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جـدد رئيـس التـيار الـصدر مـقتدى
تأكيده على تشكيل حكومة الصدر
اغـلبية وطنية مرحباً باحلوار مع

ـعارضة الوطنـية . وكتب الصدر ا
عـقب لـقـائه تــغـريـدة عـلى تـويــتـر 
وفــد ضم رئـيــسـا مـجــلس الـنـواب
مــــحــــمـــد احلــــلـــبــــوسي واقــــلـــيم
كــردســتــان نــيـجــرفــان الــبـارزاني
ورئـيـس حتـالف الـسـيادة خـمـيس

اخلـــنــجـــر  قــال فـــيــهـــا (أوقــفــوا
اإلرهـــاب والـــعــنف ضـــد الـــشــعب
والـــشــركــاء فـالزلــنــا مع تـــشــكــيل
حـكـومة أغـلـبيـة وطـنيـة) وأضاف
ــعــارضــة (نـــرحب بــاحلــوار مـع ا
الـوطـنـيـة). واسـتـقـبل الـصـدر في

أو عــلى األقل مـنع تــفـاقم األمـور)
الفــــتـــا الـى ان (حـــزبـه مـــتــــمـــسك
ـرشحه هوشيـار زيباري لرئاسة
اجلــمـهــوريـة وال يــوجـد أي شيء
بــشـأن انــسـحــابه من الـتــرشـيح).
سـاءلة والـعدالة واجنـزت هيـئة ا
ـرشحـ لـرئـاسة تـدقـيق أسـمـاء ا
اجلـمهورية.وقال بيان للهيئة انها
ـرشـح (أجنـزت تـدقـيق أسـماء ا
لـرئاسـة اجلمـهوريـة البـالغ عددهم
 26مــــرشـــحـــا بــــيـــنـــهـم شـــخص
ــســاءلــة  مـــشــمــول بــاجــراءات ا
وانها بصدد تسليم النتائج بشكل
ــــان). واعــــلن رســــمـي الى الــــبــــر
ـرشـح مـجـلس الـنـواب اسمـاء ا
لـــلــمــنــصب. وذكــر بــيــان امس ان
ـرشح هم كل من خالد صديق (ا
عـزيز محمد وفـيصل محسن عبود
الــكالبي وشــهـاب احــمـد عـبــدالـله
الــنــعـيــمي وحـســ احـمــد هـاشم
الـــصـــافي واحـــمــد مـــوح عـــمــران
الــربــيــعي واحــمــد يــحـيـى جـاسم
جــويـد الـسـاعــدي وصـبـاح صـالح
ســـعــيــد وكــاظـم خــضــيــر عــبــاس
داوغــنه ورزكـار مـحـمـد امـ حـمه
ســعــيـد وكالويــز عــلي امـ بــيـره
ولـؤي عبـد الصـاحب عبـد الوهاب
احملـــــــسن وريــــــبـــــــوار اورحــــــمن
وسـتاصـالح عارف وحمـزة بريسم
ـعمـوري وهشـيار مـحمود ثـجيل ا
مـحـمـد مـصطـفى زيـبـاري وحـس
مــحــسن عــلــوان احلــســني وعــبـد
الـلطيف محمد جمال رشيد الشيخ
مــحــمــد وعــمــر صــادق مــصـطــفى
مـــجــيــد الــعــبـــدلي وبــرهم احــمــد
احلــاج صـالح احــمـد وثــائـر غـا
مـحمد علي بكتـش العثمان واقبال
عـبـد الله امـ الفـتالوي وخديـجة
خـــدا يــخش اســد قالوس وجــبــار
حـسن جاسم وهادي عـبد احلس
صدام الفريجي ورعد خضير دفاك
صــايل وئـومـيـد عـبـد الـسالم قـادر

طه باالني). 

بــاحملـــافــظـــة.وقــال ان (الـــلــجــان
الـفنـيـة أخـتـارت مـوقع الـسـيـفون
في نــاحــيــة أور لــيــكــون مــوقــعـاً
جـديـداً إلنــشـاء مـديـنــة سـيـاحـيـة
وترفـيـهيـة مـتكـامـلة وسط مـديـنة
الــنــاصـــريــة ) واضــاف ان (هــذا
ـــشـــروع هـــو إحـــدى مـــشـــاريع ا
صــنــدوق إعــمــار ذي قــار لــلــعــام
ـــديــنــة 2022) مــشـــيــراً الى ( ا
سـتكـون مـتـنـفـساً جـمـالـيـاً ألبـناء
احملــافــظــة). والــتـــقى الــكــاظــمي
واألمــ الـــعـــام جملـــلس الــوزراء

حميد الغزي قائد عمليات سومر
وبحثا معه مـطالب معتصمي ذي
قار.وقالت قيادة الشرطة في بيان
تلقته (الزمان) امس إن (الكاظمي
ـناقشة والغزي اسـتقبال حـربية 
مـلف خــريـجي احملــافـظــة وآلـيـة
حتــقـيــقــهــا في الــقــريب الــعـاجل
وحتديد آليـة مشتركـة ب االمانة
العامة جملـلس الوزراء واحملافظة
حلـلـحـلـة مـلف مـعـتـصـمي ديـوان
ــعــاهـد احملـافــظــة من خــريـجي ا

التقنية والكليات االخرى). 
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نـاقـش رئـيس الــوزراء مــصــطـفى
الكاظـمي مع قائد عـمليـات سومر
الـــفــريق الـــركن ســـعـــد حــربـــيــة
ـتـظـاهرين في مـحـافـظة مطـالب ا
ثلة االم ذي قار فيما طالبت 
ـتــحـدة في الـعـراق الـعـام لال ا
هــنـيس بـالسـخــارت  احلــكــومـة
ـعـالم االثـرية لـتـكون االهتـمـام با
قبـلة لـلسيـاح. وقالت بـالسخارت
خالل زيارتـهـا مـدينـة اور االثـرية
امس ان (الـــعـــراق بـــحـــاجـــة الى
االســتــقــرار واالزدهــار) مــشــددة
عـلى (ضـرورة قـدوم الـسـيـاح الى
مــديــنـة اور واالســتــمــتــاع بــهـذه
االمــاكن اجلــمــيــلــة في الــعـراق)
ودعت بالسـخـارت احلـكـومـة الى
(أهـــمـــيـــة خـــلق اجـــواء امـــنـــيـــة
لــلــســيــاح بــهــدف الــقــدوم لــهــذه
االمــاكـن الــســيـــاحــيـــة الــذي من
شأنه خلق فـرص عمل للـكثير من
ــواطـنــ في احملــافــظــة).وكـان ا
احملـافظ مـحـمـد هـادي الـغـزي قـد
اكـد اخـتـيـار مـوقع جـديـد إلنـشـاء
مدينة سياحية وترفيهية متكاملة
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وإيـجـاد احلـلول الـنـاجعـة لـلـقضـاء عـلى الـتعـنـيف الذي
يـتــضـمن أشــكـال مــتـعــددة قـد تــكـون غــيـر ظــاهـرة في
اجملـتـمـع والـتـقــلـيل من اثــاره عـلى الــفـئــات الـضـعــيـفـة
وتقـد افـضل اخلدمـات الـطبـيـة والصـحـية لـهم ونـشر
الوعي اجملـتـمـعي بـشأن مـخـاطـر العـنف بـالـشـراكة مع
ـعنـية). فيـما رصـدت الوزارة امس  7217 اجلـهات ا
اصـابة بكـورونا مقـابل شفاء  5759 حـالة وبواقع 13
ـوقف الــوبـائي الــيـومي الـذي وفــاة جـديــدة. واوضح ا
اطــلـعـت عـلــيه (الــزمــان) امس ان (عــدد الــفــحــوصـات
اخملتـبرية التي اجرتها الوزارة لعـينات مشتبه اصابتها
بـالـفايـروس بـلـغت اكـثر من  26 الـفـا  حـيث  رصد
اصابة  7217 بـكورونا في عموم احملـافظات) مشيرا
الى ان (الـشــفـاء بـلغ  5759 حــالـة وبـواقع  13 وفـاة

جديدة).
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اودت االحـوال اجلـويـة الـسـيـئـة
فـي اوربــا والــبــرازيـل والــهــنــد
بـــحــيـــاة عــشـــرات االشــخــاص
مــتـسـبــبـة بــانـقـطــاع الـكــهـربـاء
وفــوضى بــحـركــة الـنــقل فـيــمـا
رجـح مـتــنــبىء جــوي  انــتــهـاء
االمــطــار ظــهـر الــيــوم الــثالثـاء.
وكـتب صادق عـطية في صـفحته
عـلى فـيـسـبـوك امس ان (احلـالة
ـمطـرة تنتـهي قبل ظهـر اليوم ا
مـصحـوبة بـتحـول الريـاح تكون
مـثـيـرة لـلـغـبـار في غـرب جـنـوب
الـــــبالد) وتــــابـع انه (مـــــتــــوقع
دن انخفاض درجات احلرارة با
كــافــة  لــتــســتــمــر حــتى يــومي
االربـــعـــاء واخلــمـــيس وتـــعــود
ــقـبل). لــتـرتــفع يــوم اجلـمــعـة ا

بدورها  استنفرت وزارة الكهرباء
ــواجـهـة ســوء األحـوال اجلـويـة.
وقـال بيـان للـوزارة تلـقته (الـزمان)
امـس انـــهـــا (وجــــهت مالكــــاتـــهـــا
واجهة ـئة  بـالدوام بنسـبة مئة با
سـوء األحـوال اجلويـة) داعـيا الى
ــــيــــاه (اســــتــــثــــنـــــاء مــــشــــاريع ا
ـستشفيات ومحطات التصريف وا
ـــبـــرمج). ولـــقي 18 مـن الـــقـــطع ا
شـخـصـا عـلى األقـل مصـرعـهـم إثر
أمــطــار غـزيــرة هـطــلت بــ يـومي
اجلــمـعــة واألحـد فـي مـديــنـة سـاو
بـاولو بالـبرازيل.وقال مـكتب حاكم
سـاو باولـو في بيـان انه (مـنذ يوم
ــــاضـــيــــة تـــســــبـــبت اجلــــمـــعـــة ا
ـصرع  18شـخـصا الـفـيـضانـات 
بـينهم سبعة أطفـال وبتشريد نحو
 500أسـرة). وأعـلن احلـاكـم جواو
تخصيص نحو  2.7مـليون دوريـا 

ـدن العشـر األكثر ـساعدة ا دوالر 
نطقة األكـثر اكتظاظا تـضررا في ا
بــالـسـكـان بـالــبـرازيل. وقـتل ثالثـة
أشـــــخــــاص عـــــلى األقـل وأصــــيب
آخــــرون بـــــجــــروح حــــ ضــــربت
عــاصــفــة تــرافــقت مع ريــاح قــويـة
ــانــيــا وبــولــنــدا واجلــمــهــوريــة أ
الــتــشـيــكـيــة  مــتـســبـبــة بــاقـتالع
أشـــــجـــــار وفـــــوضـى في حـــــركـــــة
الـنقل.وقـضى رجل يبلغ  58عـاماً 
كـان يتـنزه مع رفـيقـته في بيـليتس
قـرب بـرل بـعـدما أدت الـرياح إى
سـقـوط لـوحـة إعالنات انـتـخـابـية
ـانـية.وتـوقفت بـحـسب الشـرطة اال
حـــركــة الـــقــطـــارات لــلـــمــســـافــات
الــطـويـلـة جــزئـيـاً لــيل الـسـبت في
عـــدد مـن مــنـــاطـق شـــمـــال وشــرق
الــبالد  والســيـمــا بــ هـامــبـورغ
ن. وبـقــيت احلـركـة وبــرلـ وبــر

غـير منتظمـة بسبب سقوط أشجار
وغــــــــصــــــــون عــــــــلـى الــــــــســــــــكك
احلــديـد.وأعـلـنـت فـرق اإلطـفـاء في
بــولـــنــدا ســقــوط قـــتــيل وإصــابــة
خــــــمــــــســــــة بـــــســــــبـب الــــــريـــــاح
الـــعــاتـــيــة.وتــعـــرضت هـــامــبــورغ
ياه ألحـوال جوية قاسية وغمرت ا
سـوق السـمك الشهـير عـلى ضفاف
نــهــر إيــلـبي.ولـم يـتـم تـســيــيـر أي
قـطار بـ هامـبورغ ومنـتجع بـينز
عـلى سـاحـل بـحـر البـلـطـيـق وب
بحسب شركة السكك بـرل وبينز 
ــانـــيــة الـــعـــامــة.وفي احلـــديـــد األ
تأثـرت حـركة الـتـشيـكـيك وبولـنـدا 
الـنـقل بـالـعـاصـفـة. وتـرك نـحو 70
راكــبــا عـالــقــ في قـطــار مــتـوقف
بدون يـربط بـ بـودابـست وبـراغ 
تــــدفـــئـــة أو كــــهـــربــــاء مـــدى أربع
سـاعات. وقضى شخص على األقل

ـيــاه الـشــوارع وانـقـطع وغــمـرت ا
ـنازل الـتـيار الـكهـربائي عن آالف ا
عــنــدمــا ضـربـت الـعــاصــفــة مـالك
ــــارك نـــهــــايـــة الــــســــويـــد والــــد

األســـــبــــــوع.وقـــــالـت الـــــشـــــرطـــــة
ـاركـيـة إن (امرأة في الـثـامـنة الـد
والـسـبعـ لقـيت حـتفـها في وسط
ــارك بــســبـب شــدة الــريـاح) الــد
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واشــــارت الى ان (الـــريــــاح قـــذفت
ــــرأة خـــارج مـــنــــزلـــهـــا أدت إلى ا
وفــاتـهــا).وتـضــرب مـوجـة صــقـيع
غـيـر اعـتيـاديـة العـاصـمـة الهـنـدية

نـيودلهي منذ أيام حاصدةً وفيات
ــشــردين.واعــتــادت فـي صــفــوف ا
نــيــودلــهي الــتي يــسـكــنــهــا نــحـو
عـــشـــريـن مـــلـــيـــون شـــخص عـــلى
تــقــلـــبــات الــطــقس الــشــديــدة مع
درجـات حــرارة غـالـبـاً مـا تـتـخـطى
35 إلى  40 درجـــــة أو تــــســـــاقط
أمـطار غـزيرة أو ذروة الـتلوث في
تـــــشـــــكل اخلـــــريـف. وبــــرغـم ذلك 
الـعـواصف واألمطـار اجلـليـدية في
ــاضي اخــتــبـاراً كــانــون الــثـاني ا
قـاسياً لكثيـرين. حيث سجلت أكثر
األيــام صـقـيــعـا  وبــلـغت احلـرارة
الـــــقــــصــــوى  12,1 مـــــئــــويــــة أي
ـعدل بـانـخـفـاض  10درجـات عـن ا
ــوسـمـي فـيــمـا نــاهـزت احلـرارة ا
الــدنـيـا صـفــر أحـيـانــاً وبـقـيت مـا
دون عـشـر درجـات خالل عـدة أيام.
ووقــــضى  176شــــخــــصــــاً جـــراء

ـديـنـة مـنـذ مـطلع الـصـقـيع في ا
الــعـام بـحـسب مـا أفـاد سـونـيل
كـــومــار ألـــيــديـــا عــضـــو إحــدى
ــسـاعـدة ــنـظــمـات الــرئـيــسـة  ا
ـــشـــردين .ووشـــلّـت عـــاصـــفــة ا
مـنـاطق ثـلـجـيـة في وقت سـابق 
تحدة على عـدة شرق الواليات ا
غـرار نـيـويورك وبـوسـطن. وقال
خــبــراء االرصـاد ان (الــعـاصــفـة
تـــســبـــبت بـــفـــوضى في الـــنــقل
وانـــــقــــطـــــاعــــات فـي الــــتـــــيــــار
الــكــهــربــائي في مــنــطــقــة يـبــلغ
سـكانهـا نحو 70مـليون نـسمة)
واضــافـــوا ان (هــذه الــعــاصــفــة
واحــــدة من أقــــوى الــــعـــواصف
الــشــتــويــة مــنــذ ســنـوات حــيث
اعــلـنت نـيـويــورك ونـيـوجـيـرزي
حـــــالــــة الـــــطــــوار وطـــــلب من

السكان البقاء في منازلهم).

∫lOI

هندي يتدثر من
موجة صقيع
جتتاج بلده

احلـنـانة  الـبـارزاني واحللـبوسي
واخلــنــجـر  في اطــار مــبـادرة من
ــــقـــــراطي رئـــــيـس احلــــزب الـــــد
الـكـردستـاني مـسعـود الـبارزاني 
الـذي  وجّه فـي وقت سـابق رسـالة
الـى الرأي العـام  نصـها (من أجل
شاكل وتـوفير بـيئة مـناسبة حـل ا
وجــيـدة لـلـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في
بـدأت مـبـادرة سـيـاسـيـة الــعـراق 
ـان اقــتــرحت عــلى رئــيــسي الــبــر
مـناقـشة كـيفـية مـواصلة واالقـليم 
الـــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وجتــنب
ــشـاكل واتـمـنـى ان تـكـون لـهـذه ا
ـــبــادرة نــتـــائج جــيـــدة لــصــالح ا
الـــعـــراق وكل مـــكـــونــاتـه). وكــتب
ـــان عـــقب انـــتـــهــاء رئـــيـس الــبـــر
اجــتـمـاع احلـنـانــة  تـغـريـدة عـلى
قــــال فـــيـــهــــا (ولَّى زمن تــــويـــتـــر 
الــتـدخالت اخلـارجـيـة في تـشـكـيل
احلـكومات العراقية تتحرك جبال
الــعــراق وصــحــراؤه إلى الــنــجف
ـبـاحثـات حـكومـة عراقـيـة وطنـية
خـالصة ال شرقية وال غربية). كما
مـرقــد االمــام عـلي ابن زار الــوفــد 
ابـي طالب عليه الـسالم عقب لقائه
بـــــالــــصـــــدر. ووصل الـــــبــــارزاني
واحللبوسي واخلنجر الى النجف
عــــبـــر مـــطـــارهـــا الـــدولي  وكـــان
بـــأســـتــقـــبـــالــهم احملـــافظ مـــاجــد
الـوائـلي . فـي غـضون ذلـك  اعرب
ــــقـــــراطي رئـــــيـس احلــــزب الـــــد
الـــكـــردســـتـــانـي  عن أمـــله في أن
يـثمر اجتمـاع احلنانة في النجف
عـن نتـائج ايجـابيـة تمـهد الـطريق
شاكل احلـاليـة التي تواجه حلـل ا
الــــعــــمـــلــــيــــة الـــســــيــــاســـيــــة في
الـعـراق.وبـحـسب تـغـريـدة له عـلى
تــــويــــتــــر قـــال  (يــــحــــدوني أمل
مـــخــلص أن الــلــقــاء بــ الــصــدر
ان سـيثـمر رئـيـسي االقلـيم والبـر
ــهـد الـطـريق نــتـائج ايـجــابـيـة و
شاكل احلـاليـة التي تواجه حلـل ا
الـعـمـليـة الـسـياسـيـة في الـعراق).

فــيـمـا افـادت مــصـادر بـان الـصـدر
ــقــدمـة خالل ـقــتــرحــات ا رفـض ا
اجـتماع احلـنانة حلل اخلالف ب
صادر األطـراف الشيعـية. وقالت ا
ان (الــصـدر أصــر عـلـى اسـتــبـعـاد
رئـيس ائتالف دولة القانون نوري
ورحـب بـــــكل الـــــقــــوى ـــــالـــــكي  ا
الــشــيــعـيــة األخــرى) مــؤكـدين ان
بـادرة كونـها كانت (سـبب رفض ا
من وراء احلدود  في رساله ضغط
مـن قـائـد فـلـيق الــقـدس اسـمـاعـيل
قــــــاآني عــــــلى االكـــــراد). فـي وقت
وصـف اخلنـجـر مـبادرة احلـنـانة
بـانـهـا خـطـوة في طـريق اسـتـقرار
الـــعــراق ودفع الــفــتــنــة. وقــال في
تــغـريــدة عـلى تــويـتــر ان (مـبـادرة
احلـنانة خطوة في طريق استقرار
الـعـراق ودفع الفـتنـة وتغـليب لـغة
احلـوار مع  الـتأكـيـد على تـماسك
حتـالفاتـنا واختيـاراتنا الـوطنية).
ويــرى مـراقــبـون انه (حـتى االن ال
تـزال احملاوالت متعثرة في اشراك
أطــراف من اإلطـار الـتـنـسـيـقي في
حـكومة أغلبية وطنـية يصر عليها
ـتـحـدث الــصـدر).  الى ذلك  اكـد ا
ـــــقـــــراطي بــــــإسم احلـــــزب الــــــد
الـكـردسـتـاني مـحـمـود مـحـمد أن
قــــــــاآني طـــــــلـب مـن الـــــــرئـــــــيس
الــــــبــــــارزانـي لــــــعب دور فـي حل
ـــشــاكل الــقــائـــمــة داخل الــبــيت ا
الـشـيعي.وقـال مـحمـد في تـصريح
امـس ان (قاآني مـوجود في بـغداد
مـنذ مدة طويـلة وكانت له زيارات
إلـى أربيل لـلقـاء البـارزاني  حيث
طـــلـب مــنـه أن يـــلــعـب بـــحــكـم مــا
يــحــظى به من احــتـرام في عــمـوم
ـــشــــاكل الــــعــــراق دوراً ويـــحـل ا
الــقـائـمــة داخل الـبـيت الــشـيـعي)
مــؤكـدا انه (كـانـت لـقـاآني زيـارات
إلـى العـراق يرافـقه فيـها مـسؤول
مـلف العراق دانايي فر) وتابع ان
(الــــكل مــــهـــتم بــــإخـــراج الــــبـــيت
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اطـلـقـت وزارة الـصـحــة  سـتــراتـيـجــيـة لــلـقــضـاء عـلى
التـعنـيف الـذي يتـضمـن أشكـاال متـعـددة قد تـكون غـير
ظـاهــرة في اجملـتــمع والـتـقــلـيل مـن اثـاره عـلى الــفـئـات
ـقـبـلـة. وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) الـضـعـيـفة لـالعوام ا
امس انه (بـدعم من وزير هـاني العقـابي وحضـور مدير
عام دائـرة الصحة العـامة رياض احللفي اقامت وزارة
ـيـة ورشة الـصـحـة بـالتـعـاون مع مـنـظـمـة الـصحـة الـعـا
اطالق اخلطـة الستراتيجية لـلحد من العنف القائم على
ـقــبـلــة لـضــمـان تــوفـيـر الـنـوع االجــتـمــاعي لالعــوام ا
خدمـات نـوعيـة مـوحدة تـمـنع العـنف الـقائم عـلى الـنوع
ــؤســسـات االجـتــمــاعي وتــعــزيــز االسـتــجــابــة له في ا

الصحية) 
واضاف ان (اخلـطة تهدف الـتركيز عـلى اسباب العنف

الشرطة طـفالً مختطـفاً من قضاء
الـكـحالء.وذكــرت مـديـريــة شـرطـة
محـافـظـة ميـسـان في بـيان تـلـقته
(الـزمـان) امس إنه (بـعـد الـتـبـلـيغ
عن حالـة خـطف ألحد األطـفال من
قـــبل شـــخص قـــام بـــاســتـــدراجه
واقــتـــيــاده الـى مــكـــان مــجـــهــول
بـتــهـديـد الــسالح  عـلـى الـفـور
تـشــكـيـل فـريق عــمل مــخـتص من
شــبــعــة مــكــافــحــة إجــرام قــضـاء
الـكـحالء وقــسم شـرطــة الـقـضـاء
وفــوج طــوار مـيــســان الــرابع)
واضـاف ان (ســرعــة االسـتــجــابـة
األمـــنـــيـــة قـــادت لـــكـــشف مـــكـــان
اخملـــطـــوف وحتـــريـــره بـــســـرعــة
قـيـاسـية حـيـث وجـد متـروكـاً في
أحـــد األمـــاكـن الـــتي يــــتـــخـــذهـــا

اخلــــــــاطف مـالذاً لـه كــــــــمـــــــا 

وفي عام 2019 قـام بالـعـودة الى
بغداد لـغرض اسـتطالع االوضاع
علومـات وتنفيـذ عمليات وجمع ا
ارهــابــيــة فـيــهــا) واشــار الى ان
ا يسمى (االرهابي الثاني عـمل 
ديوان الشـرطة الالاسالميـة وبعد
ذلك  اخــتـيــارة لــلـمــشــاركـة في
الـعــمـلــيـات االرهــابـيـة فـي جـبـال
مكـحـول وبـعد انـتـهـاء العـمـلـيات
ــــوصل و عــــاد الى مــــديــــنــــة ا
ـحـاربة الـقـوات األمنـية تكـلـيفه 
ــشــاركــة في عــمــلــيــات حتــريــر ا
ـديـنـة  اذ  إتـخـاذ االجـراءات ا
الــقـانــونــيــة بـحــقــهــمـا لــيــنــالـوا
جزائـهم الـعـادل عـلى مـا اقـتـرفوة
مـن اعـــــمـــــال اجـــــرامـــــيـــــة ضـــــد

االنسانية). 
وفي مــــيـــســـان  حــــررت مـــفـــارز

االستخبارات في وزارة الداخلية
ا يسمى كتـيبة داعشية باإلداري 
وأحــد مـــعــاونـــيه في مـــحــافـــظــة
نينوى. وقال بيـان تلقته (الزمان)
امس ان (مـفـارز الـوكــالـة تـمـكـنت
من الـقـاء الـقـبض عـلى ارهـابـيـ
ادة اثن مـطلوبان وفـق احكام ا
اربـعـة ارهـاب وذلك النـتـمـائـهـمـا
لـــــعـــــصــــــابـــــات داعش مـن خالل
الـتـحـقـيـقات مـعـهـم حيـث اعـترف
ـــــا االرهـــــابـي االول انـه عـــــمـل 
يسمى ديـوان اجلند لـواء الغرباء
واشـتـرك بـعـمــلـيـات ضـد احلـشـد
الـشـعـبي في جـبـال مـكـحـول ومن
ثم تسنم منـصب ما يسمى اداري
كتـيـبة عـمـر بن اخلطـاب واشـترك
ــة ضـد ــوصل الــقــد ــعــركــة ا
القوات االمـنية احملـررة للمـدينة 
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اكـد جـهـاز االمن الــوطـني  مـقـتل
مـــا يــــســــمى بــــوالي بــــغـــداد في
بتنظيم داعش خالل ضربة جوية
نــوعــيــة عـــلى اوكــاره في قــضــاء
الـطـارمـيـة . وقـالت خـلـيـة االعالم
االمـني في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان (اجلــهــاز اكــد مــقــتل مــا
يـسـمى نـائـب والي شـمـال بـغـداد
خالل الـضــربـة اجلــويـة االخــيـرة
على أوكـار داعش في الـطارمـية)
واضـــاف انه ( الـــتـــعــرف عـــلى
ـدعو عدوان فـرحان جفال هوية ا
ــكـنـى شــيخ ســيف بــعــد اجـراء ا
الــــــفــــــحص الــــــطــــــبي دي ان اي
جلــــــثــــــته). واطــــــاحـت وكــــــالـــــة
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ــادة مــذكــرة قــبض بــحــقه وفق ا
 421 من قانـون العـقـوبات). كـما
ـتـهم اطـاحت شـرطـة احملـافـظـة 
بــجــرائم الــقــتل الــعــمــد في احــد
اقضـيـة ميـسـان. وقال الـبـيان انه
(وخالل عـمـلــيـة أمـنـيــة نـاجـحـة 
تـمــكــنت قــوة مـشــتــركـة مـن قـسم
ــيــمـونــة وفــوج طـوار شـرطــة ا
مـيـسـان اخلــامس واسـتـخـبـارات
من إلـــقــاء ومــكـــافـــحــة االرهـــاب 
تهم بجرائم القبض على احد ا
ادة ـطلوب وفق ا القتل الـعمد وا
406 من قانون العقوبات ) ولفت
الى ان (هذه الـعـمـليـة جـاءت بـعد
متـابـعـة مسـتـمرة وتـشـكـيل فريق
عمل مختص  بإمـرة مدير القسم

العميد كاظم زغير موسى ).

االنـــســـان في بــيـــان الى (ســـقــوط
 268قتيال من داعش و 98لقوات
األمـن الـــكـــرديـــة وقـــوات ســـوريــا
( ـوقـراطيـة وسـبـعة مـدنـي الـد
واضــاف ان (اسـتـمـرار احلـصـيـلـة
فـي االرتـــفـــاع جــــاء بـــعـــد عـــثـــور
الــقــوات الــكــرديــة عـلـى مـزيــد من
اجلــثث خالل عـمـلـيــات الـتـمـشـيط
والــتــفــتــيش في مــبــاني الــســجن

وأحياء محيطة به).
ــرصـد رامي  بــدوره  اكـد مــديـر ا
عــبـد الـرحـمن أن (احلـصـيـلـة غـيـر
نــهـائـيـة) عــازيـا األمـر إلى (وجـود
عـشرات اجلثـث غالبـيتهـا محروقة

ومشوهة).

