراف من مـكتب رئيس
ـنــظـومــة االمـنــيـة الـوزراء عــلى ا
بصنـوفهـا كافة) مـطالـبا االسراع
بـ(تــنـفــيــذ احــكــام االعــدام لــقـادة
داعش قـــبل مـــعـــاودة عـــنـــاصــره
بــاجــراء مـــحــاوالت تــهـــريــبــهم)
ـبـاغـتـة الـسـرية مـؤكـدا (اهـمـيـة ا
والســــيـــــمــــا في ــــعــــاقـل داعش 
االماكن التي تعد صعـبة جغرافيا
منـها مـرتـفعـات اجلوخ وحـمرين
وزيــادة الــعـــمل االســتـــخــبــاراتي
اليقاف اخـتراق داعش لـلمنـظومة
اجملـتـمـعــيـة الـتي تـعــتـبـر مـصـدر
جتـــنــــيــــده الــــرئـــيـس) واضـــاف
(ضرورة التداول السلمي للسلطة
ومـــا لـه من تـــأثــــيـــر واعــــتـــمـــاد
علومة االستخباراتية من الدول ا
الصـديقـة اضافة الـى االستـجابة
الـســريــعـة لــقــوات خـاصــة تــمـلك
الـيـات الــتـدخل بــاقل مـدة وبـدون
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ووكـــيـل وزارة الـــتـــجـــارة والـــســـفـــيــر
الــلـبــنـاني ورئـيـس إحتـاد الـصــنـاعـات
ديرين الـعام في الـعراقي وعـدد من ا

الوزارة والتشكيالت العامة التابعة لها
ونـائب رئيس غرف جتارة بغداد وجمع
مـن الـصـنـاعـيــ ورجـال األعـمــال). في

نطقة هـكذا معارض ومؤتمـرات يخدم ا
مـن خِالل نــــقـل اخلــــبــــرات وحتـــــقــــيق
شـترك ب الـشراكـة وتفعـيل التـعاون ا
) معربا عن (ترحيبه الكبير الـصناعي
بـدعوة نـظيـره اللبـناني بـإقامـة معرض
صنع في العراق على أرض لبنان خِالل
ُـقـبـلـة من أجل تـعـزيـز الـعـالقات ـدة ا ا
ـشتركة وتوسيع التعاون في اجملاالت ا

الصناعية واإلقتصادية والتجاريـة). 
„d²A  ÊËUFð

مــن جــانــبـهِ أكــدَ بـــوشــكـــيــان أن (هــذا
ـعرض يأتي في إطار تـعزيز العالقات ا
ُشترك ب البلدين والسعي والتعاون ا
إلقـامـة عالقـات طـويلـة األمـد حـيث يُـعد
مُــنـطـلــقـاً في سـبــيل تـوطـيــد الـعالقـات
ـعلـومات الـثُـنائـية وتـبادل اخلـبرات وا
ونـقل التكـنولوجـيـا ) وتابـع البيان ان
(الــوزيـريـن جتـوال في أروقــة وأجـنــحـة
ـــنــتـــجــات ـــعــرض وأطـــلـــعــا عـــلى ا ا
الــلـبــنـانــيــة من الـصــنـاعــات الـدوائــيـة
والــتـجــمـيـلــيـة و الــغـذائــيـة واأللــبـسـة
وغـيـرهـا) مـؤكديـن (اإلستـمـرار بـإقـامة
ـعـارض لتـشـجيع الـصـناعـة الـوطنـية ا
فـي كِال البلـديـن) واشار الـبيان الى ان
ــعـرض حـضـره كُل من (حــفل إفـتـتـاح ا
مـستشار األمن الـقومي قاسـم األعرجـي
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جنـحــت الـشـركــة الـعـامـة غــضـون ذلك 
ــعـدات اإلتـصـاالت والـقـدرة ومن خِالل
قـسم البحث والتطويـر ومصنع الكندي
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اعــرب وزيــرا الــصــنــاعــة مــنــهل عــزيـز
اخلـــبــاز ونــظــيـــره الــلــبـــنــاني جـــورج
بـوشكيـان عن رغـبة حكومـتي البلدين 
تــوسـيع افــاق الـشــراكـة والـتــعـاون في
اجملـــاالت كـــافــة. ونـــقل بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـزمان) امس عن اخلـباز خالل افـتتاح
مـعرض صنع في لبنان بنسخته األولى
الذي عـلى أرض معـرض بغـداد الدولي 
ُــخـتـلف يــضُم الـعــديـد من الـشــركـات 
الـــصــنـــاعــات الـــغــذائـــيــة والـــدوائــيــة
والــنـســيج واجلـلـود ومــواد الـتــجـمـيل
ثل عرض  وغـيرهـا  القـول ان (هذا ا
بــدايــة حــقــيـقــيــة لــلــنــهــوض بـالــواقع
الــصــنــاعي والــتــجــاري لــكِال الــبـلــدين
ـعارض حـيث جـاءَ مُكـمالً للـعـديد من ا
الـتي اُقـيمت في بـغـداد ومنـها مـعارض
التي صـنع في سـوريـا ومـصـر واألردن 
يـتم من خاللـها اإلطالع عـلى إمـكانـيات

الدول).
W½“«u²   U öŽ

مــؤكـداً ان (الــعــراق بـدء يــأخـذ مــوقـعه
ـنـظومـة الدولـيـة ويعـيد احلـقـيقي في ا
أمـجـاده الـكـبـيـرة بـفضـل رجالـه وقادته
وشـعـبه ولديه عالقـات مـتوازنـة وطيـبة
مـع اجلــمــيـع ) وتــابع ان (إقــامــة مــثل
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نع تكـرار اخلروقات عـلى القادة االمـنيـ  شدد رئـيس الوزراء مصـطفى الـكاظمي 
ـضـاعـفة اجلـهـد االستـخـباري وتـأكـيـد توجـيـهاته  الـتي تشـهـدهـا بعض احملـافـظات
قـصرين مهمـا كانت رتبهم حاسـبة كل ا والتنـسيق مع القـطعات اخملتـلفة متـوعدا 

او مناصبهم.
وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(الــكـــاظــمي تــرأس اجــتـــمــاعــاً طــارئــاً
لـلـقيـادات األمـنيـة والـعسـكريـة في مـقر
ـنـاقـشـة ـشــتـركـة  قـيــادة الـعـمـلـيـات ا
الــهـجــوم اإلرهـابي الـذي نــفّـذته داعش
ـحـافــظـة ديـالى في نــاحـيـة الــعـظــيم 
وأدى إلـى اسـتـشـهــاد ضـابط وعـدد من

اجلنود).
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وقـدم الـكـاظـمي فـي مسـتـهـل االجـتـماع
(تـعازيه ومواساته إلـى عوائل الشهداء
ـــــولى عـــــزّ وجـلّ أن يـــــرحم ســـــائـالً ا
الــشـهــداء بـرحــمــته الـواســعـة ويــلـهم
ذويـهم الصبر والسلوان وتوعد بالثأر
الحقة لـدمائهم عـبر عمـليات عـسكريـة 
فـــلـــول داعـش واإلطـــاحـــة بـــقـــيـــاداته
مـستـشهداً بـالعـملـيات العـسكـرية التي
ـنطقة نـفذتهـا القوات في وقت سابق 
الـتـاجي وقتـلت فيـهـا عدداً من قـيادات
داعـش) واضــاف ان (فــلــول داعش قــد
قُـصـم ظـهـرهـا وبـاتت تـرتـكب اجلـرائم
عـشـوائـياً بـعـد أن خسـرت كلّ وجـودها
عـــلى األرض وتــســـاقــطت جـــحــورهــا
الـواحـد تـلـو اآلخـر حتت أقـدام قـواتـنـا
ـسـلحـة) وتابع الـبيـان ان (االجتـماع ا
اسـتعراض النتـائج األولية للتـحقيقات
سلحة الـتي كان القائد العام للقوات ا
قـــد وجّـه بـــإجـــرائــــهـــا بـــعـــد احلـــادث
مباشرة وشدّد على ضرورة عدم تكرار
مــثـل هـذه اخلــروقــات األمــنــيــة ووجه
األجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــاريـــة واألمـــني
ضاعفة اجلهد االستخباري الـوطني 
وتـعـزيز الـتـنسـيق األمـني ب األجـهزة
الــعــســكــريــة واألمــنــيــة كــافــة) ولــفت
بـاشرة بـإعادة الـكـاظمي الى (اهـميـة ا
تـــقــو لـــقــيــادات األجـــهــزة األمـــنــيــة

والـــعــســـكــريـــة في مــحـــافــظـــة ديــالى
تـابـعـة تنـفـيذ وتـشـكـيل جلان تـفـتـيش 
الـتـوجيـهات الـصـادرة من احلكـومة في
مـــا يـــتـــعــلـق بــاخلـــطـط الــعـــســـكـــريــة
ـتــطـلـبــات الـعـســكـريـة) واســتـكـمــال ا
ـقصرين مـهما حاسـبة كل ا مـتوعـدا (
كـــانت مــنــاصـــبــهم ورتـــبــهم وذلك في
ضـوء الـنتـائج الـنـهائـيـة للـتـحقـيـقات)
مـــؤكـــداً أن (دمــاء الـــعـــراقــيـــ ودمــاء
شـبابـنـا ليـست رخيـصة ومـسؤولـيتـنا
حـمايـة الدم الـعراقي وتعـزيز أمن الـبلد
واسـتـقـراره). كـمـا شـدد رئـيس مـجـلس
الـوزراء ورئيس حكومة إقـليم كردستان
مـسـرور البـارزاني على أهـميـة توحـيد
شـترك ب اجلـهود وتـعزيز الـتنـسيق ا
بـــغـــداد واربــيل. وذكـــر بـــيــان تـــلـــقــته
(الـــزمـــان) امس ان (الــكـــاظـــمي تـــلــقى
اتـصــاالً هـاتـفـيـاً من الـبـارزاني مـقـدمـاً
تـــعــــازيه لـــرئـــيـس الـــوزراء ولـــعـــوائل
الـشهداء الـذين قضوا في الـهجوم الذي
نـــفــذته عـــصــابـــات داعش في نـــاحــيــة
الــعــظــيم) وتــابع انه (جــرى الــتــأكــيـد
خالل االتــصــال عــلـى أهــمــيــة تــوحــيـد
شترك ب اجلـهود وتعزيز التـنسيق ا
احلـكومة االحتادية وحـكومة كردستان
ورفـع وتــيــرة الـــتــأهب األمـــني لــدحــر
خــطط اجلــمــاعــات اإلرهـابــيــة وزيـادة
عـمـلـيـات مالحـقـة فـلـول داعش وتـدمـير
أوكــارهــا والـقــضـاء عــلى حــواضـنــهـا
كـافـة). ودان رئـيس االقـلـيـم نـيـجـيـرفان
الــــبـــارزاني الــــهـــجـــوم الــــذي وصـــفه
بالعنيف الذي شنه مسلحو داعش على
قـوات اجليش بـديالـى.وقال في تـغريدة
عـلى تـويـتـر (نـدين الـعـمل االرهـابي في
مـــنـــطـــقـــة الـــعــظـــيـم الــذي أســـفـــر عن
اسـتشهاد عدد من اجلنود) وأضاف ان

ـتـابـعــة من مـديـرهـا الــتـابـعـ لـهــا و
الــعــام ضـــيـف فــيــحـــان مــحــمـــود في
إجنـاز دراسـة عـمـليـة أثـمـرت عن إنـتاج
مـشبكات بطاريات عالية الدقة وبطريقة
جــديــدة لــصــالح مــصــنـع الــبــطــاريـات
الــتـابع إلى الــشـركـة الــعـامـة لــصـنـاعـة
ـعــدات. وذكـر الـبـيـان ان الـسـيـارات وا
(مـشـبـكـات الـبـطاريـات اجلـديـدة تـمـتاز
بـــأنـــهــا أكـــثــر دقـــة من حـــيث األبـــعــاد
حــيث أُنــتـجت من ــادة  ومــواصــفـات ا
بــيـنـمـا ســبـيـكـة رصــاص الـكـالــسـيـوم 
ـة من سـبـيـكة ـشـبـكـات الـقـد تـصـنع ا
الـرصـاص انتـمـوني إضافـة إلى تـغيـير
ـسـار التـكنـولوجي لـعـملـية الـتصـنيع ا
اذ أعـتـمدت طـريقـة الـتصـنيع اجلـديدة
عــلى تـصـمـيم وتـصــنـيع قـالب مُـنـاسب
لــلـعـمل عـلـى مـاكـنـة احلــقن في مـصـنع
الــكـــنــدي) مــضـــيــفــا (ويــتـم تــصــنــيع
ــة بــطـريــقــة الـصب ُــشــبـكــات الــقـد ا
إذ تُعد طريقة اإلنتاج اجلديدة الـيدوية 
األولـى من نـوعـهــا في الـعــراق وتُـسـهم
ــشـبـكــات الـتــالـفـة في تــقـلــيل نـســبـة ا
نـتيجة التكسرات أثناء عملية التصنيع
بـاإلضـافـة إلى إنـهـا ستـزيـد من الـطـاقة
ــصـنع ــالــيـة  اإلنــتـاجــيــة والـعــوائـد ا

البطاريـات).  UI¡∫ وزير الصناعة خالل لقائه في بغداد نظيره اللبناني

اكـثـر من  52 كـم  والـعـمل جـار ومـسـتـمـر رغم
االجـــواء الـــبــــاردة واالمـــطـــار والـــثـــلـــوج في
احملــافـظـة خـدمــة لـبـلــدنـا الـعـزيــز).  وأعـلـنَـت
عـادن عن إجناز ما نـسبتهُ وزارة الـصنـاعة وا
ئة من مـشروع األرشفـة اإللكتـرونية في 98 بـا
مـقر الـوزارة ضِمنَ إجراءات تـنفـيذ نظـام سير
ُـــعـــامالت والـــتـــراسُل اإللـــكــتـــروني حـــسب ا
تــوجــيـهــات األمــانــة الـعــامــة جملــلس الـوزراء
بـتـطـبـيق األتمـتـة واحلـوكـمة اإللـكـتـرونـية في
دوائر ومؤسسات الدولة للقضاء على الروت

ُراسـالت. وإعتماد الشفافية في ا
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ـالـيـة في وقــالَ مُـديـر عـام الـدائـرة اإلداريـة وا
الــــوزارة نـــاصــــر كــــاظـم جــــبــــر انَ (الـــوزارة
وتـنـفـيـذاً لـتـوجـيـهـات األمـانـة قـامت بـتـشكـيل
جلــنـة وزاريــة مـركـزيــة لـتــطـبــيق نـظــام سـيـر
ُــعـــامالت والــتــراسُل اإللــكـــتــروني في مــقــر ا
ُـرتـبـطـة الـوزارة وكـافـة الـتـشـكـيالت الـعـامـة ا
َّ الـتـعـاقُــد مع الـشـركـة بــهـا)  مُـضـيـفــاً أنهُ (
الـعامـة لألنـظمـة اإللكـترونـية الـتابـعة لـلوزارة
ُختصة بهذا اجملال لتنفيذ هذا العمل الذي وا
يـشمل عمليات النصُب والتشغيل واإلستخدام
مع إقــامـة دورات تــدريـبــيـة مــوقـعــيـة لــكـوادر
ُـســتـفــيـدة حــول تـشــغـيل وإدارة الــشـركــات ا
الـــنــظـــام وكــذلـك جتــهـــيــز ونـــصُب الـــبــرامج
ُعـدات اخلـاصة بـالربـط الشـبكي واألجـهـزة وا
واخلــارجي وغــيــرهــا من الـفــقــرات واألعــمـال
األخـــرى لــــغـــرض األرشـــفـــة اإللــــكـــتـــرونـــيـــة

للمعلومات وحمايتها).

نـيـنوى.  وقـال لؤي ريـاض نبـيه مديـر مديـرية
ـعـلومـاتيـة في محـافظـة نيـنوى االتـصاالت وا
في بــيــان تــلــقـته (الــزمــان) أمس إن (مــســافـة
ـسار تبدأ من جسر الكوير الى دورة إصالح ا
سـار سـيؤدي ديـبـكة  حـيث ان اكـتمـال هـذا ا
الى اســتـقـراريـة في اخلـدمــات بـ الـعـاصـمـة
بـغـداد ومـحافـظـتي نـينـوى وكـركـوك واضاف
نـبيـه" ان الصـيانـة من الكـوير الى ديـبكه تـبلغ
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تـنـفيـذا لتـوجـيهـات مـدير عـام الشـركـة العـامة
ــعــلـــومــاتــيــة اســـامــة جــهــاد لالتـــصــاالت وا
الــهــمـاشـي بـضــرورة صــيـانــة واصالح كــافـة
ــقـــدمــة ــومـــة اخلــدمـــة ا ـــســارات الجـل د ا
لــلـمــواطـنــ تـمــكـنت هــيـئــة صـيــانـة الــكـابل
ديرية الـضوئي التـابعة لشـعبة التـراسل في ا
من صـيـانـة الـكـابل الضـوئي مـسـار  كـركوك -
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ـارستهـا  قوال وفعال  اتـسعت ظـاهرة التـسول بشـكل الفت  وتفـ أصحابـها في 
فمـا عاد يـخلـو منـهم سوق او تـقاطع او مـحطـة لتـعبـئة الـوقود او سـيطـرة أمنـية او أي
تـسول مـكان آخر يـشهـد جتمعـا للنـاس او ازدحاما لـلمـركبات  وال أظن ان جـميع ا
تـهنـيهـا أمواال تـفوق من احملتـاج  فـالتـسول كـمـا يبـدو حتول الى مـهنـة تدر عـلى 
كن أن يـحصلوا علـيها من أي عمل آخر  لـذلك ازدادت أعدادهم نساء ورجاال التي 
ارسـته لالسـتجـداء  فـهم بأعـمار وأطـفـاال وبأعـمـار مخـتلـفـة  ومنـهم من تـستـغـرب 
ـراهـقة عـتـادة  وبيـنـهم فـتيـات في مـرحـلة ا وأجـسـاد تتـيح لـهم حتـمّل أعبـاء الـعـمل ا
ويـتسـمن بـقـدر من اجلـمال  مـا يـخـشى وقـوعهن حتـت اغراءات الـشـبـاب او الذين ال

تضبط سلوكهم قيم انسانية او دينية . 
بـعض النـساء يـتسـولن وفي أحضـانهن أطـفال ال تـتجـاوز أعمـارهم األشهـر في أجواء
قاسية جـدا صيفـا وشتاء  وغالـبيتهم  في وضع يـثير الـريبة  فهم نـيام على الدوام 
وكـأنــهم قــد اعـطــوا حـبــوب مــنـومــة او شـيــئــا من هـذا الــقــبـيل  مع ان لــيس من حق
تسوالت الـتصرف باألطفال بـهذه الطريقـة التي تتنافى مع القـيم االنسانية حتى وان ا
ـكن ألم حقـيقـية أن تـكون بـهذه الـقسوة كـان األطفـال أبنـائهن  وأشك في ذلك  فال 
اطالقا  أطفـال أبرياء يعذبون بوحشيـة  وليس من األخالق التفرج على مأساتهم من

دون ايقافها . 
ان حـمـاية حـقـوق الطـفـولة مـسؤولـيـة الدولـة قـبل أن تكـون مـسؤولـيـة األهل  فاألطـفال
أبـنـاء الـدولـة  وهي األم احلـنـون كــمـا نـفـتـرض  وهـذا مـا مـعـمـول به في الـدول الـتي
تـقدس الـطفـولة  وتُـعاقـب األهل على أي سـلوك يـتجـافى مع حـقوقـها  ذلك ان الـدولة
تـضع من بـ االحــتـمـاالت أن تــكـون األسـرة جـاهــلـة او غـيـر حــريـصـة  او ان اآلبـاء
يعـانـون من أمراض نـفسـية او عـقلـية مـا يعـرض األبـناء الى الـتعـنيف او احلـرمان من
الــدراســة  او اجـبــارهم عـلى أعــمــال ال تُـنــاسب قـدراتــهم  او رمــيـهم في الــشـوارع
لـلـتــسـول  وبـتـنــا نـرى في الـواقع ونــسـمع من وسـائل االعـالم مـثل هـذه احلـاالت في

مجتمعنا التي وصلت الى قتل األبناء او رميهم في األنهار . 
ـعـنـيـة قد فـقـدت الـسـيـطـرة عـلى هـذه الظـاهـرة  وال تـعـرف كـيـفـية يبـدو ان اجلـهـات ا
التعامـل معها  وهذا ما أعلن عـنه مسؤول كبير في حديث لـراديو سوى قبل ما يقرب
الـشهـر  واتضح من حديـثه عدم وجـود اجراءات محـددة للقـضاء عـليهـا  األمر الذي

ا هي عليه اآلن  ما يسيء لبالدنا ويزعج الناس . يؤدي الى تفاقمها أكثر 
رورية تسـول يوجـدون قرب السـيطرات األمـنية  وعـند التـقاطعـات ا ان الـكثيـر من ا
رور الـذين يـتعـذر علـيهم ـركـبات  عـلى مرأى من رجـال األمن وا مـستـغلـ ازدحام ا
ابـعادهم او حـجـزهم او اي اجراء آخـر  اذ لم تـصدر أوامـر من اجلهـات الـعلـيا بـهذا

واطنون . الشأن  األمر الذي يستغربه ا
أرى ان األمـر مـا عـاد مـناسـبـا الـسـكـوت عـلـيه وتـركه سائـبـا  خـصـوصـا وان حـديـثا
تـسول من مكان يتداول ب الـناس بأن التـسول تقف ورائه جهات مـنظمة  تـتنقل با
آلخر  وتوزعهم وجتـمعهم بتوقيتات معيـنة  وأظن ان اجلهات األمنية على دراية أكثر
منـا بهـم  مفـترضـا ان لديـهم قاعـدة بيـانـات وافيـة عن هذه اجلـهات وأمـاكن سكـناهم
عيشية  واألمر وطريقة تـنقلهم واألطفال والنساء الذين يتسولـون بهم  ومستوياتهم ا
علـومات غير متوافرة  نفسه بالـنسبة للمتـسول غير العراقـي  اما اذا كانت هذه ا

صيبة أعظم كما يُقال  وهذا تقصير واضح ال يُقبل معه أي عذر .   فا
ومع تفهمنا حلالة عوز بعض العوائل في ظروف صعبة تمر بها  لكن معاجلة ذلك من
سؤولـة عن الرعـاية االجتـماعيـة التي يـجب أن توفر لـهم ما يعـينهم واجـبات اجلهـات ا
عـلى جتاوز مـحنـتـهم  اما الـذين يتـخذون من الـتسـول مهـنة وال
عـيـشـيـة عـلى ذلك  فالبـد من اتـخـاذ أشد جتـبـرهم ظـروفهـم ا
العقـوبات بحقهم إلساءتـهم للبالد والتفريط بـاألطفال والفتيات
وتضـيـيع مسـتقـبـلهم وتـعريـضـهم للـمخـاطـر . أرجو أال يـنسى

ة يُعاقب عليها القانون. عنيون ان التسول جر ا

نـصرم  مـتفـقدا األهل واالقـارب واالصدقاء  يـومان قـضيـتهمـا في احللـة االسبـوع ا
ثقف من زرتُ خاللهمـا دواوين االحبة  والتقيتُ وجـهاء وشيوخ  وقابلت عـديد من ا
لقى وحسن االستقبال  الذي بقى أدباء وفنـان ومواطن  وقد سعدتُ جدا بطـيب ا
مـتجـذرا في وجداني من الـزيارة كـان كثـرة االسئـلة عن ابن احلـلة  ومـحبـها شـاعرنا
اجمليد حمـيد سعيد  اسئلة شوق وحن للبابلي الكبير ابا بادية .. كان اسمه القاسم
شترك لـكل من التقيته  سألوا عـنه كثيرا  اجبتهم بإيـجابية  لكني في داخلي كنتُ ا
ـعرفـتي الشخـصيـة بالوجع واألسـى واحلزن الذي يـكتنف دى   اشـعر بـألم شاسع ا
ديـنة الـتي احبـها حـد العـشق  فاحلـلة عـنده دنـيا كـاملة  حمـيد سـعيـد  لبعـده عن ا
دينـة  التي يسـود فيها يـعشقـها ومتـيم بها  فـيها رضع ل الـرقي االنساني  فـهي ا
الــعـلم واحلـريــة واإلخـاء والـوفــاء  وقـد تـوسع حــبه لـيـشــمل الـعـراق والــوطن الـعـربي

واالنسانية  فكيف احلال وهو يبعد أمياالً عنها ? 
احلـلـة الـتي ولد فـي اعرق مـنـاطـقـهـا وهي " الورديـة " مـثـلـمـا ولدت انـا فـيـهـا ايـضا 
شكلت ثيـمة استلهما  ابا بادية  في شعـره وكتاباته  وهي تستحق ذلك  كونها  مهدّ
ت فـيهـا الثقـافات  وازدهرت احلـضارة ورمـز تقدّم األمـة واستقـرارها والـبيئـة التي 
في حـدائـقـهـا الـعـلـوم والـفـنـون إنـهـا صـورة األمـة نـقـرأ فـيـهـا أخالق أهـلـهـا ومُـثـلـهـا

وقيمها.. 
ـسته لـإلنسـان الشـاعـر حمـيـد سعـيد  مـن قبل مـواطنـي مديـنته  حجم الـوفـاء الذي 
يـشابـه كثـيـراً مـحـبـة احملـيط الـثـقافـي العـراقي والـعـربي له  فـمـواقـفه االنـسـانـيـة بكل
ـواقع التي شـغـلهـا ال تعـد وال حتـصى  فهـو نـبع صاف فـي عطـائه ونـبله  وانـسان ا

واقف االنسانية  معروفة للجميع . ملتزم بقضايا شعبه وأمته  وجرأته  في تبني ا
تـبادل ب احللـة وابنها الـشاعر حمـيد سعيـد  صورة تمثل شـيم النفوس ان الوفاء ا
ـة واخلالل احلميـدة  يعـظم صاحـبه في العـيون وإن كان الـشريـفة واألخالق الـكر
لـكل شـيء رأس  فـرأس األخالق هــو الــوفـاء  وآخــر صـدى لــوفــاء احملـيط الــثــقـافي
احللّي  تـمثل باإلصـدار الذي قـام به الصـديق االديب شكـر حاجم الـصاحلي   وهو
كـتاب بـعـنوان “حـن بـابلي ?”ضم مـخـتارات من قـصـائـد  حمـيـد سـعيـد  وفـيه قال
الـصاحلي أنه تـعرف عـلى الشـاعر من خالل قـصائـده وكتـاباته الـنثـرية التـي اكتسب
منها الـكثير من السجايا واخلـصال احلميدة وتعلم من فـضائله حب الناس والتسامح

والوضوح ونبذ الكراهية فهو إنسان مبدئي سخي كر معطاء.
ّقت الضعف وشخصيـاً  اقول ان الكبير حمـيد سعيد  شخصـية  من طراز خاص 
ويكره الـدموع .. وهو متـفائل برغم قـسوة الظـروف  وحالة االغتـراب التي يعـيشها …
ه  وخـطـاه أوسع بــكـثـيـر من خـطى الـسـائـرين عـلى رمـال احلـيـاة , تـفـكـيـره يـسـبق أ
سـاعدة اإلرادة  أحالمه بال حـدود  وهـو دائم احملاولـة لـلتـغلب عـلى تـشاؤم الـعـقل 
فـلم يـركض وراء سراب يـلـمع في صـحراء اخملّـيـلة  كـمـا لم يـركض إلى أوهام أحالم
الـيـقـظـة ..وصـدق من ذكـر مـرة ان حـمـيـد سـعيـد يـكـلم الـشـمس بـالـشـعـر من اجل أن
تـصــنع لـلـعــراق قـصـائـد مـشــرقـة في ديـوان الـكــون. وهـو لم يـجـعـل من غـربـته درامـا
سـوداء فـهو يـقـول " لست غـاضـبـا على وطـني وال أظن إن وطـني غـاضب علي “لـكن

دن واألحياء والنخيل : شتهى بالعودة يستنقطه شعرا با فقود وا وجع الوطن ا
لكة الذئاب أهذه مدينة السالم .. أم 

ليس سوى الرماد واجلرادِ .. ب الصُلب والترائب
ليس سوى الغرائب .

