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استعـداداً لعـيد الفـطر) وأضاف
ان (اإلنذار واخلـطـة سيـستـمران
حلــــ انـــتــــهــــاء أيـــام الــــعــــيـــد
مـسـتـخــدمـ جـمـيع اإلمـكـانـات
الـــتي مـن شــأنـــهـــا إجنــاحـــهــا).
تـمـكـنت هــيـئـة احلـشـد بـدورهــا 
من إحــبــاط مــحــاولــة الــشــعـــبي
إرهـابــيـة السـتــهـداف الـقــطـعـات
شاركـة بعمـلية اإلرادة الـصلبة ا
في مـحـافـظـة األنـبـار.وقـال بـيـان
تـلـقـته (الـزمـان) امس أن (الـلواء
 45باحلشد ضمن قيادة عمليات
اجلــــزيـــرة يـــواصل عـــمـــلـــيـــات
يـداني ضمن ـسح ا التـطهـير وا
انطالقا عمليـات اإلرادة الصلـبة 
مناطق عـكاز وصـوالً الى مناطق
ــانع ــانع والــضــائع وا اوديــة ا
األوسط ومـــديــســيس ومـــطــيــته
ـــنـــيي) مـــؤكـــدا ان (األفــواج وا
األول و الـثـاني و الـثالـث  وفوج
ــهــمـات اخلــاصــة بــإســنـاد من ا
وحـــــدة الــــــصـــــنــــــوف ووحـــــدة
الــرشـاشــات ومــضــادات الـدروع
بـاإلضــافـة الى االسـتــخـبـارات و
ــــشـــاة الـــدعـم الــــعـــســــكــــري وا
شاركت في ـتفجرات  ومكافحة ا
ـضـافـات عـمــلـيـات الـبــحث عن ا
وأوكــار الــعــصـابــات االرهــابــيـة
حيث قامت القوات بتدمير سبع
مضـافات مع تـفجـير بيـت مفخخ
كــان مــعــداً السـتــهــداف الــقـوات
االمــنـــيــة). وافـــادت مــصــادر في
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ـا كـتـبـه مـتـابـعـون لـ(رحـلـة ـاديـة واالجــتـمـاعـيـة دون ذلك. وفي مــتـابـعـة  ا
الـعـمـر)  االجمـاع عـلى انه (عـمل رائع جـدا يـسـتـحق الـتـقـديـر والـثـناء
والف شكـر لقـناة الـشرقـية علـى هذه االعـمال اخليـرة) (بوركت جـهودكم
ـيز ورائع شكرا لـكم كنتم سبـاق في جميع األحداث شي رائع عمل 
ان تـدخل الـفرحـة علـى عائـلـة بهـذا الشـكل)  و(الـشـرقيـة ام الفـقـراء الله
يــوفـقـكم ويـكـثـر من امـثـالـكـم يـا رب) و(أجـمل مـفـاجـأة مـاشـاءالـله يـارب
ترزقنه هـذه الفرحة) (برنامج رائع وفكرة حلـوة وغير مطروقة وبها فرحة
لهـذه الوجوه احللـوة  فعالً رحلة الـعمر ومن اجمل الـرحالت وخصوصاً
∑ ’ qO UHð برمضان).                                                

X uý Èb½ ≠œ«bGÐ
حصد بـرنامج (رحلة العمر) الذي عرضته قـناة (الشرقية) بثالث حلقات
خالل شـهر رمـضـان اجلاري مـشاهـدة عالـية واشـادة متـميـزة وتعـليـقات
ايجابية في مواقع التواصل االجتماعي والبرامج الذي يعده ويقدمه علي
ــســتـقل اخلــالــدي  من خالله وبــايـعــاز من رئــيس مــجــمـوعــة االعالم ا
االستاذ سـعد الـبزاز تفـويج امهـات من مدينـتي الكـاظميـة واالعظـمية في
ـوصل والبصرة يـعان من ظروف مـعيشيـة وانسانية بغداد ومـحافظتي ا
ـقــدسـة الداء مـنـاسك الـعــمـرة  وشـكـرت الـنـسـوة صــعـبـة  الى الـديـار ا
قدسة بعد ان حالت ظروفهن البزاز عـلى حتقيق امنيتهن بزيارة الـديار ا

ؤمن عليه السالم قراءة في معادلة الفوز واخلسران عند أمير ا
ـثـيـر حـقّاً أن نـتـحـدّث عن ( الـفـوز ) في لـيـلـة مصـيـبـة عـظـيـمة من ا
تـســتـدعي أعـمق درجــات احلـزن واألسى وأصـدق مــشـاعـر الـعـزاء

واساة. وا
لكـن هكذا هو عليّ بن أبي طالب عـليه السالم .. إنّه مختلف في كل

شيء.
لقـد إختار أن يعلن ( فوزه ) في حلظة ( إغتياله ) إنها حلظة فارقة
في الـتــاريخ الـديـني واإلنـسـاني  إعالن الـفـوز في حلـظـة اإلغـتـيـال
يــصـنع مــعـادلــة مـعــقّـدة جــداً في تـاريـخ احلـكم والــعـدالــة الـديــنـيـة
واإلنسـانية وحتى السياسية  إعالن الفوز بهذه الطريقة قَلَبَ حلظة
ـان .. ــصــيـبــة لـتــأخــذنـا الـى عـالَمٍ آخــر  من عــوالم اإل احلـزن وا

وحتلّق بنا نحو سماء التكامل والقرب من الله عزّ وجلّ.
ـؤمنـ عليه الـسالم ب حلظـات حياته .. الفرق في مـنظومـة أمير ا
وحلـظـات إغـتـيــاله وإسـتـشـهـاده  حـيـاتـه هـدايـة وتـكـامل .. وحلـظـة

إستشهاده هداية وتكامل  فاحلقّ معه يدور حيثما دار.
أسـتـعـ هـنـا بنـصّ كتـبـته مـنـذ سـنـ خَـلَتْ وأحـاول أن أنـطلـق منه
لـقـراءة مـعـادلـة الـفوز واخلـسـران عـنـد الـقـرآن النـاطق عـليّ بن أبي

طالب عليه السالم .
قال سالم الله عليه بعدما ضربه ابن ملجم قبّحه الله : 

 (( فزتُ ورب الكَعْبَة )) 
بهـذا  اإلعالن  العظيم إختتم عليّ عـليه السالم  حياته التي ابتدأت
ـنـتـهى كـانت ـبـدأ وا في بـيت الــله وانـتـهت في بـيت الـلـه.  ومـابـ ا
سجـدة طويلـة لله .. يـعلن الفـوز  في وقت عظيم .. ومـكان أعظم ...
وطريـقـة ظلت تـهز  أركـان التـاريخ .. لم أعرف  أو أسـمع عن حاكم
يتم اغـتياله في عاصمته ويقسم برب الكعبة  ويقول : ( فزت )  أيّ

ؤمن عليه السالم ? فوز يتحدث عنه أمير ا
أنا أقـسم بـربّ الكـعبـة لـو اجتـمـعت كل قوامـيس الـسيـاسـة واحلكم

عنى هذا الفوز. ا استطاعت أن حتيط  في العالم 
إشتـرك في ثمانـ غزوة صرع بـها أبطـال العرب  وصـناديدهم ولم
يـقل : فــزت بـايـعهُ الـنــاس عـلى اخلالفـة في مـشــهـد لم يـسـبق أليّ

خليفة  أن مرّ به .. ولم يقل : فزتُ.
فلـوقة وشيـبته اخملضـوبة بالدمّ إذا كان عـليّ عليه الـسالم بهامـته ا

هو الفائز .. فمن اخلاسر ياترى ?
في ضوء هـذا ( الـفوز الـعلـوي ) البدّ أن نـدرك الفـوز القـرآني الذي

إنطلق منه سالم الله عليه وفي قباله اخلسران القرآني .
ـصيرية عادالت ا الشكّ أن معـادلة الفـوز واخلسران تعـّد من أهمّ ا
ـعـادلـة وطـرفَـيْـها في حـيـاة اإلنـسـان .. وإذا لم يـدرك حـقـيـقة هـذه ا
ــوازين ويــبـقى الهــثـاً خــلف ( فــوز وهـمي ) سـوف تــنـقــلب عــنـده ا

وهارباً من (خسارة وهمية ) فيخسر الدنيا واآلخرة.
حتدّث القرآن الكر عن ( الفوز العظيم ) في أكثر من آية ..

َ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّات قال تـعالى : ((قالَ اللَّهُ هذا يَـوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِـ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا

عَنْهُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم)).
ـليـئـة باإلمـتحـان واإلبتالء الفـوز برضـا اللـه تعـالى مع هذه الـدنـيا ا
ريـر بـ قوى ـناصـب والنـفـوذ والـشهـوات والـصـراع ا واللـذات وا
احلقّ والـباطل واخلـيـر والـشرّ واإلصالح والـفـسـاد والظـلم والـعدل
سيـكون هو الـفوز احلـقيقي فـي منظـور القرآن .. ويـقابـله اخلسران
احلقـيقي الـذي ليس هـو خسارة شيء دنـيوي كـعدم احلـصول على
منـصب هنـا أو هناك .. والخـسارة حفـنة مال أو جـاه زائل بل كما

قال القرآن أيضاً : 
ذِيـنَ خَـسِــرُوا أَنْـفُــسَــهُمْ وَ أَهْـلِــيــهِمْ يَـوَْم  (( .. قُلْ إِنَّ الْـخــاسِــرِينَ الـَّ

 .(( ُ الْقِيامَةِ أَال ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِ
في ليـلة ( جُرحِ عـليّ وفوزه ) حـريّ بكل منّـا أن يحدّد سـاحته التي
يــعــمل فــيـــهــا والــهــدف الــذي يـــعــمل من أجــلـه لــكي يــعــرف فــوزه
احلقـيقـي.. وخسـارته احلـقيـقـية ! خـصـوصاً مع كـثـرة ( السـاحات
نحرفة واألهداف) هـذه األيام .. فهناك سـاحات الدنيا والشـهوات ا
واألهواء والـشيطان والـنفس األمّارة بالـسوء .. وفي قبالـها ساحات
العـمل اإللهي واإلنـسـاني .. واألهداف مـختـلطـة الى مـستـوى معـقّد
ّـا سـبّب هـذه الـفـوضى الـتي نـراهـا في مـجـتـمـعـنـا الـيـوم .. جـداً 
ـنـظـومـة الـقـيم اإلجـتـمـاعـيـة واألخالقـية والـتي تـنـذر بـإنـهيـار كـامل 
واإلنسـانية والـعقـائدية .. فـكم من فائز هـو خاسـر باحلقـيقة .. وكم

من خاسر هو فائز باحلقيقة. 
ؤمن عليه السالم فائـز إلهي .. فائز قرآني .. فائز إنساني أميـر ا
.. في ليـلة فـوز عليّ عـلـيه السالم فـليـراجع كلّ منّـا فوزه وخـسارته
والسـاحة الـتي يعـمل فـيهـا والهـدف الذي يـتحـرك إلجله ... ولـيدقّق

كلّ منّا متى يقول : فزتُ وربّ الكعبة ! ويكون قَسَمهُ صادقا. 
فاز  عليّ عليه السالم  .. وخسرتْ اإلنسانية ورب الكعبة ...

عظّم الـله أجوركم .. ورزقـنا الـله وإيّاكم فـوزاً  بطعـمه العـلوي الذي
الخسارة بعده أبداً . 

قال الذي نشرته وصلت الى (الزمان) رسالة تشـير الى ان ا
ـفــكــر واالديب بــعــنــوان (فـزت ورب الــكــعــبــة) وحــمل اسـم ا
صـري الـراحل عـبـاس مـحمـود الـعـقـاد هـو للـشـيخ مـحـمود ا
نـعمـة اجلـيـاشي احـد اسـاتـذة احلـوزة الـعـلـمـية فـي النـجف.
ونـنـشــره نـصــا مـؤكــدين ان (الـزمـان) تــسـعى الـى الـتـأسي
باالمام عـلي عليه الـسالم واستـلهام مـواقفه ومبـادئه العظـيمة
بذكـرى استـشهـاده في سـيد الـشهـور رمضـان وان النص

في احلالت يقع ضمن هذا الهدف.
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بحث رئـيس احلزب الـيدمـقراطي
الكـردستـاني مسـعود الـبارزاني
مـع وفــــــــد رفــــــــيـع مـن حتــــــــالف
الــــســــيــــادة حــــالــــة االنــــســــداد
الـــســـيـــاسي الـــتي تـــخـــيم عـــلى
وجـهـود تـشـكيل ـشهـد الـراهن  ا
احلـكــومـة اجلــديـدة. وقــال بـيـان
تــــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس ان
(الـبـارزاني اسـتـقـبل في مـصـيف
صالح الــــدين بـــاربــــيل  رئـــيس
حتالف السـيادة خمـيس اخلنجر
ـــــان مــــحـــــمــــد ورئــــيـس الــــبـــــر
احلـــلـــبــــوسي والـــنـــائب احـــمـــد
اجلبوري وجـرى بحث األوضاع
عوقات السياسـية في العـراق وا
والعقـبات التي تعـترض العـملية

الـسيـاسـيـة  الى جـانب الـتـأكـيد
عــــلى إنـــهــــاء حـــالــــة االنـــســـداد
الــسـيــاسي وتــشــكـيل احلــكــومـة
الـــعــراقــيـــة اجلــديــدة). وتـــعــهــد
احلــــلـــبــــوسي في وقـت ســـابق
ــحــاســبــة كل من نــهـب ثـروات
الـــعــراق وأجـــرم بـــحق الـــشــعب
وغيّب رجـاله مؤكـداً عزمه إعادة
ــجـــمل مــشـــاركــته في الــنـــظــر 
الـعــمـلـيـة الــسـيـاســيـة.وكـتب في
قال فـيها  إن تغـريدة على تـويتـر
(العـمل السـياسي حتكـمه ثوابت
كن أن يـصنف وأخالقيـات وال 
مــا وصـــفه بــاإلســـتــهـــتــار بــأمن
واطن وإثارة الف ب أبناء ا
الـشعـب حتت أي سـبب كـان على
أنه مـنـاورة أو ضــغط سـيـاسي)
وأضـاف (سنـتـخـذ مـواقف جـدية
ــشـــاركــة في ــجـــمل ا وحــديـــة 

العمـلية الـسياسـية نظـراً لتحكم
سلح اخلارج عن القانون ا
وعــبـثــهم بــأمن الـبـالد والـعــبـاد
ـسـتـمـرة لـتـغـييب ومـحـاوالتهم ا
الدولة وإضعاف القانون والعبث
بالنـسيج اإلجتـماعي) وتابع انه
ـــبـــنى دولـــة بــدون ـــكن أن تُ (ال 
العـدل والعدالـة وال يُحـترم فـيها
( واطن في الـعيش الـكر حق ا
مؤكـدا  (سـنـحـاسب كل من أجرم
بــــحق الــــشـــعـب ونـــهـب ثـــرواته
وغـــــيّب رجـــــالـه وقــــتـل واعــــاق
شبـابه وهم يطـالـبون بـحقـوقهم
وآخــــرين هــــجــــرهم من ديــــارهم

وأودع أبرياء بدالً من مجرم 
تهـريـبهم من الـسـجون في وضح
ان يــزور ـــقــرر  الــنـــهــار). ومن ا
احللـبـوسي العـاصـمة االيـرانـية
طــهــران الــيــوم األربــعــاء لــلــقــاء

نظيره محمد باقر قاليباف. وقال
مـصــدر ان (احلـلــبـوسي ســيـزور
ـاني  طـهـران عـلى رأس وفـد بـر
للـقـاء قالـيبـاف وبـحث  التـعاون
أفـاد الـثــنـائي). في غــضـون ذلك 

خـــبـــيـــر بـــأن هــنـــاك تـــســـويــات
ـطلوب سياسـية قريـبة تخص ا
ـيـزان طـارق الـهـاشـمي ونـاجح ا

وأحمد العلواني .
وقــــال ابــــراهـــيـم الـــدلــــيــــمي في
تـــــــصـــــــريـح امـس ان (مـــــــوازين
الطاولـة السنـية ستـنقلب بـنسبة
 180درجــة وهــنــاك احــتــمــاالت
بـعـودة الـعـلـواني و الـهـاشـمي و
ــيــزان إلحــداث جــبــهــة ســنــيـة ا
جــديـدة الــغــرض مـنــهــا احـداث
ـوقف مـن اجل حـصول تـوازن با
تـــغـــيـــيـــرات وبـــنـــاء احلـــكـــومــة
اجلــديـدة الــتي سـتــولـد نــتـيــجـة

التوافقات السياسية). 
واثارت عـودة أمـيـر قبـائل الـدليم
في العـراق عـلي حا الـسـليـمان
الى بـــغــداد ســجــاال كـــبــيــراً في
الــبــيت الــســني أوالً والــعــمــلــيـة

الـسـيــاسـيـة ثـانــيـاً والسـيـمـا أن
اجلهات الـسياسـية باتت تـتبادل
االتـهــامــات بـشــأن من يـقف وراء
هــذه الـعــودة ومـدى تــاثــيـر ذلك
الــذي عــلى الــوضـع الــســيــاسي 
شـــهـــد في الـــســنـــوات االخـــيــرة
اســـتــقــراراً ســـيــاســيـــاً وأمــنــيــاً
واجتـماعـياً مـشفـوعاً بـبحـبوحة
اقتصادية ظهرت واضحة للعيان
ـتمـثـلة ا علـى كبـرى احملـافظـات 
عـــدّ رئـــيس بـــاالنـــبـــار. الـى ذلك 
مؤتمر صـحوة العـراق أحمد أبو
قــــصف مـــديـــنـــة أربـــيل ريـــشـــة 
وحتريك تنظيم داعش في األنبار
رسـائل شـرقـيّـة هـدفـهـا تقـويض
ـــقـــراطي ولي ذراع نـــظـــام الــــد
السّيادة العراقيـة وتعطيل التيار
الـعارم.وكـتب أبـو ريـشـة تـغـريدة
على تـويتـرانه (إبتـداءً من قصف

أربــيل ولــيس انــتـهــاءً بــتــحـريك
داعش فـي األنـــبـــار هـي رســـائل
الـهــدف مـنــهـا تــقـويض ــة شــرقـيّ
ــقــراطي ولي ذراع الــنــظــام الـد
السّيادة العراقيـة وتعطيل التيار
العارم من اإلرادة الوطـنية إلنقاذ
الــــوطن) وتــــابع ان (االرهـــاب ال

ن يستخدمه).  دين له وال دين 
ورأى رئــــــــيس ائــــــــتالف دولـــــــة
ــــالــــكي أن الــــقــــانــــون نـــوري ا
الـسـجـال بـشـأن الـعـائـدين الـذين
ســـلــمــوا انــفـــســهم هـي قــضــيــة
قـــضــــائـــيـــة ال تـــتـــحـــمل اجلـــدل
وصنـاعة ازمـة.وكـتب في تغـريدة
على تـويـتر انه (من حـق ضحـايا
تضـررين ان يطالبوا االرهاب وا
بحقـهم من اجملرم الـذين قتلوا
ذويــهـم وســبـــبــوا لــهـم الــضــرر

