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خـرج الـعراقـيـون عن صمـتهم ازاء
تـواصل انعدام الـطاقة الكـهربائية
فـي الـبالد بــعـد انــقـطــاع امـدادات
الـغـاز االيـراني عن اغـلب مـحـطات
الـــتــولـــيــد  مـــحــذريـن من غــضب
الـشارع في حالة اسـتمرار احللول
ـتـعـثرة وعـدم ايـجاد الـبـديل قبل ا
حــلــول الــصــيف  فــيـمــا طــالــبـوا
احلــكــومــة بــالــكــشف عن مــصــيـر
مــلــيـارات الــدوالرات الـتي انــفـقت
عــــلى مــــشـــاريع رفـع انـــتــــاجـــيـــة
ـنظومة الوطـنية منذ اعوام  في ا
وقـت وصـف خـــــــبـــــــراء تـــــــواصل
ــواطــنـ انــقــطــاع الــطــاقــة عـن ا
وعلـى القـضاء الـتحرك ـة  بـاجلر
ــــقــــصــــريـن. وقـــال حملــــاســــبــــة ا

مـــواطـــنـــون في احـــاديث امس ان
(هـذا الـشتـاء شـهد تـراجـعا كـبـيرا
ــنــظـومــة الــوطــنـيــة بــعـد بــاداء ا
تــراجع حــاد بـســاعـات الــتـجــهـيـز
الـيـومـيـة) مـتـسـائـل (ايـن ذهبت
ــــلـــيــــارات الـــتـي انـــفـــقـت عـــلى ا
ــــنـــظـــومـــة ?) واشـــاروا الى ان ا
(احلــكـومــة مـطـالــبـة بـالــبـحث عن
مـصادر بديلة لـلغاز االيراني الذي
ــوسـمي يــتــواصل انــقــطـاعـه خال
الـــشــتـــاء والــصــيـف ونــحــذر من
غـضب الـشارع في حـالـة استـمرار
احلــلـول الـتــرقـيـعـيــة وعـدم انـهـاء
ــعـضــلــة الـتـي يـتــحــمـلــهـا هــذه ا
الـــشــعب مــنـــذ ســنــوات). ووصف
خـبـراء  قـطع الـطـاقـة عن الـشـعب
ــــــة. وقـــــال الــــــكـــــاتب بــــــاجلـــــر
قـدادي لـ (قناة والـصحـفي كاظم ا

الـشرقية نيـوز) انه (على احلكومة
ايــجـاد بـديل عـن الـغـاز االيـراني 
والسـيـما ان اسـتمـرار قـطع التـيار
ة بحق ا وصفه جر الكهربائي 
الــشـعب).وأكـدت وزارة الـكـهـربـاء
اسـتـمرار حـاجتـها لـلغـاز االيراني
فـي تشغـيل محطـات توليـد الطاقة
ـتـحـدث باسم الـكـهـربـائـيـة.وقـال ا
الـــــوزارة أحــــمــــد الــــعــــبــــادي في
تــــصـــريـح امس (لن نــــتـــمــــكن من
مـــغــادرة ازمـــة جتــهـــيــز الـــطــاقــة
الــكـهـربـائـيـة مـا لم يـتم اسـتـقـرار
اطـالقــات الــغـاز) مــشــيــرا الى ان
(احلـاجة قائمـة الى الغاز االيراني
واال فــان الـوضع سـيـبـقى عـلى مـا
هــو عــلـيـه). وكـان رئــيس مــجـلس
الـوزراء مصطفى الكاظمي قد ترأم
 اجـــتـــمـــاعـــا طـــارئـــا ضم وزراء

ـالـيـة والـكـهـربـاء وعددا الـنـفط وا
ــنــاقـــشــة أزمــة ــســؤولـــ  مـن ا
الـطاقـة الكـهربـائيـة التـي تشـهدها

الــــبالد حــــالـــيــــا بـــســــبب زيـــادة
االحـمـال على الـشبـكة الـكهـربائـية
نــتــيـجــة مـوجــة الـبــرد الـشــديـدة
ـستورد من وبـسبب نـقص الغاز ا
اجلــانب اإليــراني. وقــال بــيـان ان
(الـــكــاظــمي وجـه بـــزيــادة حــصــة
ــولــدات األهــلــيــة من وقــود زيت ا
ــنــاطق الــتي تــشــهــد الـــكــاز في ا
انـــقــطــاعــات مــتـــعــددة لــلــتــيــار 
ومـتـابعـة ضـمان تـوزيع احلصص
ـــقــررة لــلــمــواطـــنــ من الــنــفط ا
االبـيض وتـوفـيـر كـمـيـات اضـافـية
فـي منـافـذ الـبيـع وتوفـيـر الـوقود
الــســائل حملــطـات انــتــاج الـطــاقـة
الــكــهـربــائـيــة لـتــعـويض الــنـقص
احلــــــــاصـل في واردات الــــــــغـــــــاز
ـــــســـــتـــــورد مـن إيـــــران) واكــــد ا
الـكاظـمي ان (احلـكومـات السـابقة

لـم تـنـوع مـصـادر اســتـيـراد الـغـاز
ا أدى واعـتمدت مصدرا واحدا 
الـى تــدهـــور في انـــتـــاج الــطـــاقــة
الـكهربائـية في حال نقص واردات
الــغـاز او تــوقـفـهــا في حـ سـعت
احلـكومة احلالية الى توقيع عقود
عـــمـالقـــة الســـتــثـــمـــار الـــغـــاز في
مـخـتلف احلـقول الـنـفطـية لـغرض
وضـع حل نــهــائـي ووطــني لــهــذه
ـشـكـلـة خـالل الـسـنـوات الـقـلـيـلة ا
ـقبـلة). وتشـهد البالد مـوجة برد ا
شـــديـــدة  وصـــلت درجـــاتــهـــا في
ــــنـــــاطق إلى  17درجــــة بـــــعض ا
مـــئــويــة حتت الــصـــفــر ويــعــاني
الــعــراق مـنــذ ســنـوات مـن تـراجع
ـنازل بـالطـاقة شـديـد في جتهـيز ا
ـا يـعــني حـرمـان الــكـهــربـائـيــة 
مـعظم العوائل من وسـائل التدفئة
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ـيـاه التي تـعـتمـد على وتـسـخ ا
الــطــاقـة بــشـكل أســاسي.وتــسـبب
ـنـظـمـة االنــهـيـار شـبه الـتــام في ا
الــكـهــربـائــيـة بــانـحــسـار جتــهـيـز
ـنازل إلى نحو  5 - 4ساعات في ا
الــــيــــوم الـــواحــــد والســـيــــمـــا في
الـعاصمة وبـعض محافظات وسط
ـــواطــــنـــ إلى الــــبالد مــــا دفع ا
االعــتـمـاد عـلى مـحــطـات الـتـولـيـد
األهــلــيــة الــتي تــكــفي فـي الــعـادة
لـتـشغـيل مصـابيح اإلنـارة وبعض
ـنزلـيـة الـبسـيـطـة.برغم األجـهـزة ا
األســبـاب الــعـديـدة الــتي تـقــدمـهـا
وزارة الـــكــهــربــاء مع كل أزمــة في
الـطـاقـة فـالـنـتـيـجـة واحـدة بـنـظر
واطن  وهي (استمرار غـالبية ا
فـشل احلـكـومات فـي إيجـاد حـلول

عضلة الكهرباء).  جذرية 

الــلـــبــنــانــيــة. واوضح الــبــيــان ان
(الـــبـــارزاني وخـــوري شــددا خالل
االقــاء الــذي جــمـعــهــمـا فـي اربـيل
عـلى أهميـة توسيع آفـاق العالقات
بــ كــردسـتــان ولـبــنــان في شـتى
اجملـاالت وكـذلك تـعـزيز الـتـنـسيق
في مــجــال الــســلــطـة الــقــضــائــيـة
( واالسـتفادة من خـبرات اجلانب
وأشـار الـبـارزاني إلى (أهـمـية دور
الــسـلـطـة الـقـضــائـيـة في االقـلـيم 
لـكونها سلـطة مستقـلة) معرباً عن
(اســتــعــداد حــكــومــته ألي تــعـاون
وتـنـسـيق مـع الـسـلـطـة الـقـضـائـية

اللبنانية).
 كـما استقبل رئيس حكومة االقليم
 الـقنـصل العـام لكـوريا اجلـنوبـية
تـــشــــوي كـــوانغ جـــ الـــذي زاره
ـنـاسـبـة انـتـهـاء مـهـام لـتــوديـعه 
عـمله.وأثنى البارزاني خالل اللقاء
عـلى (القنصل الـعام الكوري لدوره
فـي تـعـزيــز الـعـالقـات بـ االقــلـيم
وكــوريــا اجلـنــوبــيــة مـتــمــنــيـاً له
ـستـقـبـلـية). الـتـوفـيق في مـهـامه ا
مـن جـانـبه  اعـرب كـوانغ جـ عن
ـــؤســــســــات حـــكــــومـــة (شــــكــــره 
كـــردســتــان عــلـى تــنــســيـــقــهــا مع
قــنـصــلـيــة بالده) مـشــيـراً إلى أنه
(يــعــدّ االقــلــيم بــيــته الــثــاني ولن

ينسى لطف شعب كردستان). 

الـــبــــلـــد إلى جـــانـب احلـــديث عن
مـبـادرة لـلـجـامـعـة الـعـربـيـة تـهدف
ــســانـــدة الــســلــطــة الــقــضــائــيــة
الـلـبـنـانـيـة في ظـروفـهـا الـراهـنـة)
وعــــد الـــبــــارزاني (زيــــارة الـــوفـــد
ـهـمـة آمالً لـلـعـراق وكـردسـتـان بـا
تـعـزيـز الـتعـاون بـ اجلـانـب في
مـجـال الـقـضـاء) مـشـيـراً إلى (دور
اجلــالــيـة الــلـبــنــانـيــة في االقــلـيم
والســـيــمــا في قـــطــاعــات اإلعــمــار
ـصـارف). فـيـمـا اكد واخلـدمـات وا
رئــيس حــكــومــة االقــلــيـم مــسـرور
الـبارزاني  اسـتعـداده  ألي تعاون
وتـنـسـيق مـع الـسـلـطـة الـقـضـائـية

الـسلـطتـ القـضائـيتـ اللـبنـانية
والـعـراقيـة واالستـفادة من خـبرات
الــطـرفــ حـيث  الــتـأكـيــد عـلى
أهـــمــيـــة اســتـــقاللـــيــة الـــســلـــطــة

القضائية).
 مـؤكـدا ان (اجلـانـبـ اتـفـقـا  على
أن اسـتـقالل الـقضـاء هـو األساس
لــــبـــنـــاء الــــدولـــة) واشـــار الى ان
سـتجـدات األخيرة (الـلقـاء ناقش ا
في األوضـاع الـسـيـاسيـة واألمـنـية
فـي العراق ولـبنان ء اذ قـدم الوفد
نـبذة عن جهود احلكومـة اللبنانية
لــتـــخــطي األوضــاع االقــتــصــاديــة
ـر بـهـا الـصـعـبـة واألزمـات الـتي 
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ـقـراطي نـاقش رئـيـس احلـزب الد
الـكــردسـتـاني مـسـعـود الـبـارزاني
مع وزيــر الـعــدل الـلــبـنـانـي هـنـري
اخلـوري  االوضاع الـسيـاسية في
الـعـراق ولـبنـان. وقـال بـيان تـلـقته
(الـــــزمــــان) امـس ان (الــــبـــــارزاني
اسـتـقـبل في مـصـيف صالح الـدين
ـرافق بــأربـيل  اخلـوري والـوفـد ا
ــــؤلـف من رئـــــيـس مــــجـــــلس لـه ا
الـقـضاء الـلـبنـاني ومـساعـد األم
الـعـام للـجـامعـة الـعربـيـة وعدد من
ــــســـتـــشـــاريـن  وجـــرى تـــبـــادل ا
وجــهــات الــنــظــر بــشــأن االوضـاع
الــســيـاســيــة في الــعـراق ولــبــنـان
ـنــطـقـة بـشـكل عـام وتـهـديـدات وا
االرهــابـيـ في الـعـراق وسـوريـا)
وأشــــار إلى أن (اوضـــاع االقــــلـــيم
كانت احملور االخر من هذا اللقاء).
والــتــقى رئــيس اقــلــيم كــردســتـان
نــيـجـيـرفــان الـبـارزاني  اخلـوري.
وذكــــر الـــــبــــيــــان ان (الــــبــــارزاني
اخلــوري تــطــرقــا بــحــضــور وزيــر
الــعـدل في حــكـومــة االقـلـيـم إقـلـيم
كــوردســتــان الى وضـع الــســلــطـة
الـقـضائـية واحملـاكم وأوجه الـشبه
بـينها في لبنان والعراق واالقليم 
وبـــحـث مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون بــ
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احتـاد الغرف الـتجارية الـسعودية
ـــشــاركــة واســعـــة وكــبــيــرة من
ـــثـــلــو ـــســـؤولـــ و الـــوزراء وا
اجلــهـــات احلــكــومــيــة واخلــاصــة
وأصـــحــاب األعــمـــال  في خــطــوة
سار العالقات تـهدف للدفع قدمـاً 
االقـتصادية ب البلدين الشقيق

الـتي تشهد تـقدمًا كبـيرًا في جميع
األصــــعـــدة.وأعـــلـن األمـــ الـــعـــام
جملــلس الـوزراء حـمـيـد الـغـزي أن
الـبـلديـن سيـوقـعان اتـفـاقيـة بـشأن
الـربط الكهربائي الستبدال الطاقة
فــيـمـا أشـار إلى أن وفـداً من وزارة
الـــزراعــــة ســـيـــزور الــــســـعـــوديـــة
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ـا هو متوقع قبل مـدة ليست بالـقصيـرة أطلقنـا صافرات اإلنذار 
ـدن العراقية في من تدهـور حلالة جتهيـز الطاقة الكـهربائية في ا
مثل هـذه األيام الباردة في الشتاء الذي حل بـقسوة غير معهودة

وال مسبوقة منذ سنوات مضت.
والـيـوم في خـضم غـيـاب الـكـهـربـاء لـسـاعـات طـويـلـة عن مـنـازل
ـرافق احلـيـاتيـة لـلـمـجتـمع نـطـلق صـافرات الـعـراقـي ومـعـظم ا
تـنـبـيه أخـرى تــؤشـر تـفـاقم حــالـة الـتـدهـور في خــدمـة الـكـهـربـاء
مـسـتـقبالً بل من احملـتـمل غـيابـهـا كلـيـاً وعلـى وجه التـحـديد في
مواسم مـقبلة عند زيادة الطلب على الطـاقة الكهربائية واستمرار

حالة العجز عن توفيرها على نحو مستقر ودائم.
ـنـظــومـات الـكـهـربـائـيـة إن تـداعـيـات هـذا الـفــشل يـتـصل بـاداء ا
ستقلـة فأصيبت مفاصلها شوهـة التي فقدت هويتها الـوطنية ا ا
اخملـتـلفـة بـالشـلل الـتام  فـاصـبحت عـاجـزة عن الـقراءة الـسـليـمة
ـطلوب الذي حتـدده بوصلة الـنهوض والتـطور وهذا ما لالجتاه ا
يـنـطـبق عـلى مـنــظـومـة الـكـهـربـاء الـعــراقـيـة بـعـد االحـتالل سـنـة
2003 عندما شرع احملتل وادواته بتبني العديد من وسائط
ـراقـبـة الـتـرقـيع لـهـا بـعـيـداً عن مـتـطــلـبـات الـتـخـطـيط الـدقـيق وا
ـالـية الـكبـيـرة التي ومـهـارة التـنـفيـذ بالـرغم من الـتـخصـيـصات ا
ــائــة مـلــيــار دوالر حلــد اآلن فـكــانت نــتــائج الــتــخـبط جتــاوزت ا
واضحـة لتـؤشر الـقصـور الكـبيـر لـلمـحاوالت الـعقـيمـة في إجناز
واطن نظومة وطنية متكاملة قادرة على تأم احتياجات ا البناء 
ة وتوفير عوامل النجاح للمشروعات األساسـية في احلياة الكر

التنموية كافة.
إن استـمرار حالة الضـياع للهـوية الوطنيـة لصناعـة الكهرباء في
ــتـمـثـلــة في االعـتـمــاد عـلى اإلنـتــاج اجلـاهـز وإن كـان الـعـراق ا
جــزئـــيــا ً بــوســـاطــة اســتـــيــراده من الـــدول اجملــاورة أو تــأمــ
ـتـطلـبـات األخرى من ـطـلوب وا االحتـيـاجات اخلـاصة بـالـوقود ا
مواد ومـعدات النتاج الـكهرباء من اخلارج حـتى وان كان جزئيا ً
نظومـة الكهـربائيـة رهينـة خاضعة إلرادات ايضـاً  سوف يبـقي ا
خـارجـية ووسـيـلة مـقـيـتة لالبـتـزاز وستـلـقي بـتبـعـاتـها عـلى كـيان
ـفاهـيم الوطـنيـة التي الدولـة السـيادي جـراء فقـدانهـا للـشروط وا
تـؤمن عـملـهـا باسـتـقاللـية تـامـة بـعيـدًا عن الـتـبعـيـة اإلقـليـمـية أو
الـدولـيـة في رفض االنـصـيـاع لـهـا وذلك بـاالعـتـمـاد الـكـامل عـلى
ـوارد الـوطـنيـة إلى أقـصـاها وتـسـخـير الـقـدرات اجملربـة لـفـيلق ا
ـســانـدين لــهم من الــفـنــيـ ــهـنــدســ وا كــبـيــر من اخلــبـراء وا
والـعـاملـ في قـطاع الـطـاقـة الكـهـربائـيـة عنـدئـذ سوف تـتـحقق
نظومة عراقية خـالصة قادرة على توفير متطـلبات البناء الوطـني 
كـهـرباء وطـنيـة خالـية مـن الشـوائب الدخـيلـة بـعد مـعانـاة صعـبة
وطـويـلـة أرهقت قـطـاع الـكـهربـاء الـعـراقي شـمـلت جوانـبه الـفـنـية
الـية كافة وافـقدته عوامل ثقـة اجلمهور بقـدراته والتي تعد من وا
أسـس التـعـاون بـاجتـاه حتـقيـق األهداف الـتي يـضـطـلع بـهـا هذا

بتلى. القطاع ا
دير األسبق لهيئة الكهرباء { مهندس استشاري - ا
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ـنـتــخب الـوطـنيّ امس عـلى اعـتـرضت إدارةُ وفـد ا
ُنـتخب الى نتـائج الفـحوصـاتِ التي أجـريت لبـعثـةِ ا
طهـران حيث ثبتَ فيها ظهور نـتيجة فحص ايجابيةٍ
لــكلٍ من يــاسـر قــاسم ومــنـاف يــونس إضــافـة الى
ـرمى ــديـر اإلداري غــيث مــهـنــا ومـدربِ حــراس ا ا
ُـحـاسب ـعـالج يـاســ خـضـيـر وا أحـمــد جـاسم وا
مـصــطـفى خـالـد. وقـد طــالـبت إدارةُ الـوفـد (بـإعـادةِ
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رئـيس مـجلس اكـد وزيـر الـتجـارة 
الـتنسيق السـعودي العراقي ماجد
الـقصبي ان ولي العـهد محمد ابن
ســلـمــان عــنـدمــا كـلــفــني بـرئــاسـة
اجملـلس وجّـهـني بـأن أكـون وزيراً
في احلــكــومــة الــعــراقــيــة بــهـدف
تـأكـيـد قـوة ومـتـانـة الـعالقـات بـ
الـــبــلـــدين. وقـــال الــقـــصــبي خالل
مـــلــــتـــقى االعــــمـــال بـــ الـــعـــراق
نعقد في الرياض ان والـسعودية ا
ـمـكـنـات لـتنـمـيـة الـعالقة في (كل ا
أحـسن فرصها اآلن وعـفا الله عما
ـــــشـــــكالت ســـــلـف) وتـــــابـع ان (ا
مــوجــودة والــتــحــديــات مــوجـودة
وكـلــهـا من صُـنع الـبـشـر واحلـلـول
ــكن الـتـغـلب مـن صُـنع الـبـشـر و
عــــلى كل الــــصـــعـــوبــــات) وتـــابع
(يـجـمـعـنـا مع اشقـاءنـا الـعـراقـي
الدين والدم واللغة واجلوار حيث
ـشـتركـة الـتي تمـتـد على احلـدود ا
طـول  814كــيـلـومــتـرا) مـؤكـدا ان
(كـل مــقــومـــات الــنـــمــو واالزدهــار
واإلرادة الـسـيـاسـيـة واإلمـكـانـيـات
مـــتـــاحـــة) واعـــرب عن امـــلـه بــأن
ـلتـقى سـنويـاً وأن يـكون (يـكـون ا
ـقـبل في الـعـراق ولـكن انـعــقـاده ا

الــفـحص لـألشـخــاصِ الـذيـن ظـهــرت فـحــوصــاتـهم
ايــجـابــيـةً ألنــهم أجـروا فــحـوصـاتَ بي سـي أر قـبل
ٍ وكـانت نـتـيـجـة الـسـفـر الى إيـران بــسـاعـاتٍ قـلـيـلـة
الفـحص سلبيةً). وعلى صعيدٍ متصلٍ أجرى مهنا
اخـــتــبــارات فــحـصٍ شــخــصــيّــة مـن خالل عــيــنــاتِ
الفـحص السريـعة االنتـيجن التي ظـهرت من خاللها
نتـيجةُ سلـبيةً عكس مـا ثبت في تقريـرِ النتائج التي

 إجراؤها.
lO∫ اجمللس التنسيقي العراقي السعودي يوقع اتفاقية مشتركة uð

الــثــامــنــة مـســاءً في الــعــاصــمـة
واحملـــافـــظـــات). فــيـــمـــا حـــقــقت
الـوزارة  ايـرادات تـفـوق سـبـعـة
مــــلـــــيــــارات دوالر من صــــادرات
ـاضي. واوضح الـبـيان الـشهـر ا
انه (بحسب االحصائية النهائية
الـــصـــادرة من شـــركـــة تــســـويق
الـنـفط العـراقـيـة سـومــو  بـلغت
كمية الـصادرات من النفط اخلام
 101مـلــيـونـاً و579 الـفـا و927
بـرمـيال  بإيـرادات بـلـغت سـبـعة
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ــنـتــجـات مــددت شـركــة تـوزيع ا
الـنـفـطـيـة عـمل سـاحـات جتـهـيز
النـفط االبـيض للـمـواطنـ حتى
السـاعة الثـامنـة مسـاء في بغداد

واحملافظات. 
وقالت الشـركة في بيـان مقتضب
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس أنه (تـقـرر
تــمــديــد عــمل ســاحــات جتــهــيــز
الــنــفـط األبــيض حــتى الــســاعــة

لتقى ان قـريباً.وقال الغزي خالل ا
(الــتـعــاون بــ الـبــلـدين مــسـتــمـر
انـــطالقـــاً من تــوجـــيــهـــات رئــيس
مـجلس الوزراء مـصطفى الـكاظمي
بـــــــضــــــرورة دعـم روابط األخــــــوّة
ـشـتـرك) والــتـعـاون االقـتـصـادي ا
واضــاف ان (سـيــاسـة ومــنـهــجـيـة
ــتــعــاقــبــة الــســابــقـة احلــكــومــة ا
واحلـالية بـدعم اجمللس التـنسيقي
الــعـراقي الـســعـودي هـو لــقـنـاعـة
الـبلـدين أنهـا بداية صـفحـة جديدة
بــ الـعالقـات الـتــأريـخـيـة وفـعالً
أثـمـر اجمللـس عن تأسـيس مـجلس

شترك ب البلدين). األعمال ا
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دوالراً لـلبـرمـيل الـواحـد) مـؤكدا
(حتــقــيق ايــرادات اضــافــيــة عن
بيع كـميات من الـشحـنات لـلنفط
صدر بعالوة سعرية بلغ اخلام ا
االيــراد الـكــلي لــهـا  143مــلــيـار
دوالر) وتــــابع ان ( الـــكــــمـــيـــات
صدرة  حتمـيلها من قبل 29 ا
يـة مختلفـة اجلنسيات شركة عا
 مـن مـــوانئ الــــبـــصــــرة وخـــور
العمية والعوامات االحادية على
اخلليج وميناء جيهان التركي). 

مـلــيـارات و391 مـلــيــونـا و749
الــف دوالر) واشـــــــــــــــــار الـى ان
صـدرة من (مـجـمـوع الـكـمـيـات ا
اضي من الـنفط اخلـام لـلـشـهـر ا
احلـــقـــول الـــنـــفـــطـــيـــة في وسط
وجــــنـــوب الـــعــــراق  بـــلـــغت 98
مليونا و 570الفا و 290 برميال
ـصدرة  في ما كـانت الـكمـيات ا
مـن نــفـط كــركـــوك عـــبــر مـــيـــنــاء
جيـهان مـليوني و 700الف و95
بـرمــيال  وبـســعـر بـلغ  72,768

ــنــتج االقــلــيــمي  فــقــد تــمـكــنت ا
ـنـضــويـة في مــصـانع االســمـنـت ا
اجلـــمــعـــيـــة  من حتــقـــيق طـــفــرة
انـتاجية ونـسبة مبـيعات في العام
ـــــاضي 2021 ضـــــمـن اخلـــــطــــة ا
اإلنـتـاجـيـة والـتسـويـقـيـة اخلـاصة
وتـعـد هـذه الـطـفـرة رقم قـيـاسي لم
تـصله مـعامل االسمـنت في العراق
من القطاع العام واخلاص خالل

فترة اكثر من سبعة عقود) .
واشــار الى ان (مـادة االسـمـنت من
ــــــرجح ان تـــــكــــــون في صـــــدارة ا
ـمـكن تــصـديـرهـا الى ــنـتـجــات ا ا
الـــدول اخلــارج بـــعــد ان تــمـــكــنت
جـمعـية مصـنعي االسـمنت من سد
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تـتـجه جـمـعـية مـصـنـعي االسـمنت
في العراق الى تصدير منتجها من
مــادة االســـمــنت  بــعــدمــا حــقــقت
االكـــتــــفـــاء الـــذاتي وســـد حـــاجـــة
الــســوق احملــلــيــة بــعــد ان بــلــغت
ـتحققـة ونسبة الـطاقة االنـتاجية ا
ــــاضي ـــــبــــيـــــعــــات لـــــلــــعـــــام ا ا
عـامل االسـمنت 31691296 طـنـاً 
في الـــعــراق بـــقــطــاعـــيــهـــا الــعــام
واخلـــاص . وقـــال نـــاصـــر ادريس
ـدني رئيـس اجلمـعـية انه مـهـدي ا
(ضــمن خــطــة جـمــعــيـة مــصــنـعي
االســمـنت الـتـسـويـقــيـة ومـنـافـسـة
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مـقابل ان يكون سـعر الطن الواحد
ــكــيس 90 ديــنــار مـن االســمــنت ا

مطروح على ظهر الشاحنة ) .

حــاجــة الــســوق احملـلــيــة مــنــهـا).
ـــــــدنـي ان (اخلـــــــطط واضــــــــاف ا
ــعـدة من اجل زيـادة ــرسـومـة وا ا
اإلنــــتــــاج والـــتــــســــويق تــــســــيـــر
بــانــســيــابــيــة رغم الــقــرار الــغــيـر
مــــدروســــة من بــــعض مــــســـؤولي
وزارة الـنفط والـذي يعـد قرار قاتل
لــلــصــنــاعــة الــوطــنـيــة مــا لم يــتم
الــتــراجع عــنه بــزيــادة ســعـر زيت
الــوقـــود الــنــفط االســود واجملــهــز
ــعــامل االســمــنت من 250 - 100
ديـنــاراً لـلـتـر الـواحـد وهـذا الـقـرار
يـعـد مـنـافي لـقـرار مـجـلس الوزراء
بـأن يـكـون سـعر الـلـتـر الـواحد من
الــنـفط االسـود  100ديــنـار / الـتـر

دني ناصر ادريس ا
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قـررت وزارة الصـحـة  تـخـفيض سن
عززة الثـالثة ضد الشـمول باجلرعـة ا
فايـروس كـورونـا.  واطـلـعت (الـزمان)
على وثـيقة حتمل توقـيع مدير الصحة
الــعــامـة فـي الــوزارة ريـاض احلــلــفي
جـاء فـيـهــا انه (اسـتـنـادا لــتـوجـيـهـات
اللجـنة العـلميـة االستشـارية للـبرنامج
وسع لـلـتحـص خالل اجـتـماعـها  ا
ومـصـادقـة الــوزيـر عـلـيــهـا  ولـغـرض
ستفـيدين من اللقاحات زيادة مـناعة ا
ــتــحــورات  تــقــرر وحــمــايــتــهـم من ا
شـــمـــــول االعـــمــــار فــوق  18عـــامــا
ــعــززة وبــنــفس االلــيـات بــاجلــرعــة ا
ــعـتـمــدة). وسـجــلت الـوزارة امس  ا
 5756اصـــابـــة بـــكــــورونـــا وشـــفـــاء
 2756حـــــالــة وبــــــــواقع 13 وفــاة
ـــوقـف الـــوبــــائي جــــديـــدة. واوضـح ا
الـيـومي الـذي اطـلـعت عـلـيه (الـزمان)
امس ان (عدد الـفحـوصات اخملـتبـرية
الـتي اجـرتـها الـوزارة لعـيـنات مـشـتبه
اصـابـتـها بـالـفـايروس بـلـغت اكـثر من
24 الـــفـــا  حـــيث  رصـــد اصـــابــة
5756 بـــــــكـــــــورونــــــــا فـي عـــــــمـــــــوم
احملـافـظـات) مـؤكـدا ان (الـشـفـاء بلغ
2756 حــــــالــــــة وبــــــواقع  13وفـــــاة
جديدة) واشار الى ان (اكثر من 57
الف شــخص تـلــقى جــرعــات الـلــقـاح
ـنـتـشرة ـضـاد في مـراكـز الـوزارة ا ا

ببغداد واحملافظات). 
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البـــــــد من وضـع اجــــــنـــــــدة عــــــمل
لـالستـفـادة من مـخـرجـاته) وتـابع
ان ( الـــكـــثـــيـــر مـن الـــســـعـــوديــ
والـعـراقـي يـجـهـلون الـفـرص ب
الـبــلـدين لـذلك ال بـد من حتـديـدهـا
ــعــرفــة واخلــبــرات بـ وتــبــادل ا
الـبـلديـن حتى تـتـرجم التـوصـيات
والـقرارات إلى أفعال). من جانبه 
اكـد رئيس احتاد الـغرف التـجارية
الـعراقـية عبـد الرزاق الـزهيري ان
الــعــراق يــتــطـلـع لـتــشــكــيل كــتــلـة
اقــتــصـاديــة مع الــسـعــوديــة.وقـال
مـلكة لتـقى إن (ا الـزهيـري خالل ا
الــعـربــيـة الــسـعــوديـة تــعـد عــمـقـاً
ـا تمـلـكه من سـتـراتـيـجـيـاً مـهـمـاً 
اقــتــصـاد كــبــيـر وهــنــاك تـغــيّـرات
اقـتصاديـة حدثت ما بـعد كورونا)
الفــتـــا الى ان (الــعــراق يــطــلع الى
تـــشــكـــيل كـــتــلـــة اقـــتــصـــاديــة مع
ياه تلك ا الـسعودية) واضـاف (
والــطــاقــات والــسـعــوديــة لــديــهـا
ــال) داعـــيــا الى ان اخلـــبـــرات وا
(يـــكــون تــواصـل بــ الــقـــطــاعــ
اخلـــاص الـــعــراقـي والــســـعــودي
ونـطمح ان يـكون مواكـباً للـتطور).
وانـــطـــلــقت امـس في الـــعــاصـــمــة
الــســعـوديــة الـريــاض  فــعـالــيـات
مــلــتــقى األعــمــال  الــذي يــنــظــمه



ــهــنـة الــتي جتــعـلك شــخــصـاً افــضل و تــقـودك الى ــهن هي ا ان من احـسن ا
الــوصف احلــقــيــقي الصل الــقـيـم االنـســانــيــة الـتـي هي االقــرب الى رضــا الـله

ورسوله واجملتمع الذي تنتمي اليه. 
ـعـنى ان تـتحـكم بـادائك جتــــــاه حتـــــقـيق الـتوافق فـيـمـا تمـلـكـــه من قيم اي 
نـبــيـلـة ومــا ال تـمـلــكه مـــن قـيم اخــــرى قـد تـنــحـــرف خاللـهــا فـتـظــلم نـفـســـك

واالخرين .
ـشــاركـة والــتــضـحــيـة واالنــتــمـاء واالمــانـة فــالـتــعــاون وا
ــسـاواة والــصـدق واالخـالص والـتــسـامح والــعـدل وا
وتقـدير االخرين وتقبلـهم دون قيد او شرط مؤشرات
ـعنـى اخللق بل تكـتـمل خاللـهـا الصـورة احلـقـيقـيـة 

الوجود االنساني في مؤسسة االرض .