ـدينـة احللـة وفاء ابـنـها االصـيل حمـيد اخـيرا اقـول : هنـيئـا 
سـعـيـد  وهـنـيـئـا لـالبن الـبـار وفـاء مـديـنـته الـتي ولـد فـيـهـا 

وهنيئا للعراق شاعرية ابن بابل .

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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أربيل
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مو حـقه يدردش اذا حـضـرتك دايره ظـهـرك علـيه بـها الـبـرد
معـاهن باجلـوال. والـعكس وارد إذا حـضرتك درت ظـهرك..

لو الك حالل وعليها حرام!

(مـا يـزال داعش يـشكل خـطـرا على امن
مــؤكـــدا (ضــرورة واســـتــقـــرار الـــبالد)
الــتـعـاون والـتــنـسـق الـتــام بـن االقـلـيم
وبـغـداد لـلـقـضـاء عـلى فـلـول االرهـاب).
وطــالب نــائب رئـيس مــجـلس الــنـواب
ـلف ـراجـعـة ا شــاخہ وان عـبـدالـلـه (
األمـــني وتــغـــيــيـــر الــقـــيــادات وإعــادة
ـناطق الرخوة). االنـتشار لـلجيش في ا
وأكـد رئيس هيئة احلـشد الشعبي فالح
الـــفــيـــاض وضع كـــامل اإلمـــكــانـــيــات
. وقال في بيان الحقة بقايا اإلرهابي
ـة تــلــقــته (الــزمـان) أنه (بــهــذه اجلــر
والــفــاجـعــة تــتــقـدم الــهــيــئـة بــالــعـزاء
والـتـضـامن لـذوي الـشـهـداء ومـحـبـيهم
أوالً ولـلوطن وأبنـائه ثانياً كـما نهيب
ـسـلـحـة ونـشـد بـأخـوتـنـا في الـقـوات ا
عـلى أيـديـهم لـتكـثـيف اجلـهود من أجل
مالحـقـة بـقايـا اإلرهـابيـ ومن تـسول

ــســاس بـاألمـن ودمـاء لــهم أنــفــســهم ا
الـعـراقيـ ونـضع كامل إمـكـاناتـنا في
ـشـتـرك احلــشـد خلـدمـة هـذا الــهـدف ا
مـثـلـمـا كـانت مـعـركـتـنـا واحدة مـن قبل
ـة االرهـاب عـسـكـريـا واسـتـطـعـنـا هـز
فإننا قادرون على محو من تبقى منهم
وتــخــلــيص الــعــراق نــهــائــيـا مـن هـذه

الشرذمة اجملرمة). 
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ورأى رئـــيس ائـــتالف دولـــة الــقـــانــون
ــالــكي ان هــجــوم ديـالـى يـدل نــوري ا
عـــــــلى خـــــــلـل اخلــــــطـط واالجــــــراءات
ـعـاجلة ـالـكي ( الـعـسـكـريـة. وطـالب ا
اخلـلل قـبل فوات االوان). وحـذر رئيس
الــكـتـلــة الـتـركــمـانـيــة الـنـيــابـيـة ارشـد
الـصـاحلي في تصـريح امس من (عودة
نــــشـــاط داعش االرهــــابي في االراضي
مـــرة اخــرى). وفي مـــصــر  اســتـــنــكــر

األزهـــر الـــشـــريف بـــأشـــد الـــعـــبــارات
الـهجوم اإلرهـابي الذي شنـته عصابات
ــــواقع داعـش اإلرهــــابي عــــلى أحــــد ا
الـعــسـكـريـة في ديـالى. وجـدد في بـيـان
(رفــضه لــكل اجلــرائم وأعــمــال الــعـنف
الـتي تـرتـكـبـهـا هذه الـتـنـظـيـمـات التي
يــــبـــــرأ مــــنــــهــــا ديـن اإلسالم ورســــول
الــــــسالم) مــــــشـــــددا عــــــلى (ضـــــرورة
الــتـضـامن الــدولي من أجل اقـتالع هـذا
اإلرهــاب من جـذوره والـقــضـاء عـلـيه).
تحـدة في العراق  وأكـدت بعثـة األ ا
ـة ديـالى تـذكـيـر بـأن عـصـابات أن جـر
داعـش اإلرهــــابــــيـــــة ال تــــزال تـــــشــــكل
تــهـديـدا.وذكــرت في بـيـان مــقـتـضب ان
(الـــهــجـــوم اإلرهــابي في ديـــالى الــذي
أودى بــحــيـاة جــنــود عـراقــيــ وجـرح
آخــرين هـو تـذكــيـر مـؤلم بـأن داعش ال
يـزال يـشـكل تـهـديـدا) وأضـاف انه (من

ـؤكد أن اليقظة والـوحدة ستهزم هذه ا
احملـاوالت اجلبانـة لزعزعـة االستقرار).
ـتـحـدة األمـريـكـية وأعـربت الـواليـات ا
عن إدانــتـهـا لــلـهـجــوم اإلرهـابي. وقـال
بــيـان لـســفـارة واشـنــطن في بـغـداد ان
ـــتــحــدة تـــدين الـــهــجــوم (الـــواليــات ا
اإلرهــابي عـلى مـقـر اجلـيش الـعـراقي 
الـذي أسـفـر عن استـشـهاد  11عـنـصرا
مـن قــوات األمن الــعـــراقــيــة) وأضــاف
(نــحن نـقف مع أصـدقـائــنـا وشـركـائـنـا
الــعــراقــيـ فـي مـواجــهــة هــذا الــعـمل
اإلرهــابي ونـتـقـدم بــتـعـازيـنـا الــقـلـبـيـة
لـعوائل الـقتـلى). وكانت قيـادة عمـليات
ديـــالـى قـــد اعـــلـــنت فـي وقت ســـابق 
اســتـشــهـاد  11جــنـديــاً بـيـنــهم ضـابط
بـرتبة مالزم في منطقة حاوي العظيم 
اثـر تـعـرض ارهـابي مـن قبـل عـصـابات

داعش.
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ــعـلـومـة واعــتـمـادهـا مـن مـصـادرهـا الــرسـمـيـة) نـشـر ا
ـواطن في دعم عــمـلـيـة االعـمـار في مــشـدداً عـلى (دور ا
احملـافــظـة).بـدوره  اكـد الــنـائب الـثــاني حملـافظ ذي قـار
قــرب تـــنــفــيــذ مــشـــروع انــشــاء احملــطــة رافـع الــشــامي
انـيـة. وذكر الـكهـربـائيـة الـتي تـنـفذهـا شـركـة سيـمـنـز اال
الــبـيــان ان (الــشـامي اجــرى زيــارة مـيــدانــيـة الـى مـوقع
ــاني لـدى بـغـداد بــحـضـور الـســفـيـر اال انـشــاء احملـطـة 
ـدير التـنفيـذي للـشركة ) واكـد الشامي مـارتن ييغـير وا
ان (انـشـاء احملطـة الـكهـربـائيـة سـيحـقق قـفزة نـوعـية في
جتـهـيـز الـطـاقـة الــكـهـربـائـيـة لـلــمـحـافـظـة) الفـتـا الى ان
(احملطة سـتجـهز احملافـظة بـنحو  450 ميـكا واط) مبـينا
ــشـــروع قــيــد الــتـــنــفــيــذ بـــعــد اكــمــال االجــراءات ان (ا
ـانـيـا سـتـقدم االداريـة). من جـانـبه  اكـد الـسـفـيـر ان (ا
شروع خالل مدة الدعم لشـركة سيمنز من اجل اجناز ا
اقــصـاهـا عـام واحـد بــفـضل الـتـقـنــيـات واخلـبـرات الـتي
شروع يتطلب تضامن تملكها) مشدداً على ان( جناح ا
اجلـهــود ومـســانـدة اجلـهــات ذات الـعالقــة لالسـراع في

تنفيذه). 
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كـشف محـافظ ذي قـار مـحـمد هـادي الـغـزي الـيوم  عن
الـبـدء رسمـياً بـاعـداد خطـة عام  2022 لـصنـدوق اعـمار
ذي قـار وتــنـمـيــة االقـالــيم  بـعــد احـالــة مـشـاريـع الـعـام
اضي لـلـعـمل .واشـار الغـزي في بـيـان تلـقـته (الـزمان) ا
اضي كان عـاما حافال بـاالعمار امس  الى ان (العـام ا
 حـيث  احـالـة اكثـر من  200 مـشـروع عـلى صـندوق
شملت اقـضية ونـواحي ومركز احملـافظة اعمار ذي قـار 
فـضالً عن احــالـة  150 مــشـروع عــلى تـنــمـيـة االقــالـيم
لـلـمحـافـظة مـنـها  133 مدرسـة جـديدة واكـمـال مدارس
بـاالضــافـة الى مالعب ومـجـمـعـات مـا) اخـرى مـتـلـكـئـة 
مؤكـدا ان (خطـة الـعام اجلـاري ستـكـون مخـتلـفـة تمـاما
حـيث ستـتنوع بـ مشـاريع بنى حتتـية لـلمـناطق التي لم
تـشـمل فـي خـطـة الـعـام الـســابق  اضـافـة الى مـشـاريع
ستراتيـجية تنموية ومشاريع عـموانية من شأنها ان تعيد
لـذي قـار ألـقـها ). كـمـا اصـدر احملـافظ توضـيـحـاً بـشأن
ما تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي بشأن تغيير
تداولة هي تصامـيم شارع احلبوبي. وقال ان (الـصور ا
مـتد من جسـر احلضارات ـقطع ا لشارع الـنيل ضمن ا
ـقطع ال عالقة له الى تقـاطع احلبوبي) مـؤكداً ان (هذا ا
ـشــهــد احلـضــري بل  تــنــفـيــذه من خالل ــشــروع ا
الـكـمــيـات الـفـائــضـة لـثالثــة شـركـات تـضــمـنت الـرصف
ـقطع واالعـمـدة واكسـاء الشـوارع) الفـتا الى ان (هـذا ا
ـــشــهــد احلـــضــري) وتــابع ان ــشــروع ا ال عالقــة لـه 
متد ـقطع ا شـهد احلضري يـتضمن تاهيل ا (مشروع ا
من فلكة احلـبوبي الى سوق العبايجية ويتضمن الفقرات
 تـبـديل االرضـيـة بـالـبـازلت الـتـركي  واالرصـفـة كـرانـيت
وكـذلك تـسـقيـف الـشارع) داعـيـا الى (تـوخـي الدقـة في
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أعلـنَ مُـدير عـام شركـة ديالى الـعامة
الـــتـــابــــعـــة إلى وزارة الــــصـــنـــاعـــة
ُـهـنـدس : عــبــد الـسـتــار ـعــادن ا وا
مخلـف اجلنابـي عن جتـهيز الشركة
العامـة لتـوزيع كهربـاء بغداد بـدُفعة
ُـــحـــوالت بــلـــغت 40  جـــديـــدة من ا
400 KVA مُــــــحـولـة تـوزيع سـعة
حتـــــويل KV/0.4 .11 ضِمنَ العقد

ُبرم ب الطرفيـن.  ا
ولفـتَ في تصـريح للـمكتب اإلعالمي

في الوزارة تلقته (الزمان) امس إلى
َّ جتــهــيــزهــا ُــحــوالت  أنَ (كــافـــة ا
ُـثـبـتـة في ضِـمنَ فـتـرات الـتـجـهـيـز ا
ُــواصــفـات بــنــود الــعــقــد وحــسب ا
ـعــمــول بـهــا لـدى وزارة ــيــة ا الــعـا
الــكــهـربــاء  مــؤكـداً ســعي الــشــركـة
اجلـاد لـتـلــبـيـة كـافـة الـطـلـبـات الـتي
تـردهــا من وزارة الـكـهـربــاء لـرفـدهـا
ُـــحــوالت ذات ُــنـــتـــجـــاتـــهـــا من ا
اجلــودة والــكـفــاءة الــعـالــيــة والـتي
تُصنع في مـعامـلها الـتي اُنشأت في

ـاضي لدعم قـطاع ثمـانيـنات الـقرن ا
الكهربـاء).

وبـدعـم وتوجـيه من وزيـر الـصـنـاعة
ــعـــادن مـــنـــهـل عـــزيــــز اخلـــبـــاز وا
ُسـتشار العـلمي للوزارة وبإشراف ا
عــمــار عــبــد الــله اجلـنــابـي جنـحـت
ُـعـدات اإلتـصـاالت الـشـركـة الــعـامـة 
والـــقُـــدرة ومـن خِالل قـــسم الـــبـــحث
والتطـوير ومـصنع الكـندي التـابع
ُـتــابـعــة من مُــديــرهـا الــعـام لــهــا و
ضـيـف فــيـحــان مــحـمــود في إجنـاز
دراســة عـــمــلــيــة أثــمــرت عن إنــتــاج
مُــشــبـكــات بــطـاريــات عــالـيــة الــدقـة
وبــطــريـقــة جــديـدة لــصــالح مــصـنع
البطاريات التابع إلى الشركة العامة

ُعـدات . لصناعة السيارات وا
w u uMJ  —U

وتــمـــتـــاز مُــشـــبــكـــات الــبـــطــاريــات
اجلـديــدة بـأنـهـا أكــثـر دقـة من حـيث
ـــادة حــيث األبـــعــاد ومُـــواصــفــات ا
أُنــــتــــجت مـن ســــبــــيــــكــــة رصــــاص
ُـشبـكات الـكالـسيـوم بـينـمـا تُصـنع ا
ــة من ســـبــيـــكــة الـــرصــاص الــقـــد
ـسار انـتمـوني إضـافـة إلى تـغيـيـر ا
التكنـولوجي لعمـلية التـصنيع حيث
أعـتـمدت طـريـقـة التـصـنـيع اجلـديدة
على تصـميم وتـصنيع قـالب مُناسب
للـعمل عـلى ماكـنة احلقن فـي مصنع

ُشـبكات الكـندي فـيمـا يتم تـصنـيع ا
ـة بـطـريـقة الـصب الـيـدوية إذ الـقد
تُعـد طـريقـة اإلنـتاج اجلـديدة األولى
من نــوعـهــا في الــعـراق وتُــسـهم في
ُشبكات التالفة نتيجة تقليل نسبة ا
الـتـكـسُـرات أثنـاء عـمـلـيـة الـتـصـنيع
بـــاإلضـــافــة إلى إنـــهـــا ســتُـــزيــد من
ـالـية الـطاقـة اإلنـتـاجيـة والـعـوائد ا
ـصـنع الـبـطـاريــات .وهـنــأ اخلـبــاز
جمـيع مُوظـفي العـقود الـعامـل في
الوزارة والتشـكيالت العامـة التابعة
لــهـا لــشـمــولـهم بــقـرار (315) لـعـام
2019 وتـــضــمـــ رواتـــبــهـم ضــمن
وازنة الـعامة لـلدولة تخصـيصـات ا
ُتابعة وتدخل للعام احلالي 2022 
شـخــصي مـنه وجـهــود وسـعي جـاد
ـسـؤولـ في وحـثـيث من الــسـادة ا
عـنـيـة بـالوزارة  مـعـتـبرا الـدوائـر ا
اقدموه اياه استحقـاق للمتعـاقدين 
مـن عــمـل وجـــهـــد خالل الـــســـنــوات
ـــاضــيــة  مــجــددا الــتــأكــيــد عــلى ا
اهـتـمـام الـوزارة الـبـالغ ومـتـابـعـتـها
ـنح مـنتـسـبيـها ـستـمـرة واجلادة  ا
استـحقـاقـاتهم وحـقوقـهم الوظـيفـية
تـثـمــيـنـا جلـهـودهـم ومـثـابـرتـهم في
الــعــمـل من اجل احــيــاء الــصــنــاعــة
الـعـراقــيـة وتـعـزيــز شـعـار صـنع في

العراق.
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حـقـقت مبـادرة "لـنجـعل شـتاءهم أدفـأ" التي
أطــلـقـتـهــا حـمـلــة "أجـمل شـتــاء في الـعـالم"
لـقـب فـي غيـنـيس لألرقام الـقـياسـيـة فإلى
جـانب جناحها في حتقـيق هدفها اإلنساني
طلوب بجمع أكثر من بلغ ا وحتى جتاوز ا
11 مــلـيـون دوالر لـصـالح 110,531 عـائـلـة
ـنطقـة العربـية وأفريـقيا لـتمكـينها من في ا
تـــخـــطي بـــرد الــشـــتـــاء الــقـــارس وتـــأمــ
ـبـادرة احـتــيـاجـاتـهـا األسـاسـيـة سـجـلت ا
اســـمــهــا من خالل الــبـث احلي الــذي قــدمه
الـيوتـيوبـر حسن سـليمـان "أبوفـلة" بـرقم
جـــديـــدين هـــمـــا أطـــول مـــدة بـث مـــبـــاشــر
مــتـواصل (فـيــديـو) وأكـبـر عــدد مـشـاهـدات
مـبـاشرة في حلـظـة واحدة حلـملـة إنـسانـية

عبر يوتيوب.
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واســتـمــر الـبث احلي الــذي قـدمه "أبــوفـلـة"
268 سـاعة و14 دقـيقة و20 ثـانيـة وانتهى
لــيـل الـثـالثـاء 18 كــانــون الــثــاني اجلـاري
لــيـتــجــاوز بـذلك الــرقم الــقـيــاسي الــسـابق
ـسجل لصالح بث مباشر جرى في الص ا
خـالل الــفــتــرة مــا بـ 16 و27 ديـــســمــبــر
دة 259 سـاعة و46 دقـيقة 2020 واسـتمر 

و45 ثانية.
كـمـا سجل الـبث رقمـا قـياسـيا جـديدا ألكـبر
عـدد مـشـاهـدات مـبـاشـرة في حلـظـة واحـدة
حلـمـلـة إنـسانـيـة عـبر يـوتـيـوب والـذي بلغ
698 ألف مــشــاهــد مــبــاشــر مــا يــدل عــلى
ـرتفع مع مبادرة "لنجعل مـستوى التفاعل ا
شـتاءهم أدفأ" بأهدافها اإلنسانية السامية
ـشــاهـدة لـكل خــاصـة وأن مــتـوسط فـتــرة ا
شـــخص كــانت 4 دقـــائق وهــو رقم يــفــوق

ـشــاهـدات الــفـيــديـو عـلى ــتـوسط الــعـام  ا
مــواقع الــتـواصل االجــتـمــاعي كـمــا سـجل
163 لــــيــــون مـــشــــاهــــدة لــــلـــبـث من خالل
الـــيـــوتـــيـــوب وجتــاوز الـــوقـت اإلجــمـــالي
ـشــاهـديـن حـاجـز 1.6 ــشـاهــدات جـمــيع ا

مليون ساعة. 
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بـاشر مـساء 7 وكـان أبـوفلـة قد بـدأ الـبث ا
يــنــايــر اجلــاري من غــرفــة زجــاجـيــة وسط
مـدينة دبي وحتـديداً في منـطقة "برج بالزا"
في مــحــيط بـرج خــلـيــفــة أطـول مــبـنى من
صــنع اإلنــســان في الــعــالم عــاهــداً نـفــسه
ومـتابـعـيه عدم اخلـروج منـها حـتى اكتـمال
ـطــلـوب والــبـالغ 10 مالي دوالر ــبـلـغ ا ا
ـبادرة الـتي جرت في إطار حتـقيـقا لـهدف ا
الـشـراكـة بـ اجلـهـات الـدولـيـة الرائـدة في
الــعـمل اخلـيـري وفي مـقــدمـتـهـا "مـبـادرات
ـــيــة مـــحــمـــد بن راشـــد آل مــكـــتــوم الـــعــا
ـتحدة لشؤون ـفوضية الـسامية لأل ا و"ا
" و"شبكة بنوك الطعام اإلقليمية". الالجئ
وقـدم "أبـوفـلـة" بـثـاً حـيـاً حـافال بـالـتـشـويق
والــتــفــاعـل اإليــجــابي عــلى مــدار ســاعــات
ي الــتـغــطـيــة وسط جتـاوب إقــلـيــمي وعـا
ـتـبـرعــ أكـثـر من واسع حــيث بـلغ عــدد ا

155 ألف متبرع من 120 دولة.
وتــخـلل الـبث احلـي الـعـديـد من الــلـحـظـات
ــؤثــرة فـقــد تــفـاعـل "أبـوفــلــة" بـعــفــويـته ا
ــعـروفـة مع كل تـبـرع بــصـرف الـنـظـر عن ا
قـيمته واحتفى بشكل خاص بوصول عتبة
ـسـاهـمـات ـلـيـون كـمـا بـدا عـلـيه الـتـأثـر  ا
قـدمتها جـهات خيريـة مثل التبـرع البسيط

قدم من مؤسسة تعنى برعاية األطفال في ا
مالوي األفـريـقيـة الذي أثـار تـفاعال واسـعا
ـؤسـسة ـتـابعـ بـعد ظـهـور أطـفال ا بـ ا
عروف. وهم يوجهون التحية لليوتيوبر ا
وتــلــقى "أبــوفـلــة" هــدايـا من مــتــابـعــيه في
ـسـاعـدته عـلى تـمـضـية أوقـاته في الـغـرفـة 
داخـلــهـا وتـنـاوب مع عـدد من أفـراد فـريـقه

على إبقاء التغطية تفاعلية وحية.
وتـخـلل البث تـفاعال واسـعـا لعـدد كبـير من
مــشــاهــيــر وســائل الــتــواصل االجــتـمــاعي
وشـخـصـيـات مـؤثـرة زار عـدد مـنـهـا محـيط

بالظـهر او ظهـارة  والداخليـة تسمى
بالبطن او بطانة 

ـسامـير خـشبـية تربط فـيمـا بيـنـها 
من الـطرفـة تـسـمى احلفـوف مـفـردها

حف 
تــربـط رؤوس االعــواد عـــلى الـــطــوك
ـسـامــيـر خـشب من الــتـوث تـسـمى

فرعة     
 يتم وزن النـاعور بتـحبيه بـاخلشاب
تسـمى بـاحلشـوات وغـالبـا تـكون من

الغرب 
يــتم زيــادة تـثــبــيت اعــواد الــنــاعـور
بحـبـال مـصـنوعـة من الـشـوك تـسمى
زرات ويتم عقدها باعواد من جريد ا
السـعف تسـمى الشالهم او الـشداهم

.
يتم زيادة قوة دوران الـناعور بوضع
الـســريــجـة او الــشـريــجــة وهي لـوح
كبيـر مصـنوع من جـريد الـنخل ويتم
تعليـقها بـحبال من الـغرب او الرمان

تسمى عالكات 
ـاء وتسمى يتم تـثبيـت اواني حمل ا
ـزرات عـلى بـالـكـوك ويـتم ربــطـهـا بـا

الطوك 
يتم تثبيت العابر على قطعتي خشب
تسمى السدان وعددها اثنان ومحور

الدوران يسمى مدارس   .
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اما الـبـناء الـقـريـة فيـقـسم الى اجلزء
ـغــمـور ويــسـمى الــتـكــبـيــشـة وهـو ا
ـعــمـور ــاء واجلــزء ا الـغــاطس في ا
ـاء ويـتم وهـو اجلـزء الـظـاهـر فـوق ا
بنـاءه على الـتكـبيـشة وتـكون اجزاءه
الــســـيب وهي غـــالــبـــا تــكـــون ثالثــة

جرفاني والرئيس والبراني
عكد او اجملمول ا

الغربة واحلوض والذروة 
الـسـاقــيـة والـعــيـون ويـحــيط بـصـدر

مشة  القرية ا
وغـالـبــا يـكـون  من احلــجـر والـكـلس

النورة. ..  
وهنـا عاد بـنـا الشـيخ فـاضل العـنزي
اضي  مـستـذكـرا ايام الـطفـولة الى ا
ونشاته في مديـنته اجلمـيلة  وبعض

ستاثرة في حب الناعور  احلكايا ا
ومدى اهميته في حياتهم  

فــبــدا حــديــثــة عن مــصــدر اشــتــقـاق
اسـمــاء الـقـرى اجملــــــاورة لـلـمــديـنـة

قائال  .
ومن ذكــــريـــات الـــنـــواعــــيـــر   كـــانت
الـبـيـوت  تـبـني بـالـقـرب من الـنـاعور
يـاخـذ اسم قـريــة  من اسم الـنـواعـيـر
مثل  قرية دوالـهود  من نواعـير قرية
ـعني دوالهـود والـقريـة او الـگريـة  
نطقة البناء الذي يـحمل الناعـور  وا
ـسـاكن الـتي يــسـقــيـهـا الــنـاعــور  وا
بنـيه  ضمن مسـاحة سقي الـناعور ا
وكنت الغـاية من جتمع الـبيوت حول
عــامــود مـــجــرى ســاقــيـــة  الــنــاعــور
لتـكون الـسـاقيـة مصـدر مـياة الـشرب
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الــــنـــواعــــيـــر هـي من وســــائل الـــري
الـبـدائــيـة  وهي االت خـشــبـيـة  عـلى
شـكل دوالــيب دائــريـة احلــركـة تـدور
حول نفسها  توضع بقناطير حجرية
مبـنـية عـلى جـرف النـهـر. وتسـتـخدم
كـوسـيـلـة ري في الـزراعـة  بـفـعل دفع
ـاء بــاواني فــخـاريـة ـيــاه وتـنــقل ا ا
خاصة مربوطة بهـا الى ساقية عالية
ـاء ويـنـساب فـيـهـا لـتروي لـينـحـدر ا
الـبـســاتـ وتـســتـعـمـل اعـواد شـجـر
الــتـوت حــصــرا في الــصـنــاعــة الـتي
يعدها النـجارين اخملتص والذي لم
يـبق مــنـهم غــيـر الــقـلـة  حــيث تـركب
الـنـواعـيـر بـطـريـقـة هـنـدسـيـة وفـنـية
اليتقـنهـا غير احلـرفي في هذا اجملال

