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منـذ أن أسـقط كاوه دكـتاتـورية الـضحـاك قبل  2722 عـام والـشعب
نـطقـة حتتـفل سنـويا بـشعـلة الكـوردي ومن جاوره من شـعوب هـذه ا
الـنــار الـتي أضـاءت طــريق احلـريــة واالنـعـتــاق وأشـرت بـدايــة الـعـام
اجلديـد في يومه األغر نـوروز تلك الشعـلة التي أوقـدها كاوه احلداد
ـة غـدت عـنـوانـا ورمزا حـيـنـمـا انتـصـر عـلى تـلك الـدكـتـاتـوريـة الـظـا

لالنعتاق ولليوم اجلديد على مدى ما يقارب من ثالثة آالف عام.
نوروز هـذا الـيوم اجلـديد تـوزع عـلى خارطـة شـعوب الـشرق األوسط
وحـمل في كل ارض من أراضـيهـا لـونـا من ألوان الـربـيع واسـما من
أسمـاء تلك الـشـعوب دون أن يـختـلف في مـضامـينه أحـد مـنهم فـهو
عيـد احلريـة والربـيع والشجـرة واخلصـوبة والـيوم اجلـديد والى آخر
مـا اجـتـمــعت عـلى تـسـمـيـته واالحـتــفـال به كل ربـيع من كل عـام من
الـهـنـد إلـى مـصـر مـرورا بـكـوردسـتــان في أجـزائـهـا األربـعـة وإيـران

والباكستان وكثير من شعوب ودول آسيا وأوروبا.
 وخالل آالف الــســـنــ ســادت حـــضــارات ثم بـــادت ونــهــضت دول
وإمبـراطوريات وأخرى أزاحـها الزمان وانـكفأت وبقـيت شعلة نوروز
كمـا هي تضيء للقادم عبر األجيـال طريق احلرية واالنعتاق واليوم
اجلـديــد في ســاعـة الــزمن وتـقــو الــتـاريخ وبــقـيـت أعـالي اجلــبـال
وذراهـا في كـوردسـتـان مـنـذ أوقـد قائـدهـا األول شـعـلـة احلـرية وأذن
بـالـيــوم اجلـديـد تــتـحـول مع الـســاعـات األولى لـنــوروز إلى مـشـاعل
لـلـضـوء والــنـيـران في احـتــفـال مـهـيب عــبـر األجـيـال تــرافـقه دبـكـات
الـشـبـاب والصـبـايـا وزغاريـد الـنسـوة وأهـازيج األطـفال وتـمـتـزج فيه
ـلـبس والـغــنـاء والـرقص في أجـمل ألــوان فـلـكـلــور كـوردسـتـان فـي ا
أجـمل كــرنـفـال إلشـاعــة الـسالم واألمن االجــتـمـاعي والــتـعـايش بـ
ـا تفريق في الـلون أو الـعرق أو اللـغة أو الدين أو النـاس جميـعا دو
ـكـان فـفي أيـام نـوروز هــنـا في كـوردسـتـان الـعـراق كـمـا في بـقـيـة ا
أجــزاء كـــوردســتــان األخــرى يــخــرج الــكــورد وأصــدقــائــهم من كل
ـروج األطـيــاف واألجــنــاس في رحالت وكــرنــفــاالت جــمــاعــيـة إلـى ا
ـعروفـة تـصاحـبـها واحلـدائق والـساحـات حـيث الدبـكـات الشـعـبيـة ا
فرق لـلغناء احتفـاءً باليوم اجلديد وبربـيع كوردستان اخلالب وبشكل
عـفـوي مـثـيـر جتـتـمع فـيه آالف مـؤلـفـة من الـعوائـل ومئـات االالف من
الـقـادمـ الـعـراقـيـ من كل مـحـافـظـات الـعـراق حـيث تـخـتلـط أنواع
الـفلـكـلورات الـعراقـيـة والكـوردستـانيـة في لـوحة اجـتمـاعـية سـياسـية
تُـعـبـر عن الـلـحــمـة الـوطـنـيـة الـعـراقـيــة من اقـصى جـنـوب الـبالد الى
حـبـة وتـعـايش قل أقـصـاهـا غـربـا وشـرقـا حتـتـضـنـهم كـوردسـتـان 

نظيره في منطقتنا عموما.
ـثل عـنـوانـا بـارزا لالنـعـتـاق واحملـبـة والـتعـايش والـسالم ان نـوروز 
ونــحن الــيــوم احـوج مــا نــكــون الى ذلك الــنـســيج الــذي حتــبـكـه تـلك
شـترك الذي يـحمي اجلـميع شـاعر الـنقـية واخملـلصـة في العـيش ا ا
واطنة احلقة في دولة ا يعزز مفهوم ا ويحرص على حقوق اجلميع 
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لم تفـارق احزان سقـوط مئات
الضحـايا في مياه نـهر دجلة
اثــر انـــقالب عـــبـــارة تــابـــعــة
ــرافق الــســيــاحــيــة الحـــدى ا
وصلي او حتى من مخيلة ا
ن قـــبل ذوي الــــضـــحــــايـــا 
واجـهـوا تـلك الـذكـرى االلـيـمة
التي تتجد جراحاتها كلما مر
يـوم  احلــادي والـعــشـرين من
ئـات من اذار حـيـنـمـا خـرج ا
وصـلية ليسـتقبلوا العوائل ا
الـــربـــيع بــعـــد خــروجـــهم من
مـحـنـة الـعـملـيـات الـعـسـكـرية
الــتي واجــهـهـتــهـا مــديـنــتـهم
والـتي تـكـلـلت بـطـرد عـنـاصـر
تنـظـيم داعش ليـواجـهوا في
وت وهو تلك النـزهة شـبح ا

يـسقط مـئـات االطـفال والـشـباب
والنسوة صرعى تـيار نهر دجلة
الغاضب في ذلك اليوم الربيعي.
يـقـول مـحـمـد حـمـدون ان (ذكرى
ـــكن ان تــــنـــسى) الـــعـــبــــارة ال
نـطـقة الـسـياحـية مـضيـفـا ان (ا
في الـغـابـات الـتي كـانت مـقـصد
وصلية بل كانت االف العوائل ا
ايضا مـتنفسـا للسيـاح القادم
من احملــــافـــظــــات اجلـــنــــوبـــيـــة
اصــبــحت مــهــجــورة ومــتــروكـة
وحتـيط بـجـوانـبـهـا شـواهـد من
شؤون حينما جرف ذلك اليوم ا
تــيــار الـنــهــر الـغــاضب اجــسـاد
ن اسـتـقـلـوا عـبارة الـضـحـايا 
صـدئـة  غيـر مـنـاسبـة تـمـاما الن
ن حتـمل  عــلى مـتـنــهـا مـئـات 
اسـتـقــلـوهـا لالنـتـقـال الى ضـفـة
اجلـانب االخـر من الـنـهـر لـكنـهم

ســقــطــوا اثــر انــقالبــهــا) وقـال
فـاضل عـبــد الـله ان (مـا حـظـيت
ديـنة من اجـراءات بعـد تلك به ا
احلـادثـة هي اجراءات تـرقـيـعـية
ـاثــلـة حتــتـمـل وقـوع حــوادث 
ـراقـبـة والـتـفـتـيش عن لـغـيـاب ا
ـرافق االلــيـات الــتي تــتـبــعـهــا ا
الـــســـيـــاحــيـــة والـــتي يـــفـــتـــقــر
طلوبة القائمون عليها اخلبرة ا
لذلك فـتزداد احـتمالـية الـتعرض
للـحوادث نتـيجة رغـبة القـائم
رافق بـتحـقيق الربح على تـلك ا
الــسـريع دون الــتـفــكـيــر بـارواح
ــكــلف الــنــاس مــثــلــمــا حــدا بــا
بــتــشــغــيـل الــعــبــارة الى دعــوة
الـعـشــرات من الـنـاس لـلـصـعـود
عـلى م عـبـارة متـهالـكـة تسـير
بـطــريـقـة بــدائـيـة دون ان حتـمل
في  سبيل تـشغيلـها اية مـعايير

ــهـــنـــيــة خـــاصــة بـــالـــسالمـــة ا
طلوبة في تلك احلاالت). ا

ولـــــفـت احـــــمـــــد قـــــاسـم الى ان
ـرافق الـسـيـاحـيـة لـيـست هي (ا

الوحيدة التي يغـيب عنها اتباع
االجــراءات اخلـاصــة بـالــسالمـة
ــكـلــفـون بــتـفــتـيش ـهــنـيــة فـا ا
ومـــراقــبــة مــثـل تــلك االجــراءات

يـــســـعــــون من خالل جــــوالتـــهم
طـافئ الـتـدقـيـقـيـة الى مـراقـبـة ا
والـــتـــاكــد مـن دقـــتــهـــا وتـــاريخ
نـفــادهـا الى جــانب امـور اخـرى

تــعــد تــكــمـيــلــيــة دون الــتــوسع
بــتــحـــقــيق  اجــراءات اوسع من
خـالل  حـــــــســــــــاب االجـــــــراءات
االخـــرى حــيث انه عـــلى ســبــيل
ثال لم تخضع العبارة التابعة ا
جلـزيـرة ام الـربيـعـ لـلـتـفـتيش
واالجـراءات اخلـاصـة بـالسـالمة
هـنيـة او التـاكيـد على مـشغلي ا
تـلك العـبـارة من كتـابـة  معـايـير
السـتــخــدامــهـا تــمــامــا مـثــلــمـا
ـصاعـد حـيث يتم موجـود في  ا
حتــــديـــد عــــدد الــــركـــاب الــــذين
ـــصــعـــد او عــدد يــســـتــقـــلــون ا
ـصعد االوزان التي يـحتـملـها  ا
من خالل حـمـل بـعض االثـاث او
ـــســـتـــلـــزمــات االخـــرى لـــيـــتم ا
االستعـانة بـاجراءات اخرى  في

سبيل هذه االمور).
رافق فيما اكد مهند حميد ان (ا

وصل عليها دينة ا السياحية 
ان تنـتقـل من مرحـلة احلـبو الى
مــرحـلــة اكـثــر دقـة ومــهـنــيـة من
خالل الــــعــــمل عــــلى تــــشـــغــــيل
مـالكــات لــهـــا درايــة في الـــعــمل
الـسـيــاحي وعـدم االعـتـمـاد عـلى
مالكـات غيـر مـهنـية التـمـتلك اي
مــعـــلــومـــات في ســـبــيل اتـــمــام
اعمالهـا او من  خالل االستعانة
مـن جـانـب الــقـائــمــ عــلى تــلك
ـرافق بـاقـاربه  لـلعـمل فـي تلك ا
ـواقع من اجل الـربح االمـاكن وا
االوسع عـــلـى حـــســــاب تـــقـــد
ـطلوبـة والتي تفـتقر اخلدمات ا
ــؤسـسـات). الدنــاهـا مـثـل تـلك ا
وقـال سـعد عـبـد احلـمـيـد ان (ما
اعــــقب حــــادثــــة الــــعــــبــــارة من
اجـراءت كــان اولـهـا االســتـغـنـاء
عن مــحـافظ نــيـنــوى في وقــتـهـا

نـوفل الـعــاكـوب كـونه من بـ
قـصـرين في تلك احلـادثة او ا
سواهـا لتـفتح بـعدهـا عشرات
الـــقــضـــايـــا اخلــاصـــة بـــهــذه
الشخصية كـونها وراء ملفات
الـــفــــســـاد الـــتـي اســـتـــشـــرت
ــديـــنــة خــصـــوصــا بــعــد بــا
حتــريــرهـــا وبــقــاء وضـــعــهــا
يــراوح دون وجــود مــؤشــرات
عــلـى حــركــة الـعــمـل والــبــنـاء
والــــــــتــــــــاهـــــــيـل الف الـــــــدور
ـا اعاد ـدمرة  ؤسـسات ا وا
ـــديــنــة لـــيــست لـالذهــان ان ا
بحاجة الى اشـخاص فاسدين
بـقـدر مـا هي بـحـاجـة لـتكـاتف
اجلـمـيع من اجل بـنـاء لـبـنـات
مديـنة تـتسع لـلجـميع دون ان
تـــــعـــــاني مـن الـــــتــــهـــــمـــــيش

واالقصاء).

∫Èd –

اهالي ضحايا
العبارة في
وصل يحيون ا
ذكراها بالقاء
الزهور في مياه
دجلة
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مــنــذ ايــام ووســـائل الــتــواصل
االجــتـــمــاعـي تــتـــداول مــبــادرة
متميزة لسيدة عراقية هي أريج
فاضل الـبلـداوي تبـرعت بارثـها
لـــتــأهـــيل مــدرســـة ابــتـــدائــيــة
والــبـلــداوي من مــوالـيــد بـغـداد
 1987بــغــداد مــديــرة مــدرســة
الـبالذري االبتـدائـيـة اخملتـلـطة
وهي مدرسـة حـكومـية تـأسست
سـنـة  1980 أكـمــلت الـبـلـداوي
فـيـهـا دراسـتـهـا االبـتـدائيـة  ثم
طبـقت فيهـا كمعـلمة ريـاضيات
ثم تــعـــيــنت فــيـــهــا وبــعــد ذلك
أصــبــحت مـــعــاون مــديــر وفي
الك سـنـة  2019 وبـتـصـويت ا
التدريسي وأوليـاء أمور الطلبة

اختيرت مديرة للمدرسة .
عن مـــبــادرتـــهـــا تــقـــول (كــوني
ـدرسة  تـلـمست مـسؤولـة عن ا
ـالك لي وثقـتهم حب الطالب وا
بي بـحــيث اخـتـاروني لإلدارة 

كل هـذا اعـطـاني حـافـزا ودافـعا
ـدرسة وأعـيد الن أصرف عـلى ا
تأهيلها عن طريق ورث حصلت
عـلـيه من والـدي رحـمه الـله كان
مقداره  210 ملـيون ديـنار الن
البنى التحتيـة للمدرسة منهارة
وتــفــتــقــر لــلــخــدمــات وطــبــعـا
تتطلب مـصاريف لإلدامة وعمل

أنشطة فتقـريباً الصرف جتاوز
 250 مـــلــيــونــا وعــدد الــطالب
يـزداد ســنـة بـعـد سـنـة  أول مـا
اســـتــلــمـــتــهــا كـــان الــعــدد567
وهـذه  الـسـنـة عـبـر األلف لـذلك

حتتاج اهتماما مستمرا).
مضيـفة (عندمـا قررت ان أخطو
هــذه اخلـطـوة وأتــبـرع بـالـورث
واجـــهت مـــعــــارضـــة من أهـــلي
وزوجي وأصـدقـائي  طـبـعا هم
ـصـلحـتي ومن خـوفهم فـكروا 
علي لـكـني اصررت عـلى التـبرع
لـــوجـه الـــله  صــــدقـــة جـــاريـــة

لوالدي وما كان لله ينمو).
والــبـــلــداوي تـــســكن فـي شــقــة
طـــابق ثــالث وال تــمــلك ســيــارة
ـاديـة مــيـسـورة لـكن حــالـتـهــا ا
ليست بالـرفاهية التي يـتوقعها
اآلخـرون بــحــيث انــهــا تــتــبـرع
بــهــكـذا مــبــلغ لــكن مــا دفــعــهـا
بـــحــسب قـــولــهـــا (هــو حـــبــهــا
لـلــمـدرسـة والــطالب وحب عـمل

اخلير).

أريج فاضل البلداوي 
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شن نـقـيب الـفـنـانـ الـعـراقـيـ
جــبــار جـودي هــجــومـاً ســاخـراً
ــتــعــاقــبــة عــلى احلــكـــومــات ا
ووصـف افــرادهـــا (بــالـــكــذابــ
)  وذلك في كـلـمـة له ـنـافـقـ وا
في افــــتـــتـــاح مـــهــــرجـــان بـــابل
ــيـة لـلــثــقـافــات والــفـنــون الــعـا
الـتاسع الـذي انـطلـقت فـعالـياته
ــــاضي . وقـــال ان اخلــــمــــيس ا
تعاقبة تفشلنا مع (احلكومات ا
االسف والـله العـظيـم مصـطفى
الـكـاظـمي عـبـالـنـا به بـركـة طـلع
مـســتـعـرض فـيــسـبـوكي وكـذاب
واني مسـؤول عن كالمي وقـبله
ـهـدي وقــبـله حـيـدر عـادل عــبـدا
الــعـبـادي فـكـر وبــخـيل) حـالـفـا
(بشـرفي انـا احتـدث عن جتارب
شــخـصــيـة مــنـافــقـ  كــذابـ
واالسالم مـــنــهم بــراء  يــدعــون
انــــهم احـــزاب اسـالم ســـيـــاسي
..حـــرامـــيـــة درجـــة اولى..اقـــول
عيب ان تأتي مـؤسسة او نـقابة

او دائــــرة او كـــلــــيــــة اتــــســـوي
مـــهــرجـــان اتـــظل تـــطـــلب مـــنــا
ومـنـاك.. لـيش الـعـراق مـا عـنـده
فــلـوس?! يــذبـون الــفـلــوس عـلى
فــعــالـيــات تـافــهـة.. يــجي واحـد
افــاق نــصــاب يـــســوي مــؤتــمــر
ثال االمن والدفاع عـلى سبـيل ا
ـــاضـي يـــصـــرفـــون له الـــعـــام ا
ـــصـــرف اليــــ بـــصـــفــــنـــا ا ا

العراقي للتجارة طب شايل 50
مـلـيـون وطـلع وطب مـنـا و شـال
 50 مــلـــيــون وطـــلع) بـــحــسب
قـولـه. وشـدد عـلى الــقـول (نـحن
عـندمـا نـسـوي مهـرجـان الـعراق
الوطني للمسرح احترنا من اين
جنــلب الـفــلـوس حـتـى ال نـفـشل
امـام الـهيـئـة العـربـيـة للـمـسرح
لــوال تـدخل رئــيس اجلـمــهـوريـة
ــوضــوع.. حـتى واســعــافـنــا بـا
وزيــر الـثــقـافـة ووزيــر الـتــعـلـيم
العـالي والـله ما يـسـتحـون انا
لـو وزيــر ابــطل اذا احتـجج اني

ما عندي فلوس).
وحتــدى جـــودي (اي فــنــان اجه
لنـقابـة الفـنانـ وصديـته وقلت
ماعندي فلوس واحنه ما عندنا
فــلـوس حــقـيــقـة اقــول  له: الـله
. عـــيب عـــلى احلــكـــومــات كــر
ــتـعــاقـبــة وعـلى الــوزراء الـلي ا
فـروض ان يكونـوا مهـني ان ا
زين يــقــولـوا مــا عـنــدنـا فــلـوس
شـكو صـايـر وزير وكـاعـد) على

حد تعبيره.

جبار جودي 
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رجـحت الهيئة العامة لالنواء اجلوية
والـرصـد الـزلــزالي الـتــابـعـة لـوزارة
الـــنـــقـل  ان يـــكـــون طــــقس الـــيـــوم
الثـالثاء غائمـا مصحوبـا بأمطار مع
انـخــفــاض درجـات احلــرارة .وذكـر
بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس
اليـوم الثالثـاء سيـكون غائـماً جـزئياً
الى غـائم مع فـرصـة تـسـاقط زخات
تكـون رعـديـة احـيـاناً مطـر مـتـفـرقـة 
ـنطقـت الوسـطى والشمـالية  في ا
ــنـــطــقــة بـــيــنــمـــا ســيــكـــون طــقس ا
اجلـنوبيـة صحـواً الى غائم جـزئيا 
ودرجـات احلرارة سـتـنخـفض قـليال
عن الـــيـــوم الـــســابـق). ولــقـي ثالثــة
حــتـفــهم في غـرق قـارب أشـخـاص 
صـيد في نـيوزيـلـندا جـراء عواصف
شــديــدة تــتــســبب بــفــيـضــانــات في
أوكالنـد.وقــالت الــشـرطــة إن (ثالثـة
جـثام انتُشلت وفُقِد أثر شخص
بـعـد غـرق قـاربــهم خالل الـعـاصـفـة
قــبـالــة مـنـطــقـة اوكالنــدا في شـمـال

األرخـبـيل الــنـيـوزيـلــنـدي في مـا 
ستشفى). نقل خمسة ناج إلى ا

مــــوظـــفــــيــــهــــا الــــذين خــــدمـــوا
لــســـنــوات). وكــانت الــســلــطــات
احملليـة في احملافظـة قد اعلنت 
تـقـاعدين اثـناء وفاة اثـنـ من ا
ـصارف انـتـظـارهـمـا أمـام أحـد ا
ــكـتــظـة عــنـد تــسـلــيم الـرواتب ا
الـــتـــقــاعـــديـــة.وفي وقت ســـابق
تــــنـــــاقــــلت مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجـتــمـاعي صــوراً لـلــمـئـات من
تـقاعـدين اثنـاء جتمـهرهم امام ا
مــــراكـــز تــــوزيع الـــرواتـب مـــنـــذ
ســاعـــات خالل لــيـــلــة اول امس
بـــانــتــظـــار تــســلـم رواتب شــهــر
ـتـأخرة. من جـهـة اخرى شبـاط ا
حذر مـصرف الرشـيد من اعـتماد
اي رابط وهـــمي لــلــتـــقــد عــلى
السلف. وقـال الصمـرف في بيان
تـــلــقــتـه (الــزمــان) امـس (نــحــذر
حاملي بطـاقة نخـيل من التعامل
مع الروابط الـوهمـية والـبيـجات
الــتي تــدعي اعـتــمــادهـا مـن قـبل
ـصــرف لـلـتــقـد عــلى الـسـلف ا
والـــــــقــــــروض) واشـــــــار الى ان
ــصـرف (الــتــقــد عــلى ســلـف ا
البالغـة عشرة مالي ديـنار كحد
اعـــلـى يـــكــــون عــــبـــر تــــطــــبـــيق
ـصرف ال صـرف) وتـابع ان (ا ا
يـتـحـمل مــسـؤولـيـة الـتـعـامل مع
االعـالنــات الـــوهـــمـــيـــة وحــاالت
السـرقـة الـتي حتصل حلـسـابات

ستفيدين).  ا

حالتهـما الصـحية إثر وقـوفهما
صرف في طابور ومزدحم أمام ا
الزراعي في احملافظة) مؤكدا ان
ـتقـاعـدين أحـدهـمـا يدعى آزاد (ا
إســمــاعـيل يــبــلغ من الــعــمـر 76
عاماً واآلخـر عزيز إبـراهيم يبلغ
من الـعــمـر  70عـامــا) وتـابع ان
(حـــادث ســيـــر وقع أيــضـــا أمــام
ــا تـــســبب في ــصـــرف ذاته  ا
إصـابـة متـقـاعـدين اثـنـ آخرين
بـجروح بـلـيـغة نـقال عـلى إثـرها
إلـى مــســتـــشــفى قـــريب لــتـــلــقّي
ــتــحــدث اكــد ا الــعالج). بــدوره 
باسم صـحة احملافـظة ان (تـقرير
الـطب الــعـدلي في الـسـلــيـمـانـيـة
ـتقاعدين اوضح أن سبب وفاة ا
هـو نـوبـة قــلـبـيـة) ولـفت الى ان
ـــــتـــــوفـــــ مـن أهـــــالي (أحـــــد ا
السـلـيمـانيـة والـثاني لم يـتضح

مكان سكناه حتى اآلن). 
انــتــقــدت رئــيس كــتــلـة الى ذلك 
اجلـيل اجلـديــد الـنـيـابـيـة سـروة
عبـد الـواحد سـلطـة االقـليم بـعد
.وقالت عبد وفاة متقاعـدين اثن
الـواحـد في تـغـريـدة عـلى تـويـتر
تـقـاعـدين يـنـتـظرون ان (مـئـات ا
فـي الــــبــــرد الـــــقــــارس الســــتالم
ـا ادى الى ـتـأخرة  روابـتـهم ا

وفاة شخص منهم) 
واشـارت الى ان (السـلـطـات غـير
قـــادرة عـــلـى دفع مـــســـتـــحـــقــات
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اثار حادث وفـاة متقـاعدين اثناء
وقـــوفــهـــمــا فـي طــابـــور مــزدحم
لتسلم الـرواتب في احد مصارف
مـحـافـظــة الـسـلـيـمـانـيـة  مـوجـة
غــــضب واســــعـــة  حـــيـث حـــمل
نـــــاشـــــطــــون بـــــغـــــداد واربـــــيل
مـسـؤولـيـة احلـادث نـتـيـجـة عـدم
ــا قـــدمـــته هــذه احــتـــرامــهـــمـــا 
الــشــريـحــة الــتي افــنت ســنـوات
شـبابـهـا في خدمـة الـدولة فـيـما
ـالــيــة في اقــلـيم فــتـحـت وزارة ا
كردستان  حتقيقا باحلادث بعد
ســــحـب يــــد مــــديـــــرة مــــصــــرف
تـــاجنـــرو. وقـــال نـــاشــطـــون في
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ان
(بــــغـــداد واربـــيـل ال حتـــتـــرمـــان
ـتقـاعدين الذين حقـوق وجهود ا
قــضــوا اعـــوام من أعــمــارهم في
خــــدمـــة الــــدولـــة) مــــؤكـــدين ان
(احلـــــادث مـــــؤسـف ويـــــكـــــشف
الـتـقـصــيـر احلـكـومي جتـاه هـذه
الــشـريــحـة). واطــلـعت (الــزمـان)
عــلـى وثــيــقـــة صــادرة عن وزارة
مالـية االقـليم جـاء فيـها ان (امرا
صرف صدر بـسـحب يد مديـرة ا
وتــشــكـيل جلــنــة لـلــتــحـقــيق في
ـتقاعدين واقعة وفـاة اثن من ا
أثـنـاء االنـتــظـار في طـابـور أمـام
ـصــرف واالكـتــظـاظ والــتـزاحم ا
الــذي رافق تــوزيع رواتب شــهــر
ـــاضي). بـــدوره  قــال شـــبـــاط ا
مـدير الـطـوار في الـسـليـمـانـية
سامان نـادر إن (متقـاعدين اثن
لــقــيــا حــتــفــهــمــا جــراء تــدهــور
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والـــتـــطــبـــيع واالنـــحالل من خالل
انـية التي إسـنادهم لـلجـلسـة البـر
يــتم بــهــا الـتــصــويت عـلـى رئـيس
اجلـمهـورية وعـدم تعـطيـله بالـثلث
ــعـطل الـذي هــو ولـيـد الــتـرغـيب ا
والـتـرهيب). ورد الـنائب عن حـركة
امـتـداد رسـول العـذاري عـلى دعوة
ـسـتـقـلـ بـالـقـول  (انـنـا الـصـدر ا
مـاضون للحضور بغض النظر عن
الـــدعــوة بــعـــد الــتــفـــاهــمــات بــ
ــــســـتــــقـــلــــ وحتـــالـف من اجل ا
ـا فـيـهم الـشــعب  فـان االغـلـبـيـة 
احلــركـــة ســيــحــضــرون وهــو مــا
صـرحنـا به منـذ مدة وال نـزال على
موقفنا). وتوقع النائب عن ائتالف
دولـة الـقانـون فـيصل الـنـائلي أن
ـقـبـلـة لن تـشـهد ـان ا جـلـسـة الـبـر
تـمـريـر مرشـح رئيس اجلـمـهـورية.
وقــال في تـصـريح امس إنه (حـتى
االن لـم يـحـصـل تـوافق بــ الـكـتل
الــســيــاسـيــة عــلى مــرشح رئــاسـة
اجلــمــهــوريــة ومــا زال االنــســداد
الـــســيـــاسي مـــوجــوداً). وكـــشــفت
تــــقــــاريــــر نــــقال عن مــــصــــادر في
االئــتالف ان (أكـثـر من  132نـائـبـاً
من اإلطـار التـسنـيقي لن يـحضروا
جـلسة اختيـار رئيس اجلمهورية).
واكــد اخلـــبــيــر الــقــانــوني جــمــال
ـــــكن تـــــاجــــيل االســـــدي  انه ال 
جـلسـة انتخـاب رئيس اجلمـهورية
الـى موعـدا اخـر.وقـال في تـصـريح
امس إن (اليوجد نص دستوري أو
قــــانــــوني يــــنــــظـم هــــذه احلــــالـــة
وسـنكـون في حالة فـراغ دستوري

دد احملددة).  وجتاوز على ا

األحـــزاب) وتـــابع ان (حـــكـــومــات
تــوافــقـيــة تــوالت عــلى الــعـراق لم
ــكن الـقـول تــنـفع الـعــراقـيـ بل 
إنـهـا أضرت به عـاماً بـعـد عام كـما
يــدعي الـبــعض ويـجـب أن نـخـرج
مـن عــــنق الــــتــــوافـق الى فــــضــــاء
األغـلـبـيـة ومن عـنق الـطـائـفـية الى
فــضــاء الـوطــنــيــة) واشـار الى ان
ستـقل (هـناك طبـقة من النـواب ا
احملـبـ لوطـنـهم الواعـ ألسـباب
تردي وتراجع العراق لهذه الدرجة
وأعـنـي تـشـكـيل ـقــلـقـة ــرعـبـة وا ا
حــكـومــة أغـلــبـيــة وطـنــيـة  فــهـذه
الـتجـربة ال بد من خـوضهـا إلثبات
جنـاحـهـا من عـدمه فـلعـلـهـا تـكون
ــريـر بــدايــة لـلــنـهــوض بــالـواقع ا
لـــذا أهــيب ـــر به الـــبــلـــد  الـــذي 
سـتقلـ والوطـني أن بـالنـواب ا
يـقفوا وقـفة عز وشـرف وكرامة من
أجـل إنـقـاذ الـوطن وتــخـلـيـصه من
بـقايـا الفـساد واإلرهـاب واالحتالل

ثــاقـــبــة ووطــنــيــة ومـــارفــقــهــا من
مــتــطــلــبــات لــذا اجــد في نــفــسي
امـــكـــانــيـــة الـــعــمـل وفق بـــرنــامج
ســيـاسي واقـتـصــادي واجـتـمـاعي
يــعــتــمـد عــلى الــبــصــيــرة والــعـلم
بـعــيـدا عن الـتـدخالت والــكـفـاءات 
ـــــا يــــضــــمن والــــضـــــغــــوطــــات 
االستقرار والرفاه واالمان للشعب
كــمـــا ســأكــون حــلــيـــفــا مــحــوريــا
لـلحكومة  مهتـما بفوزها في حالة
اخـتـياري رئـيسـا لـلعـراق ) وتابع
ـرشـح االوحـد للـمـنـصب  (لـست ا
ولــكن اخــتــيــار شــخــصــيــة اخـرى
ســيــكــون عــلى حــســاب الــشــعب 
ــا وارضـــاء لـالطـــراف االخـــرى 
يـضـعف الـعـراق اكثـر فـأكـثر  ولن
نـــســـتــطـــيع اخلـــروج من االزمــات
وبـــنــاء الـــعــراق فـي ظل حــكـــومــة
وطـنـيـة). فيـمـا شـدد رئيس الـتـيار
الــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر عــلى
ضـرورة اخلـروج من عنق الـتوافق
الى فـضاء االغـلبيـة داعيـا النواب
ـستقل السناد جلسة التصويت ا
عـلى رئـيس اجلـمـهـوريـة. وقال في
تــغــريــدة عــلى تــويــتــر تــابــعــتــهـا
(الـزمـان) امس ان (الـكل بـات يـشك
فـي األحـــــزاب الـــــتي شـــــاركـت في
الـعـملـية الـسـياسـية مـنـذ السـقوط
ن ال وال سـيما  والـى يومنـا هذا 
يـنــتـمي لـتـلك األحـزاب أو يـؤيـدهـا
سـتقلة أو من الـطبقـات الشعبـية ا
احملــايــدة إن جـاز الــتـعــبــيـر فــقـد
افـرزت العملـية السياسـية احلالية
ـسـتـقـل في الـكـثـيـر من الـنـواب ا
مـجلس النـواب وتقلص الـكثير من
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ـرشــحـ لــرئـاسـة يــنـتــظـر احــد ا
اجلـمـهـوريـة  احلـصـول عـلى ثـقـة
مـــجــلس الــنـــواب خالل اجلــلــســة
ـقرر عـقدهـا يوم ـقـبلـة التي من ا ا
ـــقـــبل. ويـــتــنـــافس 40 الـــســـبت ا
نصب بعد استبعاد مرشحا على ا
لـشـمول وحـد مـنهم خـمـسـة منـهم 
ــســاءلـــة والــعــدالــة بـــإجــراءات ا
واالربـــــعــــة ألســـــبــــاب تـــــتــــعـــــلق
بـشهـاداتهم اجلـامعيـة فيـما تـعهد
ـرشح خـالـد شـيخ صـديـق بادارة ا
ـقبـلـة وفق رؤيـة وطـنـية ـرحـلـة ا ا
تهتم باحلكومة وتضمن االستقرار
والـــرفـــاه واالمــان لـــلـــشـــعب حــال
اخــتــيـاره رئــيــســا لـلــعــراق. وقـال
شـــيـخ صـــديق في بـــيـــان تـــلـــقـــته
رحـلة احلالية (الـزمان) امس ان (ا
ــر بــهــا الـعــراق  مــرحــلـة الــتي 
مـعقـدة وحرجـة وصعـبة اخملاض 
بـــــســـــبـب مـــــا افـــــرزته االوضـــــاع
الــســيــاســيـة واالجــتــمــاعــيــة ومـا
رافـقـتـهـا من تـدخـالت وضـغـوطات
اوصــلــته الى انــسـدادات ومــفـارق
طـرق من الصـعوبة تـخطيـها بدون
ـرحـلة الـتـعـمق بـالـنظـر الى هـذه ا
ــوضـوعـيـة ووطـنـيــة حـقـيـقـيـة 
ــصـالح الــسـيــاسـيـة مــجـردة من ا
الـــــفــــرديـــــة) واضـــــاف (من خالل
جتـــربــتي في الـــعــمل الـــســيــاسي
والــوظــيــفي  اؤكــد ان الــعـراق لن
يــــــفــــــلـح في اخلــــــروج مـن عــــــنق
الــزجـاجـة اال بـأخـتــيـار من عـاصـر
سـيـرة البالد بـع ـوقف  وتـابع ا
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افـادت وزارة الـصـحـة امس بـأنـحـسـار الـوفـيـات الـنـاجتـة عن مـضـاعـفـات
بتـسجـيل حالـت بـاربيل فـيمـا رصدت 262 فايـروس كورونـا في العـراق 
ـوقف الـوبــائي الـيـومـي الـذي اطـلــعت عـلـيه مـقــابل شـفـاء  .957واشــار ا
(الزمـان) امس الى ان (عـدد الـفحـوصـات اخملـتبـريـة التـي اجرتـهـا الوزارة

لعـينات مـشتـبه اصابـتها بـالفـايروس بلـغت اكثـر من تسـعة االف  حيث 
رصـد اصابة  262بكـورونا في عـموم احملافـظات) مـؤكدا ان (الشـفاء بلغ
 666 حالة وبواقع حالتي وفاة في اربيل) وتابع ان (اكثر من ثمانية االف