أردت أن أشذّ عن اجملـتـمع وأعـبـر الشـارع من خـطـوط الـعبـور انـتـظرتُ
ولم يتـوقف سـيل السـيارات اخلـاصـة وسيـارة الشـرطـة ورتل ألحد الـفا
سدين ثم فجأة تـوقف تكسي وعـبرت الشـارع وأنا أتمـتم مع نفسي بأن
الـفـقــيـر فـقط هــو من يـحس بــالـفـقــيـر فـابــتـسـمتُ له
شاكرا توقفـه ولكن عفط لي وگال : لـعد احترمتك
ووگفت والـله عـبـالي تـاخـذني كروة الـعـراق نـحو

الهاوية .
{ عن مجموعة الواتساب
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اجملــلس الــوزاري لــلــطــاقــة احــســان
عبداجلـبار.وقال ان (الـدراسات تؤكد
تجددة كمصدر ان استهالك الطاقة ا
لــلـــطــاقـــة يــخـــفف من حـــدة وتــزايــد
اخملـاوف بـشــأن انـبـعــاثـات الـغـازات
وإرتفـاع أسـعـار الـطاقـة مـشـيرا الى
ستـدامة يتطلب ان حتقيق التنـمية ا
حتـقــيق  حــيــاة افـضل لــلــمـواطــنـ

وذلك عن طـريق احلـفاظ عـلى الـبـيـئة
والتـعـامل مع الـطبـيـعـة بشـكل سـليم
ومفيد  مؤكدا اهميـة تعزيز التوعية
ـشـكالت البـيئـيـة القـائمـة وتـنمـية با

سؤولية جتاه ذلك). االحساس با
واشـــار حـــطـــاب الى ان (االهـــتـــمـــام
تجددة من بقطاع الطاقة الـنظيفة وا
قـبل احلـكــومـة والـوزارة وتـنــمـيـتـهـا
وزيادة مـشاريـعـها مـؤكدا ان ذلك لن
يـؤثــر عــلى خــطط الــوزارة في ادامـة
ا وزيـادة االنـتـاج من الـنـفط والـغـاز 
لـذلك مـن أهـمـيــة كـبــيـرة في حتــقـيق
الـية الكـبيرة الـتي تسهم االيرادات ا
ــســتــدامـة في حتــقــيق الــتــنــمــيــة ا
باالضافة الى بقاء الـعراق كبلد مؤثر
والعـــبــا مـــهـــمــا فـي ســوق الـــطـــاقــة
ي).وقدم شـكره وتقديـر للجهات العا
الــتي قـــدمت الــبـــحــوث والــدراســات
ــنـتــدى فـضال عن النـضــاج اعـمـال ا
شــكـره لــلــمــكــتب اإلعالمي في وزارة
الـنـفط لـدوره في اعـداد وتـنـفـيـذ هـذا
ــؤتـمـرات فــيـمـا ـنــتـدى وعـدد من ا ا
ـتـجـددة فـضال عن يـخص الـطـاقــة ا
ـقــدم من اجلـهـات الـثــنـاء والـشــكـر ا
ـنــتـدى. .وقــال وكـيل ـشــاركـة فـي ا ا
وزارة البـيـئـة نـائب رئيس اجلـمـعـية
ـتـحدة لـلبـيئـة  جاسم العـامة لأل ا
عبـدالـعـزيز الـفالحي في ورقـة الـعمل
الـتي قـدمـهـا حتت عـنـوان (الـطـاقـات
ــــتـــــجــــددة في الـــــعــــراق الــــرؤيــــة ا
والــــطــــمـــوح ان رؤيــــة احلــــكــــومـــة
الــعـــراقــيـــة هي تــعـــزيــز االقـــتــصــاد
األخضر من خالل التـحول التدريجي

الغـاز وحتـويل الـطاقـة احملـروقة الى
طاقة نـظيـفة ومفـيدة خالل الـسنوات
ــقـــبـــلــة جـــاء ذلك خالل حـــضــوره ا
تجددة نيابة منتدى العراق للطـاقة ا
عن السيد وزيـر النفط الـذي انطلقت
اعـمـاله الــيـوم حتت شـعــار " الـطـاقـة
ــتــجــددة هــبــة الــطــبــيــعــة الــتي ال ا
تـــنــــضب" وبـــرعــــايـــة نـــائـب رئـــيس
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بـصـفـة عـقـود وزاريـة في مـجلس
احملـافـظة  امـام مـبنى احملـافـظة
ـنحل لـلمـطالـبة بـتثـبيتـهم على ا
الك الدائم.وقـال احملتـجون انه ا
(بــــــرغـم حل اجملــــــلس اال انــــــهم
مـســتـمــرين بـالــدوام الن عـمــلـهم
اداري و يــــتـــــســــلـــــمــــون رواتب
شــهــريــة إزاء عــمــلــهم كــعــقـود)
الك مـطـالـبـ (بتـثـبـيـتهـم على ا
الــدائم كـون أغـلـبــهم لـديه خـدمـة
تــــفـــوق خـــمس ســـنـــوات أســـوة
بـــــإقــــرانـــــهم فـي احملــــافـــــظــــات
االخــرى). كــمــا تــظـاهــر عــدد من
خـريجي مـعـهد الـتـدريب النـفطي
أمــام مـبــنى شـركــة نـفط ذي قـار
الك لـلـمطـالـبـة بتـعـييـنـهم على ا
الدائم وفق الـتعـليمـات الوزارية.
واكــدوا ان (تــظـــاهــرتــهم جــاءت
لـدعـوة الــشـركـة الى تـعــيـيـنـهم).
الكات الـتـعـليـمـية في وطـالـبت ا

بغداد
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من االقـــتــصـــاد احــادي اجلـــانب الى
ــرونـة ـتــنـوع إلعــطـاء ا االقـتــصــاد ا
ــتــجـددة لــلــتــحــول نــحــو الــطــاقــة ا
وتــخــفـــيف االنــبــعـــاثــات وهــو احــد
التحديات التي نواجهها مشيرا الى
ـــوارد اهـــمـــيـــة  احملــــافـــظـــة عـــلى ا
ــيــاه وتــرشــيــد الــطــبــيــعـــيــة مــثل ا
اسـتـخــدامه وإدخـال الــتـكـنــولـوجـيـا
احلديثـة في استـخدمـته في  الزراعة
النه يـــعـــتــبـــر من مـــصـــادر الــطـــاقــة
الــطـبــيــعــيــة بـاالضــافــة الى الــريـاح
والــطـاقــة الــشـمــســيـة  مــنــوهـا إلى
ضـــرورة اقـــحـــام الـــقـــطـــاع اخلــاص
الــــعـــراقي واالجــــنـــبـي في تــــعـــزيـــز

تجددة). استخدام الطاقة ا
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واضـاف ان (لــدى الــعـراق دعم دولي
باالضـافة الى الـتـزامه جتاه اجملـتمع
الــدولي لــتــطـبــيق مــفــاهــيم الــطــاقـة
ـــــتــــــجـــــددة والـــــتـي جـــــاءت خالل ا
ـؤتـمرات ـنـتـديـات وا مـشاركـته في ا
ـعــاهــدات الـتـي انـضم إلــيــهـا في وا
احملافل الـدوليـة وآخرهـا كان مـؤتمر
اضي مـشيرا الى ان باريس العـام ا
ــســـاهــمــة من اولـــويــات تـــطــبــيـق ا
تجددة العراقية فيما يخص الطاقة ا
ــســتــدامـة هــو حتــقــيق الــتــنــمــيــة ا
ومـحـاربـة الـفـقـر واجلـوع فـضال عن
إعـطاء دور لـفـئـات اجملـتـمع الـعراقي

رأة والشباب" في حتقيق ذلك).  "ا
نـتـدى تقـد أوراق عمل و خالل ا
من شركة "سـيمنـز" بخصـوص حلول
ـســتـقـبل مـسـتـدام في الـهـيـدروجـ 
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تــبت احملـكــمـة االحتــاديـة الــعـلــيـا
اليـوم الثالثـاء  بدستـورية جـلسة
ان االولى بعد اكتفاءها بأخذ البر
ــــدعـــ خـالل اجلـــلــــســـة افـــادة ا
السابقة  وسط حراك كردي كردي
حلسم مرشـح رئاسة اجلـمهورية 
فـي وقـت لم يــــــــتـــــــوصـل االطـــــــار
الـتـنـسـيـقي والـتـيـار الـصدري الى
ــنـــصب رئــيس مـــرشح تـــســويـــة 

الوزراء. 
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ــقـراطي وقــال عــضـو احلــزب الـد
الكردسـتاني مهدي عـبد الكر في
قرر خالل تصريح امس إنه (من ا
ـــقـــبل حــــسم مـــرشح االســـبــــوع ا
رئاسـة اجلمـهوريـة من قبل احلزب
ــــــــــقــــــــــراطـي واالحتـــــــــاد الــــــــــد
الــكــردســـتــانــيـــ واجمليء به الى
بــــغـــداد) واضــــاف ان (احلـــزبـــ
لــديـــهــمــا وقـت حــتى الـــتــاسع من
ـقـبل لالتفـاق عـلى مرشح شـباط ا
الـرئاسـة) واشـار الى ان (االسـماء
ـطـروحـة من قـبل االحتـاد  بـرهم ا
صـــــالح ولـــــطـــــيف رشـــــيـــــد امــــا
قراطي الكـردستاني فمرشحه الد
الـــقـــيـــادي فـي احلـــزب هـــوشـــيــار
زيـباري فـضال عن اسـمـاء اخـــرى
). وافـادت مـصـادر ـسـتـقـلـ مـــن ا
بـــفـــشل اجـــتـــمـــاع بـــ الـــرئـــيس
ـشـتـرك لالحتـاد بـافل الـطـالـباني ا
ورئيس احلـزب مسـعود الـبارزاني
في اربـــــــيل  (بــــــســـــــبب اصــــــرار
الــطــالـبــاني عــلـى تـرشــيح صــالح
للـمنصب) واضـاف ان (الطـالباني
ـــــقــــــراطي كــــــان قــــــد دعـــــا الــــــد
الــكـردسـتـاني الى رفـع الـفـيـتـو عن

مــصــدر في الــكـتــلــة الــصــدريـة ان
(الـــكــتــلــة الــصـــدريــة وشــركــاءهــا
ــطـــلــوب من ــتـــلــكـــون الــعـــدد ا
االصـــــوات الالزمـــــة لــــتـــــشــــكـــــيل
احلـكـومـة واحلـراك الـسيـاسي من
ــضي عــلى قـدم اجل تــشـكــيـلــهـا 
ـــجـــرد تـــوافق الـــقـــوى وســـاق و
الـكــرديـة عــلى مـرشـحــهـا لــرئـاسـة
ســنــقــتـرب جــدا من اجلــمــهـوريــة 

قـيل مجموعـهم ثالثة عشر قـلما لن يـكتبوا أال بـاللون األبيض مـعا كانوا غـير  أن ظرفا
ـرور في ذلك الـنـفـق الـسـري لـيـخـرجـوا (نــاقص واحـد). االثـنى عـشـر مـا دعـاهـم  إلى ا
أدخـلوهم في أمـكنـة انتشـرت فيـها أجهـزة الكـومبـيوتر.. وشـاشات تـلفازيـة ال حصـر لها
ـعّدة لغرض عملـيات الترشيق كمـا يرونه مناسبا لهم ودهاليز تزاحمت فـيها احلمّامّات ا

أو من الضرورة أن يكونوا هكذا حسب ما مبرمج.
 / النتيجة / 

ـطلـوبـة.. تلـتـها صـفارة مـن نوع خـاص صوت  أبرقت الـشـاشات اإللـكـترونـيـة رموزهـا ا
مريب  دو..دو..ددد..دوود…

دوووووووو… انبعثت من مكان لصق الكومبيوتر … ترجمت الشفرة في احل …
(البضاعة جاهزة للتسلم)         انتهت البرقية

تسلمت البضاعة في جو شديد الغموض وفق طقوس لن يعرفها سواهم.
/ بعد الترشيق /

عملهم لن يعد دؤوباً بل اقتصر على تصديق صغير على ذيل الورقة. 
 لون احلبر تغير لضرورة ملحَة.

موقعهم اجلغرافي ..... اجليوب اليسرى البيض من قمصان (الذين تسلموا البضاعة).
رتقب.  األقالم فقدت الكثير من أهدافها إالّ الشيء ا

/ ظاهــرة /
ـشي تتـرك أقدامه ثمـة مجـنون ظـهر في ضـيعـتنـا مجـهول الـهويـة يتـحدث بـيديه عـندما 
طلقة مع نصفه األسفل ارس حريته ا لك كان  بصمات تثـير التساؤالت لدى حاشية ا
ارة الذين يتـجمهرون حوله حتى أخر مرة في منتصف الذي غالبا مـا يستقطب انتباه ا

السوق أعلن للمأل : يجب أن تبولوا كلكم !! 
/ مشهد /

ـوائـد الـطـواشي انــدهـشـوا عـنـدمــا شـعـروا بـاجلـالــسـ حـول ا
ستديرة لقوا حتفهم !!! ا

خـصـوصـا عـنـدمـا شـاهـدوا الـدم الـذي راح يـتـدفق بـغـزارة من
أســفل جـيــوبــهم بـفــعل بــول األقالم الــتي ســرعـان مــا حتـررت

لتقتفي أثار خطوات اجملنون.

واسـط احلــــكـــــومـــــة احملــــلـــــيــــة
ـخصصات اخلطورة بشمولهم 

. أسوة باإلداري
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وقـال عــدد مـنــهم خالل تـظــاهـرة
نـظمت أمـام مبـنى مديـرية تـربية
احملـافظـة أن (مـطالـبـهم تضـمنت
شـمـولـهم بـتـوزيع قـطع األراضي
ورفع الـتـسـكـ عن رواتبـهم في
مـا لـوحـوا بـإجراءات تـصـعـيـدية

في حال عدم االستجابة لهم). 
واحـتج خـريـجي مـعـهـد الـتدريب
الـنــفـطي في مـحــافـظـة الــبـصـرة
أمام مقر شـركة النفط  للـمطالبة
اإلسـراع بــإصـدار األمـر الـوزاري

الك. بتعينهم على ا
وقالوا ان (أعداد خـريجي معاهد
الـنــفط في عــمــوم الــعـراق 1443
وفي البـصرة أكـثر من  500خالل
 2020ومن االختصاصات كافة

 —cM  wB  ≠ œ«bG

اكـــد وكــــيل وزارة الــــنـــفـط لـــشـــؤون
االستـخـراج كـر حـطـاب ان الوزارة
أولت اهـتــمـامــا كـبـيــرا لـلــتـحـول من
الطاقة التقـليدية الى الطاقـة النظيفة
ـــتـــجـــددة الى جـــانـب االهـــتـــمــام وا
ـصاحب ـشاريـع استـثـمـار الـغـاز ا
للعـمليـات النفـطية وتـقليل انـبعاثات

صــالح  لـكن الـبــارزاني اصـر عـلى
رشح اخر لـكي يتحقق استبـداله 

االتفاق في البيت الكردي).
 وكـشـفت تــقـاريـر صـحــفـيـة عن ان
التـحـالـفـات السـتـراتـيـجيـة لـلـتـيار
الــصــدري مع الــشــركــاء الـفــائــزين
بـاالنــتـخــابـات قــادرة عـلى الــظـفـر
بــالــرئــاســات الــثالثــة وتــمــريــرهـا
بـأريحـية. واشـار التـقاريـر نقال عن

الـعــراق قــدمـهــا الـســيــد زيـد خــلـيل
وورقـة عــمل من شـركــة "شـلـمــبـرجـر"
ــتــجــددة تــمــهــيــد بــشــأن الــطــاقــة ا
اجلغـرافـيـة سيـاسـية  الـقـاها الـسـيد
سعد الـضامن وورقـة عمل عن فرص
وحتديـات إزالة الـكربـون من منـشآت
الطاقة قدمـها د. محمـد جبار عجرش
من شـركـة تــسـويق الـنـفـط الـعـراقـيـة
"سومو"  كما  تقد ورقة عمل عن
ــيـة رويـة ونــظــرة شـركــة "شل" الــعـا
لـواقع الـطــاقـة الـنـظـيــفـة في الـعـراق
والعالم  قدمهـا عبر دائرة تلـفزيونية
السيد عـلي اجلنابي مـدير شركة شل
بـــالــــعـــراق. والـــورقــــة االخـــيـــرة في
ـنـتدى قـدمـهـا الـسـيـد مـثـنى جـبور ا
مــديـر عــام شـركــة "بــيـگــر هــيـوز" في
العـراق حـملـت عنـوان حـلول الـطـاقة
ــتــكـامــلــة وجـرى خالل الــنـظــيــفـة ا
ـــنـــتــدي حـــوار مـــفـــتــوح لـــتـــقــد ا
االسـتــفـســارات والـتــسـاؤالت بــشـأن
ــنــتـدى ــقـدمــة . وحــضـر ا األوراق ا
النائب الثاني لـشركة النـفط الوطنية
لـيث الـشاهـر مـسـتـشـار وزارة الـنفط
ـدراء لـلــطــاقـة عــبــدالـبــاقي خــلف وا
العام للشركات والدوائر في وزارة
النـفط وشـركـة النـفط الـوطنـيـة وعدد
من اخلـبــراء واخملـتــصـ فـي مـجـال
الطـاقة. وتـخلل احلـفل تقـد فلم عن
تـجددة من اعداد الطاقـة النـظيفـة وا
ــكــتب اإلعالمي في وزارة وتـنــفــيـذ ا
النفط باالضافـة الى عمل موسيقي "
اوركــسـتــرا الـسـالم لـلــعــود" بـقــيـادة

مصطفى زاير. 
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وضوع شعرت بأن اناملي  عندما بدأت بكتابة هذا ا
 ال تريد االسـتمـرار في الكتـابة النـها مرتـبكـة من الوصف والتـعبـير بأي كـلمات
وضـوع الـشنـيع عـندمـا تـبدء نـاسب لـهـذا ا سـوف تتـكئ لـكي تـعطي الـتـعبـيـر ا
الـبـراءة باالخـتالس والـسرقـة وتبـدأ الـطفـولـة بالـذبـول حيـنهـا ال مـعنى وال داعي
بـالـقول بـوجود الـضمـير االنـسانـية الن الـضمـيـر انتـهى اآلن  لم يعـد للـطفل اي
ـنـتــشـرة من خالل مـواقع حـقـوق إنــسـانـيـة مـن خالل مـقـاطع فــديـو والـصــور ا
ـتأثـرة بشـكل كبـير  جعل التـواصل االجتمـاعي ليـساهم عـدد كبـير من الـناس ا
ن لـهـا بـكـامل من األسـهل اإلمـسـاك بـاجملـرم من قـبل الـقـوات الـداخـلـيـة الـتي 
ة هـو وقـوعهـا من قبل األب أو التـقديـر واالحـترام ولـكن االسـوأ من هذه اجلـر
األم بـعمـلـيـة التـعـنيـف ضد اطـفـالهم فـهل هم حـقـاً بحـاجـة إلى مـراجعـة األطـباء

النفسي ام بحاجة إلى دخولهم السجن دون مبررات ?

ــــرشـح لــــرئـــــاســــة اعالن طـــــرح ا
احلـكومـة وتـشكـيـلتـهـا) ولفت الى
ان (االحتــــاديـــة ســـتــــصـــدر قـــراراً
ــعـطـيـات مـنـطــقـيـاً يــتـنـاسب مع ا
وبــالـتــالـي فـإن ــقــدمــة امــامــهــا  ا
قـراراتـهـا سـتكـون حـاسـمـة كـما ان
كل ذلك لن يـؤثــر عـلى حتــالـفــاتـنـا
الـــســـتــراتـــيـــجـــيـــة مع الـــشـــركــاء
الـداعمـ لبـرنامج حـكومـة اغلـبية

وطـنيـة) وتابع ان (مـسألـة تشـكيل
احلـكـومة تـمـضي عـلى قـدم وساق
وان الـكـتـلـة الـصـدريـة بـاعـتـبـارهـا
ـقـاعـد االكـبـر المـتـالكـهـا عـدد مـن ا
الـنـيـابيـة لـهـا حق تسـمـيـة او طرح
مـــرشـح رئـــاســـة الـــوزراء) واشـــار
ــــصـــدر الى ان (هــــنـــاك اطـــرافـــا ا
سياسـية حتاول لـعب دور الوسيط
العـــادة احـــيــاء الـــبــيـت الــشـــيــعي
مـجــددا لــكن ذلك لـن يـتــأتى مــا لم
ــنــضــويـة تــؤمن جــمــيـع الــقــوى ا
ضـمن االطار بـالـبرنـامج احلـكومي
الذي تسـعى لتطبـيقه الحداث ثورة
ـشاريع تـشـريعـيـة تضـمن تـفعـيل ا
اخلدمية واالستـثمارية التي حتقق
مصالح العراقي حصرا فضال عن
الـنــهـوض بـاجلـوانب االقـتـصـاديـة
والصـحية اذ ان الـدورات النيـابية
شاريع السابقة كانت شـبه معطلة 
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 وتـــــنـــــظــــر االحتـــــاديــــة الـــــيــــوم
ـان بـعـد االكـتـفاء بـدسـتـوريـة الـبـر
دعـ النـائبـ باسم بـاخذ افـادة ا
ـشهـداني خالل خـشـان ومـحـمـود ا

اضية. اجللسة ا
 وأعـلن عــضـو اإلطــار الـتــنـســيـقي
غـضـنـفر الـبـطـيخ انه سـيـتم حسم
مسـألة الـتفاهـمات بـ قوى اإلطار
والـكـتـلـة الـصــدريـة بـشـأن تـشـكـيل

احلكومة.
 وقال البـطيخ في تصريح امس إن
تـمثلـة باإلطار (الكـتل السـياسيـة ا
الــتــنـــســيــقـي والــتــيـــار الــصــدري
سـتـتـبـاحث بـشـأن الـتـفـاهـمـات في
ـقـبـلـة) واشار تـشـكـيل احلـكـومـة ا
الى ان (االمـر سـيـحـسم بـاجتـاهـ

ـضـي كـإطــار تــنــســيـقي أمــا ان 
وفق مـبـدأ االغلـبـية داخل اجلـلـسة
ـــان أو الــذهــاب الى االولى لــلـــبــر
ـعـارضـة). وراى الـنـائب الـسـابق ا
ــا مــحــمــد الــلــكــاش انه لم يــرى 
وصــفه ذالً وانــكـســاراً عــلى وجـوه
الـقـيــادات الـســيـاسـيــة بـعـد 2003

مثلما يراه هذه االيام. 
وقـال فـي تـصـريـح امس انه (بـرغم
ــؤامـرات من حـجـم الـتــحــديـات وا
والــتــدخل بـــشــؤون الــعــراق الــتي
تحدة األمريكية تقودها الواليات ا
وبــعض دول اخلــلـــيج بــعــد 2003
?لكن لم أر ذالً وانكساراً لبعض

الـقيـادات ذات الغـالبـية و الـتمـثيل
اني األكـبر  بـعد  2003مثـلما البـر
أراه هـــــذه االيــــام بـــــســـــبـب عــــدم
الــتـزامـهم بـتــوجـيـهـات وإرشـادات
رجعـيه العلـيا) واشار ونصـائح ا
الى انـه (عـــدم وجـــــــــــود اجــــابـــة
حــــقــــيــــقــــيــــة مـن هــــؤالء الــــقـــادة
ا يخص مـوضوع السـياسيـ 
مـهمـ همـا طـريق احلريـر وميـناء
الــفــاو واالتــفــاقــيــة الــصــــــيــنــيــة
الــعـراقــيــة وعـدم تــنــفـيــذ األحــكـام
بـــاإلرهـــابـــيـــ الـــذين اكـــتـــســـبت
أحــكــامـــهم الـــــدرجـــة الــقــطـــعــيــة
ســيـضــعــهم في خــانـة االتــهــامـات
واخلــــيـــــان) داعــــيـــــا ايـــــاهم الى
ــكـتــســبـات (الــتـنــازل عن بــعض ا
احلـزبــيــة الـضــيــقـة وأخــــــذ زمـام
ـبـادرة بــااللـــــتــزام بـتـوجــيـهـات ا
ـرجــعـــــيـة ونـصــائح وإرشــادات ا
وان ال يفتــــرس بعضــــهم للبعض
االخر  والسـيما ان هـناك أغلـبـــية
ـئـــــــة80 صـامـتـة تـقدر بـنـحـو  بـا
من ابــــنـــــاء الــــشــــعـب تــــراقــــــب
الـــــــوضع الـــــــراهـن وقـــــــد حتــــــدد
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تــظـاهــر الــعـشــرات من خــريـجي
ــعـاهــد والـعــامـلـ الــكـلــيـات وا
بــصـــفــة عــقـــود وزاريــة في اربع
مـحـافــظـات  لـلـمـطــالـبـة بـفـرص
ــسـتـحـقـ عـلى عـمل وتـثـبـيت ا
الك الـــدائـم  فـــيـــمــــا طـــالـــبت ا
الكـات التـعلـيمـية في مـحافـظة ا
شــــمـــولــــهم واسط احلــــكـــومــــة 
ــخـصــصــات اخلــطــورة أسـوة
. وقال شـهود عـيان ان باإلداريـ
(خـــريــجـي كــلـــيـــات الــهـــنـــدســة
والعلـوم في الناصريـة تظاهروا
وسط الــنـــاصــريــة لـــلــمــطـــالــبــة
) واشـــاروا الى ان بـــالـــتـــعـــيـــ
ــتــظــاهــرين قــطــعــوا جــسـري (ا
ـديـنـة الـنـصـر والـزيـتـون وسط ا
أمام حـركة الـسيـر). وفي ميـسان
 نــظم الــعـشــرات من الــعــامــلـ

WLJ∫مبنى احملكمة االحتادية العليا

تجددة Èb ∫ جانب من جلسة منتدى الطاقة ا M
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( دون مـــــا زالـــــوا بال تـــــعـــــيــــ
مطالب وزير النفط احسان عبد
اجلــبـار اسـمـاعـيل (بـإصـدار أمـر
باسـتثنـائهم وشمـولهم بالـتعي
ــطــلب من كــون هـــذا ا ــركــزي  ا

شروعة). حقوقهم ا
 الى ذلك  أكـــد عـــضـــو مــجـــلس
الــنـواب عــلي شــداد الـفـارس أن
مــلف احملـــاضــرين ســـيــكــون من
ـان اجلـديـد أولـويـات عـمل الـبـر
وازنة فيما أشـار الى أن قانون ا
أعـطى مـلف الـدرجـات الوظـيـفـية

األولوية
.وقـال الـفـارس في تصـريح امس
إنه (من أولويـات مجـلس النواب
ـلف احملـاضرين االهـتمـام  هـو 
من أجل االرتـقاء بـقـطاع الـتربـية
والــتـعــلــيم) واضــاف ان (هــنـاك
صولـة ألخذ حقـوق احملاضرين)
ــــثــــلي واشــــار الـى انه (عــــلى 

d… ∫مجموعة من تظاهرة للمطالبه بفرص عمل UE

الـــــشـــــعب إعـــــطـــــاء األولـــــويـــــة
واالهـتمـام بـاحملاضـرين) مـؤكدا
ــوازنـة أعــطى مـلف ان (قــانـون ا
الدرجـات الوظـيفـية أولـوية لدعم

خــطـط الــوزارات واحملــافــظـات)
وتــابع أن (هــنــاك قـوانــ أخـرى
ـشــاريع ســتـكــون لــهـا لــبـعـض ا

أولوية). 
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نافع واخلدمات للـوطن شقان االول عاطفي واالخر براغماتي نفعي اي مقدار ا
ـواطن لقـاء بـقاءه في هـذه البـقعـة من االرض او غيـرها  فـلو تـحصل عـليـها ا ا
ـواطن االماراتـي او القـطري او رفـعـنا مـثالً مـقدار الـرفـاهيـة الـتي يتـمـتع بهـا ا
ـلتـهبة  من االرض السـعودي او اخللـيجي عـمومـاً لقـاء بقـاءه في تلك  الـبقـعة ا
ـا قـاوم فـرد عـلى مـا أعـتـقـد مـثل هذه جـراء فـصل حـارق خـارق مـذنب صـيـفاً 
ـيـاه وانـعـدام اخلدمـات  وارتـفـاع درجات ـناخـيـة الـشـاقة من شح ا الـظـروف ا
كن التعايش معها بأي حال من األحوال أطالقاً ـستويات التطاق وال احلرارة 
ولـو قــذفـنـا بـأي من مــواطـني الـعـالـم عـمـومـاً بـواحــدة من زحـامـاتـنــا الـكـارثـيـة
ـا تـردد أبـداً ذلك الـصـبـاحـيـة أو الــنـهـاريـة وهـو ذاهب أو عـائـد مـن والى بـيـته 
واطن  بـطـلب الـلجـوء االنـساني سـيـراً علـى االقدام الي من دول الـعـالم حتى ا
ــا وراء وراء  قـبـائل الـزولــو اخلـارجـة عن الـتــاريخ واجلـغـرافـيـة وان كـان ذلك 
ا مـر به مـواطـنـنا واحلـيـاة  معـاً ولـو أفـتـرضنـا ان مـواطـناً مـا في الـكـون مـر 
الـعـراقي من أسـى ومرار ومـواجع وحـروب ومـجـاعـات وكـوارث وفـسـاد أنـظـمة
ـقـدام سيـضل ـواطن ا ا أظـن أن مـثل هـذا ا ظالمـيـة وأسـتـبـداديـة ومـتـخـلـفـة  
صامـداً أبداً على قيد مـثل هذا الهامش احليـاتي الهزيل  للغـاية  ولكن مارأيكم
رتبك واطـننـا الذي قاسى كل هـذا الوطن الشـائك وا أخواني االعـزاء جميـعاً 
رار والدمار رة وهو مستعد بعد كل هذا ا ستويات غير عقالئية با والشـاحب 
واخلراب    أن يـبـقى فيه وأن يـحبه وأن يـتـماهى مـعه وينـعجن
مـع أدق أدق أعــــراضه   وحــــزنـه ومــــضــــاره وشــــدائـــده
وضــيــمه وأهــواله  وأن يــرويه حــتى  بــدمــائه الــطــاهـرة
النـقية  الزكية أن تطلب منه األمر ذلك  ولكن  لقاء ماذا

أخيراً سوى  بضعة هذا  الوطن القليل 
جـدا جدا وليس غير ذلك مـن وطن بديل أخر لديه على

األطالق أبدااا..!!

بغداد
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تــدريـجــيـا ســيــوفـر لــلـجــامــعـات بــشـكل
مـتـتـابع وكـلـيـاتـهـا في ضـوء اإلمـكـانـات
تـوفـرة استـقاللـية العـلـميـة والـبشـريـة ا
مـلف الدراسات العلـيا استنادا الى رؤية
رصــيـنــة تـســتــجـيب حلــاجـات اجملــتـمع
ومــؤســـســاته اخلـــدمــيــة وتــتـــفــاعل مع

أهداف التنمية).
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سـار الـرقمي الـعراقي وافـتتح مـجـلس ا
أولى أمسيات برنامج “ديجيتال بغداد”
ـنـاقـشـة مـتـطـلـبـات الـتـحوّل احلـواريـة 
الـرقـمي حتت شـعار “الـتـحـوّل الـعراقي
شاركة مع “مركز حلول يقوده النخبة با
ـسـتـقبـلـية ?”والـتـعاون مع لـلـدراسات ا
وزارتي الـداخلـية واالتصـاالت والنـخبة
اخملـتصـة في قاعة “حـلول ”بـاجلادرية

وافق 2022/1/22. السبت ا
ــســار الــرقـمي وقـال  رئــيس مــجــلس ا
الــعـــراقي صـــفــد الـــشــمـــري في كــلـــمــة
االفــتــتـــاح بــان (ديــجــيــتــال بــغــداد: 1)
يـؤسس لـتــقـلـيــد عـراقي جـديــد يـنـاقش
رتبطة بالتحوّل بشـكل شهري القضايا ا
الــرقــمي ومـــتــطــلــبــاته بـــالــتــســيق مع
اجلـهات اخملتصـة وبحوار الـنخبة وان
ــســار ســتــكــون مــســتــمــرة شــراكــات ا

وصـوالً إلى مــجــال رقـمي مــنــظم مـلــتـزم
بالقيم العراقية والوطنية.

من نـاحيـته أكـد االستـاذ مـازن الشـمري
نــائب رئــيس “مـركــز حــلـول لــلــدراسـات
ـستقبلية ”بـان اشراك النخبـة العراقية ا
في نـقـاش مـتـطـلـبــات الـتـحـوّل سـيـسـهم
بــالـتــأكـيــد في صـنــاعـة وعي مــجـتــمـعي
ــوجــبـات اتــمـام الــتـحــوّل الــرقـمي من
جـانب ومواصـلـة الضـغط بـاجتاه ايـفاء
هنية عنية به بالـتزاماتها ا القـطاعات ا
واالخالقــيـة لــتـحــقـيـق أهـداف الــتـنــمـيـة
ـستـدامـة البالد مـشـدداً على ان مـركزه ا
ـسـار ــبـادرات الــفـاعــلـة فـي ا يـدعم كل ا

الرقمي العراقي.
تـرأست بـعدهـا الـدكـتورة نـدى الـعـابدي
عـروفـة ورئيـسة الـناشـطة اجملـتـمعـيـة ا
مــجــلس ادارة مـؤســسـة هــمم لــلـخــطـاب
اإلعالمي حـوايـة الـنخـبـة في (ديـجـيـتال
بـغداد: 1) وقـدم االسـتاذ الـدكـتور صالح
عـبد الـقادر الـنعـيمي مـستـشار الـشؤون
اإلداريـــة واالســــتـــراتــــيـــجــــيــــة مـــدخالً
اســتـراتـيــجـيـاً فـي مـتـطــلـبـات الــتـحـوّل
بـعدهـا جرى افـتتـاح النقـاش في احملاور
الـرئيسة للجلسـة.وتناول احملور التقني
ــسـاعــد الــدكـتــور عــمـار داود األســتــاذ ا

الــعــيـثــاوي أســتــاذ تــقـنــيــات شــبــكـات
ـعلـومات ـعلـومات في كـلـية هـندسـة ا ا
بــجـــامــعــة الــنــهـــرين واحملــور األمــني
الـعمـيـد نـبـراس محـمـد عـلي مـديـر قسم
الـشـائــعـات بـوزارة الـداخــلـيـة واحملـور
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احلـظ لم يـحــالـفــنـا كي تــكـتــمل الـرحــلـة
السعيدة! فاالمطار ازدادت وتيرتها وقت
سـفرنا مـن بندر عـباس إلى جـزيرة قشم.
ــكن أن تـبـحـر الـبـاخـرة أو الــعـبـارة ال 

لساعت في ظل هذه االمطار
طر الـغزيرة. تـأجل السـفر حل تـوقف ا
واعـجبتني طريقـة تصربف مياه االمطار
من شـوارع بــنـدر عــبـاس حـيث أن وسط
الـشارع يـكـون مرتـفعـا حـتى تتـجه مـياه
االمــــطــــار  إلـى األمــــاكـن اخملــــصــــصــــة

للتصريف وال تتجمع بالشارع.
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ـدن الـسـاحـلـية يـكـون كـثـيـفا ـطر في ا ا
ويـستمر لـساعات لـذلك أغلق ميـناء بندر
عـباس لـيكـون القـرار استـخدام سـيارات
ـدة ساعـة ونصف حـتى نصل الـكوسـتر 
مـقابل جـزيرة قـشم وال يسـتغـرق العـبور
إلـيـها اكـثـر من ربع سـاعـة! سـوف أفـسر
ـظـلة ـظلـة . لـقـد  فتـحت ا صـورتي مع ا
(الـشـمسـيـة) داخل سـيـارة الـكـوسـتر الن
ـاء عـلى رأسي سـقف الـكـوسـتـر يـصب ا

ومالبسي فكانت تلك الصورة الطريفة!
نـقذ الـبديل كان عـند وصـولنـا إلى ذلك ا
مـزدحـمـا ويـبـدو لـي انه مـخـصص لـنـقل
الـسـيــارات وركـابـهـا إلـى اجلـزيـرة لـذلك
اضـطـررنـا الـوقـوف في مـؤخـرة الـعـبارة
طر انـقضت ربع الـساعة وحتت زخـات ا
لـننـزل بـصـعـوبة مع احلـقـائب  ونـصـعد
سـيـارات كـوسـتـر أخـرى لـكـنـهـا ال تـعـبر
مـياه االمطار علـينا! وخالل نصف ساعة
كـنا بجزيرة قشم التي يـطلق عليها عرب
اخلـــلــيـج (جــزيـــرة جـــســد)أو اجلـــزيــرة
(الــطـــويــلـــة) فــهي
أكـبـر جـزيرة
في اخلـليج
والحـــظــنــا
مــــــــــــــــــــدى
االزدحـــــــام

WL UM « …uI « …Q Ë X% WO —U  WGK  œUC « ÊuM Ë «œU

WO «d ≈ Êü« UNMJ  WO d  X U  …d e  w

ـديـنـة الـتي عـلى عـكس بـندر في مـركـز ا
ـيـاه االمـطـار تتـجـمع في عـبـاس كـانت ا
الــشـــوارع ويـــحـــاول عـــمـــال الـــبـــلـــديــة

التخلص منها دون جدوى.
عــنـد وصـولـنـا لـلـفـنــدق كـانت تـنـتـظـرنـا
مــفـاجــأة أخـرى فـالــفـنــدق غـيــر مـنـاسب
لالقـامة فـهـو يـشبه  الـفـنـادق الرخـيـصة
في الـبتاوين. حاول صاحب الفندق بيان
اهــمــيــة فــنـدقـه الــبـائـس قـائـال أنـنــا في
ـطاعم الـسنـتـر وكل االسواق واحملـال وا
قـريـبــة جـدا ومـاذا يــحـتـاج الــسـائح في

جزيرة قشم غير التبضع?
يــوجــد حل أن نــقــضـي الـلــيــلــة فـي هـذا
ـهجوم عـلى شرط نقـلنا إلى فـندق آخر ا

صباح يوم غدا.
تـبخر حلم رؤيـة البحر والتـأمل والتمتع
ـنظر النوارس وهي حتـلق فوقنا كنت
أتـمنى رؤية مـياه اخلـليج اجلـميـلة التي
تــنــقــلــنــا الـى عــالم آخــر يــلــفه اجلــمــال
والـغموض. وانا أرى حوريات البحر في
ـنـشورة. وال اجلـزيـرة كـمـا في الـصـور ا
أعـلم ســيـنــتــهي بي االمــر وانـا أســتـحم
ـاء (مج) وفـيه مـلوحـة بـحـمـام الـفـندق
الـــذي تـــبــــلغ مــــســـاحــــته أقل مـن مـــتـــر
مـربع!هــذا الـوضع جــعل عـيــني وتـلـوث

وتعتني من الورم والتأمل.
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الـكـتـابـة في مـجـال أدب الـرحالت يـتـأثـر
ا أنـنا سـافـرنا إلى كـثيـرا بـاالمكـنـة . و
قـشم فهي جزيـرة كبيـرة وفيـها مجـموعة
من اجلــزر الــصــغـــيــرة ولــكــنــهــا تــثــيــر
اإلعـجاب والـغـرابـة وسـيـكون اهـتـمـامـنا
مــدح فـــله حـــصــة كــبـــيــرة في الـــتــاريخ
ــواقع الــســيـــاسي والــصــراعــات عــلى ا
ضيق البـحرية الستراتيجية احمليطة  

هرمز.
يـوم واحـد اخـتـصـرت رحـلـتـنـا إلى قـشم
بـسـبب عــدم انـتـقــالـنـا إلى فــنـدق آخـر ,
وكــان هــذا الــيــوم مـنــتــجــا واســعــدتــنـا
مـشاهـداتـنـا  للـمـواقع والـقرى الـبـحـرية
الـتي قمنا بزيارتـها وهي (جزيرة هنجام

 –جنكل حراء- منطقة الساحل)
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هــنــجـام  جــزيــرة عــربـيــة كــانت تــابــعـة
دة 200 سـنة ثم صارت لـسلـطنـة عمـان 
تــابـعــة لـدبي أخــر حـاكم لــلـجــزيـرة هـو
الــشـــيخ احـــمـــد بن عـــبــيـــد بن جـــمـــعــة
الـفالسي خال الـشيخ سعـيد بن مـكتوم .