مــؤكــدا انــهم (يــشــكـلــون تــهــديـدا
حــقــيــقــيــا لــلــمــنــطــقــة والــعــالم)
واضـــــاف ان (الــــقــــرار الــــعــــراقي
يــقــضي  بــاالســتــفــادة الــقــصـوى
واســتــمــرار الــتــعــاون الــبـنّــاء مع
حـــــــلف الـــــــنــــــاتـــــــو) وتــــــابع ان
(احلـــــــوارات بـــــــ إيـــــــران ودول
ــنـطـقـة جتــري بـشـكل جـيـد وأن ا
احـتـضـان العـراق لـهـذه احلوارات
دلـيل على الـدور اإليجابي والـبنّاء
لـلدبلومـاسية العـراقية). وارتفعت
عارك بـ القوات حـصيـلة قتـلى ا
الـكردية وداعش في سجن غويران
فـي احلـــســـكـــة إلى  373قــــتـــيال.
ـرصــد الـســوري حلـقـوق واشــار ا
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اكـد مسـتشـار االمن الوطـني قاسم
األعــــرجـي وجـــود أكــــثــــر من 10
آالف إرهــــــــــابـي فـي ســــــــــجـــــــــون
قــســد.وقـال األعــرجي في تـغــريـدة
عـلى تـويـتـر (شـددنـا خالل لـقـائـنا
ــارك مـع الــنـــاتــو و ســفـــراء الــد
والـنـرويج والـسـويـد عـلى ضرورة
حـاكمـة رعايـاها من قـيام الـدول 
الــدواعش في بـلـدانـهم وهم أكـثـر
مـن عـشــرة آالف إرهـابـي تـابــعـ
ألكــثــر من  50دولــة) واضــاف ان
(هـــؤالء االرهـــابـــيـــ مـــوجـــودين
حـاليا في سجون قـسد باحلسكة) قاسم األعرجي
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نصورية الغازي في ديالى  WLK∫ وزير النفط يلقي كلمة خالل حفل توقيع عقد تطوير حقل ا

وتعد مـهنة صـناعة الـعباءة الـرجالية
ـة فـي الـعــراق حـيث ــهن الـقــد من ا
كــانت وال زالت رمـــز تــراثي وعــنــوان
لــلــهـــيــبــة والــوقــار فـي اجملــتــمــعــات
الــعـشــائــريـة  ومـن احملـافــظــات الـتي
اشتـهـرت بـصنـاعـتـها هي مـحـافـظتي
الـنــجف ومـيــسـان. (الــزمـان ) ألــتـقت
بـعـدد مـن بـائـعي الــعـبـاءة الــرجـالـيـة
هنـة وكيفـية صنـاعتها. للتـعرف عن ا
وقـال احـد بـائـعي الـعـبـاءة الـرجـالـيـة
عــبــد الــهـــادي االســدي ان (الــعــبــاءة
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حـافـظة ـديـنة الـتـرفيـهـة  نظم في  ا
مـــيــســـان مــعـــرض لــطـــيــور الـــزيــنــة
ـــشـــاركـــة  55طـــيـــرا مـن فـــصـــائل
مـــخـــتــــلـــفـــة بـــواقع  25مـــربـــيـــاً من
احملـافـظــة وقـد نـظــمه عـدد من مـربي
الـطـيـور والــدجـاج األجـنـبي  ووصف
هـرجـان حـيـدر عـبـد الـواحد مـنسـق ا
ــهــرجــان بـــانــة االول من نــوعــة في ا
احملافظـة .  مشـيرا الى (مشـاركة عدد
ــثــلي مــربي دجــاج الــزيــنــة في من 
محـافـظـات البـصـرة وذي قار وواسط
وكــــــــربـالء وبــــــــغــــــــداد). وأوضح ان
شـاركة قسمت  إلى درجات (الطيور ا
بـحــسب الـصــفـات الــتي تـتــمـتـع بـهـا
الـطـيـور). الفـتـا الى ان (هـنـالك جلـنـة
مؤلفة من  3جزاء من خارج احملافظة
شاركة أشرفت على اختـيار الطيـور ا
ذات الـصفـات اخلـاصـة واضـاف بـانة
 عـــرض انــواع مـن دجــاج الـــزيـــنــة
والول مـرة مـثل "الـكــوجن والـبـراهـمـا
واألسباني" و اخـتيـار األجود مـنها
بعد أن  عـرضهـا على جلـنة صـحية
مــــخـــــتــــصــــة أشــــرفـت عــــلى إجــــراء
الفـحـوصـات لـلدجـاج لـضـمـان سالمة
هرجان). شاركة في ا جميع الطيور ا
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لـــعـــلي جـــاهل بـــالـــعــمـل الـــســيـــاسـي فــانـــا  ال احب
الـية لكـنه رجل قديـر ومتمـكن من عمله وزيـــــــــــر ا
وعــلـــمه.فـــلــمـــاذ تــســـحب مـــنه الـــثــقـــة.في ســابـــقــة
ـفــروض ان تــعــلـن االسـبــاب.فـي نــظـام مــلــعــونــة..ا
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ان عمـلـيـة اسـتبـعـاد اخملـاوف عن انفـسـنـا عـند ظـهـور اي عـرض مرضي
ـعززات الـفاعـله للـدفاعـات النـفسـية مهـما كـانت درجة االصـابة يـعد من ا
ــنــاعــة الــذاتــيــة والــتـي تــســهم في احملــافـــظه عــلى ا
ـــرض دون ظــهــور اي اجلــســمـــيــة جتـــاه احــتــواء ا
اعـراض اخــرى مـصــاحـبــة قـد يــكـون لــلـخـوف دور
اساس في استـحداثـها ان لم نحـترس قـدر االمكان

قبولة . من حدودة غير ا

ستوكهولم
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بعـد إنشاء مـجلس التـعاون اخللـيجي عام 1981شـهدت دول اخللـيج نقلـة نوعية
ـواطنـيها. دلـيل على الـوجود. كانت الـكويت رائدة في التـنميـة والبنـاء والرفـاهية 
في تطويـر مدنها ورفاهـية مواطنيـها يعود هذا الـتطور إلى بدايات تـأسيسها في
اضـي  حيث  تـشـجيـعهـا عـلى تطـويـر األنظـمـة الالزمة في سـتـينـيات الـقـرن ا
ـا في ذلك االقـتـصاديـة والـنـفـطـية والـسـيـاسـيـة تاتي جـمـيع مـجاالت احلـيـاة  
ـتـحـدة ثم قـطـر تـسـيـر في هذا مـلـكـة الـعـربـيـة السـعـوديـة واإلمـارات الـعـربـية ا ا
االجتاه في حتـس جميـع اخلدمات  وخاصـة بناء الـبنيـة التحـتية  وهـذا يشير
إلى أن دول اخللـيج في طريقها إلى القمة  وقد حدث هذا بالفعل. ونرى أن دول
اخلـليـج تتـميـز عن نـظيـراتهـا من الـدول األخرى  ال سـيمـا الـعربـية مـنـها  ألنـها
ادي لـلـشـبـاب واالسـتـفادة من ـعـنـوي  وا مـهـتمـة بـالـتـجـارب والتـوجـيه ارشـاد ا
اخلـبـرات األجـنـبـية الـرصـيـنـة لـلـدول الـكـبـرى لـيس في مـجـال واحد  ولـكن في
جمـيع مجـاالت احليـاة. دول اخللـيج  رغم أن الوضع كـان دائمًـا نوعًا مـن القلق
بـسـبب األوضـاع الـسـائـدة في الـشــرق األوسط  إلى حـقـيـقـة أنـهـا تـتـبع نـظـامًـا

وذجًا حيًا للحياة. دستوريًا بحتًا و
ا يضاعف دخـل مواطني الدول الصناعية واطن في تـلك الدول كبير    دخل ا
ـر بـها ـؤشـرات اإليـجـابـية الـتـي  ـيـزة مـن أهم ا الـغـربـيـة الـكـبـرى. وتـعـد هذه ا
الواقع االقـتصادي والـتجاري في اخلـليج اذ لم تكن هـناك خطـوط حمراء لـلعمل
ـواطن  اجلمـيع يعـيش في بـلدها اجلاد ولم نـشهـد حاالت سـلبـية علـى معيـشة ا
ـلوك واحلـكـام لـيل نـهار من أجل الـراحـة واالنـتمـاء ألرضـهـا  يـعمل الـشـيـوخ وا
وطنهـم  ودبلوماسيتها اخلارجية خير دليل على أن دول اخلليج دائما في طليعة

ميز..  العطاء والعمل االستراتيجي ا
شتـرك والتعاون أهداف مكـونات مجـلس التعـاون اخلليـجي منذ إنـشائه العـمل ا
بــ جـمــيع الــدول األعـضــاء في اجملـلـس  وأن مـصــيـرهم
واحد ألن خـليجهم واحد  ويقسمـون خبز العيش بينهم 
يز هـذه الدول اخلليـجية في حـياتها و هذه هي أهم مـا 
وهي تــسـتـحـق االهـتـمــام والـثــنـاء من جـمــيع اجلـوانب و

النواحي احلياة العصرية .

قد ال يـعرف الـكثيـرون ان سرجـون االكدي ابن غـير شـرعي لكـاهنـة علـيا وبقي
والده الـبيولوجي مـجهول النسـب ( ويقال انه كبيـر الكهنـة والذي كانت له عالقة
بكاهنة في وقت ال يسمح لهم بالزواج)  و قد ولدته امه سرا و وضعته في سلة
ـلك و اخذه و و غـطـتهـا بـالقـار و رمـتهـا في نـهر الـفـرات.. وجد الـسـلة سـاقي ا
ـلك و مقـرباً له في قصـة تشبه رباه فـاصبح سرجـون االكدي فـيما بـعد ساقي ا
لك قـصـة نـبي الـله مـوسى (عـليـه السالم). بـالـرغم من عـلـو مـقـام سـرجون مـن ا

لك  رافق وحماة ا حتى أصبح من ا
لك حـلم حلـماً لم يـصرح بـه حلاشـيته (فـيه انقالب سـرجون عـليه) لـكنه اال ان ا
بعـد ذلك احللم  فقد ثقته بسرجـون االكدي و حاول التخلص منه و قتله اال ان
مسـاعيه فشـلت اذا استطـاع سرجون ان يـخلعه و ان يـجلس على عـرش مدينة

لك صاحب السلطان العالي"..  كيش  وسمى نفسه "ا
سـجل الذي انـشأ امـبراطـورية  يُعـد سرجـون االكدي اول شـخص في التـاريخ ا
كونـات والقوميـات تتمتع بـادارات مشتركة) .. متـعددة االعراق (دولة متـعددة ا
اذ بـعـد حكم مـديـنـة كيش احـكم سـرجون سـيـطـرته على مـديـنة أور و نـيـمار و
ا فيها إيبالد و دارميتي ا ب النهرين و الشام  سيـطر  على األراضي العليا 
و ماري  كـما غزا سوريا و بالد كنعان أربع مرات و جمع اجلزية من عيالم و

توسط واخلليج وقد انتصر في  34معركة ! ماري  و وصلت فتوحاته للبحر ا
تمـيّزت فترة حكم سرجون بتطور التجارة و ازدهارها التي امتدت من أرز لبنان
إلى منـاجم الفضة و النحاس في األناضـول  كما شهدت جتارته إرسال السفن
ا في ذلك الـهند .. كما رست الـسفن في موانئ أكد من مدن إلى أماكن بـعيدة 

ون. ماجان و ملوحا و د
قام بـتـوحـيـد الـلـغة األكـاديـة لـتـكـون اللـغـة الـرسـمـيـة للـخـطـاب بـ جـمـيع واليات

امبراطوريته.. 
يعـتبر سرجون االكـدي اول شخص في التاريخ الـذي فصل الدين عن الدولة اذ
ـحاكم مـدنيـة و قلص عـابد و اسـتبدلـها  الغى احملـاكم الديـنيـة التي تـديرهـا ا

سلطات الكهنة و رجال الدين و حظر اشتراك الكهنة بلحروب و الضرائب 
لذلك يُعد سرجون االكدي ملك العلمانية و احلداثة االول في تاريخ البشرية..

ـمـلـكـة و احلـرب ـا يـحـسب لـسـرجــون اشـراكه الـشـبـاب في إدارة مـرافق ا و 
واعطاء فرصة للنساء في احلرب و الزراعة..

كانت كـيش قبل سـرجون على أبـواب اخلراب  فشـرع سرجـون باالنقالب لـيمد
عابد دنية بعد أن حدد سلطة ا وذج للـدولة ا هيمـنة الدولة وسلطتها و ينشئ 

و حجم دور الكهنة و منح الشباب فرصة التغيير..
بالـرغم من أن البـعض يحسب سـرجون مـلك مستـبد إال أنه مـصلح من طراز لم
تـعـهــده األ ألنه أعـطى لــلـجــمـيع فــرصـة اإلدارة وابـقـى الـقـرارات احلــاسـمـة

ملكة بيده.. واحلرب و موازنات ا
 هل نحن بحاجة إلى مثل سرجون ليحقق االنقالب على حكومات اخلراب ?!

هل في عـراق احلــضـارة الـيــوم من يـحـقق صــحـوة الـشـبــاب و يـطـرد االغـراب
نع االحتراب.. و

 قال لي أحـد علماء(تاريخ اجملتمـعات) االمريكان: ان العراق اذا
انــهــار يـصــبح ســاحــة لـلــجــمــيع وإذا يـنــتــفض يــحـكم

اجلميع)..
.. ستضعف ربنا انصر عبادك ا

.. على حكام اجلور الظا
{ عن مجموعة واتساب
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اثـنـى مـحـافظ ذي قــار مـحــمـد هـادي
الغـزي على اعـمال اجلـهد الـهندسي
لـلـحشـد الـشـعـبي وبـلديـة الـنـاصـرية
خلــدمـة شــوارع عـدة في الــنـاصــريـة

ومنها حي اجلامعة . 
جاء ذلك خالل جـولة تـفقـدية قـام بها
احملـــــــافـظ فـي احلي لـالطـالع عـــــــلى

الواقع اخلدمي فيها .
واكد ان (هذا اجلهد هو جهد طار 
ــشــاريع احلــكـومــيــة ســتـدخل وان ا
لهذا احلي بعـد غيابهـا عنه الكثر من
20 ســنــة  حـيث  احــالــة مــشـروع
لــلــمــنــطــقــة فـي قــطــاع الــكــهــربــاء 
واكــتــمــلت كــشــوفــات مــشــروع اخــر
لتعـبيد الطـرق الرئيـسية فـيها ضمن
خـــطــة هــذا الــعـــام). والــتــقى هــادي
الـغـزي  عـدداً من الـفـرق الـتـطـوعـيـة
في مديرية شباب ورياضة احملافظة.
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وقال الغزي ان (الفرق الـتطوعية لها
الـدور في دعم الـقـطاعـات احلـكـومـية
واألهــلـيـة وعــلـيــنـا دعــمـهم من اجل
ــواطـــنــة الــصــاحلــة تـــفــعــيل دور ا
والــعــمـل عــلى مــعــاجلــة اي خــلل او
ــــتـــعــــلــــقـــة ضـــعـف في اجلــــوانب ا

باخلدمات االساسية).
واضـــاف ان (دورهـم كـــمـــســـاهـــمــ

فعال في تطويـر اجلوانب التربوية
والثقافية لشريحة الشباب).

واستمع  الى بعض معوقات العمل
ووجه بـتـذلـيـل كل الـصـعـوبـات الـتي
تواجه الـفرق الـتـطوعـية الـعامـلة في
احملــافــظــة.  من جــهــة اخــرى تــرأس
الـغـزي  اجـتــمـاعـاً ضم اغـلب مـدراء
ركزية في احملافظة ومدراء الدوائر ا
الدوائـر اخلـدميـة  في قـضـاء الفـهود

عاون االداري . بحضور ا

ـاء وقـال ان (االجـتــمـاع ضم مـدراء ا
واجملـــاري والــكـــهــربـــاء  مــؤكــداً أن
ـــــعـــــوقـــــات  طـــــرحـــــهــــا أغـــــلب ا
ومــعــاجلـتــهــا خالل هـذا االجــتــمـاع

ناسبة لها). ووضع احللول ا
واجرى جولة ميدانية داخل القضاء
ـواطــنـ الــتـقى خـاللـهــا عـدداً مـن ا
واستمع الى مطالـبهم والتعرف على
مــشـــاكـــلـــهـم واإلســهـــام فـي إيـــجــاد

ناسبة. احللول ا
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- أعـلـنـت الــشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة
ُـســتـلــزمـات الــطـبــيـة في األدويــة وا
ســـــامـــــراء إحـــــدى شـــــركــــات وزارة
ـعـادن ومن خِالل قـسم الـصـنـاعــة وا
الـتـسـجـيل في بـغـداد الـتابـع لهـا عن
تسجـيل سبـعة مُسـتحضـرات دوائية

حتمـل عالمة  SDIالـتـجاريـة خِالل
العام اجلاري . 

وأشـارت مُدير قسم التسجيل مـروج
َّ في هـــاشــم إلى إنَ (الـــتـــســــجـــيل 
وزارة الــصــحــة خِالل شــهــر كــانــون
الــثــانـي اجلــاري لــلــمُــســتــحــضـرات
الـــدوائــــيـــة اجلــــديـــدة اخلــــاضـــعـــة

للتقييس والسيطرة النوعية بأحدث
ُـخــتـبـريــة  الفـتـةً إلى إنَ األجـهــزة ا
التسـجيل شمِلَ سبـعة مُسـتحضرات
دوائيـة خـمسـة مـنهـا جـديدة وأثـن
إعــــــادة تــــــســـــجــــــيـل تـــــضــــــمــــــنت
مُـــســتـــحـــضــرات (  Meclodinو
Sa- وSamadol  وSedilar 
Azithro- وExidil  وmavit 
 samو  ?( ( Salabidمُبـينةً أنَ
ُسـتحـضرات تُـستـخدم (أغلب هـذهِ ا
ُـــزمــنـــة ويــتم ُـــعــاجلـــة األمــراض ا
تــصــنــيــعــهـــا وفــقــاً لــلــمُــواصــفــات
ـيـة الــبـريـطــانـيـة والــدسـاتـيــر الـعــا
واألمـريـكـية الـرصـيـنـة بـهـدف تـأم
الــدواء لــلـمُــواطن الــعـراقـي بـكــفـاءة

وجودة عاليـة) . 
جتـدر اإلشارة إلى إنَ الشركة تسعى
وبــــــإســــــتــــــمــــــرار إلـى تــــــطــــــويـــــر
مُسـتحـضراتـها الـدوائيـة ( احلديـثـة
ُـنافسة والنمـطيـة ) بـأشكال حـديثة 
ُــسـتــوردة وإيـصــالـهـا إلى األدويـة ا

ُواطن العراقي بسعر مُناسـب . ا
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هنة جعلني مضني ولكن حبي لهذه ا
ابــدد الــصــعـــوبــات والــظــروف الــتي
واجهتني في سوق العبي الرجالية) .
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مـــشـــيـــراً الى ان (الـــعـــبـي لـــهـــا عــدة
مـــــوديالت وذات جـــــوده ونــــوعـــــيــــة

وتــصــنـع من صــوف الـــغــنم الــذي 
غـــزلـه وحـــيــــاكـــتـه) وان مـــدة اجنـــاز
الــعــبــاءة مــا بــ  20-10يـــومــاً وان
ـــســـتــخـــدمــة فـــيـــهــا هي اخلـــيــوط ا
الفرنسية والـيابانية والـسورية. فيما
أضاف بـائع اخر أبـو أنور ان (الـعبي
تنقسم الى قسمـ احلرير والكلبدون
وامــا الــعـبــاءة الــشــتــويـة فــهي عــلى
أنــواع وتــصــنع مـن الــوبــر الــعــراقي
ــرتــبــة األولى بــعــد الــوبــر وتــعــد بــا
اإليراني والـسـوري اما سـعـر العـباءة
فتـخـتـلف حـسب نوعـيـتـها فـالـعـباءة
الـصيـفـيـة بـسـعر   35الف ديـنـار اما
السـوري  فيـكون  100الف دينـار اما
االماراتي  125الف دينـار) وتابع أبو
أنـور ان (الـطـلب تـزايـد في الـسـنوات
األخيـرة من قـبل الشـبـاب وال يقـتـصر
عــلى الـــكــبــار فــقط  ويـــعــد الــلــبــاس
فضل لهم وهم حـريصون على لبس ا
نـاسبات العـباءة بالـرغبـة الكـبيرة بـا

العامة واخلاصة.

الـرجـالــيـة يـعـود اصـلــهـا في الـعـراق
نـطـقة وانتـشـرت في دول اخلـليـج وا
العـربيـة وكربـالء كان لـها نـصيب من
ــهـنــة) مــبــيــنـاً ان (مــحــافــظـة هــذه ا
العمارة تعد األفضل في غزل وحياكة
العباءة لـتميز صـوف وغزل احملافظة
كما انها تـعد اول محافـظة  خياطة
هنة العباءة فيها) موضحاً ان (هذه ا
مـارسـنــاهـا ألكـثـر من  60عـامـاً وهي
متوارثة من األجداد) مبينا ان (العمل
في صـنع الـعـبــاءة يـحـتـاج الى جـهـد

شاريع اخلدمية bIHð∫ محافظ ذي قار يتفقد عدد من ا

طالب مـعـهـد الـنـفـط خـريـجـو الـعـام الـدراسي 2019 - 2020 يـنـاشــــدون
وزيـر الـنـفط بـشـمـولــهم بـالـتـعـيـيـنـات كـونــهم مـسـتـوفي الـشـروط وذلك بـعـد
مـراجــعــات كـثــيـرة ومــقـابــلــة الـوزيــر صـحــبـة عــدد من الــنـواب (عــدي عـواد
وازنـة طيف ـالكي وعـلي شداد) ومـقابـلة مـدير ا ومصـطفى سـند وضـرغام ا
ـادي وال مـانع من تعـييـنهم ال سامي الـتي أكدت بـدورهـا توفـر التـخصص ا
الك الـوسطي سيـمـا وأن الشـركـات الـنفـطـية بـحـاجة مـاسـة خلـدمات هـذا ا
مـتـمـنـ من وزيـر الـنـفط أن يـشـمـلـهم بـعـطـفه األبـوي ويـنـتـشـلـهم من ضـيـاع

مستقبلهم مع التحية.

ـوافقة عـلى ما جـاء بكتاب ـتضمن ا ا
الـــوزارة بـــتــطـــويـــر احلــقل بـــاجلـــهــد
ـشــاركــة أحـد الــشــركـات و الــوطــني 
ـئة شـركـة نفط ؤهـلة  51بـا يـة ا الـعـا
ـئة الـشركـة األجـنبـية الـوسط و 49بـا
عياري جلولة احلقول واعتماد العقد ا
احلـدودية اجلـولة اخلـامسـة وفق مبدأ
ــشـــاركــة بــالــربح  وبـــنــاء عــلى ذلك ا
شـرعت الوزارة بتنظيم جـولة للتنافس
لـتطوير احلقل  و  أتخاذ االجراءات
األصـوليـة بهذا الـصدد حيث تـضمنت
اخلــطـوات اخـتـيـار عــدد من الـشـركـات
ؤهـلـة ودعـوتـها لـلـمـشـاركة ـيـة ا الـعـا
بــتــطـويــر احلـقل وعــددهـا  16شــركـة
حــيث أبــدت تـسـع مـنــهــا رغـبــتــهـا في
ـشاركـة) مؤكدا انه (وبـحسب وثـيقة ا
ــنــاقــصــة الـنــهــائــيــة  حتــديـد 20 ا
نـيسان  2021مـوعداً لفعالـية التنافس
قاولة على حـيث يلزم العـقد الشركـة ا
ـعدل حتـقـيق االنتـاج التـجاري األول 
ال يـــقل عن مــئـــة مــلــيــون قـــدم مــكــعب
قــيــاسي من الــغــاز اجلـاف يــومــيـا في
غـضون  اربعـة سنوات من تـأريخ نفاذ
الــعـقــد وحتــقـيق هــدف انـتــاج الـذروة
البالغ  300ثالثـمائة ملـيون قدم مكعب
قــيـاسي من الــغـاز اجلــاف في غـضـون
سـبعـة سنـوات من تاريخ نـفاذ الـعقد)
الفـتـا الى (تشـكيل جلـنة بـرئاسـة وزير
الـنفط وعـضويـة وكيل الـوزارة لشؤون
ديـرين العـام لـدوائر االسـتخـراج وا
الــقــانــونــيــة والــعــقــود والـتــراخــيص
الـبـتـروليـة والـرقابـة الـداخـليـة إضـافة
ـديـر الـعــام لـشـركـة نـفط الى مــعـاون ا
الـــوسطً حـــيث  تــنـــفـــيــذ فـــعــالـــيــة
الـتــنـافس في مـبـنى الـوزارة بـحـضـور
ـثلي الشـركات األجنبـية  اذ اسفرت
الــعـمـلـيــة بـاإلحـالـة الى الــشـركـة الـتي
قـــدمت الـــعـــطــاء األوطـــأ وهي شـــركــة
سـاينـوبـيك الصـينـية) ومـضى البـيان
الـى الـقــول انه ( عــرض حــقل عــكـاز
الغازي ضمن جولة التراخيص الثالثة
اخلـاصـة بـاحلقـول الـغـازية  2010الى
شـركـة كوكـاز الكـوريـة   حيث بـاشرت
بـأعـمـال تـطـوير احلـقل والـتـعـاقـد على

ولم ـــواد ومـــعـــدات تـــكـــريـــر الـــغـــاز ا
تـستطيع اكـمال اعمالـها بسبب احداث
داعـش االرهـــابـــيـــة وادت مـــجـــمـــوعـــة
ـــــــفـــــــاوضـــــــات الـى انـــــــســـــــحــــــاب ا
والهمـية محطـة عكاز احلرارية الـشركة
لـــلـــغــــاز اجلـــاف  ومـــحـــطـــة االنـــبـــار
احلـرارية في تـوليد الـطاقة الـكهربـائية
وتـلبية جزء من احلاجة احمللية  قامت
الــوزارة بــالــتــواصل مـع عــدة شــركـات
ــيــة رصــيــنــة لــغـرض إقــلــيــمــيــة وعــا
الــتــوصل الـى أتــفـاق يــحــقـق االهـداف
اخملــطط لـهــا بـتـطــويـر احلــقل وإنـتـاج
الـغـاز  لكن لم يـتم الـتوصل الى اتـفاق
او عـقـد مع أي مـنـهـذه الـشـركـات حـتى
االن) واشـار الى ان (األتفـاق مع شركة
ـيـة جاء بـعـد عـمـلـهـا مـنذ تـوتـال الـعـا
ســنـــوات عــلى تــقــد الـــدعم الــتــقــني
الـعـالي لـلـصـنـاعـة الـنـفـطـيـة الـعـراقـيـة
وكــــانت الــــرائـــدة في مــــجـــال تــــقـــد
دراســات تــطــويــر احلـقــول الــنــفــطــيـة
الــعــمالقــة في الــعــراق خالل الــثـالثـ
اضـية حـيث تـقدمت تـوتال مع سـنـة ا
شـركـة لـوك اويل عام   2018بـدراسات

سـيدخل حيز التـنفيذ خالل الربع االول
من الــعــام اجلــاري بــعــد أســتــحــصــال
ـوافقـات الالزمة ومـراجعـتهـا من قبل ا
اجلـهات الـرقابـية  امـا العـقود االخرى
ــراجـــعــة ومــنــاقــشــة فــهـي خــاضــعــة 
اجلـــهـــات الـــرقــابـــيـــة  قـــبل أقـــرارهــا

باشرة بها. وأعتمادها وا
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 وتـــابع ان (الــهــدف من تـــطــويــر حــقل

لتأم احلاجة ـنصورية الغازي هـو  ا
احملـلية من الغاز اجلاف  بهدف تزويد
مـحـطـات الـطـاقـة الـكهـربـائـيـة الـعـامـلة
بـــوقــود الـــغــاز  إضـــافــة الـى تــقـــلــيل
وتــعـظــيم االســتــيــراد من دول اجلــوار
الية  وتوفـير فرص العمل االيـرادات ا
 وتــنــشــيط احلــركــة االقــتــصـاديــة في
احملافظة  حيث  عرض احلقل ضمن
جـولـة التـراخـيص الثـالـثة  2010وفـاز
ائـتالف شـركـات تـباو الـتـركـيـة وكويت
انـيـريجي وكـوكـاز الكـوريـة  لكن تـعذر
ــبـاشــرة بــعـمــلــيـات عــلى الــشـركــات ا
الــتـطــويـر  بــسـبب االوضــاع االمـنــيـة
الـتي شـهدتـهـا احملافـظـة عام ?( 2014
مــــضـــــيــــفــــا (وألهـــــمــــيــــة احلـــــقل في
الـسـتـراتيـجـيـة الوطـنـيـة لزيـادة إنـتاج
الـــــغـــــاز الـــــطـــــبـــــيـــــعـي وعـــــلى وجه
اخلـصوص الـتوسع فـي تولـيد الـطاقة
الـكـهـربـائـيـة الـتي تـعـمـل بـوقـود الـغاز
الــطــبـيــعي طــرح احلـقـل لـلــتــنـافس
اســـتــنـــاداً الى قـــرار مــجـــلس الــوزراء
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جلـــمع و تــكـــريــر الــغـــاز احملــتــرق في
ــضي ــنــطــقــة اجلــنـوبــيــة ولم يــتم ا ا
ـشـروع بسـبب الـظـروف السـيـاسـية بـا
لــلــبالد   كـمــا قــدمت خالل عـام 2020
مـقـتــرحـاتـهـا لـبـنـاء مـنـشـآت الـغـاز في
اجلـنوب العـراقي احملترق مـنذ عشرات
الــســـنــ  وقــد  الــعــمل خالل ورش
ـشـاركـة شـركـات الـوزارة تـفــصـيـلـيـة 
ـعـنـيـة و دوائر مـركـز الـوزارة و عدداً ا
ــســتـــشــارين الــدولـــيــ وعــرض مـن ا
ــوضـوع عــلى مــجـلس الــوزراء الـذي ا
أصــدر قـرارا نـص عـلى قــيـام  شــركـتي
نـفط الـبصـرة و غاز اجلـنـوب بالـتعـاقد
مع تـوتـال الـفـرنـسـيـة  لـغـرض تـنـفـيـذ

تكامل). مشروع الغاز ا
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واوضح الـبيان ان (االتفـاقية مع شركة
تــوتـال تـضــمـنت أربـعــة عـقـود مــهـمـة
سـتدامة  تـسهم في حتـقيق التـنمـية ا
عـبر أستـثمار الغـاز بطاقة  600مـليون
قــدم مـكــعب قـيــاسي  ونـقل ومــعـاجلـة
مـياه البحربطاقـة خمسة مالي برميل
بـــالــيــوم  الدامــة وزيـــادة االنــتــاج من
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اكـــدت وزارة الــنــفـط  حــرصــهـــا عــلى
تـعـظـيم ايـرادات الدولـة وتـوفـيـر فرص
لـلعاطل عبر استثمار الثروة الوطنية
رغـم الــتـــحـــديــات ـــهـــنــيـــة عـــالـــيــة 
االقـتـصاديـة والـصـحيـة الـتي تشـهـدها
الــبالد مـشـيــرة الى انـهـا تــعـاقـدت مع
يـة رصـيـنـة لتـطـويـر ثالثة شـركـات عـا
مــشــاريع عــمالقــة. وقــالت الــوزارة في
بـيان تـلقتـه (الزمان) امس انه (تـعقـيباً
عــــلـى مــــا أوردته وســــائل الــــتــــواصل
االجــتــمــاعي بــشــأن بـرامـج ومـشــاريع
تـــطــويـــر الــغـــاز في اجلــنـــوب  وحــقل
ــنـصــوريـة الــغـازي في ديــالى وحـقل ا
عــكــاز الـغــازي  في مـحــافــظـة األنــبـار
وألهــمــيــة مــحـتــوى هــذه االتــفــاقــيـات
هتـم  برغم والـعقود لـلرأي العـام وا
مـن ايضاحـها من قبل الـوزارة في أكثر
مـن مـنــاسـبــة فــضالً عن وجــودهـا في
ـــواقع ــــوقع الـــرســــمي لـــلــــوزارة وا ا
فـــان  الـــوزارة األخـــبــــاريـــة الـــعـــامـــة 
وشـــركـــاتـــهـــا تـــؤكـــد حــرصـــهـــا عـــلى
االســتـثـمــار األمـثل لـلــثـروة الـوطــنـيـة
والـعـمل على تـطـوير احلـقول الـنـفطـية
ــهــنــيـة عــالــيـة بــرغم من والــغــازيـة 
الــتـحــديــات االقـتــصـاديــة والــصـحــيـة
ـــصــلـــحــة واألمـــنــيـــة مع وضــعـــهــا ا
الـوطـنـيـة فـوق كل أعـتـبـار  بـعـيـداً عن
اإلثـــارة اإلعالمـــيـــة ) واشــارت الى ان
(االتـفـاق مع شـركـة تـوتال الـفـرنـسـية 
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احلـقــول الـنـفـطـيـة  وعـقـد تـولـيـد الف
مـــيــكـــاواط من الـــطــاقـــة الــشـــمــســـيــة
ومــشـروع تـطــويـر حــقل ارطـاوي الـذي
يـهـدف الى زيادة االنـتاج  الى أكـثر من
 210الـف بــرمـــيل بـــالــيـــوم) واضــاف
الـبيـان ان (هذا االتـفاق الـذي جاء وفق
صـــيــغـــة عـــقــود جـــولــة الـــتـــراخــيص
شـاركة في الـربح  يعد من ا اخلـامسـة 
اخلـطـوات الـرائـدة لـتـطـويـر الـصـنـاعـة
الـــنـــفــطـــيـــة والــغـــازيـــة في الـــعــراق 
بــالــتـــعــاون مع أحــد أكــبــر الــشــركــات
الــتي ســتــضع ــيــة الــرصــيــنـــة  الــعـــا
أســتـثـمـارات  مــالـيـة ضــخـمـة في هـذه
ــشــاريع  فــضـالً عن تــبــادل اخلــبـرة ا
ا يسهم في والـتكنلوجيا احلديثة  و
تـطـويـر الـصـنـاعة الـنـفـطـيـة  وتـعـظيم
الية  وتوفـير فرص العمل االيـرادات ا
البــنـاء الــعـراق  والــعــمل عـلى أيــقـاف
حـرق الـغـاز وحتويـله الى طـاقة مـفـيدة
لــرفـد مــحــطـات الــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
والـصنـاعات الـبتـروكيـميـاوية وغـيرها
ضـالً عن الــتـــقــلـــيل من االنـــبــعـــاثــات