ضاد). شخص تلقى جرعات اللقاح ا
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ـية شـهدت اخلـرطـوم تـظاهـرة أكـاد
حتت عــنـوان (الـعــلـوم اإلجـتــمـاعـيـة
ودورهـا فـي بـنـاء األ ونــهـضــتـهـا"
وهــو مــؤتــمــر دولي مــحــكّم نــّظـمــته
) في اخلــرطـوم ــغــتـربــ "جــامــعـة ا
والــتــأم في قــاعــة مــؤســســة الــزكــاة
وبرعاية وزارتي التنمـية اإلجتماعية
ـفـكّر والـتـعلـيم الـعـالي وقـد شـارك ا
ي عبـد احلس شـعبان في واألكاد
إلــقــاء الــبــحث اإلفــتــتــاحي واخــتـار
الـــعــّلـــامـــة الـــكـــبـــيـــر عــلـي الــوردي
وذجاً.وقد خصصت هذه اجللسة أ
االفــتــتــاحــيـــة لــلــحــديـث عن مــنــهج
الوردي ومنظـومته اإلستـداللية التي
تـــقـــوم عـــلى ثـالث أركـــان: أولـــهــا –
الــصــراع بــ الــبــداوة واحلــضـارة;
وثـانــيــهـا  –الــتـنــاشـز اإلجــتــمـاعي;
وثـالــثـهـا  –إزدواجـيــة الـشــخـصــيـة
الــعـراقــيــة والـشــخـصــيـة الــعـربــيـة
عمـومـاً. وجرى تـسـليط الـضـوء على
اخلــــطــــاب الـــــتــــنــــويـــــري اجلــــدلي
الــتــســاؤلي الــذي امــتـاز بـه الـوردي

مـنـطـلـقـاً من الـشك والـفـرضـيـات إلى
الـعـقل كــمـا تـنـاول شـعـبـان الـروافـد
الروحيـة والفـكرية لـلوردي وتنـشئته
ـنطقة الدينيـة مشيرًا إلى جـغرافية ا
ــوصل بــ واجلــســر الـــفــاصل أو ا
الــكـاظــمـيــة واألعـظــمـيــة وتـسـمــيـته
بــجــسـر األئــمـة حــيث يــلـتــقي عــبـر
ضـفـتي الـنـهـر اإلمـام موسـى الكـاظم

باإلمام أبو حنيفة النعمان.
wDÝ—ô« oDM*«

وجــاء شــعـبــان عــلى تــأًثــره الـوردي
بــعـــلــمــاء مــثل ابـن خــلــدون في فــقه
نطق األرسـطي وسيـجمونـد فرويد ا
في الــّلــاشــعـور وكــارل مــانــهـا في
ـعـرفـة.واعـتـبـر شـعـبان أن نـسـبـيـة ا
عــــلـي الــــوردي هـــــو مــــؤسـس عــــلم
ــعــاصــر اســتــنــاداً إلى اإلجــتــمــاع ا
اســتـشـرافــاته الـتــاريـخــيـة من خالل
مــنــهــجه األنــثــروبــولــوجي مــشــيـدًا
ــوســوعي أو مــوســوعــته بــكــتــابه ا
السسيولوجية "حملات اجتماعية من
تـــــاريخ الـــــعـــــراق احلـــــديـث".وقــــال
ي شـعـبان كم كـان يـتمـنّى لو األكاد
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احـتــفل الـعـراقـيـون  بـاعـيـاد نـوروز بـعـد
نـاسبة عـام عـلى حرمـانهم مـن احيـاء ا
نــتـيـجـة تــفـشي فـايــروس كـورونـا حـيث
سـادت اجواء االحتفال احملبة والطمأنينة
والـتغـني بالـسالم والتـأخي وسط دعوات
الـى اعالء قــيم الــتــألف ونــبـذ اخلـالفـات.
حـفال وشــهــد مــتـنــزه شــانـدر فـي اربـيـل 
غـنـائـيـا ومـهـرجـانـا اليـقـاد شـمـعـة نوروز
بـحـضور سـياسـي ودبلـوماسي من داخل
اقـلـيم كـردسـتـان وخـارجه. وشـارك رئيس
قـراطي الكردستـاني مسعود احلـزب الد
الـبارزاني ورئيس حـكومة االقـليم مسرور
ـسؤول االكراد في الـبارزاني وعدد من ا
احـتـفاالت مـهرجـان احلريـة وإيقـاد شعـلة

نوروز في أربيل
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ناسبة انه . وقال رئيس حكومة االقليم با
(مـع إشـراقـة أعـيــاد نـوروز ورأس الـسـنـة
الـكـرديـة أتقـدم إلى الـكـردسـتانـيـ بـأحر
الـتـهـاني والـتـبـريكـات وأخصُّ بـالـتـحـية
أبـطـال الـبيـشـمركـة وقـوى األمن الـداخلي
ـــؤنــفـــلــ وعـــوائل وذوي الـــشــهـــداء وا
األكـارم مـتـمـنـيـاً للـجـمـيع عـطـلـة سـعـيدة
مـفـعــمـة بـالـطـمـأنـيـنـة وتـسـودهـا احملـبـة
ـــســـّرات) واضــاف (اســـتـــثــمـــر هــذه وا
ـواطـنـ ــنـاسـبـة الـبــهـيـجـة ألهــيب بـا ا
جـمـيعـًا احلفـاظ على نـظـافة الـبيـئة أثـناء
الــســيـاحــة والــتـنــزه والــسـفــر والــتـقــّيـد
رورية) مـجددا تاكـيده بان بـالتعـليمـات ا
(االقـلــيم سـيـظل دومـاً عـامالً مـهـمـاً لألمن
ـنـطقـة ولم يـشكل يـومًا واالسـتـقرار في ا
تــهـديــداً ضـد أي جــهـة بـل عـلى الــعـكس
تـمـامًا فـإلى جانـب َذوده عن حقـوقه التي

وهــنــأ رئـــيس مــجــلس الــنــواب مــحــمــد
ـــنــاســبــة نــوروز ورأس احلـــلــبــوسي 
الــسـنــة الـكــرديــة.وقـال في تــغـريــدة عـلى
تـويـتر (خـالص الـتهـاني لـلشـعب الـكردي
ناسـبة نوروز ورأس وعـموم الـعراقيـ 
السنة الكردية) واضاف (أعادها الله على
بـالدنـا بـاألمن والـسالم). كــمـا قـدم رئـيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التاني
لـكلّ العـراقيـ بكلّ أطـيافـهم بـالعـيد.وقال
في تـغـريدة عـلى تـويتـر (خـالص التـهاني
والـتبـريكـات لكّل الـعراقـي بـكّل أطيـافهم
والسـيـمـا الشـعب الـكـردي بعـيـد نوروز)
ودعـــا الــــكـــاظـــمي اجلـــمـــيـع الى (جـــعل
ـنـاسبـة الـعزيـزة عـلى قلـوب الـعراقـي ا

فـرصة إلعالء قيم احملـبة والتـآلف وتأكيد
تــعــزيــز األمن وبــنــاء مــســتــقــبل أفــضل
ألبـنائنا والتمّسك بالعراق وطناً مستقرًا
مـــوحـــدًا قــويـــًا مـــزدهـــرًا). واكــد رئـــيس
اجلـمـهوريـة بـرهم صالح   اهـمـية الـعمل
اجلـدي لإلصالح ومكـافحـة الفـساد. وقال
ـنـاسـبة فـي بيـان امـس إن (نـدعـو خالل ا
الى ضـرورة تـشـكـيـل حكـومـة وطـنـيـة في
إطـار االستحقاقات الدستورية تأخذ على
ــلـفـات عــاتـقــهـا الــتـحــديـات اجلــسـام وا
ـاثــلــة وفي مــقـدمــتــهـا االســتــثـنــائــيــة ا
االسـتجـابة لـتطـلعـات الشـعب في أوضاع
ة كـأولوية مـعيـشية وأمـنية وخـدميـة كر

قصوى)
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مــؤكـدا (اهــمـيــة الـعــمل اجلـدي لإلصالح
ومــكـافـحــة الـفـســاد وهـدر ثـروات الــبـلـد
واســتـثـمــار الـطـاقــات الـبـشــريـة الـغــنـيـة
وخـصـوصا الـشبـاب وضـمان مـشاركـتهم
في بـنـاء الـوطن ورسم مـسـتقـبـله لـيـكون
ُمـنطـلقـا وأساسـا للـحكم الـرشيـد الضامن

ÂuÞd)« w  Íœ—u « wKŽ

كـفـلـهـا الـدسـتـور لـعب دوره احملـوري في
تـرسيخ قـيم التـسامح والتـعايش الـسلمي
بـ مختـلف مكونـات كردستـان والعراق).
من جـانـبـه  قال رئـيـس االقـلـيم نـيـجـرفان
الـبارزاني  ان كـردستان سـتظل عامل حل
ـنـاسـبـة ـشــاكل الـعـراق.وقـال في بـيـان 
االعـــيـــاد انه (فـي نـــوروز ورأس الـــســـنــة
الـكردية اجلـديدة أتقـدم بأحر الـتهاني من
الـقلب لعوائل الشهداء الشامخة وللشعب
الــكـردي وكل شـعب ومـكــونـات كـردسـتـان
وأرجو للجميع عيدًا والـبيشمركة األبطال 
ســعــيــدًا مع أحــبــتــهم وأعــزائــهم في ظل
األمــان واالسـتـقـرار) ولــفت الى انه (عـلى
ــــســــتـــوى الــــعـــام مـن واجب الــــقـــوى ا
واألطـراف السياسـية ومكونـات كردستان
اآلن أكـــثــر من أي وقت آخــر أن يــوّحــدوا
صـفوَفهم ويـتالحموا ويـعملوا مـتشارك
لـكي نواجه جـميعـنا متـحدين الصـعوبات
والـتـحديـات ونتـجاوزهـا بـنجـاح وحمـاية
حـقـوق اإلنـسـان ومـكـاسب وكـيـان االقـلـيم
الـدستـوري والسـياسي والـفدرالـي مثـلما
هـو ثـمـرة نـضـال كل الـكـردسـتـانـيـ فإن
شتركـة تفرض عـلينا جـميعًا ـسؤوليـة ا ا
أن نـخـطـو صـوب مـسـتـقـبل أفـضل وأكـثر
إشـــراقــاً ونــنـــجح) مــؤكـــدا انه (في هــذه
ـنـاسـبـة جنـدد الـتـأكـيـد عـلى أن االقـلـيم ا
ـشاكل وكـمـا هو دائـمًا مـستـعد حلل كل ا
واخلـالفـــات مع احلــــكـــومــــة االحتـــاديـــة
بــاحلـوار وعـلى أسـاس الـدسـتـور ونـحن
ـشــاكل الـعـراق دائــمـًا ســنـظل عـامـل حل 
ونـــســـاعــد ونـــتـــعـــاون في ســـبــيـل أمــان
واسـتقرار البلد).واكد محافظ اربيل أوميد
خــوشـنـاو أن ( مـحـو نــصف مـلـيـون زائـر
قـــصــد اربــيل خـالل الــعــام احلــالي  وان
150 الـف أخرين شاركوا في االحتفاالت )

ـواطـنـ في دولـة قادرة حلـقـوق جـمـيع ا
وُمــقـتـدرة). وبـارك وزيـرالـتــخـطـيط خـالـد
بـتال النجم البناء االقليم والعراقي كافة
حــلـول هـذه االعــيـاد الـسـعــيـدة. وقـال في
بـيان تلقته (الزمان) امس (نـتمنى للجميع
ايـامـا حافـلـة باالسـتـقرار في عـراق واحد
مــوحـــد يــنــعم فـــيه اجلــمــيـع بــاحلــريــة
ـسـاواة في احلـقـوق والــعـيش الـكـر وا
ـا نص عليه  الدستور والـواجبات وفقا 
الـــذي ضــمـن حــقـــوق اجلــمـــيع  من دون
تـمـييـز مـبتـهال الى الـله الـعلي الـقـدير ان
ن عــلى يــحــفـظ جــمــيع الــعــراقــيــ و

الـعراق باالمن واالستـقرار وان تكون هذه
االيــام جــســورا لــلــمــحــبــة والــسالم بــ
مــكـــونــات الــشــعب). بــدوره  قــدم  وزيــر
الـصــنـاعـة مـنـهل عـزيــز اخلـبــاز في بـيـان
تـلقته (الزمان) امس (التـهاني والتبريكات
إلى جــمـيع الـعــراقـيـ والــشـعب الـُكـردي
ُـناسبـة نوروز  ُمـتمنـيًا لـلشعب خـاصة 
ـزيـد من الـتآخي بـُكل مـكـونـاته وأطيـافه ا
والتالُحم والتعاون والتضاُمن لبناء عراق
ُمـزدهـر) وتابع إنَ (هـذا الـعيـد يـتزامن مع
مـقدمًا تـهانيه اخلـالصة إلى األم عـيد األم 
ُـضحـيـة الشـامـخة  الـعـراقيـة الـصابـرة ا

ســـائالً الــبـــاري َعــزَّ وَجلّ أن يــنـــعم عــلى
الــعــراق بــالـرخــاء واإلســتــقـرار واألمـن).
تحدة أنطونيو ورأى االمـ العام لال ا
غــوتـيــريش ان هـذا الــعـيــد هـو احــتـفـال
بـتــنـوعـنـا ويـوّحـد أكـثـر من  300مـلـيـون
شـــــــخص. وقـــــــال فـي بــــــيـــــــان امس ان
احتفال بـالبدايات اجلـديدة بداية (نـوروز
عـــام جــديــد وحـــلــول الــربـــيع و جتــديــد
الـطـبـيعـة) واضـاف ان (نوروز هـو أيـضًا
احـتـفـال بـتـنـوعـنـا  فـهـو يـوّحـد أكثـر من
 300مليون شخٍص ما ب األجيال وما

وراء احلدود). 
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تــمــكّن الــوردي من إجنــاز أو بــلـورة
أفكـار حول نظـرية الدولـة علـمًا بأنه
اعتبـر نظرية الـعقد اإلجـتماعي التي
قـال بـهـا جـان جـاك روسـو ال تـصـلح
لـلعـرب فـالـسيـاسـة مـغالـبـة ولـيست
اتـفاقـًا أو عـقـدًا حسب وجـهـة نـظره.
واخــتــتم الــبــحث الــذي قــدّمـه وأثـار
نقـاشًا وجـدًال واسعـًا استـمّر مـا بعد
ـــؤتـــمــر بـــالــقـــول لم يـــكن الــوردي ا
مؤدجلًا أو داعية سـياسية وإذا كان
قد قـارب الـسيـاسة فـمن زاويـة الفـكر
واعـتـبـره من الـرعـيل االنـتـحـاري في
بـــحـــثه عـن احلـــقـــيـــقـــة مـــتـــجـــاوزًا
اإلستقطابـات الطائفيـة والتمترسات

احلزبية والسياسية.
ـفـّكـر شـعـبان حّل جـديـر بـالذكـر أن ا
ضـيفـًا عـلى الـسـودان وقـدّم عددًا من
احملـاضـرات في عــدد من اجلـامـعـات
ومراكـز األبـحـاث في أسـبوع دراسي
كـأسـتـاذ زائـر مـنـها: مـحـاضـرته في
جـــــامــــعــــة الـــــســــودان لــــلـــــعــــلــــوم
والتكنـولوجيا عن "الـعنف واللّاعنف
من منـظـور سسـيوثـقـافي في مرحـلة

اإلنـــتــقــال" وذلـك بــدعــوة مـن مــركــز
ستقبلية وعمادة البحث الدراسات ا
ـسـرح ـوسـيـقى وا الـعـلـمي (كــلـيـة ا

وكلية الفنون اجلميلة التطبيقية).
كـــمــا ألــقـى مــحــاضــرة فـي جــامــعــة
األحفاد للـبنات في أم درمـان بعنوان
ـرأة في "اجلـنـدر واجلـنـدريـة ودور ا
صـنع السالم وإدامـته في مـرحـلـة ما
بــعـــد الــنـــزاعـــات".كــمـــا لـــبّى دعــوة
اجملــلس الـقــومي لـرعــايـة الــطـفــولـة
الـتـابع إلى (رئـاسـة الـوزراء  –وزارة
التنمية اإلجتماعية) بإلقاء محاضرة
في اجملـــلس بـــعـــنـــوان "الـــطـــفـــولــة
والتـنـمـية  –مقـاربـة إلتفـاقـية حـقوق
الطفل الدولية" سلّط فيه الضوء على
نـسـيـة في زمن ـعـذّبـة وا الـطـفـولـة ا
األزمـات والـكـوارث.واخـتـتم شـعـبـان
أســبــوعه الـدراسـي بـلــقــاء الـدكــتـور
ـيرغـني أمـ عـام مـركـز عـبد كـمـال ا
ـيـرغــني الـثـقــافي. وتـبـادال الـكــر ا
وجــهـــات الــنــظــر وســبل الــتــعــاون
السيّما بـنشر ثقـافة اللّاعـنف وتنمية

دني. احلوار السلمي ا

ـراة العراقـية ونساء بحل ما تواجه ا
وزارة الــداخـــلــيــة والــبـــنــات ضــبــاط
الشرطـة  واشار ان الفـتيات والـنساء
ـــراة فـي الـــداخـــلـــيـــة والـــشـــرطـــة وا
ــوذج دق اسـس ثـابــته  الــعــراقــيـة 
بحـيث نرى عـند فتـح اي دورة جديدة
عدالت عادية تقدم اضعاف االعداد و
ـسـتـوى قـبـول كـلـيـات الـطـبـية تـصل 
راة والهندسة .وقدمت رئـيسة جلنة ا
ومــديــرة مــعــهــد الــتـدريـب الــنــسـوي
احلـقـوقـيـة سـعـاد عـبـد اجلـبـار عرض
لـفلـم وثائـقي اًعـد من مالكـات الوزارة
عن عمل الفتيـات والنساء  ولفتت ان
الـنــشـاط يــقـام لـنــسـتــذكـر شـخــصـيـة
عــظــمــيـة بــالــتــاريخ ذكــرتــهــا الـكــتب
واالديان السـماويـة واخلالق سـبحانه
وتـــعـــالى "اجلـــنـــة حتت اقـــدامـــهــا" 
لـدورهـا في اجملـتـمع تـضـحـيـة وجـهد
وفــداء وامــانــة واخـالص  ونــحــتــفل
ـي هـذا الــعــام مع ــراة الـعــا بــعــيــد ا
ئة لتـاسيس وزارة الداخلية الذكرى ا
والشـرطة العـراقيـة  وتمـكنت الـنساء
والفـتيـات والشـابات حتـقيق الـطموح
في مـــهــنــة االمـن والــسالم والـــنــظــام
والقـانـون  ووضعت خـطـوات نوعـية
تــعـــزز اطــمــئـــنــان وامـــان اجملــتــمع 
ونـــســتـــمـــر في بـــرنــامج الـــتـــنــمـــيــة
ـراة في وزارة اجملـتـمـعـيـة وتـغطـيـة ا
ـعـلـومـات نــوعـيـة تـطـور الـداخـلـيــة 

العمل .
ـراة ان ما واوضـحت رئـيـسـة جلـنـة ا
يـقارب12 الف من الـعـنـصـر الـنـسوي
في وزارة الــــداخــــلــــيــــة ضــــابــــطـــات
هنـة الشرطة ومنتسـبات وموظـفات 
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السليمانية

ـديـنــة الـتي انـطـلــقت مـنـهـا الى عــالم الـكـلـمـة  ‘وفـتـحت زرت مـديــنـة بـغـداد  ‘ا
بتـاريخـها ونـاسهـا الطـيبـ صدرهـا لي من خالل فسح اجملـال وحسب مـاكنت
احلم به : قـلم و ورق و صوت و صورة للمواجهة بـعد دخولي عالم مهنة البحث
ـتــاعب ( االذاعه بـدا و ثم الــصـحـافــة ) فـكـانت بــغـداد ونـاســهـا في عـالم عن ا
االعالم طـيـبــون الى حـد شـجـعـوني الى الـصـعــود حـتى اعـلى من طـمـوحي في
هـنية  ‘بدا من اول سـلم الى قمـة العمل الـصحفي مـهنيا ‘ بـعض االنعطـافات ا
وخروجي من الـوظيـفة بـاختيـاري وعودتي الى قـلب كوردسـتان ( الـسلـيمـانية )
بـقت بــغـداد واهـلــهـا ضــمن دائـرة مـهــنـتي وفــيـة مـعي  ‘وفي مـقــدمـتــهم اسـرة
قـدمة داخل تلك الدار العامرة هـنية والرصانه وفي ا اجلريـدة التي اشتهرت با
االخ والـزمـيل واالسـتــاذ الـفـذ في مـجـال االعالم الـرصـ االخ الـدكـتـور احـمـد
عـبـداجمليـد رئـيس حتـريرهـا (طـبـعة الـعـراق) كان وفـيـا مـنذ اول يـوم دقـيت باب
ـا معي ومـا يـسطـره قـلمي   ‘فـالـدكتـؤر احـمد من (الزمـان) وكـان واليزال كـر
هنة اقرب الـصحفي العـراقي صدقا ووفاء و مـحبة مع الكرد عـموما و اهل ا
خصـوصا منذ كان من انشط الصحفي في السبعينات ربط بصداقات واسعة
ـتـواجدين في بـغداد  ‘من هـنـا كان البـد وانا معـنـا نحن الـصحـفـي الـكورد  ا
زرت بــغـداد احلــبــيـبــة ان ازوره واقــدم له شــكـري وتــقــديـري
ومـحـبـتـي وكـان مـعي في الـزيـارة الـشـاعـر الـصـديق خـالـد
نـعمة  ‘بـعد ان زرت اوال صديـقي العزيـز واالنسان الوفي
ـبـدع ئاوات حـسن امـ في دار الثـقـافة ايضـا الـشاعـر ا

والنشرالكردية وهواالن يقود ادارتها بجدارة.

مـنـهن بـحـدود 500 ضـابط بـنـات ب
رتبة مالزم حتى مقدم   تضاف لسجل
طـويل يـشـهـد تـاريخ الـعـراق له بـحـفظ
االمن الــداخـلي  ونــركــز عـلـى الـتــقـدم
الــعــلــمي والــتــكــنــولــوجي  وانــظــمـة
ـعــلـومــات نـواكـب حـداثــتـهــا ونـعـزز ا
االمكـانـيـات لـنـكون االفـضل  وأامل ان
ـراة مــسـاحــة واسـعــة  حـيث تـاخــذ ا
نـصـف تـعــداد سـكــان الــعـراق نــسـاء 
ورغم االزمــات الـــفــتــيـــات في الــعــراق
كـــســـرت حـــاجــز الـــتـــردد والـــتـــحــدي
واالنـخــراط بــالـشــرطــة  جنـدهن وهن
طالـبات مـدارس الـكثـير مـنـهن امنـيات
وطـــمـــوح الـــعـــمـل بـــاالمن  ولـــديـــنـــا
ـــتــابـــعــة واالســـتــقــراء امـــكــانـــيــات ا
للمستقبل رغم ان لكل مرحلة ظروفها 
ــراة لــكن لن تــتــمــكن ايــقــاف قــدرات ا
العراقية  وحتية حب وتقدير واحترام
لـكــافـة نـســاء الـعـالـم ولـنـســاء الـعـراق
نجبات للرجال كافحـات ا الصابرات ا
االقـويــاء والـشـبــاب الـطـمــوح واطـفـال
ـواهـب  ونـقــدر حـضــوركم اجلــمـيع ا
نظـمات الدولية ونشكر الضـيوف من ا
والـعـراقـيـة والـصــحـفـيـ عـلى وقـتـكم

وحتياتنا الطيبة لهم .
W½Ëb  ‚öÞ«

كـمــا نـاقـشـت مـديـر عــام دائـرة تــمـكـ
ــرأة الـعــراقــيــة في األمــانـة الــعــامـة ا
جملـلس الـوزراء يـسـرى كـر محـسن
مع اجلـهــات ذات الــعالقـة آلــيـة إطالق
هـني اخلاصة بوزارة مدونة السـلوك ا
ستجيبة للنوع االجتماعي الداخلية ا
بعد موافـقة السـيد وزير الداخـلية على
الشـكل الـنـهـائي لـلمـدونـة واخلـطوات

WOKš«b «  öOJAð sL{ Íu ½ dBMŽ n √ ±≤

bO:« b³Ž bLŠ√

 …bOBI « …Ëcł b uð n−M «

بغداد

اســتـعـاد مــهـرجــان عـالم الــشـعــر بـدورته الــرابـعـة الــتي اقـيــمت في الــنـجف صـوت
ـوقع لـلـجـدل الـعـقـيم والـصراخ الـقصـيـدة الـذي تـراخى مـنـذ نـيـسان  .2003تـاركًا ا
والتـراشق في فضاء االعالم. وكدنا ننسى ديوان الـعرب بكل ما يحفل به من مآثر في
ديح والهوى واجلوى واحلب واحلكمة لوال ان النجف استوقفتنا الفـروسية والرثاء وا
ـفردة عـبر قصـائد تلـونت في النظم لتتـحفنـا بجـميل االيقـاع وعذب االنشـاد ورشاقة ا
ب العـمود أو التـفعيـلة ونصـفها واالنـعتاق من قـواعدها أحـيانًا. وأمـضينـا ايامًا لـلمدة
من  19 – 17آذار حتت خيـمة فرع االحتاد الـعام لالدباء والكتـاب في النجف نشارك
الشـعراء رؤاهم وهم يـطرحـون همـوم النـاس أو يدعـون الى الوفـاء للـمدن سـواء كانت

مساقط رؤوسهم أو منابع خيرات أو مواطن بطولة وعلم.
وابدع رئـيس فرع االحتاد مـحمـود جاسم عثـمان النـعيـمي وزمالؤه في الهيـئة االدارية
ـلـتقـى الذي تـوقف لـبـضع سـنـوات السـبـاب ذاتـيـة ومـوضـوعـية ثم في تـنـظـيم هـذا ا
ركـزي العراقي وهـذا االخير كـأنه اعتزم استـأنف اعماله بـدعم وزارة الثقـافة والـبنك ا
تـوجيـه رسالـة الى الرأي الـعام ومـحبي األدب والـثقـافـة عمـومًا بـان خطـطه التـنمـوية ال
تشـمل القطاعات االقـتصادية حسب بل وتـتجه الى عقل االنسان وروحه لـتعيد بناء أو
عرفة ومن اجل صياغـة مفاهيمه من اجل تـنمية مسـتدامة تتشـكل منها جمـيع روافد ا

حتقيق األمل.
ـهرجـان فان الـشاعـرات ولو ان وإذا كان الـشعـراء قد تـركوا بـصمـات علـى منـصة ا
عددهن كـان قليالً نسبيًا كشفن عن حضور مفرح وذي داللة وسط اجلدل السياسي
شـروع الـسيـاسي الـعـراقي الراهن واالجـتـماعـي الطـاغي بـشـأن موقع الـنـساء فـي ا
ها بحكم موروثات سابقة ومخرجات ووسط بيئـة محافظة تقف النجف في مقدمة معـا
ـهـرجـان الـذي عـبـر فـيه نـحـو  50شـاعـرًا عن اغـراضـهم حـالـيـة.ولم تـقـتــصـر وقـائع ا
وعكسوا آمال اجيالهم على االحتفاء بالقصيدة واطالق العناء جللجلة صوتها حسب
وضوعية والـكفاءة العـلمية حيث حـظينا بـسلسلة بل قدمت اسهـامات نقدية مـفعمة بـا
من الـدراسـات  الرصـيـنة في جـلـسة خـاصـة تتـابع عـليـهـا اساتـيـذ وخبـراء في تـقو
الشعـر ومكوناته وعناصره وخصائصه األدبية وتوظيفاته لالمثال والوضوح واالرتباط
وهـبة والقراءات واالنغماس في الـشأن العام. ولفت انظارنا بدع وروافدها كا وثقـافة ا
دراسة قدمـتها تـدريسية فـي جامعات الـنجف عن التـجارب الشعـرية جليل الـشباب ما
بـعد 2003 تـابعـت فيـهـا جذور الـتـجربـة أوربـياً ومـحـليـًا ودعت الى تـفـهم منـطـلقـاتـها
ـهرجـان باهـرًا كما واسـتيـعاب طـاقة الـتمرد في مـعتـقداتـها الـفكـرية واحليـاتيـة. كان ا
وصفه بـعض األخوة وكـانت النـجف بأيـامه عكـاظًا أخـرى لكن مـا يرفـعهـا الى عنان
تق ويعسوب السمـاء انها االرض التي تشرفت باحـتضان رفات سيد البلـغاء وامام ا
الـدين.فـالـسالم علـى موالي عـلي بن ابي طـالب عـلـيه السالم يـوم ولـد ويـوم استـشـهد
ويـوم يـبــعث حـيـًا ونـحن بــشـفـاعـته نـحــشـر مع ابن عـمه خـا
رسلـ على أجنحـة احلقيقـة والصدق في بالغة االنبـياء وا
الــكــلــمـة.ويــبــقى ان نــدعــو وزارة الـثــقــافـة الـى طـبـع وقـائع
هـرجان في كـتاب بوصف قـصائـده توثق حقـبة مـهمة من ا

تاريخ العراق يعكس تآخيه وروح نخبه.
»UH²Š‰∫ جانب من االحتفال  باعياد نوروز الذي اقيم في اربيل
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مـئــة عــام مـضت 2022-1922تـشــكل
فترة تأسيس الدولة العراقية احلديثة
ــلـكي  حــيث مــرت بـفــتــرات احلــكم ا
واجلمهـوري  رافقـتهـا احداث وحقب
تـاريـخــيـة  تـشــكـيل وزارة الــداخـلـيـة
والشرطـة العـراقية حـدث زمني ارتبط
واقف نـادرة تـدريب وتطـويـر وعمل
مــيــداني  حــتى جــاء الــقــرار نــهــايـة
عام2008 بـقبـول عـشـرات اخلـريـجات
ــتــخـلــفــة في من اقــســام الــكــلــيــات ا
الدورة20 لـلـمـعـهـد الـعـالي لـلـتـطـويـر
االمـــني واالداري حتـــصل بـــعـــد عـــام
دراسة على دبلوم علوم امنية وادارية
 واســتـمــر حــتى الــدورة االخــيـرة27
بـعــدد يـتــراوح بـ 40 الى80 فــتـاة 
و عام2014 قبول25 طالبة متخرجة
من الــــدراســـة االعـــداديـــة فـي كـــلـــيـــة
الـشــرطــة الــدولـة63 تـبــعــهــا دورتـان
نطقة بنفس العدد لـتكون اول كليـة با
الــغــربـيــة والــشــرطــة االوسط تــخـرج
دورات بــكــلــوريــوس عــلــوم شــرطــة 
حـيث سـبـقـهـا من الـسـبـعـيـنـات قـبول
رور لـتواكب عدد مـحدود من شـرطة ا
تـــقـــدم اجملـــتـــمع انـــذاك  و فـــتـــرة
الــثـمــانــيـات والــتــسـعــيــنـات تــعــيـ
مـوظـفــات مـدنـيـات فـي مـركـز الـوزارة
ودوائــــر اجلـــــنــــســـــيــــة واجلــــوازات
ومـديـريات االدارة  وشـكـل عام 2004
ـنتـسبات وما بـعده قـبول االالف من ا
ا مـر به العـراق بتلك ـاسة  للحـاجة ا
الـســنـوات  وشـهــد يـوم الــعـاشـر من
اذار حـدث مـخـتـلف بـوزارة الـداخـلـية
بـتحـدي واصـرار الـنـسـاء  بـعـد فـترة

عــــامـــ من الــــوبـــاء قــــيـــدت اقــــامـــة
ـيـز ونـشاط النـشـاطـات  فـكان يـوم 
بـذلت جـهــود مـضـنـيـة لــنـجـاح اقـامـة
ي  ـراة العا الذكرى الـسنويـة ليوم ا
حتت شـــعـــار "نـــســـاء الـــعـــراق عـــمل
وابـداع" شمـلت قـصـائـد شـعـرية ُحتي
االمــــهــــات واالخــــوات والــــزوجـــات 
وتـقـد تــلـمـيــذات مـدرسـة ابــتـدائـيـة
نغمات استعراضية للشرطة  واطفال

يحًيون عناصر الداخلية .
…dÝô« W¹ULŠ

ي وركز وزيـر الـداخلـية عـثـمان الـغا
عــلى ان الــتــحـدي واالصــرار من قــبل
الــبــنــات في الــوزارة لم يــكن عــنــصـر
نــسـوي يــعــمل في مــجــال الــشــرطـة 
ـــــا تـــــوســــــعت مـن خالل دوائـــــر وا
الــــــعـالقـــــات واالعـالم والــــــشــــــرطـــــة
اجملــتـمــعـيــة والــكـوادر الــتــدريـبــيـة 
وحـمــايـة االسـرة والــطـفل ومــواجـهـة
جــرائم اخملــدرات واالجتــار بــالــبــشـر
وتـقــد اخلـدمــات لـعــوائل الـشــهـداء
واجلـــرحى واســـتـــقــبـــال الـــســـيــدات
واالنــسـات في مــديــريــات اجلـنــســيـة
ـدنـيـة والبـطـاقـة الوطـنـية واالحوال ا
ـــــرور واالقــــامـــــة  حــــتـى تــــوسع وا
نشـاطها لـتكـون فخـر للـعراق وفـخرنا
في وزارة الـــداخـــلــيـــة امـــام الـــشــعب
الــعــراقي والــعـــالم الــعــربي والــدولي
.وخالل اسبوعـ بذلت دائرة عالقات
واعالم الـوزارة جهـود وبـقي الـدكـتور
ــتــخــصص بــاالعالم مــديــرهــا لـواء ا
الـــشـــرطـــة ســــعـــد مـــعن  اتـــصـــاالت
ولقاءات وعقد جلسات استماع لالراء
ضي لضمـان اقامة نـشاط متمـيز  وا
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بغداد

فاز الـفيلم اإليـراني "قهـرمان" للـمخـرج أصغر فـرهادي في هـذا العام بـاجلائزة
الـكـبـرى في مـهـرجـان (كـان) الـسـيـنـمـائي وذكّـرني هـذا اخلـبـر  بـفـيـلم إيـرانيّ
باألسـود واألبيض شـاهدته فـي التـلفـزيون في أحـد السـنـ ولم يكن مـترجـما
ـثـليه لـكن الـفنّ الـعـظيم يـعـبـر حرائق الـنـسـيان وال أعـرف اسـمه وال أيّ من 

كلّها ويبقى. 
عتّق ال يحتاج إلى دعاية"? مَن القائل: "الفن مثل النبيذ ا

حتكي قـصة الـفيـلم عن فـلّاح يـزور العـاصمـة طهـران ألول مرة وتـسوقه قـدماه
ـزيـد من اخلمـرة في الـلـيل. يحلّ إلى أحد بـيـوت الهـوى ويـواقع إمـرأة سقـته ا
الـصـبـاح ويـرى الفـلّـاح إمـرأة تـرقـد بجـواره عـلى الـسـريـر وحالوة طـعم تـفاح

اجلنة ما تزال في فمه. 
ما العمل?