عام  1928صارت اجلزيرة تابعة اليران.
وهـــاجـــرت األســـر الـــعـــربـــيـــة إلى دبي
واتــخـذتـهـا بــريـطـانــيـا قـاعـدة لــقـواتـهـا
وجعلتها منفى للعراقي الذين عارضوا

سـيـاستـهـا في الـعـراق وحدث
ذلـك عام  1928عـنـدمـا  نفي
قـادة احلـزب الوطـني الـعراقي
إلى هـــــنـــــجـــــام بــــعـــــد أغالق
ـــنــدوب احلـــزب الهـــانـــتـــهم ا
الــــســـامـي الـــبــــريـــطــــاني في
الـــــعـــــراقي وكـــــان من ضـــــمن
ـاجـد الـقــادة ( عـبـد الــعـزيــز ا
) وكانت ومـحمود الشيخ علي
هـــنـــجـــام في فـــصل الـــصــيف
حـارة جدا  واعتقـد االنكليزي
أن حــــرارة اجلــــزيــــرة ســــوف
جتـــعل هـــؤالء الــســـيــاســـيــ
يـقــضـون عــقــوبـتــهم بــاحلـزن

ـذكرات تـؤكد والـكأبـة ! لكن  الـوثائق وا
ــنــاضــلــ امــضــوا ايــامــهم أن هــؤالء ا

رح والنكات. بالضحك وا
طر قد توقف لكن الرياح واالمواج كـان ا
لم تـــتــوقف والـــســلـــطــات تـــمــنـع ســيــر
الـزوارق في مـثل هـذه الـظـروف اخلـطرة
وبــذلك لـم نــنــتــقل إلى جــزيــرة هــنــجــام
وهــذا جـعــلـنــا نــتـحــسـر لــرؤيـة جــزيـرة
هـنـجـام والـتي تـتــمـيـز بـوجـود الـدالفـ
ـــكن ـــرجــــان و واســـمــــاك الـــقــــرش وا
مــشــاهـدة حــطــام الــســفن الــبـرتــغــالــيـة
الغـارقة .لـكـننـا تمـتعـنا بـالتـقاط الـصور
ـيـز شـاطئ مع الـشـاطى الــفـضي الـذي 

اجلزيرة. 
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بـعدها تـوجهـنا. إلى جـنكل حـراء .جنكل
تـعني غابـة وحراء هي نـوع من االشجار
الـنادرة في الـعـالم تنـمـو في مـاء البـحر

ـــالح وهـي من بـــيـــئــــة مـــحـــافـــظـــة  ا
تـسميـتها (حـراء) بأسم "ابي علي سـينا"
ــد   تــخــرج فــقط الــشــجـــرة في حــالــة ا
اء امـا ڤي حـالة اغـصانـهـا عـلى سطـح ا
ثابة اجلـزر تظهر جذورها التي تكون  
الح وجتـعـله حـلوا ـاء ا الـفلـتـر حتـلي ا
وتــتــغــذى مــنــهــا وتــنــمـو عــلـى االتــربـة
د واجلزر . الرسوبية وهي في ملتقى ا
ـكان ونحـن نتجول تمـتعنـا كثيـرا بهذا ا

بالزوارق.
بـعدهـا البـد من تـناول وجـبـة من الـسمك
ــطـاعم فـي  الـقــريـة الــبــحـري الــلـذيــذ .ا

الـقريبة من جـنكل حراء عـبارة عن بيوت
حتـــولت إلى مـــطـــاعم مـن دون تــغـــيـــيــر
الــديـكـور . فـكــان لـلـمــكـان تـأثـيــرا يـفـتح
الـشــهـيــة وكـأنك جتــلس بــ اهـلك وفي

مـنزلك لتـناول وجـبة فاخـرة من السمك
وبـاسعار رخيصة جدا.غدا سوف تعود
الى بـــنــدر عـــبــاس بـــالـــبــاخـــرة عــسى
الـطقس يساعـدنا في ذلك فال أمطار وال
امـواج وال ريــاح قــويــة . لــنـنــطــلق من
بـندر عـبـاس إلى مـحـطتـنـا األخـيرة في
هـذه الرحـلـة الـغريـبـة وسـتكـون مـديـنة

(شيراز)  –مدينة الزهور-
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لـــيـــسـت  الـــتـــضـــاريس في ايـــران هي
ـــتــنـــوعــة فـــقط بل االهـم من ذلك هــو ا
تــنـوع الــبـشـر وفــقـا لــلـمــدن واالقـالـيم!
وهــذا مــا أوجــد انــواعـا مــخــتــلــفـة من
السـياحة الـطبيعـية واالثرية والـتراثية
والــديـــنــيـــة. ويــعـــتــقـــد الــبـــعض بــأن
الـسيـاحـة الـدينـيـة هي األكـثر انـتـشارا
قدسـة في مشهد ـراقد ا نـظرا لوجود ا
وقم وطـهــران. ومـواقع ومـراقـد أخـرى.
ـدن االيرانـيـة ومن اخلـطأ في جـمـيع ا
االعـــتــقــاد هــذا الن ايــران ال تـــهــتم فــقط
واقع الدينية  الشيعية وتهمل باالثار وا
ذاهب األخرى اثـار ومعـابد الـديانـات وا
! ان وزارة الـثقـافـة والسـيـاحة االيـرانـية
ــواقع الـديــنـيــة اخلـاصـة تـسـجـل هـذه ا
بـاالقليـات ( الزرادشـتيـة وكنائس االرمن
ـواقع االثـرية ومـعـابـد اجملـوس وحـتى ا
ومـعـابـد الـيـهـود) فـي الـتـوثـيق الـتـراثي
ــنـظـمـة الــيـونـســكـو  وجتـعل ي   الــعـا
حــمـايـتــهـا دولـيــا وهـذا مـا يــغـري قـدوم
الـســيـاح من أوربــا وجـمـيـع دول الـعـالم
إلى ايـران. قـد تــركـز ايـران عــلى مـعـرفـة
الــســيـــاحــة بــنــهج جـــغــرافي في نــفس
الـــوقـت الحـــظـــنــــا بـــرودة الـــطــــقس في
كـرمنـشـاه وهي مـدينـة لـلكـرد مع تـعادل
الـطقس في بنـدر عباس وارتـفاع درجات
احلـرارة في جزيرة قشم فتكون مكونات
الـنظام والـنشـاط السـياحي مـتفـاعلة مع
هـــذا الـــتـــنــوع اجلـــغـــرافـي والـــبـــشــري

والهويات القومية والدينية.
دينـة كرمنشاه  الـتركيز في وجـودنا 
عـلى اثـار الــدولـة الـســاسـانـيــة والـدولـة
االخـمـيـنـية  ,و الـتـفـاعل االنـساني مع

دينة. العادات احمللية لسكان هذه ا
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وحتـدث مــواقف وامـور بــسـيـطــة جتـعل

احملرر يفتح مظلة داخل السيارة

خلدون ناجي معروف

االصـل  ومن اسـرة بــغــداديـة عــريــقـة
ورد ذكــــره فـي (انــــســــكــــلــــوبــــيــــديــــا
ويــكــيـبــيــديـا) االلــكــتـرونــيــة والـرابط

https://ar.wikipedia.org: التالي
ـطبعي كـتب عنه االخ االسـتاذ حمـيد ا
فـي (موسـوعة اعالم وعـلـماء الـعراق )
ـوسعة طـبعـة دار الزمان في الـطبـعة ا
بــــبـــغـــداد ســـنـــة 2011 وقــــال انه من
مـــوالــيــد ســنــة 1945 فـي حـ يــقـول
االســـــــــــتـــــــــــاذ
الـــــــدكـــــــتــــــور
صــبــاح نـوري
ـــــــــرزوك في ا
اجلـزء الثاني
مـن (مـــعــــجم
ـــــؤلـــــفـــــ ا
والـــــكـــــتــــاب
الـــعــراقــيــ

1970-
2000)

طـبـعـة بـيت
احلــــكــــمــــة
بــــبــــغــــداد
 2002انـه
مـن مواليد
ســـــــــنــــــــة

1947
وهـــــنــــاك
مـن قــــــال
انــــه مـــن
مــوالــيــد
ســـــــنــــــة
 �1944والصحيح هو �1945ولد
في االعـظـمـيـة بـبـغـداد   وبـهـا نـشـأ
وتــعـــلم الــقــرآن الــكـــر وشــيــئــا من

احلـسـاب  في صغـره عنـد الـكتـاتيب
ثـم أكـمـل دراســته األولــيـة فـي مـدارس
ــعـلـمـ األعــظـمـيــة وتـخـرج في دار ا

الـعالية .(كلية التربية ابن رشد حاليا)
.  والــدكـتــور خـلــدون نـاجـي مـعـروف
مـن اوائل الـــذيـن كـــتـــبــــوا عن يـــهـــود
الــعـراق   وتـاريـخـهم  وتــشـكـيالتـهم
االجـتماعـية  ونشـاطاتهم االقـتصادية
 ومـواقـفـهم الـسـيـاسيـة   طـبـعـا بـعد
االسـتاذ  يـوسف غنيـمة صـاحب كتاب
ُـــشـــتــاق في تـــاريخ يـــهــود ( نُـــزهــة ا

العراق ) والذي صدر سنة 1924.
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والـــدكــتـــور خــلـــدون نــاجـي مــعــروف
مـتخـصص بتـاريخ اليـهود فـي الشرق
ي  والـشرق االوسط  احلـديث  اكاد
ركز واستاذ جامعي  وقد عمل مديرا 
الـدراسات الفلسـطينية بـجامعة بغداد
لـفتـرة  وهو يـحمل شـهادة الـدكتوراه
من كـلية االقتـصاد والعلوم الـسياسية
بــجـامـعـة  الـقـاهـرة سـنـة 1983 وهـو
اقـرب الى الـعـلوم الـسـياسـيـة منه الى
الــــتــــاريخ  ولـه عــــدد من الــــبــــحـــوث
والـدراسـات السـياسـيـة وهي منـشورة
فـي عـــــــدد مـن اجملـالت والـــــــصـــــــحف
الـعـربيـة وكـما قـلت كـتابه عـن (االقلـية
الـيـهـودية في الـعـراق) بجـزئـ صدرا
بــــــ ســـــنــــــتي 1976-1975 مـن اهـم
وابــرز كــتــبه كـمــا ان من كــتــبه كــتـاب
ـنـازعــات الـدولـيـة )  وهـو (تــسـويـة ا
مـطـبـوع في الـقـاهـرة سـنة 1983 ومن
كــتـبه ايـضـا كــتـاب بـعـنــوان (صـنـاعـة
الـــــسالح فـي اســــرائــــيـل)  صــــدر في
الـــبـــصــرة ســـنــة 1990 واعـــتـــقــد انه
ـشـاركـة وبـحـوث مــتـرجم وله كـتب بــا

هـو ابن اسـتـاذنـا  وشـيـخـنـا االسـتـاذ
الـــدكـــتـــور نـــاجي مـــعـــروف  اســـتــاذ
عروف احلـضارة العـربية االسالمـية ا
.لـم اكن اعــرف انه تــوفي ســنــة 2008
مع انـني كتبـت  مرة عن كتـابه (االقلية
الـيـهـودية في الـعـراق)  وقـد صدر عن
مـطـبـعـة أسـعـد سـنة 1975  وهـمـا من
مـــــنــــــشـــــورات مـــــركــــــز الـــــدراســـــات
الـفلـسطـينـية - جـامعـة بغـداد .  وهو
بــاألصل رســالـته لــلـمــاجـســتـيــر الـتي
قـدمهـا الى معهـد البحـوث والدراسات
الـعربية الـتابع جلامعة الـدول العربية
فـي القاهرة سنة 1972. امـا اطروحته
االولـى لـلــدكــتـوراه  فــهي بــعــنـوان :"
مـشـاريع احلـلـول الـسـلـمـيـة حلـل ازمة
الـــــــــــشـــــــــــرق االوسـط :دراســـــــــــة فـي
الـدبلوماسـية االسرائيلـية ) قدمها الى
كـلـيـة االقـتـصـاد والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة
بـجـامعـة القـاهرة سـنة 1978 وعـنوان
اطروحته الثانية للدكتوراه فهو : 

(حـرب اكـتـوبـر وآثـارهـا عـلى اجملـتمع
االسـرائيلي 1978-1973)  قـدمها الى

جامعة القاهرة سنة 1983.

�والــدكــتــور
خــــــــلـــــــدون
نــــــــــــــــــاجـي
مــــــــعـــــــروف
مـــــــــــــــــــــؤرخ
مـــتـــخــصص
بـــــالـــــتـــــاريخ
الــــــــــعــــــــــربي
احلــديث عــمل
فـي مـــــــــركــــــــز
الـــــــدراســـــــات
الــفـلـسـطـيـنـيـة
بـجامـعة بـغداد
ولـه عــــــــــدد مـن
الــــــــبــــــــحـــــــوث
والــــــــدراســـــــات
ــــنــــشــــورة في ا
ــركــز . مـــجــلــة ا
واراه مــــــــــقـال اذ
لـــــــــــيـس لــــــــــديـه
مــؤلــفــات كــثــيـرة

بـخـالف والـده رحـمـهـمـا الـله وهـو من
اهل االعــظــمــيــة بــبــغــداد  وعــبــيــدي

.كـمـا ان له فـصل بـعنـوان ( مـقـدمة في
دراسـة االقـلـية الـيـهوديـة في الـعراق )
وسـوم ( يـهود الـعالم ضـمن الـكتـاب ا
والـــصــهـــيــونــيـــة واســرائـــيل ) الــذي
اصـدرته منظـمة التـحرير الفـلسطـينية
مركز االبحاث سلسلة كتب فلسطينية
( (58بـيـروت 1974 ولـه ايـضـا دراسة
بـعنـوان (الـتربـية الـعسـكريـة للـناشـئة
فـي اسرائـيل) صـدرت في مـجـلـة مـركز
الـدراسات الفلسـطينية بـجامعة بغداد
الــعـدد الــثـالث –اجملــلــد الـرابع 1975
ولـه دراسـة في مــجـلــة (آفــاق عـربــيـة)
الــبــغـداديــة الــعـدد (11) تــمـوز 1976
بعنوان (اليهود والصهيونية في فترة
ـباشر للعراق) . االحـتالل البريطاني ا
ـطـبـعي ان وقـد قــال لألسـتـاذ حـمـيـد ا
يـة تـتـلخص في :" ان جتـربـته االكـاد
قـيمة االسـتاذ جزء اساس من فـلسفة 
اجملـتمع  فكلما ارتقت فلسفة اجملتمع

ارتقت مكانة االستاذ".
وقــــد صــــدق في هــــذا الــــرأي.مـــنــــهج
االستاذ الدكتور خلدون ناجي معروف
في كــتــابــة الــتــاريخ مــنــهج تــاريــخي
عـلمي فهـو يعتمـد الوثيقـة ويقارن ب
ـصـادر ويـحـلـلهـا وال يـأخـذ بـالـعامل ا
الـواحـد  بل يـأخـذ بـتـعـدديـة الـعوامل
الــكـامــنــة وراء أحـداث الــتـاريخ يــذكـر
احلــقــائـق كــمــا وقــعت لــذلك اتــســمت
ا زادها وضوعية والدقة  كـتاباته با

قيمة علمية . 
رحـم الله االخ االستاذ الـدكتور خلدون
نـــاجي مــعـــروف وطــيـب ثــراه وجــزاه

خيرا على ما قدم لوطنه وأُمته . 

{ مؤرخ وكاتب عراقي 

سار الرقمي Ëb…∫ احدى ندوات ا
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ــفــتي اجملــتـــمــعي األســتــاذة نـــرمــ ا
الـكـاتـبـة والـصــحـفـيـة الـرائـدة واحملـور
الــقــانـوني األســتـاذ مــحــمـد أكــرم عـلي
ـستشار القانوني في الشؤون الرقمية ا
ومن ثم احملــور االجـرائي االســتـاذ رعـد

ــشــهـــداني الــنــاطق الــرســمي لــوزارة ا
االتـصـاالت والـذي تـولى الـتـعقـيب عـلى

طروحات احملاور الرئيسة.
ـنــتـدى الـوطـني وانـطـلــقت فـعـالـيـات “ا
لـلــتـواصل الـرقـمي 2022 بـوصــفه أكـبـر
فــعـالـيـة عـراقــيـة تـهـتم بــالـشـأن الـرقـمي
احملـلي تعـتـمـد الشـراكـات والـتفـاهـمات
مع الـقـطـاعـات احلـكـومـيـة واجملـتـمـعـيـة
واخلـاصة والـنخـبـوية في مـسعى بـلوغ
الــتــحــوّل الــرقــمـي الــعــراقي احلــقــيــقي
ـنــظم في اجملــاالت احلـيــويــة كـلــهـا وا
بـالـتـنـسـيق مع مــجـلس مـفـوضي هـيـئـة
ية اإلعالم واالتـصاالت والـنخب األكـاد
واإلعالمـية والـثـقافـية في 2022/1/11

بنادي الصديد العراقي.
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وأعـــلن الـــشــمـــري عن بـــرامج وشـــركــاء
ـسار الـرقمـي العـراقي للـعام 2022  إذ ا
ـــســـار مـــجـــمــوعـــة من أبـــرم مــجـــلس ا
الـشـراكـات والـتـفــاهـمـات مع مـؤسـسـات
حكـومية ومـجتمعـية وخاصة ونـخبوية
وانطـلقت الشراكة االستراتيجية للمسار
dcc-iq ب “مـنـصــة الـتـواصل الـرقـمي
وب “شــركـــة الـــتـــوفـــيـــر لـــلـــتـــســـويق

اإللكتروني والتدريب والتطوير.

الـسـائح يـكـون وجـهـة نـظـر ايـجـابـية أو
سـلبـيـة عن الـبـلـد.مـثـال عـلى الـتـفاعالت
الـتي حــدثت فـي كـرمــنــشــاه كــان اجلـو
بـاردا جدا والوقت مـتأخر في الـليل وانا
و عـائلتي كنا نـحتاج تأجير
تـكسي لـلوصول الى الـفندق
وكـنـا نـخـشى اسـتـغالل هـذا
الـظــرف من قــبل الــسـائــقـ
!وقـفــنــا احـدهـم حـاولــنـا أن
تـــتــعــامل مــعـه عــلى مــقــدار
االجـرة رفض وقال ما معناه
اصـــعـــد ال نـــخـــتـــلـف! طــول
ا سوف الـطريق وانا افكر 
يـطــلــبه هــذا الــســائق الـذي
رفض حتـديد أجرة التكسي
عـنـدمـا وصـلـنـا إلى الـفـنـدق

رفض أن يـأخذ أي مبـلغ مقـابل مثـلنا في
هـذا الـلـيل الـبـارد !قـائال أنـتم ضـيـوفـنا!
جـعلني اخجل من سوء الظن ومثل هكذا
مــــواقف جتــــعــــلـك تــــعــــانـي من حــــسن

الضيافة االيرانية.
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بـندر عـبـاس وجـزيـرة قشم فـيـهـمـا طابع
أخـر تشعـر كأنك في إحـدى دول اخلليج!
هل الن تـلك األماكن كانت تابعـة تاريخيا
إلى اإلمــارات أو سـلــطــنــة عــمـان! ام الن
ا اجلـغرافيا هنا تتحـكم بالسلوكيات,و
أن الـنــاس ال تــنــســجم وتــتـفــاعل اال مع
فـنونـها فـقـد الحظـنا في كـرمـنشـاه طابع
الــغــنــاء الــكـــردي بــيــنــمــا كــان اإليــقــاع
ـوسيـقي في بنـدر عبـاس وجزيـرة قشم ا
هــو الــطــابع اخلـلــيــجي حــتى لــو كـانت
األغــاني بـــالــلــغـــة الــفــارســـيــة. حــاولت
الـسلطـات االيرانـية أن جتـعل تلك اجلزر
مـثـل ( كـيش وقــشم) مــنــاطق جتــاريـة ال
ضـــرائب وال كــمـــرك لــتـــنــشـــيط الــوضع
االقـتصـادي وجـعل الـسكـان راضـ على
ـعيـشـيـة وجتـاوز االختالف اوضـاعـهم ا
ـذهـبي كونـهم من الـسـنـة الـعـرب فـلهم ا

كل احلقوق 
ذهبية ـارسة طقوسهم الدينية وا في 
ــا أن الــتــعــلــيم والــثــقــافــة بــالــلــغــة و
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الزالت مـآثـر القـادةِ وبـطـوالتهم ومـواقـفـهم الـسيـاسـيـة واإلنـسانـيـة تـبهـرُ الـعـقولَ
وتتفـاعلُ معها القـلوبُ ألنَّ غاياتها أخـالقيةٍ اجتماعـيةٍ جامعة عـادلة ترتكز على
ـكنُ مخـالـفـتَهـا بـاألفـعـال والتي وصـلتْ إلـيـنـا دونَ تدخلٍ أو مـبـاد حقـيـقـةٍ ال 
كـاتب اإلعالمـيـة التي مـونـتـاجٍ أو جتمـيلٍ أو تـزيـيفٍ من مـكاتـبـهم اإلعالمـيـة أو ا
ـناورةَ ويـدفع أكـثر لـذلك دونتـهـا أقالم التَّـاريخِ دونَ تدخلٍ أو تمـجدُ من يـجـيدُ ا
هباتٍ أو مـكارمَ ماديةٍ من أبـطالها وأغـلبها دونت بعـد وفاتهم; ألنَّهـا تمثلُ أحداثاً
ومواقفَ صـادقةٍ ال تنـطوي عـلى مصالحَ شـخصيـةٍ أو فئـويةٍ أو لالستـحواذِ على
أشـيـاء بطـريـقةٍ غـيرِ مـشـروعةٍ ومـن أبرز هـؤالءِ القـادةِ سـيدنـا مـحمـد صـلى الله
ـراوغـةِ واحلـيـلةِ عـلـيه وآله وسـلم الـذي كـان يـنـهى أركان دولـته عـن التَّـزيـيفِ وا
والـفـسادِ والـظـلمِ ألنَّهـا وبـاء مدمـر يـؤدي إلى فقـدانِ الـهيـبـةِ والضّـعف والـتَّنـاحر
والذي يـنعكسُ تمزقـاً وفقدانَ ثقةٍ عـلى اجملتمعِ وكان يدعـوا صلى الله عليه وآله
وسلم إلى الـفضيلة ومكـارمِ األخالقِ والعدلِ واالجماعِ هنـا ال بدَّ من التأكيدِ أنَّ
القـائدَ الوحيدَ على مـر التَّاريخ الذي ال َيرفض أن ترافـقهُ الكامراتُ في كل مكان
وزمـان لـتـسجلَ وتـوثقَ من مـكـارم األخالقِ أرفـعهـا ومن الـبـطـولةِ أشـجـعـها ومن
اإلنسـانيةِ أسـماهـا ومن احلكمـةِ أهداهـا ومن شرفِ الكـلمـة أوثقهـا ومن االلتزام

ما يحفظ به األمةَ ويحددُ مساراتٍ مضيئة للقادةِ واألجيالِ.
ور الـتي يـريـدونَ الـيـوم الـقـادةُ يـتـعـامــلـونَ مع الـكـامـيـراتِ كـأدواتٍ لــتـرويج الـصـُّ
إيـصـالـهـا لــلـجـمـهـورِ لـلـتـأثـيــرِ عـلى اجتـاهـاتـهم من جـهــةٍ ولـكـسبِ الـتـأيـيـد عـلى
االستـمرارِ بالـزَّعامةِ من جهـة أخرى ولكـنَّهم ال يدركـونَ أو يتنـاسونَ أنَّ الصُّور
هــا مـزيـفـةً وال تـعـكسُ تـصـبحُ وبـاالً عـلـى صـاحـبِـهـا ودلـيـل إدانـة إذا اكـتـشفَ أنـَّ
هني للـكاميراتِ ـكنُ اخفاءها بـشراءِ الذ أو التـوظيفِ غيـر ا احلقيـقةَ التي ال 
زيفة للحقيقةِ التي ال تخافُ وال تختبئُ في الظالِم كالزيفِ ألنَّها النورُ زيَّفـةِ وا ا

هنيةَ والـعفةَ  والوعيَ والشّجاعةَ تلكُ ا هي فقط حتـتاجُ من 
للـبحث عنها وإظهارها. (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
)(الــبــقــرة:9) يَــخْــدَعُــونَ إِلَّــا أَنـــفُــسَــهُمْ وَمَــا يَــشْــعُــرُونَ

) (النساء: 142). (يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
الكـاميراتُ ال تصنعُ التَّـاريخَ ألنَّ الذينَ صنعوا التَّاريخ
حقـيـقيـونَ صـور مـآثرهـم ماثـلـةً في األذهـانِ ومنـقـوشة

شرفةِ. واقفِ ا على صفحاتِ األحداثِ وا
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الــفـارســيـة وكــذلك الــتـجــارة تـســتـوجب
أتـقان اللـغة الفـارسية كـما هي السـياحة
ـدن اكـثـر من لـغـة فـامـتـلك سـكــان هـذه ا
وهـذا يسـاعدهم لـلحـصول عـلى عمل في
مــجـــال الــتـــجـــارة وكــمـــرشــد ســـيــاحي
ومـترجم في مجـال السيـاحة وجغـرافية
الـبحـر توفر الـكثـير من الـعمل فـي مجال

الصيد والسياحة.
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الحـــظـــنــــا الـــتــــشـــابه واالخــــتالف بـــ
اجلـزيرتـ (كـيش الـسيـاحـة فيـهـا اقوى
من الـتـجـارة) و. ( جـزيـرة قـشم الـتـجارة
فـــيــهـــا افــضـل من الـــســيـــاحـــة) فــهي ال
تـستقطب فقط الـسياح االجانب بل يزور
هـــذه اجلــزيـــرة كل من يـــريــد الـــتــســوق
ــتـــاجـــرة ولــقـــضــاء وقـت لــلـــتـــرفــيه وا

واالستجمام.
ـتــعــبـة في الــفــنـدق قــشم. اإلقــامــة ا
! وهذا جـعـلت  مـكـوثـنـا بـهـا  يـومـ
احلـال مع الـفـنادق امـا تـكـون قـريـبة
ــديــنــة وتــفــتــقــر إلى أو في مــركــز ا
عايير التي توفر الراحة الـكثير من ا
والـنظافة وحسن االستقبال أو تكون
ـدينة وتتـوفر فيها بـعيدة عن مركز ا
ــــكــــان وبــــاقي اخلــــدمـــات ســـعــــة ا
الـسياحية لكـن السايح سوف يعاني

من مشكلة النقل!
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بـعد أن تركنا قـشم للرجوع الى بندر
ــالك احلـزين عـبــاس ولم نـر طــائـر ا
ــهـاجـرة وبـاقي الـطــيـور الـغــريـبـة ا
لـلـجـزيـرة! اسـتـخــدمـنـا وسـيـلـة نـقل
الـبـاخـرة ( الـعـبـارة) وهي تـسيـر في
مـياه اخلليج تشعـر بجبروت وجمال
الـبــحـر. هــنــا يـشــددون عــلى إرتـداء
ــســافــرين الــكــمــامــة ويـــتــابــعــون ا
االجـانب ألنـنـا غيـر مـلـتـزمـ بـيـنـما
جنـد االيراني ملتـزم بهذه االجراءات
الـصحيـة.والتـقطـنا الـصور مـع القـبطان
الـذي يـسـمح لـنــا بـاجلـلـوس في مـنـصـة

قيادة العبارة!
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تـبقى كلمة عربي أو عـراقي تثير النقاش
ــطـعم مع ســائق الـتــكــسي أو صــاحب ا
وعـامل الـفـندق وبـائع اخلـضـراوات. هو
يـجامل ويـبـتـسم لكـنه يـكـثر من األسـئـلة
احملـــرجـــة هي جـــوانب مـن الـــتــســـامح
وفـيــهـا شيء من الــعـتــاب تـشــبه حـسن
الـتـعـامل مـع عـرب ايـران من دون تـفـرقـة
ووجـــود إلى جـــانب الـــقـــوة الـــنـــاعـــمــة
اشــارات مــتــمــثــلــة بــأســتــخــدام الــقــوة
والـــعــنـف اذا اقــتـــضى األمــر وتـــرصــده
بـوجود تـماثـيل توجه الـبنـادق على دول
اخلـلـيج (عـلـى سـاحل بـنـدر عـبـاس)  اذا

فكرت أن تقف مع أمريكا ضد ايران.
احملـطـة تالخــيـرة مـديـنــة ( شـيـراز) تـاج
احلـضارة الـتـاريـخـية في ايـران ومـديـنة
الـشـعــراء ( حـافظ وســعـدي الــشـيـرازي)
تـعـال مـعي إلى مـديـنـة الـثـلـوج لـنـعـيش
حلـظــات الـتــأمل والــتـصــوف مع أشــهـر
شـعراء ايـران حـافظ وسـعدي الـشـيرازي
عــاشـــا ومــاتــا فـي شــيــــــــراز عـــاصــمــة
الـساللة االخـميــــــــنيـة ومدينـة احلدائق

والطيور .
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سـؤول اال التـاسي والشـكوى لله ولـلناس بـعد كل الـذي حل بوطنـنا لم نـسمع من ا
ـا يـعـاني مـنه الـبـلد بـان وطـنـنـا ضـائع وقـريب من االنـهـيار وبـدال من وضع احلـلـول 
وقع كاسب للظفر  تـعلق بالفساد يتسابق السيـاسيون من اجل حتقيق ا وخاصة ا
هـنـا او هـنـاك والـغـريب ان مـثل هـؤالء يـنـسـون وعـودهم الـنـاس في الـسـعي لـتـحقـيق
ـكاسب الشخصيـة واحلزبية  الم يكن من مطالبـهم ليكون سعـيهم من اجل حتقيق ا
واقـف الشـخـصيـة واالنانـيه ونـلتـفت الى بـنـاء وطنـنا الـواجب عـليـنـا ان نتـخـلى عن ا
ـعوقـات التي تـعتـرض مسـيرة الـتمـنيـة والبـناء االقـتصـادي  وال اعتـقد ان وتاشـير ا
الـعراق الـيوم بـحاجـة الى اموال بـعد ان اخـذت اسعـار النـفط بالـتصـاعد لـتصل الى
كن 89 دوالر في تـصـاعـد كـبـير لم تـشـهـده هـذه االسـعـار منـذ سـنـ طـويـلـة فهـل 
اسـتغالل هـذه الـوفرة في االمـوال التـي سوف تـتحـقق بـحكم الـزيـادات اجلديـدة هذا
وازنة لعام 2022 خـططت على أساس اسعار 50 دوالر وبالتالي اذا ما عـلمنا ان ا
بـاع خالل هذه الفترة توقعة  سـوف تكون بنسبة 50 دوالر للـبرميل ا فان الـوفرة ا
ـا سـيــضـاعف احــتـيـاطــيـات الـبــلـد من الـعــمالت الـصــعـبـة  وهل يــجـرؤ احـد من
هاجرة والتي تركت البالد السيـاسي احلالي على اطالق مبادرة بعودة الكفاءات ا
 واالستفـادة من خبراتهم الـكبيرة والـعظيمة من اجل نتيجـة غياب االوضاع األمـنية 
ستهجنة في اضي والتخلي عن االساليب ا خدمة البلد وهل من يجرؤ على نسيان ا
استهداف الـطاقات الوطنية الفـراغ البلد منها ? اذ نـسمع ب احل واالخر بعراقي
فـهل يـجرؤ    مـبـدع في بـلـدان ضـمتـهم الـيـهـا وقـدت لـهم الـرعـايـة والـعـيش الـكـر
ـسـاءلـة والـعـدالة سـيـاسي عـلى الـغاء الـقـوانـ اجملـحـفـة بـحق الـناس? مـثل قـانـون ا
واالجـتثـاث وإفسـاح اجملال امام اجلـميع من اجل حتـقيق مـصلحـة البـلد اوال واعادة
النظـر بقانون االحزاب ومـحاربة الفـساد اجلواب على كـل هذه االسئلة يـحتاج وقفه
شـجـاعـة وامـيـنة عـلى مـصـلح الـبـلـد  والـتـخلـي عن الـوسائـل التي تـعـطل من اطالق
ادية  ان االفـكار اجلديـدة التي تـعجل من بـناء البـلد وتـسخيـر الطـاقات البـشريـة وا
ــارسـتـهـا ضـد شـرائح  ـظــلـومـيـة عـلى  اصـرار االحـزاب الـتي كــانت تـعـاني من ا
ـكـيالـ  فـتـعالـوا نـبني ـعايـيـر والـكيل  واسـعـة من اجملـتمع مـاهـو اال ازدواج في ا
الــــوطن فــــهــــو اغــــلى واثــــمن مـن كل االعــــتــــبــــارات واغــــلى من كـل الــــتــــوجــــهـــات
ـصالح الـشخـصية واالنـانيـة الفرديـة واحلزبـية وبـذلك اصبح من الـواجب القول  وا

بـان  تـلـقـوا  بــسالحـكم وتـوجـهـوا نـحــو مـعـاولـكم لـتـكـون هي
سالحكم  فـهذه االدوات مفتـاح البناء وليـس الهدم فهل انتم
فـاعــلـون? بـدل من ان تـتــبـادلـوا  الــتـهم والـشـتــيـمه والـكالم
ا يـسـال سـائل من هـم هؤالء الـفـارغ في وسـائل االعـالم ر
نــقـول : انــهم قـادة االحــزاب و رؤوسـاء الـعــشـائــر واعـمـدة
ن يـريـد ان يـسـرق قوة شـعـبه ويـنـام اخوه الـقـوم فال حـياة 

جوعان والله من وراء القصد .