.
واليوم تـدرج نواعيـر قضائي حـديثة
وهــيت في مــحـافــظــة االنــبــار ضـمن
ـي (اليـونـسـكو ) الئحـة الـتـراث الـعا
ـادي لـصـون الـتـراث الـثـقـافي غـيـر ا
صـورة  عـراقـيـة  جـديدة تـضـاف الى
ســلـــســلـــة اجنــازات حـــضــارة وادي
ة الرافـدين  احلضـارة  االزليـة القـد
الـــتـي خـــطـت اول حـــرف فـي تـــاريخ
ـا يـفـتـح افـاقـا جـديـدة الـبـشــريـة   
حلـرفـة امـتـدادهـا الـتـاريخـي. لـعـصر
يالد االكديـ في االلف الـرابع قـبل ا

 ..  .
رغم التطور احلضاري والعمراني اال
ان مــديـنــة حــديـثــة حتــتـفظ بــارثــهـا
الـــتــراثي فـي صــنـــاعــة الـــنــواعـــيــر.
ــثل قــيـمــة اثـريــة تــقع حـديــثـة ـا
غربي مـحافـظـة االنبـار حيث.تـتصف
ديـنة الـنـواعيـر  التي تـنـتشـر على
ا يـضيف لـلنهـر رونقا نهر الـفرات 
وجماال .وايضا تنـتشر  النواعير في
اعلي الفرات في هيت وراوه وعانه.
في لقـاء جـمعـنـا بالـشيـخ فاضل عـبد
اجملـيد الـعـنـزي  احـد وجـهـاء مـديـنة
حـديــثـة  فـحــدثـنــا وقـد عــاد بـنـا الى
اعـمــاق الــتـاريـخ فـاخــذنــا الى صـور
الـنواعـيـر وكـيفـيـة بـنـاءها واقـامـتـها
وعــمـلــهــا ومـكــانــتـهــا في الــعــمـلــيـة
الزراعية واهميتـها في السقي بشكل

سلس .
الـنـواعـيـر هي هــويـة مـديـنـة حـديـثـة
مـيـزة بـاخلضـرة وجـمـال الطـبـيـعة ا
الــزاهــيــة  عــلى جــرف نــهــر الــفــرات
فــحـرفــة صـنــاعــة الـنــواعــيـر. حــرفـة
مـتـوارثــة عن االجـداد ويـخــتص بـهـا

جنـــارون حـــرفــــيـــون والـــذين بـــداوا
بالتناقص لقلة الطلب على صناعتها
ــومــة احلـرفــة   واشــهـرهم وعـدم د
في مـــديـــنـــة حـــديـــثـــة حـــالـــيـــا   هم
ـهــنـدس  وجـيه االلـوسي واخلـبـيـر ا
احـد خبـراء صـنـاعـة الـنـواعـيـر بادق
. صباح نوري التفاصـيل  واحلرفيـ
جمـعـة وصـائب عـبد اجلـلـيل  وخـالد

مولد شويش 
ومن ســـعى  الدامـــة احلـــرفـــة وعـــمل
جاهـدا  لـرعايـتـها  هـو غـسان عـياده
ونواعير  اعيدت حـاليا كانت بجهود
 نـد  الــبــيــاتي  وعن طــريق احـدى

نظمات الدولية . ا
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ا وصف لنـا الشـيخ فاضل الـعنزي
طــريــقــة صــنــاعــة الــنــواعــيــر بــلــغـة
ـطــلـقـة عـلى احلـرفـيــ وبـاالسـمـاء ا
اجـزاء الــنـاعــور. وتـركــيـبه وطــريـقـة

عمله ..  
سمى ب الـعابـر هو مـحور الدوران ا

من التوث اجزاءه
البسمات وهي محور الدوران 

ــعـكــد مــنــتـصف الــعــبــر الـتـي يـتم ا
تثبيت هيكل الناعور عليها 

عودان الناعور وعددها 24عود قابلة
لــلــزيـــادة والــنــقــصـــان حــسب قــطــر

الناعور وهي كاالتي 
هيـات وعددهـا اربعة وغـالبـا تكون ا
من التـوث وهي اساس بـناء الـناعور

وتكون معاكسة االجتاه 
الـــروابـع وعـــددهــــا ثـــمـــانــــيـــة وهي
ـهـيـات ومـتـعـاكـسـة مـتـعـامـدة عـلى ا

فيما بينها
الجي وعددهـا سـتة وتـوزع بـزوايا ا
مختلـفة على الروابع وهي مـتعاكسة

فيما بينها 
احلــواضن وعـــددهــا اربـــعــة وتــوزع
الجي وكـذا مـتعـاكـسة بزوايـا عـلى ا

فيما بينها
 الهذاالت وعددها اثنان وهي موازية

للمهيات
رأس العود يسمى فرعة

في حـــال كــون الـــعـــود قــصـــيـــر يــتم
اطالته بوصلة تسمى كركد

الطوق او الطوك 
ويـــتــكـــون من قـــطع صـــغــيـــرة طــول
الـــواحـــدة حـــوالي مـــتـــرين تـــســـمى

اجلفافة 
ويــــتـــــكــــون الــــطـــــوك من دائــــرتــــ
اخلــارجـيــة تــسـمـى الـطــفــافـة فــيــهـا

النـســان  واحلــيـوان  وكــذلك مــصـدر
ـواعــ  اي اوني مــيــاه  لــغـســيـل  ا
البس   وكــنــا في الــطــبخ  وغــسـل ا
ـارس  لعبة  بـناء البيوت الطفولة  
الرملية على حـواف الساقية  وبشكل
جـمـيل جـدا وعن طــريق تـنـقط الـرمل
ـــاء  بـــاشـــكـــال بـــعـــد اخـــرجـــة من ا
هـنـدسـيـة جـمـيـلـة   تـبدع بـهـا انـامل
الصـغـار وكنـا عـندمـا نـسبح بـالـقرب
من الـــنــاعـــور  نـــحــاول الـــتــعـــلق به
لـيـرفــعـنـا مـعه عــالـيـا ثم نــقـفـزه مـنه
الضهار الشجاعة والـتميز وكانت لنا
اهازيـج  تخص الـنـاعـور بل نـحـاكيه
بــهـــا ونــحن صـــغــار.. دار الـــنــاعــور
شي.. بالـكرشي مـكسـور الگوگ مـا 
وعـــنـــدمـــا يـــبـــطئ مـــشـي الـــنـــاعــور
ويصـبح له صوت مـتـقطع طق طـقة..
نــرفع الــصــيــاح  بــهــوســة.. طق طق
ــهــيــدي نــاعــورك  مــادار صـــيــحــوا 
الـــنـــجـــار وكــان لـــصـــوت الـــنـــاعــور
خـصــوصــا  في لـيـل حـديــثـة  حــنـ
وصـدى مــوسـيـقي  يــثـيــر الـعـواطف
ويكسر صمت والسكون   ليبدد ظالم
ائه  الـهـادر نعم كـانت القـرية للـيل 
ـديـنـة والـنـاعـور والـسـاقـيـة حـيـاة   

النسان واحليوان والنبات..
واضــاف لـــنــا الــعـــنــزي مـــســتــرسال

بحديثة الشيق عن الذكريات  قائال 
وفي احدى القصص الـطريفـة لسكان
حــديــثــة   زار احــد وجــهــاء حــديــثـة
ـــرحــــوم ابــــراهـــيـم داود الـــدلي ال ا
جــعـــفــر احــد شــيـــوخ الــبــدو  وكــان
ـــاء لــــلـــشــــيخ عــــبــــد  واحـــد صـب ا
لـلـحــديـثي  ابــرا هـيم الـدلي لــيـغـسل
يديه  فـقال احلـديـثي للـشيخ الـبدوي
ـاء انت اكـرمـتـني بـعـبـدك  لـيـصب  ا
على يدي والـله الن زرتنا  في حـديثة
الجعـلن  اربع وعشـرين حرا يـصبون
اء على يدك فذهل البدوي  وتعجب ا
من مكانة هذا احلديثي ونفوذه حتى
شـد الــرحــال   بــعـد مــدة من الــزمـان
ليزور صاحبه احلديثي  في احلديثة
 واحلديثـة هي جزيرة وسـطة الفرات
مـنـها اخـذة مـديـنـة  حـديـثـة  اسـمـها
وهي االن تـسـمي احلـويـجـة  ومـا ان
وصل  الــبــدوي احلـــديــثــة  وتــنــاول
الغـداء وكان بـيت احلـديثي  مـنخض
يـســمى سـرداب  بــيت دلي وتــمـر من
فوقـة سـاقيـة الـنـاعور  قـال احلـديثي
لـلـبـدوي تـفــضل اغـسل يـدك من هـذه
الـساقـيـة  فـغـسل  يـديه وتـعـجب قال
اء على ياابراهـيم قلت لي سيـصب ا
يـدي اربـعـة وعـشــرين حـرا  فـلم اجـد
اي احد  مـنـهم مـاذا دهاك  فـرد عـليه
احلديـثي واللـه ان اربعـة وعشـر حرا
اء انـظر الى الـناعـور  قصد قدم لك ا
عيـدان النـاعور  والـگوگ الـتي تصب
اء في الساقية  فقال البدوي  والله ا

لقد غلبتي  بغعلتك..
وكما هو حال احليـاة في تقلب  فيها

من الـــســـعـــادة كـــمــا
فــيـــهـــا من احلــزن ..
يـــســـتـــذكــر الـــشـــيخ
ــاسي راويـا احـدى ا
الـــــــقـــــــصـــــــة  ..ومن
قـصص احلــزن الحـد
الفالحـ الذي اغرق
الــــــنـــــــاعــــــور اوالدة
السبـعة  حيث ارسل
ابــنه الــبـــكــر لــيــشــد
شـــــلــــهـم لــــنـــــاعــــور
وتـأخــر ولم يــعـد  ثم
ارسل ابنه االخر ولم
يــعــد  وهـــكــذا حــتى
ارسل   اخــر ابــنــاءه
وكان اسمه  حبـيب وتأخر ولم يرجع
ال هو وال اخـوته فذهـبت امهم  لـترى
االمـر  فـلم جتـد غـيــر بـقـاء احـذيـتـهم
تـعـاء فـقد اخـرهم الـنـاعور وبعـض ا
الي قـرع السـيب واغـرقـهم جـمـعـيا...
فــــقــــال ابـــوهـم  هــــذه االبـــيــــات  من
علم شد لناعور شالهم الشعر..  يا
وعلى فراگ الغوالي  الگلب شالهم
سبع شبان ناعور السعد شالهم

ورماهم حتت طيات السياب 
ياحبيب ياياب 

واضاف العنزي قـائال .. وانا سمعت
احد أبـناء حـديـثة  يـرثي  جاره  عـند
وفـاته...  رحل جــار  الـســرور  وجـار

جريه 
ويادمعي مابطل هاشوله وجريه 

انا شبه ناعور الب جريه
حلن على الولف الولي الركاب

ؤثرة وبعد هذه القصص اجلميلة وا
منهـا عاد بـنا  الشـيخ فاضل الـعنزي

ليحدثنا 
عن اهـــمــيـــة احلــاجـــة  البــقـــاء  هــذا

التراث  القد  بالقول :
اعادة احلـياة الى  الـقريـة  والنـاعور
والساقـية  اي تعـود  النواعيـر تعمل
بــشــكل حــقــيـقـي  وانــتـاجـي  لـســقي
زروعات والبـسات واعـادة تقسيم ا
عداد  السقي  كمـا كان سابقا  وترفع
مضخـات الزراعيـة  اقلها  عـن القرية
مـبـاشـرة  واالهـتـمـام  بـتـرمـيم  بـنـاء
القـرية  خصـوصا بـانهـا تفـقد قـوتها
ـاء عـنـهـا لـفـتـرة طـويـلة اذا انـقـطع ا
حيث انهار الـعدد  منهـا لهذا السبب
كــذلك كــري الــنــهــر بــعــد ان اصــحب
مليئ باالعشاب  ونبات القصب الذي
ــنع ـــيــاة و  بــات  يــســـد مــجــرى ا
ـا يــقـلل دوران دخـولــهـا الـســيب   
الناعـور  او ايقافـة..  ومن الضروري
تــثــبــيت االمــاكـن الــتي يــبــسط بــهــا
النـاعور   وهي في الـغالب قـريبة من
الــقــريـة وكــذلك االهــتــمــام بـتــعــبــيـد
ـــســــلك الـى الـــنــــاعـــور ــــاشي  وا
ــا ال يـســبـب االزعـاج وحتــديــدهــا  
نـطقة والـقريبة واالحراج للـعوائل  ا

بيوتها من النواعير  .
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وكذلك بناء  كورنيش  بشكل هندسي
ــتـرين بــسـيـط ال يـتــجــاوز  عــرضه ا
امـام الــقـريـة وبــنـاء مــنـصــة  تـعـطي

شاهدة النواعير  ..  اجملال االمن 
وكــــذلك بـــنــــاء   مــــنـــشــــأت وامـــاكن
سيـاحية   في امـاكن في وسط الـنهر
خصـوصـا  وجـود جز مـؤهـولـة  مثل
احلويجة وربـان والوس واخرى غير
مــأهــولــة مــثل حــويــجـة بــيـت نـعــيم
وخزانه وعلى باش طبعا فيها جميع
الــقـريــة والــنـاعــور واضــاف الــشـيخ
ـسـؤولـ مـعـلــومـة مـلــفـتـا  انـظــار ا

قائال ...
امر مـهم جدا الـذي يسـعي الى كسب
ـديــنــة  بـالــتـراث الــسـواح لــتـمــيــز ا
واحلــضــارة  فــيـجـب الـتــخــفــيف من
ـــديــــنـــة صــــعـــوبــــة الـــدخــــول الى ا
كنه دخــــول حديثة  اال فالعـراقي ال
بــكــفـــيل  فــكــيــــــــــف  بــالــســائح او

الباحث ??
 ونختـتم لقـــــــاءنا مع الـشيخ فاضل
عــبـد اجملــيــد الـعـــــــــنــزي  بــدعـواته
مبتهال الى الـباري عز وجل في حفظ
عــراقــنــا الــعـظــيـم واهــــــــلـه الــكـرام
وســـيــادة االمـن واالمــان فـي جــمـــيع

ربوعه .
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غـرفـة "أبوفـلـة" في ح شـارك عـدد آخر في
الـتبـرع أو في حض متـابعـيهم عـلى وسائل
الــتـواصـل االجـتــمـاعي لــلـمــبـادرة إلى دعم

احلملة وتقد التبرعات لها.
وطـــوال مــدة احلـــمـــلــة الـــتي انـــتــهـت لــيل
الثالثاء 18 يناير احتفى برج خليفة أطول
مـبـنى من صنع اإلنـسان فـي العـالم بعـطاء
تبرع مع كل مليون جنحت ومـساهمات ا
اجلــــمــــلــــة في جــــمــــعـه لــــدعم الـالجــــئـــ
واحملــتـاجـ في الـعـالم الــعـربي وإفـريـقـيـا

لتجاوز الظروف القاسية لفصل الشتاء.
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بغداد

ليس بعد الوطن شيء  وليس قبله مقـدم  فيه العزة والرفعة والكرامة
 ب جنباته األمن واألمان والطمأنينة  وفي سجله التاريخ واحلاضر
ولد والـعيش والرحيل  يـولد اإلنسان بـوثيقة ستـقبل  في ارضه ا وا
حتـمل أسم الـوطن ويـرحل ويـوارى الـثـرى بـوثـيقـة مـوشـحـة بـشـــــعار

الوطن . 
ظاهر  وقد جتذبه في اإلنسان نزعة االطالع على اآلخر  قـد تبهره ا
ـدنيـة  وقد يـأخـذه الـــــعـمران  فـيذهب مـقـارناً  مـنتـقداً  مـذكراً  ا
لكن حنينه الى الوطن يبقــــى قائم شاخص دائم . الغربة ليست خيار
واخـتـيـــــــار ورغـبـة وتـطـلع  لـكـنـهـا حـاجـة وضـرورة  وفي كـثـيـر من
األحــيــان قــدر ال مــــــــفــر مــنه  قــد يــكــون داعي الــــــــغــربــة األمن 
ا الـبحث عن األفضل  وهو االســـــتثناء  فأبن وأحيانا التطلع  ور
الــوطن ســيــد وإن جــار عــلــيـه احلــاكم  وأجلــأته الــظــروف  وكــبــلــته
مـسـتلـزمـات احلـيـاة  من أجل هـذا قيل في الـوطـــــن  من أجل أن ال
تـكسـر الـشظـايـا زجاج الـوطن غـلفـوه  وقـيل في الـوطــــن أن حبه من

ان .  اإل
لــيس أغــنى من الــعـراق وطن  وال أعــمق مــنه أرث  وال أخــصب مـنه
أرض  وال أشرف منه عرض  وال أوفر  منه غيرة  وال أغزر منه علم
 في أرضه احلرث والثـروة  وفي تاريخه األصـالة الضـاربة في عمق
الـتـاريخ  وفي نـسائه الـشـرف كـله  وفي رجـاله الـغيـرة الـتي ال غـيرة
بـعدهـا  العـلم عـند عـلمـائه  والـورع عنـد رجال ديـنه  وهل خـلق الله
سـتودع  واللغز احملير  والعصي الذي مثل هذا الوطن  هو السر ا
أرق كل جبار  من أجـل هذا ناصبـه األجنبي الـعداء  واجتـماع طغاة

األرض بقصد إذالله . 
ــصـالـح شـعــبــهــا  وال تــتــصـارع لــيس في الــعــالم بالد ال تــتــنــازع ا
األحـزاب والــكـيــانـات عـلـى اعـتالء ســدتـهـا  وال يــتـوزع شــعـبــهـا بـ
قومـيـات واديان ومـكونـات وانحـدارات  فلـيس من الشـعوب من تـوحد
ائز ب شعب وشعب  كون  لـكن ا فيه الدين واالنحدار والـقومية وا
شـعب تـعـلق بـأسـتـار وطـنه  وتـشـبث بـتـراب أرضه  وتـغـنى بـتـاريخه
حاضره وتطلع الى مستقبلـه  وشعب تنكر خليره  وتناسى ماضيه 

وانكر حاضره  واعرض عن مستقبله . 
الحظ عـلى الـغـالـب من شـعـوب الـعـالم  أن االزمـة تـوحـده  والـعدو ا
يـجمـعه  والـشدة تـرص صفه  والـكـوارث تنـسـيه خالفاته  وفي ذلك
جتسـيد حلب الـوطن  وداللة على أصـالة الـوالء  والتـشبث باألرض 
لـــكن الالفـت في الـــعـــراق  أن الــشـــدة تـــبـــرز اخلالفـــات  وتـــعــرض
التـناقضـات  وتظهـر التبـاينات  وتـغذي الصراعـات  فيتـحول الوطن
ــصــيـر عــلى احملك  الى ســاحــة لـتــصــفـيــة احلــســابـات   فــيــكـون ا
واجلــغــرافـيــة مــهــددة بـالــتـــــــغـيــيــر  والـتــاريخ خــاضع لــلـنــكــاسـات
ـصـالح وفـرقـهم حب والـتـحـريـف  وكل ذلك بـفـعل سـاسـة جـمـعـتـهم ا
الـوطن  اجـلــسـتـهم الـطــائـفـيـة والـقــــــــومـيـة  وأفـرط عــقـدهم تـقـاسم
ن خـاف الـله  ـتـصــدي  ـظــلـوم  عـلـى ا الـغـنــائم والـســحت ومـال ا
وتـشـبث بـاألرض  وتـعـلق بـعـشق الـعراق  أن يـكـون أكـثـر شـجـاعة 
ـة  فيالحق من ســــــعى إلقحـام األجنبي  واربط جأش  وأشـد عز
سيرة  ال  وهدد األمن  وأخر الـبناء  وعرقل ا ويحاكم من سرق ا
وناصب الـعهد اجلـديد العـداء  فال مهـادنة مع من تآمـر على الوطن 

وشق الــصف  وفـرق الــكـلـمــة  فـاحلــكم أمـانـة 
ـنصب تـكـليف  والـتـصدي مـسـوؤليـة  فـإما وا
حمـلهـا بشـرف  أو مغـادرتهـا بكـرامة  فـوحدة
الـوطن  واداء الـواجب  وتـسـلـيم األمـانة  رقم

ال يقبل القسمة على أثن .

-1-
من أهم الفوارق ب الشخصية الرسالية وب غيرها من الشخصيات
- الـذائـبـة في شـؤونهـا اخلـاصـة  والسـاعـيـة الكـتنـاز األمـوال واتـباع
ـتـنـوعـة - أنَّ األولـى كـسرت الـشـهـوات احملـمـومـة وحتـقـيق الـرغـائب ا
حاجز الذات وعبرت الى الفضاء االجـتماعي العام فأنفقت من اجلهد
والــوقت مــا أمــلّت به اشــاعــة الــوعي والــيــقــظــة الـروحــيــة في الــوسط
االجتماعي  تمهيداً الحداث النقلة الكبرى من خندق العصيان واللهو
قدسة . ان والعرفان والتمسك بأهداب القيم ا والعَبَث الى خندق اال

-2-
وأبـو ذر  –رض  –صــحـابي جــلـيـل شـهــد له الـرســول األعـظم (ص)
انه وسالمة طويته وحسن توجهاته بصدق اللهجة الدال على عمق ا

..
وح يكون (ابو ذر) على هذه الدرجة العالية من الصالح يتع على
شتـاق الى التـكامل الروحي واالخالقي أنْ يُـولوا كالمه وتـوجيهاته ا

العناية الفائقة .
-3-

وقـد سـجّل لـنـا الـتـاريخ حـواراً جــمـيالً جـرى بـيـنه وبـ أحـد الـرجـال
الذين اتصلوا به  حيث بادره ابو ذر قائالً :
" انْ قدرتَ أنْ ال تسيءَ الى مَنْ تُحبه فافعل "

لك فنون اخلطابة ليكون وَقْعُ خِطابِه مؤثراً واإلثارة فَنٌّ يستخدمه من 
ستمع  في نفس ا

وهذا ما استخدمه  ابو ذر (رض) في حواره مع الرجل  
فما كان من الرجل االّ أنْ اهتز فقال (ابو ذر ) :

" نفسك أحبُّ األنفس اليك فاذا عصيتَ اللهَ فقد أسأت اليها "
واعظ االخـالقيـة بهـذه الـكلـمـات البـلـيغـة التي وقـد أختـصـر ( رض ) ا
تتـرك من يسمـعها حـيران متـعجـبا مِنْ اساءته لـنفسه مـتى ما كان في

الضفة االخرى .
ــوعـظـتـه الـبـلــيـغــة - األقـطــار واألعـصـار وهـكــذا عَـبَــر ( أبـو ذر ) - 

ذاهب وغرس هَدْيَه في األسماع . والقوميات وا
عـاصي واجلرائر  فطـوبى للمـستقـيم عـلى الطاعـة  البعـيدين عن ا

الناهض خلدمة الدين والشعب والوطن .
فـبهـذا يفـوزون ويـنتـمـون الى نادي األحـرار الذين
لم تـســتـعـبــدهم الـدنــيـا بـزخــارفـهـا واغــراءاتـهـا

الـــكبيرة .
ونـســأله تـعــالى أنْ يـجــعـلــنـا وايّــاكم مــنـهم انّه

سميع الدعاء قريب مجيب .

v u  5 U  bF

بغداد

UMz«bNA  WL d «

ا حدث في العظيم من إختراق أمني يتملكني الكثير من احلزن واأللم 
خـطــيـر ونـحن نـتـابع اإلعـالم الـذي يـعج بـاخلـبـراء
األمنيـ والتـقارير الـتي تصدع الـرؤوس وتبعث
على احلـنق والبؤس دون جـدوى اتركـوا اجلهة
لعـلنـا نعرف ـا تراهـا  القـطاعـية كـي تتـصرف 

جزء من احلقيقة ولكـن ليس كل احلقيقة.
{ عن مجموعة واتساب
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مراجـعة مـديريـة بلـدية تـرتبـة على ذلك من نـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحوال ا ـصـاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة١٥ م٢حي الكرار ٨١٠٥/١٦ ابو رمانةكشك رقم ١٢٨ ٩٢٠٠٠٠ تسعمائة وعشرون الف دينار

∫ dO Q « ◊Ëd

طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

سنة واحدة١٥ م٢حي الكرار ٨١٠٥/١٦ ابو رمانةكشك رقم ٢١٩

سنة واحدة١٥ م٢حي الكرار ٨١٠٥/١٦ ابو رمانةكشك رقم ٣٢٠

سنة واحدة١٠ م٢سوق الكرارحانوت رقم ٤٧ ٤٦٠٠٠٠ اربعمائة وستون الف دينار

سنة واحدة١٠ م٢حانوت رقم ٥٨

سنة واحدة١٠ م٢حانوت رقم ٦٩

سنة واحدة١٠ م٢حانوت رقم ٨١١

٩٢٠٠٠٠ تسعمائة وعشرون الف دينار

٣١٠٠٠٠ ثالثمائة وعشرة االف دينار

٩٢٠٠٠٠ تسعمائة وعشرون الف دينار

٣١٠٠٠٠ ثالثمائة وعشرة االف دينار

٣٦٥٠٠٠ ثالثمائة وخمسة وستون
الف دينار

سوق الكرار

سوق الكرار

سوق الكرار

سنة واحدة١٠ م٢حانوت رقم ٧١٠ ٣١٠٠٠٠ ثالثمائة وعشرة االف دينار سوق الكرار

The republic of Iraq
Office of  maysan province

Department of // legal
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ـعدل تـعلن جلـنة الـبيع رقم ٢١ لـسـنة ٢٠١٣ ا استـنادا الـى قانـون بيع وايـجار امـوال الدولـة ا
وااليجار الـثانيـة في محافـظة ميـسان عن اجراء مـزايدة علنـية لتـأجير الـعقار اخلـاص (كازينو
االدارة احملـلـيـة / نـاحـيـة الـعـزيـر) خالل (٣٠) يـوم تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـنـشـر االعالن فـعـلى
ـزايــدة مـراجــعــة قـسم امالك احملــافــظـة لالطالع عــلى الــتـفــاصـيل الــراغـبــ بــاالشـتــراك في ا
قدرة وصل قبض من قسم مستصـحب معهم التـأمينات القانـونية البالغة ٢٠ % من القـيمة ا
زايدة في الـساعة العـاشرة صباحا ستمـسكات الرسـمية وستـجري  ا حسـابات احملافظـة مع ا
زايدة في زايدة عـطلة رسـمية فتـكون ا في مـجلس القضـاء الكائن بالـشبانه واذا صـادف يوم ا
ـصاريف االخرى علما ان مدة زايدة اجور النشر وا اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو علـيه ا

االيجار سنة واحدة.
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ساحةرقم العقارت بلغ كتابةبدل االيجارالنوعموقع العقارا الحظاتا ا

كازينو االدارة
احمللية /
العزير

تسعمائة الف٩٠٠٠٠٠كازينوناحية العزير٥٧٠ م
دينار

 احتساب
بدل االيجار
دة سنة
واحدة
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ٨٦٤٥/٥

قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينارا خمسة عشر مليون دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٣٢٠ / ايلول ١٩٩٢ / ٤٠
بـ بالـعقد بـ اعاله وطلب الـدائن حتصـيله وبـالنظـر لعـدم اقامـتك في احملل ا بـناء عـلى استحـقاق الـدين ا
وانه ليس لك محل اقامـة معلوم غيره فـتعتبر بذلك مـجهول محل االقامة فـعليه قررنا تبـليغك بلزوم دفع الدين
ـوصوف اعاله وتـوابـعه خالل ١٥ يـوماً اعـتـباراً من الـيـوم التـالي لـتـاريخ نشـر االعالن واال فـسيـبـاع عقـارك ا

زايدة وفقا للقانون. با
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ٩٣٨٨/٥

قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينارا خمسة عشر مليون دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ١٥/٥٨١ اب ٢٠٠٨
بـ بالـعقد بـ اعاله وطلب الـدائن حتصـيله وبـالنظـر لعـدم اقامـتك في احملل ا بـناء عـلى استحـقاق الـدين ا
وانه ليس لك محل اقامـة معلوم غيره فـتعتبر بذلك مـجهول محل االقامة فـعليه قررنا تبـليغك بلزوم دفع الدين
ـوصوف اعاله وتـوابـعه خالل ١٥ يـوماً اعـتـباراً من الـيـوم التـالي لـتـاريخ نشـر االعالن واال فـسيـبـاع عقـارك ا

زايدة وفقا للقانون. با
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نوع التبليغ أول
التسلسل او رقم القطعة: ٨٨٥٢/٥

قاطعة: ١٠ (احلسينية) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: قطعة ارض

مقدار الدين (١٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينارا خمسة عشر مليون دينار
رتهن: مصرف الرافدين اسم الدائن ا
تاريخ االستحقاق: مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية: ٢٠٠٨/٦ / اب ٤
بـ بالـعقد بـ اعاله وطلب الـدائن حتصـيله وبـالنظـر لعـدم اقامـتك في احملل ا بـناء عـلى استحـقاق الـدين ا
وانه ليس لك محل اقامـة معلوم غيره فـتعتبر بذلك مـجهول محل االقامة فـعليه قررنا تبـليغك بلزوم دفع الدين
ـوصوف اعاله وتـوابـعه خالل ١٥ يـوماً اعـتـباراً من الـيـوم التـالي لـتـاريخ نشـر االعالن واال فـسيـبـاع عقـارك ا

زايدة وفقا للقانون. با
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عـرفة مدى الـتغير الـقيمي احلـاصل في اجملتمع العـراقي تناولت مـجموعة في مـحاولة 
أو اآلخرين من الـقيم الفـردية  التي تـخص اجتاهـات الفرد الـعراقي سواء نـحو اللـدولة
في مجتمعه أو الـقيم األخالقية الشخصية التي يـؤمن بها. في هذه احللقة سأركز على
بـعض الـقيم األُسَـرية الـتي يؤمن بـها الـعـراقيـون. ال حاجـة لتـكرار ان اجملـتمع الـعراقي
مجـتمع محـافظ حتتل االسرة فـيه ركناً ركـيناً ال في التـنشأة األجـتماعـية للـفرد فحسب
بل أيضـاً في الضبـط األجتمـاعي واحلاجة لالنـتماء. يـنظر الـعراقيـون ككل اجملتـمعات
االخــرى بــأهـمــيــة بـالــغــة الى االســرة في حــيـاتــهم. مع ذلـك فـأن الــعــراق مـثـل بـعض
اجملـتـمـعـات االخـرى اجملــاورة يـعـطي أهـمـيــة أكـبـر لالسـرة في حـيــاته. فـمـثالً في عـام
2019 قال %97 من العراقـي ونفس النسبة من االردنـي أن األسرة مهمة جداً في
مـقـارنـة مع %80 من الـروس و%82 في الـنـمـسـا و%86 في الـصـ وفـقاً حـيـاتـهم

سح القيم الدولي الذي أُجري وأقوم باالستشهاد به في سلسلة مقاالتي هذه.
هذه األهمية الـكبرى لالسرة في حياة العراقي تستبطن الكثير من القيم السلوكية التي
. فمثالً قال %11 فـقط من العراقي اضـي شهدت تـغيرات واضحة خالل الـعقدين ا

كن ان يكون مبرراً لسبب أو آلخر في عام 2004. ان الطالق 
بررين عـنى ان نسبة ا ثم قفـزت هذه النسبة الى %42 في عامي 2014 و 2019! 
للطالق قد تـضاعفت أربع مرات خالل عقدٍ واحدٍ من الزمن! في نفس الوقت فان نسبة
الـرافـض لـلـطالق قد تـقـلصت من %88 عـام 2014 الى %58 خالل نـفس الفـترة!
ويـبدو ان الـطالق كـسـلوك أجـتـماعي بـات مـبـرراً من قبل الـكـثيـرين ولم يـعـد واحداً من
التـابوهات الـتي يؤمن بـها اجملتـمع العراقي. وهـذا ما قد يـفسر حـاالت الطالق الكـثيرة

التي باتت محاكمنا تغص بها ومجتمعنا ينوء من وطأتها.
هـنـا ال بـد لي مـن االشـارة الى أني كـعـراقي يـنـتـمـي الى جـيل الـسـتـيـنـات أتـمـنى ان ال
لكني كـباحث أجتمـاعي أعتقد أن يتـحول الطالق الى ظـاهرة أجتمـاعية مقـبولة وشائـعة
ما يـحصل لديـنا في هـذا اخلصوص لـيس شاذاً أو غـريباً أذ شـهدته مـجتـمعات كـثيرة
سواء قريبة من ظـروفنا أو بعيدة عنها كما تشير أرقام مسح القيم الدولي. ففي االردن
مـثـالً قـفــزت نــســبــة من يــبـررون الــطالق من %35 عـام 2004 الى %44 (مـقــاربـة

للعراق) عام 2019.
كما قـفزت نسبة من يـبررون الطالق في امريكا من %58 عام 1984 الى %83 عام
اثالً من حيث نسبة من يبررون الطالق. ان اجملتمعات انـيا تغييراً  2019 وشهدت ا
البشرية مثل الـكائنات احلية الـتي تتأثر بظروفـها احمليطة وهذا الـتأثر ال بد أن ينعكس
على قـيم الفـرد جتاه مخـتلف نـواحي احلياة فـي ذلك اجملتمع. لـذا فأن مـقولة "لـو باق
أو أن الـزمن الـقـد كـان أفـضل" أو غـيـرهـا من الـعـبـارات الـتي تـدلل عـلى مـثـلـمـا كـنـا
نستـاجليا مـعينـة أو حتاول أبـقاء اجملتـمع بقيـمه وتقالـيده وثـقافته كـما كانت قـبل عقود
تدلل على عدم استيـعاب سُنة التغيير التي سنّها الله للبشرية جمعاء. هذا ال يعني أني
اضي في نفس الوقت الذي ال أجيز لنفسي أحكم قيمـياً على احلاضر أنه أفضل من ا
ـاضي واحلـاضر هـمـا نـتاج تـغـير ـاضي احـسن من احلـاضر فـكل من ا ان أقـول ان ا
ـكن أيـقـافه. جـل مـا نـسـتـطـيــعه كـبـاحـثـ (وقــد سـبـقـني في ذات االجتـاه طـبـيــعي ال 
االسـتـاذ الـرائـد عـلـي الـوردي) ان نـنـبه الى الـتـغـيـرات اجملـتـمـعـيـة احلـاصـلـة ونـسـاعـد
ـعـنـيـ وأصـحـاب الـقـرار عـلى الـتـكـيف او الـتـغـيـيـر أو الـتـطويـر لـكي ال اخملـتـصـ وا
تـنقـرض مـجـتـمعـاتـنـا أو تصـبح خـارج الـتـاريخ من خالل انـكارهـا لـسـنـة التـغـيـير. في

احللقة القادمة سأتناول أرقام أخرى تخص قيم مجتمعية مختلفة.
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وفــريـقه الـديــبـلـومـاسـي والـذي يـتـابع
الـوضع الـسـياسي عـن كثب مع مـراقـبة
مـا يـحدث عـلى السـاحـة السـياسـية من
ـتـحـدة دون تـدخـل مـبـاشـر. الـواليـات ا
بـدورها لـديهـا مصـالح ستـراتيـجية في
الـــعـــراق وتـــعــمـل عـــلى حتـــقــيـق هــذه
ـصـالح مـن دون تدخـالت مـباشـرة في ا

باحثات اجلارية. احلوارات وا
ان عــدم تـدخل أمـيـركـا وايـران ال يـعـني
بــالـضـرورة مـوافـقـتــهم عـلى مـا يـجـري
عــلى الــسـاحــة الــسـيــاســيـة لــكــنـهــمـا
يـتيحان الفرصة امـام القوى السياسية
لـتنظـيم تفاهمـاتها بـعيدا عن تأثـيرهما
ـا يعطي انطباعا ايـجابيا لدى جميع

وقف. األطراف إزاء هذا ا
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ـشهـد السيـاسي بات يـتسم بـالتعـقيد ا
واعد الدسـتورية احلاكمة مع اقـتراب ا
واليـــــلــــــوح بـــــاألفق أيــــــة بـــــوادر حلل
اخلالفـات القائمـة ب الكتل الـسياسية
وان الـطريق مـازال وعرا يشـوبه القلق
والـعـراق يـعـيش اوضـاعـا سـيـئـة وسط
سـلـسلـة أزمات كـانت ومـازالت تتـهدده.
الـــتـــحــالـف الــثـالثي ال يــبـــدي مـــرونــة
بــتــغــيــيــر مــواقــفه ومــازال مــتــمــســكـا
ـعـتـمدة وال بـسـتـراتـيـجـية الـتـفـاوض ا
نــــيــــة له بــــالــــوصــــول الى تــــوافق مع

الشركاء.
ــبــادرات ــاضي الـــقــريب كـــانت ا فـي ا
الــتي تــطــلــقــهـا بــعض الــشــخــصــيـات
الـسياسية النافذة كفيلة بإلتقاء الفرقاء
عـنـد حـلـول وسـطـيـة تـمـهـيـدا لـتـحقـيق
تــفـاهـمـات وتـوافــقـات تـفـضي الى نـزع
فـتيل األزمات القـائمة لكنـنا اليوم امام
قـوى فائزة يبدو إنهـا ال تنوي التعاطي
ـرونـة كافـية إلحـتـواء القـوى األخرى
وتــفــصح عــلـنــا بــضـرورة قــبــول األمـر
الــواقع بــعـيــدا عن مـحــاولـة إرضــائـهم
ـشـاركـتـهـا غـنيـمـة الـفـوز اإلنـتـخابي
مراقبون يعتبرون موقف القوى الفائزة
دســـــــتـــــــوري ويـــــــعـــــــكـس اصل وروح
قراطيـة اال انهم يرون بأن الواقع الـد
الــــعـــراقي ال يــــحـــتـــمـل إقـــصـــاء قـــوى
ســيـاســيـة مــؤثــرة عـلى نــحـو مــفـاجئ
بــالــنــهـايــة يــنــبـغـي عـلـى كل اإلطـراف
ا تـقـد تنـازالت مـعقـولـة الى حد مـا 
يـضـمن تخـطي اإلنسـداد الراهن ويـلبي
حـاجـة الـبالد لـلـوصـول الى خط شروع
يـــضــمن حتــقــيـق االهــداف والــغــايــات
ـا يـخــدم راهن ومـسـتـقـبل ــشـتـركـة  ا

الشارع العراقي.
 

{ رئيس اجمللس اإلستشاري العراقي
{ عن مجموعة واتساب

الـشـيـعة لن يـكـون في مـصـلحـة الـكورد
ـسـتـقـبل الـبـعـيـد اذ ان اخلالفات في ا
الـشـيعـيـة سوف تـزول وعـندهـا يـصبح
الـشـيعـة هم األغـلبـية واليـنـبغي لـومهم
ــنـاصب او تــمـريـر في حــال احـتــكـار ا
الــقــرارات اال أنه عــاد الى بــغـداد دون
الـــوصــــول الى أي اتـــفـــاق مع احلـــزب
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ـقراطي اتـفق احلـزبان الـكـورديان الـد
واالحتــاد الـوطـني عـلى تــشـكـيل جلـنـة
مــشـتـركـة لــزيـارة بـغــداد وأفـاد مـصـدر
مـطلع بـان اللجـنة اجتـمعت اربع مرات
وحررت وثيقة متفق عليها من الطرف
لــعـرضـهـا عـلى الـقــوى الـسـيـاسـيـة في
شتركة زيارتهم بغداد. وبدأت اللجنة ا
لـبغداد في يوم  7كـانون الثاني وكانت
اول زيـارة لهم للهيئة السـياسية للتيار
ـصـدر في االحتاد الـصـدري. واضـاف ا
الـوطني بـأن حزبه فوجئ بـوجود ورقة
ــقـراطي  االتــفــاق عـلــيــهــا بـ الــد
والتيار الصدري وانهم لم يطلعوا على
تـفـاصـيل هـذه الـورقـة اال في الـسـاعات
شترك األخـيرة. اقتصرت زيارة الوفد ا
لـــلــقـــوى الـــســيـــاســـيــة عـــلى لـــقــاءات
بـروتـوكولـيـة غيـر مـتجـانـسة لم تـسـفر

عن أي نتيجة تذكر. 
ـقـراطي بـالـتـحالف انـفـرد احلـزب الـد
مـع الــتـــيــار الـــصــدري وبـــقي االحتــاد
الـوطـني خـارج هذا الـتـحالف لـيـصبح
مــنــصـب رئــيس اجلــمــهــوريــة مــوضع
خالف عـمـيق بـينـهـما. اذ جـرى الـعرف
الـسـياسـي منـذ عام  2006بـأن تـتوازن
الــقــوى الــسـيــاســيــة في اإلقــلــيم عــبـر
ــنـصب مـن قـبل االحتـاد اســتالم هـذا ا
ــقــراطي رئــاســة مــقــابـل اســتالم الــد
شهد تعقيدا عندما اإلقليم وقد ازداد ا
ـقـراطـي الـقـيــادي هـوشـيـار رشح الــد
زيـبـاري لـلـمـنـصب. ويـرى مـراقـبون ان
تــــرشـــيح زيــــبـــاري دلـــيـل واضح بـــان
ــــقـــراطي يـــنــــوي بـــشـــكل جـــدي الـــد
احلـصـول على رئـاسة اجلـمهـورية وان
ـــنــصـب يــدخـل ضــمـن مــخـــطط هـــذا ا
شهد احلـزب السيـاسي للهيـمنة عـلى ا
الـسياسي في اإلقلـيم والعراق على حد

سواء مستقبال.
يـرى مراقبون ان إبقاء االحتاد الوطني
الــكـوردسـتـاني خــارج الـتـحـالف وعـدم
ـــنــصب الــســيــادي حــصـــولــهم عــلى ا
ــشــهــد ــتـــعــارف عــلــيـه قــد يــعــقـــد ا ا
السياسي كثيرا اذ ان االحتاد الوطني
يـــحـــكم الـــســيـــطـــرة عــلـى مــحـــافـــظــة
سـلـيـمانـيـة وحـلبـجـة ومنـاطق گـرمـيان
الـشاسعة باإلضـافة الى امتالكه نفوذا

التوالي بعد 2003.
الـتحالف الثالثي سيصبح نواة تشكيل
راقب احلـكومة القادمـة ويرى بعض ا
انــهـا ســتـكــون حـكــومـة األقـويــاء الـتي
بـــامــكــانـــهــا اجــراء اإلصـالحــات الــتي
يـطالب بهـا الشارع الـعراقي ولن يكون
سـؤولـية بـإمـكـانهم الـتـنـصل من تلـك ا
النـهم امام مواجهة حقيقية مع الشارع
وان أي اخـفاق سـيحـسب علـيهم بـشكل
مـبـاشـر دون غـيـرهم. بـاإلضـافـة الى ان
هــذه الـكـتل لــديـهـا االمـكــانـيـة لــتـمـريـر
ـطــلـوبــة واتـخـاذ مــشـاريع الــقـوانــ ا
ــصــيـريــة لـتــحــديـد مــسـار الــقـرارات ا
احلـكم في السنـوات القادمة. فـيما يرى
ــراقـبــ بـان هـذه الــبـعض االخــر من ا
احلـكـومـة سـوف تـواجه مـشـاكل كـبـيرة
ولن يـكون الـطريق مـعبـدا لهـا بالورود
اذ ان عدم مشاركة قوى سياسية مؤثرة
عــلى الــشــارع والــســاحـة الــســيــاســيـة
ووجــود مـعـارضـة قـويــة يـجـعالن عـمـر

هذه احلكومة قصيرا. 
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حــاول رئـيس حتــالف الـفــتح الـوصـول
الـى تـــفــــاهــــمـــات مـع كل من الــــتــــيـــار
ــــقـــــراطي الـــــصــــدري واحلـــــزب الـــــد
الــكــوردســتــانـي في زيــارتــيه لــلــنــجف
واربـيل. اذ الـتـقى الـعـامـري مع الـصدر
فـي احلــنــانــة يـوم  15كــانــون الــثــاني
بـشـكل مـنـفـرد. حـاول الـعـامـري جـاهـدا
إقـناع الصـدر بتشـكيل حكـومة توافـقية
يـشارك فـيها اجلـميع لـكن الصدر رفض
مـشاركـة كل قوى االطـار كونـها تـتقاطع
مع مـشـروعه القـاضي بتـشكـيل حكـومة
اغـلبية وطنية وكشف مصدر مطلع عن
دعـوة زعــيم الـتـيـار الـصـدري الـعـامـري
لـلـمـشـاركـة في حـكـومـته بـتـحـالف فـتح
مـقـابل مـنـحه اربـع وزارات مع احـتـفاظ
الــصــدر بـحق اخــتــيـار رئــيس مــجـلس
الـوزراء من دون حق الـفيـتـو للـفتح اال
أن الـــعــــامـــري رفض الـــعـــرض. ويـــرى
مــراقـبــون ان الـكـتل الــسـيــاسـيـة داخل
االطــار يــخــشــون ان يــســتــغل الــصــدر
ـشـهد تـفـوقه الـعـددي وهـيـمـنـته عـلى ا
الـــــســــيـــــاسي إلضـــــعـــــاف خــــصـــــومه
الـســيـاسـيـ عـبـر عـدم مـنـحـهم فـرصـة

إعادة تنظيم صفوفهم.
الـــعـــامـــري كـــذلـك زار أربـــيل والـــتـــقى
بـــرئــيـــسي اإلقـــلــيم والـــوزراء ورئــيس
ــقــراطي الــكــوردســتــاني احلــزب الـــد
مـــحــاوال اقــنــاعـــهم بــأن الـــتــوافق هــو
اخلــيــار األفــضل لــلــعــراق ولــلـعـالقـات
الـكورديـة الشيـعيـة وقد طرح الـعامري
عــلى مـســامع الـكـورد بــأن احلـديث عن
األغـلبـية اليـوم واالستـفراد مع جزء من

ـفــاوضـات ويــخـطط والــصـدر يــديــر ا
لـتشكـيل احلكومـة القادمـة مع شركاءه
فـي التـحـالف الـثالثي مع ابـقـاء الـباب
مـفـتوحـا امـام بـعض القـوى الـشيـعـية
األخرى لالنضمام اليه ليتخطى حاجز
ـريـحة لـكن تـمـاسك االطار األغـلـبـية ا
الـــتــنــســيـــقي وعــدم الـــتــحــاق أي من
الـقيادات الـشيعـية التقـليديـة بالصدر
يـــحــول دون حتـــقــيق مـــســعـــاه حــتى

اللحظة. 
ــقـراطي الـى ذلك يـتــمـتع احلــزب الـد
الـكـوردسـتـاني هـو اآلخـر بـقـوة كـتـلته
الــبـالـغ عـددهـا   31نــائـبــا الى جـانب
دور احلـزب وزعـيـمه مـسـعـود بارزاني
في تـوحـيد االطـراف الـسنـيـة بتـحالف
اعـاد لــلـبـيت الـسـني وحـدته لـيـصـبح
ـقـراطي الـكـوردسـتـانـي حـضورا لـلـد
ـشـهـد الــسـيـاسي وبـقـوة مــؤثـرا في ا
رة. وسيـزداد تأثيـره الفاعل في هـذه ا
حــال نـيــله مـوقع رئــيس اجلـمــهـوريـة
ونـــائب رئـــيـس مــجـــلس الـــوزراء الى
جـانب وزارات خدمية وواحدة سيادية
ــنـصب نـائب فــضال عـلى احــتـفـاظه 
رئـــيـس مـــجـــلس الــــنـــواب من جـــانب
ورئـاســة اإلقـلـيم وحـكـومـته من جـانب
آخـر لـيـمسك الـعـصـا من طرفـيـها دون
مــنـافس لـيـصــبح تـأثـيــره الـسـيـاسي
مــوازيـا لــتـأثــيـر الــتـيـار الــصـدري في
الـساحة الـسياسـية ان لم يتـفوق عليه
بــــحــــكـم تـــراكـم اخلــــبــــرة في احلــــكم

والسياسة. 
رئـيـس حتـالف تـقـدم من جـانـبه تـمـكن
من تـشكيل كـتلة قـوية قبل االنـتخابات
ـوجبه 37 وحـقق فـوزا سـاحـقـا نـال 
ــكـون الــســني وهـذه هي مــقــعـدا من ا
ـرة األولى التي يـجتـمع بهـا اكثر من ا
نـصف النـواب السنـة في كتـلة واحدة
بـل زاد من قـوتـه بـتــحــالـفه مـع رئـيس
حتـالف عـزم خـمـيـس اخلنـجـر وضـمن
فـوزه بــرئـاسـة مـجـلس الـنـواب لـلـمـرة
الـثـانـية لـيـصبح اول سـيـاسي يـحظى
بـرئـاسة مـجلس الـنـواب لدورتـ على

في مــقـابـلـة مــتـلـفـزة مـع شـبـكـة بي بي
سـي الفارسـية قـال زعيم عـصائب اهل
احلـق قيس اخلزعلي بأن  "هناك نقاش
(ضـمن االطـار الـتـنـسـيـقـي) امـا نـخـتار
جــمــيــعــا طــريق مــقــاطــعــة الــعــمــلــيــة
الـسياسية واما معارضة واكثر القوى
الــسـيــاسـيــة تُـرجح اخــتـيــار مـقــاطـعـة

العملية السياسية".
وأضــــاف: "انـــا ال أقــــول بــــان الـــوضع
سـيـمـضي بسـهـولـة انا ال اسـتـطيع ان
اضـــمن بـــانه ال حتــصـل احــتـــكــاكــات
تـشنجات وانـا بشكل واضح اقطع بان
احلـكومة القادمة لن تستطيع ان تنجح
في عـملهـا ولن تستـطيع تـقد خدمات

او توفر فرص عمل".
ـقابل ازداد الـتيـار الصـدري اصرارا بـا
ـضي بتـشـكيل حـكومـة األغـلبـية مع بـا
شـركاءه في التـحالف الثالثي ويرفض
زعـيم التيار مقتدى الصدر التنازل عما
يـعتبـره استحقـاقا انتـخابيا وسط دعم
الـتحـالف الثالثـي او ما يسـمى حتالف
انـقاذ وطن الذي يـضم نحو  162نـائبا
فـضال عن احـتـمال انـضـمـام آخرين في

القريب العاجل.
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مـن الـــواضح ان الــــتـــحــــالف الــــثالثي
والـــذي ســـمي بـــتـــحــالـف انــقـــاذ وطن
تــأسس من تــفـاهـم واتـفــاق ثالث قـوى
تـعـتبـر نفـسهـا هي األقوى حـضورا في
الـسـاحة الـسيـاسيـة لـلمـكونـات الثالث
يزها مركزية القرار الى الـيوم والتي 
جــانب فـوزهــا الالفت في االنـتــخـابـات
انيـة تفوقت ومـاحصدته مـن مقاعد بـر
بــهـا عـلـى قـوى كـانت تــعـد هي األقـوى

قبيل انتهاء ماراثون االنتخابات.
يـقود الـتحالف الـثالثي مقتـدى الصدر
وهـو صاحب مـشروع حـكومـة األغلـبية
وكـسـر طـوق الـتـوافق الـسـيـاسي الذي
انـتج احلـكـومات الـسـابقـة مـنذ 2006.
يــســتـمــد الــصـدر قــوته هــنـا مـن حـجم
كــتـلــته الــتي يـبــلغ قـوامــهـا  74نــائـبـا
وسـيطرته التامة علـى توجهات الكتلة

ســيـاســيـا كــبـيــرا في كـركــوك وقـواته
الـقتالـية يسيـطر على خطـوط التماس
مـع داعش من احلــدود االيـــرانــيــة في

ديالى الى جبال حمرين. 
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عـــلى عـــكس الـــعـــادة عـــنـــد تـــشــكـــيل
احلــكــومــات في الـســابق نــرى غــيـاب
الـدور اإليـراني وكـذلك األمـيـركي حتى
ــرة ولم ولـــو من طـــرف خــفي هـــذه ا
يــتـرشح أي مـؤشـر عــلى حـضـورهـمـا
خلف الكواليس كما جرت عليه العادة
او عــــلـى األقل كــــمـــــا جــــرى في عــــام
2018. اذ ان الـــــــــــــــدور اإليــــــــــــــرانـي
واالمـريـكي بات مـقتـصرا عـلى مراقـبة
ـشـهـد عن بـعـد دون تدخل ومـتـابـعـة ا

مباشر.
زعـــــيـم عـــــصـــــائـب اهل احلـق قـــــيس
اخلــزعــلي أشــار الى الــدور اإليــراني
تلفزة بان "إدارة اجلـديد في مقابلته ا
ـعـنـيــة في اجلـمـهـوريـة ــؤسـسـات ا ا
ـــلف اإلسـالمـــيـــة في الـــتـــعـــامـل مع ا
الـعـراقي تـغـيـرت تـغـيـيـرا كـبـيـرا بـعـد
اســتـشـهــاد احلـاج قـاسم ســلـيـمـاني".
وأضـاف بان اإليـرانيـ يقـولون "نحن
ا القرار ما يقرره لـيس لدينا قرار وا

العراقيون نحن لن نتدخل".
مـراقبون يعتـقدون ان ايران غيرت من
سياستها في الداخل العراقي وحددت
مـصاحلـها الـستـراتيـجيـة لتعـمل على
ــصـــالح مـع الــفـــاعل حتـــقـــيق هـــذه ا
الــــســــيـــاسـي الـــعــــراقي  دون تــــدخل
بـاخـتـيـار أو تفـضـيل طـرف عـلى أخر
لـكنهم يـتابعـون التطـورات السيـاسية
عن كـثـب ولـديهـم مـتابـعـات مع الـكـتل
السياسية واحدى اولوياتهم محاولة
ـوقف الـشـيـعي واحلـيـلـولـة تـوحــيـد ا
ـالحظ هـنـا عدم دون تـشـظـيه اال ان ا
الـتوسط ب الكـتل السياسـية كما في
السابق بل إظهار وقوفهم على مسافة
ـا فـيـهـا واحــدة من جـمـيع االطـراف 
الــتـيـار الــصـدري. وجـديــر بـالـذكـر ان
قــائـد فـيــلق الـقــدس اسـمـاعــيل قـاآني
مــتــواجـد فـي بـغــداد مــنـذ  16كــانـون
الــــثـــاني ولـم يـــلـــتـق زعـــيم الــــتـــيـــار
الـصــدري بل لم يـطـلب لـقـاءه بـالـرغم
مـن زيــارته لـــلــنــجـف االشــرف وهــذا
دلـيل بـان اجلـانب اإليـراني يـراقب وال

يتدخل بشكل مباشر.
ـوقف ــوقف اإليـراني مع ا يــتـطـابق ا
األمـيـركي اذ ان األمـيـركـان غـابـوا عن
الـعراق تماما ولم نشهد لهم أية زيارة
ــسـتــوى في اآلونـة األخــيـرة عــالـيــة ا
عــكس مــا كــنــا نــشــهــده ســابـقــا ولم
يــتـواجــد مــنـهم أحــد سـوى الــسـفــيـر

 (Entrepreneurship)
هـو مصـطلح او(االعـتـمار)كـمعـنى بديل
اداري اقـتـصـادي ظهـر في الـثـمانـيـنات
ــــاضي عــــنـــدمــــا عـــرض مـن الـــقــــرن ا
Peter� ــبــدع ــوضــوع رائــد االدارة ا ا
Innova-  ــمــيـز �Drukerفـي كـتــابه ا
tion And Entrepreneur-
shipاالبـــداع وريــادة االعــمــال)في عــام
1985 حــيث اكــد عــلى مــجــتــمع ريـادة
األعـمـال ودورها في الـنـمو االقـتـصادي
فـي الدول.وفسـر ذلك بان ريـادة األعمال
تـعـتـمـد عـلى نظـريـة لالقـتـصـاد ترى أن
الــتــغـيــيـر شـيء طـبــيــعي وصـحي(وأن
ـهمة الرئيسة في اجملتمع تقوم بفعل ا

شـيء مــخـــتـــلف بـــدال من إعـــادة مــا 
القيام به ولكن بشكل أفضل).