لكـونه مؤمن بـأنه كان مقـدرا لهـذا األمر أن يـقع يقرّر الـرجل االرتبـاط بعروسه
ـقدّس وتـتـفـاجأ بـنت الـهوى بـهـذا الطـلب لـكـنه يتـمـكن من إقنـاعـها بـالربـاط ا
وتـشـترط عـلـيه أن يـقـلّل من ضخـامـة شـاربه الـذي يحـتلّ أكـثـر مسـاحـة وجـنته
شـهد الوحـيد الـذي أتذكره اآلن يـجري في دكّان احلـلّاق وهـو يقوم بـتشذيب ا
رآة ثم يقرّر شاربي الـفلّاح وسعادته البالغة ح يتأمل صورته اجلديدة في ا

الزوجان السعيدان العودة إلى الريف حيث يعيش أهل الرجل.
ثيرة? انتهى الفيلم.ولكن ماذا يريد اخملرج من هذه القصة ا

كان  الـرجل الريفيّ يـجرّب لذّة اجلسـد للمـرّة األولى مع العاهـرة ثم عمل مبدأ
دينة عـمله وفكّر الشـرف العظيم الـذي يتحصّن به أفـراد القرية به من شـرور ا
ـرأة هي الـتي افـتـضّت بـكـارته وعـلـيه أن يـكـون وفـيّـا لـها الـفـلّـاح عـنـدهـا أن ا
ومـخـلصـا بقـيـة عمـره وهذا مـا يـقوله مـبدأ الـشـرف الذي تـربّى عـليه في قـريته

رأة التي قاسمته الفراش طوال الليل?  الفقيرة. هل يخون ا
يقـترح مؤلف الـفيلـم أن البكـارة موجودة لـدى الرجل مثـلما
رأة وما يجري في الليلة األولى ب الشريك هي عند ا
يوقظ لـديهما في الصـباح جميع هواجس الـعفّة والطهارة
ـرء وبـها ـقـدّسة تـبـدأ حـياة ا ـبـاركة وا ومن هـذه الـلـيلـة ا

يُعرف معدنه...

قبلـة لتنفـيذ فقراتهـا من قبل اجلهات ا
اخملتصة.

وأشـارت كــر خالل االجـتــمـاع الـذي
ــبـــنى األمـــانـــة الـــعــامـــة إلى ُعـــقـــد 
(ضــــــــــرورة إقـــــــــامـــــــــة دورات وورش
تـخـصصـيـة تـسـتـهـدف اخملـتـص في
ــســتــويـات وزارة الــداخـلــيــة تــكـون 
مخـتـلفـة تـشـمل الوزارة واحملـافـظات
وتــكــون وفق جــدول تــدريــبي مــفــصل

دونة). جلميع فقرات ا
وقــال بـيــان تــلــقـته (الــزمــان) انه ُتــعـد
ـدونة مصـادقـة وزارة الـداخـليـة عـلى ا
جائت نتـيجة لـلجهـود االستثـنائية من

ــرأة في األمــانـة قــبل دائــرة تـمــكــ ا
الـعـامـة ووزارة الـداخـلـيـة في حتـديث
ـا وتـعــديل فـقــرات مـدونــة الـســلـوك 
ينـسجم مع حتـقـيق االستـجابـة للـنوع

االجتماعي.
ـدونة والترويج لها  وأن آلية تطبيق ا
ســيــتم من خالل إطالق دلــيل تــدريــبي
ؤسسات التدريبية مفصل ُيعمم على ا
والـتــنـفـيــذيـة كـافــة بـعـد اســتـحـصـال
ــوافــقــات الـرســمــيــة لــيــكـون مــرجع ا
تعتمده وزارة الـداخلية خـدمة للصالح
الـعـام وإنـصـافـا لـشـريـحة الـنـسـاء في

اجملتمع).
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بـــاشــر مــصــرف الـــرشــيــد بــإطالق
ـنتسبي وزارتي السلف الشـخصية 
الـدفـاع والـداخلـيـة ألـكـتـرونـيـاً.وقال
كـتب اإلعالمي لـلـمصـرف في بـيان ا
تــلـقــته (الــزمـان) امـس ان (الـتــقـد
عـلى السـلف سـيكـون الـكتـرونـياً من
خالل الـتـطـبـيق الـذي سـيـنـشـر عـلى
صفحة فيسبوك والـصفحة الرسمية
لـــلــمــصــرف) مـــحــذرا من (ضــعــاف
الـنـفـوس الـذين يـحـاولـون استـغالل
) مــوكــداً ان الـــراغــبـــ بــالـــتــقـــد
(الــتــقـد فــقط من خالل الــتــطــبـيق
األلــكــتـروني وال يــوجــد وســيط بـ

ــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــرف ا
ـــــســـــتـــــفـــــيـــــدين) وا
واســتـدرك بــالــقـول ان
ــــــوظـــــفـــــ (ســــــلف ا
ــتـــقــاعــديـن ســيــتم وا
اطالقـــهـــا خالل األيــام
ـــقـــبـــلـــة). وأصـــدرت ا
وزارة العمل والشؤون
االجتمـاعية تـوضيحاً
شاريع بشأن قروض ا
الـصـغــيـرة.وقـال مـديـر
ــــــــــركــــــــــز اإلعـالمـي ا
لـلـوزارة جنم الـعـقـابي
في تــــصـــريح امس ان

(الـــوزارة افــتــتـــحت الــتـــقــد عــلى
شاريع الـصغيـرة قبل أكثر قروض ا
من عــام) مـشــيــرا الى ان (أكــثـر من

225 ألف مواطن قدّموا على
الــــقـــــروض) وتــــابـع انه ( اطالق
خــمس دفـعــات قــروض بـســبب عـدم
وجود تـخصـيـصات مـاليـة) ومضى
الى القول  (الـوزارة اطلقت في وقت
ســابق دفــعــة من الــقــروض بــســبب
ـقــتـرضــ الـذين اعــتـمــادهـا عــلى ا
بــذمـتــهم مــبـالـغ مـالــيـة) مــؤكـدا ان
(الـــعــمل طــالب بـــتــعــزيــز صــنــدوق
ــــشـــــاريع الـــــصــــغــــيــــرة قــــروض ا

اليّة).  بالتخصيصات ا

عـــلـى صــعـــيـــد آخـــر وعـــلى هـــامش
مـــشـــاركـــة وفــــد وزارة الـــداخـــلـــيـــة
ـية لـشـرطة الـعراقـيـة في القـمـة العـا
اإلنــتـربــول في دبي  بــرئـاســة وكـيل
الــوزارة لــشــؤون الــشــرطــة الــفــريق
عـــمــاد مــحــمــد مـــحــمــود.زار الــوفــد
ـــيـــة شـــرطـــة دبي وكـــان في أكـــاد
ــيـة الـلـواء اسـتــقـبـاله مــديـر األكـاد
غــــيث غــــا الـــســـويــــدي وعـــدد من
الضـباط حـيث  نـقل حتيـات وزير
الـداخــلـيـة كــمـا جـرى بـحـث تـعـزيـز
الـــتـــعــاون والـــتــنـــســـيق بــ وزارة
ـية شرطة الداخلـية العراقـية وأكاد
دبي.كــمـا اطـلع الــوفـد عـلـى مـفـاصل
ــؤسـســة األمــنـيــة والــدراسـة هــذه ا
فــيــهـا وجــرى االتــفـاق عــلى الــعـمل
ـــشــتــرك في مـــوضــوع الــدراســات ا
األمـنيـة وتـبادل اخلـبـرات والبـعـثات
الـــدراســيــة .الـى ذلك الــتـــقى الــوفــد
الــقـائــد الـعــام لـشــرطـة دبي الــفـريق
ـــري في نــادي عـــبــدالـــله خــلـــيــفــة ا
الـضبـاط وجـرت مـنـاقشـة جـمـلة من
ــشــتـرك ــواضــيع ذات االهــتـمــام ا ا
التي من شأنها تطوير العمل األمني
وتــكـــثـــيف الــتـــنـــســيـق والــتـــعــاون
ــسـتـمــر كـذلك تــمت زيـارة لــلـفـرق ا
الـتـكــتـيـكـيــة واإلطالع عـلى الـقـدرات

التي تتمتع بها هذه الفرق.
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اعلنت مفتشية اثار وتراث ديالى   عن
مساع مكثـفة حلماية 120 مبنىً تراثياً
فـي احملـافـظـة من االنـدثـار والـتـجـاوز 
مـشـيــرا الى ان دائـرته تـســعى جـاهـدة
وبـالــتـنــسـيق مع اجلــهـات احلـكــومـيـة

حلمايتها . 
 وقـال مديـر مـفتـشيـة اثـار ديالى احـمد
عبد اجلبـار خماس لــ ( الزمان ) امس
 ان (120 مـبنىً تـراثيـاً تعـود للعـهدين
ـلـكي بـ مـنـازل سـكـنـية الـعثـمـاني وا
ومـبانٍ عـامـة تـنـتـشـر في مـدن بـعـقـوبة
ـقداديـة والـسعـديـة ومنـاطق أخرى وا
مــنــهــا مــبــنى الــســراي في بــعــقــوبــة
واحلــمــامــات وكـــنــيــست الـــيــهــود في
ـقــداديـة ومـنــزل او مـضـيـف الـشـيخ ا
اجلـاف شـيخ قـبـيلـة اجلـاف في نـاحـية
الـسـعــديـة اضـافـة الى مــنـازل تـراثـيـة
ـــة تــــنـــتـــشــــر في عـــدة مــــنـــاطق قـــد

ببعقوبة). 
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واكـــد  خــمـــاس  ان  (دائـــرته تـــســعى
جـــاهــدة وبـــالـــتــنـــســـيق مع اجلـــهــات
ـباني التـراثية من احلكـومية حلـماية ا
الـتـجـاوزات او االنـدثـار او اسـتـغاللـها
نـافع خاصـة باعتـبارهـا معالم تـراثية
جتــسـد تــاريخ وارث احملــافـظــة وتــعـد
عـنوانـا لـلتـعايش الـسـلمي بـ شرائح

اجملتمع ). 
وأشــــار خـــمـــاس الـى وجـــود  (بـــعض
باني شـاكل التي جتـعل التـصرف بـا ا
لكية اخلاصة ) التراثية مقيداً بسبب ا
ة تصنف باني القـد  موضحـاً ان  (ا
الـى قـسـمـ   تـراثـي الـذي يـقل عـمـره
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عن 200 عام واثري ما يزيد عمره على
200 عام).  ومن جـانب آخر قـال رئيس
ــنـصــوريـة الــسـابق مــجـلس نــاحــيـة ا
راغب العـنبـكي  لــ (الـزمان)  إن (لـعنة
اجلــفـاف بــدأت فـعــلـيــا تـضــرب اجـزاء
ــنـصــوريـة وقــراهـا واسـعــة من ريف ا
الـزراعــيـة رغم انــنـا الزلــنـا في الــربـيع
ودرجات احلرارة مـنخفـضة) الفتا الى
ان  (هــنــاك قــلــقـا مـن ان يــكـون صــيف

2022 كارثي). 
وأضـاف الــعـنـبـكي   أن  ( األغـرب هـو
انـخفـاض غيـر مـسبـوق في ميـاه اآلبار
ئة  مؤكدا أن بنسبة وصلت الى 50 با
(فقدان األهـالي مياه اآلبار تـعني كارثة
ـتوفر عن اخرى خـاصة وانهـا البديل ا
مـيـاه االنـهـر الـتي جف اغـلـبـهـا بـسبب

ياه).  قلة مناسيب ا
ـنـصـوريـة من وأشـار الى أن (حـوض ا
ــهـمــة في قـاطع األحـواض الــزراعـيـة ا
شــرق ديـــالى واجلــفـــاف ســيــؤدي الى
ئة كارثة المحالة لها خاصة وان 60 با
من األهـالي يعـتـمدون عـلى الـزراعة في

تام مصادر رزقهم ).
الى ذلك ال مـدير نـاحيـة العـبارة شـاكر
التمـيمي لــ ( الزمان )  ان  ( مـياه نهر
خريسان انحسرت خالل االيام االخيرة
ئة ما ادى قلق بنسبة تصل الى 80 با
ــيــاه ال تــكـفي شــعــبي كــبــيـر وبــاتت ا
سوى لتشغيل محطات االسالة فقط). 
واضاف ان  ( مصير 22 الف دو من
الـبـسـاتـ الـزراعـيـة في قـاطع الـعـبارة
عـلـى احملك بـسـبب انـحـسـار مـيـاه نـهر
خـــريـــســـان)  الفــتـــا الى ان  (الـــوضع
سـيـكون كـارثـيا اذا مـا اسـتمـرت االزمة

دون حـــلــول عـــاجـــلـــة). واشــار الى ان
(البسات هي مصدر اساسي ألكثر من
ئـة من اهالـي العـبارة وفـقدانـها 50 بـا
سـيـشكل ضـربـة قاسـية وتـدفع مـعدالت

الفقر لالرتفاع بنسب غير مسبوقة).
وفي بـعـقـوبـة مركـز قـضـاء ديـالى  قال
قــائــمــقــامــهـــا  عــبــد الــله احلــيــالي لــ
ان  (التفحيط من قبل سائقي (الزمان) 
ـركـبـات شـكلت الـدراجـات الـنـاريـة او ا
ظـــاهــرة ســـلـــبــيـــة بـــرزت في االشـــهــر
ـــارســة االخــيـــرة بــبـــعــقـــوبــة وسط 
حـركـات بـهـلـوانيـة خـطـيـرة جـدا اثارت
اســتـــيــاء شـــعـــبي نــاهـــيك عن تـــكــرار
ـؤسـفـة خـاصـة لـلـمـراهـق احلـوادث ا

والشباب). 
واضــاف احلـيــالي ان (قــائـمــمــقـامــيـة
بــعــقــوبــة وبــالــتــنــســيق مع االجــهــزة

االمـنـيـة اخملـتـصـة قـررت انـهـاء ظـاهرة
التـفحيط واتـخاذ االجـراءات القانـونية

. ( بحق اخملالف
مـــؤكـــدا ان  (االجـــراء يـــأتي لـــضـــمــان
سالمــة الــشــبــاب وعــدم تــكـرار مــاسي
ــؤســفـــة الــتي تــكــررت في احلــوادث ا

اآلونة االخيرة). 
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واشار الى ان  (التفحيط ظاهرة سلبية
غــريــبــة عن ديــالى والــضــغـط بــاجتـاه
انهائها تأتي استجابة لنداءات شعبية

متكررة). 
وفي سيـاق آخر قـال مديـر اعالـم صحة
ديـالى فـارس الـعـزاوي لـ (الـزمان)  ان
(اجـــمــالـي حــاالت الـــوفـــيـــات بــســـبب
مـضاعـفات فـيروس كـورونا مـنذ بروزه
قـبل عـامـ في ديـالى بـلـغت حـتى االن

عبد الله احليالي

وأوقـــفــته الـــشــرطــة.ونـــدد رئــيس
حـكـومــة اإلقـلـيم مــسـرور بـارزاني
إثـر ذلك في بـيـان بـالـفـعل الـشـنيع
مـعـربــاً عن اسـتــيـائه الــعـمـيق من
ـرتكب مؤخـراً بحق نساء العنف ا
في كـــــردســــتــــان. وأضـــــاف عــــلى
احلـــكــومــة فــرض أقـــسى عــقــوبــة
كنـة بحقّ مرتـكبي تلك اجلرائم.
وقـال ال شــرف في جـرائم الـشـرف.
ـان إقليم في حزيران 2011 أقرّ بر
كــردســتــان قــانـونــاً يــجــرّم خــتـان
الـــنــســـاء والــعـــنف األســري. وفي
الـقــانـون عــقــوبـات تــصل إلى حـدّ
ــرتــكــبي جــرائم ــؤبــد  الــســجن ا
ــتــحــدة الــشــرف. ورحـــبت األ ا
بالـقانـون حينـها مـعتبـرةً أنه تقدّم

طالبات. ملحوظ بعد سنوات من ا
لـكن تـطـبـيق هـذا الـقـانـون يـعـرقله
مــــنــــاخ من اإلفـالت من الــــعــــقـــاب
واخلــشـــيــة من األقـــاويل. وتــقــول
مـنـذر ال تقـوم األجـهزة األمـنـية في
ـثل ما تـقوم أحـداث قتل الـنسـاء 
به من اجــراءات فـي قــضــايــا قــتل
رجال. وتـضيف بـعض من قـضـايا
قـــتل الـــنــســـاء ال يـــصل أصالً إلى
احملـاكم وتـعـالج من خالل الـصـلح
الــعــشـــائــري بـــ عــائــلـــة الــرجل
وعـائـلـة الـزوجـة الــضـحـيـة.مـطـلع
شـــبـــاط/ أعــلـــنت شـــرطـــة دهــوك
الواقـعة في شـمال اإلقـليم الـعثور
عـــــلى جــــثــــة دوســـــكي ازاد وهي
متحولة جنسياً تبلغ من العمر 23

الــســلــيــمــانــيـة  (أ ف ب)  –امـرأة
أحرقت وهي على قيـد احلياة على
يـد زوجـهـا وفتـاة قـتلـهـا شـقيـقـها
ـــراهق بــطــلــقـــة نــاريــة: فــظــائع ا
ارتـــكـــبت بــحـق نــســـاء في إقـــلــيم
كــردســتــان حــيث تــزايــدت بـشــكل
كـبــيـر خالل الــعـام األخـيــر جـرائم
قـــــــتـل الـــــــنـــــــســـــــاء والـــــــعـــــــنف
األسري.وأثارت قضـية مقتل امرأة
مـتـحولـة جنـسـياً في اإلقـلـيم الذي
يــــــقــــــدّم نـــــفــــــسه عــــــلى أنـه مالذ
لالســتــقـرار والــتــســامح عــلى يـد
شـقيـقهـا العـائد من أوروبـا اجلدل
عـلى مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
مـــــطــــلـع شــــبـــــاط  ومــــوجـــــةً من
الــكــراهـيــة جتــاه الـضــحــيــة. لـكن
الـقـضـيــة في الـوقت نــفـسه دفـعت
كــثـــيــرين إلى الـــدفــاع عن حــقــوق
ـتـحـدث بـاسم األقـلـيـات. ويـشـيـر ا
مــديــريـــة مــكــافــحـــة الــعــنف ضــد
النساء في الـسليمانـية هيوا كر
جـواميـر إلى أن هـناك ارتـفـاعاً في
نـسـبـة قـتل الــنـسـاء في الـشـهـرين
اضي. ـاضـي مـقـارنـة بالـعـام ا ا
وفـي كــــانــــون الــــثــــاني/يــــنــــايــــر
وشــبـاط/فـبــرايـر قـتـلت 11 امرأة
في اإلقليم غـالبيتـهن بطلق ناري

سؤول.  وفق ا
وفـي الـــــــعــــــام 2021 بـــــــلـغ عــــــدد
الــضـحــايـا 45 في عــمـوم اإلقــلـيم

سؤول. وفي العام 2020 بحسب ا
أحصى فريقه 25 حالة قتل لنساء.
ويـنـدد نــاشـطـون في اإلقــلـيم مـنـذ
سـنوات بـخـتان الـنسـاء وعـملـيات
مارس التزويج القسري والعنف ا
ضـدّ النـسـاء في مـجتـمع مـحافظ.
تــؤكــد بــهــار مـنــذر الــنــاشــطـة في
مـــجــال حــقــوق الــنــســاء ومــديــرة
مـنـظــمـة غـيـر حــكـومـيـة أن حـاالت
الـعـنف الـتي تـمـارس ضـدّ الـنـساء

في ازديـــاد. وتـــضـــيف أن مـــعـــظم
الـنـساء لـق حـتـفهنّ عـلى يـد أحد
. قبل أيام من اليوم أفراد عائالتهنّ
ي لــلـنــسـاء الــذي يـقع في 8 الـعــا
آذار/مـارس عـثر عـلى شـابـة تـبلغ
من الــعـمـر 20 عــامـاً جــثـة هــامـدة
على قارعة إحدى الطرق في أربيل
عاصمة اإلقليـم.الشابة كانت ماريا
ــــعـــروفـــة عــــلى مـــواقع ســـامي ا
نـشوراتها التواصل االجـتماعي 
ـــرأة. في ـــدافـــعـــة عن حـــقــوق ا ا
الــتــاسع مـن آذاراجلــاري أعــلــنت
شـرطــة كـركـوك عـن إلـقـاء الــقـبض
عــلـى قـــاتــلـــهـــا الـــذي لم يـــكن إال
شـقـيـقهـا األصـغـر. وقـبل تـوقـيـفه

أدلى الــشـاب الـبـالغ من الـعـمـر 18
عـامــاً بـتـصـريــحـات عـبــر الـهـاتف
ة لـقنـوات محـليـة يبـرر فيـها جـر
قـتـله لـشقـيـقته قـائالً إنـهـا لم تكن

تطيع أوامر العائلة. 
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وقبيل فـجر اجلمعـة قتلت شروان
خـالـد الـبـالـغـة من الـعـمر 15 عـاماً
عـلـى يـد والـدهـا بـستّ طـلـقـات من
رشـاش كالشـنــيـكـوف في مــنـطـقـة
ســــــروان. الــــــوالـــــــد أوقف وأقــــــرّ
ـة مـبـرراً فـعـلـته بـارتـكـابه اجلـر
نزل برفقة بأنّ الفتاة خـرجت من ا
شـابــ في وقت مـتـأخـر من الـلـيل
بـحـسب مـديـريـة مـواجـهـة الـعـنف

نطقة.   األسري في ا
اضي فارقت شـنيار وفي شبـاط ا
هــونـر رفــيق األمّ لـولــدين احلـيـاة
بــعــد خــمـــســة أيــام مـن دخــولــهــا
ـسـتــشـفى. يـروي والــدهـا هـونـر ا
رفــيق لـفــرنس بــرس عــاد زوجــهـا
لــيــلــة 22 شــبــاط  مــخــمــوراً. رش
الـنـفط عـلـى جـسـد شـنـيـار وأضرم
بــهــا الــنـــار. وقــال إنه رفع دعــوى
قـضـائـيـة ضـد اجملـرم زوج ابـنته

عـــامـــاً كـــانت تـــعـــمل فـي مـــجــال
الــتـــجــمـــيل وتــعـــيش بــعـــيــداً من

عائلتها. 
وأصـــدرت مــذكـــرة تــوقـــيف بــحقّ
الـقاتل وهـو شـقيق الـضـحيـة. كان
يـعــيش مــنـذ ســنــوات في أوروبـا
وغادر العراق قبل توقيفه بحسب
السـلطـات. واتصل القـاتل بشـقيقه
ــته وأخــبــره أين لــيــبــلــغه بــجــر

وضع اجلثة بحسب الشرطة.
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ـتـحـدة بـهـذه ونـددت بـعـثـة األ ا
ة الـتي أثارت أيـضـاً تنـديد اجلـر
قـــنـــصـــلـــيـــات دول غـــربـــيـــة مـــثل
ـــتــحــدة وفـــرنــســا. ال الـــواليــات ا
يـقـتـصـر الـعـنف ضـد الـنـسـاء على

إقـلــيم كـردسـتـان فـقط بل إن هـذه
احلــــاالت مـــوجـــودة فـي الـــعـــراق
عـمومـاً. وبـ عامي 2020 و2021
ارتــفــعت نــســبــة حــوادث الـعــنف
الــقــائم عــلى الــنــوع االجــتــمــاعي
ـئـة مـتـخـطـيـةً 22 بـنـسـبة 125 بـا
ألـف حـالـة بـحـسب مـنـظـمـة األ
ــتــحــدة لــلـطــفــولــة (يــونــيــسف ا
ـــنــظـــمــة إلى أن هــذه (وتـــشــيــر ا
احلـــاالت تــرتـــبط بــزيـــادة حــاالت
الـــــعــــنف الــــقــــائـم عــــلى الــــنــــوع
االجتماعي في العنف األسري لكن
أيضاً مع زيادة مقلقة في االكتئاب
واالنـتحـار ب الـنـساء والـفتـيات
وال سيـمـا بـ الـفـئـات الـضـعـيـفة

. مثل النازح والالجئ

d…∫ ناشطات في تظاهرة ضد العنف االسري UE
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ئة بلغت 585 حالة الفتا الى ان  80 با
مـــنــهم هم كـــبــار الــسن ويـــعــانــون من

امراض مزمنة). 
واضــاف الـعــزاوي ان  (شـهــر تـشـرين
الثـاني وكانـون األول والثـاني وشباط
كـــانت األعـــلى في مـــعـــدالت الــوفـــيــات
قـيـاسـا بـبـقـيـة األشـهـر وسـجـلت ارقـام
مــرتــفــعـــة جــدا بــلــغت من  3-2 حــالــة
يـــومـــيـــا) .مـــؤكـــدا بـــان  (انـــخـــفـــاض
اإلصابات اليومـية لن تعني زوال خطر
وبــاء كـورونـا بل التــزال قـائـمـة وعـودة
ـوجـات الــتي تـدفع الى زيــادة عـالـيـة ا
فـي اإلصـــابـــات واردة). واشـــار الى ان
واجـهة (الـلقـاحات تـبقى احلل األمـثل 
فـيروس كـورونا وبخـالفـه سنبـقى نرى
تـكرار حـاالت الوفـيات خـاصة لـلحاالت

احلرجة).
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-1-
ـشاريع لم يـطرق سـمـعي على االطالق أنَّ بَـلَـداً من بلـدان الـعالم كـثُـرت فيه ا

الوهمية حتى بلغت اآلالف االّ العراق ..!!
-2-

ـلـكـي وال في الـعـراق وفي ( الـعــراق اجلـديـد ) حتــديـداً ولــيس في الـعــراق ا
اجلمهوري حتى  2003/4/9 .

-3-
ـشاريع الوهمـية هي احدى وسـائل النهب لـلثروة الوطـنية حـيث تقدّم هذه وا
ـليارات ُلِـحّة وترصـد لها ا ـشاريع على أنـها مشـاريع اقتضـتها احلـاجة ا ا
ـليـارات لتـحولـها من الـدنانـير ثم سـرعان مـا تمـتد االيـدي اخلـائنـة الى تلك ا
صارف األجنبية دون خوف من الله وبال إحساس الى أرصـدة خاصة في ا
بوخز الضمير  وبعيداً عن كل احلسابات الشرعية والوطنية واألخالقية ...

-4-
شاريع الوهمية يبلغ ثمانية آالف ..!! إنّ أقل ما يتردد عن أعداد هذه ا

-5-
واذا كــان اخملــلـصــون يـســعـون العــمـار أوطــانــهم فـانَّ فــرسـان الــصـفــقـات
ال الـعام في ـشبـوهة في الـعراق اجلـديد ال يـسعـون االّ لالستـحواذ عـلى ا ا

. واطن مؤشر واضح الداللة على عُمْق بُعْدِهم عن حُبّ اخلير للوطن وا
-6-

ومـا قاله الـشاعـر " محـمـود الورّاق " قـبل قرون بـعيـدة يـصلح لالنـطبـاق على
ـن تُخـلع علـيهم تـمرسـ بالـسـرقة الـرهيـبة  حـيتـان الفـساد والـقراصـنـة ا
ـتسترين بالعبـاءة الدينية وحاشا الدين أوصـاف ونعوت جتعلهم على رأس ا

وأهله ان يُقّرَ لهم بذلك ..
انهم كما قال الورّاق :

أظهروا للناس دِيَناً 
وعلى الدينارِ دَارُوا 
وله صاموا وصلوا 
وله حَجُّوا وزارُوا 
لو بدا فوقَ الثُريا 
وَلَهُمْ ِريش لطاروا 
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بغداد
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أمي نـعـمــة شـجـرة شـمـس وردة وأمـان....كـثـيــرة الـكـلــمـات اجلـمــيـلـة والـتي
يـستشعرها ويتـذوقها الكثير مـن الشعراء والكتّاب والـقُرّاء لكنني اآلن أشعر
ـدرسة كنـا نكتب أن مـايقال عن األم هـو كلمـت " خبـز احلنـان" أتذكر في ا
عـلمـة في درس اإلنشـاء وكان ونـسهب في الـتعـبيـر عن أي مـوضوع تـطلـبه ا
مي الـقدرة الـذهـنـيـة والتـعـبـيـرية والـوصـفـية من أجـمل الـدروس لدي الـتي تـنـَّ
وكـنتُ شاطرة مـثلـما نـقول في اإلنـشاء كـتبت كثـير من الـسطـور بوجـهت أو
ـعـلمـة لـكن ال أتذكـر أنـني كـتبت في أكـثر من الـورق في مـواضـيع طلـبـتـها ا
مـوضوع األم أو لـوكـنت قد كـتبـت ال أتذكـر الكـلـمات الـتي كـتبـتـها بـحق هذه
ـا أقـول ألمي أحــيـانـاً مــازحـة أو غـيــر مـازحـة أنت اخملـلـوقــة واإلنـسـانــة ر
الـسبب في والدتي أنت من قررتِ احلمل والوالدة وأنا نتيجة وتلك حقيقة كل
شـروع كـان بنـتـيجـة جيـدة أو سـيئـة فال نـختـلف في حـقيـقة الـناس وسـواء ا
ا الجتمعنا عالقة وثيقة أو صداقة مع أمهاتنا لكن "محبتنا لألم احلنون" ر
جتـمعنا الـعاطفـة التي وضعـتها احليـاة.. إنها الـسر الكـوني الذي أوحاه الله
تـعالى فتـنجب الوالـدة قطعـة منهـا وتصبح فـيما بـعد قطـعة من مولـودها يظل
ودة واحلنان وليس حبل يجمعهما احلبل السري مدى احلياة نعم إنه حبل ا
الوالدة اليوم أكتب هذه الكلمات وبالتأكيد سأتذكر أنني كتبت لها ليس فقط
ألمي بل لألم إنـها فعالً عظـيمة مثلـما يتفق في الـوصف الغالبـية عظمة األم
لـيس دورها في الدنـيا من إجناب وتـربيـة ورعاية فـقط فالبـعض منا لم يـتمتع
بـالرعاية أو الـتربيـة أو حتى لم يشـعر بحـنان األم لكن األم هي كـتلة الـعاطفة
هي الـوردة في مسـاحة خـضراء هي الشـمس في مسـاحة الـسمـاء هي النور
ـشاعر.. هي احلب األول الذي في مـساحة الـظالم هي احلنان في مـساحة ا
اذا حتب أو كـيف تـنسى كـأنه سحـر اليتـعطل وسـر اليتـفكك يـجعـلك التعـلم 

وشعور اليتالشى.. 
ذلك احلب الـعذري الـذي اليتـكرر ألنك لن تـستـطيع أن تـولد من جـديد من أم
أخـرى ولن تـسـتـطـيع أن تخـتـار أم أخـرى أو أن حتب أحـداً كـمـا حتـبـها إن

كــانت بــجــانــبـك اآلن أهــديــهــا شيء جـــمــيل دائــمــاً ولــو
إبـتسـامـة أو إهتـمـام الحتدد سـعـادتهـا في يـوم واحد
من الــسـنـة ألن هــنـالك مـن يـحــسـدك عـلـى وجـودهـا
بـجانـبك فقـد توفـيت أمه وذهبت دون عـودة فأحرص
عـلى ذلك ألنــهـا لـيـسـت مـربـيـة أو راعــيـة أو طـبـاخـة
أوست الـبـيت إنـها خـبـز احلنـان الـذي يـغذيك ودونه

تكون جائعاً .

تـنبي بحلـته اجلديدة واجلميـلة ليكون ـاضي افتتح شارع ا في نـهاية العام ا
مـتنفـساً جديـداً للعـوائل البـغدادية  يـحمل في طيـاته التـاريخ والثقـافة والفن
ـسـاء حــيث تـتـجــول الـعـوائل في اروقــة الـشـارع لــتـشـاهـد وال سـيـمــا في ا
وسيقى او حلقة  ثقافية هناك  مجاميع من الشباب التي تعزف هنا بعض ا
وكـذلك جتد بسطيـات للكتب والرسم والـهدايا في اجواء جمـيلة ورائعة لكن
ثل (احلـلـو ال يكـمل) فـاول مالحظـة ان اغلب لالسف الـشـديد وكـما يـقـول ا
ـا يقلل متـعة التجوال مـحالت الشارع مغلـقة برغم كثـرة مرتادي الشارع 
ـرور فبرغم ان الـشارع ليالً سالك وثـاني مالحظة هي مـشكلة الـسيارات وا
الـسيـر فيه وال يشـهد اي زحـام من اي نوع وال سـيمـا في ساحـة الرصافي
وجتـد هناك سـيارات مركـونة على الـيمـ ويسار الـساحة حـينهـا تبحث عن
رور وتركن السيارة وانت مـكان لسيارتك وعندما جتـده وتستأذن من رجل ا
مـطمئن تفاجأ عند الـعودة من جتوالك وصل الغرامة بانتـظارك وعندما تتكلم
ـرور هو من مع الـضابط الـذي يـقوم بـتغـر الـسيـارات وتـقول له ان (رجل ا
سـمح لـنـا بـركن الـسـيـارة) ال يـصـغي لـنـا وعـنـد االحلـاح عـلـيه يـنـادي رجل
رور (نـعم سيدي ـرور ويساله (هـل سمحت لـهم بالـركن) فيؤكـد له رجل ا ا
تنبي) انـا من سمحت له الن هذا االمر مسمـوح بالليل منذ افـتتاح شارع ا
ا اثار رد عليه الضابط بان يذهب للتوقيف وهو معاقب والغرامة مستمرة 
ـرور تـعـمل فـخـاً للـسـواق حـتى تـغرم اسـتـياء الـعـوائل فـاحـدهم قـال (كأن ا
الـسيارات) والثـاني اكد (ان هذا العـمل هو فقط لتـخريب متعـة العوائل كأن
قصود من الغرامات هو يـحرم عليهم ان يستمتعوا قلـيال) أما االخر فقال (ا

افـشــال الـتـجــوال في الـشــارع). وبـقى احلــال بـاالخـذ
ــــرور من دون اي والــــرد بـــ الــــعــــوائـل مع رجل ا
فــائـــدة. ان اي عــمل نـــاجح ال بـــد ان هــنــاك ادوات

تساعد الستمرار جناحه وتالقه ال العكس. 
وهـذه رســالـة الى من يــهـمه االمـر وال ســيـمـا رجـال

رور. ا
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بـحث مـحـافظ  مـيـسـان عـلي دواي
مع الـســفـيــر الـهــنـدي فـي الـعـراق
رافق بـريـشـانت بيـسـاي والـوفـد ا
شـترك بـ مـحافـظة لـة التـعـاون ا
مـيـســان وجـمـهـوريــة الـهـنـد وقـال
مـكـتب دواي في بـيان ان (الـسـفـير
الـهــنـدي وصل مـيـسـان وبـحث مع
ـشــتــرك بـ احملــافظ  الـتــعــاون ا
محافـظة ميسـان وجمهوريـة الهند
ـشـاريع االسـتـثـمـاريـة فـي مـجـال ا
ــديـنــة الــصــنــاعــيــة وتــطــويـر بــا
الـعالقــات في اجلـانب الــتـعــلـيـمي
وخـاصـة في ما يـخص تـخـصيص

زماالت دراسية البناء احملافظة).
¡U « Â«bI «

مــشـيــرا إلى انـه ( الــتـطــرق الى
اجلــــانب الـــصــــحي وامــــكـــانــــيـــة
الــتــعـاون بــ جــمـهــوريــة الـهــنـد
ومـــحـــافـــظـــة مــــيـــســـان من خالل
اسـتـقـدام اطبـاء اخـتـصـاص دقيق
وكــذلك إمــكــانــيــة تــطــويــر قـدرات
ـوظـفـ والـشبـاب الـعـاطـل عن ا
الــعــمل الســيـمــا اخلــريــجــ لـكي
ــهـــارات الــتي يـــحــصـــلــوا عـــلى ا
تـؤهـلـهم لـلــحـصـول عـلى الـعـمل ,
كــذلك دعــوة الــشــركــات الــهــنــديــة
لالسـتـثمـار في مـحـافظه مـيـسان .