1--
ظاهـر الشائعة في الوسط االجتماعي العام جلوء ذوي احلاجات من الناس الى من ا

عونة والنصرة ...!! أمثالهم من البشر يسألونهم ا
2--

ومن النادر أنْ جتد من يتوجه بحاجاته الى ربه ويسأله قضاءها ..!!
مع أنه  –جلّ شأنه  –هو القائل :

{ ادعوني استجبْ لكم } 
غافر / 60

فلماذا هذا االلتواء منا  
اذا نسير في الطريق اخلاطئ ? و

3 – -
اننا بذلـك نظلم انفـسنا أوالً ونحرمـها من بركات الـفيض االلهي  ونتـنحى عن سلوك

ُوصل الى اجناز ما نريد ..!! الطريق ا
4--

جاء في احلديث القدسي :
" لو أنَّ إنسكم 

وجنّكم  
وأوَّلكم 

وآخركم 
قاموا على صعيد واحدٍ 

فسألوني 
فأعطيت كلَّ واحدٍ منهم مسألتَه ما نقص من ملكي شيء ) 

5--
وربنا كما وصف نفسه  مالك كل شيء والقادر على كل شيء ...

وهو يذكرنا وننساه ..!!
ويُوصل نِعَمه علينا فنستع بها على معاصيه ..!!

6--
انّ الشـيطـان يُـنسـينـا ذِكْرَ الـلهِ ويبـتكـر كل وسـائل االغراء لـيصـدنا عـنه ومع تراكم

أخطائنا وخطايانا فانه سبحانه يوسعنا رحمةً ولطفاً 
اللهم أيقظنا من سبات الغفلة 

 واغفر لنا تقصيرنا  
وتَبْ علينا 

انك التواب الرحيم 
رَبَّنَا لَـا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَـدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

 إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
ال عمران /  8

شاركـة مع اساتذة آخـرين معـظمها بـا
يــدور حـول الــقـضــيـة الــفـلــسـطــيـنــيـة
والـصراع الـعربي - االسـرائيـلي  وقد
ـرحوم االسـتاذ ناجي كـتب عن والده ا
ؤرخ مـعروف بحثا  نشره في مجلة (ا
الـــــعــــربي ) اجلــــزء (56) 1998 .ومن
دراســــاتـه (جــــوانب مـن الــــتــــعــــلــــيم
الـيهـودي ببغـداد)   ودراسته (حملات
عـن يـــهــــود الــــعــــراق  في الــــعــــهـــد
الـــــعــــثــــمـــــاني)  ودراســــتـه (يــــهــــود
الـــــعــــراق فـي الــــعـــــصــــر احلـــــديث)
ودراسـتـه (الـيـهـود والـصـهـيـونـيـة في
ـبــاشـر فــتـرة االحــتالل الــبـريــطــاني ا
لـلـعراق )  وله مـقال عـن البـروفيـسور
الـعـراقي اليـهـودي  شمـوئـيل موريه 
وعـــنــوان الـــدراســة ( يـــهــود الـــعــراق
ومـسـاهـمـاتـهم في الـثـقـافـة الـعـراقـية)
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ؤسسات جتـسيدا لرؤيتها باسـتقاللية ا
ية اجلـامعية وشؤونها العلمية واألكاد
واســـتــــنــــادا الى قــــرار هـــيــــئــــة الـــرأي
وسـياسـتها تـعلـن وزارة التعـليم الـعالي
والـبـحث الـعــلـمي جـاهـزيــة واسـتـكـمـال
االسـتـعــدادات واإلجـراءات في جـامـعـات
وصل واألنـبار ـستـنـصريـة وا بـغداد وا
إلدارة نـــظـــام الــــتـــقـــد والــــقـــبـــول في
الــدراســـات الـــعــلـــيـــا لــلـــعـــام الــدراسي
2022/2023 عـلى وفق التوقـيتات التي
تطلبات قبل وا تـبدأ في األول من آذار ا
واإلمـكـانـات الـتـي تـسـتـلـزمــهـا الـبـرامج
ــتــاحــة فـي الــتــخــصــصـــات الــطــبــيــة ا
والـهنـدسـيـة والـعـلوم الـصـرفـة والـعـلوم
الـزراعـيـة والـبـيـطـريـة والـعـلـوم اإلدارية
واالقــتـــصــاديــة والـــعــلـــوم اإلنــســـانــيــة
واالجـتماعـية. وقال بـيان تلقـته (الزمان)
ــؤسـسي ـســار ا امس ان (عـمـال بـهــذا ا
ــدروسـة ذي اخلــطــوات االســتــقـاللــيــة ا
ووصــــوال الى حتــــقـــيق كــــامل الــــرؤيـــة
االســتــراتـــيــجــيــة لــتـــحــديث وحتــســ
الـبـرامج والـتـنـافس في مـجـاالت البـحث
نـهـجـية والـتطـويـر واالرتـقاء بـهـا فـإن ا
ـــعــدة في هــذا االجتــاه تـــأخــذ مــنــحى ا

زوارق صيد لعرب اجلزيرة

سائحة عراقية
 بقناع قشم

صورة مع قبطان الباخرة
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Husseinalsadr2011@yahoo.com

صـباح خامس في تونس. شمس تونس  احململة بالدفء 
تستقبلنا في سوسة. 
من شباك غرفتي في 

الطابق الثالث من الفندق 
أمسكتُ بظفائر الضوء.

شكرا اهلنا في تونس اجلميلة .
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مـنـذ االزل وبــقـاء اال مـرهــون بـاخالقــهـا..اول وصف لـلــرسـول الـكــر من رب الـعـزه
كـان(وإنـك لـعـلى خــلق عـظـيـم)..االخالق هي اسـاس بـنــاء اال ..هي اسـاس نــهـوضـهـا
وتقدمها..كـما انها اساس استـمرارهاوخلودهـا..وقد ابدع امير الشـعراء ح جعل بقاء
اال مــرهــونـاً بــبــقـاء اخالقــهم..قــد يــقـول قــائل بــاالمـكــان ان تــهـدم امــة ان حــاربـتــهـا
...ما فـائدة االخالق المـة تـعاني حـصاراً او ديـنـياً او حـتى نفـسـياً وعـسكـريـاً اقـتصـادياً
اقــتــصــاديــاً او حــربـــاً عــســكــريــة  دمــرت امــجــادهـــا ويــتــمت اوالدهــا وازهــقت ارواح
شبـابهـا???  مافـائدة االخالق المة ابـنائـها جـياع ??!!!! و من يطـرح هذا الـسؤال ادعوه
دعــوة عــربـي كــر أن يــجــول بـــأســمــاعه وانـــظــاره حــاضــرنـــا الــيــوم..حـــيث الــتــطــور
والـتكنلـوجيا..حيث ابـراج ناطحت السحـاب وصواريخ وصلت القـمر..حيث تقـنية اللمس
وكل دقــيـقـة يـولـد وفــتح االبـواب واغالقه بـبــصـمـة ذاتـيــة... حـيث كل يـومٍ يـصــدر كـتـاب
طفل... لو نضرنا اليوم الى عروبتنا سنجد اننا نتقدم كل يوم االف اخلطوات في طريق
الـعودة الى الصـفر...الصـفر االخالقي..نحن الـيوم نبـني ابراجاً تـناطح السـحاب لتصل
وتقـنية الـلمس وبصـمة الوجه صـواريخـنا تصل اقـمار الكـذب  الى ابعـد نقطـة من الرياء
نفـتح بها اجـهزة زرعت بنـا ما اتـلف عقولـنا وقلـوبنـا واخالقنا...حـ كان العـراق غارقاً
كان وبـ انتـهـاء حرب وبـداية أخـرى اسـتراحـة مابـ الـشوطـ  في  مـأسـاة احلروب 
كان عراقنا بأ الـصحة اخللقية والـعافيةاالنسانيـة... كان اجلار ال ينم اذ جاره مريض
كـان اجلــنـدي يــدافع عن شـرف األخ يــحـمي بــسالحه امــوال جـاره قــبل امـوالـه واوالده
ـعـلم يحـارب من اجل تـعـلـيم جـيل سـيـكون درع وا والـطبـيب يـداوي جـرح الـوطن الـوطن
وقـطــعـة من لـلــوطن...في قـمــة احلـصــار االقـتــصـادي كــنـا نــتـقــاسم رغــيـفــاً من اخلـبــز
طـر خيـراً وحقـولنـا تنـبت من نعم الـله التي ال وكأسـاً من احللـيب...كان نـخيـلنـا  الـتمـر
تعـد وال حتصى... كنـا  نبـكي اقتـصادنـا وشبـابا..متـناسـ ان احليـاة بخـير مادام في
عــروقـنـا خــلـقــاً وطـيــبـة... الـيــوم في زمن الال( اخالق) جنــدنـا بال
وبالثقـافة وبال سالم..فـاحلرب قـامت منذ ان وبال تعـليم اقـتصـاد
وتقـاتلـنا مع بـعض ال ألجل بعض شـهرنـا سيـوفنـا بوجه بـعض 
فقـدنـا عروبـتـنا فـقـدنا امـتـنا وفـقـدنا ..حـيـنهـا فـقدنـا تـاريخـنـا
ا اال االخالق مـابقيـت..فإن هم ذهبت انـفسـنا بـالفـعل ف(ا

اخالقهم ذهبوا)..
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أبطال جهاز مُكافحة األرهاب شجاعة فائقة وسجل حافل باألنتصارات.. 
صلحة من..!!? اذا و

 .. يام األساءة لرئيس جهاز مكافحة األرهاب ورجالهِ الغر ا
ـوقف الــبـطــولي الــوطـني واألنــسـاني جلــهـاز مــكـافــحـة األرهــاب في دهـر لــوال ا

األرهاب الداعشي اجملرم لتوقفت عجلة احلياة بالعراق.. 
جـهـاز مكـافـحـة االرهـاب القـوة الـضـاربة في كـبح اجلـمـاعـات األرهابـيـة اجملـرمة

وأفشال مخططاتكم الشيطانية.. 
نـح جهـاز مـكـافـحة االرهـاب الـهـيـبة األعـتـداد بـالنـفس من شـيم الـرجـال الـذي 

والعزة والشموخ.. 
اجلـانب األنـسـاني جتـلى في أبـهـيـ صـورهِ في مـواقف أنـسـانـيـة كـثـيـرة وعـظـيـمة
لرئـيس جهـاز مكافـحة االرهـاب الفـريق أول ركن عبد الـوهاب الـساعـدي وأبطال

اجلهاز في كافة الصنوف.. 
ـناضل ي وا فكـرين واألكاد أبطـال اجلهاز خلـدتهم قرائح الشـعراء وأقالم ا

.. وغنت لهم احلناجر في أنتصاراتهم التي أذهلت العالم..  الثوري
جهاز مكافحة االرهاب بطولة وفداء.. وعزم وإباء.. 

وصل حتـررت بدماء الشـهداء من ابنـاء العراق أبطـال جهاز مكـافحة االرهاب  ا
اء وصـمـودهم األسـطـوري الـذي فـاقَ الـتـصـور.. لـلـمـتـصـيـدين بـا
العـكـر الـلذين يـدسـون الـسم بـالعـسل أقـول .. هل نـسـيتم
مواقـف الفـريق الـسـاعـدي في حتريـر الـعـوائل واألطـفال
من اجملـرمـ الدواعش..? خـتـامـاً أوجه خـطـابي ألبـطال
جـهـاز مــكـافـحـة االرهــاب بـالـقـول أنـتـم جـبـ الـعـراق..
ـأجـورة..أحني قـامتي ستـنـتصـر أرادتـكم على األقالم ا
أمام مـواقفـكم البـطوليـة في دهر فـلول األرهـاب الداعشي
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ـشاعـر لهـذا ال تنـسى  هذا مـا قاله الذكـريات شيء فـوق االرادة  فـوق القـلب  وفوق ا
مارك توين .

 الـشيء الذي يضـيئ النفس في حلـظة ويعـتمهـا في اخرى . وكأنه يـعرف واجبه  بعض
ة الذكـريات تقويـنا وبعـضها يـضعفنـا  وما ب هـذا و ذاك تتحول الى مـنبه لسـاعة قد
صـدئـة .أقـوى ملـكـات احلـيـاة  ألنـها بـبـسـاطـة عـبارة عـن زمن مخـزون حتـفظ وتـسـتـعاد
بـحركـة دائـبة في أضـيق مـساحـة  تـتحـول بالـتـدريج الى صور ذات قـدرة عـلى النـفاذ و
االستحضـار في اية حلظة  باي مثيـر في اصفى صور الوعي و االدراك  كل ما يجول
في اخلاطر ويلـمع في الفكر و كل ما دونـه الذهن روح الشعراء وحديـث الكاتب  ورفيقة

كلومات والعشاق التعساء والفاقدين . األمهات  ا
ا فـعله ازميل مـايكل اجنلو لـقد حتولت حيـاتنا الى صـور و ذكريات و فـعلت بنا  اكـثر 
في صـخـور فلـورنـسا ورسـائل  فـنسـنت  فـان كوخ الـتي ال تـقل روعـة عن لوحـاته ألنـها
تـنفـذ الى  "اعـماق االنـسان بـصـورة عجـيـبة  ومـا يحـدث في غـرف الذاكـرة وصـندوقـها
االســود  ذكـريــات  صـامــته واخــرى صـاخــبـة كــاحلـجــر الـذي يــكـســر بـعــضه بـعض 
وذكـريات صافيـة ال تعكرهـا الندوب واالنكـسارات ومنهـا قاسية كـذاكرة احلروب وذاكرة
ـوت   ذكريات مهـاجرة واخرى جـارحة كالسـك  واسوء مـا فيها الـذكريات الـعصية ا
الـتي تــأبى الـتالشي والـنـســيـان  تـلك الـتي نـحــتـفظ بـهـا بـحـرص قــاتل  والـغـريب انـنـا
ـقـاومة الـذكـريـات احلزيـنـة في رائعـة مـيادة نسـتـنـجد بـالـنسـيـان وبالـذكـريـات السـعـيدة 
احلناوي "نعمـة النسيان"  لتـعلن ان النسبـيان مستحيل وأقـرب ما يكون الى االحساس

فيه لذة ب أ .
مع مرور الزمـن وكلمـا تقـدم بنا الـعمـر تتالشى الـذكريات ونـكتـشف انها لم تـعد مـهمة 
ـواقف التي عشـناها ـاضية وا ألننـا ببسـاطة ال نـرغب بالسـؤال عن شيء فكل احداثـنا ا
ومـا نود معرفـته اصبح ب ايديـنا وما نريد فـهمه يقدم لـنا بال عناء   فـقد اكتمل الوعي
اضي كان جـزءاً منا  اال انه ليس كـما كان   ألننا فينـا وتالحم االدراك  صحيح ان ا
تغيرنا و تبدلنا وحتولنا الى شخص اخر لم نعد الشخص ذاته واالخرون كذلك  لم نعد
نـدقق في تـفاصـيل اي شيء ضـاقت االشـيـاء ومعـانـيهـا واتـسـعت اشيـاء اخـرى  وحلت
مـحلـها في كل يـوم نزداد يـقيـنـاً اننـا لسـنا الـشخص ذاته  الـذي كـان لذلك نـغلق عـليـها

الباب بنفس االرادة التي كنا نتمسك بها ونتركها في سجنها ومنفاها .
ـا في الـعـقل او الـقـلب او في اي مـكـان والـله أعـلم  فـقـد زال تـأثـيـرهـا بـالـتقـادم  ثم ر
نـنـسى ألن كل شيء جتـمـد  فـمـا احـوجـنـا الى ذاكـرة جـديـدة سـريـعـة
الذوبان والـتالشي ذاكرة سحـرية تتالشى بـضغطة زر  ,رحم الله
الـشاعـر ابراهيم نـاجي في رائعـته االطالل التي غـنتـها ام كـلثوم
عندما كـتب (واذا ما التـأم جرح جد بالـتذكار جرح فـتعلم كيف
ه تـنـسى وتــعـلم كـيف تــمـحـو)  ورحم الــله امـر عـرف قـدر أ

فتركه في غمده ومحاه .
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رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا 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
زايدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مقر بلديـة العمارة خالل فترة (١٥) يوما تبدأ من بلـدية العمارة فعلى الراغب بـاالشتراك في ا
الـيوم الـتـالي لنـشر االعالن مـسـتصـحبـا معه الـتـأميـنات الـقانـونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) من الـقيـمـة التـقديـرية ويـنادى
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
دنـية وبـطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مـراجعـة مديـريـة بلـدية ـتـرتبـة علـى ذلك وبنـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحـوال ا ـصاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا

≤∂≤≥ ∫œbF «
≤∞≤≤Ø±Ø±π ∫a —U «

 w U  Êö ≈ يــســتـــهــدف احلــوثــيــون األراضي
السعودية بهجمات صاروخية.

وكـثّف الــتـحـالـف بـعـد اســتـهـداف
اإلمــــارات غـــاراتـه اجلـــويــــة عـــلى
ــنـاطـق الـواقــعــة حتت ســيــطـرة ا
احلـوثــيـ في الـيـمن مـا أدى الى
سـقـوط عـشـرات الـضـحـايا وأوقع
دمـــارا وتـــســـبب بـــانـــقـــطـــاع في
االنــــتـــرنـت. وأوقـــعت غــــارة عـــلى
سجن في صعدة معقل احلوثي

في شـمــال الــبالد سـبــعـ قــتـيال
عــلى األقل وأكــثـر من مــئـة جـريح.
لكن التحالف نفى أن يكون نفذها.
وأعلـنت اإلمارات االثنـ اعتراض
صاروخـ بالـستـي في أجـوائها
ـــتـــمــرديـن احلــوثـــيــ قـــالت إن ا
أطـلقـوهمـا باجتـاه أراضيـها وفق
مـا نـقـلت وكالـة األنـبـاء احلكـومـية

عن وزارة الدفاع.
وأشــارت الـــوزارة الى أن تـــدمــيــر
الصاروخ لم تنـجم عنه "خسائر
بــشـريــة" وأن "بــقـايــا الــصـواريخ
الــبـالــسـتـيــة الـتـي  اعـتــراضـهـا
وتــدمـــيــرهــا ســقــطـت في مــنــاطق

متفرقة حول إمارة أبوظبي".
ـملـكة الـعربيـة السـعودية وكانت ا
أعــــلـــنـت مـــســــاء األحـــد إصــــابـــة
شـــخــصـــ إثــر ســـقــوط صــاروخ
ـتــمــردون عـلى بــالـســتي أطــلــقه ا
ــمــلــكـة. وفي جــازان في جـنــوب ا
وقـت الحق قـــــال الـــــتــــحـــــالف إنّ
الـــدفـــاعـــات الـــســـعـــوديـــة دمّـــرت
"صـاروخـا بـالـستـيـا أُطـلق بـاجتاه

ملكة. ظهران" في جنوب ا
ــتـحــدث الـعــسـكــري بـاسم وقـال ا
ــتـمـردون) حـركـة "أنــصـار الـله" (ا
ــدعـومـة من إيــران يـحـيى سـريع ا
من جهته إنّ احلـركة نفّذت "عـملية
عــســـكــريـــة واســعـــة" اســتـــهــدفت
"الـعـمـقـ الـسـعـودي واإلمـاراتي"
وذلك "رداً عـلى تـصـعـيـد الـعـدوان"

على اليمن.

{ ابــوظــبي (أ ف ب) - اعــتــرضت
اإلمـارات امـس االثـنـ صـاروخـ
بـالـيـسـتـيـ في أجـوائـهـا قالت إن
ــتــمــردين احلــوثــيـ فـي الـيــمن ا
أطـلـقـوهمـا بـاجتـاه أراضي الـدولة
اخلـلـيـجـيـة حسـبـمـا أفـادت وكـالة
األنـبــاء احلـكـومـيـة نـقال عن وزارة

الدفاع.
وأكـدت الـوزارة أن دفـاعـهـا اجلوي
اعــــــتــــــرض ودمـــــر "صــــــاروخـــــ
بـالـيــسـتــيـ أطـلــقـتــهـمـا جــمـاعـة
احلـوثـي اإلرهـابـيـة جتـاه الـدولـة"
مــــشــــيـــرة إلـى أنه "لم يــــنــــجم عن
الـهجـوم أية خسـائر بـشريـة حيث
ســــقـــــطت بـــــقــــايـــــا الــــصـــــواريخ
الـبـالـيـسـتــيـة الـتي  اعـتـراضـهـا
وتدميـرها في مناطق مـتفرقة حول
إمارة أبـوظبي". وتـبنى احلـوثيون
قــبل أســبــوع هــجــومــا اســتــهـدف
أبــــوظـــــبي وأوقع ثـالثــــة قـــــتــــلى
مشـيرين إلى أنـهم اسـتخدمـوا فيه

صواريخ وطائرات مسيرة.
وشــددت وزارة الـدفــاع اإلمـاراتــيـة
االثــنـــ عـــلى أنـــهــا "عـــلى أهـــبــة
االستـعداد واجلاهـزية للـتعامل مع
أيـة تـهـديـدات وأنــهـا تـتـخـذ كـافـة
اإلجـراءات الالزمـة حلـمـايـة الـدولة

من كافة االعتداءات".
واإلمـــارات عــضـــو في الـــتـــحــالف
الـعـسكـري الـذي تقـوده الـسعـودية
ـعترف في الـيمن دعمـا للـحكـومة ا
ـتـمردين بـهـا دولـيـا في مواجـهـة ا

قرب من إيران. ا
وتـــــشــــارك اإلمـــــارات في حتـــــالف
عـسـكـري بـقـيـادة الـسـعـوديـة يدعم
الـقـوات احلــكـومـيـة فـي الـيـمن في
. ــتــمــردين احلــوثــيـ مــواجــهــة ا
وتــعــرضت ألول اعـتــداء مــؤكـد من
احلــوثـيـ عـلى أراضـيـهـا االثـنـ
ـاضي عـندمـا اسـتهـدفت طـائرات ا
مــــســـيـــرة وصـــواريـخ أبـــوظـــبي
مــوقــعــة ثالثــة قـتــلى. وغــالــبــا مـا
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وزير الكهرباء :
واطن الكهرباء للتدفئة ظاهرة غير مقبولة فالكهرباء لإلنارة ال إستخدام ا

للتدفئة.
فعال..يجب ان نتدفأ بالنفط..

وزير النفط :
واطن النفط للتدفئة ظاهرة غير مقبولة فالنفط ومشتقاته للنقل ال إستخدام ا

للتدفئة..
معه حق يجب ان نتدفأ على احلطب .

وزير البيئة :
واطن احلطب ظاهرة غير مقبولة فال ينقصنا تلوث إضافي. إستخدام ا

صحيح فإن ثقب األوزون سيتسع ويقتلنا .
واطن ..عساك ما دفيت كلها كم أسبوع وينتهي الشتاء وعليه أصدرت أخي ا

وزارة حقوق اإلنسان البيان التالي :
ا يلي : واطنة..ننصح  واطن ..أختي ا أخي ا

لو كنت عاشقا..نار الشوق تكفيك •
إن كنت فقيرا..لهيب األسعار تكويك •
ان تدفيك • ..حرارة اإل إن كنت مؤمناً

..فجهنم تشويك.. وأنسى الكهرباء والنفط واحلطب • إن كنت كافراً
(الله يخليك) .

نسخة منه الى حكومة الكاظمي ومن يدافع عنها بنية قربة لوجه الله فالرجال
رفه يدور ماالت الله(على گولت اهلنا) هواي تدعيله الفقره ال وحتى ا

نعم  وا
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ـ أُولَـئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ـ أَلَا إِنَّ

حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
{ عن مجموعة واتساب



www.azzaman.com

ÊuO UL Ëœ ÆÆ ‚«dF « ÂUÒJ

اجلـــزمـــيـــة تـــعـــني (الـــدوغـــمـــاتـــيــة Dogmatism): اجلـــمـــود الـــعـــقـــائـــدي
الـقـطـعـيـة الـعـقـيـديـة..غـيـر ان اكـثـرهـا تـداوال هـو اصـطالح اجلـمـود الـفــكـريـة
فمـنهم مـن وصفـها بـانها الـفكـري.ولقـد انشـغل الفالسـفة بـتحـديد مـضمـونهـا
ـكن ان تصـاحب اية ايـديولـوجيـة بصـرف النـظر عن طـريقـة منـغلـقة لـلتـفكـير
محتـواها ما اذا كانت دينية او علـمانية.ومنهم من وصفهـا بانها تنظيم معرفي
ـعـتـقـدات والمـعتـقـدات الـشـخص بـخـصـوص احلـقائق مـغـلق نـسبـيـا خـاص 
ـطلقـة فيـما حددهـا آخرون بـعدم قـدرة الفرد عـلى تغـيير والوقائع والـسلـطة ا
وحددهـا آخرون بأقـوال مطـلقة ـوقف ذلك افعـاله او اجتاهـاته حتى لو تـطلّب ا
وصـنفـها آخـرون بانـها صـفـة األفراد الـذين يسـعون من غيـر سنـد او برهـان 
وانـتـهى آخـرون الى انـهـا االعـتـقـاد او بــالـنـفـوذ  الى فـرض آرائـهم بـالـسـلـطـة
سـتـند الى مـباديء تـقلـيـدية راسـخة دون الـبحث عن طـلق ا اجلازم والـيقـ ا

وجه احلق في التسليم بها.
و(الدوغـماتيـة) تعدّ احـد أهم واخطـر اسباب األزمـات السيـاسيـة واالجتمـاعية
في الـعـراق والعـالم الـعـربي.ومع ذلك فان الـسـياسـيـ واالعالميـ يـتعـامـلون
ـرض وال يلـتـفت الى تـشـخيص مـعـهـا كتـعـامل من يـنـشغل بـوصف اعـراض ا

سبب العلّة..التي نكشفها لكم اآلن.
ÍdJ  œuL

تـخـصصـ بعـلم الـنفس واألجـتـماع  ان (الـدوغمـاتـية = اجلـمود نـرى نـحن ا
الــفـكـري) هي الـسـبب الـرئـيس لـلـخالفـات الــسـيـاسـيـة الـتي غـالـبـا مـا تـنـتـهي
. ولـهذا ظـهرت وأنهـا (مرض) خـالـقي األزمات من الـقادة الـسـياسـي بحـروب
حـولـها نـظـريـات اشهـرهـا نـظـرية (روكـيـتش ) الـتي تـنـاولهـا في كـتـابه (الـعقل
نـغلق).وعـلى وفق هذه النـظريـة فأن االفـراد منفـتحي الـعقول نـفتح والعـقل ا ا
هم الــذين يـقــبـلـون الــتـخــلّي عن بـعض ( ـتـطــرفـ غـيــر ا (غـيــر الـدوغــمـاتـيــ
ويـقبلون االفكار اجلـديدة اذا ساندتها ادلة معتـقداتهم اذا ما اقتنـعوا بخطئها
ـتـطـرفــون) فـهم الـذين ا قـويــة. امـا االفـراد مــنـغـلـقي الــعـقـول (الــدوغـمـاتـيــون
يرفـضون االفـكار اجلـديدة مـهمـا كانت قـوة االدلة الـتي تسـاندهـا ويتـشبـثون

ة حتى ان ثبت خطؤها. عتقداتهم القد
  وعـلى وفق نـظـرية الـتـصـنيف االجـتـمـاعي فان الـنـاس يـنزعـون الى تـصـنيف
ـهم االجتمـاعي الى صنفـ " نحن " ( أو اجلمـاعة اخلاصـة بالفرد) وهم " عا
(أو اجلـمــاعـة االخــرى ).وانـهم يــتـحـيــزون جلـمـاعــتـهم ويــبـالــغـون ويـعــظّـمـون
ايجـابـيـاتـها ويـغـمـضون اعـيـنـهم عن سـلبـيـاتـها  فـيـمـا يـعمـدون الى تـضـخيم
وهذا ما كـنّا نحتنا له سلـبيات اجلماعة االخـرى وغضّ الطرف عن ايجابـياتها
واثـبـتــنـا ان حـكّـام مـصــطـلـحــا جـديـدا بــعـلم الـنــفس بـأسم (احلــول الـعـقـلـي)

العراق..حوالن عقل وفكر في السياسة.
لقـد توصـلت الدراسـات الـسيـكولـوجيـة الى ان الـدوغمـاتي( اجلامـد فكـريا) ال
وليس هـذا بسـبب عدم يسـمع اال نفـسه وال يرى غـيره وال يـتقـبل الرأي االخـر
وهذا ما ا بـسبب شـعوره بـأنه منبـوذ من قبل اآلخـرين كفـايته الشـخصـية وا
حدث لـقادة احـزاب األسالم السـياسي في العـراق في انتـخابات 2018 التي
..وتـكرر ـئـة من النـاخبـ الـعراقـي شـاركـة فـيهـا اكـثر من 80 با عـزف عن ا
احلـال في انـتخـابات 10 اكـتوبر 2021 ومـا اعتـرفوا اخلـاسرون بـخسـارتهم
ـقراطيـة ان يهنـأ اخلاسر خـصمه الفـائز.ولك ان تراقب مع أن من اخالق الد
حكّـام العراق جتد أن اغلبـهم يسارع الى رفض أي دليل او منـاقشة تتعارض
وغير وينظرون الى االمور اجلدلية على انها ابيض واسود فقط مع معـتقداتهم
بعكس صاحب الفكر قادرين عـلى التخلي عن ارائهم حتى لو بدا لهم خـطؤها

ا يرى ام مخالفا له. عرفة اجلديد سواء كان موافقا  نفتح الذي يتشوق  ا
wIDM  h

ــنــغـــلق ال يــشــعـــرك بــأنه شـــخص عــقالني ـــفــارقــة ان صـــاحب الــفــكـــر ا وا
ألنه كـقول من كـانت امـور العـراقـي بـيـده بأن الـعلـمـانيـة كـفر وزنـدقة مـنطـقي
متخـندق مع نفـسه ومتبرمج عـلى معتقـدات ومفاهـيم جاهزة وقطـعية..يحـفظها
سيما اذا كان الشعب متنوع شاعر اآلخرين دون ادنى اعتبار  عن ظهر قلب 

عتقدات كالشعب العراقي الذي يحتاج الى حاكم منفتح عقليا. كونات وا ا
ـواصفات والدوغـماتيـة تفـضي الى التـعصّب وتعـمل على تـشكـيل شخصـية 
يل الى وا اوضحهـا..صالبة الـرأي التي ال تسـمح له بأن يـتزحـزح عنه معـينـة
الـتـسـلط والـعـدوان الـذي يـسـقـطه عـلى اجلـمـاعـات او االشـيـاء الـتي يـتـعـصب
ـتـعصـبـون في احقـادهم عـلى االخـرين تفـسـيرا يجـد ا ضـدهـا. وسيـكـولوجـيـا
ويعدون الـتسامح مع ـا فيهـا االنتقـام ـكبوته  مبـررا عن دوافعهم ورغـباتهم ا
ولك ان تـتذكر مـا حدث ب عامي ( 2006و2008) اخلصـوم ضعفـا او جبنا
الــــــتي راح ضـــــحــــــيـــــتـــــهــــــا اآلف األبـــــريـــــاء مـن الـــــعــــــراقـــــيـــــ بــــــســـــبب
كانت الدوغمـاتية هي التي اسـقطت (األخوان) في مصر دوغمـايتهم.وللتـاريخ
وهـي التي ادخـلت في نفق مـظلم فـريقي الـصراع وحركـة النـهضـة في تونس 
في الـيـمن (احلـكـومة واحلـوثـيـون) اللـذين تـفـاوضـا في الـكويت (نـيـسـان-ايار
ــفـارقــة ان الـدوغــمـاتــيــة كـانت هي 2016) والى اآلن(2022) مـا اتــفــقـا!. وا
السبـب في بقاء سـياسيـ عراقـي في السـلطـة ثمانـية عـشر عامـا برغم انهم
بأن جنحـوا في ايصال افشل وافـسد من حـكم العراق في تـاريخه الـسياسـي
معـظم العراقي من ذوي االصابع البـنفسجية الى ان يكـونوا في دوجماتيتهم
حـتى اذا كـان في حـسـابـاتهم مـثل حـصـان الـعـربـة..ال يرون اال الـذي امـامـهم

قبرة!. احتمال ان يكون طريقهم الى..ا
{ مؤسس ورئيس اجلمعية النفسية العراقية
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لــلــمــواطـنــة والــوالء لــلــوطن والــشـعب
ـسمـيـات الـفـرعـية عـوضًـا عن أشـكـال ا
األخـرى التي تفرّق وال جتـمع بعيدًا عن
أيــة نـظـرة اســتـعالئــيـة لـصــالح مـكـوّن
ديـــنـي أو قــومـيّ دون آخـــر. وهـــذا هــو
الـنهج الـصحيح فـي إعادة بنـاء العراق
ـــســـاواة ـــواطـــنـــة وا وفـق مـــفـــهـــوم ا
والــعــدالـــة في احلق بــحــيــاة ســعــيــدة
وآمـنة كما في احلق بإدارة البالد وفق
مـبـدأ الـكـفـاءة واجلـدارة ووضع الـرجل
ــؤهلِ له من دون ـوقع ا ــنـاسـب في ا ا

تمييز أو حتييد أو مجاملة.
أمّـا أن يًـصـار إلى تـقد وسـبق قـومـية
فـرعـية عـلى "الهـوية الـوطـنيـة اجلامـعة
لــلـوطن وفي االنـتــمـاء لـلــشـعب األكـبـر"
أل وبـكلّ عـنـادٍ وإصـرار وعـبـر وعــلى ا
مـا تيـسر من وسـائل اإلعالم والتواصل
االجـتـمـاعي اخملـتـلفـة أو في مـنـاسـبات
ومــؤتــمــراتٍ دولــيـة تــمــامًــا كــمـا فــعلَ
ـذهب عـلى أدعــيـاء وأصـحــاب تـقــد ا
ـكن االنــتـمـاء الــوطـني فــذلك شـأن ال 
تـمريـرُه والقـبول به بـسهـولة. ومـا على
ـسـار ـعـنـيـة سـوى تـعـديل ا اجلـهــات ا
ووضع الــنـقـاط عــلى احلـروف لــتـبـيـان
ــقــصــود ــســتـــور ا الـــغــايــة وكــشـف ا
واتـخاذ مـا يلـزمه مثل هـذا اخلروج عن
اجلـامع الوطني "الـعراقي" الذي يـنبغي
أن يـسـبق أية تـسمـية أو مـسمّى غـيره.
ـها وحصرها واطنة ال يـنبغي "تقز فـا
في طـائـفـة بـذاتـهـا او دين بـعـيـنـه" كـما
كــتب الـبـعض. لــكـنّي أضـيف وأؤكـد ال
ُها أيضًا بالـتسمية القومية ـكن تقز
لـصالح كتـلة أو مكـوّن دون غيره. وهذا
ـفـهـوم احلـقـيـقي "لـلوطـن اجلامع هـو ا

واالنتماء للشعب األكبر"! 
فـالـوطن يكـبـر في أع الـشـعب داخلـيًا
وخارجيًا ح تلتئم جميعُ مكوناته في
بـوتقـته اجلامعـة وطنًـا موحدًا وشـعبًا
واحـــدًا ولــــيس في تـــفــــتـــيت عـــضـــده
والـنـهش في حلـمه كـلّـما تـعـرّض حملـنة

وت!  أو صعوبة ليُترك ينزفُ حتى ا
ـــوت! فـــاألمل به حـــاشـــا لــوطـــني أن 
وبـاخليّرين والـطيب من الـوطني من
ذوي األرحـام األصـيلـة كبـير كـبرَ بـحور
ـاء وعـظـيم عـظـمـة احملـيـطات وواسع ا
رحـــابـــة صـــدور الـــعـــراقـــيـــ من ذوي
ا اإلرادة الـطيبـة والنوايـا احلسنـة طا
بــقـيت مـيـاه الــنـهـرين اخلــالـدين دجـلـة
ــيــاهـهــا الــعــذبـة والــفــرات تــغـذيــنــا 

الدائمة اجلريان. 
فـــإنّــمــا الـــوطن احلــقـــيــقي فـي تــقــدّمِه
ه وتـشـذيـبه وسـيـادته وهـيـبـته وتـقـو
ــســار الـصــحــيح كــمـا ووضــعه عــلى ا
يــلــيقُ بـأيّ بــلــدٍ يـحــتــرمُ شـعــبَه ويــقـرُّ
ـاديــة ويــصـونُ بــقــدراتِه الــبـشــريــة وا
هـويـتَه ويؤمّنُ مـصـيرَه. وال شيءَ غـيرَه

من وراء القصد!