يـقـصـد بـريـادة االعمـال(إنـشـاء مـشروع

الـتنـميـة االقتصـادية وجتـديد الـنسيج
االقـــتــصـــادي لــلـــدول من خالل إعــادة
الـتوازن لألسـواق ورفع من مسـتويات
اإلنــتـاج وتـشــجـيع االبـتــكـار واإلبـداع
والــقــضــاء عــلى الــبــطــالــة)واحلــد من

الفقر.
ان ريــادة االعـمـال لـهـا دور اقـتـصـادي
ايجابي فاعل حيث ان حتققها يضمن:

الى - حتس الوضع ا
- خلق أسواق جديدة

- تـوفـيـر مـزيـد من فـرص الـعـمل الـتي
ترضى وتناسب القوى العاملة

زيد من الـصناعـات خاصة - تـطويـر ا
ـنـاطق الريـفـية الـتي لم تـسـتفـيد في ا

بالتطورات االقتصادية
واد احمللية - التشجيع على تصنيع ا
في صــورة مــنــتـجــات نــهـائــيــة سـواء

لالستهالك احمللى أو التصدير
- الـــــتــــشــــجـــــيع عـــــلى اســـــتــــخــــدام
الـتـكـنولـوجـيا احلـديـثـة على مـسـتوى
الصناعات الصغيرة لزيادة اإلنتاجية.
ان ريـادة األعـمـال لـيـست شـيـئـا سـهال
حـيث أن معظم الشـركات اجلديدة غير
ولـكي تكون ريادة ـنظمة جـيدا تفشل ا
االعــمــال مـنــتـجــة وذات اثــر فـاعل في
فـان االمـر يسـتـلزم االقـتـصـاد العـراقي
تـنظيمـها ورعايتـها من خالل القوان
ألن ريادة األعمال الـتي يجب ان تشـرع
ـنـظـمــة قـد يـنـتج عــنـهـا(نـتـائج غــيـر ا
اجـــتـــمــاعـــيـــة غــيـــر مـــرغــوب فـــيـــهــا
ــارســات غـيــر عـادلــة في الــسـوق و
ــالـيــة بل حـتى والــفـســاد واألزمـات ا

ازدياد النشاط اإلجرامي).
وريـــــــــــــــــــــــادة االعـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــال

ــــؤكـــد ان مـــســـتـــويـــات الـــفـــقـــر من ا
والـبـطالـة وزيادة الـطـبقـات الهـشة في
الـعراق قـد وصلت الى مـستويـات غير
ادت الى زيادة حـاالت العنف مـسبـوقة
االســري واالســتــغالل اجلــنـسـي الـتي
بـسـبب تــمـيـز بـهـا اجملـتـمـع الـعـراقي 
ــســار االقـتــصــادي وفــقـدانه ضــعف ا
السـتـراتـيـجـيـة فاعـلـة لـلـحـد من الـفـقر
والـبـطالـة واالعتـماد الـكلي عـلى الريع
الــنـــفــطي دون اي اصالح اقــتــصــادي

آني.
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ــتــقــدمـة عــلى لــقــد اعــتــمـدت الــدول ا
اســتــراتـــيــجــيــات خــاصــة لــلــحــد من
مستويات الفقر والبطالة في مقدمتها
حـيث اســتـراتــيـجــيـة(ريــادة االعـمــال)
وجـدت فـيهـا اسلـوبـا اقتـصاديـا فاعال
كـونها تضـمن عمليـة االبداع واالبتكار
وحتــقق ديــنــامــيـكــيــة لــتــكــوين ثـروة
مـتـزايـدة ذات قيـمـة لـهـا تاثـيـرهـا على
رفـــاهــيــة االفــراد واجملـــتــمع من خالل
اقـامة بـنى(حتتيـة قادرة على الـصمود
اضافة الى امـام قضايا الفقر والبطالة
ـتـاحـة ـوارد ا قـدرتــهـا في اسـتـغالل ا
وحتـويـلـها الى فـرص اقـتـصاديـة غـير
مــسـبــوقـة).وجــاء هـذا االهــتـمــام بـعـد
ي وأدرك ان(اسـتـفـاق)االقـتـصـاد الـعا
الـقائـمون عـليه أهمـية إنـعاشه بـقطاع
ريـــــــادة األعــــــمـــــــال بـــــــاعــــــتـــــــبــــــاره
احلــلـقـة(األضـعـف واألصـغـر من حـيث
واألقـــوى واألكـــبـــر من حـــيث احلـــجـم
الــعـدد والــتـأثــيــر) في الـنــاجت احملـلي
ـا يعني والـذي يعـد معيـار للرفـاهية
ان لـريادة األعمال دور كـبير في(سياق

هــذه الــشـركــات اسـتــخــدام أسـاســيـات
اإلدارة عــنــد(اخــتــيــار الــنــمـط اخلـاص
بـالـسـلـوك الـقـيـادي)وان يـكـيف سـلـوكه

يزات ريادة االعمال. القيادي وفق 
ينتظر من احلكومة احلضارية اجلديدة
الـتوجه نحو ريادة االعمال وذلك بطرح
ــشـاريـع الـتي تــنـطــوي عــلى(عـنــصـر ا
اخملـاطـرة واخلـروج من دائـرة الـتـقـلـيـد
إلـى فــضــاء اإلبــداع من خـالل تــطــبــيق
األفـكار اجلـديدة والـعمل عـلى حتويـلها
إلـى مـشــاريع اسـتــثــمـاريــة خالّقـة ذات
قـيمة مـضافة وربـحية عـالية)وفي نفس
الـوقت تـسـهم في خلق فـرص الـوظائف
ــــســــؤولــــيـــة بــــغــــيـــة اإلســــهــــام في ا
االجـــــتــــمـــــاعــــيـــــة من خـالل الــــريــــادة
االجـتـماعـية.فـعل الـشيء الصـحيح أهم

من الفعل الصحيح للشيء.

جنــاحـهـا فــان رائـد االعــمـال يـجب ان
يــتــمـتع بــصــفـات(كــاإلقــدام والـصــبـر
والـتصـميم على الـنجاح والـتعامل مع

العقبات)واالهم حتمل اخملاطر.
وتـــخــتـــلف أنــشـــطــة ريـــادة األعــمــال
بــأخـتالف نـوع الـنـشــاط الـذي تـتـبـعه
هـذه الشركات الناشئة.وتتراوح ريادة
األعـمـال بـ شـركـات فـرديـة(غـالـبـا ما
ـفـرده) او خـلق يــعـمل فـيـهـا الــرائـد 
نـــوع جـــديــد من الـــشـــركــات الـــتي لم
ثلـها أو تطوير شركة يـسبق القيام 
قـائــمـة بـأعـمـالـهــا وتـسـخـيـر الـفـرص
ـتاحـة لتـطوير هـذه الشـركة والـتقدم ا

بها بأسلوب ابتكاري ومستحدث.
والهـمـيتـهـا وتـاثيـرهـا على االقـتـصاد
يـجب والـفـكـر اإلداري االسـتـراتـيـجي 
عـلى القائد الريادي الذي يكلف بادارة

اقـتصادي حـر يتسم بـاإلبداع ويتصف
بـــاخملــاطــرة)او انه االســتــعــداد(إلدارة
وتــنــظــيم وتــطــويــر شــركــات االعــمـال
بـالـتـزامن مـع الـتـأثـر بـاخملـاطـر بـهدف
الـــوصـــول إلى األربــاح).كـــمـــا يــنـــظــر
لـــهـــا(عــمـــلـــيــة خـــلق نـــوع جـــديــد من
الـــشـــركــات الـــتي لـم يــســـبق الـــقـــيــام
أو تطـوير شركة قائمـة بأعمالها مـثلها
تـاحة لتـطوير هذه وتـسخيـر الفرص ا

الشركة والتقدم بها).
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تـبنى ريادة األعـمال على ثـالث عناصر
ـــبـــادرة والـــعـــائــد هـي( االبـــتـــكـــار وا
ـعــنى ان ريـادة األعــمـال هي ــادي). ا
مـــبــادرة بــتــاســيس عـــمل ابــداعي عن
ــــــوارد طـــــــريق االســـــــتـــــــفــــــادة مـن(ا
ـال).ولضـمان ورأس ا والـعمل ـتـاحة ا
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البدّ أن شيئاً مـا ال نسميه مجـرد مصادفة يتـحكم بهذه األشيـاء. يلتقي رجل طاعن في
الـسنّ مـع امـرأة عـجـوز في احلـديـقـة الـعـامـة وكـان الـلـيل الـهـائل يُـعـتِم بـطـيـئـاً والـثّـلج
يـتـسـاقط نُدفـا. لـلـعجـوز وجه ذابل بـسـمرة حـزيـنـة والشـيخ أحـمـر البـشـرة زعـفرانيّ
ومالبـسه تدّل على الفـقر. كان الشـيخ الزعفرانيّ يـتسكع بيـنما تقـضي العجوز لـياليها
نوعـة ألن بنتيها تسـتقبالن الزبائن وال يحقّ لها نزل  كلّها في احلديـقة العودة إلى ا
نظري هذا أشوّه دخول الـبيت حتى يغادر الزبون األخير: »ال مكـان لي هناك فأنا 

وقف وأفسد الرغبات .قال الشيخ: تخرج وتأت هنا لتتحدثي مع األشجار? ا
ـرأة الـعـجوز: نـعم.. هـذا مـا أفـعـله.. أحتـدث مع األشـجـار.. ومـا العـمل? هل وأجـابت ا
ن ال بــيت له غــيــر الـشّــارع. هــذا هــو الـواقع. لــديك مــا تــقــتـرحه? ال يــوجــدُ حلّ آخــر 

ضي إلى بيته. تسأله: يستأذنها الشيخ كي 
آه… لــديك بــيت دافئ ومــضيء?. وصــار قــول الــسّــيـدة الــعــجــوز في حــواريـة »حــديث
األشـجار «لفـؤاد الـتـكـرلي الزمـة لي أقـولـهـا كـلـمـا جـاء ذكـر البـيت - أو الـوطن- عـلى

لسان أحدهم: »آه… لديك بيت.. دافئ ومضيء?
 }}}}
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سـيحيـة الدين ـرأة ا بثـياب فـقيـرة وطعـام فقـير وعـيشـة فقـيرة بـكل ما فـيهـا قضت ا
نبت واألمريكية اجلنسية نحبها قبل أيام. العراقية ا

كان!? أيّ أرضٍ تسعد بهذه النبتة وأيّ عطر يشيع في ا
من ب أنـواع اجلمـال في وجه اإلنسـان ما يـذكره فـيكـتور هـيجـو في رواية "الـبؤساء"
الحـة والعـذوبـة في وجـوه بني ويـدعـوه بجَـمـال الـصَالح وهو أنـدر أنـواع الوسـامـة وا
البشر ومن حصل عـليه فهو دعوة قـويّة لنا ألن نتـطلع مشدودين إلى الـنجم الذي ينير

ا بضوئه... ليلنا وفي النهار تكشف الشمس كل شيء لنا كأ
اتّصلت اليـوم بي ابنة أختي "سالي" تخـبرني بأن مربيّتـها وأمها وأم أوالدها "نادرة"
توفـيّت في أمريـكا دون كلـمات وداع ودون ضـمّة وقبـلة ودمعـة قريـبة  تخـفّف من لوعة
ـسـيـحيـة تـتـلـوهـا ابـنـتـهـا سالي الـفـراق من دون طقـوس قـراءة الـقـرآن عـلى روحـهـا ا
سـلمـة; أيّ تسـامح في الدين نـعيش نـحن فيه وأيّ غـربة صـارت تتـخلّل هـذا الهـناء ا

وأيّ تعاسة.
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االنـســان من حــيث هــو كــائن أجــتــمـاعي
طلق وفي احلقيقة لن يـبحث عن الكمال ا

يطالع وجه الكمال أبدآ.
مـسـكـ االنـسـان يـعـتقـد أن فـي االموال 
اوشـــراء الــبـــيـت الــفـــخم  أو الـــســـيــارة
طـلق  يظن أن الـفارهـة حتقـيقـآ لـكمـاله ا
ـــفــــقـــود في هــــذه احلــــجب هي اجلــــزء ا
الكـتـمـال كـيـانه الــذاتي  ويـعـتـقـد اخـرين
مـنهم أن اعلى الشهادات العلمية ستجعل
مـنه  أنـسـان ذات الـطـبـيـعـة أالجـتـمـاعـيـة
االرسـتقـراطـية يـتـحـول من خاللهـا الحـقآ
الـى (مـثـقـف دكـتـاتــوري ) يـحــتـكــر الـعـلم
واليـنــشـره !  واخـر يــرى أن وصـوله الى
لـنـدن قــد شـارف الـهـدف االســمى والـكـلي

ســـواء الـــفـــطـــرة الـــلـــهـــيـــة او الـــفـــطـــرة
الــدارويـنــيــة مـهــمـا أشــتــد هـذا الــصـراع
ال .العالم اليوم بيد ومـهما تكرس رأس ا
ة يريدون منك حـفنة بشريـة مجحفة وظـا
أن تـكون ربوتـآ بشـريآ يـتحـكمـون بك كما
شـائو  وخالفو بذلك طبعآ فكرة ادم سمث
خـالفـو فـكره تـمـامآ عـالم الـيوم غـيـر قائم
ا قائم على عـلى العرض والطـلب احلر أ
ـنافسـة اخلبـيثة االسـتغالل واالحتـكار وا
.وفي ظل خــيــانـة االفــكــار وتــشـتت االراء
وغـياب الـتـوجهـات احلـرة أرجوك عـزيزي
التـخن ذاتك البـشـرية وفـطـرتك االنـسانـية
ـــفــرطـــة وهالكك الن فـي ذلك تـــعــاســـتك ا
الـدائم وهم يـريـدون ذلك تمـامـآ أقـصد من
يـحاولـون الـسـيـطرة عـلى مـقـدرات الـعالم
وثـرواته .االجـدى من ذلك أن تفـعل اخلـير
كن مع قـــوى اخلــيـــر  كل شي يـــرتــاح له
ضـميـرك أفعـله بدون تـردد كل عمل يـجعل
منك أنسان سعيدآ أفعله بدون أستذان .
وبــهــذا الأقــول لـك أن تـبــتــعــد عـن أجـواء
ـنـافـســة ال لـكن شـرط أن تـكــون شـريـفـة ا

ونافعة وهادفة .
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االنــســان بــطــبــيـعــتـه يـحـب الـولــوج الى
أهـدافه  ويسعى بقوة الـوصول اليها لكن
وأنت في طـريقك الى حتقـيق أهدافك أياك
ـــعــــوزين أن تـــدوس عــــلـى الـــفــــقــــراء وا
واحملـوج فـتـتحـول حـيـنهـا الى حـيوان
كـاسـر ذات الـطـبـيـعـة االولـيـة لك .الفـائـدة

منك وال لنفسك فائدة .
أن مـبدأ التكافل االجتـماعي مبدأ أنساني
أصـيل يـرسـخ مـفـهــوم االنـسـانــيـة احلـرة
الـغير مـقيـدة بأغالل االنـظمـة االقتـصادية
اخملــــتــــلــــفــــة .أصــــحــــاب الــــنــــظــــريــــات
ـا ـفــكــرون) الشـأن لــهم  االقــتــصـاديــة(ا
يـحـدث الـيـوم من عـبث أقـتـصـادي ومـوت
ماليـ الـبـشــر  اجلـشع والـطـمع هـو من
يـقف خـلف ذلك .من هـنـا جاء مـخـاطـبـتـنا
لـنفـس البـشـريـة الـتي مـزقـهـا هـذا الـعبث
ــزق وحــولــهــا الى كــتــلــة جــامــدة شــر 
وهـــامـــدة أيـــاك والجنـــرار خــلـف الـــرفــاه
ـزعــوم ومـوتك احملــتـوم.أذكــر مـرة وأنـا ا
كـــنت في أســطــنـــبــول حــدث أن شــاهــدت
ــطــاعم ذات فــقــيـــرآ يــجــلس أمــام أحــد ا
ي الـذائع يـبـحث عن طـعـام الـصـيت الـعـا
الطـفاله اجلوعى أضطـر ذات يوم الدخول
لـلمـطعم لـيأخـذ بعض الـطعـام ظن منه أن
ـطــعم ســيـنــتـاغم مــعه ومـا هي من  في ا
طعم بـقوة في لقطة االدقـائق دفع خارج ا
ـشكلة تـستفز الـضمير االنـساني احلر  ا
ـــطــعـم وال صــاحب اال اجلـــالـــســـون في ا
ـســئـول عن ـطـعـم تـفـاعـل مـعه أقــصـد ا ا
الـعمال !? وهـنا تكـمن العـبرات االنسـانية

ومأساتها الدائمة .

بـكل مايستطـيع من قوة  االنسان اليوم
بـحاجـة الى مـنطـقـة هـادئة  تـسـحبه عن
ـــتـــرتـب عـــلى الـــصــــراع االيـــدلـــوجـي ا
الـــصـــراع االقــــتـــصـــادي والــــســـيـــاسي
وجبها واالجـتماعي والثقافي  والتي 
أصبح االنسان يشعر بعدم حاجة العالم
الـيه  بـتـالـي أصـيب بالأحـبـاط االحـبـاط
الــذي دمــر كــثــيــر من أهــدافه الــبــاطــنـة
(االركـتايـبز) .لـيس شرطـآ أن تكون رجل
أعـمال لـكي تـخـدم االنسـانـية أو تـسـاعد
الـفقـراء  ولـيس شـرطـآ أن تكـون مـفـكرآ
كـبيرآ كي تـنضج بعـلمك كثـير من القراء
 ولــيـس شــرط أن تــكــون فــنــانــآ تــرسم
ـهم أن تـكــون أنت أن تـكـون اجلـمــال  ا
أنـســان يـحب اجلــمـيع أن يــراه ويـحـزن
فارقته .احلياة التي بنيت على اجلميع 
صـراع الـطـبـقـات كـمـا يـفسـرهـا مـاركس
هي حـياة كئيـبة وسخيفـة ولن تصل بنا
الى مـجـتــمع سـعــيـد أو مـجــتـمع فـاضل
بلـعكس تمامـآ هذه حياة حيـوانية بحتة
 فال يــعـبـث بك الــصــراع ويـجــعل مــنك
أنـسانـآ يخـالف فطـرته التي نـشأ عـليـها

لـلبلوغ احلـلم   ويرى اخر أن في روايته
او مـشهده الـتمثـيلي أو رسـمه الى لوحة
جـميلة  قد حقق الشـهرة التي جعلت منه
أنـسان يـسـعى اجلـميـع لالاتقـاط الـصور
معه ويكون عمله هو حتقيق الشهرة بدآل
من خـدمة االنسان وهذا مايـفسر بأصابة
ـشــاهـيــر بالأكـتــئـاب  النـهم  كــثـيــر من ا
بـبـسـاطـة يـحـيدون عـن الـرسالـة االسـمى
من حـيث اليـشـعـرون .من أجل ذلك تـكون
رؤيـة االنسـان رؤية قـاصـرة في كثـير من
االحـيــان . نــرى نــحن أن حتــقــيق الـذات
الـنسبية واحلقيـقية لالأنسان وفي عصر
احلـــداثــة اخملــيف والــتـــطــور الــرهــيب 
يـتـحــقق من خالل خـدمــة أخـيه االنـسـان
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بغداد

تدخل اخلـراطيم الى داخل حـياتـنا وتمـتص رحيـقنـا  فرداً فرداً .. فـخرطـوم للـمصرف
الـفالني وأخـر لـلـمـصـرف الفـالني وأخـر للـمـصـرف الـعالني وأذا بـهـا شـبـكـة مـافـيـوية
خـطـيرة تـلـتف حـول أعنـاقـنـا النـحـيـلة أصالً وال تـتـركـنا اال جـثث هـامـدة هنـا وهـناك ..
وألنـنا بال مـاكنـة تدور أوحـاصودة تـهدر أو أقـتصـاد وتكـلنـوجيـا وأستـثمـار  ينـتج ترى
صـارف الـفـطـريـة الـسـامـة الـتي تـريـد بـنا واألمـر كـذلك فـمـا الـفـائدة أذاً مـن كل هـذه ا
صارف سـاكينـنا موتـا وهالكاً ودمـاراً  وحتى أخر دوالراً فـينا .. وهـذه ا وبشـعبنـا و
ـتـحور ـغـاسل الكـبـيـرة للـعـملـة هي أخـطر مـن السـرطـان والكـوفـيد واألومـيـكرون ا أو ا
ا تشـكله اليـوم من سرقات  علـنية وبوضح اجلـديد على احليـاة األقتصاديـة العراقـية 
فجع ـقبلـة ..ولعل ا النـهار من قوت الفـقراء وثرواتـهم ومستـقبلهم ومـستقـبل أجيالهم ا
ـر من أمـام أنظـار جـميع  احلـكـومـات العـراقـية ـا  وضـوع أن كل ذلك أ ـوجع  بـا وا
ا يـزيد باألمر سوء وأيالماً ـنتخبة ودونـاً أن يحرك ساكنـاً لديهم أطالقاً بل  الوطنية ا
بـاركة وموافـقة رسمـية من أعلى سـلطة نـقدية ا تـتأسس وتنـشأ  ـصارف أ أن هذه ا
ا تتم ـركزي الـعراقي األمـر الذي يـشي بأن هذه الـعمـليـة أ في الـبالد اال وهي البنك ا
ثل الـشائـع لديـنا  (( عـلى عـينك يـاتـاجر)).. والـنفط الى زوال عـلى مايـبـدو وكمـا هـو ا
ـبـجل  الذي مـا أنـفك يتـهـددنا ويـتـوعدنـا بـالويل والـثـبور كـلـما طل كـما وزيـر مـاليـتـنا ا
ـافـيـويـون الـفـطـريـون األخذون ـتـجـهـمـة عـلـيـنـا أبـداً  والـدوالر الى جـيـوب ا بـسـحـنـته ا
باالمـتـصـاص والـتـخـريب والـتـدمـيـر كـمـا الـنـار في الـهـشـيم والى أن يـذرونـنـا يـومـاً ما
عصفاً مـأكوال  الحياة والنبض  والروح فيها أطالقاً  اذاً واحلالة هذه فما عليك عزيزي
ـواطن العـراقي السـعيـد أال أن تسـتعـير مـقولـة قحـطان صـغيـر الشـهيـرة (( أدك على ا
راسي)) وأنــا أقــول لك وبــكل ثــقــة وأسف وأسى ووضــوح ووجــوم جم   نــعم عــزيـزي
ــذبـوح من الــوريـد الى الــوريـد أبـداً(( دك عــيـني دك وعــلى راحـتك ــسـكـ ا ـواطن ا ا

بالدكاك )) والى أن يقضي  الله أمراً كان مفعوال ..