وأضروا الوطن وامنه).
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باسـتشهـاد وإصابة وقت سابق 
ثالثـة من عـنـاصـر اجلـيش خالل
هـــجـــوم إرهــــابي عـــلـى نـــقـــطـــة
عسكرية في مدينة هيت باالنبار.
وقــــالــــوا ان (الـــشــــهــــداء هم كل
مــحــمــد عــبــد الــوهــاب  وحــسن
اسـمــاعـيل غــالي  وزيـاد تــوفـيق
.( حــسن وعـبــاس عــبـد احلــسـ
وكــشـف الــنــاطق بـــاسم الــقــائــد
ـسـلـحـة الـلـواء الـعـام لـلـقـوات ا
يـحــيى رسـول تـفــاصـيل ضـربـة
موجـعة أسـفرت عن قـتل عشرات
الــدواعش في نــيــنــوى.وقــال في
تـصــريح امس إن (مــا تــبـقى في
العـراق عـبـارة عن بعض الـفـلول
من الـــــدواعش هـــــنـــــا وهـــــنــــاك
ــــنـــــاطق ويــــتـــــمـــــركــــزون فـي ا
ـــســاحــات الـــصــحـــراويــة ذات ا
الـشاسـعـة التـي تتـخـللـهـا وديان
وطبيعة جغرافية قاسية) مؤكداً
أن (الـــعــمــلـــيــات مــســـتــمــرة في
مالحقة هـذه العـناصر اإلرهـابية
ـــــنـــــاطق فـــــضـالً عن بـــــهـــــذه ا
اســـتــمــرار الــضـــربــات اجلــويــة
النوعيـة سواء في اجلبال أو في
ــنـاطق األحــراش والـوديــان أو ا
الــصــحـراويــة) وتــابع انه (قــبل
مـدة  قتـل العـديـد من عـنـاصر
داعش بــعـمــلـيــة نـوعــيـة جلــهـاز
مكـافحـة االرهاب عـلى ما تـسمى
واليـــة دجـــلـــة جــنـــوبي مـــديـــنــة

وصل. ا
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حـقق فـريق الـشرطـة بـكـرة الـقدم
أمس الـفـوز عــلى فـريق الـقـاسم
بــــثالثــــة اهــــداف من دون رد في
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـهـا مـلـعب ا
الــكــفل وذلك ضــمـن مــنــافــسـات

اجلـولة الـتـاسعـة والـعـشرين من
متاز. الدوري ا

وسـجل اهـداف الــلـقـاء من فـريق
الـقـيـثـارة الالعـبـ مـحـمد قـاسم
مــــاجــــد في الــــدقـــيــــقـــة 31و56
ـــــواس في الـدقـيـقـة ومـحـمـود ا
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نــعت االوسـاط الــثـقــافـيــة نـائب
األمـــ الـــعــام لـالحتـــاد الـــعــام
لألدبــاء والــكـتّــاب في الــعـراق 
كتب الثقافي السرياني رئيس ا
الشـاعر زهـير بـهنـام بردى الذي
ـوت فـجـر امس الـثالثاء غـيـبه ا
في بـــغــداد إثـــر أزمـــة صــحـــيــة
مفـاجئة فـيما قـدم وزير الثـقافة
والسـيـاحة واآلثـار حـسن ناظم
تـــعـــازيه إلى األوســـاط األدبـــيــة
والـثــقـافـيـة بــرحـيل بـردى.وقـال
في بـرقــيــة الـتــعـزيــة تـابــعـتــهـا
(الــزمـان) امس (نــقـدم تـعــازيـنـا
إلى األوسـاط األدبيـة والـثقـافـية
بــرحــيـل رمــز من رمــوز ثـــقــافــة
الــتــعــايش والــسالم والــصـوت
عبر األصيل عن لون من ألوان ا

ونـدعــو الـله أن األدب الـعــراقي 
يـتـغـمـده بـواسع رحـمـته ويـلـهم
ذويه ومحـبـيه الصـبر اجلـميل).
وصل عام والراحل من مواليد ا
 1951 ويعـد واحـد من األسـماء
الـبــارزة في الـسـاحــة الـشـعـريـة
الـعـراقـية له مـسـاهـمـات عـديدة
في الصـحافـة األدبية والـثقـافية
ـستـوى احمللي والـعربي على ا
حاصل على العـديد من اجلوائز
والشـهـادات منـها فـوزه بجـائزة
الشـعر في مـسابقـة مجـلة الـفكر
ـــســـيـــحـي عــام  1975وكــذلك ا
ـسـابـقـة فـوزه بــجـائـزة شـمـشـا 
موقع عـينـكاوة في الـشعر2009
كما شارك في مهـرجانات عديدة
ـربــد واجلـواهـري وكالويش كـا
فـي الـسـلــيـمــانـيــة ونـوهـدرا في
دهـوك  وله مؤلـفـات عدة مـنـها:

(غـــــــداً يـــــــكـــــــون الـــــــوقـت قــــــد
(مـــــصـــــحــــــات لـــــلـــــحب فـــــات)
(اجلـــســـد أمـــامي واخلـــرافـــات)
(عـيون حتت وأحفـادي فـانوس)

رايا). مظلة باص)و(قداس ا
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غـائـماً جـزئيـاً واحيـاناً غـائـماً مع فـرصة لـتسـاقط زخات
دني في أربيل مطـر متفـرقة). وحـددت مديريـة الدفـاع ا
ـادية جـراء السـيول في احملـافظـة.وقال حجم األضـرار ا
ــديــريــة الــرائــد سـركــوت كــارش في ــتــحــدث بــاسم ا ا
تـصـريح امس إن (نـاحـيـة شـاويـس الـتـابـعـة لـلـمـحـافـظـة
تضررت فـيها مركبتان اثنان جراء السيول التي سببتها
ـياه هـطـول األمـطار الـغـزيـرة في أربـيل حيث جتـمـعت ا

في األسواق بتيراوة وكوران وشوارع  60و100).
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رجحت الـهيـئة الـعامـة لالنواء اجلـوية والـرصد الـزلزالي
الـتـابـعـة لـوزارة الــنـقل  ان يـكـون طـقس الـيـوم االربـعـاء
طرا مع ارتفـاع في درجات احلرارة.وذكر بيان غائـما 
لـلـهـيـئـة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (طـقس الـيـوم األربـعـاء
نـطقـة الـوسطى سـيـكون صـحـواً الى غائـم جزئـيا فـي ا
وغـائم مع تـسـاقط امـطار مـتـوسطـة الـشـدة تكـون رعـدية
ـنطـقة اجلـنوبـية احـيـانا شـماال  في مـا سيـكون طـقس ا
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ـركـبـات مع أربـيل قـد اعـلـنت تـوحـيـد لـوحـات عـجالت ا
ـرور الـعامـة االحتاديـة.  وذكرت بـيان امس أنه مديـرية ا
(عـلى ضوء الـتعـليـمات رقم  2 لـسنة  2022 الـصادرة
ديرية عن وزارة الداخـلية في حكـومة االقليم  بـاشرت ا
ـسـؤولـ تسـلـيم أول لـوحة تـسـجيل بـحـضـور عدد من ا
لــلـــمـــواطــنـــ مع نـــظــام مـــوحــد جـــديــد مـع احلــكـــومــة
ـركـزيـــــة) واضـاف ان (الـلـوحـة اجلـديـدة ال حتـتـوي ا
ـــديـــنـــة وســـيـــتم وضع رمـــز واحـــد فـــقط عـــلى أسم ا
وســيـكــون الــرمـز اخملــصص ألربـيل  22 كـمــا حتــتـوي
مـكـتوب الـلـوحـة عـلى مـلخـص ألسمـاء الـعـراق واالقـلـيم 

باللغة اإلجنليزية). 
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رور الـعـامة تـوضيـحـاً بشـأن توحـيد أصـدرت مـديريـة ا
ركبات بـعد مباشـرة مديرية مـرور أربيل اليوم لوحـات ا
ـركـبـات بـلـوحـات موحـدة.  وقـالت بـاسـتـبـدال لـوحـات اا
ديـرية في بيان اطـلعت عليه (الـزمان) امس ان (توحيد ا
ـرورية في الـعـراق ومنـها اإلقـليم واستـبدال الـلـوحات ا
ديرية مـاضية بالتـعاقد على إنشاء نود أن نـوضح بـأن ا
بـرغم من اإلجراءات الـروتيـنية خط إنتـاجي داخل البـلد 

و التي اسهمت بالتأخير)
أضــافـت انه (حــال اســتــكــمــال هــذه اإلجــراءات ســيــتم
رور في ـباشرة بـالطـبع). وكانـت مديريـة ا اإلعالن عن ا

 ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

احبطت قيادة عمـليات بغداد ما
اسمـته بـغـزوة لعـصـابات داعش
خالل األيـــام األخــيــرة مـن شــهــر
رمـــضـــان اجلــاري. وذكـــر بـــيــان
لـلعـمـلـيات تـلـقـته (الـزمان) امس
انه (بــــعـــــد ورود مــــعــــلــــومــــات
تــمـكــنت اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة 
الـــــقـــــوات األمـــــنـــــيـــــة من قـــــتل
انــتـــحـــاريــ اثـــنـــ أحــدهـــمــا
االداري واالمــني الــعــام لــشــمـال
بغداد في بستان البوغب ضمن
قــضــاء الــطــارمــيـة) وأشــار الى

(إحـــــبـــــاط مــــــحـــــاولـــــة دخـــــول
االرهابـي لـلعـاصمـة بهدف شن
ــواطـنـ األبـريـاء). غـزوة ضـد ا
بــدوره  افـــاد مــصـــدر امــني في
تصـريح امس بأن (هذه الـعمـلية
اســفــرت عن اســتـشــهــاد جــنـدي
وإصــابــة ضــابط بــعــد مــداهــمـة
الـــــوكـــــر الــــذي كـــــان بـــــداخـــــله
). ورفــعت قــيــادتـا االنــتــحـاريــ
شتركـة وبغداد  حالة عمليـات ا
التـأهب ونـصب سيـطـرات امنـية
مـــشــــتــــركـــة فـي اغـــلـب شـــوارع
الـــعـــاصـــمـــة. وقـــال مــصـــدر انه
ــشـتــركـة (قــيـادتـي الـعــمـلــيـات ا

رفـعـتـا الــتـأهب االمـني وبـغــداد 
حفاظا على امن بـغداد وحتسبا
من اي تعرض ارهابي يؤثر على
اســــتـــقـــرار وامن الـــعـــاصـــمـــة).
واستـبعـدت قيـادة شرطـة بغداد
حصول قطـوعات للشوارع خالل
أيام عـيد الـفـطر.وقـال نائب قـائد
الشرطة عدنـان حمود سلمان في
تـصـريـح امس إن (اخلـطـة بـدأت
بـحـلـول األيــام الـعـشـرة األخـيـرة
من شـهـر رمـضـان  حـيث دخـلت
األجهزة األمنية حالة اإلنذار مع
ــواطـــنــ بــالــتــبــضع من بــدء ا
ـــنـــاطق احلـــيـــويــة األســـواق وا
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حتى اقـامت مشيـدات على مـحرمات
الطريق  بـعد إنـشاء باحـات واسعة
جلــلـوس زبــائـنــهـا وهي بــاألسـاس
مــــحــــرمــــات شــــارع رئــــيـس يــــربط
الـعـاصـمـة بـاحملـافـظـات اجلـنـوبـيـة
وهـــو يــعـــتــبـــر جتــاوزا عـــلى امالك
الـدولـة اوال وعـلى الـسالمـة الـعـامة
ثـانـيا كـون هـذا الـطـريق من الـطرق
الــســريــعــة والــســـتــراتــيــجــيــة وان
جتـاوزا مـثل هـذا يـتـسـبب بـعـشرات

رورية). احلوادث ا
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ومــــضى الــــبـــــيــــان الى الــــقــــول ان
(احملـافـظـة تـتـابع بـاهـتـمـام بـالغ مـا
تـــنـــاولـــتـه وســـائل االعالم ومـــواقع
الـتــواصل اإلجــتـمــاعي من ادعـاءات
الـــشــركـــة الـــتي رافــقـت قــرار اغالق
اخملــابــز وتـضــلــيـلــهم الــرأي الــعـام
بــكالم بــعــيــد كل الــبـعــد عن الــواقع
يـخالف مـا مـثـبت لديـنـا من حـقائق
تـضـاعـفت حـتى وصل االمـر التـخـاذ

قرار االغالق).
ـتـخـذ مـجـددا تـأكــيـده ان (االجـراء ا
بحق الـشركة ال يـعد اسـتهدافـا لها
ا جاء وال لعمل القـطاع اخلاص وا
ـــروريـــة بــــعـــد تـــكـــرار احلـــوادث ا
وحاالت الوفيات جراء الدهس التي
ســبــبــتـــهــا مــداخل ومـــخــارج غــيــر

النظامية للشركة).
ورأت الــشـركــة انــهـا تــتــعـرض إلى
اجراءات تعـسفيـة ال يسنـدها قانون
 قوامها تعطيل عجلة التطور ومنع
ــواطــنـ االســتــفــادة من خــدمـات ا
متـقدمـة. وقالت الـشركـة ان (ادارتها
تــدرك أن هـذه الــتـصــرفـات مــوجـهـة

ـواطــنـ قــبل أن تـوجه لــهـا ضــد ا
ونـنــاشـد الـرئـاســات الـثالث وابـنـاء
الــشــعب الــذيـن يــهـمــهـم االنــتــصـار
للحـق والنجـاح  أن يقولـوا كلـمتهم
انتـصـارا للـقـيم والقـانـون وانتـصار
ــظـلـوم وانـتـصـارا لـقـيم لـلـمـواطن ا

واطنة احلقة ).  الدولة وا
وقوفها واعلنت غـرفة جتارة بغـداد 
الى جــــانـب مــــخـــــابــــز بــــاب االغــــا
طالـبة باعادة افـتتاحـها ومزاولة وا
نـشــاطـهـا الــتـجــاري الـداعم لالسـرة
العراقيـة وعدم قطع ارزاق موظـفيها
بعـد غلـقهـا من قبل احملـافظـة  فيـما

وعــزت احملــافـــظــة في وقت ســابق 
اســبـاب اغـالق شـركــة مــخـابــز بـاب
الى الـتــجـاوز عـلى احملـرمـات االغـا 
وتشييد مداخل غير نظامية تسببت
دون اكتراث مالـكيها بحوادث سيـر 
ــــتــــكــــررة بــــشـــأن الى االنــــذارات ا

التقصير. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(ادارة الـشـركـة  عـمـدت الى تـشـيـيد
اخملـــابـــز دون وجـــود اجـــازة بـــنـــاء
ـعنية اصولية صـادرة من اجلهات ا
وهـو مـخـالــفـة صـريـحـة تـسـتـوجب
ــتـجـاوزين ومـعـاقـبـتـهم مـحـاسـبـة ا
وفــقـا لــلـقــانــون كـمــا نـحــيط الـرأي
قتربات العام بإن استخدام الشركة 
الــطــريق ومــحـرمــاته واســتــغاللــهـا
كـانت سببـا رئيسا في تواصل له  ا
حــــوادث دهـس يـــومــــيـه عـــلـى هـــذا
الـطـريق وبــالـقـرب من هـذه الـشـركـة
حـيث  تــوجـيه انـذارات حتـديــدا 
للشركة ومالكيها مرارا وتكرارا دون
اي اهــتـمــام مـنــهم وغـيــر مـكــتـرثـ
لألرواح التي زهقـت بسبب اهـمالهم

وتقصيرهم).
وتــابع ان (اخملــابـز مــتــجــاوزة عـلى
اجلـدران الــواقـيـة الــفـاصـلـة بــيـنـهـا
وبـ شـارع بـغداد احلـلـة من خالل
عــمل فـتــحـة غــيـر نــظـامــيـة لــدخـول
ــتـبــضـعــ مـســتـخــدمـة الــطـريق ا
الـسـريع اداة لـبـلـوغ شـركـتـهم غـيـر
ــا حلق بـــالــطـــريق من مـــكـــتــرثـــ 
ــواطـــنـــ من حــوادث اضـــرار وبـــا
كــثــيــرة جــمــيــعــهـا مــثــبــتــة بــكــتب

واحصاءات رسمية).
مبيـنا ان (الشركـة تمادت بـتجاوزها
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ــدروســة ال عــدت اخلــطــوة بــغــيــر ا
كن جتاهلها.

 وقال مـستـشار رئـيس الغـرفة خـالد
اجلـابــري في بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (تـوجـيـهـاً مـبـاشراً جـاء من
رئـــيس الـــغــرفـــة فــراس احلـــمــداني
لـلوقـوف الى جـانب الـشـركة ورفض
االجـــراءات الــتـي من شــانـــهـــا غــلق
مداخل الشـركة بالـكتل الكـونكريـتية
ـــواطــــنـــ مـن الـــتــــبـــضع ومـــنـع ا
الـتي تـعـد خـطـوة والـتـسـوق مـنـهـا 
نـحـو انـتــكـاس الـصـنـاعـة احملـلـيـة 
حــــيث ان بــــاب االغـــا يــــعـــمـل عـــلى

UO½UD¹dÐ W UO{ w  —Ëd

قـبل ايـام كـتـبت مـقـاال نـشــرته في جـريـدة الـزمـان الـغـراء عن مـعـانـاة اصـحـاب
العـقود في االقلـيم الذين لم يـستـلموا رواتـبهم طـوال اربعـة اشهر.ونـظرا لـغرابة
شـكـلـة واحتدث ـوضـوع بـالنـسـبـة لي عـلى االقل فـقد قـررت ان اتـنـاول هـذه ا ا

عنها مرة اخرى.
ـنـطقي ان يـحـرم مـوظف الـعقـد من راتـبه? بـكل تـاكـيد دعـوني اتـسـاءل:هل من ا
ـواطن على سيـجر هذا الـسؤال سـلسـلة اخـرى من االسئـلة تـتعـلق كلـها بحق ا

الدولة التي يعيش في ظل قوانينها.
حتــتـــلف حــاجـــات االنــســـان وتــتـــنــوع,وهـــنــاك في عـــلم الـــنــفـس ســلـم هــرمي
ـعــنى ان االنــســان يـحــتــاج قـبل كـل شيء الى الــطـعــام والــسـكن لــلـحــاجـات,
والــعـمل.هــذه احلـاجــات في رأس الـقــائـمـة,وبـعــد ذلك تـاتي احلــاجـات االخـرى

كالتعليم واالمن وغير ذلك.
اذا صحـا موظف العقـد صباحا ونـظر الى سقف غرفـته فسيتـذكر انه يعمل بال
مقـابل.كيف سيضبط انـزعاجه وغضبه.?وكم سيـصبر?وكيف سيـبرر ما يحصل
ـا اصل في له?.ولـو بـقـيت اغـزل اسـئـلـة حـول حـالـة مـوظف الـعـقـد الـيومـيـة لـر
النـهايـة الى ان اي شخص يـتعرض لـضغط احلـرمان سـيشـعر بـالذل وانـكسار
في كرامـته ان كانت احلكـومة الـتي يخضع لـقانـونها تـعاملـه كأنه عبـد وعليه ان

يصمت.لكن هذا الصمت هو صمت مرّ ثقيل ال يحتمله بشر على االطالق.
وظف يخدمون في سؤول في االقليم وهناك العشرات من ا هل يعقل ان ينام ا
دوائر مـتعددة وعلى االخـص في وزارة الصحة وهم يـعاملون كـآالت تتحرك بال
مشـاعر.ثم تـعود االلـة الى البـيت كمـا خرجت دون ان حتصل عـلى شيء.وحتى
االلة او السـيارة او اي ماكـنة مصنـعة تطالب من يـستخدمـها ببعض الـعناية اال
موظـفو العـقود فهم ال يـستـحقون شـيئا.ومن الـسهل جـدا حرمانـهم من رواتبهم