البيان أكد بان  احملافظ استعرض
لـلـضـيف  إمـكـانـيـات احملـافـظة من
واد األولية الثـروات الطبـيعيـة وا
ــوارد الـبــشـريــة واخلـبـرات في وا
كـــافـــة اجملـــاالت . بـــاإلضــافـــة إلى
خـصـائص احملـافـظـة مـن الـنـاحـية
الـــــصـــــنـــــاعــــــيـــــة والـــــزراعـــــيـــــة
وخــصـــوصــيـــتــهـــا في مـــجــــاالت
عـديدة) . مـبـينـا (ضـرورة التـعاون
ــتـــابـــعــة لـــتــحـــقـــيق االهــداف وا
مـبـيـناً ـرجـوة من هـذه الـزيـارة) , ا

أن (هـنـاك رغـبة لـلـحـكومـة احملـلـية
لـتـوســيع الـعالقـات بــ مـحـافـظـة
مــيـســان وجـمــهـوريــة الـهــنـد وفي
شــتى اجملــاالت) .من جــانــبه عــبــر
ــحـافــظـة الــســفـيــر عن اعــجـابــة 
ــا طـرحه احملــافظ من مـيــســان و
فرص استثماريـة والرغبة للتعاون
مع مع محافـظة ميسـان لالستثمار
في مـــخــــتـــلف الـــقـــطـــاعـــات كـــون
محافظة ميسان جاذبة ومستقطبة

للمستثمر األجنبي.
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يلي شوفتك شباج للقاسم و دخول السنه من الكاك.
يا في النبع وأطعم.. عطش صبير وال فركاك.

ا رهم  غيرك علي مفتاح. يا مفتاح فضه ا
تعال بحلم احسبها الك جيه واكولن جيت..

.....
هـو الــيـوم مـو دخـول الــسـنه.. اكـمــلـهـا ..أن مـا زال

قلبك ينبض باحلب.
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ـصـادقة دولـة أمس االثـن عـمـلـيـة ا
على تقرير حول السيناريوهات التي
كن أن تسـاعد في احلـد من ظاهرة
ـدمـرة على ـنـاخ وآثارهـا ا احتـرار ا
الـــكــوكب فـــيـــمــا تـــبـــرز احلــرب في
أوكـرانـيـا االقـتـصـادات الـتي تـعـتـمد

بشكل كبير على منتجات النفط.
وبـعـد أكثـر من قـرن ونـصف قـرن من
الـتــنـمــيـة االقــتـصــاديـة بــاسـتــخـدام
الـوقــود األحـفــوري اكــتـسب الــعـالم
حـــــوالى  1,1درجـــــة مـــــئــــــويـــــة في
ــتــوسط مــقــارنــة بــعــصــر مــا قــبل ا
الـــثـــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة مـــا أدى إلى
مـضــاعــفـة مــوجــات احلـرّ واجلــفـاف

دمرة. والعواصف والفيضانات ا
ــتــحـدة وحــذّر األمــ الــعــام لأل ا
أنـطـونـيـو غـوتـيـريش االثـنـ من أن
العـالم يـتجه "مـغـمض العـيـن نـحو
كـــارثــــة مـــنـــاخــــيـــة" قـــائـال إنه رغم
"تـــــــــدهـــــــــور" الـــــــــوضـع تـــــــــواصل
االقـــتـــصـــادات الـــرئـــيـــســـيـــة زيــادة
انــبــعــاثــاتـــهــا من غــازات الــدفــيــئــة

ناخي. سببة لالحترار ا ا
W «b²  WOLMð

وقــال فـي مــؤتــمـــر حــول الــتـــنــمــيــة
ستدامة نظمته "ذي إيكونوميست" ا
في لندن قـبل افتـتاح اجتـماع الهـيئة
ـعـنـيـة بـتـغـيـر احلـكـومـيـة الـدولـيـة ا
ـتـمـثل في ـنـاخ بـقـليـل إن الـهدف ا ا
حصـر ارتفاع درجـة احلرارة في 1,5
درجة مـئـويـة مقـارنـة بـعصـر مـا قبل
الثورة الصناعية وهو الهدف األكثر
طـمــوحــا التــفـاق بــاريس في "وضع
حـرج".ووصف غــوتـيـريش االعــتـمـاد
ستـمر عـلى الوقود األحـفوري بأنه ا
"جـــــنــــون" قـــــائـال "إدمــــان الـــــوقــــود
األحــــفـــوري يــــقـــودنــــا نـــحــــو دمـــار

جماعي".
وبعد مفاوضـات مغلقة مـحتدمة عبر
االنترنت اسـتمرت أسـبوع تـختتم

اجلـــولـــة اجلــديـــدة من مـــنـــاقـــشــات
اخلــبـــراء في الــهـــيــئــة احلـــكــومــيــة
ـنـاخ في ـعـنـيــة بـتـغــيـر ا الـدولـيــة ا
الــرابع من نــيــســان/أبــريل بــإصـدار
اجلــزء األخــيــر من ثالثــيــة تــقــاريــر
ــتـعـلـقـة ـعـارف الـعــلـمـيـة ا يـفـصـل ا

ناخي. بالتغير ا
وقـــال ســتـــيـــفن كـــورنــيـــلـــيــوس من
راقب ي لـلطبـيعة وا الصنـدوق العا
ــفــاوضـات "ســيــرسم الــتــقــريـر في ا
صـورة قـاتـمـة حـول إدمـانـنـا الـوقود
األحفـوري".وكان الـتقـرير األول الذي
نــشـر فـي آب/اغـســطس  2021سـلط
ناخي الضوء على تسارع االحترار ا
مــتـوقــعــا أن ارتــفــاع احلـرارة ب1,5
ـرحلة مـا قبل درجة مـئويـة مقـارنة 
الثورة الـصناعـية قد يحـصل بحدود
الـعـام  2030أي قـبل عــشـر ســنـوات

ا كان متوقعا. 
ـبـرم وكـان اتـفــاق بـاريس لـلـمــنـاخ ا
الــعـام  2015نص عــلى الـســعي إلى
حـصـر االحـتـرار بـ 1,5درجـة مـئـويـة

كحد أمثل.
أما التقرير الثاني الصادر في نهاية
شـبـاط/فـبـرايـر والـذي وصـفه األمـ
ـــتـــحــدة أنـــطـــونـــيــو الـــعـــام لأل ا
غـــوتــــيـــريش عــــلى أنه "مــــوســـوعـــة
للـمـعانـاة الـبشـرية" فـقـد رسم صورة
ــاضــيـة قــاتــمــة جـدا لــلــتــداعــيــات ا
سـتقـبـليـة على سـكان واحلاضـرة وا
العالم واألنـظمة البـيئيـة مشددا على
أن الـتـأخــر في الـتـحــرك يـخـفض من
فرص توافر "مستقبل قابل للعيش".
أمـا الــفـصـول الــسـبـعــة عـشـر وآالف
صـفـحات الـتـقـريـر الـثـالث فـتـتـناول
ــمــكــنـــة لــلــجم الــســـيــنــاريــوهـــات ا
ــــــنـــــاخـي مـع عـــــرض االحــــــتــــــرار ا
االحتـماالت في الـقطـاعات الـرئيـسية
مثل الطاقة والنـقل والزراعة وغيرها
والـــتــــطـــرق إلى مــــســـائل الــــقـــبـــول
ـتـخذة ودور االجـتمـاعي لـلـتـدابـيـر ا

الــتـــكــنـــولــوجــيـــا مــثل امـــتــصــاص
الكربون وتخزينه.

وأوضــحت اخلـــبــيــرة فـي اقــتــصــاد
ناخ سـيلـ غيفـارش التي شاركت ا
في إعــداد الـتــقـريــر لــوكـالــة فـرانس
برس "نحن نـتحدث عن حتول واسع
الـنــطــاق لـكل األنــظـمــة الـرئــيـســيـة:
الـطــاقـة والــنــقل والـبــنى الـتــحـتــيـة

والبناء والزراعة والغذاء".
w½uÐdJ « œUO(«

وأضافت أن حتـوالت كبـرى يجب أن
"تـبـدأ اعـتـبـارا من اآلن" إذا أردنـا أن
نـكــون قـادرين عــلى حتـقــيق احلـيـاد
الـــكــربـــوني بـــحـــلــول الـــعــام 2050
مـــــشـــــيــــــرة إلى أن "األوان لـم يـــــفت

للتحرك" وجتنب األسوأ.
وهـذه الــتـســاؤالت الــتي تـؤثــر عـلى
تنـظيم أسالـيب حيـاتنـا واستـهالكنا
وإنــتــاجـــنــا قــد تــثــيـــر مــنــاقــشــات
مــحــتــدمـة خـالل هــذين األســبــوعـ
عـنـدما تـراجـع الدول ال 195 سـطرا
بسطـر وكلمـة بكلـمة "ملـخص صناع
القـرار " وهو الـتقـرير الـعلـمي الذي

يضم آالف الصفحات.
وقـال ألــدن مـيــيــر احملـلل في مــركـز
األبــحـاث " E3Gرســالـة (الــهــيــئـة)
ـجــمــلـهــا تــفـيــد أن الــعـلم واضح
لــلـغــايــة وأن الـتــداعــيـات ســتــكـون
مـــكــلـــفــة ومـــتــزايـــدة لـــكن ال يــزال
بــإمــكـانــنــا أن نــتــجـنـب األسـوأ إذا
حتركـنـا اآلن. سـيحـدد هـذا التـقـرير
مـا نـحـتـاج إلــيه إذا مـا كـنـا جـديـ

سألة". في معاجلة هذه ا
وشـدد ألـدن مـيـيـر عـلى أن الـتـقـرير
احلـالي "سـيــوفـر مـعـلــومـات مـهـمـة
تغـذي الـنقـاش احلـاصل في أوروبا
ـتـحـدة بـشـان الـتـخـلي والـواليـات ا

." عن الغاز والنفط الروسي
 وأعــــرب عـن أمــــله فـي أن تــــعــــطي
احلـرب الـدائـرة في اوكــرانـيـا "عـلى
ـدى الـطـويل دفـعـا أكـبـر لـلـحـاجـة ا

إلى الـــتــخــلـص من الــغـــاز والــنــفط
عموما".

بـدورها قـالت كـايـسـا كـوسـون من
غريـنبـيس "هـذا تقـرير حـاسم ينـشر
في وقت حـــرج فــيــمـــا تــقــوم الــدول
ــسـتــثـمــرون بـإعـادة والـشــركـات وا
وضع مــعــايــيــر خلــطــطــهم من أجل
تـسريـع عمـلـيـة الـتـخـلي عن الـوقود
األحــفــوري واالنــتــقــال إلى أنــظــمــة
غـــــذائـــــيــــة مـــــســــتـــــدامــــة وأكـــــثــــر
مـرونـة".وأضــافت "اآلن أكـثـر من أي
وقت مـضى يـجب أن تـوفـر الـهـيـئـة

تشرين الثاني/نوفمبر في مصر.
وأشـارت تـاريـن فـرانـسن من مــعـهـد
ــيــة إلى أنـه "مع أنــنـا ــوارد الــعـا ا
نعرف ما ينبغي الـقيام به منذ فترة
طـويـلـة" وال سـيمـا الـتـخـلي اوال عن
مــصــادر الــطــاقــة األحــفــوريــة فــإن
ـنـصـوص عـلـيـها حتـقيـق األهداف ا
ر عبـر سبيل في اتفاق بـاريس "ال 
واحد". وأضافت "الـتقـرير سـيعرض
سبال مختـلفة وعلى قـادتنا بعد ذلك
أن يـــعــتـــمــدوهـــا" وفــقـــا لــلـــظــروف

الوطنية اخملتلفة.

احتفـت السفـارة الفرنـسيـة في العراق بـالفـرانكفـونية عـبر أسـبوع ثقـافي منوع
أقيم بـالعاصـمة وخارجـها في بـادرة جعلـتنا نـستـعيد ذاكـرة بغداد احلـضارية..
ـعارض الـتـشكـيـلـية وحـفالت الـفرقـة الـسـمفـونـية ـسـرح وا أيـام الـسيـنـما وا
ـقاهي التراثيـة ومعارض الكتب واالمـسيات احلوارية والصـالونات األدبية وا
اذا أطلق على باريس عاصمة عد للمناسبة يدرك تماما..  فمن يطالع البرنامج ا

النور?
ا يقصد والنـور هنا ال يعني الضوء فنحن بالد ال تغيب عنها الشمس ابدا وا
ـعرفة والـفنون اجلـميـلة التي أصـبحت في العـراق مفردات لـغوية به التـنوير وا
ناسـبات أكثـر من مجرد طقس تحـف اللغوي ال يـعني تداولـها في ا قابـعة في ا
فلكـلوري إذ نستدعيها أحـيانا من الذاكرة والوجدان عندمـا نعثر بالصدفة على

بادرات حكومية. فعالية ثقافية معلنة هنا أو هناك تنظم بدوافع ذاتية.. ال 
نسوب الثقافي إن الثـقافة العامة هي نتاج فكر السلطـة فإذا كان ديدنها رفع ا
نرى شـعبا راقيـا وجند مصطلـحات متحـضرة تتداول بـ الناس اما إذا كان
هـمـهـا عسـكـرة اجملـتمع وزجه فـي صراعـات داخـلـية وأزمـات مـزمنـة فـتـتوهج

كلمات رديئة تخدش السمع والروح وتدل على تخلف البلد وتراجعه.
فـلكل مـجتـمع منـظومة قـيمـية وعنـاوين نخـبويـة يستـمد مـنهـا تماسـكه ويسـتند
ثابـة الضابطة الـتي تدور حولهـا كل التغيرات اليهـا حفاظا عـلى كينونـته فهي 
ـؤثـرات اخلـارجيـة او بـسـبب الـتـطـورات اجلـديدة والـتـبـدالت الـطارئـة نـتـيـجـة ا
الوافـدة لذلك جند العديد من الشعوب تنـهض من حتت غبار التجارب القاسية
ريرة وتتخذ مـنها منصات انطالق وتعـود الى الواجهة حيث توظف االحـداث ا
نـحـو فـضـاءات رحبـة فـتـعـيـد بـنـاء نفـسـهـا وهي تـدور كـالـرحى حـول مـوروثـها

القيمي ونخبها الثقافية.
وقد تـعرض اجملتمع العراقي لهزات عنيفة زلزلت كيانه وطمست خطوط هويته
وحولـته الى اشالء متناثرة لم تصمـد امامها قيمه االصيـلة وثوابته الوطيدة لذا
فـهـو بــحـاجـة الى سالم داخــلي واسـتـقــرار وطـني وإعـادة إنــتـاج لـثـقــافـته الـتي
تبـعثرت.. تالشت واضمـحلت.. طمست وهي تـرزح حتت مئات األفكـار الدخيلة

توحشة. والعبارات ا
نسية بعد ان يخيل الي ان الفرنسي في اسبوعهم يحاولون تذكيرنا بثقافتنا ا
حتـولت إلى مـقتنـيات مـتحـفيـة واسفـار تاريـخيـة فقـدت فاعـليـتهـا وقدرتهـا على
مواكـبـة العـصر وغـدت مجـرد ذكريـات رائعـة وكأن بالد
ــعــرفي.. اجــدبت مــا بــ الــنــهــرين تـــعــاني من الــعــقـم ا
وتصـحرت واصابـها وباء التـدهور واالنحـطاط فأضحت

ـعنـيـة بـتـغـيرارضا مقفرة الهارب منها فائز برحمة ربه. احلـكومـيـة الـدولـيـة ا
ــنــاخ أدوات مــلــمــوســة وعــمــلــيـة ا
لإلنـسـانـيـة الـتي تـقف عـنـد مـفـتـرق

طرق".
ـتحـدة أن االلـتـزامات وتفـيـد األ ا
الراهـنة لـلدول سـتؤدي إلى احـترار
"كارثـي" يبـلغ  2,7درجـة مـئـويـة لذا
ـوقـعـة عـلى يـنـبـغي عـلـى الـبـلـدان ا
اتفـاق بـاريس ان تـعزز أهـدافـها في
مــجـــال خـــفض انــبـــعــاثـــات غــازات
الـدفــيـئــة بـحــلـول مــؤتـمــر األطـراف
ـناخ في السـابع والـعـشـرين حـول ا

بغداد
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ـنـطقـة والـعـالم على ـا صـار واضـحا ومن خالل مـتـابـعاتـنـا لـكل قـضايـا ا  
رافـقة لـكل تـلك الـقضـايا مـدى عـدة عقـود عـشنـاهـا مع اإلعالم والتـحـليـالت ا
واألحـداث أن الـطــرف الـذي يــكـون مـوقــفه صـحـيــحـا ومــحـقـا في اي قــضـيـة
يتـصرف بـثقـة وهدوء وتروٍ وطـمأنـينـة دون صراخ وال ضجـيج والسب والشتم
وقف الضعيف فيها يعلُ صوته مجلحال ومهرجا بينما جند الطرف صاحب ا
محـاوال تغـطـية ضـعفه بـالـصراخ والـضجـيج الـفارغ والـكـذب وتشـويه مواقف
الـطـرف اآلخـر بـأي طريـقـة مـهـمـا كـانت مـفـضوحـة بـكـذبـهـا وبـطالنـهـا ويصل
احلال بـبعض هـؤالء الى الـسب والشـتم والعـراك باأليـدي والكـراسي وأحيـانا
ـقابل وآخِـر مـا وصل اليه الـصراع بخـلع االحـذية اجـلكم الـله لـيضـرب بهـا ا
تنازعة ان يـتولى رؤساء الدول العظـمى بأنفسهم هذا الكالمي بـ األطراف ا
ـقـابـلة كـمـا يـحصل االن في الـصـراخ والـضجـيج بـالـسب والـشتم لـألطراف ا
احلرب الـروسية األوكرانـية حيث لم نسـمع من زعيمي طرفي الـنزاع مسبة او
جتاوزا عـلى بعـضهمـا كمـا شاهدنـاه وسمـعناه من رؤسـاء وزعمـاء الغرب في
ـيـة ثـالـثـةً كـبـرى رغم تـردد الـزعـمـاء هـذه احلـرب الـتي تُـنْبِء بـبـدايـة حـرب عـا
الغـربيـون في اتـخاذ ايـة خطـوة او قرار لـنـصرة من اسـتدرجـوه لـيكـون طُعـما
إلختـبارهم لـقوة ورَدَّة فـعل روسيـا بإغـراءه باالنـضمـام حللف الـناتـو واالحتاد
األوربي ولم يــفــوا بــأيٍ من وعــودهم له ســوى بــالــكالم وبــعـض من شــحــنـات
تـفوق بفارق كـنها مقـاومة قوة صـواريخ روسيا وطيـرانها ا األسلـحة التي ال
ـسـكـ الــذي غُـررَ به فـخـسـر بالده وجـيـشه كـبـيـر عـلـى خـصـمه األوكـراني ا
وتَشَـرَّدَ مـواطنـيه في بـلدان اوربـا الـتي رحبـت بهم كـيـدا ببـوت
ـرور الزمن وليس حـبـا بهم وبـالتـأكيـد سوف يُـهمـلون 
وطـول األزمـة األوكـرانـيـة الـتـي يبـدو ان نـهـايـتـهـا بـاتت
ليـست بالقريبـة فصار ضجيج الـغرب وصراخ زعمائه

الفارغ اليسمن األوكراني واليغنيهم من جوع .
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ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنوان (ميسان - الـعمارة - الشبانة- بناية ديوان مـحافظة ميسان - الطابق االول) وللحصـول على معلومات اضافية االتصال على

مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من ا «dŽ —UM¹œ n « Êu²ÝË W?zU Ë ÊuOK  ÊuFÐ—«Ë WF?³Ý® ©¥∑[±∂∞[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≥∞® ·œUB*« ©¡UFÐ—ô«® Âu¹ Êu?JOÝ WB UM*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤π® ·œUB*« ©¡UŁö¦ « ®Âu¹ ÊuJOÝ W?B UM*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≤Ø≥Ø≤≥® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (» ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عـقد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ

ÊU O  k U×

ناقـص مستجـيبة عند تـلبيتها ـقدمة من ا ?dOGB… الصـادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا « ‰UGýô« œu?IŽ WIO?ŁË يتم اعتماد /ØWE?Šö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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ــشـروع / مـهـنــدس (مـدني) ال تـقل ١- مـديـر ا
خبرته عن (١٠) سنوات

٢- مهندس مدني او مهندس مساحة / عدد (١).
٣- مهندس كهرباء / عدد (١).
٤- مهندس ميكانيك / عدد (١)

ـــــــبــــــلغ ١- ســــــيــــــولــــــة نـــــــقــــــديــــــة 
(١٧٤٫٤٢٦٫٥٤٧) دينار عراقي

اثل واحد منجز وخالل ٢- يقدم عمل 
وعد مدة ال تتـجاوز (١٠) سنـوات قبل ا
ـبـلغ ال يقل الـنـهـائي لتـقـد الـعطـاء و
عن (١٫٤١٤٫٧٩٣٫١٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (اخلامسة) واجازة 

Republic of Iraq
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Department of Government 
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٥- فني (مساح)/ عدد (١)
٦- فني (مدني)/ عدد (١)
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{ تـــونس(أ ف ب) - جُــرح  95 شــخـــصــا
عـلى األقل اثر تصادم قطارين في العاصمة
الــتــونـســيــة امس االثــنــ دون ان يــســفـر
احلـادث علـى ضحـايـا عـلى مـا أفـاد الـدفاع
ـدني.وقال الـناطق الـرسـمي باسم الـدفاع ا
ــدني مـعـز تـريــعـة لـفــرانس بـرس "أسـفـر ا
تـصـادم قـطاريـن في جـنـوب الـعاصـمـة الى
حــــرج  95 شـــــخــــصـــــا  نـــــقـــــلـــــهم إلى

ستشفيات ولم يخلف ضحايا". ا
و أعـلنت وزارة الدفـاع النروجـية األحد أنه
 انـتشال جثث أفراد الـطاقم األربعة الذي
قـــضــوا في حتــطّم الــطــائــرة الــعــســكــريــة
األمــيــركـيــة خالل مــنــاورات حلــلف شــمـال
األطـلسي في الـنروج عـلى مـقربـة من موقع
ـسلّحة أن احلطـام.وجاء في بيـان للقوات ا
"مــروحـيـة إنـقـاذ من نـوع سي كـيـنغ تـابـعـة
لـلــســرب الــنـروجي  330عــثـرت فـي مـوقع
احلـادث على أفـراد الطـاقم األربعـة. اجلثث
ستـبـقى في بـودو (شـمال) بـانـتـظار نـقـلـها

تحدة". إلى الواليات ا
ولم يـتم الكشف عن هويـات الضحـايا.وفُقد
شـاة البـحرية االتصـال بالـطائـرة التـابعـة 
األمـيركيـة وهي من طراز أوسـبري اجلـمعة
في شـمال الـنروج فـي أحوال جـوية رديـئة

وفق جهاز الطوار احمللي.

وكـانت رداءة الطقس قـد حالت السبت دون
تنـفيذ عمـليات البحث واإلنـقاذ.وفي مؤتمر
ـــســـؤول في الــشـــرطــة صــحـــافي أوضح ا
كـريـسـتـيـان فـيـكـران كـارلـسن الـذي يـتـولى
ا التـحـقـيق أن "العـمل سـار بـشكل جـيّـد إ
كان صـعبا. لكنّهم انتشلوا اجلثث لقد كان

ذلك أولى األولويات".
WO½u¹eHKð WD×

وبـــحــــسب أولـى عـــنــــاصــــر الـــتــــحـــقــــيق
"اصطدمت" الطائرة باجلبل.وأوردت محطة

التلفزيون الرسمي "ان.
آر.كي" أنـه  أيـضــا انــتــشــال الــصــنـدوق

األسود.
وكـانت الـطـائـرة جتـري تـدريـبـات في إطـار
مـنـاورات "كـولـد ريـسـبـونس  "2022 الـتي
تـشـارك فـيـها  200 طـائـرة ونحـو خـمـس
ســــفــــيــــنــــة وتـــســــتــــمــــر حــــتى األول من
نــيـســان/أبـريل وقــد دفـعت رداءة الــطـقس
القـيّم عليـها على اتّخذت تـدابير إضافية

. شارك لضمان سالمة ا
نـاورات إلى اختـبار قـدرة النروج وتـرمي ا
علـى تلـقي تـعـزيـزات خارجـيـة من احلـلـفاء
عـلى أراضيها في حال تـعرّضت لهجوم من
ــشـتـرك دولـة ثــالـثـة عــمال بـبـنــد الـدفـاع ا
لــلـحـلف األطـلـسي.وبــدأت الـتـدريـبـات هـذا

األسـبـوع في خـضم تـوتـر شـديـد بـ
روسـيـا واحلـلف عـلـى خـلـفـيـة الـغـزو
الــروسي ألوكــرانــيــا إال أنــهــا كــانت
مقررة مـنذ زمن قبل الـهجوم الروسي

الذي بدأ في  24شباط/فبراير.
و حتـطـمـت طـائـرة من طــراز بـويـنغ-
تــابــعــة لــشــركــة طــيــران شــرق  737 
شـخــصـا الـصــ عـلى مــتـنــهـا  132 
اإلثنـ في جنـوب غرب الـص وفق
ــدني في مـا اوردت ادارة الــطــيـران ا

الـــبالد بـــدون إعـالن حـــصـــيـــلـــة في
الوقت احلاضر.

وبــحـــسب وســـائل اإلعالم احملـــلــيــة
أقــلـــعت الــطـــائــرة في رحـــلــة "إم يــو
 "5735 بــعـــد الــســاعـــة األولى بــعــد
الــظــهــر بــالــتــوقــيت احملــلي (05,00
ينغ بتوقيت غرينتش) من مدينة كو
(جنـوب غـرب) مـتـوجّهـة إلى كـانـتون
عـــــــلى مـــــــســـــــافــــــة حـــــــوالى 1300
دني كيـلومـتر.ذكـرت إدارة الطيـران ا

في الــــصــــ أن الــــطـــائــــرة "فــــقـــدت
االتــصــال فــوق مــديــنـة ووتــشــو" في

منطقة غوانغسي اجلبلية.
…dzUÞ rD%

واضــافت في بــيـان مــقــتــضب "تــأكـد
حتطم هذه الطـائرة" مشـيرة إلى انها
ارســـــلت "فـــــريق عـــــمـل" الى مـــــكــــان

احلادث.
وكان عـلى مـتـنـها  123راكباً و 9 من
طاقم الطـائرة بحـسب ادارة الطيران

ـدني.وأفـاد تـلــفـزيـون "سي سي تي ا
في" من جــهــته أن حتــطـم الــطــائـرة
"تـسـبب بـحـريق" جـبـلي مـشـيـرا إلى
ـوقع.ولم إرسـال فــرق إســعـاف إلـى ا
تـــتــــمـــكن وكــــالـــة فـــرانـس بـــرس من
احلــصـــول عــلى تـــعــلــيـق من شــركــة

طيران شرق الص على الفور.
ويعـود تاريخ آخـر حادث جـوي كبـير
في الـصــ إلى آب/أغــسـطس 2010

وقد أسفر عن مقتل  42 شخصا.

ستدامة WLK∫ غوتيريش خالل القائة كلمتة في مؤتمر التنمية ا
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كــــتـــــبــــكـم ذي االعــــداد (٢٠٢٠/٢/١١٧) في ٢٠٢٠/٢/٢٢
و(٢٠٢١/٢/١٢٥) فــــــي ٢٠٢١/٢/٩    واحلـاقـاً بـكــتـبـنـا
ذي االعـــــــــــــــــداد (٧٧٠) فــي ٢٠٢١/٢/٢٢  و(٢٧١٢) فـــي

٢٠٢١/١٠/١٧  و (٣٣٤) في ٢٠٢٢/٢/١٣ 
جملـهولـة محل اقـامة شـركتـكم نود اعالمـكم بالـغاء احـالة
عــقـد مــشــاركــة ونـشــر خــدمـة الـ  FTTH في مــحــافــظـة
البـصـرة استـناداً الى قـرار مـجلس ادارة شـركـتنـا حسب
الضوابط والتعليمات  للتفضل باالطالع ... مع التقدير
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اتـهم  والـتـزمـوا العـمل الـذي فـيه حـيـاتهم لـو تـرك الـعراقـيـون اجلـدل الـذي فيـه 
لـتـغـيـر حـالـهم مـن حـال الـبـؤس الـذي اصـابـهم وفـقـدان اآلمل  الى حـال الـتـفـاؤل

ستقبل مشرق .
ـاء واخلــظـراء والـوجه نــحنُ شـعـب نـخـتــلف في مــا بـيـنــنـا عــلى كل شيء  عــلى ا

احلسن
نختلف سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً ودينياً 

نختلف من اجل االختالف
العيد يجمعنا !!

والعطلة تفرقنا !!
والسياسة تمزقنا !!

واالطماع تقتلنا !!
نخـتلف عـلى الـنشـيد الـوطـني  والعـطل الرسـمـية  والـيوم الـوطنـي  ونحـلم ببـناء

وطن مُعافى !!
نوالي ايران وتركيا تارة

وامريكا والغرب تارةً اخرى
نعشق االمارات والسعودية دون ثمن "حب من طرف واحد " !!

ونذهب حلل  مشاكلنا في اوربا !
نُشجع روسـيا على حربها في اوكـرانيا  ويعصرنا اآللـم على شعب اوكرانيا وهو
ي يـتـعـرض البـشـع ابـادة  النهُ حتـوَّل الى حـطب لـلـصــراع الـدولي ولـلـنـظـام الـعـا
اجلـديد  عـلماً انـنا  تعـرضنـا قبل شعـب اوكرانيـا  لالبادة عـلى يد اوباش امـريكا

شؤوم  وحتالفها ا
لـنـا اخملتـلـف علـيه ـشـتـركـات  وفَـعـَّ اذاً نـحن ال تـوجـد قـضـيـة جتـمـعـنـا !!جـمـدنـا ا

واحيينا اجلدل حوله .
ويتسائل البعض متى تكون لنا اهداف مشتركة ?

نقاتل في خنـدق واحد وتختـلط دمائنا دفـاعاً عن شرفنا وبـلدنا ودينـنا  ثم نختلف
على مسميات ضحايانا  منْ منهم شهيد  فنمنحه قصور في اجلنة 

نحهُ شهاده اخلسران ونبعثهُ للنار . ومن منهم ضحية و
نـصـبـنا انـفـسنـا بـدل الـرب  نحـاسب ونـحرم ونـحـلل ونـرسم مسـتـقـبل الدين وفق
ـصالح السـياسية "  ونـنسى اننا في دُنـيا زائلة وامـتحان وقتي معتقـداتنا "حيث ا

كن ان يستمر إال حل !! ال
ـلك هــدف مـشــتـرك وال قـائــد ثـوري وطـني وال كــيف لـشــعـبـنــا ان يـنـهـض وهـو ال
ـذهب والــقـومـيـة ـنــهج الـنـهـوض بــالـوطن بـعــيـداً عن ا مــقـومـات عـقــائـديـة وطــنـيـة 

والعشائرية .
تاهه" نبحث عن الوطن ونحن نعيش في اروقة الوطن وكأننا نعيش داخل لعبة "ا

لها بداية والنعرف لها نهاية ..
نـحنُ شعب تـعرض ألبادة فـكريـة قبل ان يتـعرض البـادة جسديـة  مزقـوا نسيـجنا
اجملـتـمـعي  وبـثـوا بنـا روح االنـتـقـام  واسـعـروا  نـار الـفـ الـطـائـفـيـة  وحـوّّلـونا

لشعب  يصدق االشاعة ويبتعد عن احلقيقة وان كان يؤمن بها .
حاولنا ان نزرع الوطنية في ارض "بور" لم تُثمر !

ناصب فأزهرت وأثمرت. وزرعوا فينا االختالف والطائفية وحب الشخصنة وا
نحن بحاجة الى بناء البشر قبل احلجر .

واالتـفـاق عـلى تـعـريف ثـابت لـلـوطـنـيـة يؤمـن به اجلـمـيع  ألنـنـا نخـتـلف حـتى عـلى
مباديء الوطنية واالنتماء .