تابعـ الكروين في جميع انحاء شـجع وا اكثـر سؤال يتردد على السن ا
العـالم .. معهم أولئك الـذين ينظرون لالسـتحقاق الـكروي اخلارجي على انه
هدف يـعزز رمزية الوطن ... كلهم يـنظرون الى كاس العالم عـلى انها القيمة
ــوجـبـهـا تـقـاس مــسـتـويـات الـفــرق الـوطـنـيـة وكـذلك الــكـرويـة األعـلى الـتي 
ـعــنـيـة .. فال قـيــمـة الي بـطـولــة أخـرى سـواء كـانـت مـحـلـيـة او احتــاداتـهـا ا
خارجـية او وهميـة بعنوان دولـي ودي ... وكذا بطوالت الـفئات العـمرية التي
ال يؤخـذ بها في التقييم األعلى اال من باب مدى صـحت منهج البنى التحتية

التي يعد تدريب الفئات جزء أساس منها ..
ـكــسـيك بــلـغــنـا في الـعــراق ومــنـذ اكــثـر من 1986 هي اخــر بـطــولـة فـي ا
نـهـائـيـاتـهـا فـضال عن كـونـهـا األولى في الـتـاريخ الـكـروي الذي أخـفـقت كل
االحتادات السـابقة واحلـالية ببـلوغ تلك الـعتبة الـتي تعد حـلما جمـاهيريا لم
نسـتطع ان نصل اليه . ظل السؤال يتردد على الـسن العراقي منذ سنوات
ودورات طويـلة .. متى وكيف سنكحل اع اجلماهير مرة أخرى ببلوغ عتبة
ونـديال تلك العتبة التي هي اإلجناز األكبر واألول كـمعايير للتالق والتطور ا

ؤسسات الدولة سيما في عالم اليوم . احلقيقي ليس للعبة فحسب بل 
في كل اربع سنـوات تنتـظر شريـحة اجلـماهيـر والرياضـي والبـيت الكروي
ومعـهم الكـيان احلـكومي القـائم .. لكن دون جـدوى اذ ينـفرط عـقد االمـنيات
سـتويات ما ب دول اسيوية ويتـصدع منذ التصفيـات األولية جراء تفاوت ا
ـيـة أخـرى تــبـلغ الـقـمم وتـصل كل دورة الى الـنـهـائـيـات وبـ فـضال عن عـا
ـثل في جــوهـره مـسـتـوانــا الـفـني ومـا يــفـيض به دوريـنـا مــنـتـخـبـنــا الـذي 

عليها ..
قـطعـا ان االحتادات جـميـعهـا تـتمـنى ان تصل مـنتـخبـاتهـا للـمونـديال كـحلم
ـعــني ان يـطـول .. لـكن كـبـيـر يــجب ان يـتـحـقـق اذا مـا أراد عـمـر االحتـاد ا
سـئـلـة لـسـبب بـسـيط اذ انـها تـعـتـقـد ان االهـتـمام جمـيـعـهـا أخـفـقت بـهـذه ا
دروسة اخملطط نـتخب الوطـني هو من سيحـقق لها تـلك االمنية الـعلميـة ا با
ـفقودة في لها بـعنـاية لـسنـوات طويـلة وبفـكر اسـتراتـيجي .. وهـذه احللـقة ا
الـعـراق .. ان لم تتـحـسن الـبـيئـة الـعـراقـية عـامـة والـكرويـة خـاصـة من قـبيل
البنى التحتية والتغذية الصحية والتربية البدنية والعقلية التدريبية وانضباط
الـالعبـ والـسـلـوكـيـات الـعـامـة ... واالهم الـسـيـطرة
علـى البيـانات الرسـمية وعـدم التالعب وخرق
نظـامها وقـانونهـا الصارم .. مـتى ما بلـغنا
ـــراحل ســـيـــكــون الـــســـيـــر اســهل تـــلك ا
والـطـريق اصح واوصل لـلـمـونـديـال ولـكل
النـجاحات األخرى مـحلية وخـارجية وعند
ــســتـوى ذاك فــقط نــطــمـئن عــلى حــسن ا

العام الكروي والرياضي واالجتماعي ..
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من الفوائد التي تطرقنا إليها.
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ـنـتخب الزال وعـلـيـنـا ان نـعـتـرف بـان ا
يعاني ونأمل أن يـظهر عكس تـقديراتنا
وهنـا النريد ان نـحمل الالعـب وحدهم
مـا حـصل من تــراجع في الـنــتـائج مـنـذ
بـداية الـتصـفيـات احلاسـمة بـشكل غـير
مـتوقع بـعدمـا انحنـى ونزف النـقاط في
ــتـوازنـة مـواجــهـات فــرق مـجـمــوعـته ا
التي كـان يفتـرض ان تستغـل كما يجب
ولكن? فـقد تـقلـصت كثيـرافرصـة التاهل
في ظل عــمـل مــرتــبك خالل فــتــرة عــمل
الـتـطـبـيـعـيـة عـنـدما أقـدمـت علـى ابـعاد
كـاتايـنش قـبل فتـرة قصـيـرة على بـداية
الـتـصـفـيـات فـي قـرار مـتـســــــرع وغـيـر
ـــدرب وتـــســـمـــيــة مـــدروس بـــابـــعـــاد ا
ادفوكات الذي عمل فـترته التدريبـــــــية
ـراســـــــلـة ثم اعتـذر النه فشل كـثيرا با
واحـدث الــفـوضى وعـدم االسـتـقـرار في
ـــنــتـــخب بــعـــد انــخـــفــاض صــــفــوف ا
مـــســـــــــتـــوى اداء االعـــبـــ الــذين زاد
عـــددهم الكـــثـــر من خـــمـــســـ عـــنـــدمــا
اسـتمـرت الدعـوات بـعد كل مـباراة دون

جدوى.
ويـسـعى بـتروفـيـتش الى تـرمـيم االمور
ومــداواة اجلــراح في مــهــمــة غــايــة في
الـصـعـوبـة في ظل عـدم االسـتـقـرار على
ـنتـخب لـلتـجارب الـتـشكـيل واخضـاع ا
ـــر في انــتــكــاســة الــفــاشــلــة وهـــــــو 
ـلحق حقـيـقـيـة وبـالـكـاد قـد يصـل الى ا
بــعـدمـا ســقط في فخ الــنـــــــتـائج وسط
رغبةلـبنان الكـبيرة في احلصـول عندما
ســيــواجه ســوريــا ويــسـتــقــبل بــعــدهـا

منتخبنا.

الـفريق بـابعـاد وإدخـال عدد من االعـب
في الــفــتــرة الــقــريـبــة لــكــنه خــرج فــقط
بـعنـوان الفوز الـذي يراه الـبعـض دافعا
مــعـنــويــا لــلــمــنــتــخب في خــوض لــقـاء
اخلـمـيس والنه جـاء بـعد عـشـرة لـقاءات
ـــنــــتــــخب فــــشـل والـــســــؤال هـل قــــدم ا
قـنع طبعـا كال بعدمـا تكررت سـتوى ا ا
نـفس االخـطـاء فيـمـا يتـعـلق بنـقل الـكرة
ــنــافس وانــعـدام بــتــثــاقل الى مــلــعب ا
حتقيق فـرص التسـجيل واستـمر يعاني
من الهجوم الغائب في كل مرة ولم يقدم
ســوى لــقـطــة الــهــدف في الــشـوط االول
ــــــــــكن االشــــــــــارة الي العب حــــــــــتى ال

يستحقها .
ـســتـوى الـذي ويـتـســائل الـبــعض عن ا
ــنـتــخب امـام ايــران بـعـد ســيـظــهـر به ا
ــــرتــــبك امــــام أوغـــنــــدا وبــــعـــد االداء ا
الــتـراجـع اخلـطــيــر في الـشــوط الــثـاني
عـنــدمــا ظــهــر الــفــريق الــضـيـف بـشــكل
مختلف تمامـا واستحوذ على الكرة قبل
ان يـــقـــطـع الـــطــريـق عـــلى خط الـــوسط
وتوغل فـي ملعـب الوطـني وكان بـحاجة
إلى الـدقة السـتغـالل الكـرات و التـهديف
الـتي حــضــرت في مـنــطــــــــــقــة اجلـزاء
ـنـتـخب يـعـاني وبـالـــــــــكاد البل ظـهـر ا
حـــــافظ عـــــلـى تـــــقـــــدمه وهـــــذا بـــــدوره
سـيــــــــــضـعه امـام اخـتـبـار صـعـب جدا
وحتـديـات حـقـيــقـيـة امـام ايـران ولـو ان
باريات التجريبية هي للمعاينة بعيدا ا
عـمـا تــسـفـر عــــــــنه الـنــتـائج ويـامل ان
ــدرب قـــد تـــوقف مـــلـــيــا عـــلى يـــكـــون ا
مـســــــــــار الـلقـاء الـذي كـان ان يـقام مع
مــنـتــخب افـضل وأقــــــــــوى من أوغـنـدا
لـكن كـما قـلنـا انـها مـبـاراة لم تخـــــــــلو
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ديـنة في العـاصمـة بغداد شهـد ملـعب ا
كـرنـفـاال جـمـيـال بـاقـامـة اول لـقـاء دولي
ــنــتــخـبــ الــعــراقي واالوغــنـدي بــ ا
بـفـضل تـظـافـر جــهـود الـكل في حتـقـيق
الـنـجـاح التـنـظيـمي الـرسـالة الـواضـحة
لـلــفـيـفــا ومـطـالــبـته عــلى رفع احلـصـار
العب العـراقـية كـمـا عكس الـكامـل عن ا
اللقـاء طمانة اجلمـيع على قدرة االحتاد
بـاريات والـبطوالت في اقامـة وتنـظيم ا

اخملتلفة.
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ـنـتـخب الـوطـني قـد تـغـلب عـلى وكـان ا
ضيـفه بهـدف عالء عبـاس اجلمـيل الذي
سـجله د16 بــحـركـة هـوائـيـة في الـلـقـاء
ـنـتـخب بـدون احملـتـرف الـذي خـاضه ا
ـتــوقع الــتـحــاقــهم قـبل 72 ســاعـة من ا
ـقبل ضمن موعـد لقـاء ايران اخلـميس ا
تـصــفـيـات الــتـاهل لــكـاس الـعــالم بـكـرة
ـقبل في قطر في مباراة لم القدم العام ا
تـرتق الى مسـتـوى الـوسط وحتى دونه
ولم يـكن عــلى حـجم الــتـحـدي لـلــمـهـمـة
الرسـمية الـقادمة األصـعب وامام افضل
ــتــبــقي ــبــاريـات ا فــريـق بــ جــمـيـع ا
خـوضـهـا الـتي تـتـطـلب الـتـحـضـيـر لـها
نتظر ستوى ا بشكل جيد ولن يعكس ا

قابل . تتخب ا رغم تواضع ا
ـديـر الــفـني قـد حـدد االخـطـاء ويـكـون ا
التي يكون قد غطت علـيها نتيجة الفوز
وعلـيه أن يتقـبل النقـد من أي طرف كان
من اجل حتضـير الفـريق بافضل طـريقة

باراتي ايران ولبنان.
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ورغـم الــتــغــيــرات الــتـي طــالت تــمــثــيل
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صـارعة لألحـداث والتي ـصارعـة احلرة لـبطـولة أنـدية الـعراق بـا اخـتتـمت مـنافـسات ا
جمع ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.  جرت في قاعة االحتاد 

ـركـزي لـلـمــصـارعـة شـعالن عـبـد الــكـاظم في تـصـريح وقـال رئـيس االحتـاد الـعــراقي ا
صحـفي إن النـتائج الـفرقـية أسـفرت عن تـتويج فـريق نادي االعـظمـية اوال بعـد ان جمع

10 نقاط. 
ـركـز الـثـاني للـبـطـولـة كـان من نـصـيب فـريق نـادي الـصـليـخ وجمع 170 واضـاف ان ا
ركز الثالث برصيد 154 نقطة  ثم فريق نادي نقـطة بينما حسم فريق نادي الديوان ا

صالح الدين ثالث مكرر وجمع 100 نقطة.
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حــصــد طالب وطــالــبــات مــنـتــخب
ــراكـز اجلــامـعــة الـتــكـنــولـوجــيـة ا
االولى ضــمـن مــنــافــســات بــطــولـة
جـامـعـات الـعراق بـالـشـطـرجن التي
اخــتـــتــمت عـــلى قـــاعــة اجلـــامــعــة
الـــرســـمــيـــة الـــتي نـــظــمـــهـــا قــسم
الــنــشــاطــات الــطالبــيــة فـي جــهـاز
االشــراف والـــتــقــو الــعـــلــمي في
وزارة الــتــعــلـيـم الــعـالـي والـبــحث
الــعــلـمي وبــاســتـضــافــة اجلـامــعـة

الـتـكـنـولـوجــيـة وكـلـيـتي الـرافـدين
صطفى اجلامعة . اجلامعة وا

وحصل منتخب التـكنولوجية على
ــركــز االول مــكــرر مــنــاصــفــة مع ا
جــامــعـة الــنــهـريـن في مـنــافــسـات
نـقـطة الـبـطـولـة بـعـد ان جـمع  13 
من تــسـع جــوالت فــاز فــيــهــا عــلى
منتخبات جامعات البيان وذي قار
ــوصل وكــلـــيــة الــنــور وديــالـى وا
وبــغـداد والـفـراهــيـدي وتـعـادل مع

نينوى وخسر امام النهرين.

وجنـح العب الـتـكـنــولـوجـيـة نـوري
صـباح بـطل الـعرب في حـصـد لقب
اخـر من الـفـوز بلـقب بـطل الـطـاولة
االولى من ب 37 العبـا وتمكن من
الـفوز في ثـمـان جوالت وتـعادل في

واحدة . 
وحــــصـــلت طــــالـــبـــات اجلــــامـــعـــة
التـكنولـوجية عـلى الترتـيب الثاني
بـرصــيـد 11 نـقــطـة بــعــد مـنــتـخب
الــبـصـرة حـامل الــلـقب الـذي انـهى

البطولة برصيد 14 نقطة .
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نتخب الوطني يحقق فوزا معنويا على نظيره االوغندي u“ ∫ ا

ـنــشـآت الــريـاضــيـة فــتح جـمــيع ا
االســـــبــــانـــــيــــة أمـــــام االحتــــادات
الــريــاضــيــة الـعــراقــيــة مــؤكـداً ان
مــذكــرة الـتــعــاون بـ الــلــجـنــتـ
ـبـيـتـ الـعراقـيـة واالسـبـانـية األو
ســتــقــدم أفــقــا جـديــدا لـالحتـادات
الــريـــاضــيـــة الســتـــغالل خـــبــرات
اجلــانب اإلسـبــاني إداريــا وفــنــيـا
نـشآت الرياضية فضال عن توفر ا
الــضــروريــة لــتــطــويــر قــابــلــيــات
الـريـاضـيـ العـراقـيـ والـوصول

طلوبة". بهم الى اجلاهزية ا
وخـتم حمـودي حديـثه قـائالً "نأمل
ذكرة تعزيز من خالل توقيع هذه ا
التـعاون الـتي جمـعتـنا في الـعديد
ــــنـــاســــبــــات عـــبــــر جـــوانب من ا

ـــتـــعــــددة و نـــأمل الــــتـــطـــويــــر ا
بـــــتــــواصل الـــــعــــمل مـــــعــــاً خالل
ــقـــبـــلــة لـــتـــحـــقــيق الـــســـنـــوات ا
الـنـجـاحـات الـتـي تـعـود بـالـفـائـدة

." على اجلانب
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وحــضــر تـوقــيع مــذكــرة الــتــفـاهم
الــريـــاضي عن اجلـــانب الـــعــراقي
األمــ الــعـام الــســيـد هــيــثم عــبـد
احلــمــيــد وســعــادة الــســـــــــفــيــر
الــــعـــراقـي في اســــبــــانـــيــــا عـــادل
مصطفى وسكـرير اول للســــــفارة
يـاسـر عـبـد حلــسـ فـيـمـا حـضـر
الــتــوقـــيع عن اجلــانـب االســبــاني
ــبــيــة األمــ الــعــام لــلـــجــنــة األو

االسبانية فيكتوريا كابي.
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ـبـية الـوطـنـية أبـرمت الـلـجنـة األو
الـعـراقــيـة مـذكـرة تــفـاهم ريـاضي
مـشــتــرك مع نــظــيــرتـهــا الــلــجــنـة

بية االسبانية . األو
ومـثـل اجلـانـب الـعــراقي بــتــوقـيع
ـقـر الـلـجـنة ـذكـرة الـتي وقـعت  ا
ـبـية االسـبانـيـة في الـعاصـمة األو
ـبــيـة مــدريـد رئــيس الــلـجــنــة األو
الـوطـنـيـة الــعـراقـيـة رعـد حـمـودي
فيما مـثل اجلانب االسباني رئيس
ـــبــيــة االســـبــانــيــة الــلـــجــنــة األو
الـيخـانـدرو بالنكـو بـرافو. ورحب
ـبيـة االسبـانية رئيـس اللجـنة األو
الـيخـاندرو برافـو بضـيفـه األستاذ
ــرافق له رعــد حــمــودي والــوفــد ا
مبينا ان استعداد اسبانيا لتفعيل
تــفـاصـيل االتـفـاق الـريـاضي الـذي
ا يعزز التعاون ابرم ب الطرف 
ـشـتـرك بـ شـبـاب الـبـلـدين عـبر ا
ـشـرفتـ على الـعمل ـبيـت ا األو

الرياضي في كال البلدين.
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مـن جــانــبـه قــال حــمـــودي جــئــنــا
السبـانيـا الننا نـدرك ثقل الـرياضة
يا وأوربيا وقد حقق االسبانية عا
الـريـاضـيـيـون األسـبـان مـا يـحظى
باحترام الـعالم في رياضة االجناز

العالي.
ومـضى حــمــودي لـلــقـول إنــنـا في
غــايــة الــســعـادة بــتــوقــيع مــذكـرة
بية تفاهم رياضي مع اللـجنة األو
االسبانـية لفتح أفـاق تعاون جديد
ـكن ان يـضـيف لـلـريـاضـة وجــاد 
الــعـــراقــيـــة.الى ذلك أبـــدى رئــيس
ـــبــيــة االســـبــانــيــة الــلـــجــنــة األو

اليخاندرو برافو إمتنانه وترحابه
بـية الـعالـي لـرئـيس اللـجنـة األو
رافق الوطـنيـة العراقـية والـوفد ا
ـــقــــر الـــلــــجـــنـــة لـه حلـــضــــورهم 

االسبانية.
ومـضى بـرافـو للـقـول ان حلـمودي
بية أثـبتت حضورها شخصيـة أو
الفـاعل قاريـا ودوليـا وقاريـة وهو
مـعــروف في األوسـاط الــريـاضــيـة
الـــقــاريـــة واآلســـيـــويـــة كــمـــا أنه
شهد الرياضي معروف لدينا في ا
االسباني كونه جنم كروي سابق.
وأشاد حمودي بتفاصيل االتفاقية
ـــرافق له الــتـي ســعى والـــوفــد ا
لـــتـــشــكـل دعــامـــة تـــخـــدم جــمـــيع
االحتــادات الـــريـــاضــيـــة من خالل

 وجـاء حصـول التكـنولـوجيـة على
هـــذا االجنـــاز بـــعـــد فـــوزهـــا عـــلى
جـــــــامــــــــعـــــــات ذي قـــــــار وبــــــــابل
ــــعـــلــــومـــات وتــــكـــنــــولــــوجـــيــــا ا
واالتــــصـــــاالت وبــــغـــــداد وديــــالى
ـستـنصـرية وخـسارة وتـعادل مع ا

واحدة امام جامعة البصرة. 
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وحــقــقت الـالعــبــة رويــدة مــحــسن
بـــــطـــــلـــــة غـــــرب اســـــيـــــا اجنـــــازا
لـلـتـكـنـولـوجـيـة بـفـوزهـا بـالـطـاولة
الــثــانـيــة بــجـمــيع مــبـاريــاتــهـا في
اجلـــوالت الــســـبع مــتـــفــوفـــة عــلى
الــوصــيــفــة روز نــريــاد من بــغــداد
والــــثــــالــــثــــة نــــبــــعــــة ريــــاض من
علومات واالتصاالت تكنولوجيا ا
وتـمــكـنت الالعـبـة غـادة يـاسـ من
ــركـز الــتــكـنــولــوجـيــة من احــراز ا
الـثـالث في الـطـاولـة الـثـالـثـة . كـما
حصلت اجلامعة التكنولوجية على
ــــثـــالـي عـــلى ــــشـــرف ا جــــائـــزة ا
الـبـطـولـة عن طـريق الـسـيـد حـس
عـبـد الـرضـا .وفي خــتـام الـبـطـولـة
منح رئـيس اجلامـعة التـكنولـوجية
احمـد الـغـبـان اجلـوائـز الـتـقـديـرية
شـاركة والـفرديـة على اجلـامعـات ا
وحـكام الـبطـولة وابـطال الـطاوالت

والفرق الساندة للبطولة .
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دخلَ فــريقُ الــشــرطــة بــكــرةِ الــقـدم
مـعــســكــراً داخــلــيــاً في مــحــافــظـةِ
البـصرة حتضيـراً للمـرحلةِ الـثانية

متاز. من الدوري ا
ــنـسق وقـال ا
االعــــــالمــــــي
لـــــــــنــــــــادي
الـــشـــرطـــة
حــــــســــــ
اخلرساني
فــــــــــــــــــــــــي
تـــــصــــــريح
صـــحـــفي
إن فـــريق
الــشــرطـة
دخـــــــــــــــل
مــعــســكــراً

داخــــلـــيـــاً في
مـحـافظـةِ الـبـصرة

حتــضـيــراً لــلـمــرحــلـةِ
متاز. الثانية من الدوري ا

عـسكـر الذي يـستـمر واوضح ان ا
دةِ عـشرة أيـامٍ سيـتخـلله عدد من
ـباريـات التـجـريبـيّة الـتحـضيـرية ا

التي تـستـهدفُ اإلبـقاء عـلى الروحِ
نـــفــســهـــا الــتي كــانـت ســائــدةً في
ـرحـلــة األولى والـتي تــوج فـيـهـا ا
الـــفــريـقُ بــفــارقٍ كـــبــيـــرٍ عن أقــرب
مـنـافسـيه ونـالَ عـلى إثـرها
ثـــــنــــاءَ ومــــتـــــابــــعــــة

. اخملتص
يـشــارُ الى ان نـادي
الــشــرطـــة اعــتــلى
صــــدارةَ الـــدوري
بــــــــــرصــــــــــيــــــــــد
53نقطةً فيما
تـــــــصــــــدرَ العـــــــبه
الــســوري مــحــمـود
ــــواس قـــائــــمـــة ا
الهـدافــ برصـيد
 13هدفاً.
اجلديـرُ بالـذكر ان
ـرحــلـة الـثـانـيـة من ا
الــدوري ســـتــنـــطــلقُ في
ــقـبل الـثــامن من الــشـــــــــهــر ا
حــيث ســيـالقي الــشــرطــة وصــيفَ
ـسابـقـة نادي الـطلـبـةِ على مـلعب ا

الشعبِ الدوليّ.
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الفائز االول
ببطولة

الشطرجن من
قبل رئيس
اجلامعة

التكنولوجية

تــــمــــكن مـن تـــعــــديـل الـــكــــفــــة في
الـشـوطـ الـثالـث والرابع 25-23
لم و 22-25 وفي الشوط احلاسم 
ـــبـــاراة اجلـــيش اوراقـه وحـــسم ا
Æ15-11وفي الـــــبـــــصـــــرة حـــــسم
بية تمكن وحتديدا في القاعة االو
الـبحـري من الـتغـلب عـلى الشـرطة
بــثالثـة اشـواط الثــنـ في مـبـاراة
مـثـيـرة.تـقـدم الـشـرطـة اوال 26-24
وعـــاد وعــــادل الــــبــــحـــري 25-21 
الـشـرطة مـجـددا للـتـقدم 20-25 اال
ــد االخــضــر ان الــبــحـــري اوقف ا
ـصلحته وحسم الرابع واخلامس 

Æ15-13  25 - 22
وفي قـــاعـــة الـــزبـــيـــر تــمـــكـن غــاز
اجلـنـوب من الـفوز عـلى احلـبـانـية
بـثالثـة اشـواط دون رد كـانت عـلى
الــــنـــــحــــو االتي 16 -25 و25-22

Æ25-17و
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حققت فرق البـحري وغاز اجلنوب
والبيـشمركة واجلـيش انتصارات
ضمن منافـسات اجلولة األولى من

متاز للكرة الطائرة. الدوري ا
وحـقـق فـريق الــبـيـشــمـركــة الـيـوم
اجلــمــعــة فــوزا ســهالً عــلى فــريق
اربــيل بــثالثــة اشــواط دون رد في
ـبــاراة الــتي جـرت احــداثــهـا في ا
ــحــافــظــة قــاعـــة الــبــيــشــمـــرگــة 
الــســـلــيــمــانـــيــة.وكــانت نـــتــيــجــة
االشــواط عــلـى الـنــحــو االتي -25
16 و19-25 و Æ25- 21وفــــــــــي
الـقــاعــة ذاتـهــا تــمـكـن اجلـيش من
ـة مــصـافي الــشــمـال بــثالثـة هــز
.اجلـــــيـش دخل أشـــــواطٍ الثـــــنـــــ
ــبــاراة بــقــوة وتــمــكن من كــسب ا
الشـوط االول والـثاني 17-25 و
20-25 اال ان مـــصـــافي الـــشـــمــال

متاز d…∫ منافسات دوري كرة الطائرة ا

{ تــــــونـس (أ ف ب) - انــــــضم
ـنتـخب الـتونـسي مـنذر مـدرّب ا
الكـبيّر وأربـعة من طاقـمه الفني
ـصـاب بـفـيروس إلى الئــــحة ا
كـــورونـــا اجلــــــــمـــعـــة قــــــــــبل
يــــومــــ مـن مــــبــــاراة "نــــســــور
رتـقـبة أمـام نـيجـيـريا قـرطـاج" ا
ضـــمن مـــنــافـــســات الـــدور ثــمن
الــنـهـائي في كــأس أ إفـريـقـيـا
لـــــــكـرة الــقـدم في الـكــامـيـرون
بـحـسب مـا أفادت وسـائل إعالم

محلية.
وأكّـــد راديــو "مـــوزايـــيك أف أم"
الـتـونـسي أن نـتـائـج فـحـوصات
نـتخب سـهيل الـكبـيّر وطـبـيب ا
الــــشـــمــــلـي إلى جــــانـب مـــدرّب
ـــــــرمى الــــــــشـــــــاذلي حــــــــراس ا
ـبـروكـي وعـضـوين آخـرين في ا
الــــــــطـــــــاقـم الـــــــفـــــــنـي جـــــــاءت
إيــجـــــــــابــيــة و"هــو مـا يــعــني
ــنــتـخب" غــيـابــهم عـن مـبــاراة ا

أمام نيجريا.
ولـكن الـكــبـيّـر كـان ســيـغـيب في

ــواجـهـة إذ أيــة حـال عن تــلك ا
أنه تـــلـــقّـى طـــرداً بـــبـــطـــاقـــتــ
ــــبـــاراة الـــتي صـــفــــراوين في ا
نتخب التونسي أمام خسرها ا
غــامــبــيــا فـي اجلــولــة الــثــالــثـة
واألخـــــيـــــرة من مـــــنـــــافـــــســــات
اجملـــــمــــوعــــة الــــــــــــــســــادســــة

اخلميس.
ـــبـــاراة في وخـــاضت تــــونس ا
غـياب 10 العـبـــــــــ بـســـــبب
االصـــابـــة بـــفـــيـــروس كـــورونــا
أبرزهم علي مـعلــــــــول وغيالن
الـشـــــــــعاللـي ومحـمـد علي بن
رمـــــــــضـــــــــــــــــان ووهـــــــــــــــــبي

اخلزري.
وخـطفت غـامـبيـا فـوزاً قاتالً من
نقوصة بسبب كوفيد- تونس ا
19 بـهـدف فـي الـدقـيـقـة الـثـالـثة
من الـوقـــــت بـدل الضـائع غـير
أن "نسور قرطـاج" عبر إلى ثمن
الــنــهــائي كــأحــد أفــضـل أربــعـة
ركز الـثالث ب منـتخبـات في ا

اجملموعات الست في البطولة.
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افـتتـح عمـيـد كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة
رزوك بجامعة بابـل عامر صباح ا
ــعــرض الـشــخــصـي لـلــطــالب ا
ـعنـون (خـطوة) سجـاد مـحمـد ا
رحلة الثانية ومحمد احد طلبة ا
فــرع الــرسم في قـــسم الــفــنــون
التـشكـيـليـة بـالكـلـية وضم اعـماالً
ـيـة منـوعـة .. واكـد رئيس اكاد
قسم الفنون التـشكيلية إياد
مــحــمــود حــيــدر (عــلى
اهـمـيــة اقـامــة هـكـذا
مـــعــــارض ورعــــايـــة
ــوهــوبــ الــطــلــبـــة ا

ــثــابـرة وإثــارة روح الــتــحــدي وا
والتفوق وتـوجيه الطلـبة باالجتاه
الـصــحـيـح السـتــكـمــال الــطـريق
نحـو آفاق اكـثر رحـابة وأكـثر

ابداعاً ).