لوثات ).  وا
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ــشـــاريع احلــيــويــة وتـــأهــيل الــبــنى ا
الـتـحـتيـة وصـيانـة وتـعـبيـد الـطرق في
عـمـوم الـعـاصـمـة ). واضـاف ان (دائرة
ــرحــلــة االولى من ــشــاريـع اكــمــلت ا ا
صــيــانــة الــنــفق الــتي تــتـضــمن قــشط
ـســاحـة  8أالف مــتــر مـربع واكــســاء 
بـطبـقة اسـفلت سـطحـية سـمك (خـمسة
سـنـتـمـترات) بـاشـراف شـركـة ابن رشد
الــفــاحــصــة وبــالــتــعـاون مـع بــلـديــتي
رور الـغدير وبغداد اجلديدة ومديرية ا
الـــعــامــة واســتـــغالل يــومي الـــعــطــلــة

اجلمعة والسبت الجناز االعمال ).
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افــتـتــحت امــانـة بــغـداد اكــمـال اعــمـال
ـرحلة االولى من صيـانة واكساء نفق ا
ـشـتل ضـمن مـشـروع نـهـضـة بـغداد  ا
مـشـيرة الى انـها اعـادت افتـتاحه امس

ركبات .  امام حركة ا
وذكــــر بـــيـــان امـس ان ( امـــ بـــغـــداد
الكــــات ـــــعــــمـــــار عالء مـــــعن وجـه ا ا
ـشـاريع بــتـنـفـيـذ الــهـنـدسـيـة بــدائـرة ا
ـشـتل ــرحـلـة االولى لــصـيـانـة نــفق ا ا
روري ضـمن مشروع لـتخفـيف الزخم ا
نـــهــضــة بــغــداد الـــذي يــضم عــدداً من
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سـوق ـزارعـ ا دفعـة جـديدة من مـسـتحـقـات الفـالح وا اطـلـقت وزارة التـجـارة 
ـاضي.وقـال الـوزيـر عالء اجلـبـوري في بـيـان تـلقـته حملـصـول احلـنـطـة خالل الـعـام ا
الية خصصت مبلغ قدره  200مـليار دينار كـمستحقات (الـزمان) امس إن (وزارة ا
ـوسم التـسويقي زارعـ من مسوقـي محصـول احلنـطة ضمن ا جديـدة للفالحـ وا
ــالـيــة الطالق دفـعــات جـديـد خالل ـاضي) واشــار الى ان (الـتــجـارة تــنـسق مع ا ا
ـبـلغ سيـتم حتـوليه إلى حـساب ـقـبل) وتابع ان (ا األسبـوع األول من شـهر شـباط ا
الـشـركـة الــعـامـة لـتـجـارة احلــبـوب لـغـرض صـرفـهــا لـلـفالحـ وحـسـب الـتـعـلـيـمـات

عمول بها). والضوابط ا
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البس تراثية À«d∫ متحف في شيراز وا

بـعـنـوان (جـسـمي الي) وتـفـاعـل مـعـها
االطـفال بطـريقة ايـجابيـة اذ ان الهدف
ــوسـيـقى ضـمن ورش مـن اسـتـخـدام ا
االطـفــال لـكـسـر الـرتـابـة واجلـمـود في

ايصال الفكرة .
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واســـتـــطـــردت ان احملـــور الـــرابع ضم
ا قـدمـناه في الـورشة تـطـبيـقا عـمـليـا 

من مـعلومـات وايضاحـات واالفكار
وكـــان اجلــزء االول عـــرض تـــمــثـــيــلي
تـحرش (اللـمسـة السـيئة) لـلشـخص ا
وكـيـفيـة الـتعـامل مـعه ومن ثم اشراك
االطـفال في التـمثيل لغـرض التأكد من
ـــعــلــومــة والــفـــكــرة بــشــكل وصــول ا
صـحـيح.اما اجلـزء الثـاني من النـشاط

الــتــطـبــيــقي فــكــان من خالل تــوظـيف
الــرسم وتــلـويـن االجـزاء اخلــاصـة في
جـسم الطـفل باللـون االحمر لـتميـيزها
في حــال تـعـرضه لـلـمــسـة سـيـئـة ومن
خـالل تـوضــيح جــرى عــلى مــانــيــكـان
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عـــقــد نــادي مـــنــتـــيــســوري لـالطــفــال
ـنـهج منـيـسـوري والتـربـية اخملـتص 
ـبـكرة االيـجـابـيـة وتـنـمـيـة الـطـفـولـة ا
صـباح الـسبت ورشـته الثالـثة بـعنوان

. "جسدي خط احمر"
ـنـتـيـسوري ـعـتـمـدة بعـلـوم ا ـدربـة ا ا
زهــراء الــغـفــاري مـنــظــمـة الــورشـة ان
(الـورشـة تـهـدف الى توعـيـة االطـفال و
حمايتهم من التحرش  اجلنسي اذ ان
هـذه الثقافـة شبه معدومـة وتكاد تكون
غـائبة عند اغـلب العوائل ال بل جندها
غـائبة في مـؤسساتـنا التعـليمـية فبات
ـسؤولـية امـر مـهم علـينـا ومن جانب ا
اجتـــاه اجملــتـــمع ان نـــثــقـف ونــؤسس
لـبـناء ثـقـافة مـجـتمـعـية رصـينـه قائـمة
عــلى احــتـرام كــيــان الـفــرد  وبــالـذات
شـريحـة االطفـال بهـدف خلق جيل واعٍ

قادر على االرتقاء باجملتمع).
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واضـافت ان (مـعظم الـعوائل الـعراقـية
ال تـــتـــعـــامل مع مـــوضـــوع الـــثـــقـــافــة
اجلـنـسـيـة بـشـكل جـدي كـمـا ان اغـلب
ـشكالت الـتي حتـدث غالبـا ما نـبحث ا
ـشـكـلـة فـنـسعى عن حـلـول بـعـد وقع ا
مـن خالل هذه الورش ان نـكسر الـتابو
ـظلم الـذي قطع خـيوط الـتواصل ب ا

االباء واالبناء).
ــصــاعب الـــتي تــواجـــهــهــا في وعـن ا
تـنـظـيم الـورشة اكـدت ان (هـنـالك ندرة
ـــتـــوفــــر من نـــاحـــيـــة فـي احملـــتـــوى ا
الــــدراســــات والــــكــــتـب والــــفــــديـــوات
وخـــصــــوصـــا بـــالـــلـــغــــة الـــعـــربـــيـــة
وبـــاخلـــصــوص الـــفـــئـــات الــعـــمـــريــة

الــصـــغــيــرة الــتي تــتـــنــاول الــتــربــيــة
اجلـنسية السليمة اذ وضفنا وبجهود
فــرديــة وذاتـيــة الــكـثــيــر من الــوسـائل
واالفـــــــكــــــار والـــــــرؤى والـــــــعــــــروض
ـشـاهـد الــتـوضـيـحــيـة وحـتى بــعض ا

التمثيلية).
وعن احملــاور الـتي تـنـاولـتـهـا الـورشـة
حتـــدثـت ان (احملــور االول ضـم قـــصــة
تـفـاعـلـيـة بـعـنـوان خط احـمـر لـلـكـاتـبة
سـمر مـحفـوظ اذا حصـلت القـصة على
جــائــزة كــتــابي وهي تــســلط الــضـوء
بـطريقة مبسطة ومحببة على اخلطوط
احلمر بشكل عام بداية من الوطن الى
ـمـتلـكـات الشـخـصـية الى الـبـيت الى ا
الـعائلة الى اجلسـد اذ  سرد القصة
بــطــريـقــة تــفــاعـلــيــة مع االطــفـال ومن

شاركة). خاللها تعلموا االنصات وا
فــيـــمــا كــان احملــور الــثـــاني بــعــنــوان
(الـلمـسة اجلـيدة واللـمسـة السـيئة) اذ
عــمـدنـا الى تـبـسـيـط الـفـكـرة بـوسـائل
ايــضــاح ومــجــســمــات تــشـيــر الى ان
ـسات غـير ـسات مـسمـوحة و هـنالك 
مــســمــوحــة لالطــفــال والبــد لــلــطــفل

التمييز ب اللمست .
وذكــرت :كـمـا  الــتـطــرق الى مـثـلث
االمـــان وهــو فــكـــرة مــبــتـــكــرة يــضم
اخلـطوات الـثالث التي يـطبـقهـا الطفل
ـسة ـوقف مريب او  فـي حال تـعرضه 

سيئة .
ـثـلث يضم الـفقـرات الثالثـة (اصرخ وا

اهرب اتكلم)
ـوسـيقى احملـور الـثـالث  تـوضـيف ا
والــغــنـاء بــطــريــقـة تــفــاعــلـيــة بــهـدف
تـوصيل االفكار والرؤى وكانت االغنية

لطفل صغير .
تـؤكد الـغفاري ان (الـكثيـر من العوائل
الـعراقيـة ورغم اننا في االلـفية الـثالثة
وعـند الـتطرق لـهكذا مـواضيع جتد ان
اغـلـبــهم تـطـغى عـلـيـهم نـزعـة الـبـداوة
الـــتي ذكـــرهــا الـــعالمــة عـــلي الــوردي
وخـصوصـا عند تـناول هكـذا مواضيع
حـــســاســة رغم ان كـل احلــوادث الــتي
عـجت بها مواقع الـتواصل االجتماعي
سببها غياب التوعية لألهل واالبناء).
الـطفل ايهم احمد عـبّر عن سعادته هو

ـــشـــاركـــتـــهـم ضـــمن هـــذه واقـــرانـه 
شاركة ضمن الـورشة مبديا  رغبـته با
مـعـظم فعـالـيات نـادي مـنتـيـسوري في
ـسـتـقـبل .تـشـيـر والـدة احـد االطـفـال ا
ـشـارك ضـمن الورشـة الى (اهمـية ا
الـــــورش وضــــرورة ان تـــــعــــمـم عــــلى
ؤسسات التعليمية فضال ـدارس وا ا
عـن رغبـتـها فـي ان تكـون هـنالك ورش
لآلباء واالمهات بها  يتم  التعامل مع
هـــكــذا مــواضـــيع حــســاســـة وبــطــرق
ايجابية وعلمية ومنهجية مدروسة).
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ــتــاجــرة ولــقـضــاء وقت الــتــســوق وا
للترفيه واالستجمام.

تعبة في الفندق جعلت قـشم. اإلقامة ا
! وهـذا احلال مع  مـكـوثنـا بهـا  يـوم
الـفـنادق امـا تـكون قـريـبة أو في مـركز
عايير ـدينة وتفتـقر إلى الكثيـر من ا ا
الـتي تـوفـر الـراحـة والـنـظـافـة وحـسن
االسـتـقـبـال أو تـكـون بـعـيـدة عن مـركز
كان وباقي دينة وتتوفر فيها سعة ا ا
اخلــدمــات الــسـيــاحــيــة لــكن الــسـايح

سوف يعاني من مشكلة النقل!
بـعـد أن تـركنـا قـشم لـلرجـوع الى بـندر
ــالك احلــزين عـــبــاس ولم نــر طــائـــر ا
ــهــاجـرة وبــاقي الــطــيــور الــغـريــبــة ا
لــلـجــزيـرة! اســتـخــدمـنـا وســيـلــة نـقل
الــبـاخــرة ( الـعـبــارة) وهي تـســيـر في
مـيـاه اخللـيج تشـعـر بجـبروت وجـمال
الــبـــحــر. هــنــا يـــشــددون عــلى إرتــداء
سافرين االجانب الـكمامة ويتابـعون ا
ألنـنا غير ملتزمـ بينما جند االيراني
مــــــــلــــــــتــــــــزم بــــــــهــــــــذه االجــــــــراءات
الـصحية.والتقطنا الصور مع القبطان
الـذي يـسمح لـنا بـاجللـوس في منـصة

قيادة العبارة!
وتــبـقى كــلـمــة عـربي أو عــراقي تــثـيـر
الـنقـاش مع سائق التـكسي أو صاحب
ــــطـــــعم وعــــامـل الــــفــــنـــــدق وبــــائع ا
اخلـضراوات. هو يجامل ويبتسم لكنه
يكثر من األسئلة احملرجة هي جوانب
من الـتسـامح وفيـها شيء من الـعتاب
تـشــبه حـسن الـتـعـامل مع عـرب ايـران
مـن دون تـــفـــرقـــة ووجـــود إلى جـــانب
الــقـــوة الــنــاعــمــة اشـــارات مــتــمــثــلــة
بـأستـخدام الـقوة والـعنف اذا اقـتضى
األمـر وتـرصـده بوجـود تـمـاثـيل توجه
الـبنـادق على دول اخللـيج(على ساحل
بــنـدر عــبــاس)  اذا فـكــرت أن تـقف مع

أمريكا ضد ايران.
مـــديــــنـــة ( شـــيـــراز) تـــاج احلـــضـــارة
الـتاريـخيـة في ايران ومديـنة الـشعراء
(حـافظ وسعدي الشـيرازي) تعال معي
إلى مــديـنـة الــثـلـوج لـنــعـيش حلـظـات
الـتــأمل والـتـصـوف مع أشـهـر شـعـراء
ايـران حافظ وسعدي الشيرازي  عاشا
ومــاتــا في شــيــراز عـاصــمــة الــساللـة
االخمينية ومدينة احلدائق والطيور .

يز في شيراز حق ا
اذا اردت الـتــعـرف عـلى حـقـيـقـة ايـران
الـفـارسيـة علـيك بـزيارة مـديـنة شـيراز
لـيس الن االغلبية الـعظمى من السكان
فـي شــيــراز من اصــول فــارســيــة -وال
تـخلو شيراز من اقليات كردية وعربية
واذريــة- ولــيس النــهــا تــضم اكــثــريـة
ـذهب الـشـيعي- يـعـتـنـقون االسالم بـا
مع اقـلية مسيحية وعاش فيها اليهود
الـــذين هــاجـــر اغــلـــبــهـم الى امــريـــكــا

واســرائـيل وال يـزال فــيـهـا جــالـيـة
ـا الن يــهـوديــة تــمـارس الــتـجــارة- ا
شــيــراز  خــيـر مـن يـعــبــر عن الــهــويـة
الـثقافيـة اليران الفارسـية! وكان يطلق
عـليـها (دار العـلم) لوجـود رجال الدين
في عـهـد الـدولة الـصـفويـة حـيث كانت
ـراحل شــيـراز الـعـاصـمـة لــكـثـيـر من ا
الـتـاريخـية (الـدولة الـصفـوية- الـدولة
الـبـويـهـيـة  –الـدولـة الـزنـديـة) ويـرجع
يالد , تـاريـخـها الى  4000عـام قـبل ا
وهي مــديـنـة الـشـعــر ( حـافظ وسـعـيـد
الـشـيرازي) ومـديـنة الـتـقوى واالخالق

والفن الراقي اجلميل).
وصــلـنــا الى شـيــراز لـيال  حــيث يـقع
فــنـدق (الــوكـيـل) عـلى اسم الــسـلــطـان
الــوكـيل في الـعـهـد الــزنـدي قـريـبـا من
طاعم ـنطقـة التجاريـة واالسواق وا ا
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والـــفـــنـــدق جـــمــيـل بــأثـــاثـه الــتـــراثي
سـات فنية جـميلة ـعمار الـفني في  وا

ومريحة.
ســرعــان مــا خــرجــنــا لــتــنــاول وجــبـة
الـعـشـاء فـكان اخـتـيـارنـا ايضـا تـراثـيا

(katen mse ) فمطعم
ـطاعم التـراثيـة فهو يـقدمون يـعد من ا
االكالت الفارسية الشعبية مثل (ديزي)
صـورتـها مـنشـورة  كل ما مـوجود من
ـطعم الـذي يقع في اثـاث وديـكور في ا

ازيـاء عامالت سـرداب قـد هـو تـراثي
ـــطــعم هي الـــزي الــشــعــبـي لــلــمــرأة ا
الــشـيـرازيــة الحـظــنـا وجـود الــسـيـاح
اخلاليـجة من السعودية والبحرين في

شيراز
طـعم الـتراثي جـلـسات تـقـام في هـذا ا
غـنائيـة تراثية ايـام اجلمع سيـكون لنا

تغطية خاصة لها.
ـكن ان تكـفي يومـان لزيـارة شيراز ال 
ــهـا الـســيـاحــيـة الــتي تـشــتـهـر ومــعـا
بـجـمـالـهـا وعـمـقـهـا الـتـاريـخي وفـيـهـا
الـسياحة الطبيعـية والتاريخية وحتى
الـسـيـاحـة الـدينـيـة ( حـدائق دلـغـشا –
ــســجـد الــعـتــيق يــرجع تــاريـخه الى ا

 281ه - مسجد السلطاني الوكيل-
ويـــرجع الى الــعـــهــد الــزنــدي - 1773
لك—مـتـحف بارس- مـسـجـد نصـيـر ا
ـتحف العسكري- عـتبة االمير  احمد ا
بـن االمـام  الــكــاظم اكــتــشف قــبـره في
الـعهد الـبويهي- بـقعة عـلي بن همزه-
قـلعة كـر خان الزنـدي- مازار الوكيل
اقــدم واجــمل االســواق الـشــعــبــبـة في
شــــيـــراز فــــضال عـن حـــديــــقــــة حـــافظ
الــشــيـرازي ومــرقـد وحــديــقـة ســعـدي

الشيرازي)
ـيــز في شــيــراز) عــرفــنـا ان في (حـق ا
ــصــادر االيــرادات فــهي ايــران تــنــوع 
لـيس كـالعـراق تعـتمـد فـقط على الـنفط
فـلديـها الـصنـاعة والـزراعة والـسيـاحة
وكـذلك الـضـرائب فـاذا كـانت (ضـريـبة
الــهــواء) لـــهــا مــبــررا لــفــرضــهــا عــلى
اصــحـاب الــعـمــارات الـتي تــزيـد عـدد

الــطـوابق فـيـهـا عن 3 طــوابق .-النـهـا
حتـجب الـهـواء عن الـنـاس- فال يـوجد
ــطــاعم مــبــرر لــفــرض ضــريــبــة  في ا
ـئة من قـيمـة الفـاتورة وبـنسـبة  10بـا

يز) يقولون انها ضريبة ( حق ا
شيراز تخلد شعراءها 

ــدن االيــرانــيــة فـي شــيــراز كــمــا في ا
االخــرى ( كـــرمــنــشــاه وبــنــدر عــبــاس
وقــشم)   لــيس من الـســهـولــة ان جتـد
صارف مكتبا للصيرفة او صيدلية! فا

ال تـــقــدم خـــدمــة الـــتــصـــريف وفي كل
مـديـنة هـناك مـكـتب صيـرفة او اكـثر ال
يـفتـحون علـى االغلب على االخص في
ايـام الـعـطل. واحـيـانـا يـفـتـحـون ولكن
كن ان لـيس لديـهم سيـولة فـيقـولون 
ـبـلغ لـبـطاقـة الـفـيـزا كارت نـحـول لك ا
وهـــذه الــفــيـــزا يــجب ان تـــكــون مــعك
صـــادرة من بــلـــدك ! شي مــعـــقــد جــدا
اضـف الى ذلك عــدم اســـتــقـــرار ســعــر

الصرف
فـــعــنـــد قــدومـــنــا كــان  $ 100يـــعــادل
3300000 بينما انخفض االن الى
2640000 وال توجد سوق سوداء

لـبـيع الـعـمـلة فـالـقـانـون يـحاسـب على
هـــذه الــتـــجـــارة واصــحـــاب احملــال ال
يـقبلون استالم الدوالر مـهما كان مبلغ
الـبضاعـة التي تشتـريها! فـما عليك اال
الـقيـام بالتـصريف في بلـدك وان يكون

عدل ا
لكل يوم ستقضيه في ايران !100$

امـا عدم وجود الـكثيـر من الصيـدليات
فــلــيس له اال تــفــسـيــرا واحــدا هـو ان
ـــرضــون فأل تـــنــسى االيـــرانــيــ ال 
ادويـتك وادعو الـله ان ال تمرض وانت

في أيران!
v Ë« WD

بـرنـامج رحلـتـنا في شـيـراز كان الـيوم
زيـارة (احلدائق) واحلـدائق في شيراز
تــرتــبط بــالــثــقــافــة والــشــعــر فــكــانت
مـحـطتـنا االولى زيـارة حـديقـة ( حافظ
الـشـيـرازي) وهـو شـمس الـدين مـحـمد
من  الــشــعــراء الــغــنــائــيـ فـي ايـران
سـمي حافـظ حلفـظه القـرأن الكر وال
يــخـلـو بــيت من ديـوانـه عـاش فـقط27
عـامـا اشعـاره تسـتـخدم كـأمثـال وحكم
الــنــاس هــنـا يــتــفــائــلـون بــهــا جــمـال
احلديقة يضاهي جمال قصائده وكان
ستـقبل لذا جند ـا يحدث بـا مـتنبئ 
ـسك بــطـيـر فـي بـاب احلـديــقـة رجال 
ــنــقــاره ورقــة كـتب احلـب ويـســحب 
عـليـها ما سـيحدث لك مـستقـبال مقابل

مبلع يعادل الف دينار عراقي.
يــرتــبط حــافظ الــشــيــرازي بــالــشــاعـر

سعدي الشيرازي
ومن شيراز كالهـما شاعران صـوفيان 
 عــاش سـعـدي الـشـيـرازي في شـيـراز
ــكــان الــذي دفن فــيه ومــات فـي هــذا ا

كان يـسكن هـنا واصـبح حـديقـة عامـة 
قـبل سـبعـة قـرون وقد حتـول قـبره الى
مـزار يـؤمه االالف يـومـيـا وفـيه حوض
ن يــقــصـده مــاء صــاف يــجــلب احلظ 
وحـدثـني احـدهم مـن شـيراز بـانـه كان
ــلـك ســيــارة اراد الــتــخـــلص مــنــهــا
وبـيعها بـثمن رخيص ولم بوفق ادخل
الــسـيـارة بــالـقـرب من حــوض سـعـدي
الــشـيــرازي وغـســلــهـا فــورا اتـصل به
احـــدهم واشــتــرى الـــســيــارة بـــســعــر
مــنـاسب! كـان الـزوار يـرمـون
الــنــقــود فـي حــوض ســعـدي
الشيرازي لتحقيق امنياتهم.
شــيــراز جنـحـت في ان تـربط
ـعـمـار بـ جـمـال الـشـعـر وا
الــفـــني وتــصــمــيم احلــدائق

لتكون موردا
لـلـسـيـاحـة. كمـا زرنـا حـديـقة
(,ارم) وهـي حـديــقـة الــزهـور
والــــورود وفــــيــــهــــا جــــمـــال
ــوسـم لــيس االشـــجـــار الن ا
مــوســمــا لـلــورود. وحــديــقـة
عــامــة اخــرى كــانـت ســابــقـا

تعود لشاه ايران.
لـقد استـنشقـنا الهـواء النقي
الـنظـيف وحتـى التربـة كانت
تــــفــــوح بــــرائــــحـــــة الــــعــــشق واحلب

واجلمال.
108 منطقة سياحية في

دن) شهرزار(عروس ا
هـذا هو اسم شـيراز القـد (شهر زار)
ومـن يزور شـيراز عـلـيه ان يتـجول في
راكز السياحية والتي يبلغ ناطق وا ا
عـددهـا  108مـنـاطق سـيـاحـيـة ونحن
مـكثنا فقط يومان في شيراز فكان عدد
ـناطق الـسياحـية التي  زيـارتها 7 ا

مناطق سياحية فقط!
في الـيـوم االخـيـر لـرحـلـتـنـا الـى ايران
يــســـتــوجب عــلــيـــنــا ان نــذكــر بــعض
الـنصائح والصعـوبات التي قد تواجه
اي ســــائح وعــــلى االخص الــــعـــراقي
ذكـرنا صـعوبـات التصـريف وعلـينا ان
ـســافـر عـن طـريق الــبـر نــوضح بــإن ا
ــكــنه الــتـصــريف عــنــد احلـدود (في
اجلـانب االيرني) كما يـجب عليه شراء
شـريحـة اتصـاالت تسـتغـرق اسبـوع
تــكـلــفــتـهــا بـالــعـراقي  21 الـف ديـنـار
يـأخذون الدينار الـعراقي هناك النه قد
ال  يـبـاع له هـذه الـشـريـحة وخـط النت

دن االيرانية. داخل ا
صـادف وجـودنـا في ايـران ذكـرى وفاة
فـاطمة الـزهراء(ع) هنـاك ثالثة تواريخ
افـتــراضـيـة لـوفـاة فـاطـمـة الـزهـراء(ع)
وهـذا يؤثر كـثيرا عـلى برنامـج الرحلة
فروض ان نحضر حفال في فـكان من ا
ـناسبة راس احـد االماكن السـياحية 
الــســنـة فـي مـديــنــة بـنــدر عــبـاس و
ـفروض  –كـما الـغـاءه ! كـما كـان من ا
اشـرت في مـنـشـور سـابق- ان نـحـضر
ـعطم الـتراثي في جـلسـة غـنائـية في ا
شـيـراز و تـأجـيلـهـا من اجلـمـعة الى

السبت لنفس السبب!
ـدن مــا لـفت نــظـري وانــا اجتـول في ا
االيـرانـية فـلـكل مديـنـة قومـيـة تخـتلف

عــن االخـــــــــــــــــــــرى
وبـالـتـالي تـخـتلف
الــفـنــون والـرقص
الـــشــــعـــبي فـــفي
كــرمــنـشــاه حـيث
الــكـرد يـرقـصـون
(بــــــأقـــــــدامــــــهم)
الـــــــــدبـــــــــكــــــــات
الــكـرديــة يـقـول
ـــــــــرشــــــــد لـي ا
الـــســـيـــاحي ان
االعــراس كـانت
جتــــــــــــــــــــــــــري
بــــحــــفــــلــــتــــ
واحـدة للرجال
وأخـــــــــــــــــــــرى
لــلــنــســاء امــا
االن فــتــجــري
حـفـلـة واحدة
مــــشــــتــــركـــة
ويــكـون بــهـا
الـــــــــــــــرقـص
ـــــشــــتــــرك ا
(الــدبــكــات)
الــــكـــرديـــة
امــــــــــــا فـي
شـــيـــراز(ح
يـــــــــــــــــــــــث
الـــــفــــرس)

فــهم يــرقــصـون (بــااليــدي) وفي بــنـدر
عـباس وقشم عرب ايران فهم يرقصون

(باالرداف) الهيوة اخلليجية.
انـطــلـقـنـا الـيـوم لـزيـارة مـجـمـوعـة من
ـسـاجـد االثـريـة والـقـلـعـة احلـصـيـنة ا
والــقـصـور الـتي حتــولت الى مـتـاحف
ومــنــاطق سـيــاحــيـة في الــبــدء كـانت
ـــلك زيـــارتـــنـــا الى مـــســـجـــد نــصـــر ا
سـجد "ميرزا (الـزندي) وقد بـني هذا ا
مــحـمــد عــلي" في الــعـصــر الـقــاجـاري
ـــعـــونــة مـن االشــراف في مـــديـــنــة و
عمار والنقوش واالضاءة شـيراز اما ا
الـتي تـتـسـرب من الـشـبـابـيك  لـتـشـكل
لـوحـة قـوس قـزحيـة فـكـانت من اعـمال
مـحـمـد رضـا كـاشي الـشـيـرازي  وهذا
ـدينة ـسجد مـوقوف ألدارة اوقاف ا ا
تنعون عن بـعض السياح العراقـي 
ـنــاطق الــســيــاحــيـة الــتــمــتع بــهــذه ا
والـســبب هـو الـفـارق بـاجـور الـدخـول
بــ االيــرانــيــ واالجــانب (يــقــولـون
يـرونـا عـراقـيـ ويـسـتـغـلـونا نـحن ال
نـفرق بالعراق بـ االجنبي والعراقي)
مـا نـفـعـله نـحن كـرم مـنـا وال يـعـني ان
جنــبـر االخــرين عـلى فــعل ذلك  وهـذا
الـعـرف مـوجود في تـركـيا واذربـيـجان
وروســـيـــا وبـــيـالوســـيـــا وفي كل دول
الـــعــــالم ولـــيـس له عالقـــة بــــكـــونـــنـــا
ـسـتـوفـاة عن كل عــراقـيـ واالجـور ا
شـخص هي بـالـعمـلـة العـراقـية تـعادل
( (5االف ديــــنـــار فــــقط االيـــســــتـــحق
ـسـجـد الـزندي بـااللـوان الـتي تـشكل ا
لـوحات فنـية مذهـلة مبلغ 5االف ديـنار

لرؤيته!?
زرنــا قـصـر حـاكـم شـيـراز الـذي حتـول
الـى قــصــر ســـيــاحي ومــتـــحف بــأسم
(نــارجنــسـتــان قــوام) لــكـثــرة اشــجـار
الـنـارجن في حـدائق الـقـصر امـا قـلـعة
كـر خـان فـهي ايضـا تـرجع الى عـهد
الـزنـدية   بـنـاءالـقلـعـة عنـدمـا كانت
شـيــراز عـاصـمـة ايـران وتـعـد اجلـنـاح
الـداخـلي لـقـصـر االسـرة الـزنـدية وهي
قـلــعـة ذات جـدران عـالـيـة في كل ضـلع
مـن اضالعهـا االربعـة برج كبـير  وفي
زمن الـــشــاه اصــبـــحت هــذه الـــقــلــعــة
مـعتـقال  ومنذ سـقوط الشـاه اصبحت
الـقـلـعـة في ادارة الـثـقـافـة والـسـيـاحـة
ـــــنـــــاطق واصـــــبـــــحـت احـــــدى اهـم ا
الـسـياحـيـة ألنهـا تقع فـي وسط مديـنة
شـيراز وعـلى امتداد الـشارع الـتجاري

(الزند).
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انـــتــهت رحـــلــتـــنــا  وعــلـى الــرغم من
التعب واالرهاق في االنتقال من مدينة
ـــدة  12يــــومـــا! الـى اخـــرى ( 4مــــدن 
وتــوج هـذا الـتـعب في الـعـودة بـرا من
شـــــيـــــراز الـى مـــــهـــــران احلـــــدوديـــــة
واســـتــغــرق الــوقت  20ســـاعــة ولــوال
ـريحـة الـتي تـسـتـخدم في الـبـاصـات ا
ايـران لــلـنـقل اخلـارجي لـكـان لـنـا كالم
آخـر ألنـنـا عـدنـا من مـهـران الى بـغداد
اســـتــغـــرق الــوقت  4ســـاعــات وبــذلك
يـكـون مـدة الـسـفـر  24سـاعـة. مـع هذا
تـمتعنـا برحلة غريـبة ومثيـرة وتعرفنا
عـلى شعـوب وقومـيات مـتنـوعة تـشكل