ـلك مـن اخلـيـرات والـكـفــاءات والـصـفـات مــا يـجـعل مـنهُ قــبـلـة لـلــمـعـتـمـرين وطن 
واحلاج في كـعبة التضحيـة والفداء واحلضارة والتـأريخ   لكن خالفاتنا جعلت

منا بلد مضرب لالمثال من قِبلْ من كان يتمنى ان يكون مثلنا ..
دعـونـا نـسـتـثـمـر  طـيـبـة اهـلـنـا وسـمـو اخالقـهم وكـفـائــــتـهم في الــــعـلم والـعـمل 
وخيرات وطنـنا وموقعنا اجلـيوسياسي لنُـعيد لبلدنـا هيبته ودوره احليـوي ولشعبنا

كرامته 
نحن لـسـنا بـحـاجة الـى حكـومة حتـاصص تـأتي بـبرنـامج حـكومي (كـوبي بـيست)
وتنـتهي فـترتـها لـنجـد انفـسـنا لم يـتغـير بـنا شيء عـلى جمـيع االصعـدة بل ازددنا

فُرقة واختالف .
واطن نـحنُ بحاجـة الى حكومـة ابوية تعـتني بالـبشر وتسـخر خيرات الـبلد لـبناء  ا
ـواطن الوحـيـد القـادر على بـنـاء الوطن وحـمـايته  فـهل يـأتي يوم مـا نرى ان الن ا

حكومتنا هيَّ االب الراعي ومواطننا هو االبن الصالح ??
هـذا مانـحتاجه حـقاً من نـتاج صراع الـكراسي عـلى تشـكيل احلكـومات بـعيداً عن
ــطـروحـة بـاشـكــالـهم والـوانـهم واخـتـالف مـذاهـبـهم وقـومــيـاتـهم وتـمـيـز االسـمـاء ا

"بدالتهم وكرفتاتهم "
واطن الذي هو حجر االساس في بناء الوطن مايجمـعنا بهم برنامجهم  النتشـال ا
واالنتقـال به من حالة التردي الى حالة العمل واآلمل من اجل الوصول الى الهدف

نشود ا
 "وطن كر ومُـعـافى "  وحـكومـة وطـنـية خـدمـيـة جادة وعـازمـة علـى إنقـاذ الـعراق

وشعبه من الظُلمات الى النور .
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الـتـجاريـة مـرتـبـكـة وتتـعـطل سـلـسـلة
ـواد الـتـجـاريـة. هـذا االمر تـوريدات ا
بـات جـلـيـا في أوكـرانـيـا الـتي جتـري
الـعـمـلـيــات احلـربـيـة عـلى أراضـيـهـا,
وفـيـمـا يخـص روسـيا ,فـإن انـتـاجـها
الـزراعي والـصنـاعي لم يـتـأثـر غـيرأن
العـقـوبات الـدولـية الـتي فـرضت على
التعامالت الـتجاريـة معها وأقـصائها
ي سيساهم صـرفي العا من النظام ا
في تـقـلـيص الــغـذاء والـسـلع والـنـفط

ورد منها. ا
والذي يـفـاقم أزمـة الـغذاء ,أن روسـيا
وأوكرانيا مجتمع ينتجان قرابة الـ
ي ــــئـــة  مـن اإلنـــتــــاج الــــعـــا 30 بــــا
ـئة  مـن زيت عـباد لـلـحـبوب و 80 بـا
ـوردة منـهما الشمس ,وأن احلبوب ا
ال تدخل في صناعة اخلبز وحسب بل
تــشــكل مـــكــونــا أســاســيــا في أعالف
ــاشـــيــة والــدواجن وبـــالــتــالي فــإن ا
تنـاقـصهـا سـيرفع من أسـعـار اللـحوم
واأللـــبــان تـــبـــاعــا. وقـــد تــكـــون هــذه
عـطيـات وغيرهـا أسانـيد أعـتمـدتها ا
مــنـظــمــة الـفــاو في تـوقــعــهـا جملــاعـة

قبل . ية حتل في شهر مايس ا عا
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قد يـهول الـبـعض دور النـفط في أزمة
غير أن أسـواق النفط ية , الغذاء الـعا
بـدأت تـســجل ارتـفـاعـات كــبـيـرة مـنـذ
ـاضي ,أي الـربـع األخـيــر من الـعــام ا
قـبـيل عـدة أشـهـر من تـصـاعـد أسـعـار
ـيـا. فـالـنـفط يـقـتـصر دوره الـغـذاء عا
عـلى كــونه الـوقــود لـوسـائـط الـشـحن
والـنـقل الـتـجـاريـة ,إضـافـة إلى كـونه
ـثل الـوقـود لــلـمـكـائن الـزراعـيـة من
مـــــضــــخــــات جـــــرارات وحــــاصــــدات
احملـاصـيل وغـيـرهـا. وعـلـيه فـإن وقع
ارتـــفـــاع الـــنـــفـط لن يـــتـــخـــطى ,وفق

ـنــطـقـة ارتـفــاع أسـعــار الـغــذاء في ا
يـعود الـعـربـية ,وبـضمـنـهـا الـعراق ,

إلى عوامل عدة:
1- زيادة الطلب على األغذية وبشكل
مـــفــرط مع اقـــتــراب شــهـــر رمــضــان
ستـهلـك من الـشحة أو ومخـاوف ا

ارتفاع األسعار.
واد الغذائية, عروض من ا 2- قلة ا
ـــصــدرين حـــيث قــام الـــكــثـــيــر من ا
بتـقليل صـادراتهم الـغذائـية و زيادة
اخملــزون االســتـراتــيــجي لــبــلــدانـهم
حتــوطـا لـشــحـة مــتـوقــعـة في مــقـبل

األيام.
3- ارتـفـاع تـكـالـيف الـشـحن والـنـقل
ية بسبب ارتـفاع أسـعار النـفط العـا
وجتــاوزهـا الـ 130 دوالر في مــطـلع

شهر آذار اجلاري.
4- احلــــرب الـــدائــــرة بـــ روســــيـــا
شـباط واوكـرانـيـا (أشـتـعـلت في  24
من الــعــام احلــالي) وهــمــا من أكــبـر

منتجي الغذاء في العالم.
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بـــات مـــألـــوفــا انـه عــنـــدمـــا تــنـــشب
احلروب والصراعـات تصبح احلركة

ـتـحـدة اشـار تــقـريـر مــنـظـمــة األ ا
لألغذية والـزراعة (الفـاو) والذي نشر
بـدايــة شـهــر آذار لـلـعــام احلـالي إلى
ارتـفـاع كـبـيــر في أسـعـار الـغـذاء إلى
ئة وحسب التقرير ذاته, حدود 20 با
فـإن الــزيــادات في األسـعــار جتـاوزت
احلــبــوب لـــتــشــمل أســعــار الــزيــوت
ـنـظـمة ومـنـتـجـات األلـبـان. وصـفت ا
هـــذه الـــزيـــادات بـــأنـــهـــا األعـــلى في
التاريخ وأنـها تهـدد بحصـول مجاعة

ية بحلول شهر مايس القادم.  عا
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تـشـيـر تـقــاريـر صـحـفـيـة بـأن ارتـفـاع
ـــيـــة أســــعـــار األغـــذيـــة ظـــاهـــرة عـــا
اســتــجـــدت في الــنــصـف الــثــاني من
ـــاضي (2021) مع تـــراجع الـــعــــام ا
أزمـــــة وبــــاء الــــكــــورونــــا وتــــعــــافي
ــيـــة و تـــقـــلــيل االقـــتـــصــادات الـــعـــا
إجراءات احلجر الـصحي. وقد تزامن
ذلك مع صعـود أسـعار الـنـفط بحـلول
فــصل الـشــتــاء وازديـاد الــطــلب عـلى
احملــروقـات وتــراجع امــدادات الــغـاز
الروسـي إلى أوروبا الـغـربـية وتـعـثر
مفـاوضات االتـفـاق النـووي اإليراني.
?ويـفـيــد بـعض خـبــراء األقـتـصـاد أن

بــانــتــاج جتــاوز أربع ماليــ طن في
ـاضي (2021). فـيــمـا يــشـيـر الـعــام ا
ــنــشـور في تــقــريـر مــنــظـمــة الــفـاو ا
2021/6/11 إلى تـــراجـع كـــبـــيـــر في
زراعة احلبوب في شمال العراق ,ففي
ـسـاحات مـحافـظـة نـينـوى تـقلـصت ا
ئة  وإلى زروعة بالقمح  إلى 70 با ا
ئـة ) من الـشـعـير نـسبـة مـهـمـلة (1بـا
وذلك بسبب اجلفاف وانـخفاض كبير
ــنـاســيب الــنــهـريــة. وفي إقــلـيم في ا
كــــوردســـــتــــان ,تــــراجـــــعت األراضي
ئة  في زروعة بـاحلبوب إلى 50 با ا
العام 2021. تسـتلـزم زراعة احلـبوب
زيـد من االهتـمـام والدعم احلـكومي ا
كائن للمزارع عن طريق تزويدهم 
زراعــيــة حــديــثــة وأســمــدة بــأســعــار
مــــخـــفـــضـــة وعــــدم تـــأخـــيـــر صـــرف
الية لقاء احلبوب التي مستحقاتهم ا
يــجــهــزونـــهــا إلى صــوامع احلــبــوب
الــــتـــابــــعـــة لــــوزارة الـــتــــجـــارة. وان
الـــتـــقـــصـــيـــر والــــتـــبـــاطـــؤ في هـــذه
اإلجراءات احملفـزة ستـدفع الكـثير من
ـــزارعــــ الى الـــعــــزوف عن زراعـــة ا
احلبـوب أو الى تسـويق غـلتـهم منـها

الى األسواق بشكل مباشر. 
وبـنــاء عـلى مــا تـقـدم ,فـإن احلــكـومـة
الـعــراقـيـة اجلـديــدة تـنـتـظــرهـا مـهـام
عـديــدة سـيـكــون عـلى رأسـهــا ضـمـان
األمن الــــغـــذائي لـــلـــبـالد وكـــذلك دعم
اإلنــتـاج احملــلي ,الــزراعي عــلى وجه
وضـمــان تـخــصـيــصـات اخلـصـوص ,
مـالــيـة كـافــيـة ألسـتــيـراد مـايــحـتـاجه
واطنون من االغـذية في موازنة عام ا
2022 الــتي لم تـــرى الــنــور الى وقت

كتابة هذه السطور.

ي عراقي  { أكاد

األسعار) إضافية للمواطن.
ــكـن لــهــذه اإلجـــراءات أن تــلــعب و
دورا مـحــسـوســا في تـخــفـيف وطـأة
ــواطــنــ في حــال األســعــار عــلـى ا
تطبـيقهـا ومتـابعتـها بشـكل جيد من
قبل أجـهـزة الدولـة.  في حـ يـعتـقد
بـــــعض االقـــــتــــصـــــاديــــون ان هــــذه
اخلـطـوات ال تـعـدو كـونـهـا إجـراءات
آنــيــة ال تــعـالـج مــعـضــلــة أســاســيـة
تـواجه احلكـومـة وهي تـنـويع ركـائز
األفـتصـاد الـعـراقي وتـفـعـيل اإلنـتاج
احملـلي (الــصـنـاعـي والـزراعي) شـبه
ـــغــيب فـي الــبالد الـــتي أصـــبــحت ا
سـوقا مـفـتـوحـة لـسلـع تورد من دول

اجلوار.
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اخملـزون أو اخلــزين االســتـراتــيـجي
الـغـذائي يقـصـد به الـسـلع الـغـذائـية
ـكن االحــتـفـاظ بـهـا وخـزنـهـا الـتي 
لـفتـرة مـعـيـنة واالسـتـعـانة بـهـا عـند
احلـاجة لـسـد حـاجـة الـسـكان. ?وفي
تتعـاظم احلاجة إلى الظرف احلالي ,
مـخـزون اســتـراتـيـجي جــيـد لـلـمـواد
الغذائيـة في العراق يـشمل  احلبوب
واألرز والبقوليـات والزيوت والسكر
ــكن تــخــزيــنــهــا وغــيــرهــا والـــتي 
لــفــتــرات طــويــلــة دون أن تــتــعــرض

للتلف.
وتـشـكل احلـبـوب كـالـقـمح والـشـعـير
اجلـــــــــــــــــزء األهــم مــن اخلـــــــــــــــــزيـن
االســتـــراتـــيــجي ,ويــبــدو أن تــأمـ
كمـيـات كافـيـة من احلبـوب لن يـشكل
عـقبـة يـصـعب جتـاوزهـا في الـعراق.
ففي تـصريح لوزيـر الزراعـة العراقي
اضي, في شهـر حـزيران من الـعـام ا
أشــــــار الـى أن الـــــعــــــراق وصـل الى
مـرحــلـة االكــتـفــاء الـذاتي من الــقـمح

الـتـقـديـرات األقـتـصـاديـة ,نـسـبة  20
ـــواد ــــئــــة من كــــلــــفــــة ا إلى 25 بــــا

الغذائية.
وثمة متغير آخر ,فإن النقل التجاري
في ظروف العمليات احلربية احلالية
يصبح أقل أمانـا على اخلصوص في
نطـقة النزاع البحر االسـود احملاذي 
الـعــسـكــري بـ روســيـا واوكــرانـيـا,
وهذا يـرفع فاتـورة الـتأمـ التـجاري
نـطقة ـارة في تلك ا على الشـحنات ا
فـيسـجل تـكـلـفـة اضافـيـة عـلى الـسلع

نطقة. نقولة في هذه ا واألغذية ا
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تـــأخـــرت احلــكـــومـــة الــعـــراقـــيــة في
االسـتـجــابـة لـظـاهــرة ارتـفـاع أسـعـار
واد الـغـذائـية فـي األسواق احملـلـية ا
حـيث جتـاوزت الـزيـادات فـيـها نـسب
ية لذات الـسلع (الزيوت الزيادة العـا
الــنـبــاتـيــة اوضح مــثـال). واألرتــفـاع
سـتـجـد في أسعـار الـغذاء سـيـشكل ا
واطن البسطاء عبئا إضافيا على ا
والشرائح الفقـيرة التي التزال تعاني
من آثار خـفض سعـرالديـنار الـعراقي
مــقــابل الــدوالر األمــريــكي فـي الــعـام
ـئة من اضي والـذي أطاح بـ 25 با ا
الـقــدرة الـشــرائـيــة لـهـا. وقــد خـرجت
رئاسـة الـوزراء بجـملـة قـرارات مهـمة
واجهـة أزمة أسعـار الغذاء اشـتملت
على: ?اطالق مـنحـة مـالـيـة تـقدم الى
الــشــرائح الـفــقــيــرة (مـقــتــرح قــدمـته
ــثل فـقــرة مــذكـورة ــالـيــة و وزارة ا
أصال في ورقـة اإلصالح االقــتـصـادي
ـســمـاة بــالـورقــة الـبــيـضـاء) ,ورفع ا
الـضـرائب اجلـمــركـيـة عـلى اسـتـيـراد
األغذية ,و?تعديل ضريبة الدخل على
ـواد الـغـذائـيـة ,وإطالق مـسـتـوردي ا
حصة تمويـنية (سلة غـذائية مدعومة
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وبـيـوتـنا وخـصـوصـياتـنـا  ولم  تـسلم
مـــنـــهـــا حـــتى   اســـرار  بـــيـــوتـــنــا وال
احالمنا  وال تاريخنا بكل تناقضاته
?أطـــفــالـــنــا صـــاروا في عـــوالم الـــقــتل
ـــســــمـــاة األلـــعـــاب  االلــــكـــتـــرونـــيـــة ا
ـارسـونـهـا بـاحـتـراف قـاتل مـدرب في
ــاريــنــز  فــلم تــعــد الــطــفــولـة جــيش ا
تـعيش  براءتـها في " مراجـيح  العيد "
او زيـــارات حلـــديـــقـــة احلـــيـــوانــات او
ريــاض أطـفــال فـيـهــا اخلـيــال لـقـصص
راكب التي ابحرنا فيها  الـصغار هو ا
بــعـيـدا  في رؤيـة احالمــنـا  الـقـادمـة 
وتـنـبانـا بالـقادم  من خاللـها أي  عـبر
بــوابـات االدب الـراقي وشـخـوص أفالم
الـكارتون والـقصص القـصيرة وبراءة 
احلــدائـق الــعــامــة  وأطــفــال اجلــيـران
والــــعـــابـــهـم  في شـــوارع بــــريـــئـــة من
اخملــدرات  كل ذلك  تـنـاثـر حـطـامـا في
مـــفـــخـــخـــات أمـــريـــكـــا  وهـــرواتـــهــا 
  لــقـد  انـتـصـر الـظالم الــصـهـيـونـيـة 
والــــــبـــــــغــــــاء واحلـــــــرام  واالكــــــاذيب
واالبـاطيل  والـتلـوث وخيـانة الـصديق
عــــلـى  الـــضــــوء واحلــــشــــمــــة واحلب
والصدق  والوفاء واخلجل والعدل

?انـتـصـروا عـلى حـدائقـنـا وقـسـمـوها 
بــعـد ان تــبـاروا فـي  اعـدام أشــجـارهـا

ونخليها  
?انـتصروا  حتى غدت اخلـيانة رديفا 
ومـعيـارا للوطـنيـة في بلدانـنا  والـعهر
و السرقات والغدر  معايير ا للوجاهة

والشهرة "والعيش الكر
?انــــتـــصــــروا  نـــعـم   ولـــكـن  لـــيس
ؤقت وحـده يحـيا  الـباطل  بـالـنصـر ا
الـذي هـو كمـا الـليل  وان طـال كـابوس
ـته  وهراوة دعـاتهـا   فال بد لـهذا عـو
الـليل من ان ينـجلي أيهـا الناجون  في

محارق   طاعون امريكا   

وتنا بتشوهنا بتمزقنا فكلما تـكبر  
ــوت واشــتــد هــنــا في الــعـراق كــبــر ا
كــلــمـا  احــتـفــلت   مــصــانع الـسالح
بـاذهـار أسـواقـهـا  هـنـاك   فال سوق
تـعلو على سوق الشرق األوسط   في
حــســاب األربــاح  الـتـي تـقــاس بــعـدد
ـــهــــجـــرين ـــشـــرديـن  وا ــــنـــايــــا وا ا
ــغـيـبـ والــنـازحـ  واخملـتــطـفـ وا
قـسـرا حتت بدع واشـكـال ومسـمـيات 
غـــرســـوهـــا في كـل واحــد مـــنـــا حـــتى
صـدقـنـا ان مـاكـنة الـقـتل الـفـتـاكة  هي
مـن صـنع اإلسالم الــسـيــاسي   الـذي
حـــولــوه فـي ســرديـــاتــهـم  الى هــراوة
ـافــيـات الــقـتـلــة مـثــلـمـا هي مــنـتـجــة 
أسـواق الدعارة الـتي تنتـشر اليوم في
ازقــة  بـغــداد وتـتــنـاسـل مـثل تــنـاسل
الـفطر هي ومـراكز جتمـيل القبح حتت
يــــــافــــــطــــــات بـــــــغــــــداد  في عــــــهــــــد
ـقـراطيـةالـذي  ولـد نـتيـجـة سـفاح الـذ
ـرابـ ولقـيـطـة االستـيـطان الـقـتـلة وا
ـيــة الــتي كــانت خــيـر مــهــنـدس الــعــا
الســـــقــــاط جـــــدران االخالق والـــــقــــيم
والـــذكــــريـــات  في ســـوق نـــخـــاســـة 
ومــزادات   لـــوطن  عــربي يــتــهــاوى
وثـقافة عربية يتم إعـادة تشكيلها وفق
مـقـاسات الـعـومـلة الـتي غـزت أطفـالـنا

"امـريكا هي الطاعون والطاعون امريكا
" محمود درويش 

هــذه األيــام  نــســتــعــيــدهــا اســتــعـادة
الــذبـيح لــقـاتـله وهي أيــام بـدء احلـرب
عـلى بالدنـا الـتي انـتـهت بـنـجـاح بـاهر
لــتــحــقـيق األهــداف الــتي  من اجــلــهـا
أسـاسـا  انـدلـعت هـذه احلـرب  وهي 
تــــمــــزيق مــــا تـــبــــقى مـن هـــذه الــــبالد
وتـرسيخ الهويات الفرعية على حساب
الـهويـة الـوطنـية  اجلـامعـة للـعراقـي
  وغـزت قـواميـسنـا معـايـير  هـجيـنة
جــديـــدة عــلى تــعــريف مـــعــاني الــقــيم
وانـحـرافـهـا حـتى بـدأنـا نـقـرأ كل شيء
من اسـفل الـهـرم مـعـكـوسـا  علـى جثث
من خسروا حياتهم  في اتون  احلرب
وحتـت ســــرفـــــات دبــــابـــــات االحــــتالل
األمـــريــــكي وفي بـــحــــيـــرة دم الـــعـــنف
الــطـائـفي واإلرهـاب  الـذي جنح بـوش
في  جـمعه وتـسويقه  وتـصديره الـينا
 حتـت يافـطات عـديـدة و في تظـاهرة 
مـــهـــيـــبـــة لـــلـــقـــتـــلـــة  والـــســـفـــاحــ
ومفخخاتهم في شوارع واوردة بيوتنا
ومــــــدارســـــنــــــا وأمـــــاكـن الـــــعــــــبـــــادة
ـسـتـشفـيـات حـتى لم يـنجـو مـنا أي وا
احــــــــد  وفي ذات الــــــــوقت  كــــــــانت 
ـال لــتـجـار الـسالح  الــوحـوش راس ا
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رآة المـسح عن عيـنيَّ دمعـها األسود,فوجـدت نظـراتي موجعـة وعينيَّ نظـرت الى ا
,لـكنه لن ـاء وأخـذت مقـداراً يكـفي لـغسـل كحل الـع ..قربت كـفيَّ من ا مـنتـفخـتـ

يكفي لغسل وجعها...
وحـيــدة انــا في ســجـون مــقــفـرة,ســجـون حتــتــضن اجلــمـال بــبــشـاعــةّ!! ســجـون
كـثـيرة..اولـهـا سـجن الدار الـذي يـغـطس حتت قـاع التـجـمد,وثـانيـهـا سـجن الروح

الذي كاد يخنقني حدّ التالشي!!
ل بـبـروده..انه مـنزل حتت مـنزل في قـمـة اجلـمال,ديـكـور اوربي رائع بـبـساطـته..
ئـوي..كل شيء فيه بـدرجة االجنـماد..قـهوة الـصباح,مـاء الوضوء,خـطوة الصـفر ا

صباح !!!  القدم وضوء ا
الـسـاعـات تــخـطـو خـطى الــسـلـحـفـاة,وااللم يـركض بـسـرعـة االرنب ,كل يـوم مـثل
اخـيه..الجديد ,ال كالم والنظـرات وال حتى صـرخات او اعتـراضات او مـصادمات
لك حـنجرة او مشـاجرات تشـعرني بوجـود تلك احلـبال الصـوتية ,وتـؤكد لي انه 

كنها ان تُكوّن جملة مفيدة حلوار...او شجار..!! ولسان واعصاب 
الشـيء هـنـا يـجــمع ارواحـنـا,الهــو يـعـشق مــرارة الـقـهــوة وال انـا اسـتـلــذ بـصـحن

طبوخ على البخار!! اخلضار ا
كـنت اتـمـنى ان يـكـون كالمه صـحـيـاً مـثل طـعـامه..سـاكـون سـعـيـدة جـداً بـكـلـمـات
ؤذي للقلب ,مليـئة بالفيتاميـنات العشقية وبروت احلب  خالـيةمن الكوليسـترول ا

شوي مع الرز البني!!!  اكثر من سعادتي بطبق اللحم ا
لـألسف..كـلـمــاته كـانت سـامــة وطـعـامه كــان صـحـيّــاً..وانـا انـسـان يــهـوى الـكالم
ـعـدة.. ان كان اقـصـر طريق ..انـسان لي قـلب هـو من يسـيـطـر على مـشـاعري ال ا

فلالسف معدة حواء ال حتوي على طرق تؤدي الى قلبها!!!!!  لقلب آدم معدته
لـمت ما تـبقى لي  من كـرامتي وكـبريـائي وقررت...قررت لـذلك حزمت امـتعتي ,و 

الرحيل!!!
نـعم الـرحـيل...سأرحل الى بـالد الشـمس..حـيث  ال وجود لـلـبرد ,بالد يـحتـضنـها

الدفء مثل ام حنون,بالد ليس فيها  اال احلب...احلب فقط.....
تـنازلت عن حقي في حقي منه,كي احيـا حياة لي حق على نـفسي فيهـا ..قد يكون
الـكالم مـجـنـون وغبي,لكـنه حـقـيـقي..انه كـبـريـاء االنـثى حـ يـصـرخ فـتـتـحول كل
حـنـاجــر الـكــون الى صـوت واحـد يــصل الى نــقـطـة ابــعـد من الــقـمـر ,النه صـوت
احلق..حق القواريـر بالرفق..سأرحل فالرحيل سيكـتب النهاية لتلك البداية ,وبداية

جديدة لهذه النهاية !!!
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بشؤنها  واليوم الرئيس بايدن ينفذ
الـــتـــرامـــبـــيـــة بـــوجه انـــســـاني دون

إرهاصات أو نزوات عنصرية.
أمـا األسـبـاب الـتي دفـعت بـوتـ إلى
غزو أوكـرانيـا هنـاك عدة أسـباب إال
ـؤرخ الـفـرنـسي الـكـسـنـدر الـدير أن ا
يركز عـلى اجلانب الـشخصي لـبوت

فيقول:
" عــاش بـوتــ طـفــولـة صــعـبــة. كـان
والـــــده ضـــــابـط شـــــرطـــــة أمن رجال
حـــاســـمـــا في أكـــبـــر مـــعـــركـــة حــول

ستالينجراد. 
 إرســــال الــــطـــفـل بـــوتــــ إلى دار
األيـتــام. عـانى بــوتـ كــثـيـرا في دار
األيـتــام فـطــــــــــلب أحــد أصـدقــــــــاء
والـده من يـوري انـدروبـوف أن يفـعل
شيئا إلنقاذ هذا الـطفل فتبناه يوري
اندروبوف وأصـبح ابنه بالـتبـــــــني
وبـعــد أن اصـبح انــدروبـوف رئــيـسـا
للKGB وبــــعــــدهــــا زعـــيـم اإلحتـــاد
الـــســوفـــيت شق بـــوتــ طـــريــقه في
الدولـة. نشـأ بوتـ في منـاخ من عدم

الثقة منذ الطفولة.
ؤرخ الكـسندر أن بوت من ويؤكد ا
الـناحـيـة الـسيـاسـيـة أخذ يـشـعـر بأن
هــنــاك نــيــة بــالــتــخــلص مــنـه فـأراد
مـواجهـة الـدائرة الـتي تـعمل بـنـشاط

لتحل محله. 
بوت مـتأكد من وجـود مؤامرة ضده
مــنــذ ظـهــور شــائـعــات بــأنه مــصـاب

رض الباركنسون. 
ـعلـومات صـادر التي سـربت هذه ا ا
عــلى أعــلى مــســتــوى في الــكــرمــلـ
حسب الـ CIA. لم يبـقى أمام بـوت
ســـــوى شيء واحـــــد هـــــو تـــــوجـــــيه
الــبــوصــلـة نــحــو اخلـارج لــتــنــظـيف

الداخل".

القومي إلى الدفاع وفقط لهذا العام
خصصت ألف مليار يورو للدفاع.
ثانيا التحالف الروسي األوربي: 

يقـول جـاك اتالي مـسـتشـار الـرئيس
الفرنـسي السابق فـرانسوا مـيتران
ان الـرئـيس مــيـتـران طـلب من أوربـا
اندمـاج روسيـا في الوحـدة األوربية
وعمل فيدرالية أوربية. وحسب جاك
اتالي كـانت فرصـة كبـيرة ضـيعـتها
أوربـا بسـبب مـعارضـة أمـيركـا لـهذا
شـروع. واليـوم أوربا اخـذت درسا ا
مــهــمــا بــعــد غـزو أوكــرانــيــا بــعـدم
السماح بعزل روسيا. وحسب تقدير
األخصـائيـ سـينـتهي الـصراع في
أوكـرانـيـا بـسـرعـة وتـنـتـهي سـنوات
ـكن إقـامة بـوتـ مـعـهـا بـعد ذلـك 
الــتـــحـــالف الـــكـــبــيـــر بـــ روســـيــا

وأوروبا. 
ثــالـثــا انـهــيـار الــتـحــالف الـصــيـني
الـروسي: يـعـتـقـد بـعض اخملـتـص

من خالل االقـتـراب من اوربـا سوف
. ويـتع تنـفصل روسـيا عن الـص
عـلى الـص ان تـتـجه إلى جـيـرانـها
اآلسـيـويـ مــثل الـيـابـان ومـحـاولـة

. توحيد الكوريت
أمـا أمريـكـا فسـوف تـنسـحب وتـهتم

قال اكتـبه ملخص ما كتب وما هذا ا
قــــيـل ومــــا نــــشـــــر  ومن مـــــقــــابالت
تلـفزيونـية مع شـخصـيات كـبيرة من
رؤساء اجلـمهوريـات السـابق ومن
ــــؤرخـــ مـــســــتـــشــــارين وكــــذلك ا

فكرين في فرنسا.  وا
الــــغـــزو الــــروسي ألوكــــراني حـــدث
مــدوي ال يـقل أهــمــيـته مـن هـجــمـات
ي ركـز التجـاري العا القاعـدة على ا
في نــيـويــورك في احلــادي عــشـر من
سـبتـمـبـر لـعام 2001. إعـادة تـنظـيم
الــعـالـم جـاريــة مـنــذ نــهـايــة اإلحتـاد
الـــســـوفــيـــتي ولـــكن ال تــزال هـــنــاك
مشاريع غير مكتملة ثالثة منها على
ـشــاريع الــثالثــة سـوف األقل. هــذه ا
يـــتــســارع إجنــازهــا بـــســبب الــغــزو

الروسي ألوكراني.
شـترك: األول هــــو الـدفـاع األوربي ا
ـــيـــــــــــر بـــوتــــ في لـــفــــتـــته فالد
اليائسة جعل أوربا تتخذ خــــــــطوة

عمالقة.
شـترك األوربي كان مشـروع الدفـاع ا
نائما لسنوات عدة لـــــــكنه أستيقظ
ونــرى دوال مــثل الــنــمـســا وفــنــلــنـدا
ــانــيـــا الــتي والـــســويـــد وخــاصـــة أ
ـائـة مـن إنـتـاجـهـا خـصـصت 2 في ا
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احــد انه في مـــأمن عــمـــا يــحــدث ولن
تــصــيــبه الـــنــار و شــررهــا. فــإن كــان
هـنـالـك بـصـيـص من أملٍ بـاإلفالت من
ـقــصــلـة الــرهـيــبـة هـذه الــكــمـاشــة وا
فيـتمـثل بتـوحـد البـلدان الـتي وصلـها
الــدخــان قــبل الــنــيــران وأن تــتــحـرك
ـــصـــارحــة خـــارجــيـــاً وتـــتـــعـــجل بـــا
ـواجـهــة مع احلـلـفــاء الـتـقــلـيـديـ وا
وعدم اإلنـقيـاد خلـفهم والـتوقـيع شيك
عـلى بـيـاض كـمـا يـقـال وكمـا اعـتـادته
االنظمـة فإنـهم ال أمان وال عـهود لهم
ـنـطـقة من وتـسخـيـيـر مـا تـتـمـتع به ا
قـوة اقــتـصــاديـة لــتــشـكــيل حتـالــفـات
جـديــدة مــتــزامــنــة مع حتــرك داخـلي
بــرص الــصــفـوف والــضــرب بــيــد من
حـــــــديـــــــد فـــــــوق رؤوس الــــــــعـــــــمالء
ـــدســـوســـ وعـــدم الـــتـــهـــاون في وا
الـتـصـدي ألي خـرق أمــني بـعـد الـيـوم
داخليا كـان أم خارجي فاالمـر يتطلب
احليـطـة واحلـذر واحلـزم عـنـد وصول
درجــة اخلــطــر وعـــدم الــتــراخي حتت

مسمى التروي واحللم.

حُيـدت مـصر ودمـرت اليـمن وسـوريا 
ومن سـيـدفع الـثــمن بـاهـظـا ال شك هم
ـــغـــلـــوبــة عـــلى ـــنـــطـــقــة ا شـــعــوب ا
أمرها..نعود بكم حلدث قريب انشغلت
به وســـــائل اإلعـالم هــــذه األيـــــام هــــو
ـلف اسـتمـرار  الـضـغط اإليـراني في ا
الـعـراقي ومـصـادرة قـراره في تـشـكـيل
حكـومـة وطـنـية مـسـتـقلـة الـقـرار وكأن
الـــعـــراق هـــو الـــضـــيـــعـــة اإليـــرانـــيــة
ـــغــتـــصـــبـــة ومــا ســـيـــادة الـــعــراق ا
ـزعــومـ إال ثــمـة أوراق واسـتــقالله ا
ــتـحـدة مـحــفـوظـة فـي سـجالت األ ا
إن ما وغـدت من اآلثـار واخملـطـوطـات 
حـدث مـؤخـرا مـن الـتـعـرض لــسـيـادته
باطالق حزمة صواريخ بالستية جتاه
احدى مـحافـظـاته ((أربيـل)) بحـجة أن
وجـود مـقــرا لـلـمــوسـاد يـشــكل خـطـرا
جتــــســــســــيــــا عـــــلى اجلــــمــــهــــوريــــة
ا يـجعل هذه االكذوبة اإلســـــــالمية 

محط سخرية خللط األوراق ! 
فمـتى تـقاطـعت اهـداف ايران والـكـيان

الصهيوني ? 