زعجة. مدة اربعة اشهر بلياليها ونهاراتها ا
ـسؤول في االقليم وفي احلـكومة االحتاديـة آلة ايضا لـكنه آلة تملك هل اصبح ا
تـحركـة التي ال حق لـها في ال وعـليه ان يـتجـاهل االالت البـشريـة ا نـصب وا ا

اي رد فعل.
انا اتـساءل مرة اخرى:لن يـكون في مصلـحة احد ان يتـعرض االنسان الى ظلم
من هــذا الـنـوع.ان هـذا الـنــوع من الـعـذاب يـحــطم قـنـاعـة
االنسان,ويـعلمه احتقـار كل شيء.ولعل درس تشرين ما
زال مـاثال امامـنـا.ان الـصمت قـد يـنـقـلب الى رد فعل ال

. ساك كن مواجهته.فانتبهوا ياوالة امر ا
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انـها اكدت شـركة مـخـابز بـاب االغا 
ــا وصـــفـــته بـــاالعــذار تـــفـــاجـــئت 
والتـسويـغات التي ابـدتهـا محـافظة
بغداد بـشأن اغالق الشـركة  التي ال
تــســتــنـد إلـى اي قـانــون أو مــعــرفـة
بــالـوضـع االداري والـقــانــوني الـذي

وجبه .  تأسست 
وقــالت الــرشــكــة ردا عـلـى تـوضــيح
احملــــــافــــــظـــــة ان (مــــــا يــــــتـــــعــــــلق
شروع كـاملة سـتمسـكات اجنـاز ا
ــــوجـب الــــقــــوانـــ واصــــولــــيـــة 
ـشـروع الـرسـمـيــة الـتي يـتـطـلـبـهـا ا
ـا في ذلك مـوافـقة مـديـريـة نـاحـية
وجه الى الـشركة الرشيـد بكـتابهـا ا
الــعــامــة لــتــصــنــيـع احلــبــوب الـذي
ـوافـقـة عـلى انـشـاء ـوجـبه تـمت ا
ــوافــقـات ــشــروع بـاالضــافه الى ا ا
االخـرى من دوائـر الصـحـة والـبـيـئة
والــتــجـارة والــتــنـمــيـة الــصــنـاعــيـة
وغرفـة جتـارة بغـداد واحتاد الـغرف
الــتـــجـــاريــة واحتـــاد الـــصــنـــاعــات
الـعـراقـيـة وكل الـدوائـر االخرى ذات

العالقة).
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مشيرة الى ان (الشركة تبرعت ببناء
جسر جـاهز يربط طـرفي الشارع من
حـسابـهـا اخلـاص قـبل عـام وال يزال
عرض بناء اجلـسر قائم حـتى يومنا
كـمــا قـامت الــشـركـة بــتـشــيـيـد هــذا 
سيـاج بـطول 200 متـر الـهـدف منه
مــنع الــعــبـور مـن الـشــارع وتــنــويـر
جهتي جـسر العبـور الذي يبـعد مئة
حـسب تـوجـيهـات احملـافظ في مـتـر 

زيارة سابقة له الى مقر الشركة).
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بغداد
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ـستـحيل لـكل إنسـان حـلمـا يقـبع بـ ثنـايا روحه مـنذ الـصـغر  ويـكبـر ويـعمل ا
لـتـحـقـيـقه  إال أنـا غـريب اني لم أكن احـلم في طـفـولـتي بـشيء وارضـى بكـل ما
ا اختـلف عن باقي األطفال فهنالك من يحلم تقـدمه لي احلياة وال اعرف السبب 
بأن تـكون له لعبة أو مالبس جـديدة أو حلوى أو أن يركب بـساط الريح أو يعطيه
الـله جـنـاحـ لـيـطيـر بـهـمـا احالم الـطـفـولة تـبـقى بـريـئـة وجـمـيلـة مـهـمـا اخـتـلفت
ـسـميـات  طـفـولـتي كـانت مـختـلـفـة عن بـاقي األطـفـال الكل يـلـهـو ويـلـعب وانا ا
اراقـبـهم فقط لـم تسـتـهويـني لـعب األطـفال وقـتـها رغـم جمـالـها  واجـدني أشـعر
ـا خـوفـا عـلى بـالسـعـادة أكـثـر بـالـنـظـر لـهم من بـعـيـد وفـك الـنزاعـات بـيـنـهم ر

مالبسي من االتساخ... 
ا ألن أمـهات األطـفال يـوصنِ عـلى اوالدهن رغم ان البـعض منـهم يكـبرني أو ر
بالـعمـر  واعتـدت أن احتمل مـسؤولـية غـيري  كـنت صديـقة الـكل واحلمـد لله 
ـمــارسـة هـوايــتي في الــكـتـابــة وقـراءة الــكـتب من كــبـرت ومــرت األعـوام وعــدت 

الغالف إلى الغالف كعادتي منذ طفولتي شغف القراءة ...
وشجـعني (مالكي احلـارس) يرفض أن اذكـر اسمه كـونه يقول انـه لم يفعل شي
ـارسـة الـكــتـابـة ونـشـر  وهــذا قـمـة الـتـفــاني ونـكـران الــذات  شـجـعـني عــلى 
خواطـري ليطـلع علـيهـا الناس وكـان يدعـمني دائمـا وهكـذا كانت رسـالة احلسن
ماتـرونـها االن أمـام أعـينـكم... وألول مـرة في حيـاتي حـلمت بـأن اجـمع كل ما
نشـره لي من مقـاالت وخواطـر  في إصدار يكـون أجمل من اصـداراتي السـابقة
واضـخم إصدار مـتكون من 40  صـفحة  تــــــــدقيق كل كلـمه فيـهم من قبلي
و الطـلب من أحد األصدقـاء وهو أروع مصــــمم تعرفت عـليه ( الفن واالبداع)
هذا مـايطلق عـليه حـفظه الله قـام بتصـميم صورة غــــــالف

. وذج اإلصدار والكثر من مرة حتى  اختيار 
نـعم اخترت كل شيء  إال أنه بـقي مجرد حـلم .... بعيد
ـنـال تـمنـيت لـو اني لم اتـمنى يـومـا فـاالمنـيـات مكـانـها ا

نال .... داخل الروح كونها بعيدة ا

توظيـف اكثر من 400 شاب وخريج
ـــكن اي انه يـــعــيل 400 اســرة ال 
تسريحهم بهذة الطريقة) من جانبه
اكد النـاطق بأسم الغـرفة علي هادي
ان (رفــــضـــاً قـــاطـــعـــا جـــاء من قـــبل
ـــواطـــنـــ الجـــراءات االغالق وان ا
اتصـاالت مـكثـفـة اجراهـا احلـمداني
مـن اجل اعـــادة افـــتـــتـــاح الـــشـــركــة
ـــواطـــنــ والـــتـــجــار ونــطـــمـــئن ا
ـسـتـثـمـرين الى ان الـغـرفـة كـانت وا
ـــدافع االول عـن حـــقــوق ومـــازالت ا
التجار واصحاب الـشركات الوطنية

التي تخدم العراق وشعبه).

»öſ‚∫ قوة أمنية من محافظة بغداد تغلق شركة مخابز باب االغا وتضع الصبات الكونكريتية على مداخلها
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ـيـة  وهي دولـة تـاريـخـية بـريطـانـيـا هي قـوة عـظـمى لـهـا يـد في الـسـياسـة الـعـا
واستـعماريـة لعـدة قرون  وهي واحـدة من الركـائز األسـاسية لـلسـياسـة والقوة
ـثيـرة لالهتـمام في العـالم  وواحدة من أكـثـر الدول إثـارة للـجـدل  واحلقـيقـة ا
ـعيـار الـتـاريـخي  يحـكـمـهـا تقـيـيم األضـداد بـنفس هي أن بـريـطانـيـا  ضـمن ا
ـاضـية الـروح  إنـهـا روح الـسيـاسـة. زار مـسـرور بارزانـي لنـدن خالل األيـام ا
والتـقى برئيس وزراء بـريطانيـا من أجل التعـاون في كثيـر من األمور السـياسية

واالقتصادية.
ـعــنـيــ في الـقــوة الـعــظـمـى وعـلى رأســهم بـوريس ــسـؤولــ ا  حــيث الـتــقى ا
ـســؤولـون عن جـونــسـون رئــيس الـوزراء ووزيــري اخلـارجــيـة والــدفـاع كــذلك ا
الـصـحة واالقـتـصـاد والتـعـلـيم. وكـان االستـقـبـال أكثـر من رائع لـرئـيس مـجلس
ــا يـدل عـلى الــسـيـاسـة الـوزراء من دولـة كــبـيـرة ذات بـعــد سـيـاسـي عـمـيق  
ـتـوازنـة لـلـرئـيس بـارزاني في تـوطـيـد الـعالقـات بـشـكل عـلـمي مـتـكامـل بـهدف ا
إيـصـال العـمل االستـراتـيجي وتـوطيـد الـعالقات مع احلـفاظ عـلى اسـتمـراريتـها

هني.  وتوسيعها في النطاق ا
ـانيا زار مسـرور بارزاني منـذ بداية الـعام مجـموعـة من دول اخلليج وتـركيا و ا
وبريـطانيـا. والتقى خالل تـلك الزيارة رؤسـاء وأمراء دول وشخـصيات سـياسية
ودبـلـومـاســـــــــيـ وقـد لـقـيت زيـاراته تـرحـيـبا حـارا مـن الدول الـتي زارهـا في
ـبـذولـة لـتـطـويـر الـعالقـات إلى مـسـتـوى عـال خـاصـة بـريـطـانـيـا إطـار اجلـهـود ا
الـعظـمى  الـتي تـعتـبـر سيـاسـاتهـا احلـكيـمـة إرشاديـة ودورهـا العـالي في بـناء
مــهـنــة مـهــنــــيــة وأخالقــيـة في الــعـمـل واضح في حتـديــد الـواقـع في كـثــيـر من

األمور.. 
فتوحة لرئيس وزراء اقليم كردستان وهذا مـا وجدناه في التعامالت الشفافة وا
مـســـــرور بـــــــارزانـي ورؤيـته الـنـبــيـلـة في الــتـعـامل مع أي حــدث مـهـمـا كـان
حـجـمه. نـعم مـسرور بـارزاني سـيـاسي طمـوح يـبـذل جهـودا لـصـالح شـعبه إلى
مـسـتـوى أفضـل في التـعـامل خـاصـة في مـجـاالت الـسيـاسـة مع الـدول وكـيـفـية
إيـجاد طـريـقــــــة لـتوسـيع الـعالقـات وترسـيـمـهـا بشـفـافـية فـضال عن مـسـتوى
أفــضـل في خــلق الـــــــفـرص االقــتــصــاديــة لــتــقــويـة الــروح في

اجملتمع.
مسـرور الشـعب في ضيـافة بـريطـانيـا العـظمى هـو دليل
آخـر عــلى حـسن الـنـيــة فـخـامـته في تــرسـيخ الـعالقـات
السـياسية  واالستراتيجية العميقة   لذلك أصبح اليوم

أحد الرموز التاريخية لشعب كردستان.

ّ ضـبط أولـيـات مـحــافـظـة كـركــوك 
مـشـروع التـرمـيم) مـبـيـنـا ان (فريق
عــــمل مـــكــــتب حتـــقــــيق واسط قـــام
بضـبط األوليـات والفـحوصـات كافة
ّ إجــراؤهـا من قـبـل اخملـتـبـر الـتي 
واشـار ــديــريّـة مــاء واسط) الــتـابع 
ـسـحـوبة ـيـاه ا ـاذج ا الى  (فـشل 
ـــيـــاه في ــعـــات ا مـن مـــواقع مـــجـــمـَّ
احملــافـــظــة وتـــأثــيـــره عــلى حـــيــاة
ــواطــنــ نــتــيــجــة عــدم اعــتــمــاد ا
يـة للحد من انتشار واصفات العا ا
ــنـقـولـة عـن طـريق مـيـاه األمـراض ا
ـال الــشـرب وكــذلك تــسـبــبه بـهــدر ا
العام) وتابع انه (من ب الـعمليات
ضـبـط سـجــلي ُــثـنـى  ــنــفــذة في ا ا
صـــادرٍ لــشــعــبـــة زراعــة الــســمــاوة
أحدهما وهمي كما ان  أغلب الكتب
الـصــادرة في هـذا الــسـجل مــوجـهـة
إلى الــشـركــة الـعــامـة لــلـتــجـهــيـزات
الـــزراعــيــة لــغـــرض جتــهــيــز بــذور
وأســـمـــدة خــــارج الـــضـــوابط).  في
اســتــجــابـة تــطــور اكــدت الــهــيـئــة 
األمـــانـــة الـــعـــامـــة جملـــلـس الــوزراء
ـطـروحـة مـن قـبـلـهـا لـلــمـقـتـرحــات ا
زايدات بشـأن شفـافية اإلعـالن عن ا

ناقصات احلكوميّة. وا
وذكــر الـبــيـان ان (األمــانـة الــعـامّـة 

وافقت على مـقترح الـنزاهة بـتوجيه
ــرتـبـطـة الـوزارات واجلــهـات غـيـر ا
بوزارة واحملـافظـات كـافة بـاالعتـماد
وقف الدوري بالصحف بشأن على ا
إحــــالـــــة إعالنـــــات تــــلـك الــــوزارات
واجلـهـات لضـمـان شـفـافـية اإلعالن
ـــــنــــــاقـــــصـــــات ــــــزايـــــدات وا عن ا
احلكومية). من جـهة اخرى ضبطت
الهيئـة العامة لـلجمارك 9 شاحنات
مــخــالــفــة عـنــد مــداخل احملــافــظـات

احملاذية إلقليم كردستان. 
 UE U;« qš«b

وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس انه
(بتوجيه ومـتابعة مـباشرة من مدير
عام الـهيـئة شـاكر مـحمـود الزبـيدي
تــمــكن قــسـم الــتــحــري ومـــكــافــحــة
الــتـــهــريـب من ضــبط 9 شــاحـــنــات
مــخـالــفـة لــلـضــوابط والـتــعـلــيـمـات
الــنــافــذة عــنــد مــداخل احملــافــظــات
احملــــاذيـــــة لالقــــلــــيم) واضــــاف ان
ـواد غـذائـية (الـشـاحـنات مـحـمـلـة 
معـلـبة و عـسل ومـاطور وكـمـبريـسر
وكـيــر بـوكس ومـصــاعـد كـهــربـائـيـة
وانابـيب حديـد) مشـيرا الى (احـالة
جـمـيع اخملـالـفـات الى اجلـهـات ذات
االخـــتـــصـــاص التـــخـــاذ االجـــراءات

 .( القانونية بحق اخملالف
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X uý Èb½ ≠ œ«bGÐ
أعـلن اجملـلس اإلسـتـشـاري الـعـراقي
إطـالق مــنـــتـــدى الـــعــراق لـــلـــحــوار

والتنمية بنسخته األولى.
وقـــال رئــيس اجملـــلس فـــرهــاد عالء
ــــنــــتـــدى يــــهــــدف الى الـــديـن أن (ا
تــأســيس رؤيــة وطـنــيــة مـشــتــركـة 
تبـاينة ب لتقريـب وجهات النـظر ا
ـشــهـد الــسـيــاسي احلـاكم أقــطـاب ا
وتــخــفــيف حــدة األزمــات الــراهــنـة
وبــلـــورة وإنــضــاج وطــرح احلــلــول

للملفات العالقة).
WOÝUOÝ WOKLŽ

نتدى بـنسخته االولى مضيفـا أن (ا
سيعقد في العاصمة بغداد في األول
دة ـقبل ويـسـتمـر  من تشـرين أول ا
نـاقشة مستقبل ثالثة ايام. ويكرس 
الــعــمـلــيــة الـســيــاسـيــة في الــعـراق
والــــعالقــــة مع اجلــــوار األقـــلــــيـــمي
وتـرسـيخ الـهويـة الـوطـنـيـة وتـدعيم
الـسلـم اجملتـمـعي  وتـنـويع مـصادر
الـــدخل ومــعـــاجلــة الــفـــقــر وحــلــول
يـاه والسـكن واالتصاالت الطـاقة وا
وإنعاش البـيئة وإعادة إعـمار البنى
التحتية وتنـشيط القطاع الزراعي

والصناعي).
ـنــاقـشـات ســتـتـوزع مـوضــحـا أن (ا
عـلى عـدة جـلـسـات بـحـثـيـة ونـدوات
علـمية وحـوارات فكـرية وورش عمل
ـحــاور األمن والـسـيــاسـيـة تـعــنى 
واألقــتـصــاد واإلسـتــثـمــار والـطــاقـة

واطنة والسلم اجملتمعي). وا
مـنــوهـا الى (مـشــاركـة عـدد الفت من
نظمات راكز والهـيئات وا كبريات ا

الـــدبـــلـــومـــاسي. وقـــال حـــســـ في
تـصريـح امس ان (اللـقـاء الـسـعودي
اإليراني األخير في بغـداد كان أمنيا
ـستوى بحضـور مسؤولـ رفيعي ا
مـن كالل الـــــبـــــلــــديـن) واضــــاف ان
(اجلانب توصال التفاق على مذكرة
تـفاهم تـتـضـمن عـشرة 10 نقـاط من
بيـنهـما اسـتمرار وقـف إطالق النار
قبلة من في اليمن وإجراء اجلولـة ا
ستوى الدبلوماسي) احلوار على ا
الفـتـا الى ان (وفــدا إيـرانـيـا سـيـزور
الــعــراق بــعــد عــطــلــة عــيــد الــفــطــر
ــنــاقـــشــة الــعـــديــد من الـــقــضــايــا

والسيما األمنية).
مـشـددا عـلى ان (مـشاكـل العـراق مع
إيران وتـركيـا في ما يـتعـلق بالـشأن
األمـني يـجب أن حتل عـبـر احلـوار)
ومضى الى القول ان (األسباب التي
يتحدث عـنها اجلانب الـتركي ليست
كـــافـــيـــة الســـتـــخـــدام الـــقـــوة داخل
أراضـــيــــنـــا) مــــبـــيــــنـــا ان (وجـــود
مـسـتــشـارين أمـريـكــيـ في الـعـراق
ــســاعــدة الــقــوات الــعــراقــيــة هـــو 
وبـاتفـاق مع احلـكـومة) مـشـيرا الى
ان (الــهــجــوم عــلى األمــريــكـيــ في
العراق يعـني هجوما عـلى احلكومة
ــصـلــحـة الــوطـنــيـة) واســتـطـرد وا
بــالـــقــول ان (الــعــراق تــأثــر بــحــرب
ووزيـر الـتـجـارة يـقول إن أوكـرانـيـا 
مـــخـــرون الــــقـــمح ال يــــكـــفي ســـوى
لــشــهـــرين) واضــاف ان (االنــســداد
الـسـيـاسي في مـا يـتـعـلق بـانـتـخاب
رئـــيس اجلــــمـــهــــوريـــة وتـــشــــكـــيل
احلكومـة سيسـتمر وال تـوجد حلوال

والشـخـصيـات الـسيـاسيـة والـفكـرية
واإلقــتــصــاديـــة األقــلــيــمـــيــة مــنــهــا
والـدولــيـة ومـؤســسـات الـدولـة ذات
الــصـــلــة بــاألمن والــدفــاع والــطــاقــة

واألقتصاد).
مشيرا الى ان (جلنة حتضيرية عليا
جرى تشكيلها تضم نخبة من خبراء
ومــســتـشــارين ومــخــتـصــ تــتـولى
ــنـــتــدى اإلعـــداد الـــدقــيق إلعـــمـــال ا
وتـنسـيق اجلـهود الـكـفيـلـة بتـحـقيق