اطياف النسيج االيراني.
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التفاعالت االنسانية وحسن الضيافة
لـــيـــست  الـــتــضـــاريس فـي ايــران هي
ـــتــنــوعــة فــقط بـل االهم من ذلك هــو ا
تــنـوع الـبـشـر وفـقــا لـلـمـدن واالقـالـيم!
وهــذا مـا أوجــد انـواعــا مـخــتـلــفـة من
الـسياحة الطبيعـية واالثرية والتراثية
والــديـــنــيــة. ويـــعــتــقــد الـــبــعض بــأن
الـسـياحـة الديـنيـة هي األكثـر انتـشارا
قدسة في مشهد راقد ا نـظرا لوجود ا
وقـم وطهـران. ومـواقع ومـراقـد أخرى.
دن االيـرانية ومـن اخلطأ فـي جميـع ا
االعــتـقـاد هــذا الن ايـران ال تــهـتم فـقط
ـواقع الـديــنـيـة  الـشــيـعـيـة بــاالثـار وا
وتـــهـــمـل اثـــار ومـــعـــابـــد الـــديـــانـــات
ــذاهب األخـرى ! ان وزارة الــثـقـافـة وا
والــســيــاحــة االيــرانــيــة تــســجل هــذه
ـواقع الـدينـيـة اخلاصـة  بـاالقلـيات ( ا
الـزرادشـتـيـة وكـنـائس االرمن ومـعـابد
واقع االثرية ومعابد اجملوس وحتى ا
ي الـيـهود) فـي التـوثـيق التـراثي الـعا
ـنظـمة الـيونـسكـو  وجتعل حـمايـتها
دولـيا وهذا ما يغري قدوم السياح من
أوربــا وجـمـيع دول الـعـالم إلى ايـران.
قـد تـركـز ايـران عـلى معـرفـة الـسـيـاحة
بــــنـــهج جـــغــــرافي في نــــفس الـــوقت
الحـظـنـا بـرودة الـطـقس فـي كـرمـنـشاه
وهي مـديـنة لـلكـرد مع تـعادل الـطقس
فـي بــنـــدر عـــبـــاس وارتـــفـــاع درجــات
احلـــرارة في جـــزيـــرة قـــشم فـــتـــكــون
مـكـونـات الـنـظام والـنـشـاط الـسـياحي
مــتـفـاعـلـة مع هــذا الـتـنـوع اجلـغـرافي
والبشري والهويات القومية والدينية.
ـــديـــنــة  الـــتـــركــيـــز في وجـــودنــا 
كـرمنشـاه على اثار الـدولة السـاسانية
والــدولــة االخــمـيــنــيـة  ,و الــتــفـاعل
االنـسـاني مع العـادات احملـليـة لسـكان
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وحتـدث مـواقف وامور بـسـيطـة جتعل
الـسائح يـكون وجـهة نظـر ايجـابية أو
سـلبـية عن البـلد.مـثال على الـتفاعالت
الـتي حـدثـت في كـرمـنـشـاه كـان اجلو
بــاردا جـدا والـوقـت مـتـأخــر في الـلـيل
وانــا و عـائــلـتي كــنـا نـحــتـاج تــأجـيـر
تــكــسي لــلـوصــول الى الــفـنــدق وكــنـا
نـخـشى اسـتغالل هـذا الـظـرف من قبل
الـســائـقـ !وقـفـنـا احـدهم حـاولـنـا أن
تـتـعامل مـعه عـلى مقـدار االجرة رفض
وقـال ما معـناه اصعد ال نـختلف! طول
ـا سـوف يـطـلـبه الـطــريق وانـا افـكـر 
هـذا الـسـائق الذي رفض حتـديـد أجرة
الـتـكـسي عـنـدمـا وصـلـنـا إلى الـفـندق
رفض أن يـأخـذ أي مـبـلغ مقـابل مـثـلـنا
فـي هـــذا الـــلـــيل الـــبـــارد !قـــائال أنـــتم
ضــيــوفــنــا! جــعـلــني اخــجل مـن سـوء
الـــظن ومـــثل هـــكــذا مـــواقف جتـــعــلك

تعاني من حسن الضيافة االيرانية.
 بـندر عباس وجزيرة قشم فيهما طابع
أخــــر تـــشــــعــــر كـــأنـك في إحـــدى دول
اخلـــلــيـج! هل الن تـــلك األمــاكـن كــانت
تابعة تاريخيا إلى اإلمارات أو سلطنة
عـمـان! ام الن اجلـغـرافـيـا هـنـا تـتـحـكم
ا أن الناس ال تنسجم بالسلوكيات,و
وتـتفاعل اال مع فنونها فقد الحظنا في
كـرمـنشـاه طابع الـغنـاء الـكردي بـينـما
وسيـقي في بندر عباس كـان اإليقاع ا
وجــزيـرة قـشم هـو الـطــابع اخلـلـيـجي
حـــتـى لـــو كـــانت األغــــاني بـــالـــلـــغـــة
الـفارسية. حاولت السلطات االيرانية
أن جتـــعل تـــلـك اجلــزر مـــثل ( كـــيش
وقـشم) مناطق جتارية ال ضرائب وال
كـمـرك لـتـنشـيط الـوضع االقـتـصادي
وجـــــعل الـــــســــكـــــان راضــــ عـــــلى
ـــعـــيـــشـــيـــة وجتـــاوز اوضـــاعـــهـم ا
ـذهـبي كـونـهـم من الـسـنة االخـتالف ا

العرب فلهم كل احلقوق .
ـــارســـة طـــقـــوســـهـم الـــديـــنـــيــة في 
ا أن الـتعـليم والـثقـافة ـذهـبيـة و وا
بــالــلـغــة الــفـارســيــة وكـذلك الــتــجـارة
تـسـتوجب أتـقان الـلغـة الـفارسـية كـما
دن هي الـسيـاحة فامـتلك سكـان هذه ا
اكـثر من لغة وهذا يساعدهم للحصول
عـلى عمل في مـجال الـتجارة وكـمرشد
سـياحي ومـترجم في مـجال السـياحة
وجــغـرافـيــة الـبـحـر تــوفـر الـكــثـيـر من

العمل في مجال الصيد والسياحة.
الحـــظــنـــا الـــتــشـــابه واالخـــتالف بــ
اجلـزيرت (كيش السيـاحة فيها اقوى
من الـتجارة) و. ( جزيـرة قشم التجارة
فــيــهــا افــضل من الــســيــاحـة) فــهي ال
تــسـتـقــطب فـقط الـســيـاح االجـانب بل
يــــزور هــــذه اجلـــزيــــرة كـل من يــــريـــد
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ؤمن بانه قال : روي عن االمام علي امير ا

(ما من شيءٍ االّ وعلمُه في القرآن  ولكنّ عقولَ الرجالِ تقصرُ عنه) 
عنى صاغة الشاعر فقال : وهذا ا

جميعُ العلم في القرآن لكنْ 
تَقَاصَر عنه أفهامُ الرجالِ 

سـتشرق البريـطاني (اكنيري) – اسـتاذ اللغة ا قاله ا فـيد هنا أنْ نذّكـر  ومن ا
العربية في جامعة اكسفورد  –عندما اكتشف العلم دور الرياح في التلقيح :

(انّ اصحـاب اإلبل قـد عرفـوا انّ الـريح تـلقّـح األشجـار والـثمـار قـبل ان يـتوصل
العلم في اوربا الى ذلك بعدة قرون  يشير بذلك الى قوله تعالى : 

(وأرسلنا الرياح لواقح)
احلجر / 22
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وروي عنه (عليه السالم) أنه قال :

(قَصَمَ ظهري اثنان :
عالِم مُتَهَتِك  

وجاهل مُتَنَسِك) 
عنى صاغة الشاعر فقال : وهذا ا

فساد كبير عالِم مُتَهَتِك
وأكبرُ منّهُ جاهِل مُتَنَسِكُ
هما فتنة للعا عظيمة

لِمَنْ بِهِما في دِينِهِ يتمسكُ 
-3-

ؤمن علي بن ابي طالب ( عليه السالم ) أنه قال : روي عن االمام أمير ا
(ما أضمر أحد شيئا االّ وظهر على فلِتات لسانِهِ وصفحات وجهه)

قال الشاعر :
رءَ عن خَالئِقِهِ  ال تسأل ا

في وَجْهِهِ شاهد مِنَ اخلَبَرِ 
وقال شاعر معاصر :

واذا بالعيون تفصح معنىً 
عجزت عنه خطبة رنّانه

ستور . كنون ا فالعيون ناطقة با
-4-

ويطوف الشعر حول احلِكَم العلوية : 
ؤمن (ع) : قال امير ا

{ قرنت الهيبة باخليْبة }
وأخذ العتابي (كلثوم بن عمر) هذه احلكمة 

فصاغها شعرا وقال :
هيبةُ االخوان قاطعة 

ألخي احلاجات عن طَلَبِهْ
إنْ الهـيّاب لن يستطيع أنْ يخوض الغمار  وبالتالي فانّه يبقى بعيداً عن حصوله

على ما يريد .
-5-

ؤمن (ع)  قال أمير ا
{ القناعة كنز ال يفنى } 

وقال :
{ ال كنزَ أغلى مِنَ القناعة } 

وقال الشاعر : 
فقير كلُ مَنْ يطمعْ 
غنيٌّ كلُّ مَنْ يَقْنَعْ 

ان الفـقـير الـقـانع أهـنأ عـيـشـا وأسعـد حـاالً من الـغنيّ
الطامع ..

هالك . وقد يؤدي به الطمع الى ا
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(كل مدينة يكثر 
فيها رجال دين

ينتشر فيها ازدواج الشخصية
الن اإلنـــســان هـــنـــا مــضـــطـــر أن يـــكــون ديـــنـــيــا

ودنيويا).الوردي.
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احبـبتـه منـذ الصـغر وقـرأت له بعـضا من كـتـاباته اثـناء دراسـتي الثـانويـة  أذ بدأت
كتبه القـريبة من النفس بفـكرها وصغرها وجـمال اسلوبها جتـذبني الى ساحة الفكر
طالعة  فرحت اتلقفها بلهفة الزلت اذكر لذتها  فقرأت له " الشيعة واحلاكمون " وا
ـهـدي و" احلـسـ وبــطـلـة كـربـالء " و " هـذه هي الـوهـابــيـة " و " الـله والــعـقل " و " ا
والعقل "   ثم كـبر حبي له وازداد اهتمامي به حتى اقتنيت له " التفسير الكاشف "
و " في ظالل نـهج الـبالغة " وظل يـعـيش في داخـلي مصـدرا مـعرفـيـا  حتى احـبـبته
اكـثر حيـنما قـرأت مذكراته الـشيقة " جتـاربي مع احلقيـقة " وكنت مـقصرا مـعه طيلة
ؤمنـ علـيه السالم  أذ لم اكـلف نفسي عـناء زيـارة قبره زيـاراتي الى مرقـد اميـر ا
بـارك  حتى عزمت على انهاء هـذا التقصير في الشريف داخل الـصحن احليدري ا
رقـد الـعلـوي الـشـريف عن مكـان قـبره  احد الـزيـارات ورحت اسـأل القـائـم فـي ا
بعضـهم كان من البسطـاء الذي يجهل اسـمه اصال وال يعلم بوجود قـبره  وبعضهم
اتصل وسأل االخـرين كي يساعدني في العـثور عليه  حتى اهـتديت بعد سؤال عدد
ـؤمـنـ " ع " اال انـني لم اجـد عالمة مـنـهم الى قـبره فـي ايوان داخل صـحن امـيـر ا
ـفـكر ـبارك عـلى قـطـعـة خـارجـية اال يـسـتـحق هـذا ا خـارجـية دالـة عـلـيه ولـو اسـمه ا
ـثمـر الـذي انـتج لـلـفـكـر االسالمي االصـيل عـشـرات الـكتب الـعـظـيم صـاحب الـقـلم ا
وسـاهم فـي تـوعـية االالف  انـه الـعالـم الـفاضـل ذلك الـرجل الـفـقـيـر جدا الـقـادم من
لبنان لـيكون بجهده ومـثابرته وعلمه عـلما بارزا في العـالم الشيخ محمـد جواد مغنية
رقده الشريف وتسليط رحمه الله لذا نـتمنى من األحبة في العتـبة العلوية االهتمـام 

الــضــوء عـــلى كــتــابـــات وفــكــر هـــذا الــرجل فــقــد آن االوان
ألنصاف الـعظماء وعدم تغيـيب مشاهدهم وافكارهم فنحن
في عصـر اصبح فيه الـعالم قريـة صغيرة وال يـخفى على
بـنـيـهـا ايـة خـافـيــة ورسـالـتـنـا الى الـشـيـعـة احلـاكـمـ ان
ـهم ودافع عنـهم وبرز دورهم في ينـصفـوا من اظهـر مظـا

كتابه الشهير " الشيعة واحلاكمون " . 

روى لي الروائيّ الـراحل سـعد مـحـمد رحـيم عن أحد رجـال مـدينـته "الـسعـدية"
وكان يـعمـل موظـفاً في دائـرة الـتقـاعد وتـأمل في أحـد األيام في شـؤون اخللق
وقال: "نـحن أصحاب عـوائل نعـمل من الثـامنة حـتى الثـانيـة ظهرا نـعود بـعدها
قهى. نلعب إلى البيـت. نتغدّى مع العـائلة وننام الـقيلولة ثم نـأخذ طريقنـا إلى ا
ـسـاء نـقــصـد احلـانـة. كـل يـوم يـخـضـرّ الــدومـيـنـو ســاعـة سـاعـتــ وفي أول ا
احلديث بـينـنا ونحن نـرشف البيـرة أو العـرق ثالث زجاجات من األولى أو ربع
لـتـر من الـثـاني. نـدخّن. نـتنـاقش فـي أمور الـسـيـاسـة والـدين ونـبـحث عن الـعـلة
. ننـزّه أنفـسنـا عن كل قبح عـلول في كل مـا يخـطر في بـال اجلنّ والشـياطـ وا
وفـحش وغـيـر ذلك وفي األخـيـر يعـلـو صـوت أحـدنـا بـالغـنـاء. نـعـود بـعـدها إلى
البـيت نتعـشّى ونخلـد للنـوم.  يا إلهي: نـحن لم نؤذ أحداً ولـيس في نيّتـنا فعل
رّ من خرم األبرة وبنا يخيط ذلك. ال نغشّ وال نسرق وال نزني... نحن الذين 

الـطــبـيب اجلــرح الال شـفـاء مــنه. نـحـن أوالدك الـطـيــبـون الـذين
تفـتخر بـهم يا إلهي في كل وقت. فـلماذا تـميتـنا وجتعـلنا
نغـيب في بـاطن األرض لـتـخـلق قـوما غـيـرنـا ال تـعرف
عنـهم شـيئـا وال تضـمن أنهم سـوف يكـونون أصـحاب
عوائل يـعملون من الثامـنة صباحا حتى الـثانية ظهرا
ويـعــودون بـعـد نــهـايـة الــدوام إلى الـبـيت يــتـغـدّون مع

العائلة وينامون القيلولة...إلخ إلخ?
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ـكن احلـصول عـلـيـهـا من امـانة ـواصـفات والـشـروط الـتي  ـوجب ا  . ©Âu¹ ≥∞® e?O?N?& …b?0Ë ©w? «d?Ž

الصندوق لـقاء مبلغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) ديـنار (مئتان وخـمسون الف دينـار الغير ) غير قـابل للرد فعلى
شاركة تـقد عروض بالـدينار العـراقي  (مع مراعاة ترقـيم صفحات اجملـهزين اخملتصـ الراغب بـا
ـدة التــقل عن (١٢٠ يــوم) مع ارفــاق الـتــأمــيـنــات االولـيــة والــبـالــغـة هـذه الــعـروض) ويــكــون نـافــذاً 
(٩٫٥٧٠٫٠٠٠) دينـار عراقي (تسـعة مـليون وخـمسـمائة وسـبعـون الف دينار عـراقي) على ان يـتضمن

علومات التالية:-  العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتـسلم الى استعالمـات الشركة بأغـلفة مغلـقة ومختومـة مثبت علـيها رقمي االعالن والطـلبية في مدة
ناقصـة اجور نشر Ø≤Ø±∂® ÂuO≥≥∞≥© ويتحمل مـن ترسو علـيه ا  d?NE « b?FÐ © …bŠ«u? «® اقصـاها الساعة 

االعالن  .. مع التقدير . 
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١- يـتم تقد العروض وفقـاً للوثائق القيـاسية وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء في تـطبيق الوثيقة
ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا
أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 

قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا
٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 

ـسـاهـمـ في الـشـركـة او ـفـوض او احـد ا ٤- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـيـة بـاسم الـشـركـة او مـديـرهـا ا
وجب عقد مشاركة.  الشركات 

ناقصة التواجـد في مقر الشركة حلضور شتـرك في ا ثـلي الشركات واجملهزين ا ٥- بإمكان كافة 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
٦- في حالـة وجود مخـالفات من قـبل اجملهزين تـوجه االنذارات من الـقسم القـانوني في شركـتنا دون

الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تصـادر التـأميـنـات االوليـة للـشركـات في حـالة عـدم االستـجـابة لـلمـراسالت اثنـاء الـدراسة الـفنـية

والتجارية للطلبيات. 
ـصارف ٨- تقـدم الـتـاميـنـات االولـية عـلى شـكل ( خـطـاب ضمـان او صك مـصـدق او سـفتـجـة ) ومن ا
نصة قدم داخل ضمن ا صارف داخل بغداد على ان يكون خـطاب الضمان ا عتمدة (تعتـمد جميع ا ا
ـنـصة يـهمل الـعطـاء وحسـب تعـليـمات الـبنك االلـكـترونـية وان لم يـكن خطـاب الـضمـان داخل ضمن ا

ركزي). ا
٩- ال تتـم مطـالـبـة شـركـتـنـا بـكتـاب تـسـهـيل مـهـمـة من الـكـمارك وكـذلك الـضـريـبـة واجـازة االسـتـيراد

واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا اخلاصة با
واد من ثـبتـة اعاله السبـاب تتعـلق باخـراج ا طـالبـة باي تـمديـدات لفـترات الـتجـهيـز ا  ١٠- ال تـتم ا

وانئ. ا
 ١١- سـيـتم اسـتـبـعـاد الـعطـاء الـذي يـقل او يـزيـد مـبلـغه عن ٢٠ % من الـكـلـفـة الـتخـمـيـنـيـة الغراض

االحالة.
www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 

  ١٣- سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
رة واحـدة خالل السـنة من الـشركـات العـراقية  ١٤- يتم اسـتقـطاع مـبلغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنار عـراقي 

الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
١٥- سـيتم نـشـر االعالن في صـحـيفـة الـصبـاح احلـكـوميـة + صـحـيفـتـ من االتي (الـصبـاح الـزمان
ـشرق الـشـرق الـعـراق االخبـاريـة كل االخـبار ـدى الزوراء الـصـبـاح اجلـديد الـبـيـنة اجلـديـدة ا ا

واطن النهار الدستور العدالة العالم). ستقبل العراقي ا ا
ـقدمة للعـطاءات سواء كانت عراقـية او اجنبية او ناقصـة على احدى الشركات ا ١٦- في حـال رسو ا
عـربيـة يـتم تـوقيع الـعـقد فـي القـسم الـقانـوني في شـركـتنـا وبـخالفه تـلغى االحـالـة ويـتم اتخـاذ كـافة

االجراءات القانونية بحقها.
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Alumina ball for R - 103 …œU   eON&

ـعــادن (الـشــركـة الـعــامـة لــصـنـاعــة االسـمــدة اجلـنـوبــيـة) دعـــــــــوة ١- يـسـر وزارة الــصـنــاعـة وا
ـؤهـلـ وذوي اخلبـرة واالخـتـصـاص لـتـقد عـطـاءاتـهم لـلـعـمل اخلاص مـقــــــــــدمي الـعـطـاءات ا

(Alumina ball for R - 103 ) بتجهيز مادة
وعلى مـقدمي الـعطـاءات الراغـب بـاحلصول عـلى معـلومـات اضافـية االتـصال عـلى هاتف الـشركة
ـرقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثنـاء الدوام الـرسيمـي من الساعـة الثـامنـة صبـاحاً الى الـساعـة الواحدة ا

قدمي العطاءات .  بعد الظهر حسب توقيت مدينة البصرة احمللي ) وكما موضحة بالتعليمات 
طلوبة :- ٢- متطلبات التأهيل ا

الية تطلـبات ا الـية: على مقـدم العطاء ان يقـدم أدلة موثقـة تثبت قدرته عـلى القيام بـا (أ) القدرة ا
اآلتـيـة: (احلـسـابـات اخلـتامـيـة مـعـدل ربح آلخـر ثالث سـنـوات مـتـتـالـيـة مـصـادقـة ومـدققـة من قـبل

محاسب قانوني معتمد. 
اثلة . (ب) اخلبرة والقدرة الفنية:- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأن لديه أعمال 

٣- بـإمكـان مـقدمي الـعطـاء شـراء وثائق الـعطـاء بـعد تـقد طـلب حتريـري الى الـعنـوان احملدد في
ورقـة بيـانات الـعطاء وبـعد دفع قـيمـة البـيع للـوثائق (غـير قابـلة لـلرد) الـبالـغة (٢٥٠٫٠٠٠) مـائتان

وخمسون الف دينار فقط  ويرفق وصل شراء اللمناقصة مع العطاء التجاري.
بلغ التخميني للمناقصة (١٩٢٫٠٠٠٫٠٠٠) مئة واثنان وتسعون مليون دينار عراقي. ٤-ا

٥- تـقد تـأميـنات اولـية بـقيـمة (١٩٢٠٠٠٠) واحـد ملـيون وتـسعـمائـة وعشـرون الف دينـار عراقي
دة (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن على شكل خطاب ضمان او صك مصدق أو سـفتجة نافذة 

ركزي العراقي.  طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا
٦- تقـدم عطاء فـني و عطاء جتـاري ومستـمسكـات بثالث ظروف مـنفصـلة ومغـلقة وتـكون الظروف
ـقدمـة للـعطـاء وتاريخ ـناقـصة واسم الـشـركة ا مخـتـومة بـختم الـشركـة ومثـبت عـليـها اسم ورقم ا

الغلق وترسل بيد مخول رسمي .
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يـتم تـسليـم العـطاءات الى الـعنـوان التـالي (مقـر الشـركة الـعامـة لصـناعـة االسمـدة اجلنـوبية /
قـسم االعالم والـعالقات الـعـامـة -  شعـبـة العالقـات) لـغـاية نـهـاية الـدوام الـرسـمي ليـوم (الـثالثاء)
صـادف ٢٠٢٢/٢/١٥ وفي حـالة مـصـادفة يـوم الـغـلق عطـلـة رسمـيـة يكـون الـغلق في الـيـوم الذي ا

يليه.
ـتـاخـرة سـوف ترفـض وسيـتم فـتح ٩- الـتـقـد بـالـبـريد االلـكـتـروني (غـيـر مـسـمـوح) الـعـطـاءات ا
ـثـلـيهم الـراغـبـ باحلـضـور في مـقر الـشـركـة في يوم الـعطـاءات بـحـضور مـقـدمي الـعـطاءات او 

(االربعاء) ٢٠٢٢/٢/١٦ .
شـار اليها انفا هي (مقـر الشركة العامة لـصناعة االسمدة اجلنـوبية البصرة - خور ١٠ العناوين ا
ـكـنــكم االطالع عـلـى مـوقع الـشــركـة االلــكـتـروني   ــعـلـومــات  ـزيـد من الــتـفــاصـيل وا الــزبـيــر) و

Email: scf@scf.qov.iq      scf_trad@scf.qov.iq او www.scf.gov.iq 
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ـــرقم (٢٠٠٣٣٣ في ٢٠٢١/١٢/١٩) الــصــادر من فــقــد الــوصل ا
بلغ واطن قحطان عدنان فالح و مديريه بلدية العمارة باسم ا
(٠٠٠ ٤٥٠ اربـعـمـائه وخـمـسـون آلف ديـنـار) عن قـيـمـة انـقاض
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من خالل الـرؤيـا الـسـديـدة للـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر واحـاطـته الـشـامـلـة لـوضع الـعراق
الـراهن  طالب بـتطـهيـر النظـام السـياسي الـعراقي من الـفسـاد واحملسوبـية والـطائـفية
وتـوفيـر اخلدمـات العـامة وحل أزمـة البـطالـة والكـهربـاء التي يـعاني مـنهـا العـراق منذ

الغزو األمريكي للبالد في عام 2003.. وحلد اآلن
نفلت وجعله بيد الدولة ناسبات عديدة  بحصر حمل الـسالح ا وكذلك طالب سيادتـه 
واطن العراقي إلى درجـة العيش الرغيد وحتقيق .... وأمور إصالحـية ترتقي با حصراً
الرفاهية لـكل مكونات اجملتـمع العراقي دون استثـناء والشروع بتـجاوز خطوط العرض

الطائفية والعرقية واألثنية.
ـلـونـة األمـر الـذي دعـا الـسـيـد مـقـتـدى الـصـدر أن يـصــمم قـطـار االصالح بـقـاطـراته ا
ـؤســسـات الــسـيــاسـيـة بـرحــيق األمل  والـطــمـوح نــحـو إصالح شــامل وجـذري لــكل ا
واالقتصادية واخلـدمية  واألمنية عالوة عـلى إصالح مؤسسة التربيـة والتعليم وميداني

سروقة ومحاسبة كبار  الفاسدين. واستعادة األموال ا الزراعه والصناعة 
وكـان لـقطـار االصالح الذي رسم سـكـته وسبـيلـه السـيد مـقتـدى الـصدر البـد أن يصل
الى محطة السـعي واالجناز وهي محطـة حكومة االغلـبية الوطنـية اذ البد ان يرسو هذا
على رصـبف الكتـلة الوطـنية الـتي حتمل معـاناة العـراقي وطـموحاتـهم اذ ترسخت في
مفـاصل هذه الكـتلة وكـينونتـها احلس الوطـني احلر واالرادة والشـكيمـة الغيـر خاضعة
ية  بـحيث أن جل اهتـمامهـا هو بنـاء وطناً قـوياً قادراً على الى أجنـدات اقليـمية أو عـا
ـهـاتـرات مـواجـهـة الـتـحــديـات مـحـرراً  من أن يـكـون ســاحـةً  لـتـصـفـيــة احلـسـابـات وا
ـشاريع السـاعية لـلبنـاء والتنـمية  لـهذا البـلد اجلريح االقليـميـة من خالل إجهاض كل ا
وزجه في أتـون لـهــيب بـركـان الــصـراع االقـلـيــمي. لـذا فـان قـطــار االصالح قـد اجـتـاز
ـرتـقب نحـو مـحطـة الـطمـوح  بتـاريخ الـعاشـر من تـشرين الـعارضـة األولى في طـريقه ا

األول عام 2021 بفوز كبيرلكتلة التيار الصدري .
ـة أصاب ولكـن  مذ اعالن الـنـتائج  ورفض األحـزاب الـشيـعـية الـتـقلـيـدية قـبـول الهـز
فـترض أن يعقـد أولى جلسات شـهد السيـاسي العراقي احلـالي الذي من ا اجلـمود ا
ـان اجلــديـد ومن ثم يــتم إجـراء مــفـاوضـات تــشـكـيـل احلـكـومــة بـدأت األطـراف الـبــر
اخلاسـره تهـدد وتلـوح بإلـغاء االنـتخـابات ونـعتـها بـالتـزوير .  فـقد أعـلن السـيد مـقتدى
ـانيـة عزمه عـلى تشـكـيل حكـومة أغـلبـية ال الـصدر الـفائـز األول في االنتـخابـات الـبر
حكومة توافـقية ال غربيـة وال شرقية كمـا جرت العادة في العـراق. األمر الذي جعل تلك
األطـراف تسـعى لعـرقلـة خطـوات تشـكيل احلـكومـة  جديـر بالـذكر هـنا أن الـكتـله التي
ـانية في االنـتخابـات يحق لهـا تشكيـل ما يُطلق قاعـد البر حتصل عـلى أكبر عـدد من ا
ـقبـلة انـية األكـبـر" ما يـعطي لـها الـسلـطة لـتـشكـيل احلكـومة ا عـليه اسـم "الكـتلـة البـر

ستقبلي. واختيار رئيس الوزراء ا
ومن ثم  استئـناف مسير قطار االصالح رغم دعـوة من يريد االصالح ويؤمن بأحقية
ـنح تذاكـر قطار االصالح واطن الـعراقي بـالعـيش الكر حـيث لوح الـسيـد الصدر  ا
ــرتــقب في تــشــكــيل ــشــروعـه ا ن يــصل احلــنــانـه ويــتــفــهم رؤى الــســيــد الــصــدر 
ـشـقـة والعـنـاء من أجل احلـكـومه..ومن ثم بـاشـر الـسـيـد الـصـدر بـنـفـسه  وقـد حتـمل ا
ـذهب  ال غيـر مسـتلـهمـا  هذه الـقيم من ابـائه واجداده االفـذاذ.. حيث العـراق ووحدة ا
وصل الى دورهم ومـقراتـهم  لدعـوتهم أن يـكونـوا ضمن طـاقم قطار االصـالح الساعي
نحـو محطـة حكومـة االغلـبية الـوطنـية...لذا فـقد قام من سـعى الى أن يضع الـعصا في
رسوم بسـكتة الواضحة وضـح النهار بثقة سيـره وطريقه ا عجلة القطـار الذي باشر 

ان وحتمية وصيرورة. وإ
حـيث كـانت الـعـارضـة الثـانـيـة الـتي  وضـعـهـا  وهي الطـعن فـي شرعـيـة االنـتـخـابات
ـتخذه  اجـتيـازها بـنجـاح لقرارات مـحكـمة نـزيهة ة ا ..وبـعد الـتدوال وشكـيمـة العـز

وعادله.
واصلة مسيـرته  الواعدة بعد أن عينت عدد من طواقمه حيث انطلقت صـفارة القطار 
ن ارادوا ايـقاف عجالت قطـار االصالح  ليبـقى ساكنا الوطنـيه الذي ازعج االخرين 
ا حتـمل من أمل وطمـوح العـراقيـ من شيوخ وارامل في دائـرته ...وجتمـيد قاطـراته 
وأطـفـال  وشبـاب عـاطل تـرسـبت على  رئـاتـهم ادران احلـرمـان واليـأس...وجـثـمت على

ارق . قلوبهم  أشباح ووحوش احملاصصة ونخاسها... وجتارها ا
ـة ال تـلـ وهـكــذا كـانت الـعـارضـة الـثـالــثـة الـتي اجـتـازهـا قـطــار االصالح بـأمل وعـز
صيري برد دعاوى الطعن عندما أدلت احملكمة االحتادية يوم 2022/1/25 قرارها ا

ان ونائبيه. بشرعية انتخاب رئيس البر
ــؤشـرات والــقـرائـن تـدل عــلى أن قـطــار االصالح مــاهي اال فـراسخ مــعـدودة ألن كل ا