ــظــلــمـة وأزيح الــســتــار عن الــغــرف ا
وســتـــتــدفق وثـــائق وفــضـــائح الــدول
ـا إقـتـرفـوه من جـرائم بـحق الـكـبـرى  
دول الـــعــــالم الـــثــــالث طــــوال الـــقـــرن
حـيث بقيت تـلك الدول وعلى نصرم  ا
وجه اخلـصـوص بـريـطـانـيـا وحـصـان
الــطــراودة أمــريــكــا يـــســتــغــفــولــنــنــا
ويـــســــوفـــون فـي مـــواقــــفـــهـم في دعم
قــضــايــانــا حــتى مــكــنــوا مــنــا ايــران
ومـلـيــشـيـاتــهـا والـكــيـان الـصــهـيـوني

وترسانته.
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نعم أقول ذلك بـحسرة; فـقد مكـنوا منا
أشرس عـدو يـضـرب بـأطـماعـه وعدائه
الـفـكـري والــعـقـائـدي الــعـرب في عـمق
التاريخ فلقد وضـعوا يديهم في جبَته
بــعــد أن إغــتــســلــوا  تــمــامــاً من آثــار
الــعــرب فــلم يــعــد بــاإلمــكــان الــعـودة
كان أن للمربع األول ومن الصعوبة 
يتم تـفـادي ذلك اإلعـصار بـالـركون إلى
صـدات الـبـاليـة بـعـد ان إنهـار مـصد ا
ـعـادلـة وبـعـد ان الـعـراق واخـرج من ا

ـا يؤمن ويـعـزز مواقف التـحـالفـات 
الدول الكـبرى; كل ذلك يوحي بال شك
أن هنـالـك أمراً جـلالً يـلـوح في األفق
وبــات اجلــمــيع يــحــبس أنــفــاسه وال
يعـلم مـصـيـره في ذلك اإلعـصـار الذي
نطقة من كل حدب وصوب. يضرب ا
فـبـعـد أن ســقـطت األقـنـعــة وتـكـشـفت
األوجه احلـقيـقـيـة الـتي كـانت لـعـقود
تـــــمــــارس دور راعـي اإلنــــســـــانـــــيــــة
والسالم أصبحت األمور اليوم جلية

مـــــا يـــــجـــــري مـن حـــــراك ســـــيـــــاسي
ومواجهات عسكرية في أكثر من بقعة
ســاخــنــة وخــاصــة مــأزق روســيــا في
أوكـرانـيـا وصـعـوبـة إبـتالعـهـا كـلـقـمة
سـائغـة ومـا يـرافق ذلـك من حـروب ما
زالت مـسـتــعـرة في عـقــر دارنـا والـتي
يــراد ويـخــطط لــهــا أن تــبــقى كــجـرح
نـــازف والــتـــداعـــيـــات اإلقـــتـــصـــاديــة
ـرتــقـبــة والــتـحــركـات واالنـهــيــارات ا
كـوكية إلعـادة تشـكيل الدبـلومـاسيـة ا

فــعن اي ســيــادة يــتــحــدثــون? الــيـوم
الــوطن الــعــربي وبـــضــمــنه اخلــلــيج
العربي برمـته في وضع هش ومتآكل
وحشر في نفق مظلم وقد أطبق عليه
ـيـة بـ مــطـرقـة الــصـهــيـونـيــة الـعــا
والشيـطان األكـبر وسـندان إيران فال
يـــتـــوهم بــــعـــد اآلن أحـــد أن هـــنـــالك
صـــــــراعـــــــاً يـــــــدور بـــــــ طـــــــرفــــــ

 ; وأيدلوجيت
بل هـو تـكــالب وتـقــاسم نـفـوذ أدواته
عـلى األرض مـعـلـومـة وإن كـان يـبدو
للـوهلة األولـى صراعـاً وجبهـات لكن
ــراوغـة في احلـقــيـقــة هـو الــدهـاء وا
وحيل ومـكر قـادة احلروب وجتـارها
فـهـدفـهم واحـد حــتى إن تـطـلب األمـر
ئـات من القوات التضـحية بـبضـعة ا
ـــســــيـــرات واألمـــوال ـــعــــدات  وا وا
مـقــبـوضــة الـثــمن لــلـفت األنــظـار عن
مــخــطـــطــهم الــذي يـــرمي إلى إغــراق
نـطـقـة بـالفـوضى ثم إعـادة عـجـنـها ا
وشــبـكــهــا وصــهــرهــا ثم صــبـهــا في
قوالب معدة لهـذا الغرض وال يتوهم
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تجددة ويـعد العراق ـوارد الطاقـات ا
ة االكتراث بأهميتها. من الدول عد
إن الـــتــــوجه إلى تـــنــــفـــيـــذ مـــثل هـــذه
ـشـاريع وبـرغبـة صـادقة سـوف يـكون ا
أحــد الــعــوامل االســاس فـي إمــكــانــيـة
اخلـالص من االتفاقيات وعقود االذعان
الـتي ابـتـلـي بـهـا قـطـاع الـكـهـربـاء بـعد
االحـتالل سـنة 2003 بـفعـل السـياسات
ـفـروضـة عـلـيه يـضـاف االقـتــصـاديـة ا
إلى هــذا مـا يـتــحـقق من تــوفـيـر فـرص
ـعــطـلـ وحتـويل عــمل جـديـدة ألالف ا
اجلـــيش احلـــالي الـــذي يـــعـــســكـــر في
مــكــبــات الـقــمــامــة بـحــثــاً عن مــصـادر
ــا يـطــلق عــلــيـهم ــؤلف  الــعــيش  وا
) إلى قــوة عــمل (الــدوارة والـــنــبــاشــ
مـنـظـمـة وفـاعـلـة بـوسـاطـة توظـيـفه في

شاريع اجلديدة. ا
سـامع لـيحرك فـهل هذا سـوف يطـرق ا
شــيــئـا ًمن أفــكــار الـذين أوكــلت إلــيـهم
شؤون الطاقة والبيئة واخملطط لها?
{ مهنـدس استشاري/ رئيس هيئة الكهرباء

األسبق

مـنـطـقـة الـتـاجي شـمـالي بـغـداد إلنـتاج
قـرابـة عشـرين ميـكاواط وبـالتـعاون مع

إحــدى الــشـركــات الـفــرنــسـيــة الـتي 
الـتـفـاوض مـعـهـا ووصـلت مـراحـله إلى
خــطـوات تــنـفـيــذيـة مــتـقــدمـة كـان ذلك

الــعــام 2001 قـــبل االحــتالل حــيث 
ـــهم بــعــد ســنــة ــلف ا تــغـــيــيب هــذا ا
االحـتالل 2003 وهـذا مـا أصاب الـكثـير
ـهــمــة. تــشــيـر ــشـاريـع ا من مــلــفــات ا
ـعتـمدة والـصادرة مـؤخراً الـتقـديرات ا
من أمـانـة بغـداد إلى أن حجم الـنفـايات
ـطـروحـة قد وصل إلـى حدود الـعـشرة ا
آالف طن يـومياً للعاصمة بغداد وحدها
كن ان تسهم في وكمية هذه النفايات 
انـتـاج مـا قيـمـته قـرابة 5000 مـيـكاواط
ــعـايــيــر الـفــنــيـة في حــالـة عــلى وفق ا

تسخيرها كما ينبغي.
غــالـبـا مـا يـعـزى حــدوث الـنـقـصـان في
انـتـاج الـطـاقـة الكـهـربـائـيـة للـمـنـظـومة
الــوطـنــيـة في الــعـراق إلـى عـدم كــفـايـة
الـوقـود الالزم لتـشغـيل مـحطـات تولـيد
الـكــهـربـاء وعـلى وجه الـتـحـديـد الـغـاز

االهـتــمـام احلـكـومي جلـمـهـوريـة مـصـر
الـعربيـة رائداً في إنشاء مـشاريع انتاج
الـكهربـاء من اخمللفـات أو تدويرهـا كما
ـطـلـوبة انـهـا جـادة في وضع اخلـطط ا
والــــتي تــــشــــمل اجلــــوانب الــــفــــنــــيـــة
واالقـتصادية والـبشرية ومـا يتصل بها
مـن ميادين اخـرى وكذلك دولة االمارات
ـتحدة والتي كـانت قد قطعت الـعربية ا
شــوطــاً كـبــيــراً في ذلك لــتـحــقــيق أحـد
ستقرة وكذا أركـان القاعدة الصناعية ا
في الــعـديـد من الـبـلــدان الـعـربـيـة الـتي
وظـفت جـهـوداً حـثـيـثـة في تـسـخـيـر ما
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البـد من االشـارة هـنا إلـى ماكـان عـليه
ـعــنــيـ بــشـؤون احلــال من اهــتـمــام ا
الــبــيــئــة والــطــاقــة من الــعــراقـيــ في
مــواكــبــة هـذا اجلــانب ومــنــذ أكــثـر من
عـــقـــدين مـن الـــزمــان حـــيـث  اجنــاز
دراسـة مـتكـاملـة إلنـشاء مـحطـة لـتولـيد
طروحة الـكهرباء باستخدام النفايات ا
والـتي جتـمـعهـا دوائـر أمانـة بـغداد في

بـــنــحــو واسع في الـــيــابــان والــصــ
ــلــكـة الــســويـد من وامــيــركـا وتــعـدّ 
الــدول االوروبــيــة الــرائــدة فـي مــجـال
تـوفـيـر الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة بـوسـاطة
اسـتغالل اخمللفات حـيث تنتج محارق
احملـطات قرابة 1200 مـيكـاواط (معدل
يومي) جراء استعمال 2200 طن منها
 أمــا عـلـى صـعــيـد األقــطـار الــعـربــيـة
فـالـعديـد منـهـا بدأت بـخطـوات عـملـية
بــاجتـاه الـتــعـامل مع هــذا االمـر فـكـان

شــــرعـت الــــكــــثــــيــــر مـن دول ألــــعــــالم
بـاسـتــثـمـار الـنـفـايـات بـأنـواعـهـا كـافـة
إلنـتـاج الطـاقة الـكـهربـائـية وخـصصت
الية لـها مساحات كبـيرة من القدرات ا
والــبــحــثــيـــة الــتي تــصب في مــيــادين
تــطـويـرهــا والـتي تــهـدف إلى تــشـغـيل
مـشـاريـعـهـا عـلى نـحـو يالئـم الـشروط
الـبـيئـيـة واالقتـصـادية مـا امـكن وعلى
شاريع ئـات من ا وفـق هذا  إنشـاء ا
توسـطة والكبيرة توزعت الـصغيرة وا

ورد من إيران التي ـنتج محليا ً أو ا ا
تـتحكم بـكميـات تدفقه والـذي نتج عنه
تـعثر مـستمـر في خدمة جتـهيز الـتيار
رافق العامة الكهربائي للمواطن وا
حـيث تقدر الطاقة االنتاجية للمحطات
الـتي تـعتـمـد في تشـغـيلـهـا على الـغاز
ـــســـتــورد مـن ايــران بـــحــدود 6000 ا
مـيـكـاواط كـمـا يـقـدر الـنـقص احلـاصل
نـظومة الـكهربائـية لتـلبية في انـتاج ا
كـامـل الطـلـب بـحدود 10000مـيـكـاواط
مـع استـمرار اسـتيراد (1000- 1200)
مـيـكاواط من الـكهـربـاء اإليرانـية (غـير
ـستـقرة) بشـروط بائسـة لذا فإن من ا
احلـكمـة التـوجه إلى استـغالل مصادر
الـطـاقة احملـليـة ما أمـكن ومن ضـمنـها
إقـامـة مـشـاريع مـعـاجلـة الـنـفـايات في
تاحة بغداد واحملافظات وبالوسائط ا
ــواطــنــ من لــتــأمــ احــتــيــاجــات ا
الــطــاقــة الـكــهــربــائـيــة وســد الــنـقص
احلـاصل فـيـها بـاإلضـافـة إلى أن مثل
يـاً ضمن ـشاريع قـد أدرجت عـا هـذه ا
ســلـسـلــة تـصــنـيف االسـتــغالل األمـثل
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ـنـتـخـبـ فـيـفـا عن قـرار نـقل مـبـاراة ا
العـراقي واإلماراتي إلى أرض مـحايدة
بدالً من العاصمة بغداد داعياً االحتاد
الـــعـــراقي لـــكـــرة الـــقــدم إلـى تـــزويــده
بـاخملـاطـبـات الــرسـمـيـة مع االحتـادين

الدولي واآلسيوي.
وقـــال الــزامـــلي في كـــتــاب مـــوجه إلى
رئـيس احلـكـومـة مـصـطـفى الـكـاظـمي
اطـلعت عـلـيه ال يخـفى عـلى دولتـكم ما
للـعبة كرة الـقدم من شعـبية كـبيرة ب
أوسـاط اجملـتـمع الـعـراقي بـاعـتـبـارهـا
الرياضة األولى في الـعراق وما تمثله
ـباريـات الـرسـمـيـة عـلى عـودة إقـامـة ا
ا راود أرض الوطن من حـلم كبـير لـطا
أبـناءه وسـعى الـعراق بـكل الـسبل إلى
تأم حتقيق هـذا احللم ومنذ سنوات

عديدة.
وأضــاف وقـــد زادت مــوافـــقــة االحتــاد
العب الـــدولي عــلى رفع احلـــظــر عن ا
الـعـراقـيـة من آمـال وتـطـلـعـات الـشارع
نـافسة الريـاضي العـراقي في فرصـة ا
ـبـكـر لـلـظـفـر بـبــطـاقـة الـتـأهل ا

لنهائيات كأس العالم حيث 
ثالية لإلعداد تهيئة الظـروف ا
لـذلـك مـتـابـعـا إال أنه وبـسـبب
ـــــشــــبــــوهــــة الــــتـــــحــــركــــات ا
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السعوديـة بعد أن وافق على أن جتري
ـديـنـة بـالـعـاصـمـة بـغـداد في مـلـعب ا
ـــبــــاراة بــــأن االحتـــاد مــــبــــرراً نـــقـل ا
اإلماراتي لـكرة الـقدم هـو من طلب نقل
ـبـاراة على خـلـفـية الـقـصف اإليراني ا

اضي. دينة أربيل األسبوع ا
WO Ëœ W —UA

ـــبي الـــعـــراقي ـــنـــتـــخب األو وصـل ا
مـديـنـة دبي اإلمـاراتـيـة لـلـمـشـاركة في
البـطولـة الدولـية الـتي تنـطلق يوم 23

من الشهر اجلاري.
ـنـتـخب اجلـدل حـول وحـســمت إدارة ا
شاركـة في البطولـة أو تقد اعتذار ا
ـطــالـبــات اجلـمــاهـيــريـة بــعـدم بــعــد ا
شـاركـة عـقب تـداعـيـات قـرار الـفـيـفا ا
بـنـقل مـبـاراة الـعـراق واإلمـارات ضمن
ـؤهـلـة لـكأس الـتـصـفـيـات اآلسـيـويـة ا

العالم من بغداد إلى الرياض.
ـهـاجم ــبي ا وانـضم لــلـمـنــتـخب األو
وكـاع رمـضـان الـذي  اسـتـبـعـاده من

نتخب األول. قائمة ا
ـــبي مــبـــاراته األولى في ويــلـــعب األو
بـطـولـة دبي أمـام نــظـيـره الـفـيـتـنـامي
يوم 23 من الـشـهر اجلـاري ثم يـلـتقي
نتخب السعـودي في مباراته الثانية ا

يوم 26.

الــسـعــوديـة لـدى مــحـكــمـة الــكـاس مع
الــطــلب بــإصــدار امــر والئي لــتــأجــيل
ــــبـــــاراة وحـــــتـى الـــــفـــــصل بـــــأصل ا

االستئناف.
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بــدوره أعـــلن االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة
الـقـدم في بــيـان مـقــتـضب إن طـلب من
االحتـادين الــدولي واالسـيـوي وبـشـكل
رسـمي نـقـل مـبـاراة الــعـراق وسـوريـا

الى االردن بدالً من االمارات.
وفي وقـت ســابق الـــيـــوم قــال عـــضــو
االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة الــقــدم غــا
عـــريــبـي انه اعــتـــذر من رئـــاســة وفــد
ـبي الـعـراقي الـذي يروم ـنـتـخبِ األو ا
الــذهـابَ الى اإلمــارات لــلـمــشــاركـةِ في
ـشاركـة ثـمانـية بـطـولة دبي الـكرويـة 

منتخبات.
وجاءَ االعـتذار عـلى خلفـية نـقل مباراة
ـنـتـخب الـعــراقي ونـظـيـره اإلمـاراتي ا
ـؤهـلة الى في الـتـصـفيـات اآلسـيـوية ا
نهـائيات كـأس العالم 2022 من ملعبِ

دينة الدولي إلى السعودية. ا
وكـان االحتاد الـدولي لـكرة الـقـدم فيـفا
قــرر نــقل مــبــاراة مـــنــتــخــبيّ الــعــراق
واإلمارات ضـمن التـصفـيات اآلسـيوية
ـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الـــعـــالم 2022 إلى ا

بإجراءاتكم.
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وفي كــتــاب آخــر وجـــهه الــزامــلي الى
رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم قال
ــنــاســبــة ـــســاعــدة ا بــهــدف تــقــد ا
واتخاذ ما يـلزم لضمـان حقوق العراق
واحـتــرام آمـال الــشـارع الــريـاضي في
ـــنــتــخب الــوطــني إقــامــة مــبــاريــات ا
الـعــراقي عــلى أرضه وبــ جـمــهـوره;
نــرجــو تــزويــدنــا واعـالمــنــا بــجــمــيع
اخملــاطـبــات الـتي ارســلت الى االحتـاد
الـدولي لـكـرة الـقـدم (الـفـيـفـا) واالحتاد
االســـيـــوي واحتــــاد الـــكــــرة في دولـــة
ـتـحــدة ومـحـكـمـة االمـارات الـعــربـيـة ا

الكاس بهذا اخلصوص.
وتـــســـاءل عـــمـــا إذا كـــان هـــنـــاك دوراً
لالحتـاد الـعـراقي لكـرة الـقـدم باخـتـيار
مالعب الــسـعــوديـة كــمـلــعب مـفــتـرض
لــلــعـــراق أم أن االحتــاد الــدولي لــكــرة
ـمـلـكة الـقـدم (الـفـيـفا) اخـتـار مـالعب ا
الـعربـية الـسـعوديـة بدون عـلم االحتاد
الـعراقـي مؤكـدا عـلى توضـيح أسـباب
تـأخـر االحتـاد العـراقي لـكـرة الـقدم في
الــطــعن بــقــرار االحتــاد الــدولـي لــكـرة
الـقــدم الـقــاضي بـنــقل مـبــاراة الـعـراق
مـلـكة الـعربـية واالمـارات الى مالعب ا

واالدعاءات غـير الدقـيقـة جرى إصدار
قــــرار جـــائــــر مـن االحتــــادين الــــدولي
واآلسـيـوي يـفـيـد بـحـرمـان الـعـراق من

هذه الفرصة.
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وأكـد أن هـذا األمــر يـسـتــدعي الـتـدخل
ــســتـويــات لــعـدم الــرســمي وبـأعــلى ا
الـسـمــاح بـاالبـتـزاز واالســتـفـزاز الـذي
تـعـرضت له كـرة الـقـدم الـعـراقـية خالل
األســبـــوع اجلــاري بــصـــورة مــعـــلــنــة
ومكـشوفة ولـغايات تـفهمـها اجلمـاهير
الرياضية العراقية وهي نقل مباريات
منتـخبنـا الوطني مع نـظيره االماراتي
الى مـلـعب مـحـايـد دون اخـذ مـوافـقات

العراق.
ودعــا الـزامــلي رئــيس احلــكــومـة إلى
الـتـدخل الشـخـصي من خالل الـقـنوات
الــدبـلـومـاســيـة الـرســمـيـة واســتـثـمـار
ـعـنـية الـعالقـات الـعـراقـيـة مع الـدول ا
ومــخــاطــبــة دولــة االمــارات الــعــربــيــة
تحدة والضغط على االحتاد الدولي ا
واالحتــــاد االســـيــــوي الــــكـــرة الــــقـــدم
رتـقـبة ـبـاراة ا لـلـمـوافقـة عـلى إقـامة ا
ـنــتـخــبـ الــشـقــيـقـ الــعـراقي بــ ا
العب العراقية حسب واإلماراتي في ا
مـــا كـــان هــــو مـــقـــرر لـــهـــا واعالمـــنـــا
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دينةِ البصرة أنهت اللـجنةُ التفقديّة في احتـادِ كأس اخلليجِ العربي لكرةِ الـقدم زيارتها التفقـديّة 
ُقبلة للبطولة. وخرجت بانطباعٍ إيجابي بشأنِ جاهزيتها الستضافةِ النسخةِ ا

وسوي اللـجنةَ التـفقديّة في زيـارتها حيث  ورافقَ عضو االحتـاد العراقيّ لكـرةِ القدم أحمـد ا
ـسـتشـفـيات قـبل إلى جـانبِ ا العب اخلـاصـة بـاستـضـافـِة النـسـخةِ 25 مطـلع الـعـامّ ا حتديـدُ ا
ُخـصصـة للـمـنتـخبـاتِ وكبـار الـشخـصيـاتِ واللـجان الـتـنظـيمـيّة واإلعالمـي ُعـتمـدة والـفنـادق ا ا
واجلماهـير.وكان وفـدُ اللـجنة الـتفقـديّة الحتادِ بـطولة كـأس اخللـيج العربي قـد وصلَ صباح أمس
اجلـمعـة إلى مـديـنـةِ البـصـرة بـرئاسـةِ األمـ الـعـامّ الحتادِ كـأس اخلـلـيج العـربيّ الـقـطـري جاسم

الرميحي إضافةً ألعضاءٍ من دولِ البحرين والكويت واليمن.
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V∫ وحدة تدريبية للمنتخب الوطني قبل مواجهة االمارات وسوريا M
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مثـلت مفاجاة حرمان اجلماهير الرياضية من مؤازرة منتخبنا
ـبـاراة الــقـادمـة الــتي سـتـجــمـعه بــنـظـيـره الــوطـني في اطــار ا
ؤهلة ـنتخب االماراتي في اطـار الدور احلاسم للـتصفيـات ا ا
ـونديال قطر في ضوء ما تعرضت له مدينة اربيل من الهجوم
بـالصـواريخ الـبـالـيـستـيـة والـتـبـريـرات االمنـيـة الـتي  رفـعـها
ـدينة نحو مـلعب محايد باراة من ملعب ا لـتحويل وجهة تـلك ا
العـب االردنـيــة حــيث مـثل ــبـاراة فـي احـد ا تـمــثل بــاقـامــة ا
الـقرار الـذي اصـدره االحتاد االسـيـوي بكـرة الـقدم كـونه كان
قـرارا مـفـاجـئـا لــكـنه في الـتـوازي لم يــكن قـرارا غـريـبـا حـيث
عـرف عن منتخبنا الـوطني مواصلة خوض مـبارياته منذ عقود
العب االخـرى دون ان يــحـظى بـفـرصـة الـلـعب مـا بـ عـلى ا

جماهيره او على ارضه ..
وقد توقفت وسائل اعالم عراقية عند هذا القرار حيث وصفته
ـبادرات واالنـشـطة بـاجلائـر والـظالـم كونه نـسف الـكـثيـر من ا
سـؤولـة لتـمريـر رسائل اطـمئـنان الـتي اسهـمت بهـا اجلهـات ا
ـثال ـي  سـواء لالحتــاد الــقـاري او احتــاد كــرة الـقــدم الــعـا
بـالـفيـفـا فـيـمـا شـبه اخـرون بـكـونه مـوازيـا الى مـا ابـرزه حكم
ـلـحق االسـيـوي ومـا مـبـاراة فـريق نـادي الـزوراء في مـبـاراة ا
شـهـدته من خـروقــات حتـكـيـمـيـة ابـعــدت الـفـريق الـعـراقي عن
ـلحق ومـواصـلة مـشوار مـواصلـة مـشواره في عـبـور حاجـز ا
ـهمـة والتي شـهدت مـنذ مواسم الـتواجد بـالبـطولـة االسيـوية ا
عـروضا متـباينـة من جانب الفـرق العراقـية التي لم تـنجح بفك
شـفرة مـثل هـذه الـبطـولـة ومواصـلـة مـشوارهـا فـيـها واجـتـياز
الـفرق االسيوية االخرى التي ابتنت لـها جتربة مهمة في غمار

بطولة دوري ابطال اسيا ..
ونـعود لـلقرار الـذي وصف بالـصادم واجلـائر والـذي استـقبله
اعالمـيــون من خالل بـرامــجـهم بــذرف الـدمـوع كــونه كـان قـد
صـدر لـيـبـدد كل مــشـاعـر الـتـفـاؤل الـتـي كـانت تـغـمـر اطـراف
ـعــنـيــة بـقــرب رفع احلـظــر والـشــعـور من االعالم واجلـهــات ا
جـانب اجلمـاهـير الـعـراقيـة بـان مالعبـنـا باتـت قاب قـوس او
ية ـنتـخبـات العـا ـهمـة وجذب ا ادنى من تـضيـيف البـطوالت ا
ؤشرات تستبعد لـلتباري على ارض الرافدين فيما كانت كل ا
صـدور مثل هكذا قـرار وبهذا الـتوقيت ليـقضي اوال على امال
رؤيــة مـنــتــخـبــنـا وهــو يــخـوض مــبـاراته االســيــويـة في غــمـار
االســتــحــقـاق االهم ومـع جـرعــات الــتـفــاؤل الــتي تــعـمـل عـلى
ــبـاراة ــنـتــخب االمـاراتـي واحلـصــول عـلى نــقـاط ا اجـتــيـاز ا
الثـالثة الثمـينة التي تـقرب منـتخبنـا تماما من خـوض مباريات
ـطـلوبـة البـعـاد شـبح ـلـحق او الـشـعـور بـجـرعـات الـتـفـاؤل ا ا
ـنتخب ا طـبعت اداء ا هـزوزة التي لطـا سـتويـات ا الـنحس وا
ـا لو ـطلـوبة الـتي لر وابـعدته عن حتـقيق الـنتـائج االيـجابـية ا
ـركز الـذي يقـبع فيه حتـققت لـكان مـركزنـا افضل بـكثـير من ا

نتخب في الوقت احلالي .. ا
ـؤشـرات ان نـستـبـعـد فـكـرة اللـعب في عـلـينـا في ضـوء تـلك ا
ا مالعـبنا وب جمهورنا وستبقى االنشودة العراقية التي لطا
كــان يـتـغــنى بـهــا جـمـهــورنـا الـريــاضي لـيــزيـد من مـعــنـويـات
الالعـب حاضرة حـيث تقول كلـماتها (هذا مـلعب وذاك ملعب
ووين مـا تريدونا نلـعب ) واستحضـار روحية الالعب العراقي
السـيما في فترة الثمانينات وفي خضم تصفيات مونديال عام
1986 الـتي حققنا فيها بطاقة الـتاهل اليتيمة حيث كنا خالل
تـلك التصفـيات نخوض مـبارياتـنا على مالعب محـايدة ما ب
نتخبنا ان العب االماراتيـة حتى حتقق  الـطائف السعودية وا
قارعة مـنتخبات العالم ـكسيك  ناه ويذهب الراضي ا يـظفر 

في تلك احلقبة التي التسقطها الذاكرة بسهولة ..
وعـلى العـبيـنـا ان يـوظفـوا ابـعادهـم عن خوض مـبـاراتـهم على
ـبـاراة العب الـعـراقــيـة لـعـامـل حتـدي واسـهـام بــان تـكـون ا ا
العب االردنـيــة فـان تـلك الـقـادمــة وحـتى  خــوضـهـا عــلى ا
ا طبعت العب سـتكون بوابة البعـاد اي مؤشرات سلبيـة لطا ا
ـدرب عبد الـغني شهد في ان اداء الالعـب وستـكون فرصة ا
ـنـتخب الـوطـني في ان تـكون قـبـلـة بـقيـادة ا ـحـطـته ا يـسهم 
مـباراتـنا امـام االمارات مـحطـة بارزة في االسـهام بـابعـاد لغة
ـا تـكـررت نـتـيـجـتـهـا مـرارا او االخـفـاق من الـتـعـادل الـتي طـا
نـتـخبـ االيراني والـكوري و الـتوجه قـطبي اجملـموعـة وهمـا ا
بـابــصــار الالعــبــ لـتــحــقــيق الــفـوز
واالسـتــئـثـار بـنــقـاطه الــثالثـة الـتي
سـتسـهم بتـحقـيق طمـوح التـواجد
ـا بـحثت ـلحق الـتي طـا ـبـاراة ا

عنها جماهيرنا الرياضية .
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طــــالب الــــنــــائب األول لــــرئــــيس
مــجـلس الـنــواب حـاكم الـزامـلي
احلـكـومـة الـعـراقـيـة بـالـتدخل
دبــلـومــاســيــاً لــثـني
االحتـــــــــــــــــــــاد
الــــــــــدولـي
لــــــــكــــــــرة
الـــــقـــــدم

WOC  w  q b U  wL UJ « V UD  wK «e «
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ــبـيــة ا أحـمـد ـالـي لـلـجــنـة األو ا
ــواي صـــبـــري ورئـــيس إحتـــاد ا

التاي مصطفى جبار علگ.
ركزي لكرة وقال عضو االحتـاد ا
الــــطــــاولــــة عــــادل عــــبــــدالــــله ان
ــنــتــخـب االيــراني هــيــمن عــلى ا
نــتــائج الــبــطــولـة مــتــفــوقــاً عـلى
ـــشــاركــة ــنـــتــخـــبــات ا جــمـــيع ا

وبجميع الفئات العمرية.
مــضـيـفــاً ان مـنــتـخــبـنـا الــوطـني
لالناث شـارك بخمس فـئات وقدم
مسـتويات طيـبة بيـد انه إصطدم
ـنافـس عـلى مـستـوى عال من
مــصـــر وإيــران الســيـــمــا في دور
الـثــمـانـيـة لــنـحـصل في الــنـهـايـة
على وسـام وحيد حـققـته الالعبة
أثـــمــان عـــقــيـل مــحـــرزة الــوســام
الـنــحـاسي. واشــار عـبــدالـله الى
الــنـــجـــاح الــبـــاهــر الـــذي حـــقــقه
احتـاده من الـنـاحـيـة الـتنـظـيـمـية
ـــرة األولـى الـــتي قــــائالً إنــــهــــا ا
يشهد العراق تنظيم هكذا بطولة
عـلـى مـسـتـوى عـال من احلـضـور
شاركـة حيث شارك فيـها أكثر وا
مـن خـمــســة عــشــر مــنــتــخـبــاً من

مختلف دول العالم.
وعــلـى صــعــيــد اخـــر اكــد رئــيس
ـركــزي لــكـرة الــطــاولـة االحتــاد ا
هـــيــرده رؤوف أن إرتـــفـــاع عــدد
ــشــاركـــ في بــطــولــة الــعــراق ا
الــدولـــيــة أبــهـــر االحتــاد الــدولي
ــيــاً ومــشــهــد كــرة الــطــاولــة عــا
مـبـيــنـا ان الـبـطــولـة أسـهـمت في
رفع تــصــنــيف العــبــيــنــا عــربــيــاً
وآســــــيــــــويــــــاً. وقــــــال رؤوف في
تــــصــــريح صــــحـــفـي إن االحتـــاد

الــــعـــراقـي جنح فـي احــــتــــضـــان
نتخبـات من خالل إقامة بطولة ا
دولـــيـــة مـــعـــتـــرف بـــهـــا من قـــبل
االحتـــــاد الـــــدولـي وبـــــالـــــتـــــالي
ـقبـلـة على رحـلـة ا سـنـعمـل في ا
اســتـــضـــافـــة إحــدى الـــبـــطــوالت
الـعربـيـة واآلسيـوية السـيـما بـعد
الـــنــجــاح الـــتــنـــظــيــمي واإلداري
وهــذا مــا انــعــكس ايــجــابـاً عــلى
ــشــاركــة. ردود أفــعــال الــوفــود ا
ـكسب اآلخر وأضاف رؤوف ان ا
هـو من الـنـاحيـة الـفـنيـة إذ تـمكن
العــــبـــونــــا والعـــبــــاتـــنــــا من رفع

تـصـنـيـفهـم الدولي بـعـد مـواجـهة
أبـطـال اللـعـبة من أوروبـا وآسـيا
وأفــريــقــيــا بــعـد فــتــرة انــقــطـاع
طــويــلــة وأيــضــاً كـسـب اخلــبـرة
واالطالع عـلى أسـلـوب لـعب هـذه
ــــــدارس" مــــــشـــــــيــــــرا الى ان " ا
كسب الكبير هو احلصول على ا
جــيل سـيــكـون الــرافــد احلـقــيـقي

للمنتخب األول.
وتــــابـع رؤوف ان إرتــــفــــاع عــــدد
شـارك في هـذه البـطولـة أبهر ا
االحتــــاد الـــدولي ومـــشـــهـــد كـــرة
ــيـــاً إذ وصل عــدد الـــطــاولـــة عـــا
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ـــركــزي وقع االحتـــاد الــعـــراقي ا
لــلــطــاولـة مــذكــرة تــفــاهم ثــنـائي
مشـتـرك مع نـظـيـره الـفـلـسـطـيني
عـــلى هـــامـش بـــطـــولـــة الـــعـــراق
الـدوليـة بالـلـعبـة والتي تـتواصل
ـدينـة الـسلـيـمانـية مـنـافسـاتـها 

في إقليم كردستان العراق.
ـذكـرة األم ورعى لـقـاء توقـيع ا
ـبـيـة الـوطـنـية الـي للـجـنـة األو ا
الــعــراقــيــة أحــمـد صــبــري فــيــمـا
وقـــعــهـــا رئــيـــســا االحتـــادين في
الـبـلـدين الـشــقـيـقـ عن الـعـراق
هــــردة رؤوف وعـن فــــلــــســــطـــ
ـذكرة رضوان شـريف. تضـمنت ا
تـبادل اخلـبرات الـفـنيـة واالدارية
وإقـــامـــة الـــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة
عـسكرات والتـحكيـميـة وإجراء ا
ـشـتـركـة والـلـقـاءات الـتـدريـبـيـة ا
الــثـــنـــائـــيــة الـــتـــجـــريــبـــيـــة بــ
منتخبات البلدين الشقيق بكرة
الطاولة وجلميع الفئات السنيّة.
وفي خـتـام لــقـاء الـتــوقـيع تـبـادل
رئـــيــســا االحتــادين الـــشــقــيــقــ
الـــهــدايـــا الـــتـــذكـــاريـــة والــدروع
ــــؤســـســـتــــيـــهـــمـــا الـــرســــمـــيـــة 

. الرياضيت
ومن جــهـة اخـرى أخـتـتـمت عـلى
ـغـلـقة قـاعـة األلـعاب الـريـاضـية ا
في جـامـعـة الـسـلـيـمـانـيـة بـطـولة
الـــعـــراق الــدولـــيـــة لـــلــنـــاشـــئــ
والــشــبــاب بــكــرة الــطــاولــة لــكال
.وحضـر اخلـتـام عـضو اجلـنـسـ
بية كـتب التنـفيذي لـلجنـة األو ا
الـوطـنـيـة العـراقـيـة رئـيس إحتاد
الـثالثـي بـخــتـيــار فــريق واألمـ

نتـخب بعد قـرار الفيـفا واالسيوي ا
ـبــاراة بــشـكل فــاجـأ بــنـقل مــلــعب ا
اجلـمـيع هـنـا الـرافـضـ جـمـيـعـا له
النـه قــــد يـــــعــــرضه الـى وضع اخــــر
بـعدمـا فقـد الهم عامـلي اللـعب حيث
االرض واجلـمــهـور وحتــكم الــفـيــفـا
واالسيوي بتحـديد مكان اللعب دون
منح الفرصة الحتاد الكرة في عملية
ـلــعب جـريـا عــلى الـعـادة اخـتــيـار ا
وقـبل خلق حـالـة ارتبـاك في الـشارع
العراقي وزياد ة معاناة االبتعاد عن
فـريـقه عـنـدمــا اسـتـمـر يـلـعب خـارج
مـيـدانه مـنذ ثـالثة عـقـود اكـثر وسط
قـرارات مــتـاجـجــة احملـبــطـة وخـلف
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كماال جند فائدة لتصريحات االحتاد
في الــلـجــوء حملــكـمــة الــكـاس اذا لم
يستجيب الفيفا في العدول عن قرار
ــبــاراة امـام 24 ســاعــة عــلى نــقـل ا
مـوعــد الـسـفــر الى مـديـنــة الـريـاض
ـواجهـة التي سيـنتـقل لها خلوض ا
نتخب االماراتي بـعد غد كما أعلن ا
عن ذلك رسـمـيا في وقـت كان يـتـع
عــلى الـــفــيـــفــا واالســـيــوي حتـــديــد
باراة بعد سوغات الـكافية بنـقل ا ا
ـكن حتـديـد إقـامـتـهـا في بـغـداد وال
ـايـجـة مــبـاراة االمـارات مع الـنـظــر 
ـا تـكـون اهـمــيـة الـنـتــيـجـة الــتي ر
واجهة حاسمـة الن بعدهـا االنتقـال 
سـوريـا في مـهمـة تـبـدو اقل خـطورة
بعدما خرجت سـوريا من التصفيات