اجملــتــمع الـعــراقي مــا بــعـد الــتــغـيــيـر
الــدامي الــذي فــرّطَ في مــصـالـح الـبالد
وفي مـصـيـر الـعـباد. ومـنـهـا أنّ بـعـضًا
مـن اجلــهـــات الـــتـي حــصـــدت مـــنـــافع
حـصريـة على عـهد النـظام الـسابق وما
بــعـد سـقــوطه بـفــضل تـكــالب اجملـتـمع
الــدولي عــلى قــدرات الـبالد آنــذاك أليـة
أســـبـــاب كـــانت قـــد القـت فـــرصـــتَـــهــا
ـؤاتيـة في فرض أجـنداتـها بـفضل ما ا
نـــالــته وحـــصــدته من دعـم دولي فــائق
ومــســاعــدات اســتـثــنــائــيــة لــتــحـقــيق
مــكـاسـب عـلى حــسـاب بــاقي مـكــوّنـات
الـــشـــعب األخـــرى. فــكـــان مـــنـــهــا ومن
ســواهــا مّــمن اجــتـمــعــوا عــلى إعــمـال
الـسـكـاكـ احلـادة في جـسـم الـفـريـسة
الــتي تــهـاوت كــالــنـعــجـة الــتي تُــسـاق
لــلــذبح مـن دون إرادتـهــا أن قــتــلت كلَّ
روحٍ وطـنيـة وفتّتت الـلحمـة اجملتمـعية
الــعـراقــيـة الـتـي قـلّـمــا شـهــدت نـعـراتٍ
طـائــفـيـة وخـروجًـا عن جـادة الـوطـنـيـة

منذ عقود. 
فـقد كانت السـيادة للوطـن شعارًا أبديًا
واالنـتـمـاءُ إلى أرضه وسـمـائه ومـيـاهه
عالمـــة مــضــيــئــة في مـــســيــرة جــمــيع
مـكّونات الشعب بكلّ تالوينه ومكوّناته
وتـفاصـيله مـن دون أن تعلـو قامـة على
غـيرها إالّ بالوالء إلـيه واالنتماء له قبل
أي انـتماء أو والء والتـغنيّ بحبه وهم
يـعانقـون ألوان علمه ويـغدقونه بـنشيد

"موطني" األزلي الكلمات. 
تـلــكم كـانت احلـقـيـقـة في واقع احلـيـاة
مـع عــــدم نـــــكــــران حـــــاالتِ شــــذوذٍ في

سيرة السياسية.  ا
وهـذا شأن طـبيعي في بـلدٍ مـثل العراق
مـتعدد الثقافات واألصول واحلضارات
ـــذاهب. لــــكنّ الـــلــــحـــمـــة واألديــــان وا
الــوطـنــيـة كـانـت هي الـســائـدة ولـيس
الوالءات الفرعية عرقية كانت أم دينية
أم غـيرهُا إالّ من جـانب شواذ األمة من
الـوالئيـ التـقليـدي لـلغيـر والتـابع

ألجندات دولية مغرضة. 
واطنـة الصحيح وهـكذا ضاع مفـهوم ا
وحـلّت مـحلَّه ثـقافـات دخـيلـة ومغـرضة
ـواطنة ومـسيئة جـديدة معـطلة لروح ا
لــلـوطن وأهـله بــحـيث أصـبـح ألـعـوبـة
بــأيـــادي غــيــر أمــيــنـــة ودخــيــلــة عــلى
حضارته وثقافته وطباعه النهرينية. 
حــتى نـهـراه اخلــالـدان لم يـســلـمـا من
الـنهش والغدر بالسعي لـتجفيفهما من
دول اجلـــوار أمــام مـــرأى ومــســـمع من
سـاسة الـصدفـة الذين ركّـزوا جلَّ همهم
وغـمّـهم عـلـى كـيفـيـة الـغـرف مـن موارد
الـبالد واقـتـسام كـعـكته الـتي سـال وما
يــزال يـسـيلُ لـهـا لــعـابُ سـاسـة أحـزاب
الــسـطـوة بــأي ثـمن وايـة وســيـلـة إلى

ح تأزف الساعة. 
وقــد بــاتت قــريــبــة فـي إزالــة الــصـورة

صير وعدم خداع شعبهم أوالً وعموم ا
شــــعب الــــعـــراق ثــــانـــيًــــا. فـــالــــشـــعب
الـكـردستـاني الـطيب الـذي عـانى كثـيرًا
وصــبــرَ وضــحّى كــان وســيــبـقـى جـزءً
مــهـمًّــا وأســاسـيًّــا في نـســيج اجملــتـمع
الــــعـــراقي ومــــســـاهـــمًــــا ســـيــــاســـيًـــا
واجـتمـاعيًـا واقتـصاديًـا وعلـميًـا وفنـيًّا
فـي إدارة الــبالد من مــنـــطــلق "الــعــراق

وطن اجلميع".
ولـكن لـنـفـتـرض هـذا سـؤالًـا بـريـئًا من
ـســمـيـات مــواطنٍ أغـاضــته مـثل هــذه ا
الـــفــرعــيـــة الــتي يـــســعى أصــحـــابُــهــا
وأدعـياؤُها تسويقَها من أجل فتّ عضد
الــلـحــمــة الـوطــنـيــة وإضــعـاف الــقـدرة
االنــتــمــائــيــة لــلــوطن اجلــامع وجــعــله
ألـعـوبـة بـأيـادي اجلـهـات الـتي تـسـتغلُّ
ضــعـــفه وغــيـــابَ الــزعــامــة الـــوطــنــيــة
اجلــامــعــة الــصــادقــة فــيه. فــبــحــســبـة
بـــســيـــطـــة ال حتــتـــاج إلى تـــعــقـــيــدات
الـعجـينـة اخملتلـطة بـكل أنواع الـطح
مـزوجـة بالـبـهارات اجلـيـدّ والـرديء وا
رائـية والـكيـدية ـقبالت اجملـامِلـة وا وا
غــيـر الــبــريـئــة بـتــاتًــا. فـإنْ كــانت هـذه
ــسـمـيـات بــكلّ أشـكـالـهــا وألـوانـهـا ال ا
تـقـبل بـأولـوية "الـعـراقـيـة" واالنتـمـائـية
الـصـادقـة والـصـريـحـة لـلوطـن اجلامع
ـمــاطالت وصـفــقـات فــلـمــاذا كلّ هــذه ا
ـــســـاومـــات في االلـــتـــزام االبـــتــــزاز وا
بـالدستـور أحيانًا وفي الـرغبة بتـغييره
أو تـعديله فـي أحيانٍ أخرى? وكـيف بنا
مـن هـــذا الــــتــــنــــاقض في الــــرؤى وفي
ـتــعـثــرة مـنـذ 2003 مــسـارات احلــكم ا
نــدمــا ســاهــمت هــذه الــكــتل الــعــرقــيـة
ــذهـــبـــيــة والـــقـــومــيـــة والـــديــنـــيـــة وا
والــعـشـائــريـة واإلقــطـاعـيــة والـفــئـويـة
ـجملـها في كتابـة الدستور لـصاحلها
ولـصـالح انـتـماءاتـهـا الـفرعـيـة حـصرًا
بــعــيــدًا عن مــصــلـحــة الــوطن الــعــلــيـا
وإيـــغــاالً بـــإهــانـــةً شــعـب احلــضــارات
وتـغـييـبًا لـدوره وهـو صاحب الـسلـطة
راهـقون كـمـا يدّعي أدعـياء الـسـياسـة ا
الــذين سـطـوا عـلى الــسـلـطـة في الـبالد
ـعروفـة بدعمٍ من أعداء بـتلك الـطريـقة ا
الـبالد احملـتـل عـلى اشـكالـهم وتـكالبِ
ـــكـــاسب الـــتي مـــطـــامـــعـــهم وتـــعــدد ا
حـــصــدوهــا من وراء إســـقــاط الــنــظــام
الـسـابق? فتـلكم كـانت من أكثـر اجلرائم
الـتي اقترفها الغازي األمريكي الطائش
ي وأعــــــوانُه مـن دول الـــــشـــــرّ الــــــعـــــا
واإلقــلـيـمي وبـلـدان اجلــوار الـطـامـعـ
عـــلى حـــدّ ســـواء فـي نــشـــر الـــفـــوضى
وإضــــعــــاف الـــبـالد والـــســــعي لــــعـــدم
اسـتــنـهـاضـهـا لـسـنـواتٍ قـادمـات حـتى

يشاء القدر. وليس في ذلك شك!
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ـاط عـديـدة من ال أحــد يـنـكـر سـيــادة أ
الـــوالءات واالنــتــمــاءات الـــفــرعــيــة في

ـؤسـف أن تـتــفـاقم ــســمـيــات. ومن ا ا
أدبيات مثل هذه الوالءات واالنتماءات
ـشـهـد الـسيـاسي الـفـرعـيـة وتـتـسـيّـد ا
واالجـتمـاعي على الـسواء في مـحاولة
من أحـزاب الـسلـطـة الفـاشلـة لـفرضـها
بـأية وسـيلة ولـتصبح جـزءً من احلياة
الـعـراقيـة بتـقدّمـهـا على مـفهـوم الوالء

الوطني اجلامع.
ـاهر لـقـد أعـجـبـني مـا كـتـبه الـكـاتـب ا
" قـبل ايــامٍ عـلى "كــفـاح مــحـمــود كــر
صــفــحــات هــذه اجلــريــدة فـي عــنـوان
مــــقـــالـــتـه "الـــوطن وتــــعـــدد الـــوالءات
واالنــتـمـاءات" حـيـنــمـا افـصحَ وأمـاطَ
الـلثام عن بعض منـغصات وشكل هذه
الــوالءات واالنـتـمـاءات بــشـأن مـفـهـوم
"الـــوطــنـــيــة وحتـــوّلــهـــا في ظل هــذه
الـكائنات إلى مجرد أغـنية أو نشيد أو
شـعـار أجـوف أو سـلّم العـتالء كـراسي
الـــســــلـــطـــة لـــيـس اال" وذلك من خالل
تــــركـــيـــزه حــــصـــرًا عـــلـى أثـــر الـــدين
ـواطنة واألحـزاب الديـنية في "تـقز ا
وتــصـدّر شـكل هـذا الـوالء أو االنـتـمـاء
لــلـمــذهب والـعـشــيـرة"! لــكـنه في واقع
احلـال قد أغفلَ أو حـاول جتاهل شكلٍ
مـعـقدٍ آخـر من أشكـال هـذا االنتـماء أو
الـوالء غـيـر اجلـامع الـذي يـنـتـمي إلـيه
شــخـصـيًــا ولم يـتـوخى احلــيـاديـة في
. كـنتُ أتمنى الـوصف والنـقد والتـقد
عـليه أن يكـون منصـفًا وصريـحًا أكثر.
فـفي ضـوء مـا نـسمـع ونقـرأ ونـشـاهد
كن التغـاضي عن صيرورة واقع هـل 
حـال التسمية "الـكردساتنية" شكالً من
أشــكــال الــوالء الــفــئــوي في ســيــاسـة
اإلقــلــيم واإلصــرار عــلى ســبق ذكــرهـا
عــلى أيّ مـسـمّى وطـني عـراقي جـامع?
فــإذا كـــان الــقــبــول بـــهــا كــواقع حــالٍ
وكــحــقـــيــقــة ثــابــتــة من دون لــبسٍ أو
خـشية فهي في نظر العراقي جميعًا
رؤيـة قـاصـرة وغيـر مـقـبولـة. فـالـعراق
أعــــلى وأرفـع من أي مــــسّـــمـى فـــرعيّ
قــومــيًـا كــان أم ديــنـيًــا أم مــذهـبــيًـا أم
فـئــويًـا أو مـا سـواه. ومـا عـلى سـاسـة
اإلقــلــيم إالّ مــراجــعــة الــذات وتــقــريــر

كـتـب الـكـثـيـرون وكـتـبــنـا وسـيـسـتـمـر
الـيراع النـاضج بالكـتابة عن الـسكاك
احلــادة الـكـثــيـرة الـتي اغــتـالت الـوطن
وقــتــلت روح االنـتــمـاء إلــيه وســاهـمت
بــفـقــدان هــيـبــته وضـيــاع ســيـادته في
مـتـاهـات تـعدد الـوالءات الـفـرعـيـة التي
ثـلث احلاكم تـصـرّ جهـات حزبـيـة في ا
ـشهـد الـسـياسي إبـقـاءَهـا وتصـدّرَهـا ا
ـــــتـــــهـــــالـك وفق مــــــبـــــدأ الـــــتـــــوافق ا
ـنـتج. ولـكن قـصرَ واحملـاصـصـة غـيـر ا
عروف الـنظر في رؤية بعض كـتابنا ا
ـنبـر الثـقافي والـصحفي عـلى صعـيد ا
واحملـــســـوبــ عـــلى كـــتلٍ ســـيــاســـيــة
أسـاسـيـة سـاهمت في تـشـظي الـوالئـية
اخلــالــصـــة لــلــوطن واالنــتــمــاء له قــد
سـاهـمت في تـعزيـز هـذه األدبيـات عـبر
الـتغاضي أحيانًـا بقصدٍ أو بدونه عن
قـول كـلـمـة احلق وكـشف احلـقـائق كـما
ـكــوّنـهم هي حــيــنـمــا يـتــعـلق األمــر 
صـــاحب الـــرايـــة الــعـــلـــيـــا في تـــقــد
مـسمياتهم الـعرقية والقومـية والفئوية
ـذهبـية وتـدوين سبـقِهـا على غـيرها وا

في سارية االنتماء الوطني.
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وذجان ـقصود هنا وبـكل صراحة  وا
من الـسـاسـة قـبل غيـرهم بـسـبب تـفاقم
تـأثـيـر هـؤالء وطـغـيان تـعـسـفـهم طـيـلة
نـصـرمة من الـسـنـوات التـسع عـشـرة ا
ــتــهـالك بــعــد الـســقـوط ــثـلث ا حــكم ا
األهــوج عـلى يــد الـكــاوبـوي األمــريـكي
الـظالم. ودخوالً في التفـاصيل فقد بان
أل مـثالً تـفـاخـرُ شـرائح واسـعة عـلى ا
من الـسـاسـة الـشـيـعـة بـإيـثـار مـذهبـهم
وسـبـقه عـلى أي مـسـمّى وطـنيّ يـخص
تـاريخ الـعـراق وجـغـرافـيـتَه وحـضارتَه
وهـيبـته وسيـادتًه. وقد حلـقهم في ذات
القطار الوصولي غير اجلامع ما صدَمَ
الــعـراقــيـ والــعــالم بـتــعـنّتِ زعــامـات
وســـاســـة ونـــواب أكـــراد عـــلى تـــقــد
مـسمّى القوميـة الكردية واإلصرار على
مـقـاربـتـهـا واالعتـداد بـهـا عـلى حـساب
أولـوية سمة االنـتماء الوطـني اجلامعة
لـلـعراق وشـعب العـراق قـبل غيـرها من

ـشوشة لـلحالة الـشاذة السـائدة بعد ا
انـتـظـار مـريـر عـبـر تـقـريـر الـتـشـكـيـلـة
ــرتـقــبــة "ال شـرقــيـة وال احلــكــومـيــة ا
غـربيـة حكومـة أغلبـية وطنـية". عسى
ـعــنـيــة تــثـبتُ عــلى قــرارهـا اجلــهــة ا
وتـــــقــــود هــــمـــــة اإلصالح الـــــوطــــني
ــة ونــزاهـة احلــقــيـقي بــجــدارة وعـز
ومـن دون مــجـــامــلـــة وال تـــقــاعس وال
تــغــاضي عن مــحـاســبـة أهـل الـفــسـاد
سـابـقًـا وحـاضـرًا ومـسـتـقبـالً بدءً من
ـشـبـمـوهـة ووصـوالً إلى عـنــاصـرهـا ا
الـرؤوس الكبيرة التي تسعى للتشبث
بــالـسـلـطــة واالحـتـمـاء بــهـا بـأيّ ثـمن
خـــشــيــةً من أن تـــطــالــهـــا احملــاســبــة
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ـذهب مـن هـنــا نـقــول لـيس الــدين وا
والــطـــائــفــة والــعــشــيــرة هي األدوات
واطنة" وتأز احلـصرية في "تقـز ا
الـــعالقـــة بــ الـــشــعب والـــوطن وفي
تــفــتـيـت حلـمــة األخــيـر عــلى حــسـاب

فهوم اجلامع.  ا
بـل بــاخلــروج عن اإلجـــمــاع الــوطــني
أيـضًـا في دفع وتـقـد "قومـيـة" بعض
ـــكــوّنــات أو فـي الــســعي لـــســيــادة ا
"الـعـرق" وفـرضه عـنـصـريًـا عـلى غـيره

كوّنات األخرى.  من أعراق ا
ــفـهــوم اجلـامـع لـلــوطن يــكـمن في فــا
واطـنة الـعـراقيـة عـلى غيـرها تـقـد ا
من الـــهـــويــات الـــفــرعـــيــة وال مـــبــرّرَ
لـلتالعـب باأللـفاظ وفي دغـدغة مـشاعر

البعض زورًا وبهتانًا. 
فـأنـا لـو حـسـبتُ نـفـسـي وطـنـيًـا قـحًّا
فـيـنـبـغي أن أكـون "عـراقـيًّـا" بـتـكويـني
وواقــــعي وشـــخــــصي وتــــطـــلــــعـــاتي
وطـموحاتي وهـمومي وحرصـي جملةً
وتــفــصــيالً قــبـل أن أكــون عــربــيًّـا أو
كـرديًا (كردستانيًا وهي التسمية التي
ــانــيـة اســتــخـدمــتــهــا شـخــصــيــة بـر
وسـياسية مـؤخرًا في لقاء إعالمي) أو
فــيـــلــيًــا أو ســريـــانــيًــا أوآشــوريًــا أو
كــلــدانــيًــا أو إيـزيــديًــا أو شــبــكــيًـا أو
صـابـئيًـا أو تـركمـانيًـا أو شـركسـيًا أو
يــــهـــوديًـــا أو مــــعـــتـــنــــقًـــا اإلسالم أو
ـسـيـحـيـة أو الـبهـائـيـة أو أيـة ديـانة ا
أخـرى مـعـتـرفٍ بـهـا في بالد الـرافدين
بــحــسـب دســتــور الــبالد مــنــذ نــشــأة
الـدولة الـعراقـية. وهكـذا يبـقى العراق
َ الـصـادقـ األوفـياء ومـسـتـقـبلُـه ره
نتم إليه بكل جوارحهم وهمومهم ا
وتـــطــلـــعــاتـــهم وطـــنًــا يـــجــمـع الــكلّ
بـفسيـفسائه وتعـدّد ثقافـاته وقومياته

وأديانه وليس لفئة دون أخرى. 
وهـي ذات السمـة اجلامـعة الـتي تربط
اضي وتـرفع من األمنيات احلـاضر با
بادرة ـستقبل واعدٍ حـ استعادة ا
بـــإحـــيــاء روح االنـــتـــمــاء احلـــقـــيــقي
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الــــــعـــــــراق حتت اي ســــــبـب زادت هي
األخرى من %67 الى %73 خالل نفس

الفترة.
أن أزديـاد نسب الـتبريـر لضـرب األبناء
ـقـال والــزوجـات كـمــا اتـضح لـنــا من ا
الـسابق واحلالي له دالالت خطيرة جدا
عــلى الــواقع الـســيـاسـي واالجـتــمـاعي

وحتى االقتصادي في العراق. 
ولـعـلي أشـيـر بـأقتـضـاب هـنـا أن تـعود
األطـــــفـــــال عـــــلـى الـــــضـــــرب من قـــــبل
ورؤيتهم ألمهاتهم وهن يُضربن آبـائهم
أمــام أعــيــنــهـم ســيــخــلق جــيالً مــؤمن
وبـعدم بـالـعـنف أوالً وبالـتـسـلط ثـانيـاً
وبالـتقـليل من أحـتـرام أنسـانيـته ثالـثـاً
ـرأة في اجملـتـمـع رابـعـاً نـاهـيك شــأن ا
عن الــكــثــيــر مـن االمــراض الــنــفــســيـة
واالجـتماعـية النـاجمة عن هـذا السلوك
الـــعــنـــيف نـــحــو األم. هـــذه اخلــاتـــمــة
تــقــودنـي الى اســتــعــراض بــعض قــيم
تـبـرير الـعـنف جتاه اآلخـر في اجملـتمع
الـعراقي وذلك في احلـلقات الـقادمة من

هذه السلسلة.

! رأة حينما تتعرض للتحرش مثالً ا
تـبدو االرقام اخلـاصة بضـرب الزوجات
في الـعراق مـخيـفة حـقاً. فـحسب تـقرير
ـوقــراطي الـدولي ـعــهـد الــد أصــدره ا
NDI  فـــــأن واحـــــد من كل 2019 عـــــام
أربـعـة عـراقيـ يـجد أن ضـرب الـزوجة
والـغـريب أن هـذه الـنـسـبـة تـقـفز مـبـرراً
ن هم أقل من 35 بـ الشباب الذكور 
!! ســنـة عـمـراً لـتـصل الى %35 تـقـريـبـاً
أكــثــر من ذلك فـأن %40 مـن الـعـراقـي
يــبـررون ضـرب الـزوجـة أذا خـرجت من
و %30 يـبررون بـيتهـا دون أذن زوجها
ضــربــهـا أذا لـم تـطع أوامــر زوجــهـا أو
عـصته و%25 تـقـريبـاً يجـدون ضربـها
ـنزلـية!! مـبـرراً أذا لم تقـم بواجـبـاتهـا ا
ومــا يـثـيـر الــدهـشـة أن نـســبـة الـنـسـاء
الـالئي بــــررن ضــــرب الـــزوجــــة كــــانت
عنى مـساوية تـقريبـاً لنسـبة الذكـور. 
ان كـثيـر من النـساء أنـفسـهن كنّ يبررن
ضـربــهن!! وحـيـنـمـا أجـريت مع فـريـقي
الــبــحـــثي مــزيــد من االبــحــاث عن هــذا
الـنـوع من العـنف وجدت ان غـالبـية من

ــعــرفــة اآلخــرين ومــنــعـــاً  يــعـــتــقــدهــا
بـواقعهم االجتـماعي!! أما انا فأؤمن أن
لــكل مـرض عالج وان هـذا الـعالج يـبـدأ
بـــالــتـــشــخـــيص وقــول احلـــقــيـــقــة كي
ريض مساعدة الطبيب على يـستطيع ا

شفاءه.
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أن مــوضـــوع ضــرب الــنــســاء عــمــومــاً
وضــرب الــزوجــات خــصــوصــاً هــو من
ــواضـــيع االجــتــمــاعـــيــة احلــســاســة ا
ـــــة فـي نـــــفس ــــــؤ والـــــشــــــائـــــكـــــة وا
ولكنهـا شائعة كـما يبدو. فـطبقاً الـوقت
ية في عام  2020 فأن 40% لـتقارير ا
من الـنساء العربيات تقريباً قد تعرضن
نزل أو ألحـد أشكـال العنف سـواء في ا
نـاهـيك عـن عدد الـنـسـاء الالئي خـارجه
لم يـبـلّـغن عن الـعنف الـذي وقع عـلـيهن
السـبــاب أجـتـمـاعـيـة مــخـتـلـفـة لـعل في
مـقدمـتهـا لومَـهُن ال اجلنـاة على الـعنف
الـذي يقع عليهن!! فـفي دراسة قمتُ بها
ســــابــــقــــاً وجــــدتُ ان حـــــوالي ثــــلــــثي
الــعـراقـيــ يـلـقــون بـالالئــمـة أوالً عـلى

االجــــتـــمـــاعــــيـــة بــــغض الـــنــــظـــر عن
لــكن بــأدوات عــلــمــيـة حــســاســيــتــهــا
حـيـادية تـضـمن االقتـراب من احلـقيـقة
وتـسلـيط الضـوء علـى خبـاياهـا. وكما
أن الــــبـــعـض يـــلــــوم االطـــبــــاء الـــذين
يُـخـبرون مـرضاهم بـحـقيـقة أمـراضهم
ـميـتـة بحـجـة ان ذلك قد اخلـبـيثـة أو ا
يـعــرضـهم لـصـدمـة نـفـسـيـة فـيـبـدو ان
الـبــعض يـفـضل الـتـسـتـر عـلى الـواقع
حـــفـــاظــــاً عـــلى (الـــفــــضـــيـــلـــة) كـــمـــا

أواصـل االبـــحـــار في مـــثـــلث بـــرمـــودا
اخلـاص ب(االخالق فـي العـراق) ألدخل
فـي صلب موضـوع آخر أتوقع ان يـثير
الـكثـير من الـعواصف واالنـتقـادات كما
حــصـل مع احلــلــقــات الــســابــقــة الــتي
أعـتـقـد البـعض من خاللـهـا أني أجتنى
على االخالق والقيم في العراق محاوالً
االســاءة لـثـقــافـتــنـا ومـروجــاً لـلـثــقـافـة
الـغربـية! لـكني كـباحث أجـتمـاعي عليه
أن ال يـخشى رصد وقيـاس كل الظواهر

يـبررون هذا السلوك يعتقدون أنه حق
ديــني مـنــحه الــله لـلــرجل كي (يـؤدب)

زوجته.
سح الدولي للقيم أمـا تقرير مشـروع ا
فـأنه هو اآلخر يؤشر عمق األزمة التي
تــعــيــشــهــا الــقــيم الــعــراقـيــة فـي هـذا
اخلـصـوص. فطـبقـاً لتـقريـر عام 2020
صـريون هم االعلى كـان العراقـيون وا
تـبـريـراً لـضرب الـزوجـة من بـ الدول
الـعـربيـة الـتي  مسـحـها آنـذاك. ففي
الــــــوقت الـــــذي وجــــــد فـــــيه %21 مـن
ـــصـــريـــ أن ضــرب الـــعـــراقـــيـــ وا
فان الـزوجـة مـبـرر جـداً أو الـى حـدٍ مـا
الــنـسـبـة في تـونس كـانت أقل من 9%

وفي االردن 7%.
أمــا فـي أيــران فــقــد كــانت نــســبــة من
يبررون ضرب الزوجة  %5فقط. وعلى
الـرغم من أن نـسـبة من يـبـررون ضرب
الــزوجــة لـســبب أو آلخــر قـد زادت من
2014خـالل الفترة من  %21الى 16%
الى 2020  اال ان اخلــــبـــر اجلــــيـــد أن
نـسـبة من اليـبـررون ضرب الـزوجة في
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تـأهيـل البـنيـة التـحتـية لـكل قطـاع على

حدة.
4-بـعد اإلنتهـاء من األطلس األقتصادي
الـعام يشرع اجمللس االقتصادي األعلى
بـوضع ثالث خطط إقتصادية وكاالتي:ـ
أ-خــطــة إقــتـصــاديــة قــصــيـرة األجل :ـ
وحتـــتــوي هــذ اخلــطــةجـــمــيع اخلــطط
الــسـريـعـة والــفـوريـة والــتي التـتـجـاوز
مـدتها العام الواحـد وجلميع القطاعات
ـوجـودة وحـسب تـرتيب االقـتـصـاديـة ا
االولـيات الـضروريـة والتي تـمس حياة

واطن البصري بشكل مباشر . ا
ب-خـطـة إقـتـصاديـة مـتـوسـطة األجل :ـ
وتـــضم هـــذه اخلــطـــة جـــمــيـع اخلــطط
ـتـوسطـة األجل الـتي تتـراوح ب (-1 ا
5) ســــنـــوات وجلــــمـــيـع الـــقــــطـــاعـــات

االقتصادية .
ت- خــطـة إقــتـصــاديـة طـويــلـة األجل :ـ
وتــكــون هـــذه اخلــطــة اســتــراتــيــجــيــة
وشـاملة وبـعيدة النـظر وتتراوح من (5

20 –) سنة  .
بـعد الـقيـام بوضع هـذه اخلطط الـثالثة
يـنـبـغي أن يـراعـي اجمللـس االقـتـصادي
األعـلى ضـرورة احلفـاظ عـلى التـعـشيق
بـ هذه اخلطط الثالثة بشكل متناسق
ومـرن ومـتـداخل ألن كـل خطـة هـي جزء
مـن األخـــــــرى واجلـــــــمـــــــيـع جـــــــزء من
استراتيجية إقتصادية عامة تهدف الى
الـنهـوض بالـواقع األقتـصادي حملـافظة
الـــبــصــرة في جـــمــيع مــفـــاصــله وهــذا
الــنــهــوض ال يـتــحــقق اال اذا تــظــافـرت
جـميع اجلـهود اخلـيرة ألبـناء احملـافظة
لــــلـــوصـــول الـى الـــنـــتــــائج واألهـــداف
ـرسومـة حيث أن اجلـميع له دور مهم ا
وحـيـوي في هـذه االسـتـراتيـجـيـة وكـما

يلي:
1-تــــنـــاسي اخلـالفـــات الـــســــيـــاســـيـــة
ــصــالح احلـزبــيــة الـضــيــقـة ووضع وا
ــصـلــحـة الــعـامــة حملـافــظـة الــبـصـرة ا
نـــصب أعــ اجلـــمــيع والـــعــمل بــروح

ركـزية احلـكـومة احملـليـة واحلـكومـة ا
ونذكر منها :ـ
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1- الـقـيام بـتشـكيـل مجـلس إقتـصادي
ــيــ أعـــلى يـــؤلف من خـــبــراء أكـــاد
مـــتــخــصـــصــ  في جـــمــيع اجملــاالت
االقـتصادية على أن يكون هذا اجمللس
بــعـيـداً عن احملـاصـصــات الـسـيـاسـيـة
والـــطـــائـــفــيـــة ويـــكـــون أعــضـــاءه من

ستقل البعيدين عن السياسة. ا
2-تـشكيل جلنـة اقتصادية مـتخصصة
تـضم في عضويتها خـبراء مهني في
جـمـيع الـقـطـاعـات االقـتـصـاديـة تـكـلف
ـسح كـامل ودقــيق جلـمـيع بــالـقـيــام 
الــقــطــاعــات االقـتــصــاديــة ويــتـضــمن
بـيانـات إحصـائية دقـيقـة عن كل قطاع
عـلى حـدة عـلى أن تـنـجز هـذه الـلـجـنة
أعــمـالـهـا في فـتــرة حتـدد لـهـا من قـبل

اجمللس االقتصادي األعلى.
3-الـقـيـام بـدراسـة الـواقع االقـتـصادي
ـعــطــيــات الـتي لــكل قــطــاع وحـسـب ا
أجنـزتـها الـلجـنـة االقتـصاديـة وحسب
ـوارد اخملصـصة لـلمـحافـظة والـقيام ا
بــتــرتــيب األولــيــات وبـعــدهــا الــقــيـام
بـــتـــنـــظـــيـم أطـــلس أقـــتـــصـــادي عـــام
ـشـاريع لـلـمـحـافـظـة يـتـضـمن جـمـيع ا
ــطــلــوبـــة وجلــمــيع االســتـــثــمــاريـــة ا
ـوجـودة فـعالً ـشـاريع ا الـقـطـاعـات وا
والــتي حتــتـاج إلعــادة تـأهــيل وخـطط

الـبصرة ثـغر العـراق الباسم ومـتنفسه
الـوحيـد على البـحر وحلـقة الوصل مع
ــيـاه والـغـنـيــة بـتـراثـهـا الــعـالم عـبـر ا
وخـيـراتهـا ومـواردهـا الطـبـيعـيـة التي
حـــبــاهـــا بــهـــا الــبـــاري عــز وجل وإن
تـربتـها اخلـصبـة حتمل بـطيـاتهـا أكثر
من %80 مـن اخملزون الـنـفطي لـلـعراق
رغم كل ــمـيـز  ومــوقـعـهــا اجلـغـرافي ا
مــقـومـات الـنــجـاح هـذه فـان بــصـرتـنـا
نـالت عـبر عـقـود من الزمن جـرعات من
الـظلم واإلهـمال لم تـنالهـا أي محـافظة
عـــراقــيـــة أخــرى فـــقــد قـــاسى أهــلـــهــا
الــطــيــبــ ويالت احلــروب واحلــصـار
ــتـعـاقــبـة حـتى وإهــمـال احلـكــومـات ا
وصـل احلـــــال الـى مـــــا يــــــدعـــــو لـأللم
واحلــســرة  ,أفــلـم يـأن اآلوان أن يــرفع
هـــذا الـــظـــلـم واحلـــيف عن الـــبـــصـــرة