لتكتمل مسافته ومشواره الهادف الى
محطة  حكومة االغلبية الوطنية  

ن نـشـعر بـحـسن ظنه ـنوحـا وسـانحـاً  وقـد اوضح السـيـد الـصدر انه مـازال الـوقت 
ـتجة  نحـو االصالح والطمـوح لكن في نفس الوقت ونـيته ان يصـعد قطار  احلـكومة ا
ن  نشعر به يـريد العودة الى خط البداية يرى أن السيد الـصدر التمنح تذكرة الـقطار 
قـيـتـة. وخلـق األزمات  وزج عـراقـنا ـهـاترة والـفـسـاد واحملاصـصـة ا وافق الـضيـاع.وا

احلبيب  في دوامة أل اول وال اخر لها
واني ارى حـاليـا  ان هـنـاك الكـثـيـر من األطـراف السـيـاسـية فـي العـراق بـدأت تـسعى
لدعم تـوجه  الـسيـد مقـتدى الـصـدر بتـشكـيل حـكومـة أغلـبيـة وهي تـباشـير أفق جـديد
سـوف يزركش ديـبـاجة الـعـملـية الـسـياسـيـة في العـراق وتـزدهر بـرونق االمل اذ سوف
تـطل عـلى مـجلس الـنـواب اجلديـد حـلة جـديـده غيـر مـشـهودة سـابـقا حـيث تـبرز فـئـتان
...فـئـة حـكومـة أغـلـبـيـة وطنـيـة وفـئـة معـارضـة وطـنـية  تـتـعـاضـد سواعـدهـمـا في الـعمل
الدوؤب اخلالص للـعراق ولشعبه الـصابر  الذي عـاش دوامة مخاض عسـير لم تشهده
ي إذ البـد بعـد هـذا االجـتـيـاز لكل أي عـمـلـية سـيـاسـيـة في بـلد عـربي اواقـلـيـمي أو عـا

شرقة علي يد السيد الصدر  ه ا صطنعة أمام مشروع وطني أطلت معا العوارض ا
البد أن يحقق  بـأصرار وتأكيد مطلق على اصالح النظام السياسي العراقي وهذا لن
سؤولة أمام الشعب ومن يرفض يتحقق إال بتـشكيل حكومة أغلبية وطنـية  تكون هي ا

عارضة. ذلك أمامه مقاعد ا
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مـحـافـظـة غالـبـاً مـا تـؤجـل حـاجات
حتــقـيق الـذات وتـركــز عـلى اشـبـاع

ادية. حاجات البقاء أو القيم ا
في عام 2020 سألـنا العـراقي عن
احلـرية أم ايـهـمـا أكـثر أهـمـيـةً لـهـم
ساواة فأجاب %38 منهم تقريباً ا
بـــأن احلـــريــة أهـم في حـــ أجــاب
ـساواة أهم من حوالي %61 بأن ا

احلرية.
‰œU  l “u

ــسـاواة هـنـا تـعـبـر عن الـتـوزيع وا
ـوارد واخلـدمات الـعادل لـلـثروة وا
وعـــدم اســتـــئـــثــار الـــقــلـــة بـــهــا.ثم
ســألـنــاهم سـؤاالً عن األمن مــقـارنـة
بـاحلـريـة فـأجـاب  %10فـقط  أنـهم
في يــفــضــلــون احلــريــة عــلى األمن
حـ فضل %89 مــنـهـم االمن عـلى

احلرية. 
أذا قـــارنــا هـــذه االجـــابــات بـــدولــة
مـتقدمـة مثل أمـيركـا فنـجد الـنتائج
مـــعـــكــــوســـة أذ يــــفـــضل %80 من
ساواة في األميركان احلـرية على ا
حـ يــفـضل %70 مــنــهـم احلــريـة
ـــــســــاواة عـــــلى االمـن. ان االمن وا
مـتـحــقـقَـ هـنــاك الى درجـة جتـعل
الـنـاس يــفـكـرون بـاشــبـاع حـاجـات
تـــــبـــــدو لـــــهـم أهم وهـي احلـــــريــــة

وقراطية.  والد
والــواقع ان شــعــوب مـعــظـم الـدول

االقـتـصـادية اخلـطـيـرة الـتي عانى
مـــنـــهـــا الـــعـــراق وأدت لـــتـــدهـــور
اخلـــدمـــات األســـاســـيـــة وأرتـــفــاع
مــعـدالت الــفـقـر والــبـطــالـة بــشـكل

كبير. 
هــذا الــفــشل في أشــبــاع حــاجــات
ــاديــة) لــدى الـــبــقــاء(احلــاجـــات ا
االنـــــســـــان الـــــعـــــراقـي جـــــعل من
احلــاجــات االكـــثــر تــطــوراً والــتي
يـسـمــيـهـا عـلـمـاء االجــتـمـاع بـقـيم
self-expression حتــقــيق الـذات
مــــــــــــــــــــــثــل احلــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــة
حاجـات ثانوية او وقـراطية والد
. واحلق مؤجلة بالنسبة للعراقي
فـأن الــعـراقــيـ لــيـسـوا بــدعـاً من
فـقـد أشـارت كل الـدراسـات الــبـشـر
ان اجملتـمعـات التي تـقع في أسفل
سلم التنمـية وتتميز بـقيم تقليدية

أنـتـهـيـنـا في احلـلـقـة السـابـقـة الى
وما أثـبـات أن هنـاك أنـقالب حـصل
في توجـهات العراقي زال يحصل

ان بـها. ـوقراطـيـة واأل نـحو الـد
لعل ذلك يـبدو طبـيعـياً جداً في ظل
فشل النخـبة السيـاسية في العراق
ـوقراطـية ـوذج للـد في تـطويـر أ
يــضـــمن الــقـــيم االســـاســيـــة الــتي
ا ـتمثلة  يحتاجـها أي مجتمع وا
survival val- يعـرف بقـيم البـقاء
materialis- ـاديـة ues أو الـقـيم ا
tic الـــتي تـــقـع في مـــقــــدمـــة ســـلم
احلاجات لالنسان كاالمن اجلسدي
واالقـتـصادي والـنـفسي. لـقـد عانى
اجملتمع العراقي لفترات طويلة من
الـقــلق األمـني ســواء بـســبب كـثـرة
أو فشل الدولة في أحتكار احلروب
أو الــفـــســاد والــتــقــلــبــات الــعــنف

الــفــرنــسـي(لــيس هــنــاك مــكــان في
الـــعــالم أئــمـن من الــســجـن) لــكــني
أؤمن ايضاً ان اجلوع أشد كفراً من
الـعبـودية. لـذا وكحـال معـظم الدول
ــكن لـلـعـراق ان يـصل الـنـامـيـة ال 
ـــوقــراطـــيــة واحلــريـــة الــتي لــلــد
نــنــشـدهــا جـمــيــعـاً اال عــبــر طـريق
طـويل من الــتـحـوالت االقــتـصـاديـة
واالجـتــمـاعــيـة والـســيـاســيـة الـتي
ـاديـة لـالنـسـان تـشــبع احلـاجــات ا
وجتـــعـــله آمن عـــلى مـــاله وعـــيــاله
وحـــيــنـــهـــا ســـيـــفـــكـــر بـــاحلـــريــة
ـوقــراطـيـة كـقــيم تـتـفـوق في والـد

أهميتها على االخريات. 
ÊUOGD « …œu

مع ذلك يـنبـغي التـنبـيه ان السـماح
بـعــودة الـطـغـيــان والـديـكــتـاتـوريـة
ـســتــبـد وأنـتــشــار مــقـبــــــــولــيــة ا
ـكن ان يـضـمن حتـقـيق الـعــادل ال 
الــتــنــمــيـــة والــتــطــور وأشــــــــبــاع
ـا حُـكـمت ـاديـة فــلـطـا احلـاجـات ا
ستبدين شعوب العـالم بالطغـاة وا
الــــذيـن زادوا الــــنـــــاس عــــبــــوديــــةً
وأشـــبــعــوهم فــقـــراً. وهــنــا مــكــمن
ــــســـتـــبـــد اخلـــطـــورة فـي مـــدخل ا
الـــعـــادل ألن االســـتـــبـــداد نــقـــيض
ـســتـبــدٍ ان يـكـون الــعـدالــة فـكـيـف 
عـــادالً اال فـي تـــوزيع الـــظــــلم عـــلى

الناس.

أمــا في عــام 2014 فــقــد أرتــفــعت
نــسـبـة من يـريـدون قـائـد قـوي الى
%35 ثـم قــــفــــزت بــــعـــد 5 ســنـ
لـيـصـبح ثـلـثـا الـعـراقـيـ يـريدون
قائد قـوي في مقـابل أقل من الثلث
(أغلبيـتهم في كردستـان) يعتقدون
ان وجود قائد قوي هو أمر سيء. 
من جانب آخر ففي الوقت الذي لم
تـزد فــيه نـسـبــة الـعـراقــيـ الـذين
يـريــدون حـكم الــعـســكـر عن 14%
في عام 2004 قفزت الى %23 في
عـام 2014 ثم وصـــلت الى نــصف
الــعـراقــيـ في عـام 2019 مــقـابل
ن ال اقـل من الـــنـــصف بــــقـــلـــيل 

يريدون حكم العسكر.
واضــــح أذاً أن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــل
وقراطي) الذي بشر وذج(الد اال
االحـتالل به الـعراقـيـ عام 2003
أدى الى نــكـوص شـديـد في تـأيـيـد
وحن وقراطية قيم احلرية والد
شـــديــد لــعــودة الـــدكــتــاتــوريــة أو
أشــكـال احلــكم الـتي تــتـنـاقض مع

وقراطية.  الد
ـطلق اني ا أكرر مـرة أخـرى أن ا
ـوقــراطـيـة هي الـشـكل بـكـون الـد
االمــثل لــلــحــكم ال يــنــفي تــفــهــمي
لالســـــبـــــاب الـــــتـي ادت الى هـــــذا
الــتـراجع الـكـبـيـر في قـيم احلـريـة.
ومـع أني أؤمن بـقـول الــفـيـلـسـوف

الــنـامـيـة مـثل الـعـراق يـريـدون اوال
حتـقــيق االمن ثم يـفـكـروا بـاحلـريـة
ــــوقــــراطــــيـــة‘في ح ان او الــــد
ـتقـدمـة أقـل قـلـقاً مـواطـنـي الـدول ا
بــخـــصــوص أمــنـــهم اجلــســدي أو
االقتـصادي أو الـنفـسي لذا فان من
ــهم لـهـم حتـقــيق الـذات من خالل ا

أعالء قيم احلرية.
هذه احلقائق تفسر لنا سبب رواج
ـستـبـد الـعـادل فـي دولـنا مـفـهـوم ا
الـتي لـم يـتم فـيـهـا أشـبـاع حـاجات
ــاديـة عـلى الـبـقــاء أو احلـاجـات ا
الـرغم من ان االفـتـراض ان احلـرية
ــوقــراطــيـة ال حتــقق االمن أو الـد
ـادي هـو أفــتـراض غـيــر صـحـيح ا
. أن الــتــبــشــيـــر والــتــرحــيب دومـــاً
ـسـتــبـد(الـعـادل) واضح بــاحلـاكم ا

في أجتـاهــات الــعـراقــيــ الـتي 
قـيـاســهـا في مــشـروع مـسـح الـقـيم

ي.  العا
ـعـانـاة الـطـويـلة فـعـلـى الـرغم من ا
ستبد للعراقي من القائد القوي ا
فأن االرقـام تشـير الى تـنامي مـقلق
في تـفـضـيل الـعـراقيـ لـلـقـوة على

أية صفة قيادية أخرى. 
فـفي عام 2004 كان  %17فقط من
الـعـراقـيـ يقـولـون ان وجـود قـائد
قوي هو أمـر جيد في حـ ان أكثر
من %70 ال يـرحــبـون بـقـائـد قـوي.
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ــمــثــلـي الــشــركـات ــكن  وأخــيــراً  
ـــشـــاركـــة فـي الـــبـــرامج اخلـــاصـــة ا

اخلاصة التي تدعمها الدولة.
 مـثـال عـلـى الـشـراكـة بـ الـقـطـاعـ
الـعـام واخلـاص هـو تـطـويـر بـرنـامج
ـــكن الـــروابط الـــتــــجـــاريـــة حــــيث 
ـوظـفـ من خالل تـطـويـر لـتـطـويــر ا
ـــهــارات أن يـــعـــزز الـــتـــفـــاعـل بــ ا
ــتــوســطـة الــشــركــات الــصــغـيــرة وا
احملــلــيــة والــشــركــات الــدولــيــة.  في
ــقــابل  من خـالل مــعــرفــة األهـداف ا
ـشـاركـة  من الـواضـحـة لــلـشـركـات ا
ــهـارات الالزمـة في ـمــكن تـطـويـر ا ا

عنية. اجملاالت ا
 تــشــمل بــرامج الــروابـط الــتــجــاريـة
ـــيـــة مــجـــمـــوعـــة واســعـــة من الــعـــا
بادرات.  يركـز البعض عـلى تطوير ا
األعمال  والبعض اآلخر على تطوير
ــهــنـيــة.  يــؤخـذ الــبـعض ــهـارات ا ا
كوسيلة للتقليل مستويات الفقر  في
ح يـهـدف البـعض اآلخـر إلى زيادة
ية. القدرة التنافسية في السوق العا

 
يــوجــد الــعــديــد مــنــهــا في الــبــلــدان
النـاميـة مثل دول كـينـيا أو فـييـتنام 
بـــيــنـــمــا يــوجـــد الــبـــعض اآلخــر في
ــتـــوســـطـــة الــدخـل مــثل الــبـــلـــدان ا
ا ـتـقدمـة   كـوستـاريـكا والـبـلدان ا
في ذلك الـبلـدان األعـضـاء في منـظـمة
التـعاون االقـتصـادي والتـنمـية  مثل

أيرلندا أو جمهورية التشيك.
 توحي جتـربة تنـفيـذ برامج الروابط
الـتـجـاريـة في كـوسـتـاريـكـا وأيـرلـندا
واجلــمـهـوريــة الـتـشــيـكـيــة بـعـدد من
االســتـنــتــاجـات.  ســيـطــرت صـنــاعـة

تلـعب الـشراكـة بـ القـطـاع الـعام
واخلاص دوراً  أسـاسيـاً  في تـنمـية
ـبـادرات ـهــارات  بـاإلضــافـة إلـى ا ا
احلـكــومـيـة  تــلـعب الــشـراكـات بـ

(PPPs) الـقـطـاعـ الـعـام واخلـاص
أيضًا دوراً  مهماً.  
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يشمل مفهوم الشـراكة ب القطاع
العام واخلـاص أنواعـاً  مختـلفة من
ـبـادرات الـتـي تـؤدي فـيـهـا الـدولـة ا
ـكن واألعـمـال وظـائف تـكـمـيـلـيـة.  
لــلـمـشــاورات بـ الــقـطـاعــ الـعـام
واخلــاص تـبــسـيط عــمـلــيـة تــطـويـر
وتـنـفـيذ سـيـاسـة الـتـعـلـيم الـعام من
خالل تزويد الشركـات بفرصة تقد

الـتـوصـيـات  وفي بـعض احلـاالت 
ـنــاســبــة.  يــعـد اتــخــاذ الــقــرارات ا
الـــتــــدريب الــــداخـــلـي والـــتــــعــــلـــيم
هني (VET) والتدريب والتدريـب ا
كن ـهنـي والتـقـني  مـجـاالً  آخـر  ا
أن يكـون فيه الـقطـاع اخلاص مـفيداً
بشـكل خاص من خالل تـوفيـر فرص
التـعـلم أثنـاء الـعمل.  بـاإلضـافة إلى
كن للقطـاع اخلاص التعامل ذلك  
ــوظــفــيه. ــســتــمــر  مع الــتــعــلــيم ا

ينبـغي ان تضع  احلكومـة التنـفيذية
القادمة  استـراتيجية تنـموية وطنية
اكـثــر واقــعــيــة وقـابــلــيــة لــلـتــنــفــيـذ
والـقـيـاس الــنـوعي والـكـمي وجتـاوز
تـعــثــر تــنــفــيــذ خــطط  الــتــنــمــيـة …
وحتــديـد  أهـدافــاً  عـالــيـة لـلــتـنــمـيـة
و ـؤشرات  القطـاعيـة في العراق 
حــقـيـقـة قــابـلـة لـلــقـيـاس والــتـحـلـيل
ــوازنـــة عــامــة  تـــنــمــويــة مــعــززة 
شروعات التنموية مستقلة لتمويل ا
واً  سـنوياً  لـلفترة في  اذ  نتوقع 
توسط 10%??.  2022 – 2025 
ـضـافـة للـمـؤسـسات تـشـير الـقـيـمة ا
إلى جزء من النـاجت احمللي اإلجمالي
الـذي تـنـتـجه الـشـركـات   في مـقـابل

القطاع اخلاص  والدولة.
ســيــتــطــلب تـــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا
ــعــلــومــات واالتــصــاالت  واتــقــان ا
ـواد الـزراعـية واسـتـخـدام تقـنـيـات ا
ـتـطـورة  في  مـزيـداً والـصـنـاعــيـة  ا
من الــتـعـزيـز لــلـمـوارد الــبـشـريـة  ال
ســيـــمــا من خالل حتــويـل الــتــعــلــيم
هـني الثـانـوي والعـالي  بنـاءً على ا
اإلصالحات التي  تـنفيذهـا بالفعل

وبشكل عملي وواقعي .

وتــعـزيــز الـصــنــاعـة.  يــتم مـســاعـدة
ـشـاركة فـي األحداث ذات الـشـركـات ا
الــصــلــة في إقــامــة عـالقــات جتــاريـة
وتــنــفـــيــذ األنــشـــطــة الــتـــرويــجــيــة.
بـاإلضـافـة إلى ذلك  يـتم  اإلعالن عن

البرنامج نفسه.
ـــبـــادرات ـــتـــابـــعـــة وا ان تـــقـــيـــيم ا

اإلضافية
ـدة 12  يـوصـى بـبـرنــامج جتـريــبي 

شهراً .  
ـناسـبة تـطـلبـات ا ـهم حتديـد ا من ا
ألعــضـــاء فـــريق الـــتـــنـــفـــيـــذ ودعــوة
الشركاء من القطاع اخلاص واحلفاظ

على وتيرة عمل عالية.
ــكن تـــقــيـــيم نـــتــائـج الــبـــرنــامج   
ـقـتــرح في غـضـون 12 الـتــجـريـبـي ا
شهراً .  ولهذه الغاية  ينبغي حتليل
تــكــالـيف وفــوائــد كل وحــدة وإجـراء

قترح. التعديالت على البرنامج ا
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ــبــادرات اإلضـافــيــة الــتي تــركـز إن ا
بــقـوة عــلى ريــادة األعـمــال وتـطــويـر
تـوسطة  مثل شاريع الصـغيرة وا ا
بــرامج حــاضـنــة األعــمـال  ســتــكـون
مـنـاسـبـة لـزيـادة تـعـزيـز قـدرة الـقوى
الــعــامــلــة في قـــطــاع تــكــنــولــوجــيــا
ـــعــلــومـــات.  ســتــضــمـن مــثل هــذه ا
ـو عــدد كـافٍ من الـبــرامج إنـشــاء و
ـتـوسـطة من الـشـركـات الصـغـيـرة وا
الدرجـة األولى في قـطاع تـكنـولوجـيا
ــعــلـومــات واالتــصــاالت وتـقــنــيـات ا
سـتلـزمات الـزراعية ـواد وا تطـوير ا

والصناعية .

الية والتنموية  { الباحث في الشؤون ا

الدولة.  هذه هي الوسيـلة الرئيسية
إلقامـة االتصاالت والـتطـوير الـتقني
والـــفــني   وكــذلك نـــقــطــة الــبــدايــة

تابعة داخل البرنامج. ألنشطة ا
2- اختيـار وتقـييم الشـركات إلجراء
األحــداث األكــثــر صــلــة بــكل شــركــة
مـحـلـيـة او اجـنـبـيـة .  هـذا ضـروري
هـارات يـساهم لضـمـان أن تطـويـر ا
في تــــطــــويـــر إمــــكــــانــــات وقـــدرات

الشركات.
3- إجـراء تــدريب في مـجـال تــقـنـيـة
ــعـــلـــومــات وتـــقـــنــيـــات حتـــســ ا
ـواد وتــطـويــر  تـقــنـيــات  تـطــويـر ا
الـــزراعــيــة والــزراعــيـــة  لــتــحــســ
ـــتـــخـــصـــصي ـــســـتـــوى الـــفـــني  ا
. ـعــلـومـات احملـلـيـ تـكــنـولـوجـيـا ا
ــؤدي إلى ســيــتم إجــراء الـتــدريب ا
غـلقـة أو مفـتوحة اعتـماد الـبرامج ا
ــصــدر بــنــاءً عــلى أهــداف أعــمــال ا

الشركة.
4- إجــــراء تــــدريـب عـــلـى األعــــمـــال
واإلدارة لـتـحسـ مـهـارات الـتـعامل
مع اآلخــرين وحتــســ الــعــمــلــيـات
التجارية.  سيكـون التركيز على تلك
هـارات التي هي في أمس احلـاجة ا

شاريع. إليها لتطوير ا
5- تـنظـيم رحـالت عمـل إلى اخلارج
ــــــديــــــرين لـــــــتــــــعــــــريف كـــــــبــــــار ا
ـتـخصـصـ الـتـقـنيـ والـفـنـي وا
مـارسـات الـدوليـة.  يُـنـظر بـأفضـل ا
إلى ذلك  علـى أنهـا اخلطـوة الـتالـية
في حتـــســــ مـــهـــارات الــــفـــنـــيـــ
. تدرج ديرين الصاعدين او ا وا
6- إقـــامـــة االتـــصـــاالت والـــتـــرويج
واالتصـال إليـصال الـنـتائـج احملقـقة

واحدة أو أكثر على الـبلدان الثالثة 
ـا في ذلك التـصـنيع عـالي الـتقـنـية
أو قــطع غـيــار الـســيـارات.  عــلى مـر
الـســنـ  تـغــيـرت طـبـيــعـة الـبـرامج
الــتـي  الــنــظــر فــيــهــا  حــيث ركــز
برنامج أيرلندا في التـسعينيات على
تـوسطة. دعم الشركـات الصغـيرة وا
ـــكـــان حـــقـــيـــقــة أن من األهـــمـــيـــة 
ؤهل تخصـص ذوي اخلبـرة وا ا

شاركوا في كل حالة.
مــقــتـرح لــتــطـويــر بــرنـامـج الـروابط

التجارية : 
ـوذج  نـوصي بــاعـتـمـاد وتــطـويـر  
تطـويـر برنـامج ربط األعـمال لـتعـزيز
علومات جتمع مواهب تكـنولوجيـا ا
والتطويـر التقني والـفني في العراق
.  يُقترح تركيز البرنامج على تطوير
الــعـالقــات الــتــجــاريــة بــ شــركــات
ــعــلـومــات احملــلــيـة تـكــنــولــوجـيــا ا
هارات واألجنبية من خالل حتس ا
ـهنـيـة وإجراء الـتـدريب والـتواصل ا
وأنـشـطــة الـتـرويج الــتي من شـأنـهـا
ـعلـومات تسـهـيل تبـادل اخلبـرات وا
شاركة.  مع األخذ في ب الشركات ا
االعـتـبـار األدبـيـات ودراسـات احلـالة
الـدولـيـة وخـصـوصـيـات الـصـنـاعـة 
يــعُـرض عــلى الــسـلــطـة الــتـنــفـيــذيـة
القادمة  برنـامج يتكون من الوحدات

الست التالية:
1- إنــشــاء قــاعــدة بــيـانــات تــتــمــيـز
بـــالــوضــوح وشــفــافــيــة   لــشــركــات
الــتــطــويـر الــتــقـني  وتــكــنـولــوجــيـا
ــعـلــومــات احملـلــيـة والــشـريــكـة او ا
ؤتلفة مع شركات عربية او اجنبية ا
عـلـومـات حـول إمـكـانات  لـتـجـميـع ا
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بغداد

تـعاقـبة لتـحقـيق حلمه الـذي طاله انـتظاره يتطـلع الشـعب العـراقي في ظل احلكومـات ا
ليعيشـوا كحال البلـدان اجملاورة التي تنعم بـاخلدمات االساسيـة الضرورية في احلياة
كـالكهربـاء التي اصبحت من الـبديهيـات في كثير من اقـطار العالم اال في الـعراق فأنها
حلم بـسبب عشـرات الوعد الـتي يطلـقها الـسيـاسي في كل دورة انـتخابـية بأنـهاء هذا

لف التي اصبح شائك!.   ا
ـتعاقـبة على تـشييـد محطات والسبـب في ذلك الوعد الـكاذبة الـتي تطلـقها احلـكومات ا
توليد الطاقـة الكهربائية والتي يـترقبها ابناء هـذا البلد احملتم عليـهم الظلم بسبب فساد
تعددة الطبقة السـياسية التي تدير البالد منذ سنوات طويلة رغم الدورات االنتخابية ا
ـدعــومـة دولـيـا واقــلـيـمـا اال انه ال تـغــيـيـر بــسـبب هـيــمـنـة الـشــخـصـيــات الـسـيـاســيـة ا
والـشـخــصـيـات الـتي اسـسـت لـهـا احـزاب وتـيــارات كـبـيـرة من خالل سـيــطـرتـهـا عـلى

وزارات ودوائر جعلتها كمصدر دعم لتمويلها الى ال نهاية. 
ـناخيـة واحلاجة حاجة وحـتميـة الطاقـة الكهـربائيـة في العراق تـكمن بسـبب التقـلبات ا
اسة لتسـيير االعمال في جميع اجملاالت والـقطاعات الرسمية وغـير الرسمية (ووقعا ا

الكهرباء ال غنى عنها في احلياة).
نـي العـراقـيـ الـنـفس بـانـتـهاء هـذه األزمـة بـقـطـاع الـكـهربـاء من خالل وفي ظـل ذلك 
تـشييد احملـطات من خالل االتفـاقية الـصينـية مع العـراق او من خالل االموال يجـنيها
ـنتـجات الـنفـطيـة التي جتـاوزت قيـمتـها الـ ($90© للـبـرميل الـواحد العـراق حيـال بيع ا
مـتـجـاوزًا الـضـعف الـتي وضـعـت عـلـيه مـوازنـة الـدولـة االحتـاديـة لـسـنة 2021 او من
ـانية خالل التـعاقد مع الـشركـات االجنبـية الرائـدة في هذا اجملـال كشركـة (سيـمنز اال

التي قدمت الكثير من العروض ألنهاء ازمة الكهرباء بالعراق).
واستـجداء الكهـرباء من دول اجلوار بأسـعار خيالـية تفوق قـيمتهـا انتاج محـطات توليد
ي من اجـل تشـغـيل الـكـهـربـاء وكـذلك اسـتـيـراد الغـاز وبـأسـعـار ضـعف الـسـعـر الـعـا
ستـورد; على الـرغم من ان لـدينا احملـطات التـي شيدت وال تـعمل اال مـن خالل الغـاز ا
مـا يشـغلـها من خالل اسـتغالل مـا حترقه الـشركـات العامـلة بـاحلقـول النـفطـية والذي

تقدر اسعاره (5 مليون دوالر يوميا ). 
وهذه االفعال الصـبيانية واالساليب والقرارات  والتـخبطات ال تمثل اال سذاجة ورعونة
سـياسي الصدفة وبـهذه التصرفـات انهم قتلوا فـيها امال العـراقي التي كـانوا يتمنون
تعـاقبة انشاء مـحطـات داخل البالد وتخـفيف االعـباء علـيهم التـي خلفـتها احلـكومـات ا

بكثرة البطالة وقلة اخلدمات.