أهدافه).
عـــلـى صـــعــــيــــد آخــــر كـــشـف وزيـــر
اخلـارجــيـة فـؤاد حـســ عن اتـفـاق
الرياض وطهران على استمرار وقف
اطالق الــنـار فـي الـيــمن  مــؤكـدا ان
اجلـانـب اعـربـا عن حـرصـهـمـا على
ـــــقـــــبــــــلـــــة من اجـــــراء اجلــــــولـــــة ا
ـــســـتــوى مـــبـــاحــثـــاتـــهـــمـــا عـــلى ا

في الوقـت الراهن). بـدورهـا  افادت
بـإحراز وزارة اخلـارجيـة االيـرانـيـة 
تــقـــدم مع الـــســـعـــوديـــة في جـــولــة
ـنـعـقـدة في ـبــاحـثـات اخلـامـســة ا ا
بـــغـــداد لــتـــطـــبـــيع الـــعـالقـــات بــ
ـــتـــحـــدث بـــاسم الـــبـــلـــدين.وقــــال ا
اخلـارجــيـة ســعـيـد خــطـيب زاده في
تصـريح امس ان (اجلولـة اخلامـسة
من احملـــادثــــات بـــ الـــســــعـــوديـــة
وطـهـران عـقـدت في الـعـراق وكـانت
تـقدمـيـة وإيجـابـية) مـبـينـا ان (هذه
كـــانـت شـــامـــلـــة وجـــيــدة اجلـــولــة 
رحـلة وجديـة لـكنـهـا لم تصل بـعـد 
احلـــوار الـــســـيـــاسـي احلـــقـــيـــقي)
ـفاوضات مع مستـدركا (اذا ارتقت ا
ـسـتوى الـسـياسي السـعـودية إلى ا
من احملتمل أن نشهد تقدما سريعا)
ـباحـثات جـارية ب ولفت الى ان (ا
طــهــران والــريــاض إلرسـال 40 ألف
ـوسم). ويـعـود إيـراني لـلـحج هـذا ا
الــلــقــاء األخـيــر بــ اجلــانــبـ الى

أيلول 2021.
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ـتــوقع أن تـعــقـد جــلـسـة وكــان من ا
ــــاضي اال أن خــــامــــســــة في آذار ا
تــقـــاريــر كــشــفت حــيــنــهــا عن قــرار
ــــشـــاركـــة في إيـــراني بـــتــــعـــلـــيق ا
احلوار.وقطعت الـسعوديـة عالقاتها
مع إيــران في كـانــون الــثـاني 2016
بــعـد تـعــرض سـفــارتـهــا في طـهـران
وقـنـصلـيـتـها فـي مشـهـد العـتداءات
من قــــبل مـــحــــتــــجـــ عــــلى إعـــدام
ــــــــر الـــــــــريــــــــاض رجـل الـــــــــديـن 
الـنـمـر.وبـدأت جـلـسـات احلـوار بـ

البـلـدين في نـيـسان 2021 بتـسـهيل
من الــكــاظـمي الــذي تــربـطـه عالقـات
. وتـعد الـسـعـودية جـيـدة باجلـانـبـ
أبـرز قـوتـ إقـلـيـمـيـتـ في وايـران 
اخلليج وهما على طرفي نقيض في
ـلـفــات االقـلـيـمــيـة وأبـرزهـا مـعــظم ا
الـــنـــزاع فـي الـــيــــمن حـــيـث تـــقـــود
الــريــاض حتـالــفــا عـســكــريـا داعــمـا

عترف بهـا دوليا وتتهم للحكومـة ا
طـــهـــران بـــدعم احلــــوثـــيـــ الـــذين
يـسيـطـرون عـلى مـنـاطق واسـعة في
شمال البالد أبرزهـا صنعاء. وتبدي
الـــريــاض قــلـــقــهــا مـن نــفــوذ إيــران
اإلقليـمي وتتّهـمها بـالتدخّل في دول
عربيـة مثل سوريـا والعراق ولـبنان
وتــتـوجّس من بــرنـامــجـهــا الـنـووي

وقدراتها الصاروخية. 

إصـدار البـطـاقة الـوطـنيـة لـها  عـبر
إنـتـقـال مالك مـتـخـصص بـاحلـقـيـبة

احملمولة الى الدار .
وبـ أبـو كـلل انه (مـديـريـة االحوال
ــــدنـــــيــــة واجلـــــوازات واإلقــــامــــة ا
بــاحملـــافـــظــة مـــســتـــمـــرة بــســـرعــة
اإلسـتجـابـة لـكل احلاالت اإلنـسـانـية
الواردة الـيهـا  من كبـار السن
أو اجلرحى أو عوائل الشهداء
أو كل من يحـتـاج اليـها خـدمة

للصالح العام).
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عـلى صعـيـد اخـر بـحث رئيس
مـجـلس الــقـضـاء األعـلى فـائق
مـع وزيــر الــتـــخــطــيط زيــدان 
خـــالــــد بـــتــــال الـــســــيـــاقـــات
الـقـانـونـيـة اخلـاصـة بـاجلـهـاز
ــــــركــــــزي لــــــلـــــســــــيــــــطـــــرة ا
الـنوعـيـة.وذكر بـيـان للـمـجلس
تلقته (الزمان) امس ان (زيدان
أســتـــقــبل في مــكـــتــبه الــنــجم
ـركزي يـرفقـة رئـيس اجلـهـاز ا
للسيـطرة النوعـية حس علي
داود حـيث اسـتـعـرض الـلـقـاء
السـياقـات القـانونـية اخلـاصة
ـــركــــزي وآلـــيـــة بـــاجلـــهــــاز ا
تـــنــفــيـــذهــا). وافــادت هـــيــئــة

الـنزاهـة الـعامـة بـتنـفـيذ 71 عمـلـية
ـــاضـي. وقـــالت ضـــبـط خـالل آذار ا
الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (فرق عـمل مديـرية حتـقيق بـغداد
نــفـذت خـمــسـة عــمـلـيــات ضـبط من
بينـها ضـبط كتب مزورةٍ في مـديرية
الـتسـجـيل الـعـقاري فـي الكـاظـمـية 
لـــوجــود تالعـب في إضــبـــارة عــقــارٍ
تــعـود مــلـكــيــته لــهـيــئـة الــسـكك في
ـوظَّفيهم وزارة النقل جرى تـمليكه 
بـــنـــاءً عـــلى كـــتـبٍ مـــزورة) مـــؤكــدا
(ضــبط 88 وكــالـــة مــحــامــ بــدون
تخويلٍ رسمي ومـخالفة لـلقانون في
دائـرة كــاتب عـدل بـغــداد اجلـديـدة).
وأضـاف ان (مالكـات مـكـتب حتـقـيق
كـركـوك نـفذت سـتـة عـمـلـيـات ضبطٍ
َّ خاللـــهـــا ـــذكــــورة  ـــدة ا خـالل ا
الـكـشف عن وجـود شـبـهـة فسـادٍ في
هـيــئـة اسـتــثـمـار كـركــوك إثـر ضـبط
أوليات مشروع إنـشاء مجمعٍ سكني
ـصـلـحـة مـؤسـسـة الـشـهداء فـضالً
عـن ضــبط شـــبــهـــات فــســـاد رافــقت
عملية التعيينات في مديريَّة التربية
فـي احملـــافــظـــة). الفـــتـــاً الـى (رصــد
شــبـهـات فــسـاد فـي مـشـروع تــرمـيم
دائـــرة الـــتـــســـجـــيل الـــعـــقـــاري في
احلــويـجــة وبــاالنـتــقــال إلى ديـوان

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ∫ n−M «
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سن ناشدت سـيدة تقـطن في دار ا
في النـجف احملافظ مـاجد الـوائلي 
أثـناء زيـارته لـلـدار مـساعـدتـهـا على
إصدار مستمسكات رسمية كونها ال

تملكها . 

ـــــدنــــيــــة وأكــــد مـــــديــــر األحــــوال ا
واجلــوازات واإلقـامــة في مــحـافــظـة
الـنــجف الـعـمـيــد غـزوان صـالح أبـو
ــديــريـــة وبــحــسب كــلـل أمس ان (ا
ـديـر الـعــام الـلـواء ريـاض تـوجــيه ا
ـنـاشدة جـنـدي الكـعـبي اسـتـجـابت 
الـسـيـدة (أ م ع) إذ أكـمـلت إجـراءات
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وحدة المرآة بال مستمسكات   دنية في النجف تصدر البطاقة ا UJ ∫ االحوال ا L²
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حامد عبد النبي كاظم

ــاً في مــركــز أرض تــقــدر بـ  26دو
ناحـيـة أبي غـرق .مشـيـر ان مسـاحة
الدور السـكنيـة تتراوح ب (260م2
الى  294مــتـراً مــربـعــاً) تــنـفــذ عـلى
ـاذج ثالثـة مـنـهـا بـطـابـق خـمس 
ـوذجــ بـطـابق واحــد مع تـوفـر و
ســاحــات خــضــراء وطــرق داخــلــيــة
وحــولــيــة مع كـافــة خــدمــات الــبـنى
التحتية وساحات اللعاب االطفال).
وأعـــرب عـن (أمــتـــنـــانـه لــلـــمـالكــات
الــهــنــدســـيــة والــفــنـــيــة جلــهــودهم
ــاضــيـة ـبــذولــة طــيــلــة الــفــتــرة ا ا
ـكلـفـ بـها وتـفانـيـهم في االعـمـال ا
ــهـم الــذي ـــشـــروع ا الجنـــاز هـــذا ا
سيـسـهم بـاحلد من أزمـة الـسكن في

احملافظة ).
w bM  ·«d «

وأشار ان (هنـاك تعاونـاً ب الدائرة
وهــيـئــة اسـتــثـمــار بـابل لــلـنــهـوض

بالواقع العمراني في احملافظة).
وأكـــد ان (الـــدائـــرة تـــقـــوم حـــالـــيــا
باإلشراف الـهندسي عـلى العديد من
ـشاريع االسـتـثمـاريـة في محـافـظة ا
بـابل لـصـالـح هـيـئـة اسـتـثـمـار بـابل
ومــنــهـــا ثالثـــة مــشــاريـع ســكـــنــيــة
ومعـامل للـتغـليف والـتعـبئـة ومعمل
واد الغذائـية وغيرها من لصناعـة ا

شاريع اخلدمية والترفيهية). ا
ويـذكــر ان الـدائـرة حـظـيـت بـالـثـنـاء
ـــســــؤولـــ واالعــــجــــاب من قـــبـل ا
حافظة بابل وهيـئة أستثمار بابل

ومــديــر بـلــديــة أبي غـرق بــاجلــهـود
ــســـتــوى الــعــالي من ـــتــمــيــزة وا ا
شرفة على هنية للجهة ا العلمية وا
ـشروع .عـلـما  ان الـدائـرة حـصلت ا
عـلـى درع االبـداع والـتــمـيــز من قـبل
هـيـئـة أسـتـثـمـار بـابل كـأفـضل جـهة
ـشـاريع أسـتــشـاريـة مــشـرفـة عــلى ا
االســتــثــمــاريــة في مــحــافــظــة بــابل

بحسب بيان تلقته (الزمان) أمس.
عــلى صــعــيــد تــاريــخـي وزع مــاجـد
مــصـطــفى مــحـمــود مــتـصــرف لـواء
الـــعــــمــــارة لــــلــــمـــدة 1941 -1938
نـطقة الـتي سمـيت بإسمه أراضي ا
اجـديـة ) بسـعـر فلس واحـد فقط ( ا
ـاجـدية ربع وقـد سـمـيت با لـلمـتـر ا

تيمنا باسمة.
وهـــو ســيـــاسي وعـــســكـــري عــراقي
كــــــــردي ولـــــــد ســــــــنـــــــة 1896 في
السـليـمانـية. كـان عضـوا رئيـسا في
حــــزب هـــيـــوا لـــلـــفـــتـــرة 1939 إلى
ــدرسـة 1942. أكــمل الــدراســة في ا
الـرشـديـة في الــسـلـيـمـانـيـة ثم ذهب
إلى إسطنبـول إلكمال دراسته ودخل
ــدرســة احلــربــيــة هــنــاك فــتــخـرج ا
وعمل ضابطا في اجليش العثماني.
اشـترك في مـعـركة جـنق قـلـعة خالل

ية األولى. احلرب العا
تـرك مـنـصـبه في اجلـيش الـعـثمـاني
والــتـــحق بــثــورة الــشــيخ مــحــمــود
احلــفــيــد فـي الــســلــيــمــانــيــة وكـان
بامرته 200 رجل مسـلح في مـنطـقة
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أعـــلــنت دائــرة األعــمـــار الــهــنــدسي
الـتــابـعـة لـوزارة األعــمـار واإلسـكـان
والبلديات الـعامة عن أجناز مشروع
مـجــمع ارض بـابـل الـسـكــني والـذي
اً. ينفذ على مساحة تقدر بـ 26 دو
وقـال مـديـرعــام الـدائـرة حـسن مـدب
الكـــات الــهـــنــدســـيــة مـــجـــحم ان (ا
والـفـنـيــة لـدائـرة االعـمـار الـهـنـدسي
شاريع تمثلة بغرفة عمليات بابل  ا
االســـتــــثــــمـــار أجنــــزت أشـــرافــــهـــا
الهـندسي عـلى مشـروع مجمع ارض

بــابل الــســكــني في مــحــافــظـة بــابل
والــذي يـنــفــذ من قـبـل شـركــة أنـوار
الطالب لصالح هيـئة استثمار بابل.
ـشـروع وهـو يعـتـبر مـبيـنـا ان هذا ا
ـشـاريع االستـثـمـارية أحـد العـقـود ا
ــوقــعه مع هــيـئــة اســتـثــمــار بـابل أ
والــتي تــشــرف عـلــيــهــا الــدائـرة من
ــــقـــيم في خـالل دائـــرة مـــهـــنـــدس ا

احملافظة). 
وأضـاف ان (مـشـروع أنـشـاء مـجـمع
مـنوح رخصه أرض بابل الـسكـني ا
أستـثماريـة من هيـئة أسـتثـمار بابل
بــأنــشـاء 176 دارا وعــلى مــســاحــة

مـركه الـقـريـبـة من بـنـكـرد في قـضـاء
ـــقــــربـــ جـــدا دوكــــان وكـــان مـن ا
لـلشـيخ مـحـمود احلـفـيـد ورافقه إلى
ـلك فـيصـل األول عام بـغـداد لـلـقـاء ا
1927 وبتوصية من الـشيخ محمود
ـلك فـيصل األول في احلـفيـد عـيـنه ا
ذلك العام مديرا لناحية العزيزية في

لواء الكوت.
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بعـدها شـغل منـاصب مخـتلـفة مـنها
قـائـمـمـقـام لـقـضـاء الـعـمـاديـة لـلـمدة
1931 -1929 وكذلك متصـرفا للواء
نتفك عام 1936 ثم متصرفا للواء ا
الـديـوانــيـة عـام 1937 ثم مـتـصـرفـا

للـواء العمـارة للـفترة 1941 -1938
وقد سـمي أحد أحيـاء العـمارة بحي

اجدية تيمنا باسمه. ا
في عـــام 1941 فـــصـل من اخلـــدمـــة
لــتــعـــاطــفه مع حــركــة رشــيــد عــالي

الكيالني.
كذلك شـغل منـاصب نيـابيـة عن لواء
الـســلـيـمـانــيـة في اجملـلـس الـنـيـابي
العـراقي في دورته الـتـاسعـة لـلفـترة
1939 إلى 1943  وكذلك في الدورة
الــنــيـــابــيــة الـــرابــعـــة عــشــرة من 9
حــــــزيـــــران 1945 إلى  3آب 1945.
شـــغل مـــنـــصب وزيـــر بال وزارة في
حـكـومـة نـوري الـسـعـيـد لـلـفـترة 19
كــانـون األول 1943 إلى 4 حــزيـران
1944. عـمل وسـيـطـا بـ مـصـطـفى
الـبـارزاني وحـكومـة نـوري الـسـعـيد
أثــنـاء حــركـة  بــارزان حـيث الــتـقى
ـــصــــطـــفى الـــبـــارزاني في قـــريـــة
أسـبـينـدار الـقـريـبـة من مـيـركه سور
في 7 كــــانـــون الــــثـــاني 1944. ع
كذلك وزيرا للـشؤون االجتـماعية في
وزارة نـوري الـسـعيـد في 15 أيـلول
1950.مــاجــد مــصــطــفى خــال فـؤاد

لك غازي. عارف مرافق ا
حـصل مــاجـد مـصـطــفى عـلى وسـام
الــرافــدين مـن الـدرجــة الــثــالــثــة من
ــدني عــام 1936 و وســام الــنـــوع ا

الكوكب األردني عام 1953.
تــــوفـي في بــــغــــداد في 2 آب 1974

ودفن في مقبرة الغزالية.
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-1-
ح يُذْكَرُ الكساد تقرأ في وجوه أصحابك شِدةَ بُغْضِهم له وخشيتهم منه...

-2-
ا ال يُراد وال يُطاق . الكساد هو الضيق واالختناق ولذلك فهو 

-3-
والكساد ال يكون في األسواق التجارية وحدها 
عروضة فيها للبيع فقط  واد ا وال يقتصر على ا

تد من األسواق الى العديد من اجلهات واآلفاق . انّه قد 
-4-

وقد يـعبّر عن الرجل الذي لم يحظ بشيءٍ مِنْ حُـسن الصورة واجلمال بالكاسد

والـنـاس يـنـجـذبـون الى اجلـمـال وسَـحِـره  أمـا اولئـك الذيـن ال نصـيب لـهم مـنه
فانهم يعانون من طريقة تعامل الناس معهم .

وهذا أحـد مظـاهر الـظلم االجـتمـاعي حيث ال يـد لهـذا الذمـيم أو ذاك بدمـامته
وهو قد خلق على صورته هذه ولم يكن مختاراً فيها ..!!

-5-
ولم تكن عـمليات التجميل التي راجت مؤخراً معـروفة عند ابناء القرون السالفة

.
ال - انّ الكـثير من النساء والرجال - والسيـما اولئك الذين أوتوا نصيبا من ا
يعـمدون الى اجراء عملـيات جتميل للوجه لـتغيير صـورهم وحتويلها الى صور

أخرى  قد تخلو من الدمامة ..!!
وقد قرأت قبل أيام أنّ إحداهن ماتت اثر عملية جتميل ألنفها ..!!

-6-
وال نذيع سرا اذا قلنا :

ـا يحـمـلـونه من فِـكْرٍ ا جـمـالـهم  انّ جـمـال الـرجـال ليس بِـحُـسنِ الـصـورة وا
ان ونقاء وطيب سريرة  وما يقدمونه من صالح األعمال .. وا

-7-
وقد جاء في التاريخ :

انّ الرسول (ص) عرض على احد الصحابة التزويج وكان هذا دميما  فقال :
" اذن جتدني كاسداً "

فقال (ص) :
" انك عند الله لستَ بِكاسدٍ "

نعم 
ليس كاسداً مَنْ كان على بصيرةٍ من أمره

 واين اللباب من القشور ?
-8-

وفي اخلـبر اشـارة واضحـة الى عمق اهـتمـام الرسـول (ص) بأصـحابه وسـعيه
لتزويجهم .

ـتـأسـون بـنـبي الـرحـمـة والـرسـول (ص) هــو األسـوة احلـسـنـة  ولـكنْ أين هم ا
العظيم ?! 