لــكن كـلـي شيء يـبــقى بــانــتـظــار مـا
سـتــقـوم به لـبـنـان في مـوقف افـضل
ركـز الـرابع بـست نـقاط مـنـا حـيث ا
تـســتـضــيف سـوريــا الـتي كــانت قـد
تـغلـبت عـليـها فـييـعقـر دارها بـثالثة
اهـداف لهـدف والن االمـور مخـتلـفة
ــنـتـخـبــ حـيث لـبــنـان الـتي امـام ا
جتــد من فــرصــة الـلــقــاء قــائــمـة في
ـطـلوبـة وتـعـزيز حتقـيق الـنـتـيجـة ا
تافسة على بطاقة امام البقاء على ا
ـلـحق ولو انـهـا ستـلـعب مبـاراتـها ا
ونـديال تـاهلـة  االخـيرة في إيـران ا
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وتـخــتـتم الــيـوم الــثالثـاء مــبـاريـات
اجملـــمــوعـــة االولى لــلـــدرجــة االولى
بــكـرة الــقـدم عـنــدمـا تــقـام ســتـة مـو
اجـهـات ضـمن الـدور االخـيـر وفـيـهـا
يــلــعـب دهــوك والــرمــادي وكالهــمــا
ضــمــنــا الــبــقــاء ويــنـــــتـقـل احلـدود
ـتـاهل الى مـلعب الـعـلم الـذي هبط ا
للدرجـة الثانيـة ويامل صليخ يـتعثر
ــرور عــنــدمـا مــصــافي اجلــنــوب وا
يسـتقـبل عفك والـتطلع الى الـنتـيجة
ـطــلـوبــة لـتـعــزيـز امـال الـــــــــبـقـاء ا
والـكـوفة ومـيـسـان ويسـعى مـصافي
اجلــنــوب بــتــعــثــر صــلــيخ وايــقـاف
ــرور لـكي يـضـمن الـبـقـاء ويـسـعى ا
دني االسـتفـادة من الوضع الدفـاع ا
احملبط لسـوق الشيـوخ الذي كان قد
هــبط من اجل دعم مــشــروع الــبــقـاء

اكثر.
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اعــلن اجلــهـــاز الــفــني لــلـــمــنــتــخب
الـعـراقي لـكـرة الــقـدم قـائـمـة أسـمـاء
الـوطـني الــذي سـيـخــوض مـبـاراتي
ــقـبل وسـوريـا االمــارات اخلـمـيس ا
في فـي الـتــاسع والـعــشـرين من آذار
اجلــــاري في اخــــر اجلــــولــــتــــ من
ـؤهلـة لكاس التـصفـيات اآلسـيوية ا
العالم في قطر العام احلالي وضمت
الـــقـــائــــمـــة الالعـــبــــ جالل حـــسن
ومحـمد حمـيد ودولفـان مهدي ومود
رمى وكل من احمد شاكر حلراسـة ا
ابــراهـيم وعـلي فــائـز ومـنـال يـونس
ومـــصـــطـــفى نــــاظم وســـعـــد نـــاطق
وعــبـاس قـاسم وضـرغــام إسـمـاعـيل
ومــصــطــفى حــمــيـد ومــهــنــد جــعـاز
وحـسن رائـد وشـيـركـو كـر لـلـدفاع
ولـلـوسط كل مـن مـحـمـد عــلي عـبـود
وامـجـد عـطـوان وســعـد عـبـد االمـيـر
وزيـدان إقـبـال وحـسـ عـلي وبـشار
رسن وحــــسـن داخل وحــــسن عــــبـــد
الــكــر واحــمــد فــرحــان وابــراهــيم
ن بـايش وزيدان اقـبال ولـلهـجوم ا
حــســ وعالءعــبـاس ومــهــنــد عــبـد
الـــرحـــيـم وعـــلي احلـــمـــادي وتـــاتي
عـمـليـة اخـتـيـار االعـبـ بـعـد الـلـقاء
الودي مع منتخب زامبيا الذي جرى
اضية والذي انـتهى بفوز اجلمعـة ا
الـوطــني بـثالثــة اهـداف لــواحـد في
نـتــيــجـة مــعــنــويـة مــحــفــزة قـبل ان
ــديـر تــكــشف االمــور كـامــلــة امــام ا
الـفـنـي الـثـالث لــلـمـنـتــخب في فـتـرة

ـونـديـال قـطـر ـؤهـلـة  الـتـصـفـيـات ا
الكـاب غـني شهـد في الوقـوف على
نتخب ومن ستوى العام لالعبي ا ا
اجل الـوصـول لــتـولـيـفـة مــنـسـجـمـة
قـــادرة عـــلى تـــغـــيـــر مـــســـــار االداء
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باراة اخـتبار كبير ومهم وستكون ا
ان يـــكــون الــشــهـــد قــد حــدد مــواقع
اخلـطــأ في الـدفــاع وحـيث الــهـجـوم

االسـوء فـي فـرق اجملـمـوعـة وتـكـون
االمـــور قـــد اتـــضـــحت اكـــثـــر بـــعـــد
لقاءزامبيا و من خالل مالحظاته في
الـوحــدات الـتــدريـبــيـة قــبل ايـام من
خـوض لــقـاء الــتـحــدي مع االمـارات
الذي سيقام في الـسعودية اخلميس
قـبل الرابع والعـشرين من اجلاري ا
الذي يـحتـاج به للـفوز ولـدعم االمال
ـواصـلـة الـبـحث عن احلـصـول على
بطـاقة ملـحق اجملمـوعة االولى التي

يـراهـا اجلـمـيع غـايـة في الـصـعـوبـة
فـي ظل فـــارق الـــنــقـــاط والـــتــرتـــيب

ستوى . وا
wM u « WLN

وفي كـل األحــــوال تــــبـــقـى مــــهــــمـــة
الـوطـني صـعبـة وفي ان يـظـهـر على
سـؤولية اذا ما عـلمنا هـمة وا قدر ا
مـدى صـعـوبـاتهـا وأهـمـيتـهـا بـنفس
ـسـتـوى والـنجـاح سـيـكـون إجنازا ا
رائـعـا بعـد الـتـحديـات الـتي واجهت

ـشــاركـة الى سـت عـشـرة الــدول ا
ـــــثــــلـــــون (ســـــوريــــا دولـــــة 
والــسـويـد وإيــران ومـصـر
واألردن وقــطــر ولــبــنــان
وفـلــسـطـ وبــلـجــيـكـا
وســـــــــيــــــــرالنـــــــــكــــــــا
والـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــمـن
واجلـــزائــر وعـــمــان
والــــــــبـــــــرتـــــــغـــــــال
وكــــــــــرواتـــــــــــيــــــــــا
بـــــاالضــــــافـــــة الى
ــضـــيف الـــبـــلـــد ا

العراق.
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االيرانية
بنهائي
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ـصري ـمـثل واخملـرج ا ـوت االحد ا غـيب ا
زكي فـط عبد الوهاب عن  66عـاما بعد
ــرض.وكـان عــبـد الــوهـاب قـد صـراع مع ا
أعـلن إصـابـته بـسـرطـان الـرئـة عام 2019
اضي ـرض ثم أعلن الـعام ا وتـعافيه من ا
خ.ولـــد عـــبــد إصــابـــته بـــورم جـــديـــد في ا
الـوهـاب عـام  1955لــعـائـلــة فـنـيــة عـتـيـدة
فــوالــده اخملـرج فــطــ عـبــد الــوهـاب وأمه
طـربة الشهـيرة الراحلـة ليلى مراد. وخاله ا
ــعــروف مــنــيـر ــمــثل ا ــغــني وا ــلــحن وا ا
عهد مـراد.درس عبد الوهاب اإلخراج في ا
العـالي للسينمـا في القاهرة وبدأ مشواره
الـفني مـسـاعـدا لإلخراج مع عـدد من كـبار
اخملــرجــ مـثـل يـوسف شــاهــ في فــيـلم
الــيـوم الــسـادس وعــلي بــدرخـان في فــيـلم
أهل الـقمة وسـميـر سيف في فـيلم شوارع
من نـار.وشارك عبد الوهاب في التمثيل فى
العـديد من األعمال التلفزيونـية والسينمائية
مـنــهـا اسـكـنــدريـة كـمـان وكــمـان وسـكـوت
هــنــصــور لــيــوسف شــاهــ وريش نــعـام
ـــنــوع االقـــتــراب او وبــحب الـــســـيــمـــا و
الـتـصـويـر.وأخـرج فـيـلـمـه األول رومـانـتـيـكا
عام  1996ولـكنه لم يسـلك مسار اإلخراج
بعـد تـلك الـتجـربـة.وكـان آخر األعـمـال التي
شارك فـيها فـيلم (العـنكبـوت) بطولـة أحمد

السقا ولم يعرض الفيلم بعد.

بـخـصـائص كثـيـرة جـعـلت مـنه مـنـفردا
في الـتـقـيـيم بـشـكل خـاص مـقـارنـة بأي

برنامج حواري. 
 U uKF  W UÐ

شاهد الذي اذا ان هذا البرنامج يـشد ا
يـتــابـعه من الــبـدايـة الى اخلــاتـمـة النه
ـتــنــوعـة ـعــلــومــات ا يــقــدم بــاقـة مـن ا
ـــرتــبـــطـــة بــهـــا ووفق ــشـــاهـــدات ا وا
االختـصـاصات الـتي يـتم احلـوار معـها
ــا جــعل مــنه بــرنــامــجــا مــســتــدامــا
وبــقــصـة جنــاح التــنــتـهي ومـن عـوامل
ـا االسـاسـية جنـاح هـذا الـبـرنـامج ور
هو معد ومقدم البرنامج الدكتور مجيد
الـسامـرائي الـذي يحـاور بـطريـقـة فيـها
من احلــيــويــة واجلـذب وفــهم مــا يــريـد
شاهد لـيشد انتباهه رغم ايصاله الى ا
ــواضــيع الــتـي تــتم مــنــاقــشـتــهــا في ا
حــلــقــات الـبــرنــامج اخملــتـلــفــة كــالـطب
والهـنـدسة والـبيـئـة والصـيدلـة والرسم
سرح واللغة والدين... الخ ,اذ يضع وا
الشخـصية الـتي يتم معـها احلوار امام
ــعـرفــة وصــيــاغـة مــســؤولــيـة اتــقــان ا
ــعـــلـــومــة ولـــغـــة احلــوار واخـــتـــيــار ا
ـــتــنـــاســقــة ذات الـــعــبـــارات واجلــمل ا

االهمية القصوى للمشاهد.
لـقد عـايـشت الـسامـرائي اليـام عـدة قبل
ان اسجل مـعه حـلقـة من هـذا البـرنامج
ومن خـالل الــنــقــاشــات وتــبــادل افــكـار

(الــــشـــرقــــيــــة) ذلـك الــــصــــرح االعالمي
ـستوى ـنافس الـقوي على ا الشامخ وا
ي اذ تــبــدو الــفــلــســفــة احملــلـي والــعــا
ـتـبـعـة في صـيـاغـة ورسم الـسـيـاسات ا
والبـرامج للـوصول الى اهـداف وضعت
هنية عالية قد انتجتها عقول محترفة
مـتــخـصـصـة ومــبـدعـة الـتـي تـهم حـيـاة
الـفرد والـعـائـلة واجملـتـمع وعـلى جـميع
الـــصـــعــد الـــســـيــاســـيـــة والـــثــقـــافـــيــة

واالجتماعية والعلمية واالقتصادية...
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ــزايــا الـتي لــذا فـمـن الـصــعب حــصـر ا
تتصف بـها قناة (الـشرقيـة) فهي عنوان
كــبــيـر يــحـتل مــكــانـة مــتـمــيـزة جــديـرة
بالـتقـدير واالحـترام ولـذلك اقول جـازما
انها القـناة االولى محلـياً وفي الصدارة
يـا وحيث الـناطـق بـلغـتها عربـيا وعـا
اال انـني ســأورد عـلى وجـه اخلـصـوص
برنامج مـتميـز بكل تفـاصيله اخـذ حيزا
كبـيرا واصـبح يـؤثر بـدرجة واسـعة في
جذب اهتمام ومشـاهدة اعداد كبيرة من
ـسـتويـات الـعمـرية ـخـتلف ا الـناس و
والثقافـية والتوجـهات الفكـرية وهذا ما
تــأكـدت مـنـه من خالل اسـتــبـيــان يـومي
اجـريه بـشـكل مـبـاشـر مع الـكثـيـرين في
ـــــدارس واالســـــواق اجلـــــامـــــعــــــات وا
ـيز وميـادين الـعمل اخملـتلـفة ,وان ما 
هـــذا الــــبـــرنــــامج الـــعــــتـــيــــد وتـــفـــرده

استطاع بناء قـنوات وجسور للتواصل
علومات التي يـعتقد هو انها ذات مع ا
قـيمـة وتـناسب االهـمـية الـقـصوى لـهذا
البـرنامج فهـو كصـياد اللـؤلؤ يـتفحص
بــطـريـقــة دقـيـقــة مـا هــو ثـمـ لــيـجـمع
ـتنـوعة ثم يـقوم عـلومـات الـكثـيرة وا ا
بـعـملـيـات الـفـرز والتـرتـيب والـتـنـسيق
ــوضـوع ـعــلـومــات لـيــنــتـهي  لــتـلـك ا
متكـامل لذلك فـأنك تدخل في اخـتبارات
وامتـحانـات من خالل ما يـشبه بـالسرد
والـــقـــصص يـــدور بــيـــنك وبـــيــنـه قــبل

التسجيل حللقة البرنامج..
ومن اجلدير بالذكـر ان مخرج البرنامج
ـتـاز بـالـكـفـاءة وهو حـيـدر االنـصاري 
ــشـاهـد والــلـقـطـات بـارع فـي اخـتـيـار ا
وتـرتـيـبـهـا بـطـريـقـة بـحـيث انك تـشـعـر
بــالـــفــخــر واالعــتــزاز وكــأنه اخــتــار لك
ــــا تــــفـــكــــر به فـي عـــرض بـــأحــــسن 
ـتـابع دون ـشـاهـدات بــطـريـقـة تـشـد ا ا
شاهد ملل عبر دقـائق البرنامج ليـجد ا
نـفـسه امـام حـسـرة عـنـدمـا يـعـلن مـقـدم

البرنامج النهاية.
لذا فأن هـذا البرنامج مـن البرامج التي
اضافت لقناة (الشرقية) قدرا من التميز
وهــكــذا فــأنـــنــا امــام ابــداع يـــســتــحق
الـتـقـديـر(الشـرقـيـة وبـرنـامـجـهـا اطراف
احلديـث معـداً ومـقدمـاً ومـخرجـاً وكادر

التصوير).
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البروفـيسور في جـامعة مـريالند بامـريكا حـاضر السبت
اضي في النـدوة التي اقامتـها شبكـة العلمـاء العراقي ا
في اخلـارج بـعـنـوان (التـكـنـولـوجـيا الـنـوويـة وتـطبـيـقـاتـها

احملتملة في العراق).
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الـــشـــاعــــر الـــســـوري صـــدرت له
مـــؤخــراً روايـــة بــعـــنــوان (جــرس
إنــذار) بـعـد ثالث روايـات سـابـقـة
عــــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا هـي: (شـــــــــارع
احلـــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــــة 2001)
شـنكـالـنامه  2018)-  (جـمهـورية

الكلب 2020).
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ـقبل طـالب الـدراسات الـعلـيا الـعراقي يـناقش اخلـميس ا
عـنـونة (الـنـشاط الـعـلمي ودوره في اطـروحـة الدكـتـوراه ا
ـوذج ــعـلــومــات ا الــتــوارث اجلــيـني بــ الــعـلــوم:عــلم ا

تطبيقي).
wL '« 5 Š

ــطـرب االمــاراتي اعـلـن عن جـديــده(امي جـنــة) كـلــمـات ا
كرّار الـدلفي  أحلـان ورؤية مـوسيـقيـة حس اجلـسمي

توزيع زيد عادل.
l U½ œULŽ

االعالمـي والــفــنـــان الــعــراقي تـــلــقى امـــنــيــات االوســاط
االعالميـة والـفـنـيـة بالـشـفـاء الـعاجـل اثر تـعـرضه جلـلـطة

دموية ارقدته فراش العافية في احد مشافي بغداد.
ÍœU¼ Õö

ـاضي مـعـرضه الـتـشـكـيـلي الـعـراقي افـتـتح االسـبـوع  ا
ـعـنـون (اقـنـعـة) في قـاعـة حـوار بـبـغـداد. وضم لـوحـات ا

فنية متعددة.
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عميـد كلية الطب بـجامعة ذي قار اشـرف على ملتقى اور
الــعــلــمي االول المــراض الــعـيــون الــذي اقــامــته الــكــلــيـة
شـاركة مع اجلمـعية الـعراقيـة المراض العـيون ودائرة با
اضي صـحـة مـحافـظـة ذي قـار والـذي  اخـتـتم الـسبـت ا

. دة يوم بعد تواصلة 
 U½«b  ÊU½bŽ

اخملـــرج والــبــاحـث الــســيــنـــمــائي االردني رئـــيس قــسم
الـسيـنـما في مـؤسـسـة عبـداحلـميـد شـومان قـدم الـورشة
ـؤسـسـة بعـنـوان (كتـابـة الـفيـلم الـوثـائقي التي اقـامـتـها ا
شارك فيها  15 طالبا كمشروع فني) واستمرت  3 أيام 

وطالبة في صناعة االفالم.
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الـفــكـريـة الـصــحـيـحــة لـلـنـشـىء اجلـديـد  وقـال
ـســرحـيـة ( سـبـق لـنـا أن قــدمـنـا هـذا مــخـرج  ا
الـعــرض والقى إقــبـاآل كــبـيــراً  وتــلـبــيــة لـرغــبـة
ـــشـــاهـــدة عـــروض ـــدارس  إدارات عـــدد مـن ا
األطـــفــــال  إعــــادة  هـــذا الــــعــــرض من خالل
ـسرح الـطفل ـسرحي لـلفـرقة الـوطنـية  ـوسم ا ا
وقـد الحـظـتم  تـفـاعل األطـفـال مـعه  وهـذا دلـيل
عـلى إن رسـالـتـنـا اإلرشـاديـة الـفـنـية قـد وصـلت
ونعتـقد جازم  بـأهمية مسـرح الطفل في حياة

تحضرة). اجملتمعات ا
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ـسـرح الـطفل مـسـرحـية قـدمت الـفرقـة الـوطـنيـة 
(أمـيـرة األحالم) تـألـيف  فـالح حـسـ الـعـبـدلـله
وإخراج الـفنان حسـ علي صالح وتمـثيل نخبة
ـثلي الـفـرقة الـوطنـية لـلتـمـثيل عـلى خشـبة من 
ـــاضي حـــضــر ـــســـرح الــوطـــنـي.االســبـــوع ا ا
العـرض عدد كبـير من تالميـذ وتلمـيذات مدرسة
ـهـدي األهـليـة في الـبـنـوك   ودار أيـتام اإلمـام ا
الـطـفل الـعـراقي.وسط تـفاعـل كبـيـر وفـرح غـامر
عــكس أهـمـيـة دور مــسـرح الـطـفل في  الــتـنـمـيـة

 bF² ð W UF « ÊuMH « 
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ــوســومــة بـاسـم الــفــنـان ــتــحــفـي الـدائـم وا ا
العـراقي الـراحل (فائـق حسن) تـتـضمن اعـماالً
لــلـفــنـانــ الـرواد ومــا بــعـد الــرواد.فـضالً عن
اصــدار مـــطـــبــوع صـــحــفـي بــاسـم مــهـــرجــان
الــواسـطي ومــشـاركــة قـاعــات الـعـرض الــفـني
لــدائـرة الـفــنـون الـعـامــة والـتي تــشـمل الـرسم
والـسـيـرامـيك واخلـزف والـنـحت واخلط.  كـمـا
ــهـــرجــان حتــتـــضن قـــاعـــة عــشـــتـــار ضــمـن ا
مـحـاضـرات ونـدوات تثـقـيـفـيـة وفنـيـة يـقـدمـها
تـخصـص في الفن كبـار األساتذة الـفنـان ا

التشكيلي.
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تستـعد دائرة الفـنون العـامة وضمن منـهاجِها
الـسـنـوي الفتـتـاح مـهـرجـان الـواسطـي بدورتهِ
الــرابـــعــة عــشــر في الـ 28 آذار اجلــاري الــذي
ـهـرجان ـدة اربـعـة ايـام. ويـتـخـلل ا يـتـواصل 
دعوة احد عشر فنانا عراقيـاً مغترباً للمشاركة
هـرجان عـبر إقـامة ورشـة رسم في احدى في ا
فنـادق بـغداد ثم تـعـرض نتـاجاتِـهم الـفنـية في
هرجان وتـودع الحقاً ضـمن اجملموعة الـفنية ا
الـعــراقـيــة الـتــابـعــة لـدائــرة الـفــنـون الــعـامـة.
ــهـرجـان بـافــتـتـاح قـاعــة لـلـعـرض ويُــسـتـهل ا

ُـتَابَـعَة مَع بَـعْض الـناسِ الـذين كنت تُـهمـلهم  ابـدأ با
يوم السعد االربعاء.

qL(«

ـتـهم بالـعـنـاد او التـكـبر  ال جتـعل نفـسك في وضع ا
كن متواضعا .

Ê«eO*«

ــــكـــــنك الـــــتـــــوسع و إجــــراء بَـــــعْض االتـــــصــــاالت
اجلديدة.يوم السعد الثالثاء.
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قــد تـكـون األمـور مــتـشـابــكـة  لـذا افـعـل مـا بـوسـعك
لإلبْقاء على األشياءِ واضحة. 

»dIF «

 قـد جتد ان بـعض االصدقـاء قد يـكونـون سبـيلك الى
عمل جديد لم تكن حتلم به .

¡«“u'«

اسـتفـد من جتارك الـسابقـة في بنـاء عالقاتك احلـالية
. .يوم السعد االثن

”uI «

حــاول ان تــركــز عـــلى عالقــات الــعـــمل في مــجــاالت
ستقبل . جديدة تفتح امامك ا

ÊUÞd «

احلب في قمـة االزدهار ال ترجئ عمل اليوم الى الغد
بسبب التشتيت.

Íb'«

خبر مهم قد يغير حياتك.أنت تُستقبل بترحاب حيثما
 . تَذْهبُ
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ـقربـ سيـشعرك بـفراغ كـبير سـفر احـد االصدقاء ا
.يوم السعد السبت.
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ة و صبرك يـساعدك على ترمـيم عالقات احلب القد
تصحح بعض االمور.
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الـشـريك في حالـة شك عـليك أن ال تـزيـدها .سـتواجه
جتديداَ في صداقاتك و ارتباطاتك.

 u(«
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اكــــــــتـب مــــــــرادفـــــــات
ومـعاني الكـلمات التي
تــقــرأ وتــكــتب افــقــيــا
وعــمــوديــا 'في الــوقت

ذاته:
1- صوت احملرك
٢- من مناطق دبي
1- يشهر ويعلن عن

السلعة
1- مكبر الكتروني(م)

ـرئــيـة لــقـد تــعـددت وســائل االتـصــال ا
ـؤثرات ذات ـصحـوبة  سـموعـة وا وا
اثــــر بـــالـغ عـــلـى تــــوجـــهــــات الــــنـــاس
ـا وضعتهم في حيرة واختياراتهم ور
من امــرهم في كــيـفــيــة اخـتــيـار مــا هـو
مــنــاسب وذا قـيــمــة الشــبـاع رغــبــاتـهم
وجـــنــوحــهم لـــلــوصــول الـى احلــقــائق
ـعــرفـيـة ايـنـمـا وحــيـثـمـا كـانت وهـذه ا
حتـتاج بـطـبـيـعة احلـال الى مـد جـسور
الثقة والقناعات التي تترسخ ب الفرد
والوسـيلـة االعالميـة لتـحقـيق استـدامة
الـــتــواصل الـــتي هي هــدف ذا اهـــمــيــة
بـالـغـة لـكـل مـؤسـسـة اعالمـيـة صـغـيـرة

كانت او كبيرة. 
وهنا البد من قول احلقيقة اذ تبرز قناة

يــعـيـش الـعــالم الــيـوم ثــورة سـبــبـتــهـا
الـتـقـانـات الـتي تـنـوعت بـدرجـة كـبـيـرة
جـــدا اذ ســبب جــانب مـــنــهــا االرتــبــاك
والــتـشـويش وعــدم الـتــركـيـز واحــيـانـا
الفوضى لـلفئـات اجملتمـعية اخملـتلفة...
وفي خــضم هـذا الــتـنــوع الـهــائل يـأتي
االعالم بـــكـل مـــقـــتــــربـــاته كــــأحـــد اهم
نـشاطـات االنـسـان عـرضه لهـذا الـتـنوع
ـــا له من اهـــمـــيـــة بـــالـــغــة فـي حـــيــاة

اجملتمعات.

بيروت
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في عـام  1965 زار  الــعــراق بــدعـــوة رســمــيــة من
وزراة اإلعالم الـصـحــفي الـلـبــنـاني الـكـبــيـر يـاسـر
هـــواري وكــــان فـي ذلك الــــوقت يــــصـــدر مــــجــــلـــة
(األسبوع العربي). وقد نسبت الوزارة ان يستقبله
طار نقيب الصحفي فيصل حسون ومعاون في ا
دير الـعام لـوكالـة االنبـاء العـراقيـة (واع) محسن ا
حس وكـان في االستقـبال الـزميل غازي الـعياش

الذي كان يراسل مجلة األسبوع العربي.
كـــنـت اعـــرف يــــاســــر هـــواري كــــواحــــد من ابـــرز
الصحـفيـ اللبـنانـي وله صالت جيـدة بصـحفيي
العـراق وهو الـذي فتح مـجلـته لطـلبـة الدورة االولى
في قسم الـصحـافة بـجامـعة بغـداد(من ضمـنهم ام
عالء نوال الـوائلي) حـيث أمضـوا مدة في االطالع

والتدريب.
ياسـر هـواري تـرك لبـنـان عام  1976 خالل احلرب
األهـليـة لـلـعـيش في بـاريس وقـد أطـلق من بـاريس
مـجـلّـة (كلّ الــعـرب) الـتي تـمـيّــزت بـأسـلـوب جـديـد
ـقاالت يـعـطي أهـمّـيّـة خـاصة لـلـصـور إلى جـانـب ا
الـقــصـيــرة واخملـتــصـرة كـمــا أصـدر عــدة مـجالت
اخرى  بـالـلغـتـ الفـرنـسيـة واالنكـلـيزيـة.وقـد توفي

الى رحــمــة الــله في مــثل هــذه
األيـــام مـن عـــام  2014 وهـــو
في سن الـ   85امضى مـنـها
اكــــــثــــــر من  50عــــــامــــــا في

الصحافة.
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لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - أســـتـــعـــرضت
تقدمة ية ريـهانا أشهـر حملهـا ا الـنجمة الـعا
بــصـورة جــديــدة نــشــرتــهــا في صــفــحــتــهـا
اخلـــــــاصـــــــة عـــــــلـى مـــــــوقـع الـــــــتـــــــواصل

اإلجــتــمـــاعي.وتــداول الــصــورة عــدد
ـتـابـعـ الـذين عـبـروا عن كـبـيـر من ا
حـبـهم الـكـبــيـر لـهـا وحـمـاسـهم لـرؤيـة
طـفل ريهـانا األول. وكان كـشف الكاتب
الـشهير تـيم بالنكس أن أسوأ سؤال
ية ريـهانا طـرح على الـفنانـة العـا
خالل حــــــضـــــورهــــــا إحـــــدى
احلـــــفـالت ان كـــــانـت حـــــامل
بـــصــــبي او فـــتــــاة ونـــشـــرت
صـورة لردة فعلها عندما طرح
عـلـيـهـا هـذا الـسـؤال وكتب
عـلى الـصـورة ?صـبي أو
فــــتــــاة? كــــان هــــذا هـــو
الـســؤال اخلـطـأ لـطـرحه
عـلى ريهـانـا بيـنمـا كانت
ــــــيــــــكـــــروفــــــونـــــات ا
ـــــزدهــــرة فـي عــــالم ا
ـوضـة تتـنـصت فوق ا
رؤوسـنـا. لـكـنـهـا جتـعل
األم احلـــــــامل األكـــــــثـــــــر
إشــــراقًــــا..شــــعــــاع ضـــوء

حــقـــيــقي في يـــوم مــظــلم).ولم
تـكـشف ريـهـانـا أي تـفـاصـيل عن
والدتها لطفلها االول من حبيبها.

ريهانا 

اجلــــهـــــات الــــشـــــريــــكــــة
الرسمـية لـلمهـرجان كدار

"شـوبــار" لـلــمـجـوهــرات الـتي تــتـولى
تـصنـيع الـسـعـفـة الذهـبـيـة أو شـركة
"بي أم دبلـيـو" لصـنـاعة الـسـيارات أو
مـجـمـوعـة "كـيـرينـغ" الـعمـالقـة للـسـلع
الــفــاخــرة.وتـــقــام الــدورة اخلــامــســة
ـهرجان لـلمدة من 17 والسبـع من ا

قبل. إلى  28 ايارا

) . كـذلك تـنــظم الـشـبـكـة مع الـفـنــانـ
ـقــاطع الـفـيـديـو الـقـصـيـرة مـسـابـقـة 
ـمـنح الـفـائـزون بهـا جـوائـزهم خالل يُ
ـنـدوب ـهـرجـان. ونـقل الـبـيـان عن ا ا
ـو قوله العـام لـلمـهـرجان تـيـيري فـر
إن (هـذه الـشـراكـة سـتسـمـح "بـإشراك
ي ويــــهــــوى جــــمــــهــــور أوسـع وعــــا
ــهـــرجــان). الـــســيـــنـــمــا في ســـحـــر ا
وانـضـمت تـيك تــوك بـذلك إلى قـائـمـة

الـكـبــيـر ولألعــمـال الـتي تــعـرض فـيه
شاركة فيه" إطاللة واهب ا وجلميع ا
واسعة على "أكـثر من مليـار مستخدم
في أنــحــاء الــعـــالم). وأوضــحت تــيك
توك أن (من أبـرز ما سـتوفـره في هذا
اإلطــار تــمـــكــ مــشــتـــركــيــهــا من أن
يـتــابــعــوا "من زاويـة فــريــدة" أجـواء
هـرجان  وصعـود النجوم "كواليس ا
درجه الشـهـيـر" إضافـة إلى "مـقابالت

{ بـاريس - (أ ف ب): أعـلــنت شـبـكـة
تـيك تـوك االجـتـمـاعـيـة والـتي حتـظى
راهـق في بـيان أنـها بشـعبـية بـ ا
هـرجان أصبـحت "الـشريك الـرسـمي" 
ـناسبات كان السيـنمائي  أحد أهم ا
ـيــة لألفالم الـروائـيــة الـطـويـلـة. الـعـا
وأكـدت الــشــبـكــة الـتــابـعــة جملـمــوعـة
"بـايت دانس" الــصـيـنــيـة في بــيـانـهـا
أنـها (سـتـتـيح "لـهـذا احلـدث الـثـقافي
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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

منذ يوم يشيع االعالم الرسمي في السعودية بعد االستهداف
صـفاة في شـركة أرامكو مـصطلح “الـهجمات احلوثـي األخير 
الـعدائية للحوثي ”ما يـثير استغرابا للمـتلقي وتساؤالً مستحقاً
بشـأن إنْ كانت الهـجمات الـسابقـة طوال سنـوات عدة أخوية أو

ودية?
الحـظـة عـلى خـطـاب اعالمي يـبـدو فـيـهـا مُـلـتـبسـاً عن من هـذه ا
لف احلـوثي الذي يـحمله قصـد أو من دونه نريـد أن نرى ثـقل ا
ـفــاوض الـسـعـودي في جـوالت الــتـفـاوض مع االيـرانـيـ حتت ا

. سماء بغداد منذ سنت
 ح يـتم اجللـوس في جولـة خامـسة مـقبـلة لم يـتحـدد موعـدها
ــفـاوضــات الى درجــة أعـلى وأكــبـر حـتـى االن البـدّ ان تــقـفــز ا
لتالمس حـرب اليمن التي تُعـنى بها إيران وتدعـمها باألصالة أو

بالنيابة.
ال توجد قـضية تتصل بـالهموم السيـاسية والعسكـرية السعودية
منـذ سنوات اهم من اليمن ذلك انها تقع على احلدود السعودية
في اجملـال احلـيـوي الفـعـلي لـلـممـلـكـة والتـي كان نـظـام الـرئيس
ـرضي عــنه سـعــوديـاً في غـيــر ا الـراحل عــلي عـبــدالـله صــالح 
سنـواته االخـيـرة محـافـظـا عـلى سالمـة هذا اجملـال ولـعـله كان
األفضل في إمـكانـية احلـفاظ عـلى العالقـات في مسـتوى مـقبول
يضمن عدم خرق أمن السعودية ومن العمى ان يتجاهل مراقب
ـعــقــدة عـلى ــعــادلـة الــيــمـنــيــة ا الــفــراغ الـذي تــركه وراءه في ا
اجلـميع إذ لم يـسده أحـد بنـفس كفاءة ”الـراقص فوق رؤوس
ا بعدها الثعاب ”التي كـان يتوافر عليها في سنوات حكمه ور

بقليل.
الصـواريخ التي أطلقها احلـرس الثوري اإليراني على أربيل قبل
أيام من دون ان تـتكلف اإلدارة االمريكية قـول كلمة واحدة تزيد
ـقـصود في تـلك الهـجـمات انّـما هي على انـهـا لم تكن الـهدف ا
رسالـة للسعودية حصة أكيدة فيها وقد رأينا  –بروفات إيرانية
أو حوثـية أو مـجهـولة- في قصف عـصب احليـاة في السـعودية

وهي شركة أرامكو.
ـستحقة وفـيها مراهنات نازالت ا  الدبـلوماسية نـوع عميق من ا
ـفاوضـ والبدّ متـبـادلة عـلى عـامل الزمن كـأسـاس ثابـت لغـة ا
ضي فـي شوطها حـتى الوصول الى نـتائج وعدم الـتسليم من ا
توقعة اصالً فـيما تبدو ايران استـنفدت فائدتها من بالـعثرات ا
راهـنة على الـزمن قبل سواهـا. معركة الـدبلومـاسية الـسعودية ا
ـقــبـول من جــهـة الــنـتــائج الـتي مع إيــران ال تـزال حتت اخلـط ا
كانت فـرص قطـفهـا كبـيرة حـ كان اجلـانب اإليراني ُمـنغـمساً
في مـفـاوضـات فـيــيـنـا لـتـوقــيع االتـفـاق الـنـووي وبــحـاجـة لـلـقـوة
نطقة. لـكن االن اختلفت تراتـبية األهمية عـنوية لصوت بلـدان ا ا
رصودة وهم بصدد الدبـلوماسية لإليراني بحسب اجملسّات ا
ـا هـو أخــطـر أي رفع ـرفـق  احلــصـول عـلـى اجنـاز االتــفـاق ا

احلرس الثوري من قائمة اإلرهاب االمريكية.
ـنـظور االسـتـراتـيـجي سـيكـون اكـثـر صـعـوبة حـال الـعـراق في ا
وتـردياً اذا أصـاب االمن القـومي السـعودي أي وهن أو خرق أو

أذى.