{ عن مجموعة واتساب
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ـلعب ال يـزال هنـاك بصيص أمـل يلوح من مـباريـات االياب امام على ارض ا
ـتحـدة (اذا) حـققـنـا الـفوز في مـنـتخب لـبـنـان و سوريـا واالمـارات الـعربـيـة ا
رحلة احلاسمة نتخب االمارات امام كوريا اجلنوبية في ا جميـعها  وتعثر ا
لتصفيات بطولة كاس العالم 2022.. ال نرجو امال من االحتاد الذي ارتكب
ونديالية نتخب في التصفيات ا ويرتكـب اخطاءاً غير مقبولة في ادارة ملف ا
ـكن ان ـردود  قــراراً بـيـد الالعــبـ  وال   ولـكـن يـبـقى حتــسـ االداء وا
نلتـمس اعذاراً جديدة لهم .. نطالبهم امام لبنان باداء مهمات تكتيكية اولية 
تراكمة  اذ ان التمركز الصحيح  واحلرص على الكرة من واقع خبراتهم ا
واالحتفـاظ بها عند الضـرورة  وبناء جمل تكتيـكية مثمرة  والـتمرير السليم
ـنافس  لـلـكرة  واالسـنـاد والتـغـطـية  وخـلق الـفراغـات في مـلـعب الفـريق ا
نتخب وزيادة سـرعة ايقاع اللعب  واجبات اساسية يجب ان يؤديها العب ا
بدرجـة عـالـية من االتـقـان وحتت كل الـظروف  و اكـد ذلك احلـارس اجلريء
فهـد طالب في مباراة ايـران  اذ كان جاهزا تمـاما للمـباراة  صائباً في كل
قـراراته  وشـجـاعـاً في الـتـصـدي حملـاوالت اخلـصم رغـم صـعـوبـتـهـا  امام
زمالء ارتكـبوا اخـطاءاً فـاضحـة في التـمركـز والتغـطيـة  فضالً عن الـتراجع
ـباريـات الـسـابـقة ـوذج فـهـد طـالب النه ارتـكب في ا الـلـيـاقي .. واقـدم هنـا 
اخـطـاء عـديـدة  ولكـنه جتـاوز جـمـيـعـها في مـوقـعـة ازادي  بـارادة تـسـتحق
االشادة  وزمالئه فـي خطوط الدفاع والوسط والهجوم  بوسعهم ان يكونوا
ـباريـات الثالث الـقادمة امـام منـتخب لـبنـان و سوريا سـتوى ذاته في ا في ا
ـمـرن بـتــروفـيـتش في أي ـتـحــدة .. وهـنـا نـغــيّب دور ا واالمـارات الـعـربــيـة ا
اصالح فني مـستقـبلي  النه لـيس مدرباً عـلى نحـو مطلق  وكل مـا قال عنه
شرف القليل نتخب الوطني يونس مـحمود  فهو محض اجتـهاد ا مشـرف ا
ـيـز  والـذي رفض ـتـعـكـز عـلـى خـبـرته الـسـابـقـة كالعب دولي  اخلـبـرة  ا
ـشورة  وسيـرفض الى اخـر يوم في مـوقـعه االداري احلالي  الـنصـيـحة وا

نتخب الوطني هو (ملك صرف) له ولرئيس االحتاد . وكأن ا
ـركز الثـالث  والفوز  امام مـنتخب لـبنـان تبدأ اولى اخلـطوات الـفعلـية الى ا
ـؤهل الى نهـائـيات بـطولـة كاس ـلحق ا ـضي نحـو ا ولـيس غـيره  يـجعـلـنا 
العالم  2022 واالمر لـيس مستحيالً  اذ ان الـثقة بالقـدرات تعيد الالعب
ـعـهود  امـام منـافسـ ليـسـوا افضل مـنا ..يـجب ان يدافع الى مسـتواهم ا
ـونـديال  ـنتـخب عن فـرصة الـبـقـاء في دائرة الـصـعود الى ا كل العب في ا
بـالـروحيـة الـكبـيـرة التي اظـهـرهـا اجلريء فـهـد طالب في حـمـاية مـرمـاه امام

اخلصم االيراني في مباراة االياب .
 اجلمهـور العراقي يستـحق منتخبا اكـثر وطنية  وأعـلى همة  وأفضل وعياً
ـلـقـاة عـلى كـاهـله .. الـفـرصـة ـسـؤولـيـة الـثـقـيــلـة ا بـا
القـائمـة حالـياً لـلظـهور الـثاني في نـهائـيات بـطولة
كـاس العالم  لن تـتكرر لعـدد من الالعب  فال
ـــمــرن) بــتـــروفــيــتش يــجب ان تــهـــدر .. امــا (ا
لكـان كما اسلفت مؤهالت واالحتاد فـانهما ال 

القيام بواجباتهما .. فاقد الشيء ال يعطيه .
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اسـتـثــمـرَ بــعض األخـطــاءِ وسـجلَ
هـدفـ بـيــنـمـا اكـتـفى مــنـتـخـبـنـا
بـــــإهــــدارِ الــــفـــــرص.. وفي شــــوطِ
نتخب باراة الثاني قامَ مدربُ ا ا
عــمــاد مــحـمــد بــتــغــيــيــرِ جــمــيع
الـعــنــاصـر الــتي خــاضت الــشـوطَ
األول حــيـث أشــركَ عـــبــد الـــقــادر
أيــوب وبـــلـــنــد ازاد احملـــتــرف في
غــرافــشـاب وعــمـران زكي وســجـاد
مـحـمـد فـاضل وحـيـدر عـبـد الـكر
وإسـمـاعـيـل احـمـد ومـحــمـد قـاسم
ومحمد عـبد احلميد وطـاهر حميد
وعــــبـــــاس حــــســــ حـــــيث كــــان
مـنـتـخــبـنـا األكـثـرَ حــيـازةً لـكـنه لم
يحـسن باستـثمارِ الـفرص السـهلةِ
لـتــســجـيـل األهـداف ومن هــجــمـةٍ
سـريعـةٍ أحرزَ فـريق داينـمو كـييف
ــبـاراةُ الـهــدفَ الـثــالث لــتـنــتـهي ا

بفوزه بثالثيةٍ من دون مقابل.
ـبــاراة قـالَ مـدربُ وبـعـد نــهـايــةِ ا
شباب داينمو كـييف ايغور: طلبتُ
ــنـتـخب الــعـراقي كـون مـواجـهـةَ ا
طـريـقـة لـعبه قـريـبـةً إلى نـادي فـيا
ريال اإلسباني الذي سنواجههُ في
دور الـ 16لـــدوري أبــطـــالِ أوروبــا
حتت  19عاماً واكـتسبـنا من هذهِ
ـبـاراةِ فــائـدةً كــبـيـرةً بــرغم إنـنـا ا
ســـبـق أن خـــضــنـــا لـــقـــاءيـن أمــام
نادي تركي حقـقنا الفوزَ فيهما
بـاراة مخـتـلفـة حيثُ إال أن هـذه ا
واجـهنـا مـنتـخبـاً يـلعب بـانضـباطٍ
تـكـتـيــكيّ عـالٍ والـتــحـامـاتٍ قـويـةٍ
وسـيـكون لـلـكثـيـر من الالعـب في

نتخب مستقبل جيد. هذا ا

ــــتـــلـــكـــون مـــواصـــفـــات االعب ال
ــطـلــوب عــنــدمــا جتــاوز عـدد من ا
لـعب ومـثل الـفريـق في التـصـفـيات
احلــــالـــيـــة وخـالل ثـــمـــان جـــوالت
بــحـدود 60 العــبــا واكـثــر والــعـدد
قـابل لـلزيـادة دون اهـتمـام الـشارع
ـــا يـــحـــصل الن الـــعـــبـــرة تـــبـــقى
بالنتائج التي هي من تاخذك للعب
في نـــهــائــيــات كـــأس الــعــالم مــرة

اخرى.
ـنــتـخب ومن جـهــة اخـرى خــسـرَ ا
الشبابي أمام شبـابِ داينمو كييف
بــثالثـةِ أهــدافٍ من دون مــقـابلٍ في
ـبــاراة الـتي أقـيـمت الـيـوم األحـد ا
في مـديـنةِ أنـطـاليـا الـتركـيـة والتي
تـدخلُ ضمن اسـتـعداداتِ الـفريـق

قبلة. لالستحقاقاتِ ا
ُـبـاراةَ بـتـشـكـيـلةٍ مـنتـخـبـنـا دخلَ ا
ــرمى: حـــســ ضــمـت حلــراســـةِ ا
حــسن وخـط الــدفـاع: نــصــر سالم
وســجــاد مــحــمــد مــهــدي وعــبـاس
مــــاجـــــد وعـــــبـــــاس مـــــانع وخلط
الــوسط: كـاظم رعــد وأمـيـر مــحـمـد
وعـــلي صـــادق وشــربل شـــمـــعــون
وحـــســ عـــلي وخلط الـــهـــجــوم:

حس صادق.
‰Ë√ ◊u

ـبــاراةُ في أجـواءٍ مــاطِـرةٍ وجــرت ا
وشـديـدةِ البـرودةِ وكـانت احلـيازةُ
عــــلى الـــــكــــرةِ فـي الــــشــــوطِ األول
ــنــتــخـبــنــا إال ان فــريق دايــنــمـو
كـيـيف الـذي يـضمُ ثـمـانـيـةَ العـب
مـن مــنـــتــخـب شــبـــاب أوكــرانـــيــا
ومـحتـرفـ من بـولنـدا والـسنـغال

الـبـوم عـلى لـبـنـان والـوطـنـي امام
ـــشــتــركــة فـي حتــقــيق الـــرغــبــة ا
ـنافـسـة على الـنـتـيجـة والـبقـاء بـا
وقف لحق حيث ظروف ا بطاقة ا
واللعب جلانب اصحاب االرض. 
 ومع أن الــلـقـاء يــاتي في اجلـولـة
الثامنـة لكنه يظهـر مهم جدا ويعد
مـفـصــلـيـا حــصـرا لـلــوطـني الـذي
ــكن ان يـحـيي فــيه امـال الـبـقـاء
ـــنــافـــســة فـي حــال حتـــقــيق في ا
الـفوز و بـعدهـا تبـقى له مبـارات
امام االمـارات ويـخرج الى سـوريا
و السؤال هل يـتمكن الـتشكيل من
جتاوز عقبة الـيوم والعودة بكامل
الــــنــــقـــاط وسط قــــلق ومــــخـــاوف
اجلــمـهــور في ان يـخـفق ويــتـاخـر
ويـكـون بـغــيـر الـقــادر عـلى تـقـد

طلوب . مباراة مختلفة وهو ا
الـفــوارق مع لــبـنــان لـكن مــشـكــلـة
العـــبـي الـــوطـــنـي الـــذين تـــاثـــروا
باحلـالـة الـنـفـسيـة بـعـدمـا اكـلـتهم
النتـائج ولم يخرجوا من مـستنقع
ـر فـيـها الـهـزائم فـي اسـوءفـتـرة 
توقع عندما نتخب على عـكس ا ا
اسـتـمــريـتــهـاوى امــام اقـرانه ولم
يـتــمـكن من جتـاوز عـقـدة الـنـتـائج
ويـــامل ان يـــخـــرج الـالعـــبـــ مــا
عــــنـــدهـم لـــلــــتـــعـــبــــيـــر مـن انـــهم
نـتخب يـستـحقـون شرف تـمثـيل ا
اعـلى درجـة لـعب يـطـمح إلـيـها كل
العب لــكن لألسف انـتـهـت الـقـيـمـة
االعـتـبــاريـة لـهــذا االمـتـيــاز لـلـعب
لــلــمــنــتــخب بــعــدمــا تــرك الــبــاب
ن مــفـــتــوحــا امــام الـــكــثــيــرون 
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الــسـؤال الــذي يـتـردد مـن الـكل هـو
ـنـتـخب الـوطـني ايـقاف هل يـقـدر ا
سـلسلـة هزائـمه ونتـائجه الـسلـبية
ــتــكــررة دون تــوقف البـل االسـوء ا
في تاريخ مشاركاتـه في التصفيات
ــؤهــلــة لــكــاس الــعــالم ويــضــاف ا
عـلـيـها انـتـكاسـة الـبطـولـة العـربـية
االخـيـرة عـنــدمـا يـحل ضــيـفـا عـلى
ؤهلة لبنان ضمن تصـفيات آسيا ا
لكأس العالم في قطر العام اجلاري
ـــبــاراة الـــتي ســـتـــقـــام عـــنــد في ا
الـسـاعــة الـثـالــثـة من عــصـر الـيـوم
نتخب الثالثاء ويـامل ان يتفـادى ا
االمـور ولــو من بـعـيـد في مـواجـهـة

هي األخرى ستكون صعبة .
Èd √ WLN

ــنـتــخب ــتـوقـع ان يــواجه ا ومن ا
مـهـمـة اخــرى صـعـبــة امـام مـبـاراة
الـفرصـة األخيـرة نـكون او ال نـكون
وسط غـضب الشـارع والـنقـمـة على
الـنـتـائج عـلى صــعـيـد الـتـصـفـيـات
اآلسـيويـة وهو يـلعب في مـجمـوعة
مـنـاسـبــة اذا مـا اسـتـثــنـيـنـا ايـران
وكــوريـا الـلـذين وجــدا من الـطـريق
ــرور من دون مــطــبــات ســالــكــة وا
عــنــدمــا تــأهــلت االولى قــبل ثـالثـة
ادوار من انـــتـــهـــاء الـــتـــصـــفـــيــات
ومتـوقع ان تصحـب معهـا كوريا ج
ــــرشح الــــقـــوي خلــــطف الـــيــــوم ا
الـنتـيـجة والـنقـاط وتـذكرت الـتاهل
عـنـد مواجـهـة سـوريا الـذي كـان قد
تـغـلبـت عـلـيـهـا بهـدفـ لـواحـد في
رحلة االولى وتظهر صعوبة لقاء ا
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متاز.فريق حققت أندية الـشرطة والبحري وغاز اجلنوب الفوز  ضمن منافسات دوري كرة الطائرة ا
ـبـاراة الـتي جـرت بـقـاعـة الـزبـيـر في غـاز اجلـنـوب حـقق الـفـوز عـلى ضــيـفه مـصـافي الـشـمـال في ا

البصرة بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوط واحد.
بية في البـصرة فاز أصحاب وفي الـلقاء الثـاني ضمن منافسـات البطولة الـذي جرى في القاعـة األو
األرض واجلمهور فريق الـبحري على ضيفه فريق نادي البيشمرگة بثالثة أشواط مقابل ال شيء.وفي
ـغـلـقـة بـبـغـداد مبـاراة فـريـق نادي ـواجـهـات وآخـرهـا لـهـذا الـيـوم أقـيـمت في قـاعـة الـشـعب ا ثـالث ا

الشرطة وضيفه احلبانية وانتهت بفوز األول بثالثة أشواط مقابل ال شيء.
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ـنتـخب الوطـني العراقي اخفق ا
لـــكــرة الــيــد في الـــتــأهل لــكــأس
العـالم اثر خـسارته  امـام كوريا

اجلـنـوبـية بـفـارق هـدف 26-24
هدف.

وانــتــهـى الــشــوط االول بــتــأخــر
نـتخب الـعراقي لـكرة الـيد امام ا

ـــنـــتـــخب الـــكـــوري اجلـــنـــوبي ا
بنتيجة 11-13 هدف.

ــــنــــتــــخـب الــــوطــــني وخــــاض ا
الــــعــــراقـي لــــكــــرة الــــيــــد  آخـــر
مـبـارياته فـي البـطـولة اآلسـيـوية
قـامة بدورته الـ 20لكـرة اليـد وا
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية في ا
ـنـتـخب الـكـوري اجلـنوبي ضـد ا
في لـقاء حـاسم لـتحـقـيق اإلجناز
الـــتــاريـــخي في الـــتــأهـل لــكــأس

العالم لكرة اليد.
…dO √ …uD

ــــنــــتــــخب الــــعــــراقي وخــــاض ا
مـبــاريـات الــدور الـتــمـهــيـدي في
اجملـمـوعة الـثـالثـة مع مـنتـخـبات
قطر واإلمارات وعمان وتمكن من
الـعبـور لدور الـثمـانيـة في إجناز
هـو األول حيث تـمـكن من إقـصاء
ــنــتــخب الــكــويـتـي في مــبـاراة ا
عصيبة لتـتبقى اخلطوة االخيرة

مع الكوري اجلنوبي .
ومن جـانـبه قــرر رئـيس الــلـجـنـة

الـدولي. وحــقق مـنــتـخب قــبـضـات
الـعـراق نـتائـج طـيـبـة في الـبـطـولة
اآلســـيـــويــــة الـــتي أُخـــتــــتـــمت في
الــعــاصـــمــة األوزبــكــيـــة طــشــقــنــد
وحـصــولـهم عــلى خــمـســة أوسـمـة
مــلـــونـــة أحــدهـــا فـــضي وأربـــعــة

برونزيات.
الكم مـوسى جـعـفـر حصل  وكـان ا
ـنافـسات عـلى الوسـام النـحاسي 
وزن 51 كـغم فــيـمــا حـصل زمــيـله
محمد حكـيم على نحاسية وزن 54
الكم رضــا طــالب كــغم.كــمــا نـــال ا
نحـاسية وزن 57 كغم امـا الوسام
الـــنــحـــاسي الــرابـع فــــــقــد حـــقــقه
ــنــافــسـات الكم يــحــيى هــشـام  ا
ـالكم عـــلي وزن  63كـــغم.وحـــقق ا
قــاسـم الــوســام الــفــضي الــوحــيــد
ــــنــــتـــــخب شــــبــــاب الــــعــــراق في

مـــنافسات وزن 60 كغم.
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ركزي أكد رئيس االحتاد العراقي ا
لـلمـصـارعة شـعالن عـبد الـكاظم أن
العام احلالي سيكون انطالقة نحو
الـــتــغـــيـــيـــر وحتـــقــيـق اإلجنــازات
وتــطــويــر واقع الــلــعــبــة مــنــوهــا
بسـعي االحتاد إلـى تشـييـد وإعمار
البـنى الـتـحـتـيـة اخلـاصـة بـقـاعات
ـصــارعـة ودعم األنــديـة وجــمـيع ا
الـالعـبـ فـي سـبـيـل الـوصـول إلى

نشود . الهدف ا
وقـــال عـــبــد الـــكــاظـم في تـــصــريح
ـقـبلـة سـتـشـهد صـحـفي إن األيـام ا
نتـخبات الـوطنية تسـمية مـدربي ا
ـصـارعـة احلرة جلـمـيـع الـفـئـات بـا
والـــــرومــــــانــــــيــــــة اســــــتــــــعـــــداداً
قبـلة من البطوالت لالستحقـاقات ا
الدولية والعربيـة والقارية  مبيناً
َّ تــأمـــ مــعــســـكــر تـــدريــبي أنـه 

جلميع الفئات العمرية وسيقام في
ـــقـــبـــلــة ســـوريـــا خالل الـــفـــتـــرة ا
الكـتـسـاب وزيـادة اخلبـرات الـفـنـية

والتكتيكية.
»U  Êu —b

وأضـاف عــبـد الـكـاظم أن االحتـاد
منذ مطلع العام 2022 أقام العديد
من البطوالت احمللـية آخرها كانت
مــنـافــســات األحـداث الــتي انــتـهت
بـنـجـاح بـتـتويج فـريـقي األعـظـمـية
واجلـمـاهـيـر بـاحلـرة والـرومـانـية"
الفـتـاً إلى أنَّ" الفـعـاليـات مـستـمرة
ـــقــرر فــضالً عن ــنــهــاج ا ضــمـن ا
إمـــكـــانـــيـــة إقــامـــة دورات تـــشـــمل

درب الشباب. ا
وعلى صعـيد اخر عاد وفـد منتخب
الكــمـة احلــائـز شـبــاب الـعــراق بـا
ـركـز اخلــامس آسـيـويـاً الى عــلى ا
ارض الـــوطن عـــبــر مـــطــار بـــغــداد
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اخـتتـمت منافـسات اجلـولة الثـانية من
سـبـاق فورمـوال إي لـلسـيـارات الدرعـية
وسم الـثامن 2022 ضـمن مـنافـسـات ا
مـن بـــطـــولـــة الــــعـــالم إي بـي بي فـــيـــا
ـملكة فـورموال إي والتي احـتضنـتها ا
الــعـربــيـة الـســعـوديــة لـلــمـرة الــرابـعـة

ساء. السباق الذي يقام في فترة ا
وتــوج الــسـويــسـري إدواردو مــورتـارا
ســــائـق فــــريق روكــــيـت فــــيــــنــــتــــوري
ــركـز األول في ريــسـيــنج- مـونــاكـو بـا
اجلـولـة الـثـانيـة فـيـمـا جاء الـهـولـندي
روبن فــريـنـجـز سـائق فــريق إيـنـفـجـ
ــرتـبــة الــثــانــيـة وحل ريــســيــنج في ا
الـــبـــرازيــلـي لــوكـــاس دي جـــراسي من
فــريـق "روكــيت فــنــتــوري ريــســيــنج –

ركز الثالث. موناكو في ا
دة  45دقـيقة وشهد واسـتمر السباق 
تسابق عـدة توقفات بسبب ارتـكاب ا
حـــوادث اســـتــلـــزمت تـــدخل ســـيــارات

األمان.
وخالل الـتجارب احلـرّة للسـباق  حقق
ــاني بـاسـكــال فـيـرلــ سـائق فـريق األ

تـاج هـيور بـورشه الزمن األسـرع فيـما
جـاء الـفرنـسي جان إيـريك فيـرن سائق
فـــريق دي أس تــشـــيــتــاه ثـــانــيــاً تاله
الـبـريطـاني أوليـفـر روالند سـائق فريق

ركز الثالث. "ماهيندرا ريسينج" في ا

وخـالل الــتـــجـــارب الـــرســـمـــيـــة حـــقق
الــهــولـنــدي نك دي فــريــز سـائـق فـريق
ـاني مـركـز مـرســيـدس بـنـز إي كـيـو األ
االنــــطالق األوّل بــــعــــد تـــفــــوقه عــــلى
الــســويـســري إدواردو مـورتــارا سـائق

فـــريق "روكــيـت فــنـــتــوري ريــســـيــنج-
مـونـاكو"  بـينـمـا حلّ الهـولنـدي روب
فــريـــنــجــز ســـائق فــريق "إيــنـــفــيــجــ

ركز الثالث. ريسينج" البريطاني في ا
ـوسم الـثامن يـشـار إلى أن منـافـسات ا
مـن سـبـاقـات بـطـولـة الـعـالم إي بي بي
فــيــا فــورمــوال إي قـد بــدأت بــاجلــولـة
األولـى أمس اجلـــــمــــعـــــة وفــــاز بـــــهــــا
الـهولـندي نِك دي فريـز قبل أن يحلّ في
رحلة الثانية اليوم ـركز العاشر في ا ا
ـشاكـل تقـنـيـة فـيـما حل بـعـد تـعـرضه 
زمـيله الـبلـجيكي سـتوفـيل فاندورن في
ـركـز الـثـاني وجـاء الـبـريـطانـي جيك ا
ديــنـيـس سـائق أفــاالنش أنــدريـتي في
ـرتـبة الـثـالـثة.وشـهـد سبـاق فـورموال ا
إي الــدرعـيـة 2022 اهــتـمـامــاً إعالمـيـاً
سـتوي احمللي والدولي كـبيراً على ا
حــيث  بث احلــدث عـبـر 63 قــنـاة في
150 دولـــة فـــيـــمـــا بـــلغ عـــدد وســـائل
اإلعالم الــتي حـضـرت لـتـغـطـيـة سـبـاق
الـدرعـيـة أكـثر من 50 وسـيـلـة إعالمـية
إضافةً إلى 110 إعالمي ب محرّرين

ومصورين.

ـبيـة الـوطنـية الـعـراقيـة رعد األو
نـتخب الـوطني حمـودي تكـر ا
ـا قـدمه من الـعــراقي بـكـرة الـيـد 
مــسـتــوى فـني مــتــطـور ونــتـائج
جـــيـــدة في بــــطـــولـــة أ آســـيـــا
ملكة تواصلة منافـساتها في ا ا

العربية السعودية.
ا قدمه منتخب وأشاد حمودي 
الـعـراق بـعـد ان كــان قـريـبـاً جـداً
مـن الــتـــأهـل الى بـــطـــولـــة كــأس
الــعــالم بـالــلــعــبـة لــوال خــسـارته
األخيرة مـساء اليوم أمـام نظيره
الـكوري اجلـنوبي بـفارق هـدف

Æ26 وبنتيجة  24ـ
ووصف حمـودي منتـخب العراق
ــنــتــخب الــواعـد بــكــرة الــيــد بــا
والغيور عـلى رياضة بلـده مثمناً
ما قدمه أبناؤه الالعب ومتمنياً
الكـهم الــتـدريـبي وإحتـاد لــهم و
الــلــعــبــة االســتــمــرار بــالــعــطــاء
ـــراكـــز في والــــتـــوفـــيق ألعــــلى ا

قبلة. شاركات ا ا

{ تـــايــبـــيه) ,أ ف ب) - أعــلـــنت الـــهـــيـــئــة
الـرياضـية الـتـايوانـية اجلـمـعة أن تـايوان لن
ثـلـ رسـمـيـ إلى حـفـلي افـتـتاح ترسـل 
ـبيـة الـشتـويـة في بـك وخـتام األلـعـاب األو
ـتـعــلـقـة بــفـيـروس كــوفـيـد بـسـبـب الـقـيــود ا
واضـطـراب حركـة الـنقل اجلـوي.وتـأتي هذه
اخلـطوة بـينـمـا تراجـعت العالقـات ب بـك
وتـايبـيه إلى أدنى مسـتويـاتهـا منـذ عقود مع
تـصـعــيـد الــصـ لــضـغـوطــهـا الــعـســكـريـة
واالقـتــصـاديـة عـلـى اجلـزيـرة الـتـي تـديـرهـا
ـوقـراطـية.وقـالت إدارة الـريـاضة حـكـومة د
الـتايـوانـية في بـيـان ليل اجلـمـعة الـسبت إن
ـكـون من 15 عـضـوا لن الـوفــد الـرسـمـي ا
يــحـضــر حـفــلي االفـتــتـاح واخلــتـام بــسـبب
"إجــــراءات الـــوقــــايـــة من الــــوبـــاء وجـــداول
الرحالت" موضـحة أنهـا لن تسمح لـلجميع
بـالـوصـول إلى بـكـ في الـوقت احملـدد.لكن
يـفـترض أن يـشارك فـريق صغـير من أربـعة
ـسـابقـات.وتـعتـبر رياضـيـ تايـوانـي في ا
الـصـ تـايـوان مـقــاطـعـة مـتـمـردة وتـعـهـدت
بـالـسـيـطـرة عـلـيـهـا يـومـا مـا بـالـقـوة إذا لزم
األمر.وقامت مـقاتالت صـينيـة بعـدد قياسي
من الــطـلــعــات اجلـويــة في مـنــطــقـة تــعـريف
الـــدفــاع اجلــوي الـــتــايـــوانــيــة فـي األشــهــر
األخيرة بـينما يقـوم جيش التحـرير الشعبي
بانتـظام بتدريبات محاكاة غزو.تمارس بك
ضغوطًـا متزايدة على تايبيه منذ فوز رئيسة
تـايـوان تـسـاي إنغ وين في االنـتـخـابـات في

.2016
وتؤكـد تسـاي أن اجلزيـرة دولة ذات سـيادة
.ومـع حتـــسن ولـــيــــست جـــزءا مـن الـــصـــ
الــعالقـات في 2008 شــارك وفــد تــايـواني
بية الصيفية في كبيـر في دورة األلعاب األو
.ومــسـألـة تــمـثــيل تـايــوان في األلـعـاب بـكـ
ـبــيـة مــوضع خالف بـ بــكـ وتــايـبـيه األو
ـوجب اتفـاق  التـوصل إليه في لعـقود. و
بياد حتت 1981 تشارك تايوان في األو

شعـار "تـايـبـيه الـصيـنـيـة".يـسـمح هذا احلل
ـسـابـقات ـشـاركـة فـي ا الـوسط لـتـايـوان بـا
الرياضـية من دون تقد نفـسها كدولة ذات

سيادة.
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قـدم عــدنـان درجــال وزيـر الــشـبـاب
والـريــاضــة الـعــراقي الــدعـوة إلى
ـنـتـخب الـسـويـدي إلقـامـة مـباراة ا
نـتخـبـ في الـعاصـمة وديـة بـ ا
ـســاعي الـعــراقـيـة بـغــداد ضـمن ا
لــرفع احلـظـر والـعـودة السـتـضـافـة

باريات الرسمية. ا
UHK  WA UM

وجــاءت هــذه الـدعــوة عــلى هـامش
الـلـقاء الـذي جمـع درجال بـالـسفـير
الـــســويـــدي في الــعـــراق جــونــاس
لوفان وجرى خالله مناقشة ملفات
ــنـتـخب عـدة أبــرزهـا اسـتــضـافـة ا

السويدي في بغداد.
وقال درجال: الـعراق بحـاجة ماسة
للتطور في مختلف اجملاالت ومنها
الــعــمـل في الــقــطــاعــ الــريــاضي

والـشبـابي والـسويـد حتـتل مكـانة
ــيـة مــرمـوقـة فـي هـذه اجملـاالت عـا
وخـبرة مـتراكـمـة متـميـزة.وأضاف:
الـعــراق يـعـمل بــجـد عــلى مـشـروع
صنـاعة أبـطال في األلـعاب الـفردية
ـيـة الـبطل من خالل مـشـروع أكـاد
لــصـنــاعـة أبــطــال يـنــافـســون عـلى
بية وسينطلق هذا يداليات األو ا
ـشروع خالل  10أيـام.واسـتـكمل: ا
هناك مشـروع آخر مهم جدا يخص
كـرة القـدم هو مـشروع احلـلم وهو
بـحـاجــة لـتـطـويـر الــكـوادر الـفـنـيـة
واإلدارية عبر االستـعانة باخلبرات
األوربيـة ومن بيـنهـا السـويد.وزاد:
الـعراق يـسعى السـتضـافة منـتخب
ي مـهم في بــغـداد من أجل رفع عــا
العب الــــعـــراقـــيـــة احلـــظـــر عـن ا
وتــواجـــد مـــنــتـــخب الـــســـويــد في

ـثل رسـالـة الـعـاصــمـة الـعـراقـيــة 
مهمة للعالم واالحتاد الدولي.

من جـانبه أبـدى السـفيـر السـويدي
في الـعـراق جـوناس لـوفـان رغـبته
في الـتـعـاون عـبــر قـطـاع الـريـاضـة
والـشــبـاب وأنه حـريص جـدا عـلى
ــا يــخـدم تــفــعـيـل هـذا الــتــعـاون 
البلدين.وزاد: سنعمل على التعاون
مع الــعــراق بـــحــكم أنــهـــا تــمــتــلك
يات رياضية محترفة ولديها أكاد
تــــاريخ طــــويـل في عــــدة ألــــعــــاب
وسأكون في غاية السعادة بتواجد

منتخب السويد في بغداد.
وأ السـفيـر السـويدي في الـعراق
جـونـاس لوفـان: اجلـاليـة الـعراقـية
في الــسـويــد تـمـثل %2 من نــسـبـة
السكان وفيها الكثير من الكفاءات

ستويات. على جميع ا عدنان درجال وجوناس لوفان

صارعة احمللية W∫ جانب من منافسات ا —UB
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قــدمت الـفــرقـة الــسـمــفـونـيــة الـوطــنـيـة
ــسـرح ــاضي عــلى خـشــبـة ا الــسـبت ا
الـوطـني حـفال مـوسـيـقـيـا جـديـدا ضمن
ــنـهــاج الـدوري الــشـهــري وبـحــضـور ا
ثـقف واعالميـ واجلمهور جمع من ا

وسيقى.  الراقي من محبي ا
ا بـاحـد عرابـيـها وكـان احـتفـاءا وتـكـر
واحـد مـؤسـسـيـهـا الـفـنـان منـذر جـمـيل
حـافظ و عـزف قـطـعــة مـوسـيـقـيـة من
مـؤلفـاته وهـذا ديدن قـسم الـفرق الـفنـية
ـسـتـشـار بـوزارة الـثـقـافـة  وبـاشـراف ا
القـانوني جبـار الشـويلي على االحـتفاء
ــبــدعــ ومـن سـاهــمــوا بــتــأســيس بــا
واسـتمـرار الفرقـة السـمفـونيـة الوطـنية
وتـعــزيـز تــواجـدهــا الـفــني في احملـافل
احملـلــيــة والــعــربــيـة واعــطــوا بــصــمـة
واضــحـة لــهـا فـي الـســنـوات الــسـابــقـة
ـايسـتـرو عـبدالـرزاق الـعزاوي ومـنـهم ا
الـذي قــال عن هــذا االحـتــفــاء ( عالقـتي
باالستـاذ منذر جمـيل اخوية وفنـية منذ
ــاضي كــنـا طالب ســتــيـنــيــات الـقــرن ا
مــعــهــد الــفــنــون اجلــمـيــلــة ثـم درســنـا
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ـوسـيـقى في انـكلـتـرا  ولم نـنـقطع عن ا
وسيقى طوال هذه السن وكان منذر ا
جـمـيل عـازف الـفـيـوال في بدايـاته والف
ــقـطـوعـات ومـعـروف عـنه الـكـثـيـر من ا
ــتـــاز بــالـــهــدوء رســام ايـــضــا وكـــان 
والــصــبـــر وروح الــتــعــاون وقــدم كـــــل
مـاهــو فــيه مـصــلــحـة وفــائــدة لـلــفــرقـة

السمفونية). 
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سرح الوطني          عدسة : رزكار البرزجني  qHŠ ∫ الفرقة السمفونية الوطنية في حفلها على ا

مــاجـد.وظــهــرت الـشــربــيـني وهي
ترقص مع هشام ماجد على أحلان
فـيـلم (حـامل الـلـقـب) الـذي يـؤديان
بـــطـــولـــته كـــنـــوع من الـــتـــرويـــج

للعمل.
وعلقت على الفيديو وقالت( فرصة
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ــصـريــة ديـنـا ـمــثـلـة ا نـشــرت ا
الـشـربـيــني مـقـطع فــيـديـو عـلى
صـفـحـتـهـا اخلـاصـة علـى موقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي جـمـعـها
ــــصــــري هــــشــــام ــــمــــثـل ا بـــــا

عـشـان حتـضـروا الـعـرض اخلاص
لـلــفـيــلم اسـتــخـدمــوا الـصـوت  ده
وحــاولـــوا تــقـــلـــدوا الــرقـــصــة أو
تـعمـلوهـا بطـريقتـكم وأحلـى اتن
هـيـبـقى عـنــدهم فـرصـة يـحـضـروا
الــعـرض اخلـاص بـتـاع الـفـيـلم مع

وتـغيـيـر احلكـومات الـتي مـر بهـا بلـدنا
واحلــمـدلـلـه حـافـظــنـا عـلـى مـسـيــرتـهـا
ـنـاسـبة انـاشـد وزارة الـثـقـافة وبـهـذه ا
والـــدكــتــور حــسن نـــاظم اليــجــاد مــقــر
للـفـرقـة السـمـفـونيـة خـاص لـلتـدريـبات
واحلـــفالت النه ومـــنــذ ســـنـــوات نــحن
بـدون مـقـر رغم انـهـا هي الـفـرقة االولى

عتمدة وطنيا) .  وا
وقـدمت الـفـرقـة الـسـمـفـونـيـة الـوطـنـيـة
مـنــهـاجــا جـديــدا وهـو نــوع من انـواع
ـألـوف االعــمـال احلــرة بـاخلــروج عن ا
الــكالسك وهــو عـزف مـوســيـقى االفالم
كـمـا في الـكـثيـر من دول الـعـالم اتـبعت
هـذا الـنـهج وهـو شئ ايـجـابي وجـمـيل
ـوسيقى مـسموعـة من جميع الن هذه ا
الفئات العمرية اطفال وشباب وشيوخ
وموجـودة في مخيـلتهم النـهم شاهدوا
ــسـلــسـالت  ومن اجلــديـر االفـالم او ا
بــالــذكـر ان رســالــة الـفــرقــة دائــمـا هي
رســاله ثــقـافــيــة بـعــيـدة كـل الـبــعـد عن
الـســيـاســة وبـدون مـردود مــالي سـوى
اســـعـــاد وتــثـــقـــيف اســـمـــاع الــشـــعب

العراقي .