-9-
ونـحن من خالل هذه اإلثارات السريعة نذّكر أنفسنا أوالً
ــنـسي مـن مـشــاريع الــبـر ثم األعــزاء من اخــوانــنـا بــا
ـثـابة الـعـبادات االجـتـمـاعي التي هي  –دون شك  –
االجــتـمـاعــيـة الــتي ال يـنــــــبـغـي لـهـا أن تــنـحــسـر عن

الساحة .
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في 27 كانون الثاني من سنة 661 استشهد علي متأثرا بجرح غائر من ضربة
نـفـذهـا واحـد من ثالثـة هـم فـريق االغـتـيـال وقـد انـصب اهـتـمـام الـقـصص عـلى
عبدالـرحمن بن ملـجم الذي من السـخف الفكـري اعتبار نـيته انعـقدت للـقتل حبا
بـسمـراء جـميـلـة طلـبت مـهرهـا دم عـلي فـالقـضـية لـيـست بهـذا الـتسـطـيح وليس
القـاتل كما تـعودنـا ان يعاد عـليـنا انه يـتيم عبـدالرحـمن شارك في فـتح مصر و
ـا لـيمـاشي تـوجه تـلك احلقـبـة او ألن اغلب ـتشـددة ر كـان مـعروفـا بـتـوجهـاته ا
سلـمة ال دولة االسالم البـاحث عن مـكان في دولـة مثل بدايـات دولة العـشيـرة ا
ن ال يـنـتمـون لـطـبـقـة ثـريـة يـسـلـكـون مـسـلك الـتـشـدد جـهال مـنهـم بـأخالقـيات

الرسول.
لم يكن عـبـدالرحـمن شـابا بل كـان عـمره نـيف عـلى اخلـمسـ او اقل قـليال ولم
يـكن مـجهـوال في دولـة حاول عـلي اصالح تـوجهـهـا و توجه مـجـتمـعـها اجملـتمع
الـذي قــد يـتـكـلم عـن الـعـدالـة و احلق لــغـوا لـكـنه يــنـزع لـقـبــلـيـته و طــبـقـيـته وقت

الصراع.
اكـره و اخـالف ترديـد الـقـصة الـسـخيـفـة ان ثالثـة هم من عقـدوا الـعزم اجـتـهادا
مـنـهم عـلى التـخـلص من ثالثـة فـسلم ابـن العـاص و جـرح مـعاويـة في إلـيـته فلم
حتـمل مـنه انثى بـعـد شفـائه و لم يـنجـو علي تـلك تـخريـجة من اخلـيـال الشـعبي
سـكـتت عـنهـا االمـويـة و لم تـسـتفـد مـنـهـا العـبـاسـيـة و لم يـسـمح ألوالد علي ان
يـنـشروا مـا يـعـلـمـون من اصل و تـفـصـيل حـادثـة اغتـيـال ابـيـهم فـلـقـد تـزاحمت
االمور عـلى احلسن بن عـلي ثم شنت حمـالت اقصاء و مـراقبة عـلى احلس ثم
دب اخلالف من طرف ابن احلـنـفيـة و اسـتقـرت االمور لـتـرديد قـصص عـاطفـية

ليست دقيقة.
لو اطّـلع القار على الـسور التي في آيـاتها كلـمة الفـوز و قرنها بـسيرة علي بن

ابي طالب لََعلِمَ لِم صرخ بعد ضربته فزت و رب الكعبة.
فاز عـلي ألنه تقي في عـمله- هـكذا تـقول سـيرته- حـتى قبل ان يـكون اول مؤمن
بصـدق الرسالـة و الرسـول و الى اليوم الـذي فاضت نـفسه وبيـنهـما طبـيعة زمن
عاشه محـاصرا فدائيا مهاجـرا مقاتال قاضيا سفيـرا ثم منكوبا برحيل ابن عمه
سـتفيدون من ـصادر وا ثم فاطمـة وما جرى عـليهـا و عليه من قصـة تطمـطمها ا
صادر الـذي احفادهم يطمطمون اليوم للقتلة و السراق الذين يدعي قسم منهم ا
ـتعـددة التي انـتهت اخـيرا حتدره من نـسل علي و الى فـ الـسلـطة االسالمـية ا

لتطلب عليا ليكون اول حاكم مطلوب للسلطة ال طالبا لها.
فاز عـلي وفاز معه و قـبله و بعـده من كان على نـفس طريقه و طـريقته يـطبق قوله
تعـالى وان لـيس لالنسـان اال ما سـعى و ان سـعيه سـوف يرى فال وسـاطة و ال
شـفـاعـة لسـالب حق و مـفـارق عدل وخـسـر من كان ضـد عـلـيا من الـذين كـذبوا
ال بصـنع حديث و كذبوا بتأويل نص و اختراع قـصص قربى للوصول للدم و ا
و االمرة فال سـكن عـلي و ال سـكن مريـدوه دارا من نـظام سـابقـيه و ال تـقاضى

ة. ال و ال اغتال خصما و ال عمم جر اجر جهاده من بيت ا
لم يـذكـر نـسـبه مع الـرسـول اال في الـصالة عـلى رسـوله و فـي تـثبـيـت جنـده في

حروب معروف قادتها معروفة غاياتها.
لم يـتـخـذ نـسـبه و ديـنه ريـاء و لـم يـصـانع حـاكـمـا لـيـسـتـمـلك ارضـا او يـضـارب

بـتـجـارة و هـو امــر دأب عـلـيه مـدعـون بـالـنـسب و مـقـلـدون
بالـثـياب و مـتـظـاهرون بـالالفـتـات احلزبـيـة جتـرأوا على
مال الناس و مسيرتهم ليثروا بالباطل و ليحملوا الدم.
فـاز علي النه اعد حـسابه قـبل حسابه و كـيف ال يفوز
ـشــون عـلى طــريق عـلي وخــسـر و يـخــسـر الــذين ال 

انسانيا قبل عقائدي و كيف ال يخسرون!.

فـردة االنسداد اتابع في الـتصـريحات اإلعـالمية والـتحـليالت الـسيـاسيـة تبـدأ 
يـا ناس أن االنـسـداد لألنـابيب بـكل إسـتـخدامـاتـها السـيـاسي

اتمنى عليكم إستخدام مفردة أكثر دقة.
ما أدري ليش كبل يخلون ســــــــياج بالشارع ومفتوح
 خـطـوط الـعـبـور وجـنت اضــــــوج اكـول ويـة نـفـسي

قابل إحنه بحظيرة هسه اكول زين سوو.
{ عن مجموعة واتساب
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اعــلــنت  نـاحــيـة الــعــبـارة الــتـابــعـة
لقضـاء بعقـوبة في محـافظة ديالى 
عـن اجنـــاز مـــشــــروع أمـــني تــــقـــني
حلمايتـها من هجمـات تنظيم داعش

االرهابي .
وقــال مـديـر نــاحـيــة الـعـبــارة شـاكـر
مازن التميمي  لــ (الزمان) أمس ان
(السـلـطات األمـنـية أجنـزت حتـص
ـــنـــاطـق والـــشـــريط الـــســـاخن في ا
نـاحيـة الـعـبـارة بسـور من كـامـيرات
مــراقــبــة حــراريــة لــرصــد حتــركــات
عـــنــاصـــر داعش ومـــنــعـــهم من شن

هجمات وتـعرضات لـيلية بـاألسلحة
ــتـــوســـطـــة او أســلـــحـــة الــقـــنص ا
ــدنـــيـــــ والـــقــوات الســـتـــهـــداف ا

األمنية ) . 
واكــــد الــــتــــمـــــيــــمي  ان  ( خــــطــــة
الكـاميـرات ستؤمن 25 قريـة زراعية
الى جــانب بــسـاتــ واراضي تــقـدر
بــــــــأكـــــــــثـــــــــر من 10 آالف دو من
الـهـجـمـات الـلـيـلـيـة الـغـادرة ورصد
وحتـيــيـد حتـركـات مــفـارز الـعـبـوات
الــــنـــــاســــفـــــة في قــــرى الـــــعــــبــــارة
وبـــســـاتــــيـــنـــهــــا الى جـــانـب مـــنع
االرهـــابـــيــــ من االقـــتــــراب نـــحـــو

ـــــــــدنــــيـــة األهـــــداف االمــــنــــيـــة وا
احليـوية ) . فـيمـا قال رئيـس مجلس
ــقــداديــة الـــســابق عــدنــان قـــضــاء ا
التـمـــــيـمي لـ  (الـزمان)  ان (وتـيرة
ـــنـــاطق اخلـــروقـــات االمـــنـــيـــة في ا
قدادية او غيرها احملررة سواء في ا
ارتفـعت بشـكل الفت خاصـة عمـليات

استهداف النقاط االمنية ) . 
ئة من واضاف التميمي ان ( 90 با
ـناطق احملـررة يقف اخلروقـات في ا
وراءها اسلوب االرهاب الصامت في
اشــــارة مــــنه الى عــــنــــاصــــر جــــرى
جتــنـيــدهــا من قـبـل الـتــنــظـيم  وهي
تـعمل في الـنـهـار في مهن عـدة لـعدم
اثارة الشكوك وفي الليل تتحول الى
عناصر ارهابية اجرامية تسفك دماء

االبرياء ) . 
واشــار الـى ان ( االرهــاب الـــصــامت
عـــامل حتــدي وتـــهــديـــد لــلــمـــنــاطق
احملررة مـا يستـدعي جهـود اكبر في

مواجهته ) . 
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الى ذلك قـال مديـر نـاحـية بـني سـعد
ان جنـم الـــســــعـــدي لـ  ( الــــزمـــان ) 
ـركزي لألسـالة (مشـروع بني سـعد ا
ـاديـة اكـثـر من والـذي تـبـلغ كــلـفـته ا
40 مـليـار ديـنار تـلـكـا العـمل به بـعد
ــئـة من مـراحــله وبـقي اجناز 24 بـا
اسـة له مـجـرد اطالل رغم احلـاجـة ا
بــاعــتـــبــاره مــشـــروع ســتـــراتــيــجي
سيـؤمن مـياه الـشرب ألكـثر من 100

الف نسمة ) . 
واضاف السعدي ان  ( هنالك حترك
حكومي عاجل حيال بغداد من خالل
مؤسساتهـا اخملتصة من اجل احياء
ـتزايد على شروع وتـلبيـة الطلب ا ا
مياه الشرب خاصة مع ارتفاع اعداد

السكان بشكل كبير بعد 2003).
ـشــروع سـيــنـهي واشـار الـى ان  ( ا
ـياه الـشرب في نـاحية هي اي ازمة 
االكـبـر عـلى مـسـتـوى ديـالى بـأعـداد
السكان )  مـؤكدا ان ( تأخر اجنازه

سيخلق اشكاليات كبيرة ) . 
وفي سـيـاق آخـر قـال الـسـعدي   إن
ـلح وخـاصـة مـلح ( مـعـامل انـتــاج ا
الـطـعـام من الـقـطـاعـات االقـتـصـادية
دينة الصناعية في التي تنشط في ا
اطراف الـناحـية لـكنـها تـقلـصت بعد
 2003ألسباب مـتعددة ابـرزها كثرة
االســتــيــراد وقــلــة الـدعـم احلـكــومي

واسباب أخرى ) . 
واضــاف انه  ( لـم يــتــبــقى ســوى 4
مـعامـل صغـيـرة ومـتواضـعـة إلنـتاج
االمـالح  )  الفــــتـــــا  الى ان  ( هــــذا
الـــقـــطـــاع هـــو واحــــد من عـــشـــرات
الـقـطـاعـات الـتي لـو جـرى رعـايـتـهـا
ودعــمـــهـــا ســـتـــتـــحـــول الى قـــطــاع
ــكن حتـــقــيق اقــتـــصــادي كـــبــيـــر 
االكـــتــــفـــاء الــــذاتي وانــــهــــاء مـــلف
االســـتـــيـــراد الـــذي يـــكــــلف ماليـــ
الــدوالرات ســنــويــا خــاصــة وان كل

متطلبات اإلنتاج متوفرة ) . 
وفي نـــاحــيـــة بــــــــــهـــرز الــتـــابـــعــة
لقـــــــضاء بـعقـوبة قـال مديـرها نزار
ان (بهرز من اللـهيـبي لــ ( الزمـان ) 
اكـثــر نـواحي ديــالى تـضــررا بـأزمـة
اجلــفـاف احلــادة خـاصــة وانــهـا في
مــؤخـــرة نــهــري ديــالى وخــريــســان
وكليهما وصال الى مرحلة انخفاض
حـادة لـلـغـايــة بـحـيث ال تـؤمن حـتى

مياه الشرب) . 
واضــــاف الـــــلـــــهـــــيـــــبي ان  ( وفق
عنية بأزمة اتصاالتنا مع اجلهـات ا
واجهة ياه  اعداد خطة شـاملة  ا

ازمــة اجلــفــاف تــســيــر بــاجتــاهــات
مختلـفة ابرزها تـشكيل وفد من اجل
زيـارة كـردسـتــان الـعـراق ومـنـاقـشـة
خـزين بـحـيرة دربـنـدخـان وامـكـانـية
زيــــادة االطالقــــات في نـــهــــر ديـــالى
ــاضي )  مــشـيـرا ابـتــداء من ايـار ا
ــيــاه الى الى ان ( زيــادة اطالقــات ا
نـهر ديـالى سـتـعـالج جـزء من االزمة
التي سـتـكون قـاسيـة لـلغـاية خـاصة

في بهرز في صيف 2022).
UD  ‰uL

وفـي ســــيــــاق آخــــر طـــــالب فالحــــو
محافظة ديالى معالي وزير الكهرباء
  بـــعــدم شـــمــول مـــحــطـــات الــضخ
بـرمج كحـالة استـثنـائية  بالـقطع ا
مـــشــــيــــــــــرين الى ان ذلـك ســـيـــحل
مــشــكـلــة الــعـطـش  وتـوفــيــر لـقــمـة
العـيش ولو بـشكل جـزئي في الوقت

احلاضر  . 
واضـــــــافـوا  في بـيــــــان تـلــــــــقته
الـ (الـزمــان)  ان ( مـحــافـظــة ديـالى
ـــيــاه النــخــفــاض تــعـــاني من شح ا
ياه الواردة هطول األمطـار وقطع ا
مـن دول اجلـــوار وقـــد بـــاتت مـــيـــاه
الشـرب هي األخرى مـهددة بـاخلطر
وهــنـــاك احــتــمــاالت بــبــلــوغ األزمــة
مرحلة خطيرة وان عدم وجود الدعم
والتشجيع للمـزارع يؤدي بطريقة
او بـأخـرى الى انـعـدام الـثـقـة لديـهم
وهـذا مـا يسـفـر عن اسـتـيـراد مـعظم
احملــاصــيل الــزراعــــــــيــة من خــارج
الــــبالد) . واوضــــحــــوا  ان ( األمـــر
ـوارد نــاقــشـنــاه مع مــعــالي وزيــر ا
ائـية ومـعالي وزيـر الزراعـة حيث ا
تــفـهــمــوا مــعــانــاتــنــا من جــانــبــهم
واوعدونا بإجـراءات تخفف من هذه
احملنـة  ولو جـزئيـا) . ودعوا فالحي

ديــالى مــعــالي وزيـر الــكــهــربـاء بـ (
االيـعـاز الى مـديـريـة تـوزيع كـهـربـاء
مــحــافــظـة ديــالى بــتــوفــيـر الــطــاقـة
الـكهـربـائيـة وعـدم شمـولـها بـالـقطع
ـــبــرمج  حملــطــات الـــضخ كــحــالــة ا
اســتـثــنـائــيــة في الـوقت احلــاضـر 
وقف وكلنا امل بـانكم ستتـفهمون ا
ـطـلـوبة  حـاال  وتـعـطـوه االهـمـيـة ا
كــونه اســـتــثـــنــائي جـــدا ويــتـــعــلق
بـــخـــبـــزتـــنـــا وعـــطش ابـــنـــاءكم في

محافظة ديالى ) . 
واخـيـرا اعـلـنـت مـديـريـة الـبـيـئـة في
محـافظة ديـالى  انهـا اغلـقت معمال
لإلسفلت في بعقوبة  فيما اكدت ان
الــغــلق جــاء لـعــدم حــصــولـهـم عـلى

وافقات الرسمية . ا
وقــال مــديـر بــيــئـة ديــالى عــبــد الـله
هـــادي الــشــمـــري  لــ (الــزمــان)  ان
(فريـقا فـنيـا بيـئيـا متـمثال بـشعـبتي
الــبــيــئــة احلــضــريــة والــقــانــونــيــة
وبأسناد من مركز الشـرطة البيئية 
عـمل اسفلت  قام بتـوجيه امـر غلق 
الـواقـع في قـضـاء بــعـقـوبـة مــنـطـقـة
البـاوية  ) . واضـاف الشـمري  ان (
الــغــلق جــاء لـعــدم حــصــولـهـم عـلى
وافقات  االصـولية لكـونه ال تتوفر ا
ـتـطـلـبـات الـبـيـئـيـة فـيه الـشــروط وا
ـــثـل هـــذه الـــتـي يـــجـب تـــوفــــرهــــا 

االنشطة) . 
واكــد الـــشــمــري  ان (بــيــئــة ديــالى
تابعاتها اليومية جلميع مستمرة 
ـــعــامـل  واالنــشـــطــة الـــشـــركــات وا
االخـرى في عـموم مـنـاطق احملـافـظة
فـــيــمــا تـــقــوم بــاتـــخــاذ االجــراءات
القـانونـيـة بحق اخملـالفـة منـها وفق
الـضــوابط الـقـانــونـيـة حــفـاظـا عـلى

الواقع الصحي والبيئي  ) .   
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ؤهـل وذوي اخلبـرة لتقـد عطاءاتـهم للعـمل اخلاص [ بتـقد خدمـة تأم طـاقم يعمل عـلى تهيـئة واعداد ١- يسـر (شركة احلـفر العـراقية - شـركة عامـة ) دعوة مقـدمي العـطاءات ا
ركزي + مخيم الكطـيعة + مخيم الرميلة الشمـالية ) خالل فترة العقد البالغة / وطهي وتقد خـدمات االطعام والتنظيف ضمن موقع الشـركة العاملة باجلهد الوطني ( مـخيم العمارة ا

٣٦٥ يوم ].
وازنة التشغيليـة وتنوي استخدام جزء منهـا لتنفيذ اخلدمات [ تقـد خدمة تأم طاقم يعمل على الية ضـمن ا ٢- تتوفر لدى ( شركة احلفـر العراقية - شركة عامة ) الـتخصيصات ا

ركزي + مخيم الكطيعة + مخيم الرميلة الشمالية ) ]. تهيئة واعداد وطهي وتقد خدمات االطعام والتنظيف ضمن مواقع عمل الشركة العاملة باجلهد الوطني ( مخيم العمارة ا
٣- بإمكان مقدمي العـطاء الراغب في شراء وثائق العـطاء باللغات (اللغة الـعربية) بعد تقد طـلب حتريري إلى [ شركة احلفر العـراقية - شركة عامة في محـافظة البصرة - الزبير -
عـلومات على زيد من ا ستـردة البالـغة [ ٢٠٠٫٠٠٠] مائتـان ألف دينار عراقي   ,بإمـكان مقدمي الـعطاء الراغـب في احلصول عـلى ا البـرجسيـة ] وبعد دفع قيـمة البيع لـلوثائق غـير ا

ب في اعاله . العنوان ا
ؤهـلــــــ والراغــــــب في احلــــصـول على معـــــلومات اضـافـــــية االتـصال بـ [ شركـة احلفر الـعراقيـة / الهيـأة التجـارية / قسم الـعقود الـلوجــــسـتية ٤- على مــــــقدمي العـطاءات ا