الفيحاء?
إن الـذي يـبحث في الـواقع االقتـصادي
حملــافــظـة الــبــصــرة يـجــد بــأن جــمـيع
القطاعات األقتصادية تشكو من تخلف
ونــقـص كــبــيــر نــتــيــجــة الــتــراكــمــات
ـواطن البـصري يـعاني الـطويـلة وان ا
مـن كم هـــائل من الـــنــقـص في جـــمــيع
اخلـــدمــات الـــرئــيــســـيــة وجنـــد نــسب
الــبـطـالـة والـفــقـر تـرتـفع بــشـكل كـبـيـر
ومقلق ,ولـغرض النهوض بهذا الواقع
ــريــر يــتـــطــلب اتــخــاذ األقــتـــصــادي أ
إجـــراءات حــقـــيــقـــيــة وجـــادة من قــبل

وازنة. كمورد رئيسي في رفد ا
9-االهـتــمـام بـالـقـطـاع الـزراعي والـذي
وصـل في احملــافــظــة الى مــســتــويــات
مـقـلـقة ومـحـزنـة وتقـد الـدعم الـكافي
ـشـاريع االسـتثـمـارية لـلـفالح واقـامة ا

في القطاع الزراعي.
ـشاريع 10-الـتركـيز واعـطاء األولـوية 
اخلـدمات الـتي تشـهد نـقصـاً كبـيراً في
واطن ـا زاد من مـعـانـاة ا احملـافـظـة 
ياه وتأهيل وخـاصة (مشاريع حتلية ا
شـبـكـات اجملاري واالهـتـمـام بالـنـظـافة
واقــامــة مــشــاريع لــتـدويــر الــنــفــايـات

نتشرة في معظم بلدان العالم). ا
ـــنــافــذ 11-فـــرض الــســـيــطــرة عـــلى ا
احلــدوديـة في احملــافـظــة بـشــكل كـامل
ألنــهــا تــشـكل مــورد كــبــيـر لــلــمــوازنـة
وابـعادهـا عن التـدخالت احلزبـية التي

تسيطر على معظم وارداتها.
12-ضـرورة صرف مـبالغ الـبترو دوالر
اخملـصصة الى احملافظة وبدون تأخير
لالســـتــفــادة مـــنــهــا في إعـــادة الــبــنى

التحتية بشكل سليم.
13-االهــتـــمــام بــالــقــطـــاع الــســيــاحي
بـاعتـباره مـورد اقتـصادي مـهم وإعادة
تــأهـيـله بـشــكل كـامل والـبــصـرة فـيـهـا
الــكـثـيــر من األمـاكن الــسـيـاحــيـة الـتي

كن استغاللها بشكل صحيح.
14-تــفــعـــيل دور مــنــظــمــات اجملــتــمع
راقبة أداء األجهزة احلكومية ـدني  ا
ــوجـود فـي جـمــيع وكــشف الــفــســاد ا
مـفاصل احملافـظة والذي يـعرقل عـملية

التطور االقتصادي.
خــتــامـاً نــأمل من احلــكــومـة اجلــديـدة
ان ومجلس احملافظة ان تتظافر والـبر
جــهـودهم من أجـل الـنـهــوض بـالـواقع
االقـــتــصــادي لـــبــصــرتـــنــا احلــبـــيــبــة
واعـادتهـا ثغراً بـاسمـاً للعـراق ولنـعيد
لـها مـكانـتها الـتي تسـتحـقهـا ب مدن

العالم وهي تستحق منا ذلك. 
{ باحث وخبير اقتصادي

األخوة والتعاون .
2-وضع الـتـعلـيـمات اخلـاصـة بتـفـعيل
االسـتثـمار وتدويـر عجـلته بشـكل فعال
عـلى ان تراعى هـذه التعـليمـات بتقد
جــمــيـع الــتــســهــيالت لـــلــمــســتــثــمــر
وبــاألمــكـــان تــفــعــيل قــانــون الــنــافــذة
الـواحدة الذي يـتيح للـمستـثمر جتاوز
جـمـيع الـعـمـلـيـات الـروتـيـنـيـة وجتـنب
عــمــلـيــات الــفـســاد والــرشـوة مـن قـبل

. وظف ضعاف النفوس من ا
3-تـــفــعــيـل دور الــقــطـــاع اخلــاص في
عــمـلــيــة االسـتــثــمـار وتــفـضــيــله عـلى
ـشـاريع التي ـسـتـثـمر االجـنـبي في ا ا
هـي من اخــــتـــصــــاصه ويــــســــتـــطــــيع
اجنــازهـــا ولــديــنــا شــركـــات مــحــلــيــة

تستحق الفخر واالعتزاز.
4-الــعــمـل عــلى الــنــهــوض بــالــقــطــاع
الـصـناعي الـذي يـعتـبـر عمـاد الـتنـمـية
فـي الـبــلــد وذلك عـن طــريق بــنــاء مـدن
صـناعية متكاملة تضم مختلف الورش
ـــــتــــكــــامـــــلــــة بـــــكــــافــــة ــــعـــــامل ا وا

االختصاصات.
ــعــامل ــصــانـع وا 5-إعـــادة تــأهــيـل ا

وجودة في احملافظة وهي كثيرة. ا
6-الــتــركــيــز عــلى مــشــاريع إنــشـاء أو
اعـادة تـأهـيل مـحـطات الـكـهـربـاء الذي
يــعـتـبـر الـشـريــان الـرئـيس في احلـيـاة

االقتصادية.
UD  qO Q

وانيء 7-الـتـركيـز عـلى إعادة تـأهـيل ا
الـعراقية والـتي تعاني من إهـمال كبير
وابــعـاد األحـزاب والـكـتل احلـزبـيـة عن

وانيء. التدخل في مقدرات هذه ا
8-حـسم قـضـيـة اكـمـال مـشـروع مـيـناء
الـفاو الكبير بـشكل بعيد عن التدخالت
ــصــالح اخلـــارجــيــة واإلقــلـــيــمــيـــة وا
ـا يضمن مصلحة احلـزبية الضيقة و
ـشـروع من نـتـائج ـا لـهـذا ا الـعــراق و
كــبـيـرة عـلى حتــسـ وضع االقـتـصـاد
الـعـراقي وتـقـليـل االعتـمـاد عـلى الـنفط
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هـا هه هـا هه. ضـاعـفـوا مـنـحـته عـشرة
أضعاف!

وضـحكَ األدباء كـلهم استـجابـةً لقهـقهة
ســعـادة الــوزيــر وأشـارَ بــيـده بــعالمـة
توقف فَصَمتَ اجلمعُ الغفير وكأنَّ على
رؤوســـهم مـــنـــطق الـــنـــورس األخــرس!

وأضاف سيادته:
ذكـرتمـوني بكتـاب النهـرواني "اجلليس
الـــصــالح الـــكــافـي واألنــيس الـــنــاصح
ـــأمــون دخل الـــشــافـي" وذكــرَ فـــيه أنَّ ا
بـغداد ومـعه شاعـر من خراسـان فَلَـقِيَهُ
أَبُـو الْعَـتَاهِـيَة فَـقَالَ لَهُ: من أشـعر أَنَا أم
أَنْـت? قَـــالَ اخلـــراســـانـي: أَنْت أشـــعـــر.
فسألهَ أَبُو الْعَتَاهِيَة: كم تَقول فِي اللَّيْلَة
َــا أَقـمـتُ عَـلَى مـن بَـيت شــعــر? قَــالَ: رُ
َ بَـيْتـا شـهراً الـقـصيـدة لَـا تكـون ثَـلَاثِـ
َا قَالَ أبو العتاهية: فَأَنا أشعر مِنْك رُ
دَعَـوْت الْـجَـارِيَـة فـأمـلـيتُ عَـلَـيْـهَا خـمس
مــائَـة بَــيت! قَـالَ الْــخُـرَاسـانـي: لَـوْ كـنت
يْــلَـة أرْضى مِــثلَ شِــعـرك لــقــلتُ فِي الــلـَّ
خَـمْسَـةَ آلَاف بَـيت قَالَ: مـثل أَي شعري

تقصد? مثل قَوْلك:
أَال يَـا عُـتْـبـةَ الـسَـاعَـةْ ... أمُـوت الـسّـاعَةَ
الــــســــاعــــة فــــضــــحـكَ الــــقَــــوْم مِنْ أبي
الــعــتــاهــيــة. وضــحكَ والــوزيــر األدبـاء
وضــحكَ الـشـعب! وغـادرَ الـوزيـر ووقف
آالف األدبـاء والـفنـان واإلعالمـي في
طـــابـــور طــــويل لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة!

فالطابور كبرياء واالنتظار كبرياء!

ُــبَـجَّل مــقـرَّ زار ســعـادة وزيــر احلب ا
احتـــاد األدبــاء الــعـــريق وجتــول بــ
طـوابيـر الشـعراء والـروائيـ والنـقاد
وســـألـــهم فـــرداً فـــرداً عن أســـمــائـــهم
ـا ومــنــجــزاتـهـم وعـنــاوين كــتــبــهم. و
وَصَـلَ أمام أديبٍ يُـخـفي وجـهه انزعجَ

إذْ لم يتلقَّ جواباً فأعاد السؤال:
ـوجَّه إليك أيُّـها - هـا أنـا أكرر كالمي ا
األديـب الـكــبــيــر- فـي الـسـن- ولــلــمـرة
األخـيــرة سـأسـألك: لم ال تـظـهـر وجـهكَ
أمـام وزيرك? خرجَ صوت صافٍ خافت

من ب ثنايا القبعة:
- ألنــني غــيــر مــوجــود ســيـدي! هــتف

الوزير بدهشة: 
ـــتــلكُ اآلن - هـــكـــذا إذن! وهــا نـــحن 

 . أديباً غير موجود دعني أراكَ قليالً
مـــــدَّ الـــــوزيــــر يـــــده وتـــــراجعَ األديب
الـفضائي خطوتـ وهو يحسُّ بحيرة
عـارمة جتـتاحه لـكنه كـشفَ يده وأزاحَ
قــبـــعــته عن فـــراغٍ تــام! فــقــال الــوزيــر

مندهشاً من الفراغ: 
! لـكن كيـف تأتَّى لك أنْ تـصير  !  -
عـــضـــواً في االحتـــاد إذا كـــنتَ فـــارغــاً

تماماً?
WL U  »«e «

ان سـيدي! بـشِدَّة - بـقـوة اإلرادة واإل
الـتنـديد ضد الـتطـبيع مع العـدو! بعِزَّة
األحـزاب احلاكـمة! بـقليـل من العالقات
: والهدايا الصغيرة! هتف الوزير فَرِحاً
- أرأيـــتم? هـــذه احلــريـــة الـــتي كـــنــتم

تفتقدونها! 
أنْ تــــقــــولَ كلَّ مــــا تــــريــــد بـال خـــوف!
وحتـــصل عـــلى كل مـــا تـــريــد لـــكن في
طــابــور! بــاحلــريـة وحــدهــا ســنــسـبق
شـــعـــوب الــــعـــالم األول ولـــيس جـــدل
الــبــيــضــة والـدجــاجــة وهل الــثــقــافـة
ـؤسـساتـيـة أم البـنـية مـصـدر البـنـية ا
مــصــدر الــثــقــافــة? وجــدل احلــضــاري
والــبــدائي. والــتــفت الــوزيــر إلى آالف
احلـــضـــور وأكـــملَ كـالمه وهـــو يـــهــزُّ

سبابته للريح:

- ونحن إذْ نقبلُ أديباً فارغاً تماماً من
أي مـنـجـز يـجب أال نـنـسى أنَّهُ مـثقف
ولـديه رغبة مخلصة في االنضمام إلى
ـة األنثروبـولوجيا احتـاد األدباء وعا
مـارغـريت مـيد (1978 -1901) تـعرف
ـهـا الــتــعـاون واحملــبـة احلــضــارة بـأنـَّ
واأللـــفــة! ونـــحن واحلـــمــد لـــله مـــهــدُ

احلضارات وحلدها!
ومن بـ الطوابير واجلمـهور الغفير
يٌّ فـي اخلمـس من ظـهـرَ أديب أكاد
عـــمــره يــحــسـبُ نــفــسه ربـــطــة عــنق
ثــقــافــيـة اجــتــاز خطَّ احلــمــايـة األول

والثاني وقفزَ أمام الوزير:
- وأنـا يـا سـيـدي نـشـرت 185 كـتـابـاً
سؤول نـقدياً عن جتـارب شعرائنـا ا
الـعـظـمـاء! مـنـهم رئـيس نـواب ومـنـهم
وكــيل وزارة راحل ومــنــهم مـديــر عـام
عـدد خمـسة ومـنهم طـبيـب شهـير عدد

سبعة!
- عـظيم! إذا كـان لديـنا أديب لم يـكتب
طــوال حـيــاته سـطـراً واحــداً فـلــديـنـاً
ي! ما اسـمك? لكن أيـضـاً هذا األكـاد
قـــبـل هـــذا احكِ لـــنـــا كـــيـفَ تـــأتَّى لك

الوقت لنشرِ هذا العدد الكبير?
- قــبل عــشــرة سـنــوات ســيــدي كـنتُ
أنـشرُ كـتابـاً كلَّ شهـرين واليـوم أنشر

كتاب كلَّ شهر! 
- رائـع هـذا الــفـيض واالمــتالء ولـكن
احذر فإنَّ السدَّ ينهار إذا زادَ االمتالء!

دهوك
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ـنـتـخب ويـحـقق رغـبـة اجلـمـهور ا
الـذي سيـتـابع باهـتـمام واالمل في
ان ال يخذله مـرة ثالثة وغـير الفوز
ستـضعف اماله كـثيرا حـتى اللقاء
التـجـريبي مع أوغـندا ورغم الـفوز
لــكـن االداء كــان مــقـــلق جــدا امــام
الــــفــــوز الــــذي غــــطى عــــلى االداء
وتــكــرار نـفس األخــطــاء ويـامل ان
يظهر الفريق مختلفا مع منافسات
الـــتـــمــــني مـن بـــاب عـــسـى ولـــعل
ـلحق رغم احلـصول عـلى بـطاقـة ا

أنها الزالت بعيدة.
v Ëô« W —b «

تــعــود فــر ق اجملــمـوعــة الــثــانــيـة
ـشوار في دوري الدرجة واصلة ا
األولى حيث مباريات الدور الثالث
عشر عنـدما تقام 6 مباريات اليوم
الـثالثاء ضـمن الـدور الثـالث عـشر
تصدر24البيشمركة وفيه يخرج ا
واجهـة ما قبل االخير الى كركوك 
غـاز الــشـمــال في مـهــمـة مـنــاسـبـة
يـسـعى لـلـعـودة بـكـامل الـنـقاط من
اجل تـوســيع الـفـارق مع مالحـقـيه
كـربالء والـنـاصـرية 22والن الـفوز
ــنـحـه فـرصــة إدامــة الــبــقـاء في
مـوقع الريـادة وزيـادة حـظوظه في
ـنـافسـة و الـسـيطـرة عـلى االمور ا
وبـثــقـة أكـبـر لــتـحـقــيق طـمـوحـات
االنتـقال لـلمـمتازة الـتي لعب فـيها
مــــوســـمـــا ويــــعـــلـم اهل الــــفـــريق
الـــفـــوارق بـــ الـــلـــعب في االولى
والبطولة االكبر ولو احلديث مبكر
عن من ســيــكــون بــطل اجملــمــوعـة
الـــتي يــتـــربص فــيــهـــا الــوصــيف
كــــربالء الــــذي يـــامـل في تــــعــــثـــر
تصدر امـام غاز الشمال من اجل ا

بطاقة التاهل األولى والذهاب إلى
ـهمـة التحـدي األكبر قطـر وتمثل ا
ـنـتـخب في االسـتـفـادة حملـاوالت ا
من اخر مبارياته األربع لـلمنافسة
ـلــحق مع االمـارات عــلى بـطــاقـة ا
بـــست نـــقـــاط ولـــبـــنــان بـــخـــمس
والـــوطـــني بـــاربع فـــيــمـــا تالشت
ـنـتـخب الـسوري تـمـامـا حـظـوظ ا
بـنـقـطـتـ فـي وقت يـجـد مـنـتـخب
كـوريــا ج نـفــسه بــالـوضع اجلــيـد
مـتقـدمـا عن اقـرب مالحقـيه بـفارق
ثـمـان نقـاط وسـيـكون امـام خـطوة
اخلمـيس ليضـمن التاهل مـباشرة
عـنــدمـايـخــرج الى لـبـنــان والـفـوز
ــنــحه ذلك وتــامـ الــذهـاب إلى
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ـــنــافـــســة قـــائــمـــة بــ وتـــبــقى ا
اإلمــارات ولــبــنــان والـعــراق عــلى
ـلحق حيث تـظهـر حظوظ بطـاقة ا
لـبـنـان االوفـر بـذلك الـذي سـيـلـعب
ثالث مبـاريات متـتاليـة في ميدانه
امــام كــوريــا ج والــعــراق ســوريـا
فـيـمـا سـتـلـعب االمـارات مـبـارات
امــــام ســـوريـــا وكــــوريـــا في وقت
سـيــلـعب الــوطـني مــبـاراة واحـدة
عـــــلـى أرضه أمــــــام اإلمـــــارات في

قبل. الرابع والعشرين من آذار ا
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ـنـتخب ويـامل ان يـتحـلى العـبي ا
ـسـؤولـيـة واالنـضـبـاط ودخـول بـا
مباراة اخلميس بثقة عالية وليس
ـرحلة األولى كما حـصل في لقاء ا
الـتي خــسـر فــيـهــا كل شيء حـتى
فـــقـــددعم الـــشــــارع الـــنـــاقم عـــلى
الــنـــتـــيــجـــة ويــامـل ان يــنـــتــفض

منتخبها في االول من شباط .
ـــنــتـــخب مـــعــســـكــرا وســيـــدخل ا
تدريبيا هنـالك إلكمال التحضيرات
ــذكـورة امـام ــبـاراة ا اخلـاصــة بـا
متصدر اجملموعة 16نقطة الباحث
ـهـمــة بـالـشـكل عن الـفـوز حلــسم ا
الــكـامل وبــافـضـل طـريــقـة ولــقـطع

احملــتــرفـــ في الــدوري الــقــطــري
ن بـشـار رسن وامـجـد عـطـوان وا
حسـ اضافـة الى قائـمة الـالعب
ــديــر الــفــني الـــتي اعــلن عــنـــهــا ا
لــلــمـنــتــخب بــتـروفــيــتش خلـوض
مــبـــاراة اخلــمــيـس امــام ايــران ثم
ـــواجـــهــة االنـــتــقـــال إلى لـــبـــنــان 
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نتخـب الوطني لكرة القدم يكون ا
قد وصـل الى طهـران خلوض لـقاء
ايــران بــعــد غـــد اخلــمــيس ضــمن
ـؤهــلـة الــتــصـفــيــات اآلسـيــويــة ا
لـنــهـائـيــات كـأس الـعــالم في قـطـر
وســــيـــلــــتـــحق الــــيـــوم الــــثالثـــاء
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ـنــتـخب الـوطـني بــكـرة الـيـد كـاظم نــاصـر أن سـقف طـمـوحـات أكـد مـدرب حـراس مـرمى ا
ـنـتـخب الـوطـني ارتـفـعـت بـعـد الـعـبـور الى الـدور الـثــاني من كـأس آسـيـا.وقـال نـاصـر في ا
تصريح صـحفي ان منتخب اليد كانت طموحاته تتـمثل بالتأهل الى الدور الثاني من البطولة
ـنتـخب الوطني ال وبعـد النجـاح في ذلك قل الضـغط وارتفع سـقف الطـموحات.واوضح ان ا
قبلتـ أمام البحرين والكويت في ستحيل وسـيلعب من اجل الفوز في مبـاراتيه ا يعتـرف با

نتخب االيراني . نهائيات اسيا.يذكر ان العراق خسر بفارق ثالثة اهداف فقط أمام ا
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تغلب فريق بوروسيا دورتموند
على مضيـفه هوفنها 2-3 في
ـبـاراة الـتي جـمــعـتـهـمـا وذلك ا
ضــــمن مــــنــــافــــســــات اجلــــولـــة
ــاني الــعــشــرين من الــدوري األ

لكرة القدم.
ووقع عـــلى ثالثـــيــة بـــوروســيــا
دورتـــمـــونـــد كـل من الالعـــبـــ

ــهـــاجم الــنــرويــجـي إيــرلــيــنغ ا
هـاالنـد في الـدقـيــقـة الـسـادسـة
ومـــاركــو رويس د. 58 ودافــيــد

راوم د. 66 خطأ في مرماه.
بـيـنـمـا سـجـل ثـنـائـيـة أصـحـاب
ـــــهـــــاجـــــمـــــ األرض كل مـن ا
أنـــــــــدريـه كــــــــــرامــــــــــاريــــــــــتش
وجـــــورجـــــيـــــنـــــيـــــو روتـــــر في
الــــدقــــيــــقــــتــــ 45 و77 عـــــلى

الترتيب.
ووفــــقـــا لــــشــــبــــكـــة ســــكــــواكـــا
لـإلحــصــائــيــات فـــإن إيــرلــيــنغ
هــاالنـد 21 عــامــا أصــبح ثــاني
أكثر الالعب تسجيال لألهداف
في الـــدوريـــات األوروبـــيـــة الـ5
الـكبـرى مـنذ ظـهوره األول مع

دورتموند في يناير 2020.
وســــجل هـــاالنـــد 56 هـــدفـــا
خـالل مـــــشـــــاركـــــته في 57
مـــبـــاراة بـــقـــمــيـص أســود
الـفيـستـيفـال متـفوقـا على
الـــــنــــــجم الــــــبـــــرتــــــغـــــالي
كـــريــســـتـــيـــانـــو رونـــالــدو
مـهاجم مـانشـسـتر يـونايـتد

الذي أحرز حتى اآلن  54هدفا.
ويــــعــــد الـــــبــــولـــــنــــدي روبــــرت
لـيـفـانـدوفـســكي مـهـاجم بـايـرن
مـــــيــــونخ األكــــثـــــر تــــســــجــــيال
لألهـداف في الـدوريـات الـكـبـرى
مـنـذ ظهـور هـاالنـد األول بواقع

79 هدفا.
ورفع بـــوروســــيـــا دورتــــمـــونـــد
رصيـده بعد هـذا الفوز إلى 43

ــركــز نــقــطــة ويــحــتل ا
الـــــثـــــاني

مقلـصا الفارق إلى  3نقاط بينه
ــــتـــصــــدر بـــايـــرن وبـــ ا
مــيـــونخ الـــذي يــحل
ضــيـفـا عــلى هـيـرتـا

. برل

وخــــــروج اجلـــــمــــــيـع وبـــــدون أي
عوائق وهو ما سجلناه.

يذكـر ان عصام السـحيبـاني يشغل
ـديــر اإلقـلـيــمي لالحتـاد مـنــصب ا
ـنـطـقة الدولي لـكـرة الـقـدم الـفيـفـا 
غــرب ووسط آســيـــا.يــشــار الى ان
لـدى فـيـفا 11 مـكـتـبـا إقـلـيـمـيـا في
العالم ثالثة منها في آسيا تشرف
على جـميع بـرامج االحتاد الدولي
ـاليـة واإلدارية ومـنهـا احلـوكمـة ا
وتــمـثـل أول نـقــطــة لالتــصــال بـ

فيفا واالحتادات الوطنية.
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جـرت ثالث مـبـاريـات لـكـرة الـطـائرة
ضمن مـنـافـسات اجلـولـة الثـانـية من

تـابـعت اجلـمــاهـيـر الـكـرويـة عــبـر بـطـولـة اال االفـريــقـيـة الـتي جتـري
مـنـافـسـاتــهـا حـالـيـا في الــكـامـيـرون حلـظـات اخــيـرة من مـشـوار بـطل
ـنى بـاقـسى خـسارة له نـتـخب اجلـزائـري وهـو  الـنسـخـة الـسـابـقـة ا
واجهته امام منتـخب ساحل العاج بثالثيـة نظيفة لهـدف بعد سلسلة
نتـخب العربي االفريـقي بدئها في ـهزوزة التي واجهـها ا من النتائج ا
ـنـتـخب الـسيـرالـيـوني ومن ثم خلـسارة البـطـولـة بـتعـادل سـلـبي امام ا
فـاجاة الـتي مـني بهـا امام مـنـتخب غـيـنيـا االستـوائيـة حـيث فاز بـها ا
بهدف وحيد لـتتوالى االسئـلة عن مديات الـتراجع اخمليف الذي واجهه
نتخب اجلـزائري رغم انه قبل اقل من شـهر كان يحـمل كاس العرب ا
ثيرة التي ضيفتها دولة قطر في الشهر االخير من العام في البطولة ا

نصرم .. ا
فاجاة ثل هذه ا وستبقى البطولة االفريقية بنسختها احلالية محددة 
نـتـخب لم يـتراجع عن دويـة الـتي كـانت بطـلـتـها اجلـزائـر فرغـم ان ا ا
نتـخب بالعديد من االوراق ـدرب جمال بلمـاضي بل طعم ا التمسك با
ن حـمــلـوا كـاس ـذكــور مع اقـرانـه  ـدرب ا الـشــابـة الـتـي زاوجـهــا ا
ـكن ان تسـقطه الـتـرشيـحات بل النـسخـة الـسابـقة لـتـبرز كـمنـافس ال
بهرة والثابتة التي قدمتها تلك النخبة من الالعب عززتها مستوياته ا
ـراهـنـات من خالل بـطـولـة كـاس الـعـرب لـكن كل تـلك الـتـرشـيـحـات وا
نتخب امام منتخب سيراليون باراة االولى التي خاضها ا اسقطتها ا
ــغـمـورة الـتي ال تـمـتـلك سـجال حـافال ـنـتـخـبـات االفـريـقـيـة ا وهـومن ا
ـنتخـبات اخرى وتاريخـا ملفـتا في مـنافسـات البـطولة الـقارية اضـافة 
قدمت اوراق تـمثـيـلهـا الرسـمي في نـسخـة الـعام احلـالي من خالل ما
ـنـتـخـبات تـمـلـك جنومـا عـلى ابـرزته من اداء مـبـهـر خالل مـواجـهـتـهـا 
فانـيلتـها الـوطنـية اسـتقـتها من احـرازها لـكؤوس الـبطـولة عـبر االعوام
ـبـاريـات تـبـدو فـاصـلـة من فـواصل مـتـعـة الـكـرة ـاضـيـة ومـثل هـذه ا ا
ـباراة التي خـاضتـها اجلزائـر ضد مـنتخب حينـما يـستحـضر مـعلق ا
ـاذج كـثيـرة في ظل حتـقيق مـنـتخب لـبطـولـة ثم يعـجز ساحل الـعاج ا
ـضي بـعيـدا في نـسـخـة الـعـام الـتالـي لتـلك الـبـطـولـة فـيـخرج من عن ا
بابـها الـضيق وسـط ذهول وصـدمات جـماهـيرهـا مـثلـما هـو احلال مع
نتـخب الفرنـسي الذي احرز نـسخة مـونديال عام  1998ثم عجز عن ا
اجتـياز الـدور االول من البـطولـة التـي اقيـمت في القـارة االسيـوية بـعد
اربـعـة اعــوام حـيـنـمــا اشـتـركت الـيــابـان وكـوريـا اجلــنـوبـيـة مــنـاصـفـة
باسـتضـافة نـسـخة مـونديـال عام  2002ولتـحقق مـفاجـاة مدويـة بذات
ـونـديالي االول ن حـققـوا اجنـازهم ا ـدرب  االسمـاء من الالعـبـ وا

باريات بنحو اربعة اعوام .. قبل تلك ا
ستـوى البدني او ا تنـطلق التـساؤالت حول مـدى احملافظة عـلى ا ور
نتـخب اجلزائري والذي الافقه التراجع بشكل مـلفت مثلـما حدث مع ا
باراة االخـيرة حينما تـسنى له ان يسدد عبر سوء حظ برز حتى في ا
العـبه احملــتـرف ريــاض مـحــرز ركـلــة جـزاء فــاسـتــكـمل كـل مـؤشـرات
التسـديد النـاجح لكن الكـرة ذهبت للـقائم االيسـر ما نعـة من ان يحقق
نتخب العربي االفريقي هدفه االول والذي حصل عليه فيما بعد فيما ا
ـنتـخب الن ـباراة تـلـفظ انـفـاسـهـا االخـيـرة دون ان تـمـضي بـا كـانت ا
ؤهـلـة لـلدور الـتـالي من البـطـولة يكـون قـد حصل عـلى بـطـاقة عـبـوره ا
ا قـدمه من اداء مبـهر ومـستوى االفريقـية الـتي عبـست بوجهـه خالفا 
ـدرب جـمـال بـلمـاضي الـرقم واحـد في سـلـسـلة بدنـي عال جـعل من ا
درب اجلزائري حـينما حافظ على هـدوء العبيه وازاد من تركيزهم ا
في سبيل حتقيق االهم وهذا ما اتـسم به ادائهم رغم انهم منوا بهدف
بـاراة االخيـرة امام مـنتـخب ساحل الـعاج لـكنـهم لم ييـاسوا اول في ا
ـنتخب قـبل ان تنـهار االسوار ثلـون ندل مـعاندا لـهذا ا بتاتـا وكانـوا 
الـدفـاعــيـة بـغـتــة ويـعـتـمــد مـنـتــخب سـاحل الـعــاج عـلى الـتــركـيـز عـلى
اجلزئيات الـصغيـرة التي اخطأ بـها مدافـعي اجلزائر فـمكنهم ذلك من
ـدويـة التي حتقـيق هـدف ثان وثـالث لـيحـقـقوا بـذلك مـفاجـاة افـريقـيا ا
نتخب اجلـزائري الذي تنتظره تصدرت مانشيتـات الصحف البل ان ا
مشـاركة مـهمـة ببـطولـة ابطـال العـالم سـيجـعل من مشـاركته االفـريقـية
ــسـتـوى الـذي قـدمه سـواء اخملـيـبـة حـدا فـاصـال امـا لـلـعـودة وابـراز ا
بنـسـخـة كاس الـفـريـقـيا الـتي اقـيـمت في مـصر او
من خالل بطـولة كـاس العـرب لـيسـتحـضر من
ـشـاركـت مـقـومـات مـنـافـسـته الـتي هـاتـ ا
نتخبات ـقارعة ا ستجري في الربيع القادم 
ـية ابـطال الـقارات ويـرسخ نفـسه كبطل العا

صادفات فحسب ! حقيق البطل ابرزته ا
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ــثل االحتـــاد الــدولـي لــكــرة أكـــد 
الــقــدم فــيــفــا الــســعــودي عــصــام
السـحيبـاني يوم االحد أن الـشهر
ــقـبل سـيـشـهـد تـكـرار زيـارته إلى ا
الـعـاصــمـة بـغـداد إلتــمـام الـدراسـة
الـكــامـلــة لــوضع االحتـاد الــعـراقي
لـلـعـبـة واسـتـحـداث اسـتـراتـيـجـيـة
إداريـــة وفــنــيــة لـــلــســنــوات األربع
ـشـترك مع ـقـبـلـة وفق الـتـعـاون ا ا

االحتادين اآلسيوي والدولي .
WO Ëœ …«—U

وقــال الــســحـــيــبــاني في تــصــريح
صحـفي  إن وجودي في العـاصمة
باراة الدولية ب بغداد وحضور ا
مـــنــتــخـب الــعــراق وأوغـــنــدا جــاء
ــة من وزيـر الــشــبـاب بــدعـوة كــر
والــريــاضـــة رئــيس احتــاد الــكــرة
عدنان درجال واألم الـعام محمد
فـرحـان فضال عن عـقـد اجتـمـاعات
ـكاتب مـكثـفة مع األمـانة الـعامة وا
ــوجــودة في االحتــاد والــلــجـــان ا
ـالـيـة والـتــعـرف عـلى الــسـيـاســة ا
ـعـتـمـدة في االحتـاد وكـذلك سـير ا

العمل في االحتاد.
وأضـاف الـسـحـيـبـاني شـاهدت ان
هناك تـطورا كبـيرا في السـياست
ــالـيـة واإلداريـة وهــذا مـا نـطـمح ا
إليه في االحتـاد الدولي لكـرة القدم

كون التـطور يسـهل عملـنا لالرتقاء
بعمل االحتادات الوطنية .