كـما  واحـتفـى قائـد الفـرقة الـسمـفونـية
ـايـسـتـرو مـحمـد امـ عـزت بـأسـتاذه ا
مــنـــذر جــمــيل قــائال (هــو احــد اعــمــدة
الـفـرقـة واحـد مـؤســسـيـهـا وهـو تـاريخ
مـشرف نـعـتـز به وتـعـلـمنـا مـنه الـكـثـير
وكيفـية احلفا ظ عـلى الفرقة بـشموخها
ومـكانـتـها ورسـالـتـها الـثـقـافيـة لـلـعالم
اجـــمع رغـم كل الـــظـــروف والـــصـــعــاب
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النـحـات الـعراقـي االم الـعـام جلـائزة اوروك الـدولـية
قـيم في عمـان تعـرض الى ازمة صحـيّة حـرجة  اثر ا
اصابـته بـفـايـروس كـورونـا  وتـلـقى امـنـيـات االوساط
ـنـحه الله عـز وجل الـشفـاء الـعاجل . التـشـكيـلـية ان 
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 الـداعـيـة الـعـراقـي نـعـته االوسـاط االسالمـيــة بـعـد ان غـيـبه
ـوت في االردن  سـائــلـ الـله تـعـالى ان يــرحـمه بـرحـمـته ا

الواسعة .
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ـغـربـي غـيـبه ـســرح ا عــمـيــد ا
ـوت اجلــمـعـة عن  88عـامـا . ا
وكــــانت لــــلــــراحـل فــــضال عن
اإلخـراج والـكـتــابـة والـتــمـثـيل
مـسـلسالت مـسـرحـيـة إذاعـية
وتـلفـزيـونيـة اما اخـر مـا قدمه

فكان مسرحية الهاربون.

 w UÝ dLÝ

مـثلـة السـورية انـضمت مؤخـراً إلى قائـمة أبـطال مـسلسل ا
(على قيـد احلب) بشخصـية علـياء الذي يجـري تصويره في
دمـشـق تـألــيف فـادي قــوشـقــجي إخــراج بـاسم الــسـلــكـا.
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االديب الـعـراقي تـلـقى امـنـيـات االوسـاط الـثـقـافـيـة بـالـشـفاء
العاجل بعد تعرضه جللطة دماغية ارقدته فراش العافية.
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عـميـد كـلـيـة االداب في جامـعـة الـكوفـة رعى الـنـدوة العـلـمـية
اضـي قسم االعالم في االفـتراضـيـة الـتي اقـامهـا الـسـبت ا
الـــكــلــيـــة بــعـــنــوان (دور وســائـل االعالم في احالل الـــســلم

اجملتمعي).
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ـمثل الـسوري يـقف أمام كـاميـرا اخملرج تـامر إسـحاق من ا
خالل مــسـلـسل (جــوقـة عــزيـزة) تـألــيف وسـيـنــاريـو وحـوار
خلدون قتالن  ويـعد العمل ضمـن سلسلة األعـمال الشامية

كل األبــــــطـــــال ومــــــاتـــــنــــــســـــوش
تـــــســــــتـــــخــــــدمـــــوا هــــــاشـــــتـــــاج

#حامل_اللقب).
ونـشرت الـشـربيـني بوسـتـر الفـيلم
الذي يـحمل صـورتهـا وكشفت عن

دورها.
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لألسـطـورة لكنّ الـعـمل يحـفل بـاإلسقـاطات
عن األوضــاع الــســيــاســيـة واالجــتــمــاعــيـة
الــراهـنـة ويـعـتــمـد حـوارات بـلــغـة تـنـتـمي
مـفـرداتهـا إلى عـصـر التـكـنـولوجـيـا بنـفـحة
سـخـرية عـلى الـطريـقـة اإلنكـلـيزيـة.وجتـسّد
ـســرحـيـة شـخـصــيـة مـهـاجـرة مــيـديـا في ا
عـربيـة مثـقفة ثـائرة  لـديهـا تاثـير في الرأي
الــعـام بـحـسب الـبــسـام تـدافع عن حـقـوق
الالجـئ وتصـل الى مرحلـة تفرض عـليها
ـــتــراكـم في حــيـــاتــهــا الـــرد عــلى الـــظــلم ا
مثلة السورية حال عمران وبـلدتها.وتقول ا
( 50عـامـاً) عن دور ميـديا الـذي تؤديه إنـها

|{ بـــيــــروت (أ ف ب) - صـــفّق اجلـــمـــهـــور
الـلـبنـاني وقوفـاً ألول عروض مـسرحـية (آي
ـعـاصـرة مــيـديـا) الــغـنـائــيـة الـتــراجـيـديــة ا
لـلـمسـرحي الكـويتي سـلـيمـان البـسام مـساء
اجلـمعة في بـيروت تفـاعالً مع العمل الذي
يـثير قضايا سياسـية واجتماعية راهنة
من بــيـنــهـا مـعــانـاة الــلـجـوء وظــاهـرتـا
سرحية الـعنصرية والتطرف.وتُعرض ا
ـديـنة لـثالث لـيـال عـلى خـشـبة مـسـرح ا
في بـيروت في مسـتهل جولة تـضامنية
ــدن بـغـرض فــنـيــة مع اجلـمــهـور وا
الـتالحم الـفـني والفـكـري في الوقت
ر به لـبنـان على الـعـصيب الـذي 
مــا يـقـول الـبـســام لـوكـالـة فـرانس
بـرس.ويستلهم البسام ( 49عاماً)
في مـــســرحـــيــته الـــتي كــتـــبــهــا
وأخــرجـهــا ويـتــولى أحـد دورَي
الـبطولـة فيها شـخصيـة ميديا
بــطــلـة األســطــورة اإلغـريــقــيـة
الــــتي قـــتــــلت أخـــاهــــا غـــيـــر
الـشقـيق للهـروب مع حبيـبها
جـــايــــســـون وســـرعـــان مـــا
يـطلّقها األخير ليتزوج ابنة
مــلك كــريــون فال تــتــوانى
مــــيـــــديــــا عن االنــــتــــقــــام
مـنه.ويحافظ الـبسام على
ـالمـح األســـــــاســـــــيــــــة ا

(شـخصية مركّبة وعميـقة وهذا ما يجعلها
مغرية جداً للممثل الذي يتوالها). 

وتـــرى أن (لــيس من الـــضــروري أن تــكــون
صــاحــبــة الــدور عــانت بــنــفــســهــا جتــربـة
الـلـجـوء لـكي تـعـبّر عـنـهـا).ويـشـرح اخملرج
ـولود ألب كويتي وأم بريطانية أنه تطرق ا
ــســـرحـــيـــة إلى عـالقــة رمـــزيـــاً من خـالل ا
ـــســـلــــمـــ وإلى أوروبــــا بـــاإلرهـــاب وبــــا
الـعــصـرنـة وإلى تـسـلط احلـاكم الـذي يـقف
ضــد الـثـورة.وال يـرى أن مـوضـوع الـلـجـوء
ـــســرحـــيــة بـــعــيـــد مــنه الـــذي تــتـــنــاوله ا
ـوجودة في ـسائل ا كـخـليـجي إذ إنه من ا

كل مــكـان وزمــان كـالــعـنــصـريــة والـصـراع
الـسياسي وصراع التيارات وحرية التعبير
والـزواج اخملتلط.واعتمد الـبسام الفائز عن
هــذا الـعــمل بـجــوائـز عـربــيـة عــدة أسـلـوب
ـــســرحـــيــة الـــراوي مــتـــدخال مـــرارا في ا
ومــتـنـقال بــسالسـة إلى تــقـمص شــخـصـيـة
الـزوج ومن ثم كـريون مـلك كـورينـثيـا.وشاء
الـبسام أن تكـون سينوغرافـيا العرض التي
وضـعـها إريـك سوايـيه مـتقـشـفة تـقـوم على
فـــضــاء يـــخـــيم عــلـــيه الـــلــون االســـود.أمــا
ـوسيقى فـغير تقـليدية قـوامها أحلان من ا
آلـتي الـرق والبـزق تمـتزج أحـيـاناً بـنغـمات
الـكترونية أو بقرقعة نصول السكاك التي

تؤجج اللحظات الدرامية.
وكـــذلك تـــضـــفي األنـــاشـــيـــد اجلـــنـــائـــزيــة
والـشـاعـريـة الـتي ألـفـهـا الـشـاعـر الـكـويـتي
عـبدالـله السرحـان وتؤديـها عمـران جرعات

سرحية. من التراجيديا على ا
وسـبق للـبسـام أن أخرج (طـقوس اإلشارات
والـتحـوالت) للـكاتب الـسوري الـراحل سعد
الـــله ونــوس وكــانت عــام  2013أول عــمل
عــربي يُـدرج في بــرنـامج فــرقـة الـكــومـيـدي

سرحية العريقة. فرانسيز ا
وتـتوجه آي ميديـا بعد بيـروت إلى محطات
عــــربــــيــــة أخــــرى وفي بــــدايــــة الــــصــــيف
حتـتضـنها خـشبـات نابولي اإليـطالـية التي

شارك مهرجانها في اإلنتاج.

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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زعجة ساعدة للتفاصيل ا كنك أن تطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا
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كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـــكّـــر بـــهــدوء بـــعـــيـــداً عن تـــعـــقـــيـــدات الـــعـــمل  ثمّ
انظرمايحدث.رقم احلظ .2
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 في العائلة جو مريح لكن احد اطفالك قد يواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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 ال تفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم فجأة. فالقرارت
همة تأتي بشكل غير متوقع. ا
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كن كنك أن تخطو خطوات واسعة.. هناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً هذه اللّيلة.
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 العمل في وضع الركود . أنت األول بأفكارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .
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 قد توجهك مشاكل عاطفية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .
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الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن
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اكتب اجـوبـة الـتحـديـدات التي
تــســيــر عــكـس دوران الــســاعـة
لـــــتـــــصـل الـى ربط صــــــحـــــيح

للكلمات:
عدن تعفن يصيب ا •

مادة حارقة •

فاجر •

يعتزم •

اشتياق •

يهلك ويتعب •

صحيفة اعالنية •

امارتاية
صاحب شعور مرهف •

منصب ديني مسيحي •
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وانىء العراق شارك في احتفالية مدير عام الـشركة العامة 
يوم الـصحافـة البصـرية ومرور  132عـاما على اصدار اول

صحيفة بصرية والتي اقيمت على مسرح التاميز سكوير.

بغداد
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تتـبع لالصوات العـراقية النـسائية يـتذكر اصـواتا اثبتت مـقدرتها في  يقيـنا ا
الغـناء الـعراقي و انـها امـتداد اكـيد لـزمن ح كـان العـراق ينعـم باالسـتقرار
ـطربات لـكي فظـهرت العـديد من ا السـياسي والنـمو االقـتصـادي في العهـد ا
مـثل سلـيـمـة مراد وعـفـيـفة سـكـنـدر وزهور حـسـ لـغايـة اول ظـهـور للـمـطـربة
ـلـكي لـغايـة انـحـسـار االصوات الـكـبـيرة مـائـدة نـزهت الـذي كـان في العـهـد ا

لكـية لـيقتـصر على النـسائيـة بعـد ا
اصــوات امل خــضـــيــر واصــوات
اخـرى لتظـهر شابـة صغيـرة فجاة
ــنـصـرم في تــسـعــيـنـيــات الـقـرن ا
لتـشـتـهـر بـسرعـة حـتى قـال عـنـها
كـبــار الـنــقـاد انــهـا خــلـيــفـة كــبـار
ــولــودة في ــطــربـــات وســيــنــاء ا ا
ــديــنـة الــعــمـارة الـســبــعـيــنــيـات 
وكــانـت تــعــاني من مــرض الــقــلب
مــنـذ والدتــهـا ونــشـات بــ عـائــلـة
مـــحــبـــة لــلـــفن لـــتــصـــبح مــطـــربــة
وســــافـــرت الـى بـــغــــداد لـــتــــنـــمي
قــدراتــهـا الــغــنــائــيــة لــتـشــارك في

برنـامج اصوات شابة فـظهرت بعـد دعم من الكبـير طالب القـرغولي وحلن لها
جعـفر اخلفـاف وكتب لـها اسعـد الغريـري وكاظم الـسعدي عـدة اغاني لـتغني
ـرضـيـة بـحفالت ومـهـرجـانات اكـثـر من  80اغـنـيـة وشاركـت رغم معـانـاتـها ا
وتــنـوعت بــاغــانـيــهــا وادت لـلــوطن واحلب و في ا لــعـام  2000ســافـرت الى
انـيا وسجلت عـدد من االحلان لتبقى االغـنية االكثر رومانـيا ثم هاجرت الى ا
شهـرة ظلمتـوه بالوصف واغنـية محتارة وشـلون بحالي وتـناوب الراحل طالب

ـلـحن الـقـرغــولي وجـعـفــر اخلـفـاف عــلى احلـانـهــا وكـان ا
تابع لـفنـها وحـالتهـا الصـحية  سرور مـاجد الـداعم وا
ة من مـرضها بالـتالي سـينـاء اليـوم تعـتزل الـغنـاء متـا
لـتـخـسـر الــسـاحـة الـغـنــائـيـة الـعـراقـي صـوتـا عـراقـيـا

افتقدناه كثيرا. 
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اعلن متـحف (إنديانـا بوليس سبـيد واي موتورز)
لك تـحدة االمريكيـة عرض سيارة ا في الواليات ا
فـيـصل األول لـلبـيع في مـزاد عـلـني  وهي من نوع
مــــرســـيـــدس  707مــــوديل عـــام  ? 1930وتـــوقع
ـتـخـصص بـبـيع الـسـيـارات الـنـادرة أن ـتـحف ا ا

حتقق السيارة مبلغاً كبيراً.
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ه وسيقار الرائد منذر جميل حافظ اثناء تكر dJð. ∫ ا

مشهد من مسرحية (اي ميديا)
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ـفــاجـأة واالقــتـحــام واخلـطف واحلــركـة ا
الـســريـعــة.والـقــصـة تــقـتــنص الـغــمـوض
ة ـطـاردة واجلـر والتـشـويق واإلثـارة وا

والعصابات.
 ســاهم في الـــعــمل كــادر مـــتــكــون من ٦٣
شاب وشـابة).مـوضحـا ان (الفـيلم مـترجم
لـلـكُـرديـة وسـيــشـارك في مـهـرجـان مـصـر
ـثل الـعراق ألول مـرة بـعد السـيـنمـائي و
غيـابه عـن صنـاعه األفـالم وسيـتم عـرضه
في جـــمــيع ســـيــنـــمــات الـــعــراق وإقـــلــيم

كُردستان بتاريخ ١٠ شباط القادم).
ية فنون اإلخراج والعسكري خريج أكـاد
وصل. السينـمائي والتـأليف في جـامعة ا
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يبدأ في العاشـر من شباط اجلاري عرض
فـيــلم (تـذكــرة قـتل (01لـلـمــؤلف واخملـرج
وصلي ليث محمد العسكري في العديد ا
من دور الــســيــنــمـــا وهــو من  فــئــة افالم
ـثــلـ ووجــوه شـابـة األكـشن بــكـادر و
جديـدة وعن الـفـيلم قـال الـغـسكـري وفـقا
لـصـفــحـة يال في (فـيــسـبـوك) ان( الــفـيـلم
دة يدخل ضمن سلسلـة األفالم الطويلة 
عـرض سـاعـة و٣٢ دقـيـقـة وهـو أول فـيـلم
في الـعــراق من فــئـة األكــشن ويـعــد أحـد
يلـودراما الـبولـيسـية  اخراجه أفالم ا
بطـريقـة هـوليـوديـة تعـتمـد عـلى عنـاصر 
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ة)التي من كلماته منها اغـنية( ياحر
غـنـاهـا حـسـ نـعـمـة واحلـان مـحـمـد
جواد اموري و أغنية (نخل السماوة)
لـــيــاس خـــضـــر وكـــذلك (دوريـــتك) و(
التـسـافــر) و(الـدنــيـا مــاتـسـوى زعل).
زغنى له فؤاد سالم اغنـية (مو بيدينه
نـودع عيـون احلـبـايب) كـذلك(حـجـيك
مطر صيف) و(صـوت الغريب).وغنى
ســعـــد احلـــلي من روائع الـــســـمــاوي
اغــنــيــة (عــشك اخــضــر) و(مــســافـات
السـفر) و(ودعت الـسمـاوة بليـل). كما
غنت له أديبة (سعـد ياسعد).وغنت له
امـل خـــــــــضـــــــــيـــــــــر (بـس تـــــــــعــــــــال
يــاحـبــيــبي).وغــنـى له رضــا اخلــيـاط
(بـحار اريـد ويـاك). وغـنى له
عـبــد اجلـبــار الـدراجي
.( اغــنــيــة( يــاســمــ
وغـــــنـى ســـــعـــــدون
جــــابـــــر اغــــنـــــيــــة
(تـــلـــوحلي). كـــتب
أول ديوان بعنوان
جنوبيات في العام
 ?1959يحتوي
قـصـيـدة عـلى  17
فــي شــــــــــــــــــــــتــى

اجملاالت..
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 يرقد الشاعر الغنائي ناظم السماوي
في مـسـتــشـفى ابن الــنـفـيـس بـبـغـداد
مــحـاطــاً بــدعــاء االوســاط الـثــقــافــيـة
والفـنـية واالعالمـيـة بالـشفـاء الـعاجل
.وقالت مـصـادر من الـعائـلـة ان (حـالة
الـسـمـاوي تبـدو حـرجـة حـيث يـعـاني

من اضطراب في القلب).
والسماوي من مواليد مدينة السماوة
ـثـنـنى عام  1941واسمه حـافـظـة ا
نـاصــر عـلــيـوي واسم الــشـهــرة نـاظم
تـربى فـي بـيــئــة شـعــريـة الـســمــاوي 
حـيـث كـان والــده نــاصـر  عــلــيـوي ال
مــــشل اخلـــــفــــاجي شــــاعــــرا ورادوداً
حسـيـنـياً بـقي الكـثـر من اربعـ سـنة
يـسـافــر من مـديــنـة الى اخـرى لــيـقـرا
ناسبـات الدينية و كان شعره في ا
يـصــطـحـب ابـنه نــاظم مــعه االمـر
الذي اسهم بشكل كبير في بلورة
مـوهـبـته الــشـعـريـة مــنـذ نـعـومـة

اظفاره.
وتختـزن الذائقـة الفنـية العـراقية

بــــاشـــــهــــرواجـــــمل
االغـنـيـات الـتي هي
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ركزي العـراقي زوجة الفنان خالـد أحمد مصطفى استقبل نائب محـافظ البنك ا
بـتـوجـيه من  مـحـافظ الـبـنك مــصـطـفى غـالب مـخـيف  الـفـنـانـة آن خـالـد..الـتي
اسـة الى إجـراء عمـلـية عرضت احلـالـة الصـحـية الـصـعـبة لـزوجـها وحـاجـته ا
عـاجـلـة خـارج الـعـراق لـزراعـة الـفك وتــرقـيع في جـزء آخـر من الـوجه.واثـر ذلك
ووفقـا لـب تـلقـته (الـزمان) امس (قـرّرت الـلجـنة الـعـليـا لـلمـبادرات اجملـتـمعـية
صارف الـعراقية ركزي الـعراقي مع رابطـة ا واإلنسانـية التي يرأسـها البـنك ا
اخلاصة وجهات أخرى تـقد مساهمة مـالية لتأم نفـقات عالج الفنان خارج

العراق).
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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

ــنــاصب حــ تــواجه اجملـــتــمــعـــات أزمــات كــبـــرى تــتــداعى كـل ا
الـسيـاسـيـة من اجل مـعاجلـة اخلـلل وسـد الـثغـرات حـتى لـو تـطلب
ـباشر في ميـدان مختلف جـدا عن مجال عمل االمر النـزول للعمل ا
السيـاسي. وهذا مبني عـلى حقيقـة أساسية هي ان الـسياسي ليس
مـنصـبا شـرفـيا مـنـفصال عـن اجملتـمع وحـاجاته الـيـوميـة وإذا كان

كذلك فال حاجة لنا به من األساس.
 ميـشـيل لوجـان غرتـشـام حاكـمة واليـة أمـريكـية هي نـيـو مكـسيـكو
حتمل شهـادة احملاماة أيضـا باشرت عمـلها اجلديـد فور ان علمت
ان هـنـاك نـقـصــا في مـعـلـمــات مـدرسـة لألطـفـال بــسـبب اجلـائـحـة
ـدرسة ـعـلمـة الـوظـيفـيـة بـإشراف مـديـرة ا وقـامت بـتـأديـة واجبـات ا
ولـبت كل احــتـيـاجـات الـتالمـيـذ ومن هــنـاك أطـلـقت نـداءهـا جلـمـيع
ـســؤولـ في مــنـاصب مــخـتــلـفـة لـإلسـراع في االنــخـراط في ايـة ا
مـؤسسـة للخـدمة العـامة تعـاني نقـصا باأليـدي العامـلة حتت ظروف
ن يظل جـالـسا عـلى كرسـيه في ح الـفيـروس الـقاسـية. فال عـذر 
تـوجــد مـدرسـة تـشـكــو نـقص مـعـلــمـ او حـضـانـة أطــفـال يـلـزمـهـا
مـعلـمات ومـشرفات أو سـائق حافـلة لـنقل الـصغـار او معـمل إلنتاج
األغـذيـة او الـتـجــهـيـزات الـضـروريـة لـلـنــاس يـعـاني ضـعف اإلنـتـاج

. بسبب نقص عدد العامل
هـذه هي الــثـقــافـة الـوطــنـيــة احلـقـيــقـيــة الـتي يـطــمـئن حتـت ظاللـهـا
واطـنـون وهم جـمـيعـا يـجـدون أنفـسـهم مـتـساويـ في الـواجـبات ا

. واحلقوق واخلدمات العامة السيما في ظروف الطوار
ان سـابق وحاليـ وسياسي  لدينـا حشود كبيـرة من أعضاء بر
من جميع األصناف واأللوان واالحجام ووزراء مكدسون على لوائح
قـبض الرواتـب التـقـاعديـة الـباهـظـة فضـال عن مسـتـشارين من دون
احلـاجـة لـوجـودهم ولـيس اسـتـشـارتـهم فـقط وهـؤالء لـديـهم فـائض
مــهـــول مـن الــوقـت الــضـــائـع والبــد مـن اإلفــادة مـــنـــهم فـي إعــادة
االعـتبـارات الـوطـنيـة لألعـمـال واخلدمـات الـعامـة. وعـلى اجلـميع ان
يرتدوا بـدالت العمل واإلنتـاج بحسب جداول زمـنية قد تـشمل يوما
ـا خــمـســة أيـام فـي األسـبــوع لـلــمـبــاشـرة في دعم او يـومــ او ر
تـعـبة او حـضـانات األطـفال ـدارس ا عـطلـة او ا الـورش الفـارغـة وا
هملة او البلديـات احمللية التي تشكو تكدس االزبال ستشـفيات ا وا
في االحـياء الـسـكـنـيـة مع قـلة اعـداد الـزبّـالـ الـذين نـكنُّ لهـم كامل

االحترام لعملهم احلقيقي الوطني النادر في جدواه.
ال توجد وظـيفة أشرف من أخـرى توجد فقط اخـتصاصات وظـيفية
لـتــقـسـيم الـعـمـل في احلـيـاة لـكن بـالــنـسـبـة لـلـمــنـصب الـسـيـاسي
ـنـاصب وأتـفـهـهـا في هـذا الـزمـان فـمن بـاب أولى أن أرخص كل ا
رضة أو فرّاشـة في ملجأ أيتام أو مُعينة ينخـرط اصحابه بوظيفة 
في مـشفى أو زبـال في بـلـدية مـتـهـالكـة ولـعل هـذه األدوار الوطـنـية
الــشـريــفـة والــسـامــيـة تــكـفّــر عن سـيــئـات األغــلـبــيـة الــسـاحــقـة من
الـسـيـاســيـ في خالل ثـمــاني عـشـرة ســنـة تـعـيــسـة عـلى  بالدنـا
ـنـكـوبـة. ومَن يــسـتـنـكف مـنــهم فـعـلـيه ان يـعــلم كم حتـمّل الـشـعب ا

الي كانت وال تزال تستنكف منهم. وجودهم برغم من انّ ا

فــارقــني أخي بــعــد أنْ أقــنــعـتـهُ بـحــمل مــســدَّسي مــعهُ إِلـى الـبــيت;
ـسدَّس معي. في وفارقـني القلق الـذي كان يالزمـني نتـيجـة وجود ا
الطـريق إلى غرفتي في احليدر خـانه اختنقَ صدري بـالهموم كادتْ
الـعــبـرات تـنــهـمـرُ من عــيـني; بـصــعـوبـةٍ كــبـحتُ نـزولــهـا أمـام مـرأى
الـسابـلـة; ح أصـبـحتُ في داخل الغـرفـة أغلـقتُ الـباب وانـخرطتُ

أذرف الدمع بحرقةٍ; كنتُ أردّدُ بصوتٍ مهيضٍ: 
- ما جدوى حياتي.. 

 النقود على وشك النفاد; والبدَّ من إيجاد درب آخر ينقذني من هذا
ضي جُلَّ ـساء الـتقيتُ ×«صـاحبي «الـذي صار  الضـياع. عـند ا
اع. أخبرني مـغتبـطاً بشـرائهِ سيارة وقـته عنـد أقاربهِ في منـطقة الـبيـَّ
ــة وهــو عــازم عــلى الــزواج. أدركتُ أنَّ فــراقــنــا قــدْ حـانَ وقــتهُ قـد

فأبلغتهُ يائساً: 
- سأعود إِلى جبهة احلرب.

لم يعترض البتة; سألني بارتياحٍ: 
- متى?
. - غداً

عـنـد الصـبـاح ذهـبتُ إِلى منـزل أديبٍ مـعـروفٍ; وهو شـقـيق صـهري
تهِ بـعـد نزولـنـا من الـشمـال طـلـبتُ منهُ الذي قـضـيـنا يـومـ في شقـَّ
درع الـرابع والثالث الذي يرتبط معهُ كتـابة خطابٍ إِلى آمر لوائي ا
ةٍ عـندمـا كان يقـطن قضاء »الـچبايش .«بـرحابةِ صدرهِ بعالقـةٍ قد
عهـود دوَّنَ الرسالة; عـند الليل كـنت في مرآب النهـضة وكان معي ا
صاحبي; ودَّعني نازفاً دمعاً عجيباً على وجهه; قال بنبرةٍ مغمومةٍ: 

- يبقى قلبي معك.
- وقلبي معك أيضا; تُرى هل سنلتقي?

ـفـرداتٍ مـخـتـنقـةٍ وابـتـعـدَ عن أنـظـاري وهـو يزيح الـدمع عن غمـغمَ 
ا رأيـتهُ ضاحكـاً. انطلـقتْ حافـلة الر إِلى الـبصرة وجههِ الذي طـا
كان الـسائق يصـغي بكل جوارحـهِ البتهـاالت األدعية طـوال الطريق;
قـعـد األمامي الـذي بـجوارهِ وارتـشف خـمري إذْ كـنتُ اجـلسُ عـلى ا
اطٍ حمـلـتهـا معي وأنـا أسمـعُ بانـتشـاءٍ صوت الـقار من قـارورةِ مطـَّ

 :ٍ الذي كان يُرتل دعاء كُميل بصوتٍ مستك
- اللَّهم أني أسألكَ برحمتكَ التي وسعتْ كل شيء.

ـدينـة الـبـصـرة ومـحـرّكـها فتْ حـافـلـة الـر عـلى اخلط الـسـريع  تـوقـَّ
يشخـرُ من اإلجهاد; بـعد رحلـةٍ ناهزتْ الـثماني سـاعات والسائق لم
يــتـرك شــريط تــســجـيـل لألدعـيــة إالَّ وســمــعهُ. هــبـطتُ أتــرنَّحُ مــنــهـا
ـرحُ بـرأسي والــشـمس تـسـتــيـقظُ في أفقٍ ســحـيقٍ مـازال اخلــمـر 
وعروقي مشـبَّعة باخلـدر; يبدو أنَّ السـائق اكتشف احتـسائي خمراً

خالل الطريق فهتفَ حانقاً:
- هذه صحراء »اللحيس «إحلسْ رمالً مع خمركَ أيها الفاسق.  
جتاهلتُ شـجبه اللـئيم; لكنَّ قـلبي ضجُّ بالـقلق ح اصـطدمتْ عيني
بـصحـراءٍ ال حدود لـهـا; حيث مـكان وحـدتي العـسـكريـة البـديل التي
انتقـلتْ من تكـريت يوم غادرتـها قـبل ستة شـهور أمالً باخلالص من
احلـرب. وهـا أنا أعـود لهـا مجـبـراً مرَّة أخـرى كدتُ أعـود بأدراجي
ألصعـد احلافلة وأشنُّ هجوماً عـلى السائق; بيدَ أنَّ صورة أبي وهو
ـنـظـمة احلـزبـية نـتـيجـة هـروبي; هـبطت أمـام نـاظري يسـتـجوب في ا
ودعـتـني أواصل االنـطالق إِلى حيث مـقـر اللـواء سـيراً عـلى األقدام.
ـتـوسّـلـة ـاءة يـدي ا قـطـعتُ مـسـافـة طـويـلــة كـنت أحـاول خاللـهـا بـإ
إيـقاف عـجالت عسـكـرية كـانت تخـطف بـسرعـة متـهورة عـلى شارع
مـرشـوش بـالـزفت لــكن من دون جـدوى لـيس هــنـاك من اسـتـجـاب
لـتـضـرُّعـاتي وصلـت بعـد سـاعـت إِلى »كـرــان «شـبه حـديث كان
يقف عنـد بوابته أحد جنود احلمـاية; يرتدي بذلة زيتـونية أنيقة; ح

حملني تقدَّم نحوي هائجاً ليقول: 
- ابتعد بسرعة; قبل أنْ يراك آمر اللواء.

- احملُ رسالةً له..
تنفَّس اجلندي براحةٍ وأشار برشاشته إِلى خيمة خلف »الكران:«

َّن رسالتك?  -انتظر هناك السيد اآلمر مشغول اآلن 
- من صديقٍ آلمر اللواء.