قدمي العطاءات . [(Logistic.cont.s@idc.gov.iq)]  [٨ ساعات يوميا"] وكما مؤضح بالتعليمات 
وعـد احملدد هـو [ يوم االحد ٥- أخـر موعـد لتـسلـيم العـطاءات إلى الـعنـوان األتي [ مقـر شركـة احلفـر العـراقيـة في البـصرة - الـزبيـر - البـرجسـية - مـقرر جلـنة فـتح العـطاءات ] فـي ا
ـثليهم الـراغب باحلـضور في العنوان ـتأخرة وسيـتم فتح العطـاءات بحضور مقـدمي العطاءات أو  صـادف ٢٠٢٢/٤/٢٤ الساعة الـثانية عشـر ظهرا" ] و سوف تـرفض العطاءات ا ا
صادف ٢٠٢٢/٤/٢٤). األتي [ البصـرة - الزبيـر - البرجـسية - مـقر شركـة احلفر الـعراقية  - جلنـة فتح الـعطاءات ] في الـزمان والتـاريخ [ الساعـة الثانـية عشر ظـهرا" من يـوم االحد ا

١٤) اربعة عشر مليون ومائتان وخمسة وثالثون ألف دينار عراقي . ٢٣٥ بلغ (٠٠٠ يجب أن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء[ خطاب ضمان مصرفي أو صك مصدق أو سفتجة ] و
صادف ٢٠٢٢/٤/٢١. ناقصة يوم ( اخلميس ) ا ٦- اخر موعد لشراء وثائق ا

٧- في حالة مصادفة  يوم الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رسمي ويكون موعدا" لفتح العطاء .
٧١١) سبعمانة واحدى عشر مليون و سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي . ٧٥٠ دة (٣٦٥ يوم ) تبلغ ( ٠٠٠ ٨- الكلفة التخمينية لتنفيذ األعمال 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه . ٩- في حالة عدم التزام مقدم العطاء 
ــــــقدمي طــــلوبه ( السيولة النقدية ) الواردة بتعـــــليمات  ١٠- يتم استبعاد العطاء الذي لم ترفق به معاييــــــر التـــــأهيل ا

ناقصة . وجب وثائق ا  العـــــطاء ( ورقة بيانات العطاء ) 

qO∫ موظف يسجل أرضاً لفالح في ميسان
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اتـقـدم بجـزيل الـشكـر واالمـتنـان والـتقـديـر والعـرفان
ونيابة عن اخوتي ايضاً وباقي افراد عائلتي لكل من
واسـاة احلسـنة بـوفاة قـدم لنـا التـعزيه الـصـادقه وا
والدتي (رحـمـها الـله ) باحلـضور او االتـصال او من
خالل كـافــة وسـائل الـتـواصل االجـتــمـاعي ونـلـتـمس
ن لم تسمح له الظروف… نسأل الله تعالى ان العذر 
يحفظكم ويـبعد عنكم  ومـن حتبون كل سوء ومكروه

وال حول وال قوة اال بالله العلي العظيم..
كـل الـثـنـاء واالجالل والـتـقـديـر لــلـجـمـيع وشـكـر الـله
سـعــيـكم وعــظم الـله اجــركم وجـزاكم الــله عـنــا خـيـر

اجلزاء وانا لله وانا اليه راجعون 
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

رقم بالعدد ٣٤١٣ في ٢٠٢٢/٣/٣١ . واشارة الى االمر االداري ا
©©w½U¦? «Ë ‰Ëô« wM?J? ? « qI(« ¡U?O?Š« W?Ðd?N ـنـاقصـة الـعامـة واخلـاصة بـ ( تعـلن مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقـود احلكـومـية عن اعالن ا
ÊuOK?  ÊuŁöŁË WŁö?ŁË WzUL?F ð ©π≥≥[∑≤≥[∞∞∞® وبـكلفـة تخمـينيـة مقدارها ©≤∞≤± WM ?  rO U ô« W?OLM?ð W½“«u درجـة ضمن تخـصيصات ( وا

ÆÂu¹ ©±≤∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « ÊËdAŽË WŁöŁË WzULF³ÝË

صنفـ من ذوي اخلبرة واالختصاص تـقد عطاءاتهم خالل اوقات قـاول ا ناقـصة من الشركات وا فعلى الراغب بـاالشتراك في ا
الدوام الرسمي الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الشـبانة - بـناية ديوان مـحافظـة ميسـان - الطابق االول - قسم الـعقود احلـكومية)

وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف - (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
عـلى ان تقـدم عطـاءاتهم في داخل ظـروف مغـلقة ومـختـومة ومـثبت عـليهـا اسم مقـدم العـطاء وعـنوانه االلـكتروني ورقـم الهاتف واسم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ورقم ا
U¼d?Oſ ô w© وعـلى شكل خـطاب ضـمان «d?Ž —U?M¹œ n « Êu?ŁöŁË ÊUL?ŁË W?zUL?ŁöŁË ÊuO?K?  WF? ð® ©π[≥≥∏[∞∞∞® ١- الـتأمـينـات االوليـة والبـالغة
دة ®∞≥±© ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكـترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا (صادر من احد ا

ناقصة. يوم من تاريخ غلق ا
نـاقصة صادر من الهـيئة العامـة للضرائب معـنون الى محافظـة ميسان/ قسم انـعة من االشتراك في ا ٢- براءة الذمـة او كتاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتمد نسبة الشراكـة ب الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حالة لم تذكر الـنسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم

على عدد الشركاء بالتساوي.
ـوذج اتفاق اولي عـلى الشراكة برم بيـنهمـا على ان يكـون مصدقـا من كاتب العـدل اخملتص ويجـوز تقد  ب. يعتـمد عقـد الشراكـة ا
ـناقـصة علـيهمـا على ان يتم مـوقع من قبل اطراف الـشراكة مـعززا بـتعهـد يقدم من قـبلهم بـعدم الـتنازل او االنـسحاب في حـالة رسو ا
تقـد عقد الشـراكة بينـهما مصـدق من كاتب العدل اخملـتص بعد توقـيع العقد خالل مـدة ال تتجاوز (١٤) يـوما من تاريخ توقـيع العقد

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. وفي حالة انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
ـفوض للشركة او من يـخوله قانونا الى قسم دير ا نـاقصة بعد تقـد طلب حتريري من ا ٧- بامكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق ا
ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® العقود احلكوميـة لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يـتم دفع مبلغ مستندات ا

U¼dOſ© غير قابل للـرد. 

Ø≤∞≤≤® ·œUB*« ©¡UŁö¦ «® Âu?¹ ÊuJOÝ WB? UM*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤ØμØπ® ·œUB*« ©5M?Łô«® Âu¹ ÊuJO?Ý WB UM*« ozU?ŁË lO³  bŽu?  dš« Ê« ULKŽ

¦Ë ©«dNþ d?AŽ WO?½Uسيـتم فتح العـطاءات بشـكل علني في نـفس يوم الغـلق امام مقـدمي العطـاءات واذا صادف يوم فتح «® W?ŽU « ©μØ±∞

ـنـاقصـة عـلى ان تـكون ـه بعـد مـوعد غـلق ا العـطـاءات عطـلـة رسـميـة فـيـؤجل الى اليـوم الـذي يـليه وسـوف يـهـمل اي عطـاء يـتم تـقد
نـاقصـة اجور نشـر االعالن وان جهة الـتعاقـد غير نـاقصـة. يتحـمل من ترسو عـليه ا دة ®∞π© يوما من تـاريخ غلق ا العـطاءات نـافذة 

ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
صادف ¦UŁö¡) ا « dN?þ …b?Š«u»© من يوم ( نـاقصـة عنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سـيتم عـقد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة على اسـتفـسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®≤ØμØ≥≥∞≥© 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×

ناقص مستجيبة عند ـقدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا « WOÝUO?I « ‰UGýô« œuIŽ WI?OŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ناقـصة في حال عدم التـزام مقدم العطاء طلـوبة في شروط ا ـالية ا عايير الـتأهيل احملددة فيـها بفروعهـا كافة والشروط الـقانونية وا تـلبيتهـا 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

¥±≥∑ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø¥Ø≤± ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (كهرباء) عدد (١)

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

بلغ (٩٣٫٣٧٢٫٣٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (٢٨٠٫١١٦٫٩٠٠) 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 (التاسعة) واجازة 
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اعالن مناقصة عامة استيرادية
للمرة الثانية
العدد :٣٧٦٧

التاريخ :٢٠٢٢/٤/٢٦
الى :السادة

رقمة ٣/م/أ/ ٢٠٢٢ ناقصة ا م / ا
يـسـر (شــركـة اور الـعـامــة احـدى شـركـات وزارة الــصـنـاعـة
ـؤهلـ وذوي اخلبرة ـعادن) بـدعوة مـقدمي العـطاءات ا وا
لـتقد عـطاءاتـهم لتـجهـيز(٤٠٠) طـن قضبـان نحـاس ٨ ملم
ـطــلـوبـة ــواصـفـات الــفـنــيـة ا عـلى شـكـل دفـعـتــ حـسب ا

واصفات الفنية . وضحة في جدول ا ا
فترة الـتجهـيز : عـلى شكل دفعـت وبـفترة جتـهيز  ٥٠ يوم
لكل دفعة . تبدأ الـدفعة االولى من تاريخ توقيع العقد وتبدأ

الدفعة الثانية من تاريخ كتاب االشعار بالشحن .
مع مالحظة ما يأتي :

ـؤهـلـ والراغـبـ في احلـصول ١- علـى مقـدمي الـعـطاء ا
عـلى معلومات اضـافية االتصال بـ (شركـة اور العامة) (عبر

البريد االلكتروني 
urscoe@ur.industry.gov.iq

urcoe@gmail.com 
خـالل أيــام الـــدوام الـــرســمـي من االحــد الـى اخلــمـــيس من
الساعـة الثامـنة صبـاحا وحتى الـساعة الـثانيـة بعد الـظهر

قدمي العطاءات. وكما موضحة بالتعليمات 
٢- مبلغ الكلفة التخمينية :

 (٩٠٠ دوالر + LME) للطن الواحد  DAP واصل مخازن
الـشركة ; ويـتم احتسـاب مبلغ   LMEليوم فـتح العطاءات
بـلغ الكـلي للـمنـاقصـة. ويتم احـتسـاب االسعار الحـتسـاب ا

عادلة التالية: النهاية لشراء قضبان النحاس وفق ا
F.P/Ton= P.Offeer /ton+(LME2-LME1)Ton
P.Offer=  قدم في العطاء السعر ا
F.P= السعر النهاني للقضبان
P.Offer= قدم في العطاء السعر ا
LME2 = سعر بورصة النحاس يوم توقيع العقد
LME1 = سعر بورصة النحاس يوم فتح العطاء
وجب نـشرة الـبنك يـتم معـادلـة الدوالر بـالديـنار الـعـراقي 

ستحقات. ركزي العراقي في يوم دفع ا العراقي ا
ويـتم استـبعاد الـعطـاءات التي تزيـد عن الكـلفـة التخـميـنية

بأي نسبة كانت.
طلوب ٣- مقدار مبلغ التأمينات االولية للمناقصة ا

هـا مع الـعطـاء(١% من مـبـلغ العـطـاء . ويـتم استـبـعاد تـقـد
قدمة تقل عن  ٨٠% من العطاء في حالة الـتأمينات االولية ا

طلوبة. مبلغ التأمينات االولية ا
ـــنـــاقــــصـــة هـــو ٥٠٠٠٠٠ ٤- ســـعـــر بــــيع مـــســــتـــنــــدات ا

دينار(خمسمائة ألف دينار ال غيرها) غير قابلة
ناقصة من قـبل شركتنا حيث تعاد للرد اال في حـالة الغاء ا
قـدمي العطاء ويتحمل من ثمن الـوثائق فقط دون تعويض 

ناقصة أجور النشر واإلعالن األخير. ترسو عليه ا
هـتم شراء وثائق الـعطاء بعد ٥-بإمكان مقـدمي العطاء ا
تــقـد طــلب حتــريـري الى شــركــة اور الـعــامـة فـي مـقــرهـا
الرئيسي الكائن في مديـنة الناصرية او مكتب بغداد العائد
الـى شـركـتـنـا في مـنـطـقـة الـكرادة  -الـبـوجـمـعـة -رقم الـدار
١٣٩ -شارع أبو نؤاس - مجـاور فندق ديانا السياحي (رقم
ـنـاقـصة ـوبـايل ٠٧٧١١٢٢٣٢٣٥) لـلـحـصـول عـلى أوراق ا ا
وضح في الفقرة (٤) أعاله . بعد دفع قيمة البيع للوثائق ا
ـوذج صـيغـة الـعـطاء ٦- عـلى مـقـدم الـعطـاء أن يـسـتخـدم 
ـاذج الـعطـاء) ويـجب أن يـتم ـوجـود في الـقـسم الـرابع ( ا
طلوبة دون تغيير في علـومات ا تعبئـة النموذج بالكامل با

شكله ولن تقبل أي بدائل.
ـطـلـوبـة : (كـمـا مـبـينـة في وثـائق ٧- مـتـطـلبـات الـتـأهـيل ا

العطاء) وشركتنا غير ملزمة بقبول أوطئ االسعار .
٨- يـتم تــسـلـيم الــعـطـاءات الى الـعــنـوان اآلتي (شـركـة اور
الـعـامـة / الـقـسم الـتـجـاري الـعـنـوان : مـحـافـظـة ذي قـار -
وعد احملدد (لغاية الناصـرية - تقاطع سوق الشيـوخ) في ا
ـدينة السـاعة الواحـدة بعـد الظـهر حسب الـتوقـيت احمللي 
ـنـاقـصـة في (٢٠٢٢/٦/٨) وان الـنـاصـريـة من تـاريخ غـلق ا

تاخرة سوف ترفض وسيتم العطاءات ا
ـثلـيهم فـتح العـطـاءات بحـضور مـقدمي الـعـطاءات او 
ـقر الـرئـيسي الـراغـبـ باحلـضـور في العـنـوان اآلتي (ا
لـشـركــة اور الـعــامـة في الـنــاصـريــة / غـرفـة جلــنـة فـتح
الـعــروض) في الـزمــان والـتـاريخ الــذي يـلي يــوم الـغـلق

(الساعة التاسعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٦/٩ .
٩- سـيـعـقـد مــؤتـمـر خـاص لإلجـابــة عن االسـتـفـسـارات
بـتاريخ ٢٠٢٢/٦/١ في تـمام الـسـاعـة التـاسـعة صـبـاحا
ــديــنــة الــنــاصــريــة وذلك عــلى قــاعـة بـتــوقــيت احملــلي 
ـتـعـلـقـة بوثـائق االجـتمـاعـات . وأن كل االسـتـفـسـارات ا
ـنـاقـصـة يـجب أن تـقـدم في مـوعـد أقـصـاه سـبـعـة أيـام ا
ؤتمر . واذا صادف مـوعد انعقاد تـسبق تاريخ انعقـاد ا
ناقـصة عطـلة رسميـة فان موعد ؤتـمر او موعـد غلق ا ا
ـنـاقـصـة حـسب احلـال ـؤتـمـر او مـوعـد غـلق ا انـعـقـاد ا
سـيـكـون في الـيـوم الــذي يـلي الـعـطـلـة وبـتـمـام الـسـاعـة
ــؤتــمــر وســاعـة احملــددة في الــتــاريخ األســاس لــعـقــد ا

الغلـــق .

مع التقدير

دير العام ا
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Standard Bid Documents
Issued on UR STATE COMPANY

To supply the commodities
Tender No . 3/T/U/2022 Advertised for (second time ) 

Supply : 400 ton Copper rods 8 mm in the form of (two batches )
Closing date at 1pm according the local time in Nasiriya on 8/6/2022
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www.azzaman.com

ـيالد الـعام  1979اجـتـاحت القـوات الـسـوفيـتـيـة أفغـانـسـتان حتت عشـيـة أعـياد ا
ـساعـدة احلـليف الـشـيوعي بـعـد اإلطاحـة بحـكم الـرئيس يـة"  عنـوان "الـنجـدة األ
ـلك مــحـمـد ظــاهـر شــاه الـعـام مــحـمـد داود خــان الـذي ســبق له أن انـقــلب عـلـى ا
 ?1973وشهـدت كابـول في الـفتـرة ما بـعد الـعام  1978ثالث إنـقالبات عـسكـرية
بدع الـيوناني كازانتزاكيس توالى على دسـتها "األخوة األعداء" باسـتعارة رواية ا
اركسية فيما بينهـا.وخلّف الغزو السوفيتي أكثر من مليون حيث احتربت الـقبائل ا
قـتيل من األفـغـان وما يـزيد عن  5ماليـ الجئ نـاهيك عن تـدمـير الـبـنيـة الـتحـتـية
شهد والهيـاكل اإلرتكازيـة. وأعادني الغـزو الروسي اليـوم إلى أوكرانيـا إلى ذات ا
علـى الرغم من اخـتالف طـبيـعـة الـنظـام الـسيـاسي (الـسوفـيـتي عن الـروسي) لكن
ــصـالح االسـتــراتـيــجـيـة تــبـقى واحـدة بــغض الـنــظـر عن ذلك.وإذا كــانت الـورطـة ا
آالت ـكن الـتـكـهّن  األفـغانـيـة الـتي وقـعت فـيـهـا مـوسـكـو معـروفـة الـنـتـائج فـهل 
الـورطة األوكرانـية? ويـوم اضطّـرت القـوات السـوفيـتيـة لإلنسـحاب من أفـغانـستان
ـة موسـكـو وحـلفـائـها في كـان ثـمّة نـظـام دولي جـديد يـتـكوّن وهـو الـذي شـهد هـز
ـية لم تـطلق فـيـها رصـاصة واحـدة فمـاذا ستـكـون نتـائج الغـزو الروسي حرب عـا
ي جديـد في األفق? وأين سـيكـون مـوقع روسيـا فيه ألوكـرانيـا? فهـل ثمّـة نظـام عـا
ـتحـدة?  اليوم خصـوصاً بـصعـود دور الصـ ومنـافسـتهـا اإلقتـصاديـة للـواليات ا
التالي لدخـول القوات السوفيـتية إلى أفغانسـتان ترك بريجينـسكي مستشار األمن
القومي األمـريكي رسالة من سطـرين على طاولة الرئيس كـارتر مفادها أن اإلحتاد
ـيـاه الـدافـئـة" وقـصـد بـذلك اخلـلـيج الـسـوفـيـتي أصـبح عـلى وشك الـوصـول إلى "ا
ؤكـد إنه قصـد بهـذا الـتعـبيـر الرغـبة في ـلـكه من ثروة نـفطـيـة ومن ا ا  العـربي 
تهـا في الفيـتنام وبـالتالي إجـبارها على ا يشـبه ورطة واشنـطن وهز تـوريط موسكـو 
دفع التـكلـفة.اصـطدمت الـقوات الـسوفيـتيـة بسـكان مـعادين لـها بل مـستـعدين خلوض
قتال ال حـدود له معهـا حيث اجتهت مـجاميع مـعارضة من األيـام األولى خلوض حرب
عصابـات طويلـة األمد فمـا بالك حـ حصلت عـلى إمدادات ودعم مالي وعـسكري من
ـتـحــدة أو الـصـ إضـافـة إلى بـلـدان بـلـدان مــخـتـلـفـة ومـتـعــارضـة سـواء الـواليـات ا
ا فـيها عربـية فضالً عن دول جـوار وفي مقدمتـها الباكـستان. كان الـتقدير إسالمية 
سلحة ال تتعدّى أسابيع قليلة وهو التقدير ذاته الذي كان السوفيتي أن مهمة القوات ا
يـعتقـد أن تنتـهي فيه عمـلية اجـتياح أوكـرانيـا لكن القـادة العسـكري أيـقنوا أنه ال حل
أزق األوكراني فـعلى الرغم عـسكري لألزمـة األفغـانية وال حـظوظ للـنصـر مثلـما هـو ا
نشآت من حتطيم اجلـزء األكبر من القدرات الـعسكريـة األوكرانية وتـدمير العـديد من ا
رافـق احليـويـة إضـافة إلى اخلـسـائـر في األرواح فمـا زال احلل الـعـسـكري بـعـيد وا
ـنـال خـصـوصـاً في ظلّ أوضـاع دولـيـة مـنـاوئـة لـلـتـدخّل الـروسي وعـقـوبـات شـديـدة ا
ناطق الـتي تغلب فيهـا القومية الـروسية وهذه إضافة إلى ومقاومة أوكـرانية باستـثناء ا
شبه جزيـرة القرم التي  استعادتها بتدخّل عسكري العام  2014تشكّل نقاط ارتكاز
شـروعة" لـلـجيش الـروسي لكـنـها تـبقى غـيـر كافـية حـتى بـدت روسيـا في مطـالـبهـا "ا
بـرفـضـها نـصب صـواريخ عـلى حـدودهـا وانـخراط أوكـرانـيـا في حـلف النـاتـو وكـأنـها
حتـارب شـعبـاً بـكـامـله.في أفـغانـسـتـان تذرّعـت موسـكـو "إذا لم نـبـادر نحن بـالـتـصرّف
قصود واشنطن) وجتد جزءًا من هذه الذريعة في األزمة األوكرانية سيبـادرون هم" (ا