سرح الوطني      عدسة - رزكار البرزجني qHŠ∫ لقطات من حفل ألق بغداد على ا

qOK'«b³Ž Âd « bL×

الــتــدريــسي فـي جــامــعــة الــنـهــريـن حــاضــر االربــعـاء
ـستمر اضي في ورشـة عمل اقامـها مركز الـتعليم ا ا
..االنــواع واالسـبـاب في اجلــامـعــة بـعـنــوان (الـتــدخـ

واالضرار والعالج).
 ÂU( b¹—œ

الـفنان الـسوري يعود لـلعمل مع
ـمثل أسـامة الـروماني بـعد 40 ا
عــامــاً في مــسـلــسل اجــتــمـاعي
جـديد بـعنـوان (على قـيد احلب)
تـأليف فـادي قوشـقجي وإخراج

باسم السلكا.
ÍuM « —U³'«b³Ž

الشـاعر العـراقي تلقى تـعازي االوساط الـثقافـية لوفاة
ابنه زمن سائل الرحمة لروحه الطاهرة.

 „Ë“d*« Í—u½ ÕU³

ي العراقي الراحل استذكرته االربعاء النـاقد واالكاد
يـ في االحتـاد الـعـام لألدباء رابطـة الـنـقـاد واألكـاد
ناسبـة الذكرى الـثامنـة لرحيله والكـتاب في العـراق  

بحلقة نقاشية حول منجزهِ اإلبداعي.
Êu Š e¹eF «b³Ž

صـرفي العـراقي تلقى امـنيـات االوساط االقتـصادية ا
واالجتـماعـية بـالشـفـاء العـاجل بعـد اصابـته بفـايروس

ا الزمه فراش العافية. كورونا 
 wŽU d « V UÞ

ـاضي افـتراضـيا الروائي الـكـويتي ضـيـفته االربـعاء ا
مـكـتـبـة عـبـد احلــمـيـد شـومـان في الـعـاصـمـة االردنـيـة
ــنــاقــشــة روايــته (خــطف احلــبــيب) ضــمن عــمــان  

فعاليات برنامج (كاتب وكتاب).
ÍdLA « bH

الـتــدريــسي في كــلـيــة االعالم بــجـامــعــة بـغــداد يــقـدم
الـورشـة الـتي يـقـيـمـهـا افـتـراضـيـا الـيـوم االحـد مـركـز
ستـمر في جامعة الـنهرين حتت عنوان (دور التـعليم ا

رئي في تشكيل الراي العام). اإلعالم ا
bO−  ¡öŽ

وسيقـية العراقية يحل ضيفا مديـر عام دائرة الفنون ا
على قـناة (الشرقية) مساء اليوم االحد  ضمن برنامج
(اطـراف احلديث) الـذي يعـده ويقـدمه االعالمي مجـيد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

ـعــتـزلــة رانـيـا أحــمـد من الــسـوريــة ا
ســـرطـــان الـــثـــدي وذلك مـــنـــذ قـــرابــة
الـشــهـرين.وتـمـر احـمـد بـوضع صـحي
ــقــرر أن تــتــلـقـى الـعالج ســيئ ومن ا
وقع الفن. قـبلـة وفقـا  ـرحلـة ا خالل ا
عتزلة بدور شفيقة مثلة ا واشتهرت ا
ـسـلـسل الشـهـير ابـنـة اإلدعـشري في ا

ÊU e « ≠ f¹—UÐ

ـطـرب اللـبـنـاني راغب عالمة أحـتـفل ا
ــصــمـمــة جــيــهـان  بــعــيـد وزوجــته ا
زواجــهـمـا الـ26  وسـط أجـواء مـلــيـئـة
بــالـرقص وذلك أثـنــاء تـواجـدهـمـا في
الـعاصـمة الفـرنسيـة باريس.و شاركت
جـيهـان عالمة زوجـة الفـنان الـلبـناني
جــمــهـوره ومــتــابــعي حـســابــهــا عـلى
(إنـســتـغـرام) بـصـور وفـيـديـوهـات من
احـتفـالهمـا. ظهـرت جيهـان في الصور
وهـي ترقص على أغـاني زوجها راغب
عـالمـــة وظـــهــــرعالمـــة وهــــو يـــرقص
ويـغنـي مع زوجته كـما الـتُقـطت لهـما
صــورًا وهـو يـقـبــلـهـا وأثـنــاء تـقـطـيع
(كـعـكـة) االحـتـفـال وسط حـضـور عدد
. وتزوج قـرب كـبيـر من أصدقـائهمـا ا
عـالمـــة من جــــيــــهـــان في مــــنــــتـــصف
الــتـسـعـيـنـيــات وأجنب مـنـهـا ولـدين
هـــمـــا خــالـــد ولــؤي. وتـــعـــاني زوجــة
مـثلة اخملـرج السـوري جندت أنـزور ا

{ اسـطـنـبول  –وكـاالت - عمـدت الـنـجـمة الـتـركـية
ـيــر لــنـشــر الــعـديــد من الــصـور في ــيت أوزد د
ــاضــيـة ظــهــرت فـيــهــا في قــمـة الــســعـادة األيـام ا
وبإطالالت الفـتة.و شـاركت متابـعيهـا في صفحـتها
على موقع التواصل اإلجتماعي صورة ظهرت فيها
تابعون مبتسمة وكثرت التعليقات عليها إذ رجح ا
يـر تعمد إلى إظهار سعادتها للعلن وعدم أن اوزد
تأثـرها بـإنفـصالـها عن حـبيـبهـا من دون أي تعـليق
يـر قـد إنفـصلت مبـاشـر من جهـتـها. وكـانت اوزد
غني التركي ويدعى قبل فـترة قصيرة عن حبيبها ا
اغـوزهـان كـوتش بـعـد عالقـة حـب قـويـة جـمـعـتـهـما
حـسب ما ذكـرته وسائـل إعالم تركـية.وضج اخلـبر
مـــواقع الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعي خـــصـــوصــاً وأن
ــيــر لــديــهــا قــاعـدة جــمــاهــريــة كــبــيــرة وقـد اوزد
ـمـثل الـتركي إشتـهـرت بـشـكل كـبيـر إلى اجلـانب ا
جان يـامان.  و خضـعت جنمة تـلفزيـون الواقع كيم
ايوهات كارداشيان جللسة تصوير لعالمتها من ا

إذ عـــادت كـــارداشـــيـــان إلى الـــعـــمل
اضي بـعـد أن كانت في االسـبـوع ا
مثل إجازة اسـتوائية مع حبـيبها ا
االمـــريـــكـي بـــيت دافــــيـــدســـون.
اسـتــعــرضـت رائــدة األعــمـال
وجنــمـــة تــلــفــزيــون الــواقع
الـــبــالـــغــة مـن الــعـــمــر 41
عامًـا منحنياتـها الشهيرة
في بـيـكيـني صـغـيـر عالي

اخلصر. 
وظـــهــــرت مـــثل حـــوريـــة
ـــــيــــاه الـــــبـــــحـــــر مـن ا
الـــــــــــــــزرقـــــــــــــــاء مـع

شـخصـيتـها التي 
إبــــرازهــــا بــــشــــكل
مــــثــــالـي من خالل

 . القطعت

ـواعـيـد نـتـيـجـة لـلـكم تـواجه مـشـكـلـة بـسـبب تـنـظـيم ا
الكبير من اإللتزامات.

qL(«

 تبـدأ حـياة عـاطفـية جـديدة. فـالـفتـرة احلالـية هي من
احلى الفترات التي تمر بها .

Ê«eO*«

مـشاعـر جديدة ـشاغل تـؤثر على سـير الـعمل كـثرة ا
تلوح في األفق.
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حتسن على الصـعيد الصحى نتيجة اهتمامك بنوعية
الطعام وتنظيم أوقات الوجبات .

»dIF «

تـنضبط األمـور تلقـائياً نـتيجـة أسلوبك واجـتهادك فى
العمل مقارنة بزمالئك.

¡«“u'«

 لــديك مــشــاكل ضــمـن اسـرتـك قــد تـؤدي الـى حــالـة
عصبية حادة . 

”uI «

ـكنك من االستـمرار والسعي ا  تشعـر بالسـعادة 
ميز. للتقرب من الشخص ا

ÊUÞd «

في العمل لـديك طموحات تتجاوز قدراتك احيانا .يوم
السعد االربعاء.

Íb'«

 عـليك أن تـفكـر بعـقلـك باألشـياء الـتي في قلـبك  يوم
السعد اخلميس.

bÝô«

ال تـتـخذ خـطوات جـديـدة اليـوم . احلب حولك في كل
مكان.

u b «

تـقــدم مــلــحـوظ فـي الـعــمل بــســبب حتــركك الــسـريع
لتالفي اخطاء الشركاء .

¡«—cF «

ال تـتفـاجأ إذا كـان ينـقصك بـعض التـركيـز اليـوم يوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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صـور الـصحـفي سـميـر مـزبان والـفنـان الـتشـكـيلي ضـياء وسـيـقار فـاروق هالل وا ا
ناسبة تصميم واصدار الراوي  في حدائق بابل عام  1980 في سفرة عمل وتصوير 

كتاب وبوسترات عن الفرقة النغمية بعدسة جبار فرج .
{ (الصورة من صفحة التشكيلي ضياء الراوي في فيسبوك)
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ـسـرح الـوطـني يـومي اخلـمـيس ضــيف ا
ــاضــيـــ حــفل ألق بــغــداد واجلـــمــعــة ا
بـحضور وزيـر الثقـافة والسـياحة واآلثار
حـسن ناظم  الذي أحيته الـفرقة الوطنية
ــوســـيــقي الــعـــراقي بــقــيــادة لـــلــتــراث ا
وسـيقار عيـة ا ـايسـترو عالء مـجيـد  ا
نـصـيـر شـمـة. افـتـتـحت الـفـرقـة الـوطـنـية
احلــفلَ  الـذي شـهـد حـضـوراً جـمـاهـيـريـاً
ـثـقـفـ والفـنـانـ وسـفراء واسـعـاً  من ا
ــقــطــوعــة مــوســيــقــيـة عــرب وأجــانب 
لــلـمــوسـيـقــار الـعـراقـي روحي اخلـمـاش
فـــيــمــا تــألق شــمــة  بــتــسع مــقــطــوعــات
مـوسـيقـيـة تنـوعت بـ القـد واحلديث
ـهـداة لـصـمود مـنـهـا (عـلـى حـافة األلـم) ا
ـرأة الفلسـطينيـة و(مدن النرجس) التي ا
قــدمـهــا نـصـيــر شـمه ألول مـرة في قــلـعـة
أربـيل. في ختام احلفل تقدم شمة بالشكر
لــــوزارة الــــثـــقــــافـــة  ودائــــرة الـــفــــنـــون
ـوسيقية واجلهـات الداعمة من شركات ا
أهـلـيـة ومـنـظـمـة الـيـونـسـكـو مـؤكـداً  أن
(نــسـبــة من عـائــداتِ احلـفل ســتـخـصص
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وسـيقى والـباليه إلعـادة تأهـيل مدرسـة ا
ـوسـيـقـيـة) مـشـدداً ومــعـهـد الـدراسـات ا
عـــلى أهـــمـــيــة تـــقـــد الــفـــنــون واآلداب
ـا يـليـق بـحـضـارة الـعراق ـوسـيـقـى  وا
وإرثـه الـعـظـيم في الـفـنـون واآلداب قـائالً
سـرح يـستـعـيدُ الـشعب (عـنـدما يُـضـاء ا
عـافـيته). وابـدى شمـة فرحه قـائال : اردنا
ان نـــقـــدم حـــفل جنـــدد فـــيه روح بـــغــداد
ــوســيـقى والــشــعب الــعــراقي من خالل ا
وبـــــجــــهــــد فــــني عــــالـي ومــــتــــخــــصص
واسـتنفرنا باالسـتعدادات منذ اكثر من 6
أشـهر ولـكن بسـبب جائـحه كورونـا تأخر
الــعـرض ونــحن الـيــوم نـبـدأ بــالـكــرنـفـال
الـعراقي الصرف بصحبـة الفرقة الوطنية
ـوسـيـقي الـعـراقـي بـقـيادة االخ لـلـتـراث ا
ؤلـفات ـايسـترو عالء مـجيـد و الـقـدير ا
كــتــبت خــصـيــصـا لــهــذه الـفــرقــة تـظــهـر
امـــكـــانـــيـــتـــهـــا وعـــمـق وفـــرادة وصــوت
الــســنــطـور واجلــوزة والــعـود والــنــقـارة
ــة جــدا مع الــعـود واالالت الــنــفخ الــقــد
وااليـقاعات تشكل ثقافـة كامله للموسيقى
الــعــراقــيــة اردنــا ان نـعــكــســهــا بــعـرض
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الـعراق والوطن الـعربي  جاء هـذا العمل
بــاالتـفـاق والـتـفــاهم مع شـمـة وان يـكـون
عـمل مشـترك ذا طـابع عراقي تراثي والنه
كــمـا تـعـرفـونه غـالـبـا كـان يـعـمل مع فـرق
مـصريـة ودول عربـية وهـذه جتربـة نادرة
ــديـر عـام كــتـراث عــراقي). كـمـا حــدثـنـا ا
ــشــرف  عل الــفـرق الــفــنــيـة في وزارة وا
وسـيقار الـثقـافة جـبار الشـويلي قـائال( ا
نـصـير شـمـة غني عـن التـعريـف هو فـنان
كــبــيـر وســفـيــر الـيــونــسـكــو ومن افـضل
اســــاتـــذة الــــعـــود في الــــعـــالم الــــعـــربي
ومـــؤسس بـــيـــوت الـــعــود فـي ســبع دول
عـربـية وان شـاء الله عـاصمـة بيت الـعود
فـي بـــغــداد فـي الـــقــريـب الـــعــاجـل بـــعــد
تـخصـيص وزارة الثـقافـة بيت الوالي في
ـتــنـبي لـيــكـون بــيـتـا لــلـعـود في شــارع ا
مـدينـه بغـداد  اليوم هـو عمـل كونـسيرت
كـــبــيــر الول مـــرة في بــغــداد مـع الــفــرقــة
وسيـقي بعد غياب عن الـوطنية لـلتراث ا
بــغـداد لـفــتـرة طـويــلـة وان دل عـلى شيء
ــا يـدل عــلى ان مـوسـيــقى الـعــراقـيـة وا
حــيــة ونــتـمــنى دوام اســتــمـرار الــلــيـالي

مـوسـيقي جـديد يـقـدم الول مرة في بـغداد
ـــســرح الــوطـــني ثم نـــتــجــول في دول وا
عــديـدة لــتـقــد هـذه الــثـقــافـة الــعـراقــيـة
نقـدمها الى الـضاربـة في اعمـاق التـاريخ 
الــعــالم بــصــورة شــبـاب وبــنــات فــتــيـات
عـراقـيـات مـعـاصـرات وانـا سـعـيـد بـعودة
الـعنصر النسـوي ضمن العازف والهدف
مـن كل هذا ان  يـعـود الق بـغـداد الـثـقافي
شـهـد في الـفـني واجلـمـالي الـى صـدارة ا

العالم العربي. 
وحـضـر نـقـيب الفـنـانـ الـعراقـيـ جـبار
جـودي حفل يوم اخلـميس مقـدما باقة من
الـزهور لـشمـة البداعه وألـق موسيـقاه في
بـغـداد. مـؤكـدا ان (مـثل هـذه الـنـوعـية من
احلــفالت تـعـد رصــيـداً إبـداعي لـلــتـفـاخـر
تقدمة ومـا قدمه نصير شمة أمـام الدول ا
مــسـتــوى مـتـقــدم وكـبـيــر من مـقــطـوعـاته
ـايـسـترو ـوسـيـقـيـة). وقـال ا ومـؤلـفـاته ا
عـالء مجـيـد ان (الـفـرقـة الوطـنـيـة لـلـتراث
ـوسيقي تـشارك اليـوم مع الفنـان نصير ا
شــمـة بــهـذه الـتــظـاهـر الــغـنــيـة الـكــبـيـرة
ـشـاركـة صـدى كـبـيـر  في واتــوقع لـهـذه ا

وسيقـية والفنية فهذا الشيء الـثقافية وا
يـساهم في االمن والطمأنينة لدى الشارع

العراقي والوسط الثقافي بشكل عام).
WIOLŽ dŽUA

ويـريد شـمة بثّ الـروح عبـر أوتار عوده
ــوســـيــقى الـــعــراقـــيــة الــتـي أطــفــأت بـــا
ومـيـضـهـا  40 سـنـةً من احلـروب... قـائالً
(حــيـنــمـا أعـزف هــنـا تـنــتـابـني مــشـاعـر
عــمـيـقــة مع اجلـمـهــور). حـيـنــمـا يـضـرب
الـعازف الـبالغ من الـعمر  60 عـاماً والذي
تــتــلــمــذ عـلـى يـد عــراب الــعــود الــعـراقي
الـراحـل مـنـيـر بـشـيـر أوتـار عـوده يـثـير
الـدهـشـة واإلعجـاب..ويـقـول شمه لـوكـالة
فـرانس بـرس (لـديـنـا الـعـود والـسـنـطور
ـســيح . نــشــأت هــذه اآلالت قـبـل ا أيــضــاً
بألفي عام. إنها آالت موسيقية تاريخية).
وال يـكتـمل التـخت الشـرقي من دون الدف
والــطـبـلـة لـيـرافـق اإليـقـاع بـانـسـجـام ال
مــثـيل له أوتــار الـعـود االثــني عـشـر في
ــــوســـيـــقى ابــــتـــداع أجـــمـل مـــقـــامـــات ا
ـتحـدر من مـدينة الـشرقـية.ويـروي شمه ا
الــكـوت (أشــعـر دائـمــاً بـاحلــنـ حـيــنـمـا

أعـزف هـنـا إلى جـانب أصـدقائي. درست
فـي بغداد لست سنوات وينتابني شعور
إيــجـابي حــيـنـمــا أحـيي حـفالً هــنـا).لـكن
ـوسـيـقـيـة وبـعـدما كـانت لـيـالي بـغـداد ا
دينـة لسن بـاتت اليوم نادرةً تـضيء ا
كـمـا يـرى شـمـة.ويـرى شـمـة أن (ثـالثة أو
أربــعـة أجـيـال أرغـمت عـلى دفع ثـمن تـلك
الـنزاعات). ويشـرح شمة(اآلن أعزف لدعم
الــقـطــاع الـتـعــلـيــمي. ويـحـمـل مـشـروعي
. يـنــبـغي دعم اجلــديـد اسم الــتـعــلـيم أوالً
ــــدارس الــــعـــراقــــيــــة أن تـــضــــاف إلى ا
ــوسـيـقى والــريـاضـة وهي مــنـاهــجـهـا ا
مـواد اختـفت منذ فـترة احلـصار).وجتعل
تــلك الـظـروف من الـتـفـكــيـر في مـسـتـقـبل
أفــضل أمـراً شـبه مـسـتـحـيل. لـكن شـمـة
يــنــوي أن يــقـدّم مــا بــاســتـطــاعــته عــبـر
(تـغـيـير روح الـنـاس عبـر مالمـسـتهم في
الـصـمـيم).. ويـرى شـمه أنه (يـنـبغـي غلق
ــــــريع ــــــاضـي ا الـــــــبــــــاب عــــــلـى ذلـك ا
واســتـئــنـاف حــيـاة جــديـدة خــلق ذاكـرة
جـــديـــدة والـــتـــطـــلع إلـى رؤيـــة جـــديــدة

للمستقبل).
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(بــاب احلــارة تــزوجت مـن أنــزور عـام
  2006 ورزقـت مـــنه بـــثالثـــة أطـــفـــال.
اعــــتـــزلت الــــفن عـــام 2011  وهي اآلن
مـستـقرة في فرنـسا. ومن أهم أعمـالها
انـكم  لـيالي في الـدرامـا :ما مـلـكت إ
الـــصــاحلـــيــة رجـــال احلــسـم اجلــمــر

واجلمار في حضرة الغياب رجاها.
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ال يـنـبـغي أن يكـون الـعـمل األمـني والعـسـكـري مـرتبـطـاً بـرد فعل
مـفـاجئ عـلى حـدث طـار كـمـا انَّ تـمـاس أي خط سـيـاسي مع
خط عـسـكـري هـو بـدايـة انـهـيـار أيـة مـؤسـسـة تـخص اجلـيش أو
األجهـزة األمنـية. ويـتصل بهـات الـركيـزت ضـرورة عدم ركون
القـيادات العسكـرية الى منجزات مـاضية واعتبارهـا نهائية وخط
يـدانيـة وانّما الـواجب يحـتم أن يكون حمـاية للـقطـعات السيـما ا
ـتـحقق شـبه يـومي ومـستـمـراً وليس مـرتـبطـا بـعمـلـيات ـنـجز ا ا

كبرى وفي مناسبات كبيرة ومحددة فقط. 
من هــنـا يـنــبـغي الـنــظـر بـحـذر الـى الـتـصـريــحـات الـتي أطــلـقـهـا
ـعـنيـون بعـد الـهجـوم الـذي نفـذه تنـظـيم داعش على سـؤولون ا ا
مقـر سرية في الفـرقة الثانيـة للجيش الـعراقي في ناحـية العظيم
في مـحـافـظـة ديالـى وأدى الى مقـتل أحـد عـشـر عـسكـريـاً بـيـنهم

ضابط. 
 سمـعنـا فوراً كـلمـات االنتـقام والـثأر والـقصـاص والرد الـقاسي
احـقة وسوى ذلك من تـعابيـر كان ينـبغي ان تكون والضـربات ا
مـذابـة مـسـبقـاً في خـطط عـمـلـيـات كبـرى ضـد الـتـنـظيـم مادامت
الـتـصـريـحـات تـوحي بـأنَّ مـعـاقل الـعـدو مـعـروفـة وسـيـكـون الرد

االنتقامي عليها واضحاً ال لبس فيه. 
 ماذا كـانت تنتـظر الـقوات العـراقيـة لتتـحرك قـبل أن تصبح هي
ذاتهـا هدفاً لعدوّها وتتلقى ضربة التنظيم في ديالى وقبلها قرب

كركوك او الطارمية? 
اثـلة لـلـعيـان هي انّ اجليش الـعراقي ال يـزال بحـاجة احلقـائق ا
الى دعم لوجـسـتي واسـتـخبـاري من الـعـالم كـما ان الـسـاحـت
العـراقية والسورية ال تزاالن متـصلت في مسألة الوضع األمني
الـذي ســبـبه تـنــظـيم داعش هــنـا وهـنـاك. وقــبل ذلك كـله ان كالم
انـيا ـتحـدة وبـريطـانيـا وفـررنسـا وأ الدول الـكبـرى الـواليات وا
ـا هو عن استـمـرار وجـود اخـطـار محـدقـة من تـنـظـيم داعش ا
عايير النظرات السياسية ذات أمر حـقيقي ينبغي ان ال يخضع 
الـتـشـكـيك بـالـنـيـات السـيـمـا عـنـدمـا يـكـون الـوضع عـلى األرض

بحاجة أصالً للدعم اخلارجي كأمر واقع . 
 عنـدما جرى حل اجليش الـسابق وجرى تأسـيس جيش جديد
لم يفـكر احد في مسألة الوقت الواجب انفاقه لقيام جيش جديد
وخاصـة عنـدمـا يكـون البـلـد شبه مـفلس وخـارجـا لتـوه من حرب

كبرى ويواجه أزمات داخلية متعاظمة. 
زيد.  وهذه هي النتيجة وال نستبعد توقع ا

سألة حتـماً ليست كما اجليش خلـطط استراتيجيـة استباقيـة وا
يقول العراقيون فزعة.