وأفــاد: نـاقــشــنـا بــرامج الــتـطــويـر
ـعـتـمدة وورش الـعـمل والـنـدوات ا
من قــبل (فــيــفـا) ومــدى اســتــفـادة
احتـاد الـكـرة مـنـهـا بـعـد أن عـقـدنا
لـقـاءات مـكـثـفـة عـلى مـدى الـيـوم
اضيـ تضمنت تـدارس التعاون ا
شترك وتطوير الكفاءات وتمك ا
ـالكــات اإلداريــة واإلشـــراف عــلى ا
ــــوجـــودة في االحتـــاد الــــلـــجـــان ا
وتطويـر عملهـا واعتماد الـتقنيات

تطلبات الدولية. احلديثة وفق ا
وتابع احلـسيـباني حـديثه بـالقول:
إن الـــعــاصــمــة بــغـــداد تــضم بــنى
حتـتيـة ومنـشـآت رياضـية ومالعب
عــلى مـسـتـوى عـال واحلـال نـفـسه
في بقيـة احملافظات الـعراقية وهو
يـــوازي مــا مـــوجـــود في الــبـــلــدان

ية. العربية والعا
وأكــد ان الــتـــنــظــيم الــذي شــهــدته
باراة الدولية الودية التي جمعت ا
نـتخبـ العراقي واألوغـندي كان ا
مــثــالــيــا والـتــحــضــيــر كــان عــلى
مـــــســــــتـــــوى عــــــال واحلـــــضـــــور
اجلـمـاهـيـري الـكـبـيـر الـذي شـهدته
ـــلـــعب أعـــطى رونـــقــا مـــدرجـــات ا
وجـمـالـيـة كـبـيـرة لـلـمـبـاراة فـضال
عـمـا شاهـدته من انـسـيابـيـة دخول
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خـطف الصـدارة والـعودة إلـيـها في
ـتـدنـية كـثـيرا ـتذيل بـابل ا عـبـور ا
ـقــدور اصـحـاب االرض حتـقـيق و
طلوبة بفــــــــضل عاملي النتيجة ا
االرض واجلــمـهــور وجتـاوز نـحس
الــدورين االخــيـر ين والــتــعـامل مع
فــرصـة الـعـودة لــلـصـدارة من خالل

تركيز االداء واللعب بقوة.
وتظهر فرصة الناصرية كبيرة امام
مبـاراة مختـلفـة مع ضيفه الـشرقاط
قـد تـأخـذه الول مـرة لـتـولي صـدارة
ـر بـافـضل اجملــمـوعـة وهـو الـذي 
طـلوبة ايامه بـعدحتقـيق النـتائج ا
في االدوار االخـــــيـــــرة مـــــدعـــــومــــا
بــانــصـاره الــكــثـر والــتــواجــد مـعه
ايـنـمـا يـلـعب قبـل احلضـور الـكـبـير
بـاريات االرض التي اسـتفاد مـنها
كـثـيرا وكـل الدالئل تـشـيـر الى قدرة
ـــهـــمـــة امــام الـــفـــريق في حـــسـم ا
صـاحب الــتـرتــيب الـتــاسع الـذي ال
يـريــد ان يـكــون صــيـدا ســهال امـام
رغـبـة اخلــروج من مـنـطــقـة اخلـطـر
والبقـاء في مكانه ويحـاول البحري
اخلــامس مــتــاثــرابــخــســارة الــدور
ــاضي امـام الـنـاصـريـة اسـتـعـادة ا
تــــوازنه عـــنــــدمـــا يــــضـــيـف فـــريق
احلس العاشـر الباحث عن فرصة
الـعـودة لـلـمنـافـسـات وبـعـد حتـسن
نــتــائـجـه والـتــقــدم رابــعـا 17يـامل
الـصنـاعات في مـواصـلة تـــــــــقد
نـــفــــــــــسـه كـــمـــا يـــجب لـــضـــمـــان
حتـقــــــــيق النـتـيـجة اخلـامـــــــــسة
هـمة امـام اجلـنسـية الـثامن لـدعم ا
الـســاعي الى تــدارك الــبـقــاء خـارج
ـنـطـقـة احلـمـراء الـتي خـرج مـنـها ا

بصـــعوبة.
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حــقق فــريق نــادي الــشــرطــة لــكـرة
الـسـلـة فـوزاً عريـضـاً عـلـى نـظـيره
نادي دجلة اجلامـعة بنتيجة (-98
ــــبــــاراة الــــتي جــــمــــعت 72) في ا
الـفـريقـ ضـمن مـنافـسـات الدوري

متاز . ا
باراة وشهـدت الفتـرة األولى من ا
تفوق نادي دجلة اجلامعة بنتيجة
25-31 لكن سرعـان ما تدارك نادي
ـوقف ليـعـود في الـفـترة الـشـرطـة ا
الثانية ويحسمها لصاحله بنتيجة
41-49 واسـتمـر نـادي الشـرطة من
فرض سيطرته خالل الفترة الثالثة
لـيــبـتـعـد بـفـارق 16 نـقــطـة لـيـنـهي
الـفــتـرة الــثـالـثــة بـنـتــيـجـة 76-60

وتــســيـــد نــادي الــشــرطـــة الــفــتــرة
ـباراة لتـنهي بنـتيجة األخيرة من ا

.98-72
من جـــانب آخــر أعـــلن فـــريق نــفط
الـبـصـرة لكـرة الـسـلة إصـابـة أكـثر
من 6 العـبــ بـوبـاء كـورونـا وقـرر
االحتــاد الـعـراقي لـلـسـلـة عـلى إثـر
ذلك تـأجيل مـبـارياته الـقادمـة أمام
احلشد وأمام الكهرباء إلى إشعار

آخر.
هـذا وأصـدر االحتاد الـعـراقي لـكرة
الـــســلــة بـــعض الــتــعـــديالت عــلى
ــبـاريـات لـلـدوري جـدول مـواعـيـد ا
صاحب بـسبب اإلصابة متـاز وا ا
التي تعرض لها فريقا نفط البصرة

والنفط.
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في حــــ تـــوقف رصـــيـــد نـــادي
هـــوفـــنـــهــــــــــا بـــعـــد هـــذه
ـة عـنـد 31 نـقـطـة الـهـز
ـركــز الـسـادس ويــشـغل ا
عـــــــلـى ســــــلـم تــــــرتـــــــيب

“البوندسليغا.

d…∫ مواجهة الشرطة ودجلة بكرة السلة

دينة ا
الرياضية
بالبصرة

متاز. الدوري العراقي ا
وحـقق فـريق مـصــافي الـشـمـال فـوزاً
مهماً على فريق اربيل بثالثة اشواط

ــــبــــاراة الــــتـي جـــرت لــــواحــــد في ا
احــداثــهــا عـلـى قـاعــة الــبــيــشــمــرگـة

حافظة السليمانية.
وتقدم مصافي الـشمال بشوط -25
20 و15-25 وقـــلص الـــفـــارق فـــريق
اربيل وحسم الشوط الثالث لصاحله
ــــصـــــافي مـــــجــــددا 23-25 وعـــــاد ا
لـــيـــحـــسـم الـــشـــوط الـــرابع 16 -25
ـــبــــاراة مـــحــــقــــقـــا اولى ويــــنـــهـي ا

االنتصارات.
وقاد اللـقاء طـاقم حتكـيمي مؤلف من
الـــدولـي شـــوان عــــلي حــــكـــمـــا اوال
والـدولي مـوسى سـالم حـكـمـا ثـانـيا

واالحتادي محمد غريب مسجال.
نافسات ذاتها تمكن فريق  وضمن ا

غـاز اجلــنـوب مـن حتـقــيق انـتــصـارا
مــهــمـا عــلى فــريق الــشــرطــة بــثالثـة
ـباراة الـتي اشـواط دون مقـابـل في ا
ـحـافـظة احـتضـنـتـهـا قـاعـة الزبـيـر 
الــبـصــرة وكــانت نــتـيــجــة االشـواط

كاالتي 21-25 و21-25 و 25-21.
بـية تمكن اصحاب وعلى القاعة االو
االرض فريق الـبحـري من الفـوز على

احلبانية بثالثة اشواط لواحد.
وتقـدم البـحري اوال 24-26 و25-21
وقـلص احلبـانـيـة الـنتـيـجـة بـإحرازه
الــــــشــــــوط الــــــثــــــالث 20 -25 اال ان
الـبـحــري كـانت له كــلـمــة الـفـصل في
الشوط الرابع وحسم الـلقاء لصاحله

Æ25-16 بعد ان انهى الشوط
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يزة تشهد حلـبة مرسى ياس سباقـات مجموعة 
من بـطـوالت ريـاضـة الـسـيـارات احملـلـيـة والـدولـية
خالل عطـلـة األسـبـوع حيث تـقـام اجلـولة الـثـانـية
من سلسلة سـباقات ياس التي تقـام فعالياتها من
21 إلى 23 كـانـون الـثـاني اجلـاري.وتـقـدم حـلـبة
مــرسـى يــاس لــعـــشــاق ريـــاضــة الــســـيــارات من
مـــخـــتــلـف األعـــمــار ثـالثــة أيـــام مـــتـــواصــلـــة من
الـسـبـاقـات احلــمـاسـيـة تـقـام عـلى مـسـار سـبـاق
جــائـزة االحتــاد لـلـطــيـران الـكــبـرى لـلــفـورمـوال 1
بتصميمـه اجلديد.وتتضمن فعـاليات عطلة أسبوع
الــسـبـاق احلــافـلــة بـالـتــشـويق واإلثـارة ســبـاقـات
اجلــولـة األولى من بــطــولـة الــفـورمــوال اإلقـلــيـمــيـة
ـعتمدة لدى االحتاد الدولي للسيارات اآلسيوية ا
والـتي كانت حتـمل سابـقًا اسم بـطولـة فورموال 3
وتــشـهــد هـذه الــبــطـولــة الــدولـيــة مـشــاركــة فـريق
ا رايـسينج أبوظـبي للسـباقات بـالتعـاون مع بر
بـثالث سـيـارات يـقـودهـا الــسـائـقـون اإلمـاراتـيـون
خالد وآمنة وحمـدة القبيسي.تشـهد اجلولة الثانية
من سـلسـلة سبـاقات ياس انـطالقة موسم 2022
من بطولة الفورموال اآلسيوية اإلقليمية والتي تقام
منـافسـات موسمـها اخلـامس على مسـار اجلائزة
الـكبـرى في أبـوظـبي وتتـكـون الـبطـولـة من خمس
جـوالت و 15سـباقًـا تـسـتـضـيـفـهـا دولـة اإلمارات
ـيات نـخبة ويـشارك في مـنافـساتـها سـائقـو أكاد
من أفـضل فـرق الـفـورموال  1ضـمن ثـمانـيـة فرق
وتـعـتـمـد سـيــارات الـبـطـولـة مـحـرك أوتـوتـيـكـنـيـكـا
وهـــــيـــــكل تـــــاتــــوس إف 3 تي-318.ويـــــخــــوض
مــنــافــســات الــبــطــولــة إلى جــانب ســائــقي فــريق
ـيـة أبـوظـبي لـلـســبـاقـات بـول آرون سـائق أكـاد
ـتوج بـلقب بـطولـة فورموال 4 مرسـيدس والـبطل ا
ــبـتـدئــ وآيـسـاك إيــطـالــيـا لــعـام 2019 لــفـئـة ا
توج يـة ريد بل والبـطولـة ا هادجـار سائق أكـاد
وسم بـلقب بـطولـة الـفورمـوال اإلقلـيمـيـة األوروبيـة 
بـتدئ وسيباستيان مونتويا جنل 2021 لفئة ا
ســـائـق الـــفــــورمـــوال1 الـــســــابق خــــوان بـــابــــلـــو

مـونـتويـا.وبـعـد االنـطالق غـيـر الرسـمي لـفـعـالـيات
البطـولة في سبـاق كأس فورموال 4اإلمارات الذي
أقــيم ضــمن فــعــالـيــات جــائــزة أبـوظــبي الــكــبـرى
للـفـورموال 1بدون احـتـساب نـقـاط السـبـاق ضمن
الـبطـولة تـقام أول جـولة رسـميـة حتتـسب نقـاطها
في الـبطـولـة خالل عـطـلـة هذا األسـبـوع في حـلـبة
مـرسى ياس. وتـتكون الـبطـولة في موسم /2021
2022 من 20 ســبــاقًــا تــقــام عــلى مــدار خــمس
جـوالت مـا بــ شـهـري يـنــايـر وفـبـرايــر. ويـشـهـد
ـوسم احلالي احلـضور األول لـلـجيل الـثاني من ا
ـزودة بـنظـام "هـالو" سـيـارات تاتـوس فـورموال4 ا

للحماية.
Ÿu ô« WKD

وتــعـد بــطــولـتــا الـفــورمــوال اإلقـلــيـمــيــة اآلسـيــويـة
وفورموال 4اإلمارات منصـة هامة تمـكن السائق
شاركة في أجواء عالية االحترافية الناشئ من ا
ـقعد والتـنافس في سـباقـات السـيارات أحـادية ا
وخطـوة في مسيـرة تقـدم السـائق نـحو سـباقات

الفورموال1
.كمـا تـشهـد عطـلة األسـبوع إقـامة اجلـولة الـثانـية
من سـلسـلة 24 سـاعة وسـباق هـانـكوك أبـوظبي
ســـاعــات واجلـــولــة الــثـــالــثـــة من كــأس اخلـــلــيج
راديـكـال والـذي تـشـهـد فـعـالـيـاته في عـطـلـة هـذا
األسـبـوع إقـامة ثالثـة سـبـاقات.كـمـا تـشهـد عـطـلة
األسبـوع تنـظيم الـعـديد من الـفعـالـيات الـترفـيهـية
جلـمهور احلـدث والتي تتضـمن جولة مـجانية في
مـنـطـقة الـصـيـانة لـلـتـعرف عن قـرب عـلى كـواليس
عـالم السـباقات تـنظم يـوم السبت 22 ينـاير عـند
الـسـاعة 12:40 ظـهـرًا بـاإلضـافة إلـى خـيارات

شروبات. يزة من أشهى األطعمة وا
تتوفـر التذاكر بسعر 25 درهم إماراتي وتتضمن
جــمــيع أيــام عــطـلــة األســبــوع ويـتــعــ حــصـول
احلضـور عـلى جـرعـتي الـتـطـعـيم وإبـراز تـصريح
ــرور األخــضـر عــلى تـطــبـيـق احلـصن ونــتـيــجـة ا
سلبية لفحص مسحة األنف مضى على صدورها

أقل من 96 ساعة.

الالعب رونالدو وهاالند يتنافسون
على تسجيل االهداف في الدوريات

االوربية
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ــمـثــلــة يــاسـمــ عــبـد الــعــزيـز اصــيــبت ا
بــفــايـروس كــورونــا لـلــمــرة الـثــانــيـة بــعـد
سـحة جـاءت نـتيـجتـها إيـجابـية. إجـرائهـا 
هـذا و تعاني من أعراض بـسيطة وحـالتها
ـنزلي مـستـقرة و مـلتـزمة حـاليـا بالـعزل ا
حلـ تعافيها.وفي سياق مختلف احتفلت
عـبدالعزيـز بعيد مـيالدها قبل أيام داخل
أحـد أماكن الـسـهر في الـقاهـرة بحـضور
زوجــــهـــا احــــمـــد الــــعـــوضـي و عـــدد من
الـنـجـوم.وحـقـقت أغـنـيـة (بـحـبك) من غـنـاء
عـمر كمال ما يزيد عن مليون مشاهدة فى
أقل من 24 ساعة  وتعد األغنية هدية من
الـفنان أحمد العوضى إلى زوجته ياسم
نـاسبـة عيد مـيالدها . وأكد عـبد العـزيز 
عـمر كمـال  أن العوضي طـلب منه تقد
أغـنيـة خاصـة لـزوجته واخـتار مـعه كلـمات
األغـنــيــة بـنــفـسـه وذلك قـبـل أيـام من عــيـد
مـيالدهـا وأنه ســعـيـد بـثـقـة الـعـوضي وأنه
يـعـتـبر اخ له وخـاصـة انه دائـمـا مـعهم في

جميع مناسباتهم .
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طربـة ميريام فـارس حتدي جديد أطـلقت ا
عـــبــر صـــفــحــتـــهــا اخلـــاصــة عـــلى مــوقع
الـتـواصل اإلجــتـمـاعي بـ مـتــابـعـيـهـا من
خالل ظـهورهم بـ (الـلوك األمـازيغي) أثـناء
رقـصــهم عــلى أنــغـام أغــنــيــتـهــا اجلــديـدة
(مـعـلـيش).وعـلـقت فـارس قـائـلـة (حـضروا
الـلـوك األمـازيـغي اخلـاص بـكم إسـتـعـدوا
لـلـتـحـدي).وأشـارت فـارس خالل الـفـيـديـو
إلى أن (جــمــيع األشــخــاص قـادريـن عـلى
ــشـــاركـــة من خـالل إســـتــخـــدام بـــعض ا
ـتـلـكونـهـا مـنـذ طـفـولـتهم) األدوات الـتي 
مـؤكــدة (أنــهــا بــدأت الــتـحــضــيــر اللــلـوك

اخلاص بها)..
وطـرحت فـارس مـؤخـرا أغنـيـتـهـا اجلـديدة
غربية الـتي اختارتها بالـلهجة األمازيغـية ا
ـرة الـثانـية بـعنـوان (مـعلـيش) وهذه هي ا

التي تقدم فيها أغنية بهذه اللهجة.
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مـثل السـوري يشـارك مع فالـيري أبـو شقـرا ببـطولة ا
مـسـلـسل (من إلى) الـذي يـتـألف من  12حـلـقـة تـأليف

بالل شحادات و إخراج مجدي سميري.
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ــوزي) الــكـــاتب الـــعـــراقي صـــدرت له عن (تـــمـــوز د
للـطـبـاعـة والـنشـر والـتـوزيع في دمـشق روايـة (أنـهار)

تقع في  314صفحة من القطع الكبير.
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ـــوسم درامــا ــمــــــثـل الــســوري اعـــلن عن أعـــمــاله  ا
ــقـــــــبل ومــنــهــا: بــاب احلــارة اجلــزء 12 رمــضــان ا
بروكـار اجلزء الثـاني الكنـدوش اجلزء الثـاني.كما أنه
انـتــهى من تـصـويــر عـشـاريــة روز  وعـشـاريــة وثـيـقـة

شرف .
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لــلــجــمـــهــور .وتــعــاونت فــيه يــارا مع
كـلمـات الشـاعر الراحل حـس الـسيد
ــوســيــقــار طالل وأحلــان ا
وتـــــوزيع زيـــــد نــــد

وإشــراف خــالــد أبــو
مـــــنــــذر لـــــيــــكــــون
اجلـمـهـور الـعـربي
عــــلـى مـــوعــــد مع
عـــمل مـــوســـيــقي
فــريـد يــسـتــمـتع
خـالله بــوجـــبــة
راقــــــــيــــــــة من
جــمـال األداء
وروعـــــــــــــــة
الــكــلــمــات
ورقــــــــــــــة
الــــنـــغم.
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طربة يارا  أغنـيتها اجلديدة طـرحت ا
(من ورا قـلبي) عبـر قناتهـا الرسمية

عـلى (يـوتـيـوب).وهي من كـلـمات:
مـصـطـفى حـسـن أحلـان: أحـمد

مــصـطـفى تــوزيع مـوسـيـقي:
شــريف قــاسم و طـرحــهـا
عـــلـى طـــريـــقــــة الـــفـــيـــديـــو

الريكس.  
وكـــــانـت يــــارا قـــــد طـــــرحت
مــؤخـرًا أغـنـيـتـهـا (أنـا رحت
ــصــريـة مــنك) بــالـلــهــجـة ا
وهـــو الــعـــمل الـــذي حــقق
جنـاحًـا كـبـيـرًا ونـسـبـة
مــشـاهــدة مـرتــفـعـة
فــــــــور طـــــــرحه

{  لوس اجنلوس (أ ف ب) - انطلق
مــهــرجــان ســانــدانس الــســيـنــمــائي
بـنسـخـة افـتراضـيـة تـمـاما فـرضـتـها
مجددا جائحة كوفيد-19 مع وثائقي
انــغـمــاسي خُــصص لألمــيــرة ديــانـا
ــلــكــيـة ومــشــكالتــهــا مع الــعـائــلــة ا
ــوجـات الـبــريـطــانــيـة.وقــد أرغـمت ا
تتـالية مـن فايروس كـورونا الكـثير ا
من صـــانـــعي األفالم عـــلـى تــكـــيـــيف
طـريـقـة عـمـلــهم ويـعـد فـيـلم األمـيـرة
(The Princess) جزءا من سـلسـلة
أفالم مــدرجـة عــلى قــائـمــة مـهــرجـان
سـانــدانس انـتُــجت بـاالســتـنــاد فـقط
عـلى لــقـطــات أرشـيـفــيـة.ويــنـقل هـذا
ـشـاهـد إلى الـوثـائـقي من دون راوٍ ا
زمن زواج ديــانـــا واألمــيــر تـــشــارلــز
ــضــطــرب ويــســتــكــشف الــتــأثــيـر ا
احملــــتــــمل لــــهــــوس وســــائل اإلعالم
واجلـمــهـور عـلـى هـذه الـعـالقـة.وقـال
مخـرج الفـيلـم إد بيـركنـز (إنهـا أشبه
آسي في قـصص شكسـبير لـكنها با
مـــأســاة عـــرفــهــا الـــكــثـــيــر مـــنــا بل
وشـاركـنـا فـيـهــا).حـاولت الـكـثـيـر من

األفالم الـوثــائـقـيــة اخملـصـصــة لـهـذا
وضوع الدخول في رأس ديانا. أما ا
إد بيـركـنـز فـحاول حتـلـيل نـظرة أهل
الصـحـافة واجلـمـهـور في ذلك الوقت
ــــرأة الـــــشـــــابــــة وحـــــكــــمـــــهم إلـى ا
عـلـيــهـا.يـسـتــعـرض الـفـيــلم بـالـتـالي
ــقـــابالت احملــرجـــة الــتـي أجــراهــا ا
الـزوجـان عـلى شـاشـات الـتـلـفـزيـون
وتتـخـللـه صور تـظـهر قـنـاصي صور

االعالمي الـعـراقي تـلـقـى امـنـيـات االوسـاط االعالمـيـة
بـــعــد تــــــعــرضـه لــوعــكــــــة صــحــيــة ارقــدتـه فـراش

العافية.

ـية ي الـعراقي تـلـقى تـهـاني االوسـاط االكـاد االكـاد
نحه الوسام العراقي للتواصل الرقمي.

اضي الشـاعـر الفـلسـطـيني الـراحل  اقـامت السـبت ا
القـنصـليـة العـامة لـدولـة فلـسطـ في اقلـيم كردسـتان
ا للناقد الـعراق احتفالية في الذكرى  38لـرحيله وتكر
الــراحل شـوقي يـوسف بــهـنـام الصـدار كــتـابه (مـعـ

قدس). بسيسو والغضب ا

ركـز الدوحة وزيرة الـثقـافة االردنـية القت مـحاضـرة 
ــؤتــمــرات في قــطــر بــعــنــوان (الــرؤيــا لــلــمــعــارض وا
التـكاملية الـشموليـة للثقافـة العربيـة) بحضور عدد من

ثقف العرب .  ا
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الـصحـفي الـعراقـي الرائـد عاد
اضي الى بيروت بعد الـسبت ا
أسابيع امضاها في كنف جنله
عالء في دولـة االمارات العـربية

تحدة. ا

يارا

الـفــنـيـة و ضـوابط الـعـمل في دول
ـهـجر مـؤكـداً وقـوف الفـنـان على ا
مفترق بـ معاناة الـغربة و هموم

الـوطن الـتي تـأخذ
مــســاحــة واســعــة
من مـنــجـزه الـفـني
أعـقبـه في احلديث
ؤرخ السـينمائي ا
األســـتــــاذ مـــهـــدي
عــبـــاس مــعـــتــبــراً
ـــــــغـــــــتـــــــربـــــــ ا
السينـمائي ثروة
وطنـية اسـتطـاعوا
أن يـــــــــــــؤكــــــــــــدوا
حضورهم الوطني
مـن خالل الــكــثــيـر
من اإلعـــمــال الــتي
وثــقــهــا فـي كــتـاب
سيصـدر قريبا . و
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أقــــــــــام احتـــــــــــاد االذاعــــــــــيــــــــــ
والتلفـزيوني العـراقي في مقره
اضي جلسة فنية ببغداد السبت ا
ـعانـاة ب ـهجـر وا حـول فنـاني ا
االغـتـراب واالنــتـمـاء.ضـيـف فـيـهـا
ــغـــتـــرب عــلي ـــمــثـل ا اخملـــرج وا
ي ريــسـان وأدار اجلـلــسـة االكـاد
ؤرخ شـاركة ا وسـوي  صبـاح ا

حيث  السـينمـائي مهدي عـباس
عرض سـيرة مـختـصرة عن الـفنان
الـضـيف وبـعـدهـا  عـرض بعض
و أعماله ومنـها فلم مرثـية ابزيبز 

فلم القلعة .
ي صباح وعن اجللسة قال االكاد
ــــوســـــوي في مـــــنــــشـــــور له في ا
(قـيسـبـوك)(برغم بـرودة اجلـو كان
لـــــلـــــقـــــاء دفــــــئه اخلـــــاص الـــــذي
ــمــثل واخملــرج اســتــعــرض فــيه ا
ــغــتــرب عــلي ريــســان مــسـيــرته ا

أشـــــار احلـــــضــــور إلـى أســـــبــــاب
االغتـراب عن الوطن الـتي يقف في
مـقـدمـتـهـا  تـوفـر فـسـحه من حـرية

الـتـعـبـيـر والـبـحث عن فـرص عـمل
ـــداخـالت حــول وخـــتـم الــلـــقـــاء 

األعمال التي عرضت .
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تـوجت منـظـمة نـخـيل عراقي الـثـقافـية
وسيـقار نصـير شمة ـاضي ا السبت ا
رئــيــســا فــخــريــا لــهــا ومــشــرفــا عــلى
نـشـاطـاتــهـا الـقــادمـة عـراقـيــا وعـربـيـا
نظمة ودوليا بجلسة اقيمت في مقر ا

. قدمتها االعالمية حن غا
ـنـظـمة الـشـاعـر مـجـاهد وقـال رئـيس ا

ابو الهيل في مـراسيم التـسمية (قررت
الهيـئة االدارية لنـخيل عراقي الثـقافية
ـنظمـة نخيل اختـياركم رئيـسا فخـريا 
ـا تـمـثـلـونه من حـضـور عـربي عـراقي 
ي تــخــولــكم بــاالشــراف عــلــيــهـا وعــا
والـــتــحـــدث بـــاســمـــهـــا داخل وخــارج
الــوطن).فــقــال شــمــة ان(هــذا الــصـرح
ـثـله نـخيـل عراقي من الـثـقافي الـذي 

خالل هــــذه االجنـــازات في الــــثـــقـــافـــة
ثال انا لي الشرف ان اكون  واالبداع 
واكــد (نــريـد له ورئــيــســا فــخــريـا لـه) 
اليوم ان ندعم كافة النشاطات الثقافية
والـــفـــنـــيـــة واجملـالت عـــلى ان تـــكـــون

اصدارات عراقية ).
بــعــدهــا قــدم بـيـت الــعــود الـعــديــد من
ــوسـيــقــيــة من تــالــيف ــقــطــوعــات ا ا
ـوسـيقـار نـصـيـر شمه ا
اضــافــة الى مــعــزوفـات
مـن الـــتــــراث الــــعـــراقي
مـــنــهـــا :بـــ الـــنــخـــيل
وجـــــداريـــــة احلـــــيـــــاة
والــطـريق الـى شـقالوة
ــــــــــــــــيـــــــــــــــاس وادك ا
وفـوك لـنـا خل يـاعـمـري
.والفـرقة بـقيـادة الفـنان
مـحـمــد الـعـطـار مـؤلـفه
مـحمد من محمـد امجد 
بالل حــمـزة عــمـار دريـد
ـــاجــد رحـــمـن ا هـــادي 
واحــمــد عـــلي عــصـــام 

سالمة .
×وجاء فـي كلـمـة الفـنان
غا حميد الى احملتفى
بـه (اثــــرت ان اكـــــتب له

الــسالم حتــيــة النــامــلك قــررت نــخــيل
عــراق ان تـكــون رئــيــســا فـخــريــا لــهـا
واالشـراف عـلـيـهـا والـتـحـدث بـاسـمـها

داخل وخارج العراق.)
ــوسـيـقـار ه حتـدث ا ــنـاسـبـة تــكـر و
نـــصــيـــر لـ(الــزمـــان )قـــائال ( شـــرفــني
الــشــاعـــر مــجــاهــد ابــو الـــهــيل بــهــذا
الــتــكـر واريــد ان اجــسـده من خالل
وسيقى والعودة الى االنسانية كيف ا
ــــبـــدعـــ وان نـــكـــون قـــدوة نـــخـــدم ا
لالخرين الجل الـوطن رغم الفـساد وان
ال نــــتــــخــــلـى عن اي حــــلـم عــــشــــنــــاه
)واضـاف(بـرغـم الـظـروف و نـذهب الى
وانـا ــسـرح والـتـشــكـيل والـســيـنـمـا  ا
ـسـرح الـصبـر كـيف تـولد تـعـلمت من ا
الـشـخصـيـة والـنـزاع الفـكـري والـعودة
الـى االنـــســـانـــيـــة وكــــيف نـــخـــدمـــهـــا
)مستذكرا( اول حـفل لي كان على قاعة
قلت االورفلي كـانت والدتي احلـقيـقيـة 
اريـد تــقــد مــؤلــفــاتى احتــدثت بــعـد
مـرور سـن مـنـهـا انطـلـقت الى الـعالم
وهــنـاك قــدمــنـا الــكــثــيــر الى بــغــداد 
مـبـادرة الـتـعـلـيم سـوف حتـول مدارس
الطـ الى مدارس خـمس جنوم عـليـنا
ان نـعـتني بـاجلـيـيل اجلديـد وسـيـعود

التوهج الى بغداد من جديد).

ولد في مـدينة الـنخيل وتـتلمـذ على يد
العراق فاز بالضرب على اوتار القلوب
ـــوســيـــقى من نـــفــسه جــمـع حــروف ا
شاكـس السـلطـة وحكم عـليه بـالغـياب
ــنــوع من الــصـــرف انــتــصــر عــلي و
ــواقف االنــســانــيـة واصــبـح صـديـق ا

جتمعت اجزاءه فصار نصير شمة).
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وقـدم عـدد مـن الـفـنـانـ لـشـمـة اعـمـاال
فـنـيـة ورمـزيــة مـنـهم الـتــشـكـيـلي زيـاد
جـسـام الـذي قدم لـوحـة تـمـثل الـتـناغم
وسيـقى جسـدها بالة ب الطـبيعـة وا
الــعـــود حتــمل اوتـــار غــصن الـــشــجــر
كـمــا قـدم وحــمــامـة راقــدة عــنـد راسـه.
الــشـاعــر حـيـدر خــضـر من الـنــاصـريـة
مـنحـوتـة لزقـورة اور الـتاريـخـية تـمثل
حــضــارة الـــعــراق تــقــديـــرا وعــرفــانــا

وسيقية. سيرته الفنية وا
وحتدث ابو الهيل لـ(الزمان )قائال (انا
سـعـيـد الـيــوم حـضـور نـخــبـة عـراقـيـة
زادت نــخــيــلـنــا اخــضـرارا مـن نـخالت
والـرئـاسـة الـفـخـريـة الـعـراق ونـخـيـله 
لــنـصــيـر شـمــة هـو من ذي قــار يـعـزف
لــلـحــيـاة ويــر كل مــاخـرب بــالـعـراق
اليـتيم .ياتي لـلعـراق سفيـر اليونـسكو
لـــلـــسالم ذاق مــــرارة احلـــرب فـــصـــنع
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قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.
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تعيش فتـرة عاطفية مـتقلبة ومـليئة بالـتطورات أصبر
قريباً تنفرج األمور. 
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كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 
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زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.
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ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 

¡«“u'«

هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 

”uI «

ترغب بـإضـفاء بـعض الـتغـيـير إلى عالقـتك الـعـاطفـية
 . لتتخلص من الروت

ÊUÞd «

تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 

Íb'«

يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه .

bÝô«

ال تكشف أمـورك الشخصية أمام احمليط بك والتي
كن استخدامها ضدك. 

Ë«b «

ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.
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ميونخ
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ـكــنه ـن ال يــعـرف االعـالمي مــجــيــد الـســامــرائي عـن قــرب  نــقـول 
: التعرف عليه بأقل الكلمات وصفاً

طويالً كـنـهر من أنـهـر اجلـنة الـتي مـازالت البـــــــشـرية لم تـكـتشـفـها
بعد!

قـليـل الكالم كـثيـر اإلسـهاب; لن جتـده يضـحك كـونه مشـاكس جاد
وإن رأيـته يـضـحـك فـكن عـلى يـقـ بـأنه مــا كـان يـضـحك بل يـبـتـسم

يزان صائغ! برفق خالص ال يظهره للعيان إال 
ـدارك ال يـجادل رقـيق الـقـلب طـيب السـريـرة نـقي اخليـال واسع ا
إال ما ندر ويستمع لآلخرين كما يستمع ألقرب الناس إليه كأسرته!
لو تعـرفت عليه لن تتركه بـسهولة تتـعلق به كما يـتعلق االبن بأبيه. له

مـيـزات لـيـست بـالـيـسـر أن تـهـمـلـهـا وال بـإمـكـانك
جتــنـبــهــا. ســريع الـبــديــهــيـة مــتــحــفـز الــفــكـر
وصــاحب نــكــتــة ال يــضــاهى وال يــبــارز فــيــهـا
سـتكـون اخلاسـر األكبـر لـو نافـسته فـيهـا.. هذا
هو االعالمي مجيد السامرائي بأقل الكلمات. 

شـاهيـر وهم يخـتبـئون بـعدسـاتهم ا
ـقربـة ويـشـكـون من عـدم ثـقـة ديـانا ا
ــظــهــر الـوثــائــقي الــوفـاة بــهم.كــمـا يُ
ــأســـويــة لألمـــيــرة عــام 1997 في ا
باريـس من خالل مـقطع فـيـديـو غـير
احتـرافي صـورته مـجـموعـة أصـدقاء
يـشــاهــدون األخـبــار الـتــلـفــزيـونــيـة
ــزاجـهم ويــبـيّن الــتــــــبـدد الــســريع 
اجلــــيــــــد األولـــــي مـــــع اإلعـــــــالن

ـــــروري القـــــــاتل. عـــن احلــــادث ا
WOÝULG½« …œU

ـــدرك إد بــيـــركـــنــز بـــوجـــود عــدد ال يُ
يــــحـــصـى من األفالم الــــوثــــائـــقــــيـــة
اخملـصـصـة لديـانـا لـكـنه يـوضح أنه
(أراد من خالل فـــيــلــمـه تــقــد مــادة
انغـماسـيـة وجتريـبيـة أكـثر). ويـقول
اخملـرج إن (الـعـمل الـوثـائقـي يـحاول
الــعــودة إلى تــلـك احلــقــبــة من خالل
وثــــائق أرشـــيــــفـــيــــة ويـــكــــشف عن
ــط ســـــــــــــــــردي األحــــــــــــــــــداث فــي 
ــــعــــرضــــفـي وقت تــــواجه حــــالي).ويُ
لـكيـة البـريطـانيـة حتديات العـائلـة ا
مــنــذ خــروج األمــيــر هــاري وزوجــته
مـيـغـن مـاركل الـلــذين يـقــوالن إنـهـمـا
واجــهـا تــعــلـيــقــات عـنــصــريـة داخل
األسرة ويخـوضان إجراءات قـانونية
مع الـصـحافـة الـفـضـائـحيـة لـلـحـفاظ
ــنـتج عـلـى خـصــوصـيــتـهــمــا.وأكـد ا
ن تـــشــ (قــصــتـــهــمــا هي من ســا
األسـبــاب الـتي دفــعـتــنـا لـصــنع هـذا
الـفــيــلم أو عـلى األقـل الـســبب الـذي
جعل هذه اللحظة تـبدو مناسبة لنا).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

افـتتح نـقيب الفـنان الـعراقيـ جبار
ــاضي وعــلى قــاعــات جــودي االحـــد ا
الـنـقــابـة الـتـشـكـيـلـيـة مـعـرض الـفـنـان
ـاء ) مـحـمـد شـوقي بـعـنـوان (حـيـاة ا
ـهــنـدس عالء بــحـضــورامــ بـغــداد ا

مـعن وسفير الـيونسكو لـلسالم الفنان
نــصـيـر شـمــة ونـخب فـنــيـة وإعالمـيـة
ثـقـافــيـة تـهـتم بـشـأن الـفن الـتـشـكـيـلي
ــعــرض بـاعــجـاب وتــطــوره. وحـظي ا
وثـناء احلـاضرين وتـتواصل فـعالـياته

لغاية اسبوع كامل .
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مـركز بيـناتانغ لألبـحاث في غـينيا
اجلــديــدة فـويــتـيـك نـوفــوتـني (إنّ
الــتـنـمـيــة االقـتـصــاديـة في الـقـرى
مـتـوقّـعـة لـكـنّـهـا ال حتـصل بـشكل
عام). وتـضاعف عـدد سكـان البالد
البالغ  9مالي نسمة ثالث مرات
تقريباً منذ االستقالل عام 1975.
ويـوضح نوفـوتني الـذي يعمل في
الـــبالد مـــنــذ  25عـــامـــاً أنّ بــعض
شـركـات اسـتـثمـار الـغـابـات تـتّجه
حـالـياً إلى بـابـوا غيـنـيا اجلـديدة
وذلـك مع وجــــود عــــدد قــــلــــيل من
الــغـابــات في جــنـوب شــرق آسـيـا
وحتــويل جــزء كـبــيـر من األراضي
إلـى مزارع زيت الـنخيـل. وسمحت
ـــاضي بـــقـــطع الـــســـلـــطـــات في ا
“انتقائي ”لـألشجار والذي يسمح
. ووفق لـلـغابـات بالـتعـافي سريـعاً
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كـــانــون الـــثــاني  (2022وأضــاف
(فـــلـــتـــرقــد روحـه بــسـالم).وأشــار
بــابـتـيـست روجـو إلى أن (مـصـمم
األزيــاء الـكــبـيــر كـان ال تــزال لـديه
قـرر أن يـعـلن مـشـاريع وكـان مـن ا
الـعديد من التـعاونات اجلديدة في

بداية األسبوع).
ـولـود في وصـل تـيـيـري مـوغــلـر ا
ســـتـــراســبـــورغ في كـــانــون األول
 ?1948إلــى بـــــــــــــاريــس فـي سـن
الــــعــــشــــرين ثـم أنــــشــــأ عالمــــته
الـــتــجــاريـــة اخلــاصـــة "كــافــيه دو
بــــاري" في الـــعـــام  1973قــــبل أن

يـؤسس شركة "تييـري موغلر" بعد
ذلـك بـعـام.وقـد فـرضـت تـصـامـيـمه
تطورة نـفسهـا بسرعة ـنظمـة وا ا
ــوضــة.وفي الـســنـوات فـي عـالم ا
الـالحقـة صـمم مـالبس بـيـونسـيه
ولـيـدي غاغـا وعام  2019عـاد من
الــتـــقــاعــد لـــيــبــتــكـــر إطاللــة كــيم
كــــرداشــــيــــان في حــــفــــلـــة "مــــيت
غـــاال".وبــاإلضــافــة إلى تـــنــظــيــمه
عـروضـا عامـة مـذهلـة لـتصـامـيمه
شــرع في ابـتـكـار الـعـطـور وحـقق
عـطـر "إيـنـجل" اخلـاص بـه جنـاحا

كبيرا.