وحاول الروس استباق واشنطن قبل أن تكمل خططها فتوغّلوا نحو كييف. 
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لـقد أصـبح الـسوفـيـيت باجـتـياحـهم أفغـانـستـان رهـينـة لقـوى غـير نـاضـجة وفـقدت
الـقـدرة عـلى الـسـيــطـرة وهـكـذا وقـعت مـوسـكــو في الـفخ لـدرجـة أن سـوسـولـوف
سؤول احلزبي اعتـبرا أفغانستان دولة فكـرين وا وبوناماريـوف وهما من كبار ا
اشتـراكية جديـدة على الطريق. وبـعد نحو  10سنـوات تراجعت الـقوات السوفـيتية
رارة  بـفضل قـرار غوربـاتشـوف.وإذا كانت مـعتـرفة بـعدم اجلـدوى بعـد أن ذاقت ا
صاحلها لذلك فإن موقف الص وحتى الهند بالنسبة مواقف الدول تتحدّد طبقاً 
لألزمة األوكرانـية يختلف تماماً عن موقف واشـنطن ولندن الذي يتمايز عن موقف
بـرلـ وبـاريس نـاهـيك عن مـوقف اإلحتـاد األوروبي بـشـكل عـام وبـعض دوله مـثل
ثـير في األمـر مواقف بولـندا الـتي اسـتقـبلت نـحو  4مالي الجـئ أوكراني لـكن ا
بـعض النـخب العربـية فـبعضـها أصـبح أكثـر روسية من الـروس أنفـسهم بل أخذ
يكيل لألوكراني على الرغم من تعرّضهم إلى مآسي وويالت ودمار ال حصر له.
ــا أكـثــر أمـريـكــيـة من أمـا الــبـعض اآلخــر فـقــد انـدفع عــلى نـحــو ال مـثــيل له ور
دافعة األمريكان لـتبرير إجراءات واشـنطن العقـابية والتي أصبـحت ويا للمفـارقة ا
عن حقوق اإلنـسان وحق الشعوب في السيادة بنـسيان ما حدث للعراق وقبل ذلك
ألفـغانسـتان بعـد احتاللهـما.وإذا كان الـتاريخ ال يصـمت فهل سيـقول كلـمته اليوم
قبل الغـد بشـأن حل سريع وعـاجل لألزمة األوكـرانية? وهل سـينـسحب الروس من
كيـيف? وسـيتم الـتوصل إلى تـسـوية سـياسـية تـضمـن احتـرام سيـادة أوكرانـيا من
وسـكـو من جهـة أخرى. ـعاديـة  جهـة وعدم وقـوعـها حتت هـيـمنـة النـاتـو وخطـطه ا

وهل ثمة مالمح لنظام دولي جديد في طور التكوين!!?
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 الديوانية

من هــنــا شـعــرت اســرائـيـل وقـادتــهـا
بــانــهــا الالعب االســاس في مــنــطــقـة
انهم الـشرق األوسط مع ادراكهم وا
من ان مـبـدا القـوة الي دولة اليـستـمر
ــتـغــيـرات مــهـمــا كـان االمــر في ظل ا
الـتي يشـهدهـا العـالم وهي متـسارعة
وفي تـختلف اسالـيب القوة وادواتها
من قـوات عـسكـريـة متـحـركة إلى زرع
احلــــكــــام الــــعــــمالء مــــرورا بــــحـــرب
الـــصـــواريخ الـــبـــعــيـــدة والـــطـــيــران
ــــبــــاغت واحلــــرب االقــــتــــصــــاديـــة ا

ؤامرات... وا
ومـع ادراك كل مـــاتــــقـــدم كــــان حـــري
بـقادة اسـرائيل فـضال عن مايدور من
تـطـابق باألفـكار والـرؤى عـند احلـكام
الـعرب بضرورة فتح صفحات جديدة
مـن مد جسور العـالقة مع هذه الدولة
وانـــهـــاء حــــالـــة الـــعـــداء الى جـــانب
اسـتخـدام اسرائـيل اسلـوب التـطويع
لـبـعض القـادة الـعرب وشـعـوبهم الى
احلـال الـذي يـطمـح به العـرب بـأقـامة
تـــلك الــعـــرب ويــصـــبح االمــر مـــثــيــر
لالهــتـمـام لـو ادركـنـا ان الـتـقـارب مع
اسـرائيل تخـطى تفـكير الـقادة العرب
لـيـنطـلق من بعض الـشـعوب الـعربـية
الــــتي ادركت تــــطـــابق مــــصـــاحلـــهـــا
وامـنـها مع اقـامـة هكـذا عالقـات تواد
وتــقــارب مع إســرائــيل كــمــا شــعـوب
غرب واالردن اخلليج العربي وا

ـا بـعـد بـعـد جتـربـة مـصـر وشـعـبـهـا 
كـــامب ديـــفــد  1978عـــنـــدنــا قـــطــعت
صـر من االموال امـريـكا مـسـاعدتـهـا 
والـقـمح واجاعـت شعـبـها االمـر الذي
دفـع الـســادات بـضــرورة عـقــد اتـفـاق
ــلك حــســ سـالم وصــداقــة تــبــعـه ا
ـلك احلـسن الـثاني وقـادة اخلـليج وا
وهـا هو االمـر يطـبق مع بعض الدول
الـــعــصـــيــة مــثـل اجلــزائـــر والــعــراق
وســوريـا مـن خالل احـداث الــفـوضى
وعــدم االســتـقــرار وكـان من وراء ذلك
اسـتقراركم ايـها العـرب ياتي من باب
الـتطـبيع مـعنـا وهذا مـاراه ناجزا في

ستقبل القريب...  ا

ــــكـــان دمــــجـــهـــا من الــــصـــعــــوبـــة 
خصوصاً وهي تمثل السكان...

ــا اشــعــر الــقــادة اإلســرائــيــلــيــون
ـشـكـلة بـضـرورة الـتـغـلب عـلى هـذه ا
خـصوصاً وان دولتـهم تواجه تهديدا
مـفـاده الفـنـاء فكـان والبـد من التـفوق
من نـاحـية الـقوة الـعسـكريـة استـنادا
عـلى الـتـقـدم الـعـلـمي والـتـكـنـولـوجي
الـذي  طــوع خلـدمـة االلـة الـعـسـكـريـة
ـخـتـلف صـنـوفه وادواتـهـا الـسالح 
ـا جـعـلـها اي دولـة إسـرائـيل تـتكئ
بـأريـحيـة وهي تـواجه العـرب نـتيـجة
هـذا التفوق في القوة يقابله الضعف
بـكل ماتعـني هذه الكلـمة صف العرب
حـيث عـدم التـوافق واالتـفـاق باتـخاذ
ـصـيريـة مـنـها الـقـرارات خـصوصـا ا
الـى جـــانب حـــالـــة الــــتـــشـــرذم الـــتي
عـــاشــهـــا الــعـــرب خــصـــوصــا فـــتــرة
اخلـمسينات والـذي تبلور الى العداء
ــسـتـحــكم بـ الـقــادة الـعـرب حـتى ا
تــمـكــنت اسـرائــيل من اسـتــغالل هـذا
االمــر وتـوضــيـفـه بـاحــسن حـال كــمـا
بـالـعـداء التـاريـخي بـ عبـد الـنـاصر
وتــأمــره  ضـد قــاسم وعــبـد الــنــاصـر
ـــلك ســـعـــود ومـن بــعـــده فـــيـــصل وا
خـصوصا في مشـكلة اليـمن وحكومة
ـلك الــوحـدة في مـصـر وسـوريـا مع ا
ــغـرب مع اجلـزائـر حــسـ وصـراع ا
وغــيــرهـــا كــلــهــا اســبــاب افــضت في
نـتـيجـتهـا إلى أضعـاف موقف الـعرب

وتدمير قوتهم...
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وهـــذا يـــفـــســـر خـــســـارة الـــعـــرب كل
حـروبهم مع دولة إسـرائيل خصوصا
حــرب الــســويس الــذي نــاصـرت فــيه
فـرنـسـا وبريـطـانـيا اسـرائـيل عام 56
وحـرب حـزيران الـكارثـيـة التي خـسر
فـــيـــهـــا الـــعـــرب اجلـــوالن وســـيـــنـــاء
والـضـفة الـغربـية لـنهـر االردن واكمل
سـلـسة الـهزائم تـلك حرب تـشرين 73
والـتي وصلت فـيهـا دبابـات اسرائيل
مـــــشــــارف الــــقـــــاهــــرة ذعـــــد ثــــغــــرة

الدفرسوار...

ـا ادركـت اسـرائـيل بـكـونـهـا كـيـان و
ـنــطـقـة مــحـاط بـاالعـداء غــريب في ا
ودولــــة شـــبه مــــعـــزوله عـن الـــعـــالم
إضـافـة لـكـرهـهـا من قـبل الـكـثـير من
دول الــعـالم وعـدم اعـتـراف اجملـتـمع
الـدولي بـها فـضال عن كـونهـا تـفتـقر
البـسـط مقـومـات اسـس الـدولـة وهو
تجانس وقـلة عدد السكان الـشعب ا
بـادى االمـر االمـر الـذي دفـعـهـا لـلتح
بـاب الهجـرة من مختـلف دول العالم
حتت عـــبـــاءة الــديـــانــة الـــيــهـــوديــة
والـــهـــدف من وراء ذلـك قـــيـــام دولــة
ـوجات البشرية اسـرائيل فاندفعت ا
ــخـتــلف هـويــاتـهــا الـقـومــيـة ومن
الــــشــــرق والـــغــــرب ومن الــــشــــمـــال
واجلــنــوب وكـان اغــلـبــهــا من شـرق
اوربـــا وروســـيـــا وامـــريـــكــا وحـــتى
افـريقيا والعـالم العربي وهنا وقعت
ـشـكلـة صهـر سـكانـها هـذه الـدولة 
فـي بــــوتــــقــــة واحـــــدة فــــتــــصــــدرت
الـعــنـصـريـة والـقـومــيـة لـتـكـون احـد
االســبـاب الــذي تـصــدعت فـيه اسس
االنـتـمـاء احلـقـيـقي لـهـذه الـدولـة لذا
ســمي يــهــود شـرق اوربــا الــوافـدين
االنـشكـاز وبقيـة دول اوربا الـشفردم
ويــهـود افــريـقــا وحتـديــدا اثـيــوبـيـا
الـــفـالشــا ويـــهـــود الـــشـــرق األوسط

وحتديدا ايران والعراق
اذن صــار كــيـانــا غـريــبــا واخـتــلـفت
مـالمح السكان وتوجهاته وانحداره
الــقـــومي فــبــرز لــلــســـطح الــتــمــايــز
الـعـنـصـري الـذي اسس خلـلـق حـالة

دأبـت اسرائيل على اقامة عالقات مع
مــحــيــطــهــا االقــلــيـمـي ودول اجلـوار
ـخـتــلف الـوسـائل بــشـتى الـطــرق و
وتـــعـــدد االســـالـــيب بـــعــد ان اقـــامت
دولـتها عشية اعالن بن غوريون قيام
هـــذه دولـــة فـي الـــرابع من حـــزيـــران
 1948تـاسـيـسيـا عـلى مـرجعـيـة وعد
ــبـاركـة بـريــطـانـيـا بــالـفـور  1917و
ــنــطــقــة انـذاك احلــاكم الــنــاهي في ا
لـتنـدلع أولى حـروب العـرب ضد هذه
الـدولـة والـتي خسـرهـا العـرب بـداللة
عـدم حصولـهم ما االتفـاق عليه مع
بــريـــطــانــيــا وهــو اكــثــر من % 70من
ـا فـيـهـا الـقدس مـسـاحـة فـلـسـطـ 
وكـانت هذه اخلـسارة كفـيلـة باحداث
تــغـيــرات كـبـيــرة في الـوطـن الـعـربي
فــكـان انـقالب حــسـني الـزعـيم 1949
وحـريق القاهرة الـكبير وثورة 1952
ــلــكــيــة والـذي في مــصــر وســقــوط ا
انـــســـحب هـــذا الـــتـــطـــور اخلـــطـــيــر
بــتـحـريك الــشـارع الـعــربي بـضـرورة
الـقــضـاء عـلى إسـرائـيل والـذي انـتج
فــيـمـا بـعـد اي هــذا الـتـحـرك مـاعـرف
بـاالحزاب القومية كما هي الناصرية
وحــزب الـــبــعث وحــركــة الــقــومــيــ
الــعــرب والـتي اخــذت عــلى عــاتـقــهـا
مـقـاومة هـذه الدولـة بـشتى الـوسائل
ــخــتـلف الــطـرق خــصــوصـاً بــعـد و
ليشات اإلسرائيلية بالقضاء ايـغال ا
ــقـاومــة الـعــربـيــة خـصــوصـاً عــلى ا
الــفـلــسـطـيــنـيــة كـعــصـابـات شــتـرين

والكاهانا وغيرها..
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مـتـنـوعـة ومـنـتـجـة مع مـرور الـوقت 
ومن ضــمـــنــهــا األســـتــدامــة لـــلــنــوع
الـبـشـري الـتـي هي الـقـدرة عـلى حـفظ
نـوعــيـة احلـيـاة الــتي نـعـيــشـهـا عـلى
ـستـقـبلي الـبعـيد وهـذا بدوره دى ا ا
يـعـتـمد عـلى حـفظ الـعـالم الـطـبـيعي 
ــــســـؤول واألســـتــــخــــدام األمــــثـل وا

للموارد الطبيعية . 
لــقـد أصـبـح مـصــطـلح : األســتـدامـة "
كن تطبيقهُ واسع النطاق واجملال و
تقريـباً عـلى كل وجه من أوجه احلياة
ـسـتـوى احمللي عى األرض بـدءاً من ا
ـي وعــلى مــدى ـــســتـــوى الــعــا ألى ا
فتـرات زمـنيـة مخـتـلفـة  وهنـاك فارق
ــالـيــة والــتــنــمــيـة بــ األســتــدامــة ا
ـسـتـدامـة حـيث تـشـيـر األخـيـرة ألى ا
ـو أقــتـصــادي مع مــراعـاة حتــقـيـق 
أبــعـادٍ بــيـئــيـة تــضــمن احلـفــاظ عـلى
ــوارد الــطــبــيــعــيــة وعــدم أهــدارهـا ا
وتـــزداد لــــتـــشــــمل مــــراعـــاة أبــــعـــادٍ
أجتماعية في توفير الفرص حملدودي
الدخل  والذي دفع الـدول ألى تطبيق
ـالــيـة هـو : الــتـداعـيـات األسـتــدامـة ا
الكارثية لألزمات األقـتصادية الدورية
في الــعـــالم الــرأســمــالي  واألرتــفــاع
ـالـية ـضـطرد فـي حجم الـتـكـالـيف ا ا
ــدى الـبــعـيـد الالزمــة لألنـتــاج عـلى ا
ــســتـقــبــلي الـطــويل  والــتــغـيــيـر وا
ـنـاخي الـذي أصاب ـوغـرافي وا الـد
كـوكـبـنــا جـراء األحـتـبـاس احلـراري 
ـــــوارد األقــــــتـــــصــــــاديـــــة وزيــــــادة ا
وأسـتغاللـهـا أسـتغالالً سـيـئـاً من قبل
الشـركات الـعابـرة للـقارات واحلدود 
لــــذا أصـــبـــحت احلـــاجـــة مـــاســـةً في
أسـتُــخـدام مـصـطـلح األســتـدامـة مـنـذ
ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن الـعـشـرين لـيـأخـذ
ـيـاً حــيث عـرفـتهُ مــفـوضـيـة بـعــداً عـا
تحـدة للبيـئة والتـنمية في 20 األ ا
آذار  1987أعــلـنـت أهـمــيـة الــتــنـمــيـة

ستدامة : ا
-1لـكـونــهـا تـفي بـأحــتـيـاجـات الـوقت
ـساس بـقدرة األجـيال احلاضـر دون ا
قبلة في تلبية أحتياجاتها اخلاصة ا

.
الـية تـدفع الدولة ألى  -2األستـدامة ا
الـية في األنفاق الئة ا التوازن بـ ا

واأليرادات .
ـالـيـة تـعـني أمـتالك  -3واألسـتـدامـة ا
ــالـيــة أي أمـتالكــهـا الــدولـة الــقـدرة ا
ـالـية األدوات الـتي تـعطـيـهـا القـدرة ا

ـوسع يـسـتمـر سـتـة أشـهـر  فـكانت ا
مالحظاتي في أستنـساخ التجربة في

تعثر : أصالح األقتصاد العراقي ا
-دراســــة مــــوســــعـــــة في مــــوضــــوع
ــالـــيــة في األقـــتــصــاد األســـتــدامـــة ا

العراقي 
- رسم عالم أفضل لـتجاوز الـتحديات
كن أستنساخ الـتجربة األماراتية  -
وسع في عـقد هـذا التـجـمع العـلـمي ا
ــســتــدامــة في حتــقــيق الـــتــنــمــيـــة ا
ألقـتـصـاد الـعــراقي ونـسـمـيه أكـسـبـو
ـــا أصــبح الــعــراق بــغــداد  2022طــا
الـيوم مـنـفـتحـاً بـعالقـات دبـلومـاسـية

وجتارية أقليمياً ودولياً 
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ــوضـــوع : إن مــفـــهـــوم الــتـــنــمـــيــة ا
ــســتــدامــة تــعــني حتــســ ظــروف ا
ـعيـشـة أي حتـس وتـطـوير األرض ا
ــدن فــهي ذات آبــعــاد أقــتــصــاديـة وا
وأجـتـماعـيـة ومـاليـة وبـيـئيـة ومـائـية
وزراعـيـة وتعـلـيـميـة وتـطـويـر وسائل
األنـتـاج بـطـريـقة عـلـمـيـة مـكـثـفـة على