 ÎUO*UŽ ÎUOÝUO  ÎUL — oÒI×¹ w½«d¹≈

"إنــــســـتـــغــــرام" و"يـــوتــــيـــوب" عن
مـخـتلف مـحـطات رحـلـتهـمـا تظـهر
ـــنــاظــر اخلالبـــة لــلــمـــتــنــزهــات ا

الوطنية في الغرب األمريكي.
وتـركز حتقيق الشرطة سريعا على
النـدري الذي اخـتصـر رحلـته وعاد
ـــــفـــــرده في األول مـن أيـــــلــــول 
ورفـض الرد عـلى أسـئـلة احملـقـق
قـبـل أن يـخـتـفي. وعُـثـر عـلى رفـات
الـــشـــاب الـــبـــالغ  23 عـــامـــا بـــعــد
انـتحـاره بالـرصاص مع مـقتـينات
شخصية بينها دفتر صغير في 20
تــــشــــرين األول داخـل مــــحــــمــــيـــة
طــبـــيــعــيــة في فــلــوريــدا.ووجــدت
الـ(اف بـي اي) في هــــذا الــــدفــــتـــر
تـدويـنـات كتـبـهـا الندري أكـد فـيـها
أنه قــتـل بـيــتــيــتــو.وأقــرت عــائــلـة
الـشابـة في بيـان نُشـر اجلمـعة بأن
علومات والوقائع التي جمعتها (ا
اف بي اي بـكـمـيتـهـا ونـوعيـتـها ال
تـــتــرك مـــجــاال لـــلــشك بـــأن بــراين

الندري قتل غابي)".
الـى ذلـك  تـــــــــــوفـيّ جنـم الــــــــــروك
األمـــريـــكي مــيـت لــوف الـــذي كــان
ألـــــبــــومه  Bat Out of Hell أحــــد
األســطـوانـات األكــثـر مـبـيــعـاً عـلى
اإلطـالق عن عــــمـــــر يــــنــــاهــــز 74
.وجـــاء في مـــنــــشـــور عـــلى عـــامــــاً
فـيـسبـوك (بـحزن يـعـتصـر قـلوبـنا
ميز رحل هذا نـعلن أن ميت لوف ا
ـسـاء وكـانت إلى جـانـبه زوجـته ا
ديـــبــورا) وأشــار إلى أن (ابـــنــتــيه
ـقـرب بـيـرل وأمـانـدا وأصدقـاءه ا
كـانـوا مـعه طـوال الـسـاعات األربع
والــعــشـريـن األخـيــرة). ولم يــحـدد
ــنــشــور الــســبب الــدقــيق لــوفـاة ا
ــغـني الــذي يـعــني اسـمه الــفـني ا

بـالعربيـة (رغيف اللحم) في إشارة
إلى ضــخــامــة بــنــيــته اجلــســديـة.
واكــــتـــسب الــــراحل مـــكــــانـــته في
ســبـعـيـنـات الـقــرن الـفـائت بـفـضل
قــدراته الـصـوتـيـة وحـضـوره عـلى
ـيـاً عام ـسـرح وحقق جنـاحـاً عا ا
Bat out of 1977 بــفــضل ألــبـومه 
 Hellالــذي بـــيع مــنه أكــثــر من 43
مــلـيــون نـســخـة.وأعـاد مــيت لـوف
تـفـعـيل مسـيـرته الـفنـيـة عام 1993
I’d Do Anything for ) بـــأغــنـــيــة
Love) الــتـي فــاز عــنــهــا بــجــائـزة
غـرامي وهي بالـنسـبة إلى صـناعة
ثابة جوائز ـوسيقى األميركيـة  ا
األوســــكـــار. وبــــلغ مــــجـــمــــوعـــات
ــبــاعــة أكـثــر من 100 ألــبــومــاته ا
مـــلــيـــون خالل مـــجــمـل مــســـيــرته
. كذلك خاض ميت متدة  60 عاماً ا
ـولـود في تـكـسـاس(واسـمه لـوف ا
احلــقــيــقي مــارفن لـي أداي) غــمـار
الـسينـما ومن األعمـال التي شارك
فـيـهـا الـفـيـلم الـكـومـيـدي الـغـنـائي
The Rocky Horror Picture
 Fight Clubعـــــــام  1975وShow 

لديفيد فينتشر عام 1999.
ـشـاكل وعــانى مـيت لـوف بــعض ا
الــصــحـيــة اصــاب أبـرزهــا حــبـاله
الــــصـــــوتــــيــــة. وعــــاود احلــــفالت
ـوسـيـقـيـة عـام  2015بـعـد تـوقف ا
دام عـــامـــ واضـــعـــاً بـــذلـك حــدًا
ـتــعــلــقـة بــاعــتـزاله لــلــشـائــعــات ا
الغناء.وأصيب عام  2016 بعارض
صــحي بــيــنــمـا كــان عــلى خــشــبـة
ـسـرح في كـنـدا بـعـدمـا كـان فـقد ا
ـسرح وعـيه سـابـقـاً عـلى خـشـبـة ا
في لندن عام  2003 وفـي بيتسبرغ

عام 2011.
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معـظم الناس يبدأون حياتهم عند الوالدة باقدام سليمة خالية من
شـاكل ولـكن مع تقـدم السن تـرق طبـقـة الشـحم وتتـراكم االثار ا
النـاجتـة عن سـوء االسـتخـدام وتـقع االصـابـات  قد نـقـسـو على
اقدامـنا فندسها في احذية مـائلة او قد نخنقـها بجوارب النايلون
فنـحرمـها التـنفس  كـما انـنا في كل حلـظة من حلـظات يـقضـتنا
واضطـرابنا في شؤون حياتنا نلقي عـلى اقدامنا اثقال اجسامنا
واكــداس شــحــومــنــا فال شـك بـان تــئـن الــقــدمـان وتــعــبــران عن
ـساميـر وانغراز االظـافر في حلم االصابع  شكـواهما بـتكوين ا
كن ان شاكل التي  ة  ومن اهم ا ومـا الى ذلك من مشاكل مؤ

تصيب القدم هي :
(Athlete’s foot) w{U¹d « ÂbI «

هي عـبـارة عن عـدوى فـطـريـة تـصـيب اجلـلـد  في مـنـطـقـة مـا ب
أصابع الـقدم ولكن بإمـكان هذه العدوى أن تـنتقل إلى مناطق

أخرى مسببة احلكة واأللم في بعض األحيان.
القدم السكرية

ـصـابـ من مـرض الـسـكـري من عـدة مـشاكـل في حال يعـاني ا
عدم قـدرتهم على السيـطرة على مستـويات السكر في الدم ومن
شـاكل مـا يدعى الـقدم الـسكـرية الـتي عادة مـا حتدث ب هـذه ا
بسـبب ارتـفاع مـستـويـات السـكـر في الدم والـتي بـدورها تـسبب
ـوجودة في القـدم األمر الذي تضـرر األعصـاب وباألخص تلك ا
اعــراض مـزعـجــة مـثل: تـنــمـيل الـقـدم من شـأنـه أن يـسـبب عـدة 
صاب إلـى بتر واأللم الـشديد وفـي بعض احلـاالت قد يـضطـر ا
ا أن تـضـرر األعصـاب عبـارة عن مـشكـلة صـحـية غـير القـدم 
قابـلة للـعالج فإن الوقايـة تعد من إحـدى طرق التـخفيف من حدة
صاب رضى ا أعراض هـذا النوع من مشاكل القدم فعلى ا
بــالـســكــري الـســيــطـرة عــلى مــســتـويــات الــسـكــر في الــدم قـدر
سـتطاع واخلضوع لفحوصات دوريـة للقدم وبشكل منتظم إلى ا

جانب تقليم األظافر لدى مختص دوريًا.
∫…U '«Ë ÂbI « —UL

وهذان االفـتان تتكونـان من جلد ميت غلـيظ ذلك ان جلد االنسان
ـيـته  ولــكن عـنـدمــا يـتـهــيج اجلـلـد يـطـرح عــلى الـدوام خاليــاه ا
بسـبب الضـغط الـزائد أو االحـتكـاك يتـوقف هـذا الطـرح فتـتراكم
ـيـته بـدالً من الـتـسـاقط فـتـكـون الـنـتـيـجـة جـلـد مـيت أو اخلاليـا ا

جساة.
سمار ناشـئا عن احلذاء فان بامـكان منع تكرار اذا كان سـبب ا
حدوثـه عن طريق ارتداء احذية مريـحة او استخدام رفادة اصبع
القـدم لـتـقـلـيل الضـرر وااللم الـذي يـسـبـبه احلـذاء  وهي وسادة
ـسـمـار مــسـتـديـره كـالـكــعـكـة مـصـمــمـة لاللـتـفـاف حــول مـكـان ا
لتـخفيف االلم الذي يسببه وتقليل االحتكاك والضغط عليه  ففي
زيـد من التهيج بعض االحـيان يكون هـذا التدبـير كافيـاً لتالفي ا
ـيته حـيـنـها يـصـبح اجلـلـد قادرعـلى اسـتـئـناف طـرحه لـلـخاليـا ا

سمار تدريجياً بسبب هذا االجراء. ويتالشى ا
ـسامـير الـتي تصـاب بها اما من اجل تـسريع عـملـية ازالـة تلك ا
دة 15 ـاء الـفاتـر  الـقـدم نلـجأ الـى تلـييـنـها من خالل غـمـسهـا با
دقـيـقـة  ثم نـقـوم بـصـقـله بـحـجـر اخلـفـاف او بـاسـتـخدام ادوات

واجهزة خاصة تتوفر في االسواق.
ـســامــيـر الــتي تــعــاود الـظــهـور مــرارا وتــكـراراً فــيــفـضل امــا ا
معـاجلتـها من قـبل اخصـائي  فالـطبـيب يسـتطـيع ازالة مـثل تلك
ـصاب مـنـها  بـعد سـاميـر بـسرعـة بـادوات خاصـة ويخـلص ا ا
ـهيجـة . اما اجلساة معـرفة اسباب تـكونهـا واستبـعاد العوامل ا
ة فتـختلف بشكل عام عن مسمار القدم  فهي بوجه عام غير مؤ
وبـعض انـواعـها قـد تـكـون مفـيـدة كالـتي يـصـاب بهـا االشـخاص
ـارسـون الـريـاضـة فاجلـلـد الـغـلـيظ الـذي يـحـيط بـالـعقب الـذين 
ـكـن ان يـوفــر طـبــقـة حــمــايـة ويــسـتــطــيع امـتــصـاص احــيـانــا 

الصدمات.
(Bunion)  WF u «

وهي اضطـراب في عـظم ابـهام الـقـدم يجـعـله يـتجه نـحـو الداخل
باجتاه االصبع اجملاور له  ويسبب اصابة  مفصل ذلك االصبع

و نتوء عظمي مؤلم على جانب ابهام القدم . بااللتهاب و
ان االستـعـداد لالصـابـة بـالوكـعـة هـو اسـتـعداد وراثـي ولكن من
مـكن ان يسـهم الـشخص نـفسه في ظـهورهـا بقـدمه اذا ارتدى ا
حذاء ضـيق والـعالج الـدائم الـوحيـد لـلـوكـعة هـو ان يـزال الـعظم

الناتيء جراحياً ويعاد ترتيب وضع العظام.
ـشـاكل الـظــفـر الـنـاشب (Ingrown toenails) وهـذه ايـضــا من ا
و زوايا القدم مقدم الظفر ـة التي تصيب القدم وتنتج عنها  ؤ ا
ــا يـسـبب االلـتـهـاب ومن اجل وانـغـرازهـا بــالـلـحم احملـيط بـهـا 
الـــتـــوصل الـى راحــة عـــاجـــلـــة من االالم الـــتي يـــســبـــبـــهـــا هــذا
االنغرازتـغسل القـدم يومـيًا بصـابون مضاد لـلبكـتيريـا والتأكد
من جتفـيفهما جـيدًا وتقص أظافر الـقدم بشكل مـستقيم وبعد
جتنب قص األظافر بشكل االستـحمام نظرًا لكونـها رقيقة حينـها
ارتداء وها داخل اجللد احمليط بها دائري فهي تزيد من خطر 

دببة. أحذية مالئمة وغير ضيقة واالبتعاد عن تلك ا
(Plantar fasciitis) WOBLš_« W UHK « »UN² «

تـعـد اإلصـابـة بـالـتـهـاب الـلــفـافـة األخـمـصـيـة من أكـثـر األسـبـاب
ـيـة األمـريـكـيـة جلـراحـة شـيـوعـاً أللم الـكـعـب وذلك وفـقًـا لألكـاد

.(American Academy of Orthopedic Surgeons) العظام
الــتـهـاب الــلـفـافـة األخــمـصـيــة عـبـارة عن حــالـة صـحـيــة تـصـيب
اإلنسـان عنـد الـتهـاب مـا يعـرف باسم الـلـفافـة األخـمصـية وهي
ــسـؤول عن دعـم قـوس الــقـدم وتــعــد من إحـدى أكــثـر الـربــاط ا

مشاكل القدم شيوعًا.
تـعــد الـراحـة مـن أهم وسـائل عالج اإلصــابـة بــالـتـهــاب الـلــفـافـة
نـطقـة من شأنه أن يـقلل األخمـصيـة كمـا أن وضع الـثلج عـلى ا
هم ارسـة األلعاب الريـاضية من ا من األلم النـاجت عنهـا وعند 
الــقـــيــام بــتــمــارين الــتــمــدد قــبل وبــعــد
الـريـاضـة بـاإلضـافـة إلى ارتـداء أحـذية
في بـعض احلاالت مالئـمة تـدعم الـقدم 
ـصـاب السـتـشـارة الـطـبـيب قــد يـلـجـأ ا
الذي يقوم بوصف العالج األنسب له.

بـيـروت كـوسـتـانـزا فـاريـنـا لـوكـالة
فـــــرانس بـــــرس  خالل افـــــتــــتــــاح
ـــعــرض إنّه يـــنــدرج ضـــمن هــذه ا
ــبـادرة الـهـادفــة إلى دعم  جـهـود ا
اعـادة االعمـار وإلى وضع الثـقافة
والـتـربيـة في صمـيم هذه اجلـهود.
واضـــافت اســتـــثــمــرنـــا في اعــادة
ـبـاني ـدارس وكـذلك في ا اعـمـار ا
الـتـاريـخـيـة واعـادة احـيـاء احلـياة
ـعرض هو نتيجة الـثقافية  وهذا ا
ثابة اعجوبة.  مذهلة لذلك. هو 

مـالـيــة قـدمـتـهـا حـكـومـة أيـسـلـنـدا
لـليونسـكو ضمن  مبـادرة لبيروت
وهـي نـداء دولي جلـمع الـتـبـرعـات
ـديرة الـعامـة لـليـونسـكو أطـلـقته ا
أودري أزولـي من بـــــيــــروت لـــــدعم
ــبــاني ـــدارس وا إعـــادة تــأهــيل ا
ــتـاحف الــتـراثــيــة الـتــاريـخــيـة وا
ــعـارض والـصـنــاعـة اإلبـداعـيـة وا
الــتي تــعــرضت ألضــرار جـســيــمـة
بـــفــعل االنــفــجـــار. وقــالت مــديــرة
مــكـتـب الـيــونـســكـو االقــلــيـمي في

{ بيروت - (أ ف ب)- أعاد متحف
لـبنـاني بدعم من اليـونسكـو ترميم
 17 قـطـعة فـنيـة تضـررت من جرّاء
انــفــجـار مــرفــأ بـيــروت الــذي دمّـر
أحـــيـــاء واســـعـــة من الـــعـــاصـــمــة
الـلـبـنـانـيـة ووصـفت مـسـؤولة في
ــنــظـمــة الــدولــيـة خالل افــتــتـاح ا
ـبــادرة اخلــمـيس مــعــرض لـهــذه ا
ـثــابـة إنــقـاذ هــذه األعــمـال بــأنه 

أعجوبة. 
ـــعــرض الـــذي يـــقــام في ويـــضم ا
سـرداب كـنيـسـة مار يـوسف لالباء
الــيـســوعـيـ فـي بـيـروت ويــحـمل
عـنـوان  Liftمـنـحـوتـة واحـدة و16
لـوحة تـشكـيليـة  لفـنان لـبنـاني
مـعــروفـ شـوهـهـا انـفـجـار مـرفـأ
بـــيـــروت في آب/أغـــســـطس 2020
وتـرك آثاره عـليهـا ثقوبـا وخدوشاً
وتــمـزيــقـاَ وتــكـســيـراً بــدت مـعــهـا
أسـاة التـي حصدت شـاهدة عـلى ا
اكثر من  200 قتيل و 6500 جريح.
وتـولى متحف بيروت لـلفنون بيما
تــرمـيم هـذه الـقـطع بــفـضل مـنـحـة

ـبور - (أ ف ب) –أدّى راقـصـون اجلـمـعـة مـا { كـواال
ـــاء في حــوض مــائي يُــســمّـى بــرقــصــة األســد حتت ا
مــالــيــزي فــيــمــا األســمــاك والــسالحف كــانت تــســبح
ـنـاسـبة الـسـنـة القـمـرية حـولـهم وذلك في عـرض يـقام 
اجلديـدة. ورقص شخصان يرتـديان زيّ أسد ملوّن في
بـور بينـما كان أحد أحواض مـجمع أكواريـا في كواال
ـوســيــقــيــون يــعـزفــون عــلى الــصــنــوج والــطـبــول في ا
ــلــوّنــة أمــام اخلــارج. ومــرّت الـــسالحف واألســمـــاك ا
الــراقـــصــ الـــذين أدّوا رقــصـــتــهم أمـــام تــشـــكــيالت
ديـر الـتـنـفيـذي جملـمع أكـواريا داريل صخـريـة. وقـال ا
ـاء عرض فونـغ للـصـحـافـيـ إنّ رقـصـة األسـد حتت ا
ـائي موضحـاً أنّ الغوّاص يّز… هـنا في احلوض ا
يتـلقـون تدريبـاً خاصّـاً ويرتـدون بزات خـفيفـة ليـتمـكّنوا
ـهمـة الدقـيقـة. ونظّم ـاء وأداء هذه ا مـن الرقص حتت ا
ـــاء مــرات عــدّة في مــجــمـع أكــواريــا رقـــصــات حتت ا
الـسنـوات األخيـرة. وتؤدّى رقـصات األسـد تقـليـدياً في
نتشرة حول الص وفي اجملتـمعات العرقية الصينية ا
العـالم احـتفـاال بـالعـام الـقمـري اجلـديد الـذي يـصادف
في بــدايــة شــهــر شــبــاط/فــبــرايــر من الــعــام احلــالي.
ولـتـقـد الـعـرض بشـكل تـقـلـيـدي يـرتـدي راقـصان أو
أكـثــر رأسـاً مـلـوّنـاً وعــبـاءة ويـحـاوالن تـقــلـيـد حـركـات
وسيـقى. ويعتقد البعض األسد في رقصـة مصحوبة با
ــكـن أن تـــســـاعــد عـــلـى طــرد األرواح أنّ الـــرقـــصـــة 
الــشــريـرة وجــلب احلظ الــســعـيــد. ومــا يـقــرب من ربع
ـسلمة والبالغ عددهم 32 سكان مـاليزيا ذات األغلبية ا

مليون نسمة هم من من أصل صيني.

حذّرت { هونـغ كونغ - (أ ف ب): 
حــكـــومــة هــونـغ كــونغ اجلـــمــعــة
مـحـبّي احلــيـوانـات احملــلـيـ من
عرقـلة عـملـيات إعـدام احليـوانات
الصغيرة التي بدأ تنفيذها بعدما
سُجّلت إصابات بكوفيد 19 لدى
هــامــســتــر مـــوجــودة في مــتــجــر

حيوانات أليفة.
نطقة الـصينية بسياسة وتلتزم ا
صـفــر حــاالت كـوفــيــد الـصــارمـة
الـتي تــعـتـمــد خـطـوات عــدّة عـنـد
رصد مـؤشـرات الـفـيـروس ومـنـها
تــتــبّع احلــاالت الــتي احــتكّ بــهــا
ـصـاب وفـرض عــمـلـيـات إغالق ا
مـوضــعـيـة وحــجـر صــحّي طـويل

األمد.

وأمرت السـلطات بـقتل نـحو ألفي
حيـوان صغـيـر من نوع هـامسـتر
وأرانب وشــنـــشــيــلـــة وكــابــيــاء
خـنــزيـريــة كــإجــراء وقـائي وذلك
بــعــد تــســجــيل حــالــة إيــجــابــيــة
بكوفيد 19 في متجر ليتل بوس
لــبــيـع احلــيــوانــات. وطـــلــبت من
األشـــــخـــــاص الــــــذين اشـــــتـــــروا
حيـوانـات صغـيرة بـعـد تاريخ 22

كانون األول أنّ يسلّموها.
وأثـارت سـيـاسة الـقـتـل هذه ردود
فــعل غــاضــبــة إذ جتــمّع مــحــبـو
احلـيــوانــات خــارج مـركــز تــديـره
احلكـومـة يُـجـمع فـيه الـهـامـسـتر
ـــنع أصـــحـــاب احلــيـــوانـــات من

التخلي عنها إلعدامها.
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{ مــيــامي (أ ف ب) - أقـر خــطـيب
ـسـافرة األمـريكـيـة غابي بـيـتيـتو ا
في رســالـة كـتـبـهـا قـبل أن يـنـتـحـر
بـأنه هو مـن قتلـها عـلى ما أعـلنت
الــشـرطــة الـفـدرالــيـة اجلــمـعـة في
ـأسـاة خالصــة لـلـتــحـقـيق بــهـذه ا
الـتي أثارت اهـتمـاما كـبيـرا ألشهر
ـتحدة.وأشـار مكتب فـي الواليات ا
الـتـحـقيـقـات الـفدرالي (اف بي اي)
فـي بــيـــان إلـى أن (الــتـــحـــقـــيق لم
يـتـعرف إلى أفـراد آخـرين ضالـع
مــبـاشـرة في وفــاة غـابي بـيــتـيـتـو
ـــأســويـــة غـــيــر بـــراين النــدري) ا

معلنا قرب إغالق التحقيق.
وعُـثر على جثـة بيتيتـو البالغة 22
عــامــاً في  19 أيــلــول بــالــقــرب من
مـتـنـزه غـرانـد تـيـتـون الـوطـني في
واليـــة وايــومـــيــنغ (شـــمــال غــرب)
بــعـــدمــا أثــار اخــتــفــاؤهــا ضــجــة
واسـعة وصلت إلى خارج الواليات
ـتـحدة. وأظـهر تـشريح اجلـثة أن ا
.وحظيت قضية الشابة قضت خنقاً
اخـتـفـاء غـابي بـيـتـيـتـو ثـم عـمـلـية
الــبــحث عن خــطــيـبــهــا بــتـغــطــيـة
إعالمـيـة مـكـثفـة ورافـقـهـا سيل من
ــنــشــورات والــتــعــلــيــقــات عــبــر ا
شــبــكــات الــتــواصل االجــتــمــاعي
تــضـمـنت فـرضــيـات عـدة في شـأن
مـــقــتل الــشـــابــة وإمــكـــان ضــلــوع

خطيبها فيه.
وكـان براين الندري وغابي بـيتيتو
( 22عـــامـــاً) غــادرا نـــيـــويــورك في
تــمــوز الـفــائت في شــاحـنــة أعـدت
خـصيـصا لـرحلـة استـكشـافيـة كان
ــفــتــرض أن تــسـتــمــر أربــعـة من ا
أشهر. وواظبا خالل رحلتهما على
نــشـر صــور ومـقـاطـع فـيـديــو عـلى

{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس-(أ ف ب)–
حـكـمت محـكمـة في لوس أجنـليس
اخلـــمـــيس بـــســـجـن مـــوان كــوري
جنوبي قَدِم إلى كاليفورنيا ليجمع
نـباتات الدودليا فـارينوسا النادرة

ويصدّرها بشكل غير قانوني.
واقتلع بيونغسو كيم حل 46عاماًخل
ــســـاعــدة شــريــكــ في تــشــرين
األوّل  2018 آالف الــــنـــبـــاتـــات من
نـوع دودليـا فارينـوسا احملـببة في
آسـيـا لتـشابـهـها بـنـبات الـلوطس
مـن شواطئ ومـتنـزهات وطنـية في
شـمـال كـالـيفـورنـيـا. وأوضح بـيان

ـدعـي الفـدرالي لـوسط صـادر عن ا
كـــالـــيــفـــورنـــيـــا أنّ هــذا الـــنـــبــات
الـــعــــصـــاري الـــذي يـــنــــمـــو عـــلى
الـــــســــواحل الـــــوعــــرة لـــــشــــمــــال
كـــالــيــفـــورنــيــا وواليـــة أوريــغــون
ــكن بـيــعه مــقـابل 150 اجملــاورة 
ألـف دوالر عــــلى األقـل. وقــــبــــضت
الـشرطـة على كيم وشـريكـيه وهما
كــوريــان جــنــوبـيــان مــثــله أثــنـاء
مـحاولتهم شحن أكثر من مئة 100
نـــبـــتـــة دودلـــيـــا إلـى بالدهم. وفي
اجملـموع عُثـر بحوزتـهم على نحو
 3715 نـبـتـة مـقـطـوفـة بـشـكل غـيـر

رة األولى قـانـوني. ولم تكن هـذه ا
ـتـاجـرة الــتي يـحـاول فــيـهـا كــيم ا
بـهـذه الـنـبـاتـات إذ قـام بـأكـثـر من
خـمس رحلـة إلى كاليفـورنيا منذ
الــعـام 2009  وفـق مـا ذكــر تــقــريـر
دعيـة إلى احملكمة. قـدّمته اجلهـة ا
وأظــــــهـــــرت وثــــــائق صــــــادرة عن
سـلـطـات اجلـمـارك أنّه كـان يـسـافر
ألســبـاب تـتـعـلق بــالـنـبـاتـات وفي
كــثـيـر مـن األحـيـان كــانت بـحـوزته
عــــــشـــــــرات اآلالف من الــــــدوالرات
الـنـقديـة التي لم يـكن يصـرّح عنـها
دائــمــاً وشـهــادات مـزيّــفــة تـتــعـلّق

بــصــحــة الــنــبــات. وصــودر جـواز
سـفره أثـناء توقـيفه لكـنّه تمكّن من
احلــصـول عـلى جــواز سـفـر جـديـد
من قـنـصـلـيـة كوريـا اجلـنـوبـية في
لــوس أجنـــلــيس بــحــجــة إضــاعــة
ـكسيك . ثم فرّ إلى ا اجلـواز القـد
لـيعود إلى بالده.  وقُبض على كيم
فـي وقت الحق في جنـوب إفريـقيا
حـيث سافـر جلمـع النبـاتات بـشكل
ـنـاطق احملـمـية غـيـر قـانـوني من ا
ــتــحـدة في وسُــلّم إلى الــواليــات ا
الــعــام 2020. واعــتــرف بــارتــكــابه

األفعال التي اتُهم بها.
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وهـبة جاذبية أو قـد تسمي هذه ا
تــوازنـاً أو حــتى قــدرةً خـارقـة إال
أن ذلـك ال يغيـر حقيـقة أن اإليراني
أبـوالفضل صابر مختاري قد حقق
ـياً ألكثر عدد لـلتو رقماً قـياسياً عا
مـالعق يتم موازنـتها عـلى اجلسد
مـحققاً  85 مـلعقة وذلك بحسب ما
وثـقـته غيـنـيس لألرقام الـقـياسـية
الـسلطـة الرسمـية لرصـد وتسجيل
األرقــام الــقــيـاســيــة حــول الــعـالم.
واطن اإليـراني الـبالغ من وكـسـر ا
الــعـمـر  51 عــامـاً الـرقم الــقـيـاسي
ـسـجل بـإسم اإلسـبـاني الــسـابق ا
مــاركــوس ســيــبــايـوس بــواقع 64

مـلـعقـة.  وبـعد مـحـاوالت استـمرت
لــنـــحــو أربــعــة أشــهــر اســتــطــاع
مــخـتــاري أخـيــراً حتـدي الــشـروط
ـرتبـطة بـهذا واألحـكـام الصـارمة ا
الـرقم الـقـيـاسي والـتي تـنص عـلى
العق مــتـوازنـة أن تــبـقى جــمـيع ا
طـوال فتـرة احملاولة بـاإلضافة إلى
فــتـرة إضــافـيــة عـنــد االنـتــهـاء من

لعقة األخيرة.  موازنة ا
ولن يـقـلق مـختـاري بعـد الـيوم من
فـقـدان جـهاز الـتـحـكم بـالتـلـفـزيون
ـكنه تعـليقه  على عن بـعد حيث 
جــســده أي أن قـدراته ال تــقـتــصـر
ـا تــتـنـوع ـعــادن وإ فــقط عـلـى ا
لـــتــشـــمل اخلــضـــروات واألشــيــاء

الـصلبة األخرى.  ويصف مختاري
اإلجنـاز على أنه قوة جذب خاصة
إال أن الــــرقم الـــقــــيـــاسي يــــقـــيس
العق بـغض الـنـظر مـوازنـة هـذه ا
عن كـيفـية الـقيـام بذلك مع وجوب

عدم استخدام أي مواد الصقة.
إال أن مـخـتـاري يـقـول بـأنـه يـجذب
األشــيـاء إلــيه بــاسـتــخـدام طــاقـته
الـذهنية فقط وأنه قادر على نقلها
. أي أن إلـى األشــــخـــــاص أيـــــضــــاً
بــإمــكــانه مـوازنــة بــعض األشــيـاء
عـــلى األشــخـــاص عــلـى الــرغم من
أنـهم أنفسهم ال يستـطيعون القيام

بذلك. 
ويــضـيف:(حـكــايـتي بــدأت عـنـدمـا

الـتـصقت قـطعـة معـدنيـة بجـسدي
وقـــد بـــدا ذلـك الـــشـــعـــور مـــثـــيــراً
لالهـتمام. شاهدت بـعد ذلك مقطعاً
مـــصــوراً لــشـــخص هــنـــدي يــقــوم
ـعـالق بـجـسـده فـحـاولت بـلــصق ا

القيام بذلك).
يــذكــر أن الــعــلم يــرفض نــظــريـات
مــغــنــاطــيــســيــة اجلــسـد ويــرجع
الـعلـماء األمـر إلى اختالف درجات
لــــــزوجـــــة اجلـــــلــــــد. إال أن الـــــرقم
الـقـيـاسي يـوثق حلـظات تـاريـخـية
دون الــدخـول في كـيـفــيـة حـدوثـهـا
ا أنهـا ال تتعـارض مع الشروط طـا
واألحـــكــام اخلـــاصــة بــهـــذا الــرقم

القياسي.
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