{ بـاريس (أ ف ب) - تـوفي مؤلف
صـورة الـفرنـسي جان الـقـصص ا
كـلود ميـزيير أحـد مؤلفي سـلسلة
) لــيل (فـــالــيـــريـــان إيه لــوريـــلـــ
الـسـبت األحـد بـحـسب مـا أعـلـنت
دار الـنـشر "دارغـو" لـوكالـة فرانس
بـــرس.وقــــالت "دارغـــو" في بـــيـــان
(بـبـالغ احلـزن عـلمـنـا بـوفـاة جان
كلود ميزيير ليل  23كانون الثاني
 2022عن عمر  83عامًا).وأضافت
(يـرتـبط اسم ميـزيـير بـشـخصـيتَي
فـالـيـريـان ولوريـلـ الـلـذين شارك
في ابـتكارهـما ورسمهـما ألكثر من

 50عـامًا جـنبـا إلى جنب مع كاتب
الـسـيـناريـو وصـديـقه القـد بـيار

كريستان).
ومـيزيـير الـذي تأثـر به العـديد من
ـؤلـفـ هو إحـدى الـشخـصـيات ا
الـــبــارزة في ســـلــســلـــة الــقــصص
ـصـورة الــفـرنـسـيـة الـبـلـجـيـكـيـة ا
هـــــــذه مع مـــــــيـل إلى اخلـــــــيــــــال
الــعــلـمي.وعــمل أيــضــا في الـرسم
الــــتـــــوضــــيــــحـي والــــتــــصــــويــــر
الــــفـــوتــــوغـــرافـي والـــســــيـــنــــمـــا
والــتـلـفـزيــون.وعـلّـقت دار "دارغـو"
قــائــلـــة (إن طــاقــته وشــخــصــيــته

جــديـدة اعـتـبـارا من األحـد. ولم تـكن
أرديـرن وشريـكهـا كالرك غايـفورد قد
أعــلــنــا مــوعـدا لــلــزفــاف لــكـنـه كـان
مــــــــتــــــــوقـــــــعــــــــا فـي األســــــــابــــــــيع
ــقـبـلـة.وسـتـكــون الـقـيـود اجلـديـدة ا
الـتي تشمل أيـضا وضع الكـمامة في
اخلـــارج ســـاريـــة عــــلى األقل حـــتى

قبل. نهاية الشهر ا
وعــنـــدمــا ســئــلت عـن هــذه الــقــيــود
وتـأثيـرها عـلى زواجهـا قالت أرديرن

(هذه هي احلياة).
وأضـافت (أنا لست مختلفة عن آالف
الـــنــيـــوزيــلـــنــديـــ اآلخــريـن الــذين
واجـهوا مواقف أكثر صـعوبة بسبب
ن فـيهم الـذين لم يـتمـكنوا الـوباء 
من الـبـقـاء مـع أحـبائـهـم الـذي كـانوا
يعانون شكال خطيرا من الفيروس).
وسـجلت نـيوزيـلنـدا التي جنحت في
الـسيـطرة عـلى الوبـاء إلى حد كـبير
15104 إصـــابـــات و52 وفـــاة مـــنـــذ

بداية اجلائحة
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الـقوية وأعماله اخليرية وبساطته
وبـهـجـة حـيـاته وفـضـوله جـعـلـته
شخصًا له قيمته ومحبوبا جدا).
ـصــمم الـفـرنـسي الـى ذلك تـوفي ا
وضة في تييري موغلر الذي قاد ا
الــثـمـانـيـنـات األحـد عن  73عـامـا
"ألســبـاب طـبـيـعــيـة" وفق مـا أعـلن
مـلـحقه الـصحـافي جان بـابتـيست
روجـو لـوكالـة فـرانس برس.ونـشر
بــيـان عـلى احلــسـاب الـرسـمي في
فـــيــســبـــوك لــلـــمــصــمـم جــاء فــيه
(نـبلغكم بحزن شـديد بوفاة السيد
مـانـفريـد تـييـري مـوغلـر األحد 23

{ لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
ا تومسون في مهرجان أقرت إ
سـانـدانس الـسـيـنـمـائي الـسـبت
ــشـهــد الـعــاري الـذي أدّته بـأن ا
في فــيــلـمــهـا اجلــديــد عن امـرأة
كــبـيــرة في الــسن تــوظف عـامال
خلــدمـتــهـا جــنـســيـا كــان (عـلى
األرجح أصـعب شـيء اضـطـررت

للقيام به). 
ـمـثـلـة احلـائـزة جـائزة وتـؤدي ا
أوسكـار والبـالغة 62 عاما دور
الـبـطـولــة في فـيـلم (غـود الك تـو
يو ليو غراندي) كمدرسة سابقة
تـعـاني من الـكـبت وتـدفع لـشـاب
وسـيم مقـابل مـغـامرات جـنـسـية
ندمت على عدم القيام بها عندما
كـانت أصغـر سـنـا.ويتـنـاول هذا
الــفــيـلم الــكــومـيــدي الــذي تـدور
مـعــظم أحـداثه في غــرفـة فـنـدق
أخـالقـــيـــات الـــعـــمل في مـــجـــال
ــرتــبــطـة اجلــنس واحملــرمــات ا
باألمـومة والـشـيخـوخة ويـشمل
مــشـــاهـــد حــمـــيـــمــيـــة وعـــاريــة

لتومسون.
ـمــثــلـون واخملــرجـون  وتــدرّب ا
ــشــاهــد (عــارين تــمــامـا) عــلى ا
ولعـبوا ألـعابا تـضمـنت منـاقشة
أمــور حــول أجـــســادهم من أجل
بناء الثقة.  وقالت تومسون (مع
ذلك يـبــقى من الــصـعب جـدا أن

تكون عاريا في سن 62).
 وأضافت خالل حلقة نقاش عبر
االنـــتـــرنت (ال أعـــتـــقـــد أنـه كــان
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ــــكن أن نــــوفــــوتي هــــذا األمــــر 
يتغيّر.

ويـشرح قائالً (هناك حالياً ضغوط
لـتنفيـذ مشاريع زراعيـة كبيرة. أما
ـشكلة الكبيـرة هنا فتتمثّل بزيت ا
ــجــرد قــطـع شــجـرة الــنــخــيل. و
واحــدة ســتـعــودون لــقـطع ثــانــيـة
وثـالـثـة. وبـهـذه الـطـريـقـة تـدمّرون
بـسرعـة فائـقة هـيكل الـغابـة وهذا
مــا حــدث فـي بــورنــيــو). ويــشــيـر
مـــــــــوقـع (غــــــــلـــــــــوبـل فـــــــــورست
ووتـش)االلكـتـروني إلـى أنّ غـابات
بـابوا غيـنيا اجلديـدة كانت تغطّي
ئة من األراضي في العام  93في ا
2010. وبـ عامي 2001 و2020
ـنظـمة أن الـبالد فقدت 3,7 تـقدّر ا

ئة من غاباتها. في ا
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سيـارة من نوع (واز) روسيـة الصـنع شاع استـعمـالها
لـدى اجلـيش الـعــراقي مـنـذ مـنــتـصف الـسـبــعـيـنـات من
اضـي ووردت في عقـود عـسـكـريـة مع االحتاد الـقـرن ا
السـوفييـتي السـابق الى العراق بـأكثـر من موديل لكـنها
جـمـيـعـهـا مـتـشـابـهـة من حـيـث تـركـيـبـهـا األساس إذ ال
حتـتوي عـلى أي وسيـلة لـلرفـاهيـة فليـس فيـها تـبريد أو
مـقـاعـد وثـيـرة أو وسـائل أخـرى كـمـا لم تـكن مـصـفـحة
وكـانت مخـصـصة لـآلمـرين والقـادة في وحـداتهم داخل
عسـكرات وكانت أيـضاً تنـقل القادة الى اجلبهـة وفي ا
مـــنـــازلــهـم في االجـــازات. وكــان بـــعض الـــضـــبـــاط قــد
استخدمها في مهمات قتالية عند االضطرار في جبهات
ـكن ان نـنـفي احلـرب هــذه الـصـورة الـغـالـبــة لـكن ال 
وجـود سـيـارات يـابـانـيـة مـبـردة يـسـتـخـدمـهـا الـقـادة في
الـزيـارات الـبــعـيـدة لـلــوحـدات وكـذلك ســيـارات أعـضـاء
كـتب العسـكري وقيـادات الفروع لـكنهـا جميـعا كانت ا

بسعر ال (واز) الروسي عندما يحمى الوطيس. 
لـو كــانت ســيـارة “واز ”ذات رفــاهـيــة لـعــاش اآلمـرون
والقادة حياة منفصـلة عن جنودهم في األجواء العراقية
القـاسية لـكن هذه السـيارة لم يعـد لها وجـود واندثرت
وأصبح بديـلها اجلـسكارات والـهمرات والـسيارات ذات

نعش والفخامة العظيمة.  التصفيح العالي والتبريد ا
 من خالل هـذا الـتـفـصـيل الـذي قـد يـكـون صـغـيـراً في
ــكن الــنــظــر الـى عالقــة اآلمــرين مع نــظــر بــعــضــهـم 
وحداتـهم والـوظائف الـتفـتيـشيـة التي يـنبـغي االضطالع
ــواجــهـات بـهــا الســيــمـا عــلى خــطـوط الــتــمـاس ذات ا

احملتملة. 
هناك مـراجعات أسـاسية يـنبغي ان جتـرى للحـفاظ على
ـسـلـحــة بـوصـفـهـا قـوات قـتـالـيـة لـديـهـا لـيـاقـة الـقـوات ا
مهمات موحدة ال فـرق ب قيادات وجنود اال من خالل
واجـبـات وخطـط واشتـراطـات االنـضبـاط الـعـسـكري في
الــتـســلــسالت. الـســيــارات الـتــعــبـويــة اخلـشــنــة غـابت
والـكروش عـادت تتـقـدم الضـباط الـكبـار وحـياة الـعيش
ـكــاتب اخلـلــفـيـة بــاتت هي الـســائـدة وهـذه ــرفه في ا ا
عوامل يجب التوقف عندها عـند معاجلة خلل مع فال
يـكـفي تـبــديل الـقـيـادات الــعـسـكـريــة بـعـد كل أزمـة ألنّ
ــكن الــســيـاقــات مــتــوارثــة وســائــرة بــاجتـاه تــرهل ال 

نكرانه. 

 ©≥∑® vMF  öÐ Ï…UOŠ

أيـقـظني شـخـيـرهُ مُـبكّـراً فـنـهـضتُ من فراشـي جزعـاً كـان مـفعـول اخلـمـر قـد غادرني
وهافتْ مـعهُ فكرة قتل صـاحبي الذي مازال يـشخرُ بال انقـطاع; في ح بعـد فراقهِ ليلة
ـسدَّس; واآلن.. ال أمس كـنتُ أُحـصي الـدقـائق لـقـدومهِ وقـدْ جـهَّزتُ طـلـقـةً في حـجـرة ا
أعـرف كـيف أفـرغـهـا مـنه! تـركتُ الــغـرفـة ألشـطف وجـهي وإذا بـامـرأةٍ دمـيـمـةٍ تـعـتـرضُ
ـا رأيـتهـا تـشـحذُ قـرب جـامع احلـيـدر خانه مـتـشـبَّهـةً بـالـرجال; فـمالبـسـها طـريقي; طـا
ذكورية; كـما تضـع كوفيـةً مرقَّطـةً على رأسهـا وترتدي قـفطانـاً تطوَّقهُ بـحزامٍ عريض ٍمن

 : الكتَّان األبيض فتبدو كشيخِ عشيرةٍ أزرى بهِ الدهر. نصحتني بصوتٍ أجشْ
- اتركْ هذا اخلان.

 : مازحتها بخبثٍ
? - عندي عرق; هل تشرب

بخـبرتها استشعرتْ شراستي فولَّت األدبـار عني; رشقتُ وجهي بحفنةِ ماءٍ باردةٍ ألعود
انعي مستيقظاً; نهض وقبَّلني ضاحكاً ثمَّ تمتم: - لنْ ادعكَ تتوه.. إِلى الغرفة فوجدتُ ا

 : استفزَّني كالمه; قلتُ ساخطاً
- أنتَ ضائع أيضا; فكيف تكون لي مُنقذاً?

ـقالة على مـشـعلِ طـبّاخٍ غـازي بـسـيط كنتُ ابـتـعـتهُ مع األثاث; لم يـنـطقْ بـكلـمـةٍ وضع ا
وانـشـغل بـسلق الـبـيض في دورق مـعـدني فـهو يـحب الـطـعام بـشـراهـةٍ خالفـاً مني; بلْ
سدَّس عندمـا أكون محبطاً يكون الطعام ألدّ أعدائي ومهما كان مذاقه مُغريَّا. أخرجتُ ا

: من حتت الوسادة ألتركهُ على الطاولة; قلتُ على استحياءٍ
سدَّس طلقة وال اعرف كيف استخرجها? - في حجرة ا

: نظر نحوي بارتيابٍ ليقولَ مستفهماً
نْ أعددتَ هذه الطلقة?  -

: أجبتهُ بصراحةٍ
- ليس هناك غيركَ من أفكر بقتله. 

ـرونـةٍ خاطـفةٍ أخـرجَ الـطلـقـة منهُ ثمَّ ألـقـمهـا في جوف ضـحكَ بـرعونـةٍ رفع مـسدَّسي و
سدَّس إِلى يدي وهو يناكدني:  اخملزن وأعاد ا

- حاول التخلّص منهُ قبل أنْ يقتلك.
بعد أنْ أكـمل إفطاره; تداولتُ مـعهُ بشأنِ برنامـجنا القادم; فـقرَّرنا جتاهل فكـرة حركتنا
ض سـوى أسـبـوع حتى الـثـوريَّـة; لنـبـدأ مـرحـلة أخـرى هي االنـتـبـاه إِلى أشعـارنـا; لم 
انـعي مجـموعـة شعـرية من حـسابه اخلـاص بديـباجـةٍ اعتـباطـيةٍ تـعلنُ عن بـيانه أصـدر ا
الـشعـري الـفانـتازي الـذي ال أوَّل لهُ وال آخر; كـان صـاحبي مـغرمـاً بالـفـذلكـات الثـقافـية
اجلوفاء; ولـذا لم يحصد سوى السراب منها. بينما غدى مكان إقامتنا مالذاً لألصدقاء
الـهـاربـ من احلـرب; ضـيـاء سـالم وأحـمـد عـبـد احلـسـ الـذي كـان يـنـوي الـهـرب إلى
َّـن زار الـغــرفــة أديب دمث األخالق كــان يـتــأبَّط مــجــمـوعــته الــقـصــصــيـة ســوريـا; و
»مـساحة بيضاء «فرحـاً بصدورها من الشـؤون الثقافـية وقدْ نشر قـاص معروف مقاالً
ـستد ح ا يقرظـها في إحدى الـصحف; هذا الـقاص الوديع كـنتُ اشعر بـقلقهِ ا نقديـَّ
يـجـلس معـنـا; إذْ كـان هاربـاً من اجلـيش مـثلـنـا ومن سـوء حظه بـعـد فـترة وجـيـزة أُلقي
ـفجع الـذي انتشـر ب الوسط القـبض عليه ثمَّ انـتشـر نبأ إعـدامه; وبسـبب ذلك اخلبر ا
ـا فيهم ابن مـدينتي »كـائن الفردوس «الـذي كان الثـقافي تبـخَّر الوافـدون من غرفـتنا 
ـضي ليـلته علـى بساطٍ مـهلهلٍ يأتي بنـجمـتهِ اجلويَّة الـوحيدة عـلى كتـفهِ ليـسهر مـعنا و
انعي عند أقارب في منطـقة البيَّاع; فلقدْ نشطت مفارز األمن ويغادرنـا فجراً واختفى ا
بـالـبـحث عن الهـاربـ من احلـرب; بـينـمـا كـنتُ أعـيش ساعـاتي عـلى كفَّ عـفـريت; أعود
مـخـمـوراً إِلى غرفـتـنـا آخـر الـلـيل وقـبل دخـولي في الـزقاق كـنتُ أرى شـرطـيـ خـامـل
ـهذّبة فيردَّان عـلى سالمي باحتـقار; ذات ليلة نطقـة; فألقي علـيهما الـتحيَّة ا يحرسـان ا

 : استوقفني أحدهما وسألني بصالفةٍ
- نراكَ تعودُ ثمالً في كل ليلةٍ متى تدرس وكيف تنجح?

- أبو إسماعيل الدنيا تضحك علينا في كل يوم ألسخر منها الليلة بكأسٍ من اخلمر. 
- لكنَّك تستهز من هذه الدنيا في كل ليلة?

- صحيح; والله ال أدري.
فـيقـهـقهـان وأضحك مـعهـمـا على حـياتي الـتي ال مـعنى لـها; بـيد أنـي تمـكَّنتُ أخـيراً من
جمع قـصائدي الـتي نشـرتها في الـصحف وقـدمتهـا إِلى الشـؤون الثقـافيـة. قبل وصول
ـنظمة احلـزبية في منـطقتنـا بسبب فراري أخي األصغر لـيبلـغني أنَّ أبي أُستدعيَ إِلى ا
من احلرب. كُـنَّا نـحتـسي اجلِعـة في حانـةٍ قـرب سيـنمـا اخليـام; ح دخل زنـبور أحـمر
وائد كلـها وتوجَّه نحوي ليطلب هويـتي; بهدوءٍ وضعتها بيده.. ; ترك ا بحثـاً عن الهارب
تمـعَّن فيهـا طويالً وأعـادها لي; بيـنمـا شحبَ وجه أخي مع أنه جـاء إِلى بغداد بـتصريح
ا تـأكَّـد من انـصـراف االنـضبـاط الـعـسـكري إجـازتهِ الـرسـمـيـة; 

 : تنهَّدَ قائالً
- كادَ فؤادي يخمدُ من الرعب; أيُّ قلبٍ في صدرك يا أخي?

- لقدْ أدمنتُ على اخلوف.
- وماذا أقول للوالد?

- سألتحق بوحدتي العسكرية خالل أيام.
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا
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ـنافسات اإللكترونية ضمن غارينا  ا
ــكن أن تــكــون فــرصــة فــري فـــايــر 
ـســتـقـبـل وهـذا مـا إليــجـاد شــريك ا
حــــــدث مع الـالعــــــبـــــ مـن أصـــــول
سـورية الـلذين تزوجـا بعـد أول لقاء
جــــمـــــعــــهــــمــــا فـي عــــالم األلــــعــــاب
اإللـكـترونـيـة.التـقى داود داوود وآية
يــوشي لــلــمــرة األولـى عــبــر شــبــكـة
اإلنــــتــــرنـــــيت في أيــــار 2021 وذلك
نـتيجـة رسالة بعـثها داود عـبر خيار
ـــرفق مع الـــلـــعـــبــة مـــربع احلـــوار ا
وأشـــاد بـــأســـلـــوب لـــعـــبــهـــا وثـــمن
بـذولـة في لـعبـة الـرمـاية جـهـودهـا ا
الـشـهيـرة عـلى الهـاتف احملـمول من
مـنزله في لبـنان.في تلك الـفترة كانت
آيـة تعـيش في سوريا لـتمهـد رسالة
داود لـــهــــا الـــطـــريق أمـــام صـــداقـــة
افــتــراضـيــة بـ الــثــنـائي تــوطـدت
أركــــانـــهـــا يــــومـــاً بـــعــــد يـــوم خالل
مـنافسـات غارينـا فري فايـر وفتحت
ـراسالت واتـصـاالت يـومـية اجملـال 
ســـاهــمت في تــعـــزيــز روابط األلــفــة
بــيـنــهـمــا.سـاهــمت هـذه الــعالقـة في
ـــشــتـــركـــة الــتي كـــشف الـــقـــواسم ا
جتـمعـهما لـيتبـادال أطراف األحاديث
ـلـيئـة بـالضـحك والـفرح ـمـتعـة وا ا
رغـب داود البـالغ من العـمر 28 عـاماً
إلـى حتويل هـذه الـصداقـة إلى قـصة
حـب رومانـسـيـة وقـام بـشـراء هاتف
مـحمول جديد حلبيبته آية لتستمتع
بــتــجـــربــة أفــضل خالل مــنــافــســات
الـلـعبـة. قـال داود وفـقا لـبـيان تـلـقته
ــــدى (الـــــزمـــــان) امس:(شـــــعـــــرت 
الـسـعـادة الـتي تـغـمرهـا مـنـذ لـقـائـنا
األول وأردت أن تـشـعـر بأنـني مـهتم
بــهـا لـذلك قــررت أن أهـديـهــا هـاتـفـاً

مـحموالً جديداً إظهاراً إلعجابي بها
ولم أعــتــرف حــيــنــهــا أني أحــبــهـا).
وتـابع: (قـوبـلت هـديـتي بـالرفض من
جــانــبـهــا ولــكن ســرعـان مــا غــيـرت
رأيـهـا عنـدمـا أدركت نيـتي بـأن أكون

صديقاً مخلصاً لها).
ـنـافـســات بـيـنـهـمـا في واســتـمـرت ا
رحــاب عــالم الــلــعــبـة االلــكــتــرونــيـة
وتـبــعـهـا تـواصل اسـتـمـر عـلى مـدار
ــتــلك داود أربـــعــة أشــهــر قـــبل أن 
ـشــاعــره جتـاه اجلــرأة لالعــتــراف 
آية والتقيا بعدها للمرة األولى على
: أرض الـــــــواقـع.وأردف داود قـــــــائالً
(فــكـرت مــلــيـاً بــطـريــقــة إلخـبــار آيـة
بـحــقـيـقـة مـشـاعـري ووجـدت الـسـفـر
لــســوريــا ومــواجــهـتــهــا شــخــصــيـاً

الطريقة األفضل).
ــرة األولى الــتي وحتــدثـت آيــة عن ا
: التقت خاللها بداود شخصياً قائلةً
(اليوم الذي التقينا فيه للمرة األولى
كـــان األســـعــد فـي حـــيــاتـــنـــا وكــان
الجـتماع نظـراتنا للـمرة األولى معانٍ
نـافسـة عبر مـختـلفـة عن التـفاعـل وا
شـبـكة اإلنـترنـيت وجـسدت الـلحـظة
الـتـي وصف خاللـهـا مـشـاعـره قـصـة
رومـانسيـة كنت أعيـشها وأشـعر بها
ـــاثــلـــة داخــلي لـــوجــود مـــشــاعـــر 
جتــــــاهه).وكـــــشـف داود آليـــــة خالل
زيــــارتـه الــــقــــصــــيــــرة عـن رغــــبــــته
بـالتـخطـيط لرحلـة قادمـة إلى سوريا
لــطــلب يــدهــا لـلــزواج من والــديــهـا.
: (بـــعــــد مـــرور وحتــــدث داود قـــائـالً
رتقب وعد ا بـضعة أشهر وحـلول ا
أتــذكــر أنـني كــنت مــتـوتــراً لــلـغــايـة
عـنـدمـا زرت والـد ووالـدة آيـة فـأنا ال
أعـلم كـيف ستـكون ردة فـعلـهم ولكن
بعد مقابلتهم شعرت باالرتياح ألنهم

أســاسـيـاً مـن أنـشـطــة حـيـاتــهـمـا
الــيـومــيــة.اخـتــتم داود بـالــقـول:
(شـكلت هـذه اللـعبـة اإللكـترونـية
ـشـتـركة نـقـطـة بـدايـة حـياتـنـا ا
نـحن نعيش اليوم معاً ويجمعنا
سـقف واحـد نـسـتـمـتـع بـخوض
نـافسات سـوية) وأشار غـمار ا
داود (إنــهــا لـعــبـة إلــكــتـرونــيـة
نـعشقهـا ونقضي أمتع األوقات

.( معاً

أدركـوا صـدق مـشـاعـري ومـدى حبي
البنتهم).

خالل األيـام القـليـلة بعـد خطـوبتـهما
أقــام الـــثــنــائي حــفـل زواجــهــمــا في
مـــديـــنــة الـالذقـــيــة وحـــضـــره أفــراد
عـائـلتـيهـما ومـجمـوعة من األصـدقاء
. يعـيش الـثـنـائي داود وآية ـقـربـ ا
اآلن في لـبـنان وجتـسد غـارينـا فري
فـايـر الـتي جـمـعـتـهـمـا لـلمـرة األولى
ـنـافـسـات اإللـكـتـرونـيـة جـزءاً عـبــر ا

{  ويـليـنغـتون (أ ف ب)  –اضـطرت
رئـــيــســة الــوزراء الـــنــيــوزيـــلــنــديــة
جــاسـيـنــدا أرديـرن لــتـأجـيل زفــافـهـا

األحـد بـسـبب الـقـيـود اجلـديـدة التي
فـرضتها حكومتها للتعامل مع عودة
ـتـحورة انـتـشـار وباء كـوفـيد-19 وا
أومـيكرون. وقـالت أرديرن (زفافي لن
يـحـدث) بـعدمـا أوضـحت بـالتـفـصيل
هــذه الـقــيـود اجلــديــدة الـتي تــشـمل
حتـديد عـدد األشخـاص في جتمع أو
حـــــدث مــــا بـ 100 شـــــخص كـــــحــــد
أقـصى.وأضافت (لقـد انضمـمت للتو
ــــــواطــــــنـــــ إلـى الــــــعـــــديــــــد مـن ا
الـنـيـوزيلـنـدي اآلخـرين الـذين مروا
ـاثـلـة بسـبب الـوبـاء وأنا بـتـجـربة 
أعــــتــــذر من كل األشــــخــــاص الـــذين
يــواجــهـون مــثل هـذا الــســيـنــاريـو).
تحورة ودفع ظهور تسع إصابات با
أومـــيـــكــرون ضـــمن عـــائــلـــة واحــدة
سـافرت بـ مدن عدة حلـضور حـفلة
زفــاف وكــذلك إصــابـة طــاقم طــائـرة
إحـدى الـرحالت التي قـامت بهـا هذه
الـعـائـلـة بـاحلـكـومـة الـنـيـوزيـلـنـديـة
بـــقـــيـــادة أرديـــرن إلى فـــرض قـــيــود
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بـنـســلـفـانـيـا بـعـد ظـهـر اجلـمـعـة في
طـــــريـــــقــــــهـــــا إلى مـــــخــــــتـــــبـــــر في
فـلـوريدا.وقـالت الـشرطـة عـلى تويـتر
إن (أربــــعــــة قـــرود فــــرت من مــــكـــان
احلــــادث إلـى اجلــــوار).و أوضــــحت
الـــشـــرطــة أنه  الـــعـــثــور عـــلى كل
وقع اإلخباري احمللي الـقردة.وأفاد ا
ــراكــز دبـــلــيـــو ان اي بي نــقال عـن ا

{ واشــنــطن) ,أ ف ب) - عــثــر عــلى
ثالثـة قرود هـاربة حتطـمت الشـاحنة
الـتـي كـانت تـنـقـلـهـا إلى مـخـتـبـر في
واليــة بـنــسـلــفـانــيـا بــعـد تــعـرضــهـا
حلــــــادث مـــــروري وقــــــتـــــلـت قـــــتال
ـركـبـة التي رحـيـمـا.فـقد اصـطـدمت ا
كـانت تـقل مـئـة من هـذه الرئـيـسـيات
بـشـاحـنـة تفـريغ قـرب دانـفـيل بـوالية

كافحة األمراض والوقاية األمـريكية 
مـنـهـا أن احلـيـوانـات الـهـاربـة قـتـلت
قـــتـال رحـــيـــمـــا.وقـــالت سي دي سي
لـلـمـوقع أن (الـقـردة هـبـطـت اجلـمـعة
فـي نـــــــــيـــــــــويـــــــــورك آتـــــــــيــــــــــة من
مـــوريــشـــيــوس).وكـــان يـــعــتـــقــد في
الــسـابق أن أربـعـة قــرود فـقـدت بـعـد
ـــــــوقـع إلى أن احلــــــــادث.وأشـــــــار ا
مــروحــيــة تــابـعــة لــلــشــرطــة مـزودة
كـاميـرات حراريـة استُـخدمت لـتعقب
القردة بينما استخدم العناصر على
األرض مصابيح يدوية قوية.ونشرت
شـرطة والية بنسلفـانيا صورة تظهر
قـردا عـلى شـجـرة قـبـالـة الـطريق 54
خـالل الــلــيل الــبـــارد. ويــصل ســعــر
الـقــرد الـواحـد من هـذه الـرئـيـسـيـات
ـكاك الـطويـلة ـعـروفة بـاسم قرود ا ا
الـــذيل إلى عـــشــرة آالف دوالر. وقــد
تـمت االسـتـعـانة بـهـا إلجـراء أبـحاث
عـلى لـقاح فـايروس كـورونا بـحسب

ز. صحيفة نيويورك تا
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بإمكاني القـيام بذلك قبل بلوغي
هذه السن). 

وأوضــــــحـت (ومع ذلـك جتــــــعل
الـسـن الـتي أبـلــغـهـا األمــر أكـثـر
صـعــوبـة ألنـنــا لـسـنـا مــعـتـادين
عـلى رؤيـة أجـسـاد غـيـر مـجـمّـلة

على الشاشة).
ـــــا كــــان  وأشـــــارت إلى أنـه (ر
أصـعب شيء اضــطـررت لـلـقـيـام

به وهذا أمـر مثـير لالهـتمام في
حـد ذاته).  وتـابــعت (ذلك يـروي
قــصــة حـيــاتي كــامـرأة مــحــاطـة
ـــــطــــــالـب وصـــــور أجــــــســـــاد
ــأسـاة مــسـتــحـيــلــة وهـذه هي ا
الـــكــــبــــرى جلــــســــد األنــــثى في
الـــقــرنـــ الـــعــشـــرين واحلــادي
والــعــشـــرين. وهي أمــر عــلــيــنــا

تغييره بكل تأكيد).

{ غــــولــــغــــوبــــيب (أ ف ب)  –في
جــبــال سـتــار الــنــائـيــة في بــابـوا
غــيـنـيــا اجلـديــدة يـبـدي الــسـكـان
األصـلـيـون تـقـديـراً كبـيـراً لـلـكـنـغر
الـشـجري وطـيور اجلـنة لـكن هذه
احلــيـوانـات الـنـادرة تـواجه خـطـر
االنـقراض بسبب إقـبال الصيادين

التقليدي عليها.
وقـد تـصـبح الـغابـات الـتي تـعيش
فـــــيــــهـــــا وهي واحـــــدة من آخــــر
ــنــاطـق الــبــريــة الــكــبــيــرة عــلى ا
األرض ضـحـية الـفأس واجلـرافة.
يــــقـــول الـــشــــاب لـــويـــد لــــيـــو من
غـولـغـوبـيب وهـو مـجـتـمع جـبلي
يـعـيش سـكّانـه أساسـاً عـلى زراعة
الـكـفاف وكـان أسالفهم يـعتـمدون
قــبل بــضـعــة عــقـود فــقط أســلـوب
ـا كـان سـائـداً في حـيـاة مـشـابـهـاً 
الـعـصـر احلـجري احلـديث (يـشـير
كــــبــــار الــــسّن إلـى أنّ الــــكــــنــــغـــر

لك). الشجري هو ا
ويــوضح أنّ هـذا الـكـنــغـر (يـعـيش
فـي أعــلـى الــغـــابـــة وال يــأكـل إلّــا
بــعـض الــفــاكــهــة وال يــقــطف إلّــا

الطازجة منها).
وكــان احلــيـوان الــشـقــبــاني الـذي
زج بشكله ب الكنغر والليمور
شـكالً من أشكـال العـملـة يُسـتخدم
لدفع مهر العرائس. وهذا اخمللوق
الـذي ال يـزال يُـلـبَس ذيـله كـشـعار
مـعرّض خلطر شـديد وهو من ب
ـهـددة بـاالنـقـراض أكـثـر األنـواع ا
عـلى األرض ومدرج ضمن القائمة
احلــمـــراء لالحتــاد الــدولي حلــفظ

الطبيعة.

نطقة نوعان إلـى ذلك يعيش في ا
مـن طــيـــور اجلـــنـــة يُــطـــلق عـــلى
إحــداهـــمــا اسم (كــاروم) بــالــلــغــة
احملــلـيـة وتُــعـتــبـر مـحــلـيـاً مــلـكـة

الطيور.
ويـصطـاد النـاس هذه الـطيور رغم
أنّ ذلـك غـــيـــر قـــانـــوني. وتُـــحـــفَظ
الــريش والــطـيــور احملــنـطــة الـتي
ـنــازل ويـتم تُــعـتــبـر ثــمــيـنــة في ا

إحضارها خالل احلفالت.
ـوجـودة حول وتـتـمـتّع األشـجـار ا
غــولــغــوبـيـب بـقــيــمــة كـذلـك مـثل
ماثلة في بابوا األشـجار األخرى ا
ـكن أن يؤدي غـيـنـيـا اجلـديـدة و
ـتمـثل في إزالة زدوج ا الـتـهديـد ا
الــغــابــات والـصــيــد إلى تــقـويض
مــصـيـر هــذه األنـواع الــفـريـدة في
الـــبالد.ويــقــول عـــالم األحــيــاء في
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