لـم يـدم انـتظـاري طـويـالً فـسـرعـان مـا عادَ جـنـدي احلـمـايـة ودعـاني
دني ورفعت للدخول صفعتُ أرضية »الكرـان «اخلشبية بحذائي ا
كـفي للـتحـية; كـنتُ ارتدي مالبـسي العـسكـرية تـلك التي تـركتـها في
شــقـَّة أخـتي بـعــد عـودتي من الـشــمـال ومن حـسن احلـظ أنـهـا ظـلَّت
حتـتفظ بـها عـلى الرغم مـن وصيـتي لزوجـها بـالتـخلص مـنهـا. كانت
مالبسي دبـقة مازالت حتمل رائحة تـلك األيام; ها أنا أقف أمام آمر
الـلواء العقيد الركن »عـبد الغني عجيل األسدي «الذي جلس خلف
َّا طرد نصف اخلوف عـني; تقدَّمتُ خطوة ألضع مكتـبه منشرحـاً 
الرسـالة على الطاولة وتراجعت إِلى اخللف إِلى حيث مكاني. مازلتُ
واقفـاً بـيـنمـا راحت عـينـاهُ تـلـتهم سـطـور الـرسالـة بـتؤدة; رفع رأسه

وابتسم بوجهي; قال بنبرةٍ لها رن اجلرس: 
- أنا أشكرك ألنَّك أوصلت لي رسالة من أستاذي.

أشار إِلى أريكةٍ من القطيفة اخلضراء وبحنانٍ أربكني نبسَ:
- تفضل اجلس.

ـزوج بـارتــبـاك عـنـيف اجـتــاح مـجـاهل دمي; هل من فـرح خـرافي 
عقول يكون استقبال الهارب من اجليش بهذه احلفاوة? وفي غمرة ا
تـفاؤلي ذهـبت بي الـظنـون أنَّ العـقيـد الـركن سيـطلب لي قـدح شاي;
واصلة احلديث عن لكن ذلك لم يحدث كانت لدى آمر اللواء رغبة 

كاتب الرسالة: 
- لـقد كان من أفـضل األساتذة في »الـچبايش «عـرفت من رسالته
انه أصبح محـامياً; حـمدا لله فـهو يحب الـناس أنا يـا أخي العزيز

تلميذه; ولذا اعتبر مشكلتك منتهية; لم تقل لي كيف عرفته?
- سيدي تربطني به صلة قربى; وهو قاص معروف اآلن.

- شيء مفرح والله.
جترَّأتُ ألخبرهُ بحماسٍ:

  –أنا اكتب الشعر سيدي.
كأنَّهُ لم يـسمع تصريحي; هجستُ أنَّ االنـزعاج بدأ يتسلل إِلى قلبه

فتداركتُ األمر: 
رَّة القادمة سأحملُ مجموعته القصصية طيور.. -  في ا

قاطعني بدعةٍ: 
- أنتَ في أية كتيبة?

- كتيبة دبابات أشبيلية سيدي.
رفع الهاتف: 

.. قدم أم - اطلب لي ا
كــان ذلك اسـم آمــر كــتـــيــبــتي مـــاهي إالّ بــرهـــةً حــتى نـقَّ الــهــاتف

كضفدعةٍ:
- الـلـه يـسـاعـدك ســيـصل أحـد اجلــنـود من قـبـلـي; كـان هـاربـاً من
ـدة أسـبـوع; هـا.. ال يـهم.. بـعد عـودته من كتـيـبـتـكم امـنـحه إجـازة 

إجازته سنتفاهم بشأن هروبه; مع السالمة. 
اغلق الهاتف وسألني دون اكتراثٍ:

- كم كان هروبك?
هـارة تلك ـكـر  ارس ا شـعـرتُ باحلـرج واخلـجل; وجدتُ لـسـاني 

اللحظة; فهروبي من احلرب كان أربعة شهور لكني أجبته كاذباً: 
- ثالثة شهور سيدي.

- اذهب لـلــكـتـيـبـة اآلن واسـتـلم إجـازتك
وال تـــنس نـــقل حتـــيـــاتي إِلـى أســـتــاذي

اجلليل; مع السالمة أخي.
× إشـارة مُــوجــعـة: قــبل أُسـبــوع فـارقَ

»صاحبي «احلياة إِثر جلطة دماغية.
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الالهـوت االجـتـماعـي في جـامـعة
أرســطـــو أن الـــقــرب مـن اجلــيب
الرهبـاني جلبل آثوس أحـد أكثر
مواقع األرثوذكـسيـة أهميـة يزيد
من جاذبية رجال الدين في شمال

اليونان.
وشدّد جـيكـاس وهـو نفـسه كاهن
ــســتـشــارين اعــتــراف عــلى أن ا
الروحي “ال ينـبغي أن يـفرضوا
توجيه إرادتهم ”مشـيرا إلى أن “
شــخـص مــا يـــحــتـــاج إلى نــضج
روحي كـبــيــر. بـعض األشــخـاص
مـذنـبـون بـارتـكـاب جـرائم ويـجب

معاقبتهم.”
ويـعـتـبـر سـتامـولـيس أن “بعض
ـعـرّفـ خـلــقـوا ايـديـولـوجـيـات ا

أصولية.

في تشـرين الـثاني/نـوفـمبـر أثار
ثـل يونـاني بـارز في مـسـرحـية
“رايـنوسـوريس) ”وحـيـد الـقرن)
للـكـاتب يـوجـ يـونسـكـو ضـجة
بـعـد تـخـلـيه عن الـدور الـرئـيـسي
فـــيـــهـــا احـــتــــجـــاجـــا عـــلى مـــنع
احلكومة األشخاص غـير ملقّح

من حضورها.
ــــــــــــمــــــــــــثـل أريـس وحتــــــــــــدث ا
سـيـرفـيــتـالـيس عـلــنـا عن أهـمـيـة
ــا يــشــمل مــعــرّفـه في حــيــاتـه 
قـراره تــأديـة دور قـديـس يـونـاني
في فـــيـــلم عـــام  .2021وقـــال في
ـــاضي “لــوال مـــقــابـــلـــة الـــعــام ا

ا اقدمت على ذلك.” مباركته 
من جــانـبه أوضـح أثـنــاســيـوس
جـيـكـاس وهـو كـاهن وأسـتـاذ في

مـنـذ أكـثـر مـن أربـعـ عـامـا وأنـا
أتبع نصـائحه. لقـد وضعني على

طريق الرب.”
تـخــضع مــعــظم األديــرة إلشـراف
الكنـيسة األرثـوذكسيـة اليونـانية
الـنـافـذة الـتي أحـجـمت في بـدايـة
ـؤمـنـ اجلـائـحــة عن تـشـجــيع ا
عــلى احــتــرام تـدابــيــر مــكــافــحـة

كوفيد.
أوضـح كــــريــــســـــوســــتــــومــــوس
سـتـامولـيس أسـتـاذ الالهـوت في
جامعة أرسـطو في تيسـالونيكي
عـرّف الـشـخصي تـقـلـيد أن دور ا
ــؤمــنــ األرثـوذكس قـد لــدى ا
تـديـنـ في الـيـونان والـبـلـقان. ا
وقـــال “يــــفــــتـــــرض أن يــــكــــشف

سيح.” عرّفون إرادة يسوع ا ا

مــــيـــلــــوخـــوري فـي غـــرب بــــلـــدة
ايدا.  بتو

واسـتـغل رئـيس الـديـر البـالغ 88
ـنـاســبـة إليـصـال رسـالـته عـامـا ا
ـضـادة لـلـقـاحـات وحـذّر بـيـنـمـا ا
كان جالسا أمام مـائدة متواضعة
“في الـنــهـايــة لن يـنــجـو مـنه إال

ألف شخص.”
بالنسبة إلى احلـاضرين لكلماته

ثقل إلهي.
ــة قــالت إيــفــانــغــيــلــيــا وهي عــا
جـيــولـوجــيـا في الــسـتـيــنـات من
العمر “األب ماكسيموس موجود
في هذا الـدير مـنذ خـمسـ عاما

إنه رجل مقدس.”
وأضــافت لــوكــالــة فــرانس بــرس
“كان كاهن االعـتراف اخلاص بي

{ مــيـــلـــوخــوري (أ ف ب)  –في
دير ناءٍ في شمـال اليونان يوجه
كاهن أرثـوذكسي رسـالة صـريحة
ــصـــلـــ الــذي ال إلى عـــشـــرات ا
يــضــعــون كــمــامــات: الــلــقــاحـات
ــضــادة لــكــوفــيــد- 19هي “من ا

سيح الدجال.” عالمات ا
تتـزايـد الـشـكوك حـول الـلـقـاحات
في شـــمـــال الــبـالد حــيـث يــلـــعب
رجــــال الــــدين والــــرهــــبـــان دورا
حيويا في حـياة أتباعـهم وغالبا
مـــا يـــكـــونـــون كـــهـــنـــة اعـــتــراف

شخصي.
فـي وقت ســــــابق مـن الـــــشــــــهـــــر
ـؤمـن اجلاري جتـمع عـشرات ا
لـالحـــتــــفــــال بــــعــــيـــد الــــقــــديس
ماكسيموس في الدير خارج قرية
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لــوكـالــة فــرانس بـرس فـي دلـيل
وجود في على التنافس الكبير ا
مـجـال صـنــاعـة شـاحـنـات الـنـقل
ذاتية القيادة. ويـقول مدير مركز
ـركبـات ذاتـية الـقـيادة وأنـظـمة ا
االستـشـعار في جـامـعة “إيه أند
إم ”فـي تـــكـــســـاس ســــريـــكـــانث
سـاريبـالي “جمـيع الـعـامـل في
قــطـاع الــنـقل بــشـاحــنـات ذاتــيـة
القـيادة مـوجـودون في تكـساس

حتى لو لم يقرّوا بذلك.”
ولم تــخـتــر الــشـركــات تـكــسـاس
بالـصـدفـة إذا تضم هـذه الـوالية
أكبـر عدد من سـائقي الـشاحـنات
إضـافـة إلى مــهـنـدسـ كـفـوئـ

ــشـمس فـضـالً عن أنّ طـقــسـهـا ا
مـنـاسب جدّاً ألجـهـزة اسـتـشـعار
ـكـسـيك الـشـاحـنـات وجـارتـهـا ا
ئة من بضـائعها تصدّر  85في ا
إلــيــهــا بــرّاً.وتُــعـــتــبــر مــديــنــتــا
هـــيـــوســـ وداالس في الـــواليــة
مركزين رئـيسيـ للشـحن وتُعدّ
ـتـباعـدة في تكـساس سـافات ا ا

سافات طويلة. مثالية للنقل 
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“أورورا ”الــــــــــتـي شــــــــــارك فـي
تــأســـيــســهــا مـــوظف ســابق في
ـو ?”فــتح ثالث مــحــطــات “وا
ـتد عـلى أكـثـر من ألف ومـسـار 
كــيــلـومــتــر خالل هــذا الــعـام في

تكساس.
ولم توافق أي من هـذه الشـركات
عــلـى عــرض إحــدى مــركــبــاتــهــا

لكنـها ليـست الوحيـدة في العمل
على هـذا اجملال الـواعد إذ تـدير
مــنــافــســتــهــا “إمــبـارك ?”وهي
شــــركــــة نـــــاشــــئــــة فـي مــــجــــال
تــكـنــولـوجـيــا الـقــيـادة الــذاتـيـة
عـمــلـيـات نـقل بـشــاحـنـات ذاتـيـة
الــقـــيــادة بــ هــيــوســ وســان
أنـــطــونـــيـــو فـي حـــ تـــعـــتــزم
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{ نـيـويـورك- لـوس اجنـلـيس (أ
ـغـنـيـة جانـيت ف ب)  –كـشـفت ا
جــاكــســون في وثــائــقي يُــعـرض
اجلـمــعـة والــسـبت فـي الـواليـات
ــتــحـــدة جــوانب من حــيــاتــهــا ا
ـعـقـدة مع اخلـاصــة وعالقـتـهــا ا
الــشــهــرة وبـعــائــلــتــهـا من دون

البوح باعترافات مهمة.
وتتحـدث جاكسـون في الوثائقي
ــؤلّف من أربــعـة أجــزاء والـذي ا
” تــــعــــرضه قــــنـــاة “اليــــفــــتـــا
ـدفـوعـة حتـديـداً عن عالقـاتـها ا
ـــعــقــدة مع شــقــيـــقــهــا مــايــكل ا

ووالدها جو.
غنية ويذكر إعالن الوثائقي أنّ ا
ستوضح في اجلـزء الثاني الذي
يُــعــرض الــســبت مــا حــصل في
مباراة “سوبـر بول ”عام 2004
حـ أثارت حـادثـة ظـهور ثـديـها
ـــشــاهـــدين جــدالً أمـــام ماليــ ا
واسـعـاً فـضـالً عن تـطـرّقـهـا إلى
تهم الـتحرش اجلـنسي بـاألطفال
الـــــــتي وُجّـــــــهـت إلى مـــــــايـــــــكل
جــاكـــســون. ولم يـــكــشف اجلــزء
األول الــذي عُــرض اجلــمــعــة عن
اعــتـــرافـــات مـــثـــيـــرة في حـــيــاة
جـانيت الـتي كـانت في الـ 19من
عــمـــرهـــا عـــنـــدمـــا دخـــلت عـــالم
ــــشـــــاهــــيـــــر مع ألــــبـــــومــــهــــا ا
ـغنـية في “كونـترول .”وتروي ا
الوثائقي التي شـاركت وشقيقها
في إنتاجه عن طفولـتها حتديداً
ؤلفة وعن فرقة “جاسكون  ”5ا
من أشـــقــائــهــا وتــروي أحــداثــاً
حصلت مـنذ أن كانت في مـنزلها

في غاري (إنديانا) حيث كبرت.
وتــــتــــطـــرق كــــذلك إلى قــــســـاوة
والـدها جـو الـذي اتُـهم بـاإلساءة
اجلـسـديـة والــعـاطـفـيـة ألطـفـاله.
وتــؤكّــد من دون أن تــنــكــر ســوء
ـعـامـلة أنّ “االنـضـباط ”الذي ا
فـرضه والدهـا يـعـود لـرغـبته في
رؤية أطـفـاله ينـجحـون وتـعتـبر

هنية. أنّها تدين له بحياتها ا
وتأتي عـلى ذكر زيـجاتـها وتـكرر
نفيـها إجنـاب ولد لم تـكشف عنه
وكـلّـفت أخـتـهـا به. فـيـمـا أعـلـنت
ـغـنيـة جـوني مـيـتـشل اجلـمـعة ا
أنّــهـا ســتـعــتـزم حــذف أعـمــالـهـا
ـوســيـقــيـة من “سـبــوتـيــفـاي” ا
أكاذيب” ـنـصـة “ بـسـبب نــشـر ا
تــتـعــلّق بــجـائــحــة كـوفــيـد-?19

لتحذو بذلك حذو نيل يونغ الذي
اتّخذ أخيراً القرار نفسه.

“Big وكــتــبت صــاحـبــة أغــنــيـة
 ”Yellow Taxiفي مـــوقـــعـــهـــا
االلــكـــتــروني  ”قــررت حــذف كل
ــــوســـــيـــــقــــيـــــة من أعـــــمــــالـي ا
+سبوتيفاي+ ?”داعمةً نيل يونغ
في مــــعــــركـــــته ضــــد مــــدوّنــــات
ـــنـــشــورة عـــلى الـــبـــودكـــاست ا
ـثـير ـنصـة لـلمـقـدم األمـيركي ا ا
غنية للجدل جو روغان. وقالت ا
الـكـنـديـة الـبـالـغة  78عـاماً الـتي
بــتـــابع  3,7مـــلـــيـــون مـــشـــتــرك
حــسـابــهـا عــلى سـبــوتـيــفـاي إنّ
سـؤولية “أفراداً ال يـتمتّـعون بـا
ينشرون أكاذيب تـكلّف أشخاصاً
حياتهم ?”معربةً عن “التضامن
مع نيل يونغ واجلـهات الصـحية
ـــيــة فـي هــذه والــطـــبـــيـــة الــعـــا
ــنــصــة ــســألــة .”ولم تــعـــلّق ا ا

السويدية على قرار ميتشل.
غـني األمـيـركي الـكـندي وأعـلن ا
نيل يـونغ األربـعـاء قراره بـحذف
ـنـصـة. ـوسـيـقـيـة من ا أعـمـاله ا
ويضم حـسـابه فيـها  2,4ملـيون
مـشـتـرك وأكــثـر من سـتّـة ماليـ
مــســـتــمع شــهـــريــاً في حــ أنّ
مـدوّنــات جـو روغــان الـصــوتـيـة
تـــســجّـل ماليــ االســـتــمـــاعــات
ـــرتــــبـــة األولى في وحــــصـــدت ا

نصة عام .2021 ا
ورأى يــونغ أنّ “ســـبـــوتـــيـــفـــاي
أصبـحت مـكانـاً لـنشـر مـعلـومات
كن مضـلـلـة حول كـوفـيد- 19و
أن تـــهـــدد حـــيـــاة مـن يـــســـتـــمع
إلـــيــــهـــا ?”مــــعــــتـــبــــراً أنّ هـــذه
ــــعــــلــــومــــات هـي عــــبــــارة عن ا

ال.” “أكاذيب تُباع من أجل ا
وحـظي مـوقف يـونغ بـإشـادة من
ـية رئـيس مـنظـمـة الـصـحة الـعـا

تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
ويُـــتّـــهم جـــو روغـــان الـــذي وقّع
اضـي عقـداً يُـقـدّر بـنـحو الـعـام ا
مــــــــئـــــــة مــــــــلـــــــيــــــــون دوالر مع
“سبوتيفاي ?”بثني الشباب عن
ضـاد لكـوفيد-19 تلـقي اللقـاح ا
ودفـــعـــهم إلـى اســتـــخـــدام عالج

رخص. اإليفرمكت غير ا
وقــال يــونغ الــذي طــرح ألــبــومه
األخـير “بارن ”في أواخـر الـعام
ـنـصـة ـكن أن تـنـشـر ا 2021 “
أعمـال روغان أو يـونغ لـكن ليس
االثــنــ مــعـاً ?”آمالً أن يـــتّــخــذ
فنانون آخرون وشركات تسجيل
ـاثلـة.  وأعربت مـنصة قرارات 
“سبـوتيـفاي ”عن أسفـها حلذف
يــونـغ أعــمــاله لــكــنّــهــا ســلــطت
وازنة ب الضوء على ضرورة ا
ــســـتــمــعـــ وحــريــة “سـالمــة ا

بتكرين.” ا
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بـولـنـدا جــنّـة مـجـهـولـة لـلـحـمـام
الـزاجـل في تـنــافس مع الــطـيـور

البلجيكية والهولندية
كـرولفـيـتس (بـولـندا) (أ ف ب) –
تـمــثّل بـولـنـدا اجلــنـة األوروبـيـة
لــلـحــمــام الــزاجل لـكـنّ الـبالد ال
ـنافسـة على الصـعيد تستـطيع ا
الدولي مع الطيور البـلجيكية أو

الهولندية.
يــقـــول مــربّي الــطــيــور مــيــخــال
تـــرويـــدجـــاك وهـــو يـــفــتـح أحــد
األقــفــاص “طــيـــوري ريــاضــيــة
عـلـيـنا تـدريـبـهـا لـتتـمـتّع بـلـيـاقة
جيّدة ومراقبة حالتها الصحية
ـا يـكـفي .”ويـطـير وإطـعـامـهـا 
أكـثـر من سـبـعـ حـمـامـة لـونـها
أزرق رمــــــادي فـــــوق احلــــــقـــــول
ــــــغــــــطـــــاة بــــــالــــــثـــــلــــــوج في ا
كــرولـيــفــيـيــتس الــتي تـبــعـد 45

كيلومتراً شرق وارسو.
ـئــات مـنــهـا عـلى وبـعــد إطالق ا
مسافة أكثر من ألف كيلومتر من
أقــفـاصـهــا تـعــود هـذه الــطـيـور
دائــــمـــــاً إلـى أعــــشـــــاشـــــهــــا إذ
ـغـنـاطـيـسي تـسـتـشــعـر اجملـال ا
لألرض وتــســتــرشــد بــالـشــمس
وقــد تـــصل ســرعـــتــهــا إلى 120

كيلومترا في الساعة.
وتـــشــــكّل أقـــفـــاص احلـــمـــام في
ـنـاظر أنـحـاء بـولـنـدا جـزءاً من ا
الطـبيـعية خـصوصـاً في منـطقة
التـعدين بسـيلـيزيـا حيث حتظى
وجـودة فيـها بـإعجاب الطـيور ا
ـــنــاجم شـــديــد. ويـــرفع عـــمّــال ا
نظرهم ليشاهـدوا الطيور تسرح
بــحـريــة في الـســمـاء وذلك بــعـد
خروجـهم من قـعر أمـاكن مـظلـمة

. أمضوا فيها أياماً
ويقول رئيس الـرابطة البـولندية
ربي احلـمام الـزاجل كزيـشتوف
كـافـالـر في مـعـرض كـاتـوفـيـتـزي
الـدولي في ســيـلـيـزيـا “مع أكـثـر
من أربع ألف مرب نعتبر أكبر
منظمة في أوروبا لتربية احلمام
الزاجل وقد أسـست قبل أكثر من
مئة عام ?”مضـيفاً “نفوز بـأكبر
ــبـيـاد عـدد من اجلــوائـز في األو
ـسـابـقـات الـدولـيـة .”ويـشـيـر وا
إلى أنّ الـــرابــطـــة تــضـمّ حــوالى
عــــشـــرة آالف مـــربـي حـــمـــام في
فــرنـــســا وحــوالى  13ألــفــا في
بــلـــجــيــكـــا. ويــعـــتــبــر مـــيــخــال
تـــرويـــدجـــاك أنّ هـــذه اجلـــوائـــز
تخفي ضعف السوق البولندية.
تُنـظّم السـباقـات في كل بلـد على
ستوى احمللي وتُسجّل أوقات ا
الطـيران عـبر حـلقـات إلكـترونـية
يُـــجـــهّـــز بـــهـــا احلـــمـــام. وعـــلى
الصـعيـد الـدولي تُقـارَن النـتائج
الــوطـنــيــة اسـتــنــادا إلى عـوامل
عــدة من بــيــنــهــا عــدد الــطــيــور
ــشــاركــة مــا يــجــعل الــنـتــائج ا
الـــبــولــنــديــة مــضــخّــمــة. ويــرى
مـــيـــخــال أنّ هـــذه الـــنـــتــائج “ال
تعكس القيـمة الفعلـية للحمام?”
مـــــعــــربــــاً عن أســـــفه ألن مــــربّي
احلمـام البولـنديـ ما زال يـنظر
إليهم على أنهم هواة في الغرب.
ويــوضح زبـيــغـنــيه أولـكــشـيـاك

وهو مـربي حـمـام مـنذ  30عـاماً
خالل وجــــــــوده فـي مـــــــعـــــــرض
كاتوفيتزي أنّ “احلمام يُباع في
الـــســوق الــبــولــنـــديــة بــأســعــار
تتراوح ب  250زلوتي بـولندي
(نـــحـــو  55يـــورو) وأربــــعـــة أو
خمسة أو حتى ستة آالف زلوتي
(حوالى  1330يورو) لـتـلك التي

نافسات الدولية.” تشارك في ا
طائر حمام بـ 6?1مليون يورو 
في الـغـرب تـبـدأ أسـعـار احلـمام
ـئــتي يـورو تـقـريــبـا. وقـد بـيع
طـــائـــر احلــــمـــام الـــبـــلــــجـــيـــكي
“أرمــانــدو ”في مــزاد نـــظّم عــام
 2019إلى مـشـتر صـيـني بـسـعر
 25?1مـلـيـون يـورو. وفي الـعـام
التالي بـيعت األنثى “نيو كيم”
بـ 6?1مـــلــيـــون يــورو لــصـــيــني
ــــشــــتـــرون أيـــضــــاً. ويــــهــــتم ا
خــصــوصــا اآلســيــويــ بـنــسل
الــعـصـافــيـر أي أشــجـار عــائـلـة
ـماثل الذي الطـيور كـاالهتـمام ا
حتـــصـــده أحـــصــنـــة الـــســـبــاق.
ويُسـجّل في بـولنـدا نقص شـديد
في هذا النسل. وبعد تقاعده قبل
بـــضـع ســـنـــوات قـــرر مـــيـــخــال
ترويدجاك أن يصبح محترفاً في
تــربـــيــة احلــمــام. واشــتــرى هــو
وصديقه في بلجيـكا طيور حمام
مـن سالالت أصـــلـــيـــة بـــأســـعـــار
مرتفعة. ويـوضح أنّه يبدأ العمل
أحــيـــانــاً في الــســاعــة الــرابــعــة
صـبـاحـاً وينـتـهي عـنـد الـتـاسـعة
مــــســـاءً خـالل أيـــام من فــــصـــلي
الـربــيع والـصــيف وذلك عــنـدمـا
يتعيّن حتضير الطيور للسباق.
وفي الــوقت احلـالي يــبـيـع مـئـة
طــائــر حــمــام ســنــويــاً بــأســعـار

تـتـراوح بـ مـئة و 2500يورو
ــبـــيــعــات وتـــؤمّن أربــاح هـــذه ا
بـاإلضـافـة إلـى راتـبه الـعـسـكـري

اً له. عيشاً كر
ويتـوقع اجلندي الـسابق أنّه في
غـضـون عشـر سـنـوات سـيـتـمكّن
ربون البـولنديـون من التنافس ا
مع البلـجيكـي والهـولندي من
ــهـنــيــة. لــكـنّه حــيث الــنــسب وا
يـتــوقع أيـضـاً أن يــنـخـفض عـدد

قدار النصف. رب  ا
الـى ذلك تــــأمل بــــلــــدة فـي غـــرب
ــكـــســيك يــهــاجــر إلــيــهــا آالف ا
الـــبــجـع األمــيـــركي األبـــيض من
كــنـدا بــأن جتـذب هــذه الـطــيـور
ــيــة وتــعـوّض الــســيــاحــة الــعــا

اخلسائر الناجمة عن كوفيد.
تـلـعب جـزيـرة بـيـتـاتـان الـواقـعـة
عــلى بـحــيـرة تــشـابــاال في واليـة
ــكـســيـكــيـة دور مــيـتــشــواكـان ا
ـوسـمي لـهذه الـطـيور ـضيف ا ا
الــتي تــتــجه جــنــوبــا بــحـثــا عن
الدفء والغـذاء. ويالحظ السكان
ط هـجـرة البـجع احملـلـيـون أن 
األبـيض األمـيـركي مـشـابه لـنـمط
ـــلـــكـــيـــة هـــجـــرة الـــفـــراشـــات ا
الــشــهــيــرة وهــمــا يــحـدثــان في
الـــوقت نـــفـــسـه من الـــعـــام بــ
تشـرين األول ونـيسـان ما يـلعب

دورا في إطعام هذه الطيور.
تـقول آنـا لـيـليـا مـانـسو رئـيـسة
بـــــلـــــديـــــة كـــــوخـــــومـــــاتالن دي
ريــغـــولــيس إن “بـــيــتـــاتــان هي
جـــــزيـــــرة صـــــيـــــاديـن… يـــــذهب
الصـيادون إلـى البـحيـرة كل يوم
ويـــــــجـــــــمـــــــعـــــــون األســـــــمــــــاك
ويسـتـخـدمون جـزءا من صـيدهم

إلطعام البجع.”

{ اثـينا (أ ف ب)  –جنح حـوت صغـير مصـاب في اخلطم فـي العودة إلى
البـحر بعـد عالجه إثر جنـوحه على شاطئ في جـنوب أثيـنا على مـا أعلنت
الـسـلـطـات الـيـونانـيـة الـسـبـت. وقـال نائـب وزيـر الـبـيـئة الـيـونـانـي يـورغوس
أمـيراس حملـطة “إي آر تي ”الـتلـفزيـونيـة احلكـومية “إنه حـيوان يـعيش في
ـيـاه الضـحـلة زادت مـعـاناته أعـمـاق البـحـار فكـلـما طـالت مـدة بقـائه في ا

الصحية .”
ياه الواقعة وأوضح أن احلوت الـذي ال تزال حالته مقلقة أصبح اآلن في ا
قـبـالــة جـزيــرة سـاالمـيس. و تــرطـيب احلــوت الـذي جـرفــته األمـواج عـلى
ضـادات احليوية قـبل مواكبته إلى الشـاطئ جنوب أثيـنا اجلمعـة وعولج با

البـحر مـسـاء اجلمـعـة. وقال اخلـبراء إن احلـوت أصـيب في الفـك السـفلي
عـلى األرجح بـسـبب مـراوح مـركب. وقـالت نـاتـاشـا كـومـنـيـنـو األستـاذة في
جامعـة سالـونيـكي ورئيـسة مـركز إنـقاذ احليـتان الـيونـانيـة في أريون لـقناة
سـكـاي الـتـلـفـزيـونـيـة “الـوضع لـيس ســهال مع إصـابـة كـهـذه .”و إنـقـاذ
ــرافق الـبــحـريـة احلــوت اجلـمــعـة من جــانب زورق تـابـع لـشـرطــة حـمــايـة ا
وغـواصـ من مـركـز إنقـاذ احلـيـتانـيـات الـيونـاني في أريـون. ورصـد فريق
أريــون احلــوت اخلــمــيس عــلى بــعـد حــوالى  15كــيــلــومــتــرا قـرب شــاطئ
فـولـيـامــيـني وحـاول تـوجــيـهه بـعـيــدا عن الـشـاطئ. لـكـن احلـوت جـنح عـلى

شاطئ في باليو فاليرو بضواحي أثينا.
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ـتـحدة) { هـيوسـ (الـواليـات ا
(أ ف ب)  –تسير شاحنة ضخمة
مرات على طريق سريع مـتعدّد ا
فـي تــــكــــســـــاس من دون وجــــود
سائق خلف عـجلة الـقيادة… هذه
ـسـتـقـبـلـيـة الـتي تـبـدو الـفـكـرة ا
خــيـالــيـة تـخــضع لــلـتـجــربـة في
والية تـكسـاس الـشاسـعة جـنوب
تـحـدة التي أصـبحت الواليـات ا
مركزاً لصناعة آخذة في التوسع

للمركبات ذاتية القيادة.
وتــخــضع هـذه الــشــاحــنـات إلى
اخـــتــبـــارات عـــدّة لـــلـــتـــأكّـــد من
سالمتها قبل أن تسلك الطرقات.
ويجري تشغيل الـشاحنات ذاتية
الــقـيــادة بــاسـتــخــدام الـرادارات
ـــسح الـــتـي تـــعـــمل وأجــــهـــزة ا
بـاللـيـزر والكـامـيرات وهـوائـيات
GPS)) ـــواقع نـــظـــام حتـــديــد ا

تّصلة ببرمجية القيادة. ا
ويـوضح بـيـار-فـرنـسـوا لـو فاو
مـــديــر مــشــاريـع الــتــعــاون لــدى
و ”للـقـيادة الـذاتـية شركة “وا
الــتــابــعــة جملــمــوعــة “ألـفــابت”
الكة لـ”غوغل“ ?”كل مرة نقود ا

فيها مـسافة ميل أو كـيلومتر في
احليـاة الواقـعيـة نعـيد الـعمـلية
ألف مرة على الكـمبيوتر بـتغيير

مئات العناصر.”
و ”مركزاً للخدمات وتبني “وا
اللـوجسـتيـة في داالس من شأنه
أن يـسـتـوعـب مـئـات الـشـاحـنـات

ذاتية القيادة.
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