اسـتولـى علـينـا الرعب واسـتبـدَّ بعـروقنـا الظـمأ; فـأيَّةُ مـيتـةٍ بشـعةٍ
تـتـربَّصُ بـنـا هـذه اللـيـلـة; مـا أحوجـنـا إلى جـرعـةِ مـاءٍ; اإلمدادات
لـيس لـهـا أثـر; ولـكي نـطـفـئ عـطشـنـا; جلـأنـا إلـى ماء »راديـتـر«
ـاء الـذي كـان صـدئا. الـدبـابـة; فـهي تـسع إِلى ثـمـان لـتـراً من ا
ـوت من الـعطـش. بعـد سـاعـاتٍ يـائـسةٍ من شـربـنـا مـنهُ حـتى ال 
ـشاة الـتـرقُّب الحتْ عـلى الـشـارع عـجـلـة اإلسقـاء; هـرعَ جـنـود ا
نـحـوهـا إلطـفـاء ظـمـأهم; كـانت عـجـلـة اإلسـقـاء تـابـعـة لـكـتـيـبـتـنـا
دبــابـــات إشــبـــيــلــيـــة اصــطـفَ اجلــنــود فـي طــابـــورٍ طــويلٍ أمالً
باحلـصول على شربةِ ماءٍ حتى نفـدَ صبرهم; دخلوا بنزاعٍ مُهلكٍ
اء إالَّ بحضور اآلمر; مع سـائق عجلة اإلسقاء الذي أبى توزيع ا
كـان الـسـائق الـبـصــري ثـمالً لـلـغـايـة; وهـو يـلـعنُ من قـتل اإلمـام
احلسـ بـ حلـظة وأخـرى; حـتى وصل أحـد الـضبـاط الـشُـبَّان
ــثـول أمـامه أجـابه ـاء أمــرَ الـسـائق بـا لإلشــراف عـلى تـوزيع ا
الـبـصــري بـعـفــطـةِ احـتـقــارٍ خـرجتْ من فــمهِ صـاخـبــةً ثمَّ زمـجـرَ

والثمالة تلغطُ برأسه:
- أغربْ عن وجهي يا ولد; وإالّ أدفنكَ بهذه السبخة. 

مزوج ر ا لح والتـراب ا أيَّةُ أرض كـاحلة كانت; فـهي مزيج من ا
ها لزوجة; ضحكَ بعض اجلنود بالـشظايا أضافتْ األمطار ألد
برغم عـطشهم; اشـتعل وجه الضـابط من احلرج وانـصرف يغلي
غـضـبـاً بـســبب اإلهـانـة الــوقـحـة الـتي تــلـقـاهـا من ســائق عـجـلـة
اإلسقـاء.  ماهي إالَّ دقائق حتى أقبلَ جنـود حماية اآلمر; أنزلوا
ـقود وحـملـوهُ على األكـتاف اجلنـدي البـصري قـسـراً من خلف ا
ـاء الـذي صـار إِلى آمـرهـم; بـيـنـمـا هـجمَ اجلـنـود عـلى خـرطـوم ا
يتـدفَّقُ من حـوض عـجـلـة اإلسـقـاء إِلى األرض الـصـهـبـاء. ارتوى
وحـلة جمـيع اجلـنود; بـيـنمـا كان سـائـقهـا يـزحف علـى األرض ا
بعـقوبةٍ مُذلَّةٍ نـتيجة جتـاوزه على الضابط الغـر; لقدْ جتاهلَ اآلمر
شهـامة هذا السائق الـذي خاطر بحيـاته وسط هذا اجلحيم حتى
اء حلشود اجلنود الـذي كاد يفتكُ بهم الظـمأ; أية قسمة يجـلب ا
ـعطـوبة أصال; ظلَّ سائق ضيـزى هذه الـتي جتتـهد بهـا احلرب ا
عجـلة اإلسقـاء يتمـرَّغ في الوحل لـساعات والـقنابل تـتساقط إِلى
ـا حتـرَّر من عـقــوبـة اآلمـر; عــاد إِلى عـجـلـتـهِ يـتـطـوَّحُ من جـنـبـه; 
األسى; انـطـلقَ بـهـا بسـرعـٍة جـنونـيـةٍ لـيس صـوب البـصـرة; إنَّـما
صوب الـفاو احملتلة حيث اإليراني هـناك! بعد فرار سائق عجلة
اإلسقـاء; عـلى مدى لـيلـتـ لم تصل أيـة إمدادات أخـرى; حـينـها
أيقنَ اآلمـر في سريرتهِ كم كان شجاعاً ذلك السائق الذي تمكَّنَ
من إيـصـال عـجـلـته حتت الـقـصف الـكـثـيف إلى مـواضـعـنـا; لـقد
أخـبـرنـا بـفخـرٍ قـبل أنْ يـأخـذه جـنـود احلـمايـة ويـتـلـقَّى قـصـاصاً

قاسياً:
ـئـات في اخلـلـفـيـات ; عـجالت اإلسـقـاء بـا - وحق ظـمـأ احلــسـ
اء; لكنَّ اجلـميع يـخاف من القـصف; أنا الوحـيد الذي وملـيئة بـا
اء; ا شـربتم ا وصل إلى هـنا; ولوال »الزحالوي «الـذي كرعـتهُ 

قلتُ إنَّ أخواني سيقتلهم العطش.
ها نـحنُ نحـاصر بالـظمـأ واجلوع مرَّة أخـرى; أين نعـثر على منْ
اء أو حـفـنـة رز; بعض يـشـبه ذلك الـسـائق البـصـري ويـسقـيـنـا ا
نـطقة اجلنـود من بلـوى اجلوع تـقدمـوا إِلى أرض احلرام وهـي ا
اخلطرة جدا والتي تفصلنا عن العدو; راحوا ينبشونَ في جيوب
مالبس جثث الـقتـلى بحثـاً عن كسـرة خبـز أو يعثـرون على بـقايا
لطـخة بالدماء. أقبل أحـد اجلنود فرحاً وهو ماء في زمـزمياتهم ا
يـلـوّح بـصـمـونـة مصـبـوغـة بـالـدم الـيـابس; فـرك الـدم عن جـلـدها
ـضغ قطعة منها ثمَّ ابتلعـها بصعوبةٍ إِلى معدته اخلاوية; وأخذ 
سرعـان ما تقـيأ; هذه هي احلـرب; التي كان الـبعض يكـتب عنها
ـتعةٍ قـصوى. هبط الـليل واجلوع مـثل أسياخ من مكـتبه الوثـير 
; نـفدت مـلـتـهـبـة تغـوص في مـعـدتي; لم أذق الـطـعـام مـنـذ لـيـلـتـ
ـلوءة بدخان القنابل ليس إالَّ; اء  األرزاق اجلافـة; وجليكانات ا
نـعان عن عيني النوم; وت ساعتهـا; فاجلوع والعطش  تمـنيتُ ا
ـتي خــذلـتــني; أخــيـراً حــرَّرتُ مـســنـد أريـد أنْ أغــفـو; لــكن عــز
مقعدي ألهمد قليالً; ال أدري كم استغرقت بغفوتي حتى رفسني

آمر الدبابة بجزمته صائحا بهلع: 
- لقد هجموا علينا.. حترَّك.. حترَّك..

عـتوه; ارتطم رأسي بـفوالذ الدبـابة; أخرجتُ رأسي من أفقـُت كا
فـتـحــة غـرفـة الــسـائق; وإذا بــالـلـيل قــدْ حتـوَّل إِلى جــهـنَّمٍ مـريعٍ;
ـشـاة يـسـتغـيـثـونَ هـلـعاً; الـنـيران تـضـطـرم بـالـدبـابات; وجـنـود ا
تمكَّنتُ من تشغيل الدبابة والتراجع بها إِلى الوراء; بالوقت الذي
دفع ـحـاولة مـنه لـتدويـر ا فتح الـرامي زر التـنـشيـر الـكهـربائي 
على جـبهـة القـتال; مع اسـتدارتي تـوهَّج لهب أصـفر أمـام عيني;
لـفحَ وجـهي مع عـصف عـنـيف; احـتـرقتْ رمـوش عـيـنيَّ وشـاربي
; هذا ما أخـبرني به اجلنـود فجراً; في حـ همدتْ الـدبابة أيضـاً
دون حـراك; حــاولت تــشــغــيــلـهــا من جــديــد دون جــدوى; تـركتُ
الدبـابة بعـد انتشـال بندقـيتي من غـرفة السـائق; هرعتُ أعدو في
الظالم دون هـدى; صـادفت دبـابة تـتـراجع ببـطء فنـطـطتُ علـيـها;
كاد أحـد أفـرادها أنْ يـقـتلـني بـرشقـة رصـاص; لكـنه عـرفني من
صوتي; بعد أنْ نطقتُ باسمي; حشرتُ جسدي في غرفة اخملابر
والـهــلع يـهــيـمـن عـلى كل حــواسي; كــنتُ أسـمع نــحـيـب اجلـنـود
اجلرحى الـذي تناثروا في أرضٍ دهماء; ظلَّ محرّك الدبابة يجعرُ
لسـاعـةٍ من الوقت مـثل ثـورٍ عـلى رقبـتهِ مِـدْية جـزَّار; حـتى دعاني
أحد جـنود طـاقمهـا للـخروج; أصـبحتُ فوق الـدبابـة وإذا بالـفجر
ـظلمة وت ا يـزحف وئيداً على عـباءة ا
بـسـنـا نــوره األرجـواني; كــأنَّ مـعـركـة
دامـــــيــــة أخــــرى فـي أفق الـــــســــمــــاء.
ـنـحني الـقصف هـدأ قـليـالً لكنْ من 
قـطـرة مـاء اآلن كي اسـتـمـر بـاحلـياة..

من?
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 قـصــة من الـتـاريخ واحلـاضـر;
عــــــام  1258زحف هـــــــوالكــــــو
ـزدهـرة ــغـولي نـحـو بـغـداد ا ا
الـتي اسـتــبـاحـهـا قــتال ونـهـبـا
وحـــرقـــا وتـــخـــريـــبـــا بـــعــد أن
حــــاصــــرهـــا  12يــــومــــا وفي
عام 2022ضـربت إيران مـديـنة
أربيل بـ  12صاروخا باليستيا
وبالذات يوم  13من هذ الشهر
لتحدث دمـارا في أماكن مدنيّة
وقــنـــصــلـــيــة أمـــريــكـــيــة حتت

اإلنشاء. 
ومـا بــ احلــدثـ مــشـتــركـات
; 12صـاروخـا علـى أربيل و12
يـــومــا حـــصـــارا عــلى بـــغــداد
ـسـتهـدف بـغـداد الـتي كانت وا

حاضرة الدولة الـعباسية ورمز
االزدهــــار وأربــــيل عــــاصــــمـــة
ـتــفـوقـة الـســيـاحــة الـعـربــيـة ا
بـجـمـالـها ونـظـافـتهـا ورونـقـها
الــــــبــــــهي. والــــــفـــــاعـل واحـــــد
بالسلوكيات; حاقد على احلياة

والتنمية واالزدهار.
أربـــــــيـل هي قـــــــصـــــــة جنــــــاح
اقــتــصــادي وأمـــني وســيــاحي
واسـتـثمـاري وعـمـراني مثـلـما
هي قـصــة جنـاح في الـتـسـامح
الــســيــاسـي وعــمق حــضــاري
مــوغل في الــقــدم حـيـث تـمــثل
احدى الـرموز الـتاريـخيـة ألقدم
ـسـتـوطـنـات اآلهلـة بـالـسـكان ا
ــتــعــاقــبـة بـدلــيـل الـطــبــقــات ا

للحضارات السومرية واألكدية
والــــبـــــابــــلـــــيــــة واآلشـــــوريــــة
والــــفـــارســـيــــة واإلغـــريــــقـــيـــة
واإلسالمـية والـعـثمـانـية. وهي
ـسـاحة رابع مـديـنة من حـيث ا
في الـــعـــراق والـــســـادســـة من

حيث عدد السكان.
ـنطق الـزمن والـتـاريخ فان و
الــتــاريـخ قــد ال يــعــيــد نــفــسه
ولــكـنه يــتـشــابه كــثـيــرا (مـارك
تـويـن) رغم إن هـنـاك نـظـريـات
تـــتـــحـــدث عن الـــتـــكـــرار عـــلى
ـــــاورائــــيـــــات أو الــــتـــــكــــرار ا
الــتــاريــخـي لــعــقـــيــدة "الــعَــود
األبــدي". ومع ذلك فــأن قــصص
الــــتــــاريـخ تــــوحي بــــتــــشــــابه
األحـــداث والــشـــخــصـــيــات مع
الـعـصر احلـديث. فـأيران تـعـيد
قـــصص الــــتـــاريخ بــــطـــريـــقـــة
"الــتـكــرار الـتــاريــخي" مـتــلـذذة
بالـدمار واخلـراب على أصوات
الــصــواريخ مــثـــلــمــا فــعــلــهــا
اإلمــبـراطـور الــرومـاني نـيـرون
الــــــذي جــــــلس عــــــلـى عــــــرشه
شـهد حرق جنوده مستمـتعا 

لـــــــرومـــــــا عــــــــلى وقـع عـــــــزف
وسيقى. ا

ـــاضي واحلـــاضـــر مـــا بــــ ا
وفكرة ما إذا كان الـتاريخ يعيد
ـــــنـــــطق" قـــــوانــــ نـــــفـــــسه 
التـغطـيّة" ومـا نشـهده اآلن من
هـذا الــعـبث اإليـراني لـتـحـطـيم
سـيـادة الـعراق وتـدمـيـر أركان
الــدولـة الــعـراقــيــة وتـفــقـيــرهـا
سيـاسيـا واقتـصاديـا وجعـلها
ا حطاماً من احلديد الصدأ إ
رض هـو عـبث بعـقل مـصـاب 
الــعــظــمـــة وتــقــمص وجــداني
لعودة الروح إلى اإلمبراطورية

الفارسية.
ومـهـمـا كـانت التـبـريـرات لـهذه
الــصـواريخ فـأن أربــيل مـديـنـة
عـراقيّـة لـها نـوابهـا وتـمثـيلـها
ان الـسيـاسي في احلـكم والبـر
الـعـراقي مـثلـمـا لديـهـا كيـانـها
ــرتــبط بــالــدولــة الــفــيـــدرالي ا
االحتـــــــاديـــــــة. وضـــــــربـــــــهــــــا
بــالـصــواريخ يــعـتــبــر انـتــهـاك
لـسيـادة العـراق لـكنه حتـصيل
حـــاصل لــــضـــعف الــــســـلـــطـــة

{ ســـقـــارة (مـــصــر) (أ ف ب) –
كُـــشف امس عن خـــمس مـــقــابــر
فرعونية “في حالة جيدة تخص
مــوظـــفــ كــبــارا ”في جـــبـــانــة
ـنـطـقـة مـنف عـاصـمـة سـقـارة 
ــصــريـة الــدولــة الــفــرعــونــيــة ا
ـة.وتـقع  مـنـطـقـة سـقـارة الـقـد
ــدرجـــة عــلى قـــائــمـــة الــتــراث ا
ي لدى مـنظـمة الـيونـسكو العـا
عـلى بــعـد قـرابـة  15كـيــلـومـتـراً
جنوب أهرامات اجليزة وتشتهر
ـــدرّج وهــو أول بـــهـــرم زوســر ا
هــــــرم شُــــــيــــــد فـي الــــــعــــــصـــــر
الــفـرعـوني.ويُــعـتـبــر هـذا الـهـرم
ــهــنــدس أمــحــتب الـــذي بــنــاه ا
يالد قـرابـة الـعام  2700 قبـل ا
من أقدم اآلثـار في الـعـالم.وقالت

وزارة اآلثـــــار فـي بــــيـــــان إنه 
ــقــابــر اخلــمس من اكــتـــشــاف ا
جـــانب خــبـــراء آثــار مـــصــريــ
ــلك مــرنـرع شــمــال غــرب هــرم ا
الــذي حــكم مــصـر قــرابــة الــعـام
ـــــيـالد. وأوضح  2270 قــــــبـل ا
ـقـبـرة األولى تـعـود الـبـيـان أن ا
لــشــخص يــدعى “إيـري ”وكـان
“من كبـار رجـال الدولـة وتتـكون
مـن بــئـــر يـــؤدي الى غـــرفــة دفن
منقوشة اجلدران كـما يوجد بها
تـــــابــــوت ضـــــخـم من احلـــــجــــر

اجلـــيـــري بـــاإلضــافـــة الى قـــطع
مــــنـــــقــــوشــــة تــــخـص صــــاحب
ــقـــبــرة.”وتـــخص مـــقــبـــرتــان ا
أخـريان سـيـدتـ واحدة مـنـهـما
ـــلك حــــمـــلـت لـــقب “مــــزيـــنــــة ا
الــــــوحـــــــيــــــدة ”حـــــــسب وزارة
ــقـبــرة الـرابــعـة اآلثــار.وتـعــود ا
لـشـخص كـان يـحـمل عـدة ألـقاب
ـــرتل وفق مــــنـــهـــا “الــــكـــاهـن ا
قبـرة األخيرة فهي البيـان. أما ا
لــشـخص كــان من ضــمن ألــقـابه

لكي.” شرف على القصر ا “ا
وســـبق أن كــــشــــفت مــــصـــر في

كانـون الثاني 2021عن “كنوز”
أثريـة عدة في منـطقـة سقارة من
بينهـا قرابة خمـس مومياء من
عصر الدولة الفـرعونية احلديثة
يـــزيـــد عـــمـــرهـــا عن ثـالثــة آالف
ـصـريـة عـام.وتـأمل الــسـلـطـات ا
ــصـري ــتــحف ا في افــتــتـاح “ا
الـكــبـيـر ”بـالـقــرب من أهـرامـات
قبلة من اجليزة خالل الشهـور ا
أجل اعطاء دفـعة للسـياحة الثي
تــلــقت ضـــربــة جــديـــدة بــســبب

فيروس كورونا.
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لــــــوس اجنـــــلــــــيس (أ ف ب) –
منحت جمعية منتجي هوليوود
ــــســـتـــقل الــــســـبت الــــشـــريط ا
“كودا ”جائزة أفضل فـيلم لهذه
ـا يـعـزز فـرصه لـلـفوز الـسـنـة 

باألوسكار.
وتـشـكّل اجلـوائـز الـتي قـدمـتـها
“بــــروديــــوســــرز غــــيــــلــــد أوف
أميركا ”التي تضم نحو ثمانية
آالف من الــعــامـــلــ في مــجــال
الـســيـنــمـا يــعـتــبـرون صــانـعي
الـقرارات في هـولـييـود مـؤشراً
ــعــرفـة مــوثـوقــاً  به نــســبــيـاً 

األعـمـال الـتي يـحـتـمل أن تـفـوز
بجـوائز االوسـكار في  27اذار/
مــــارس  اجلــــاري.ويــــتــــنـــاول
ـسـتنـد بـتـصـرف على “كودا ”ا
فيلم فرنسي عنوانه  “ال فامي
بـيـلـيـيه ”إلريك الرتـيـغـو قـصـة
ــدرسـة الـثـانـويـة تــلـمـيـذة في ا
تـدعى روبي يتـنـازعهـا شـغفـها
ــوســـيــقى وحــرصـــهــا عــلى بــا
ــســـاعــدة ـــنـــزل  الـــبــقـــاء في ا
والـديـهـا وشـقـيـقـهـا الـصم عـلى
الـــتـــواصل مـع اآلخــريـن.يــؤدي
ثـلون صم األدوار الـرئيـسية.

ويـــتـــألف عـــنـــوان الـــفـــيـــلم من
األحـــــــرف األولـى لـــــــعـــــــبـــــــارة
بــاإلنـكــلـيــزيـة هي  تــشـيـر إلى

أبناء البالغ الصم.  
وبات “كودا ”الذي وفرته “آبل
تي في + ”ونال اجلـائزة األولى
في حفل تـوزيع جوائز “ساغ ”
في نـهايـة شـهر شـبـاط/ فبـراير
الــــفــــائت  فـي مـــوقـع  جــــيـــد
ـنــافــسـة الــفــيـلـم األوفـر حــظـاً
لــلـفـوز بــاألوسـكـار وهـو  “زي
بــــــــــــــــاور اوف زي دوغ ”جل
كامبيون من انتاج نتفليكس.
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االحتادية والـعملـية السـياسية
ومـن يـــقــــودهــــا من زعــــاطـــيط
الـسـيــاسـة ولـصـوصــهـا الـذين
جـــــعـــــلـــــوا الـــــعـــــراق "حـــــايط
نـصـيّص" ومـلـعــبـا دولـيـا لـكُل

من هَبّ ودَب.
كنت أتـمنى من أيـران أن تطلق
صـواريخـها عـلى تل أبـيب بدال
مـن أربـيل ألن لــديــهــا رجـال ال
يبـعدون سوى أمـتار عن حدود
"إســرائــيل" إال إذا  تــغــيــيــر
ســـيــــاســــتـــهــــا الــــصـــوتــــيـــة
واسـتراتـيـجيـتهـا االفـتراضـية.
مـثـلـمـا كـنت أتـمـنى من سـلـطـة
بـغـداد أن تكـون أكـثـر جرأة في
اتــخــاذ قــرار الــرد والتــكــتــفي
بـالـبـيـانـات اجلـاهـزة وزيارات
الــتـــعــزيــة والـــرثــاء وال جلــان
التـحقـيق وطلب الـتوضـيحات.
فـقـد قـالت إيـران عالنـيـة بـأنـها
من أطـلـقت الـصـواريخ وعـللّت
األسـباب بـالـتفـصـيل. وأضافت
نطق التهـديد والعجرفة أن "
إيــران لن تـســاوم عــلى أمــنــهـا
..ولم نستهدف سيادة العراق "

 !?
قـابل هـناك تـفاوت في ردود بـا
الـفـعل فـقـد كـان مـوقف الـسـيد
الــــصــــدر والــــســــيــــادة أكــــثـــر
وضوحـاً بيـنمـا عاشت أحزاب
اإلطــار الــتــنــســيــقي غــيــبــوبـة
ســيــاســيــة مــرتــبــطــة بــالــوالء
إليران وزواج متعـة أبدية بها.
وكل األحـــــداث تــــظــــهــــر لــــنــــا
انـتقـائيـة و"طـنيـة " آزاء الدول
حـيث تـشــتـد حـرارتـهــا عـنـدمـا
تــعــبّث بــعض دول اجلــوار من
غـيـر إيران فـي حدودنـا وقـتـها
يصبح الوطن سلعة للمزايدات
السـياسيـة وتتـسابق األحزاب
لنيل شرف " الوطنية" نفاقا من
أجل تـرضــيــة احلـاكم الــفــعـلي
للـعراق ونـيل اوسمـه العـمالة!

هـــنــــاك صـــمـت مـــطـــبـق عـــنـــد
الـــــبـــــعض بـــــفـــــعل األحـــــقــــاد
الـعـنصـرية الـعـفنـة. وهـناك من
الــوطــنـيــ وان اخــتــلــفـوا أو
اتــفـقــوا مع اإلقــلـيـم يـنــظـرون
ثـابة تـهديد لهـذه الصـواريخ 

جلــغــرافـــيــة الــعــراق ووحــدته
الــوطــنــيــة وجــمــال االنــتــمــاء
الــــوطــــني ألن مــــا حــــدث هـــو
ـسـاحـته ـثـابـة قـتل الـوطن 
البشرية واجلـغرافية من أعالي
جـــبـــال الـــشــمـــال إلى أقـــاصي

سهول اجلنوب.
أربـــيل تـــعـــيش الـــيــوم أعـــيــاد
نوروز وربـيع احليـاة وتتزين
بـسحـر الزهـور وبعـطرهـا بعد
أن استيقـظت قبل أسابيع على
أصوات الصـواريخ القادمة من
إيــران ال يــقـاف ربــيـع احلــيـاة
وتـدمـيـر غـابـات الـتـ واجلـوز

والبلوط. 
لن تــــســـــقط أربــــيل بــــتــــكــــرار
ــــــدن الـــــــتــــــاريـخ مـــــــثل كـل ا
الـعـراقـيـة وهي لــيـست مـكـانـا
لـــلــعــبث والــفـــوضى وتــدمــيــر
احلــيـــاة وال عــدوة لـــآلخــرين.
أنـــهــــا ربــــيع نــــوروز احملــــبـــة
ـــتـــوهــجـــة بـــشــمـس الــسالم ا
والـتـسامـح وزراعة الـيـاسـم
والـــزيــتـــون والــرمـــان بــدال من

زراعة الرصاص واحلروب.

ـنـتج الــفـرنـسي فــيـلـيب وقــال ا
روســـــولـــــيـه الـــــذي شـــــارك في
انـــتــاج”كــودا ”لـــدى تـــســـلـــمه
اجلـــائــزة  “جتـــذبـــني دائـــمــاً
ـفـعمـة بـاإلنسـانـية” الـقصص ا
واضـــاف “هــــذه إشـــارة إلى أن
األمل ال يـــــزال مـــــوجــــوداً ”في
الــــــــــــــــعــــــــــــــــالــم. شــــــــــــــــرحـت
مثلـة  الصماء مـارلي ماتل ا
الـتي تـؤدي دور والدة روبي أن
ـــوســيـــقى “كـــودا تــعـــنـي في ا
نــهــايـة جــزء مــوســيــقي ضــمن
مقطوعة ”وتابعت  قـائلة ”من
الرائع أن نـرى اجلمـهور يرحب
بفيلمـنا ومن الرائع  ان نكون
نــــــحن الــــــقـــــصـــــة .”وحـــــصل
“إنـكـانـتـو ”عـلى جـائـزة أفـضل
مــنــتج فــيـــلم حتــريــكي مــعــززاً
فـــــرصـه هــــو اآلخـــــر النـــــتــــزاع
األوســـكــار الـــثالثــاء.  وأضــاف
“ســــامــــر اوف ســـول ”إجنـــازاً
جــديـداً إلى مــا ســبق أن فـاز به
من جوائز كأفضل فيلم وثائقي.
ويــتـــنــاول هـــذا الــفــيـــلم وهــو
األول  للموسيقي كويستلوف
مهرجان “بالك وودستوك”الذي

أقيم في هارلم عام 1969 .
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{ ماناوس (البرازيل) (أ ف ب)
 –عُـثر عـلى طفـلـ من السـكان
األصــلــيــ في سن الــســابــعــة
والـتاسـعة وهـما في حـال سوء
تــغــذيــة شــديـــد بــعــدمــا تــاهــا
خلــمــســة وعـــشــرين يــومــاً في
غــابــات األمـازون الــبــرازيــلــيـة
حـــيث كــانــا يــأكـالن الــفــاكــهــة

البرية فقط.
وأشـار جــانـواريـو كـارنـيـرو دا
كــونــيــا نـــيــتــو وهـــو مــنــسق
ــنــطـقــة الــصـحــيــة لـلــســكـان ا
األصلـي في مـاناوس عـاصمة
واليــــة األمــــازون حــــيث فُــــقــــد
الـطـفالن لـوكـالـة فـرانس برس
إلى أنّ الـــطـــفــــلـــ غـــلـــوكـــون
وغـليـسن عُثـر علـيهـما الـثالثاء
من أحــد أقـاربـهـمـا “عـلى بـعـد
ـكـان الـذي  35كـيـلـومـتـراً من ا
فُـقـدا فـيه ”وكـانـا يـعـانـيـان من
“ســـــوء تـــــغـــــذيـــــة وجـــــفـــــاف

شديدين.”
ـسؤول إلى أنّ الطـفل ولفت ا
“اكتسبـا وزناً وزال اخلطر عن
حـيــاتـهـمـا ”بـعـدمــا تـلـقــيـهـمـا

رعاية استشفائية.

ابــني األكـبـر يـأخــذ مـعه دائـمـاً
كـيـسـاً عنـدمـا يـخرج لـلـصـيد.”
وأظهرت مـشاهد بثّـتها وسائل
إعالم محـلية الـطفلـ في حالة
وهـن شــــــــــــديـــــــــــد بــــــــــــعـــــــــــد
إنـقـاذهـما.  وقـد عُـثـر علـيـهـما
بـالـصـدفـة إذ أنّ أعـمـال الـبحث
الــرســمــيــة كــانت عُــلّــقـت بــعـد
أسبـوع على اخـتفـائهـما. وذكر
كــارنــيــرو دا كـونــيــا نــيــتـو أنّ
“أحــد مــعــارف الــعــائــلــة ذهب
للـبـحث عن حطب وعـثر صـدفةً

”. على الطفل
وخالل األيــام الــطـــويــلــة الــتي
فـشـلت فـيـهـا مـحاولـة الـطـفـل
الــعــثــور عــلى طــريــقــهـمــا إلى
ــنـزل اعــتــنى الـطــفل األكــبـر ا
غــلــيــسـن بــشــقــيـــقه األصــغــر
وحـمـله عــلى ظـهـره فــيـمـا كـان
مــرهــقــاً جــراء نــقص الــطــعــام
ــاء. وتـــذكّــر هـــذه احلــادثــة وا
غـامرة عـاشهـا في أوائل عام
 2021الـطيـار أنطـونيـو سيـنا
إذ حتـطمت طـائرتـه السـياحـية
وفُقد في األمازون حيث أمضى

 38يوماً.

وقــالت روزيــنـيــتي دا ســيــلــفـا
كـارفالـيو وهي والـدة الـطفـل
وعـشـرة آخـرين لوسـائل إعالم
مـحــلـيــة إنّـهــمـا “كـانــا يـأكالن
الــســورفـــا في الــعــادة إذ كــان

يـــــشــــربــــان مـــــيــــاه األمــــطــــار
والبحـيرات فقط ويـأكالن نبتة
السورفا) ”غبيراء مـستأنسة)
وهي فـــــــاكـــــــهـــــــة غـــــــنـــــــيـــــــة

بالكربوهيدرات والدهون.

مــانــيـكــوري الــتي تــبــعـد 330
كــــيـــلــــومـــتــــراً عن مــــانـــاوس.
وأوضح كـــارنــيـــرو دا كــونـــيــا
نـــيـــتـــو أنّ الـــطـــفـــلـــ أثـــنـــاء
إقــامـتــهــمـا في الــغــابـة “كــانـا

وفُقد الشـقيقان وهمـا ينتميان
إلى مجموعة مورا االثنية منذ
 18شـباط/فـبـراير وهـو الـيوم
الـــذي خــرجـــا فـــيه الصــطـــيــاد
العصافير في الغابة في منطقة
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{ انــغــولــيـم (فــرنــسـا) (أ ف ب) –
فاز الـبـرازيلي مـارسيـلـو كويـنتـانيال
الــســبت بــجــائــزة افـضـل ألـبــوم في
مهـرجان انغوليم الـفرنسي للشرائط
ـــصــــوّرة  عن عـــمـــله “أســـمـــعي ا
مـارسـيــا اجلـمــيـلـة .”وتـتــنـاول هـذه
ـصـورة الــتي صـدرت في الـروايــة ا
ايـلول الفـائت قصةا مـرأة تعيش في
أحــد أحـيــاء الــفــافـيال الــفــقــيـرة في
ضــــواحي ريــــو دي جـــانــــيــــرو تـــقع

ابنتها  فريسة عنف العصابات.
وفــــازت الـــكـــنــــديـــة جـــولـي دوســـيه
األربعـاء باجلائزة الكبـرى للمهرجان
ـرأة الــرابـعـة فـحـسب وبـاتت بـذلك ا
الـتي يُدرج اسمـها في قـائمـة جوائز
ـــهــــرجــــان وأوّل كـــنــــديـــة تــــفـــوز ا

باجلائزة الكبرى.

{ نـــفـــطــة (تـــونس) (أ ف ب) –
ـــزارع مــحـــمــد إن “كلّ يـــقــول ا
شيء ينبت ”في واحة نفطة في
اجلنـوب الـتونـسي وهـو يرغب
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ــكـان في كــمـا كــثـر من عــشـاق ا
احـيــاء هــذه الــواحــة بـتــقــالــيـد
مطبخها ومشاريع مبتكرة تعيد

إليها اشعاعها. 

ويـقــول بـقـعــة الـبـالغ  63 عـامـاً
أمــضى  40 مـــنــهـــا في نـــفــطــة
لوكالة فرانس برس إن “الواحة
كـانت تـضم  152مـنـبــعـا لـلـمـاء

تـوفـر  700 لـتــر في الـثــانـيـة.”
لـــــكنّ إفـــــراطـــــاً فـي حـــــصل في
ـيـاه بــهـدف إنـشـاء اسـتــخـدام ا
واحـــات أخـــرى ولـــري أشـــجــار
الــنـخـيل الــتي تـنــتج تـمـورا من
ا أدى صـنف “دقـلــة الـنـور ”
بـحـسب أحـمـد إلى “اسـتـنزاف
ــاء قـبل  20عـامـاً في يـنــابـيع ا
نفط ”التي تـبعد  500كيـلومـتر
من الــعـاصـمـة تــونس.  ويـتـابع
ـا تــنــتـجه ــكن أن نــعـيـش  “
الـواحـة فـفـيـهـا كل احلـاجـيات
مـن خـــــــضـــــــار وعـالل ورمـــــــان
ومــشــمش فــضال عن الــطــمـاطم
واجلــزر .”ويالحظ أن “كل شئ
يـــنــبت هـــنـــا بــفـــضل الـــشــمس
اء .”فـثـمـار شـجـرة الـنـخـيل وا
الــتي تــطــلق عــلــيــهــا تــســمــيــة
لكة ”كفيـلة تـوفير الـسعرات “ا
الـغــذائـيــة األســاسـيــة ويـشــيـر

أحـــمــد إلى أن “الـــعـــمّــال هـــنــا
يـتـنـاولـون في مـنـتـصف الـنـهار
بـعــضــا مـن الــتـمــور واحلــلــيب
وهذا مـغذٍ .”لكـن محـصـول هذا
الـعـام لم يـكن جـيّـدا بـسـبب قـلّـة
األمـــــطـــــار وارتـــــفـــــاع درجــــات
احلـرارة خالل شـهـر آب الـفـائت
إذ نــــاهــــزت  55درجــــة بــــفــــعل
ناخي وبالـتالي ظهرت التغيـر ا
عــــلـى حـــبــــات الــــتــــمــــر نـــدوب
“جـفـاف ”وفق أحـمــد. ويـعـتـبـر
التونسي-الفرنسي باتريك علي
الـورغـي الـذي أنــشـأ عـام 2011
دار ضـــيـــافـــة ذات مـــواصـــفــات
مراعيـة للبيـئة في نفطـة سمّاها
“دار الــهي ”أن الــواحـــة تــمــثل
“نـظـام زراعـة مسـتـدامـة سـابـقة
لــعــصـرهــا وهي زراعـة تــعـتــمـد

على ثالثة مستويات. 
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