ضوء العصرنة الرقمية احلداثوية .
ـالـيـة لـنــأخـذ مـصــطـلح األسـتـدامــة ا
 Financial  Sustainabilityأو
ــصـطــلــحـات احلــكــومــيـة هــو أحــد ا
الية  أو ستخدمة في الـسياسات ا ا
ـالـيـة الـتـي تـكـون فـيـهـا أنهُ احلـالــة ا
الـــدولـــة قـــادرة عـــلى األســـتــمـــرارفي
تـاحة سيـاسات األنـفاق واأليـرادات ا
دى البعيد دون خفض احلالية على ا
ـستـقبـلـية جلـميع ـاليـة ا بـرمجـتهـا ا
مالءاتـهـا  أو الـتعـرض لألفالس  أو
ــالــيـة عــدم الــوفــاء بــألــتــزامــاتــهــا ا
ستقبـلية  وهوكذلك مـصطلح بيئي ا
يــصف كــيف تـبــقى الــنـظـم احلـيــويـة

تــوطــئــة : إن أوجــاعــنــا وخــيــبــاتــنــا
ـا بقدم وعـراقة هذا الوطن أزومة ر ا
ـنـحـوس ـسـتـبــاح مـنـذُ تـأسـيـبـسه ا ا
ر ) يـدفعـنا  1921حتى احملـتال  (بـر
لــــلــــبـــــحث عـن اخلــــروج مـن الــــوحل
ــا الــبــحث عن تــلك األمــريــكي  أو ر
ــنـــقــذة بـــاألســتـــعـــانــة في الــقـــشّـــة ا
أستـنسـاخ بعض الـتجـارب  األقلـيمـية

والدولية الناجعة في تغيير احلال .
فــثـــمـــة مـــحض صـــدفــة فـي ســفـــرتي
الـســيـاحـيـة لــدولـة األمـارات وبـالـذات
لـدبي بـتـأريخ  1أكـتـوبـر 2021طـلـعت
الـسـلـطـة الـرابـعـة (األعالم ) وبـجـمـيع
ــســـمــوعــة ـــقــروءة وا فــضــاءاتـــهــا ا
ــرئـيــة وبــخـطــاب حــكـومي مــوحـد وا
وبـحمـلـة أعالميـة مـوجهـة وهـادفة في
2020 EXPO بدأ أعـمـال أكـسـبو دبي
ــوسع في أشــتـراك ــؤتـمــر ا في بــدأ ا
ـشـاركـة أكـثر من أكثـر من  160دولة 
ي وبـأرقـى درجـاتـهم  300عـالم أكــاد
العلمية وبجنسيات مختلفة من جميع
جـغرافـيـة كـوكـبنـا اجلـمـيل ومـنهم من
حائز عـلى جائزة نـوبل في األقتصاد 
وعـقـدت الـدعـوة حتت شـعـار { رحـلـة
ـسـتـقبل } تـواصل  الـعقـول وصـنع ا
ـســتـقـبل في صــنع أسـتــراتـيـجــيـات ا
لـألقــتـــصـــاد األمــاراتـي  واحلــكـــومــة
والـدولة تـهـدف الـولـوج واألنـدماج في
عالم الـعصرنـة احلداثويـة الرقـمية من
واجه خالل الـعـمل الـدولي اجلـماعـي 
ـشتركة ب الـشعوب كافة التحديات ا
 وتــهـدف دبي كــذلك لــلـحــصــول عـلى
ـبـدعـة من األفـكــار اخلالقـة الـواعــدة ا
أجل ترسيخ مستقبل مزدهر ومستدام
لـدولـة األمـارات الـنـاهـضـة ولـلـبـشـرية
ي ؤتـمر الـعا كافـة  وعلـمتُ أن هـذا ا

والــضــرب بــيـد من حــديــد وهــو مــطـلب
جمـاهيـري منـذ خمـسةعـشر عـاماً وكذلك

رجعية الدينية . هي أرادة ا
ـالـيـة يـجب  -5ولـتـحــقـيق األسـتـدامــة ا
ـركزي الـعراقي أعادة الـنظـر في الـبنك ا
بــتــجـــديــد طــاقــمـه ورئــيــسـه بــخــبــراء
أقـــتــصــاديــ ذوي كـــفــاءات مــشــهــودة
ـراقبـة الـشـديـدة على كـارثـة تـبـييض وا
األمـوال ومــزادات الـعـمــلـة الـصــعـبـة أو
حـتى ألـغائـهـا نـظراً لـتـرابط الـعـجوزات
ــالـيـة ومــوجـودات الــعـمـلــة الـصــعـبـة ا
وكمـيات الـذهب كغـطاء مالي الـتي ترقى

ستقبل األجيال .... ألى عصب حياتي 
 -6وتـــتــاح فــرص واســـعــة في تـــأطــيــر
ـصطـلح األستـدامة األقتـصاد الـعراقي 
في دعم رواد األعـــــمـــــال والــــشـــــركــــات
توسطة في الدولة العراقية الصغيرة وا
ورفع مـسـتــويـاتـهـا األنـتـاجـيـة لـتـصـبح
قادرة عـلى تقـد منتـجاتـها ذات نـوعية

أفضل .
WO U  W «b²Ý«

وفي اخلـتـام / من خالل أهـمـيـة وفـوائـد
كن للدولة ـالية "  تطبيق " األستدامة ا
احلـصـول علـى (فرصـة ) مـبـدأ األخـتـيار
الي عنـد األستـدانة في تـغطـية الـعجـز ا
ان تــخــتـار مــا يــنــاســبــهــا بــكـل حــريـة
الئم وبــشـروط ( مــيــسـرة ) وأخــتــيـار ا
مــنــهـا أقــتــصـاديــاً وفـوز الــدولــة بـثــقـة
ـيـة لقـدرتهـا على الـوفاء  األسواق الـعا
ـكن أيـضاً لـلـدولـة العـراقـيـة الـتوسع و
ــشـاريـع الـعــامـة في في األنــفـاق عــلى ا
ـواطن الـركـون ألى األسـتـثـمـار لـفـائدة ا
ـستـقـبلـية  والـسـير بـأجتاه واألجيـال ا
األسـتـدامة حـ تـتـبـنـاها الـدولـة تـتـولد
معـاييـر األبتـكارات والـبحث عن الـبدائل
لـلـحلـول الـتـقلـيـديـة وتقـود بـالـتالي ألى
عـصـرنة تـطـور التـكـنلـوجـيـة الرقـمـيـة ا
ــتــبـــعــة في الـــنــمــوذج احلــداثــويـــة وا
األمــاراتـي في أســتــضــافــتــهــا مــعــرض
((أكـسـبو )  2020حتت شـعـار ( تواصل

العقول )..... 
مصادر البحث وبعض الهوامش

-آدم سميث  –ثروة األ
ال - كارل ماركس  –رأس ا

- جون كينز  –النموذج الكنزي
- ديفيد ريكاردو- الـقيمة وتوزيع الدخل
ـيـزة الـنـســبـيـة (حـاصل عـلى جـائـزة وا

نوبل (1984
{ كاتب وبـاحث أقـتصـادي عراقي مـقيم

في السويد

ــا فـــيـــهــا خط اخملــتـــلف عـــلــيـــهـــا 
الـتـصــديـر وأكـثـر من  18بـئـر نـفـطي
وجمـيع األراضي اخملـتـلف علـيـها في
نافذ احلدودية سهل نينوى وجميع ا
الية خلزينة الدولة ورفدت مواردها ا
 وجــاء أرتــفــاع ســعــر الــبــرمــيل من
النفط اخلام  ألى  64دوالر وهو ضخ
ـركزية أيضاً جديد لصـالح اخلزينة ا
 ال بـل وصل الـــــيــــوم أأثـــــر احلــــرب
الروسـيـة األكرانـيـة إلى آكثـر من مـئة
دوالر لــلـــبـــرمـــيل وهـــذه الـــبـــشـــائــر
واألنـتـصـارات عــززت مـكـانـة الـعـراق
بـ دول الـعـالم وأستـعـادت هـيـبـتـها
وسـيــادتـهـا ومـكــانـتـهـا األقــتـصـاديـة
فــالــفــرصــة مــتــاحــة أمــام احلــكــومـة
األحتـاديــة وبـاألسـتـعـانــة بـخـبـرائـنـا
األقتـصاديـ في تطـبيق ( األسـتدامة
الـية ) في كونـترول وضـبط موازنة ا
الــبالد حملــورين األنــفــاق واأليـرادات
والـــتـي تـــعــــكـس مـــســــتــــوى جنـــاح
ـالـيـة الـعـامـة لـلـدولـة  الـسـيـاسـات ا
وهي جــرعــة ثــقــة لــلــقــطــاع اخلـاص
ـالــيـة ( لألســتـثــمـار  واألســتـدامــة ا
حصـانـة) للـدولة من الـتـأثر بـاألزمات
األقـــــتــــصــــاديــــة  وكــــذلـك هي عالج
لـتراجع األيـرادات الـضـريبـيـة بـسبب
الـركــود األقـتــصـادي  وبـاألســتـدامـة
ـاليـة تـتجـنب الـدولة من األسـتـدانة ا
ـكن حـمـايـة أو الـتـخـفـيف مـنـهـا  و
األقـتـصـاد الـعـراقي من هـزات تـذبذب
أســعــار الـبــتــرول  ومن الــعــجـوزات
ـالــيـة  وعــدم الـلـجــوء ألى الـديـون ا
الــداخــلـيــة واخلــارجـيــة الــتي تـرهق

األقتصاد العراقي .
الطريقة السليمة لتطبيق " األستدامة

الية " تكون بهذه اخلطوات : ا
-1مـعــاجلـة األيـرادات الـغـيــر نـفـطـيـة
وأخـــضــاعــهـــا لألســتـــثــمــار وأعــادة

توقف منها . احلياة با
الـيـة في حتـقيق  -2أتـباع الـقـواعـد ا
ـــالي األســـتـــقــــرار األقـــتـــصــــادي وا
بــأسـتــنـسـاخ الــنـمــاذج األقـتــصـاديـة
ـتـبعـة في بـعض دول الـعـالم الـغـير ا

نفطية .
 -3تعزيـز سياسـات كفاءة األنـفاق العام
 وتــفـعــيل بــرامج األصالح الــضــريـبي
ــنــافــذ احلــدوديـة والــســيــطــرة عــلـى ا
ــا فـيــهـا مــطـارات ــطـارات  وجــمـيع ا

األقليم ومطار النجف.
ــالي واألداري  -4مــكــافــحــة الــفــسـاد ا

الـداخـلـيــة في أمـتالك مـصـادر تـولـيـد
الـدخل مـثل األســتـثـمـار وبـيع الـسـلع

واخلدمات .
ـاليـة تـصل الـدولة  -4وبـاألستـدامـة ا
ألى احلالـة الصـحيـة ألقتـصاد الـدولة
بـوجـوب أمـتـالك مـيـزانـيـتـهـا خـمـسـة
روافد أو مصادر عـلى األقل في تغذية
ــركــزي لــلــدولــة مــوجــودات الــبــنك ا

بنسبة . 60%
ـاليـة تـزداد الـدولة  -5وبـاألستـدامـة ا
ــــعــــرفــــة خــــبــــرةً فـي مــــوضــــوع ( ا

Marketing Know  ( التسويقية
الـية ـوارد ا لقـد تـدهورت أسـتدامـة ا
ومستمرة في العراق مـنذ سنة  2014
حـالـيـاً وهي الـفـتـرة الـتي تـلت األزمـة
ــالــيــة لــلــعــالم في  2008وأســتــمـر ا
ــيــزانــيـة حــتى ظــهــور الــعــجــز في ا
وصلت ألـى رقم كارثي بـتـجاوزه 111
مــلـــيــار دوالر وخُــفـض الــرقم ألى 37
ـانحـ في مـلـيـار دوالر بـعـد شـطب ا
ا دفعت نادي باريس لتلك الديون  
احلكـومة أن تنـحو بـأجتاه األسـتدانة
اخلـــارجــيـــة والــوقـــوع في مـــصــيــدة
صــنــدوق الــنـقــد الــدولي وشــروطــهـا
ة  ولـهـذه الصـدمة األقـتصـادية الظـا

من أسباب: 
أهـمــهـا األقـتـصــاد الـريـعي الـذي دفع
الــــعــــراق لألرتـــــمــــاء في ســــيــــاســــة
ية األستيـراد من جمـيع األبواب العـا
 وأضــمــحالل أو مــوت الــصــنــاعــات
الداخلية  وفشل الـدولة في السيطرة
ــنــافــذ احلــدوديــة  والــفــسـاد عــلى ا
ـــــالي  وهـــــبــــوط ســــعــــر األداري وا
الـــــبــــرمـــــيل الـــــنـــــفــــطـي  واحلــــرب
رعـبة في نـزيف دموي األستـنزافـيـة ا
ومـالي جــراء حـرب الـتــحـريـر لألرض
العراقـية  وظـهور تداعـياتهـا الثقـيلة
عـلى الوضـع السـيـاسي واألقـتـصادي
ــؤلم مـنــهـا تـراجع واألجـتــمـاعي  وا
ـية بقـدرة احلكومة ثقة األسـواق العا
الـعــراقـيـة عـلـى الـوفـاء بـألــتـزامـاتـهـا
والــتي أدت ألى تــوقف الــدائــنــ عن
أقراضهـا أو رفع معدالت الـفائدة على
قروضها ألى مسـتوياتٍ عالية ووضع

شروط مشددة .
في نـهــايـة الـعـام  2017وأنـتـصـارات
جـــيــشــنــا الـــبــاسل في حتـــريــركــامل
األرض الـعـراقـيــة أسـتـعـاد األقـتـصـاد
) في -16أكــتــوبـر الــعــراقي (عــافــيــتهُ
  2017بــأســتــعــادته مــديــنــة كــركـوك
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ـناخـيـة احملايـدة واختـفاء بـعض جـوانب معـاناة الـناس جتـاه تردي في الـربـيع وظروفه ا
ـبرمـجة الـناجتة عن خدمـة الكـهربـاء التي قـد تنعـدم فيـها االنـقطاعـات الكـهربـائيـة غير ا
شحـة االنتاج أمـام الطلب أو نـتيجـة للعـوامل اجلوية اخملـتلفـة يطل على قـنوات االتصال
ـسـوغات ـدربـ عـلى حـيـاكـة ا ـعـنـيـ ( الـبـبغـاوات) ا االعالمي اخملـتـلـفة الـعـديـد من ا
ـنــاورة في رمي كــرات الـفــشل بـعــيـدا ًعن ســاحـاتــهم لـيــسـتــعـرضـوا والـذيـن أتـقــنـوا ا
قـبلة للـكهرباء مـتناس بـذلك أن تكرار مثل ـتخذة جتـاه األزمة الصيـفية ا اإلجراءات ا
واطن مـا يرافق هذا االشارة هـذه احملاوالت قد أصـبحت محط الـتندر والـتسفـيه لدى ا
ـتخـذة لغـرض حتقيق بـاشرة إلى أن ما يـضمن جنـاح حزمـة اإلجراءات ا الصـريحـة وا
ـقـبل هـو ارتبـاطه بـعـوامل خارجـيـة واقـعة تـغـذية كـهـربـائيـة أفـضل مع حـلـول الصـيف ا
خـارج مسـؤوليـة اإلدارة الوطـنيـة لـقطـاع الكـهربـاء وعلى وجـه التـحديـد ضمـان جتهـيز
ـنـظـومة الـغـاز اإليـراني الالزم لـتـشـغـيل الـعـديـد من مـحـطـات الـتـولـيـد الـعـامـلـة ضـمن ا
الـكـهــربـائـيــة الـعـراقــيـة كـذلـك اسـتـمــرار عـمل خـطــوط نـقل الــطـاقـة األربع الــتي يـجـري
ـنـطـقـة اجلـنـوبـيـة من بـوسـاطــتـهـا تـوريـد كـمـيـات مـحــددة من الـكـهـربـاء اإليـرانـيـة إلـى ا
توقع في الصيف العراق.على شـاشة احلاسوب البسيـط دعونا نضع مستوى اإلنـتاج ا
ـصــرح به عــلى وســائل اإلعالم عــلى لــسـان الــقــائـمــ عــلى شـؤون الــطــاقـة ــقـبـل وا ا
ـنـظومـة الـكهـربـائـية إلى 25000 الـكـهربـائـيـة إذ تشـيـر توقـعـاتـهم إلى وصـول إنتـاج ا
ميكـاواط فهل يـا ترى جرت احلـسابـات لتحـديد هـذه القيـمة بـعد األخذ بـع االهـتمام
ائـة من اإلنتـاج والتي تـفاقـمـة للـطاقـة الضـائعـة والـتي قد تـتجـاوز الثالثـ بـا النـسبـة ا
ـعـروفـة? وهل يـشـمل هـذا مـا تـنـتـجه مـحـطات تهـدر بـ الـضـيـاعـات الـفـنـيـة واإلدارية ا
ستثمـرين التي يشترى إنتاجها على وفق سعات مكائنها وشروط توفير الوقود الالزم ا
ـتـعـاقدة مـعـهـا? وأخـيرا ً هل  اسـتـبـعـاد كمـيـات الـطـاقة لـها من اجلـهـات احلـكـوميـة ا
ـوردة من إيران لتـكون خـارج نطاق هـذه احلسـابات والبـالغـة قرابة ( 1000-1200) ا
ـستـورد من إيـران في سالمة مـيـكاواط? يـضاف إلـى هذا كـله ما يـفـرضه توافـر الـغاز ا
استمـرار عمل مـحطات تـوليـد الكهـرباء الـعراقيـة في إنتـاجها والـذي يبـلغ قرابة 8000
مـيكاواط والذي يـعد انتاجـاً محليـا ً معوقًا العـتماده عـلى عامل حاكم يتـوجب تأمينه من
خـارج احلـدود.بـالـعـودة إلى شـاشـة احلـاسـوب ومــا  تـسـقـيـطه من أرقـام عـلـيـهـا فـإن
احملصـلة الـنهـائيـة من اإلنتـاج الوطـني (الصـافي) ال يتـجاوز  مـا قيـمته5000 مـيكاواط
ا كانت تـوفره محطات الـكهرباء الوطنـية ( احلكوميـة) وذلك باالعتماد على وهو قريب 
ـوارد الـوطـنـيـة اخلـالـصـة قبـل سـنة االحـتالل ـاديـة والـفـنـيـة والـبـشـريـة من ا القـدرات ا
فروض 2003وفي ظروف اسـتثـنائيـة فرضـتها قـرارات احلصـار االقتصـادي اجلائـر ا
دة12 عاماً تـلته نـعرض هذه احلـقيـقة على على الـعراق اسـتمـرت منـذ العام1991 و
ـا قـامت به مجـموعـة من الـعصـافيـر االلكـتـرونيـة من تغـييـر مـتعـمد في سـنوات الرغم 
ـثبت تأريخ ـنجزة قـبل االحتالل وا إنشاء الـكثـير من محـطات إنـتاج الكـهربـاء الوطنـية ا
اجنـازهـا ضمن األرشـيف الـوطـني إلى مـا بعـد سـنة 2003 حـيث طال ذلك الـعـديد من
مـواقع وشـبـكـات االتـصـال بــهـدف مـتـعـمـد وهـو مـحـاولـة تـبـيـيض صـفـحـة سـوداء ألـقت
بـتداعـيـاتـهـا عـلى مـخـتـلف جـوانب احلـيـاة فهـو اسـتـعـراض وهـمي وغـيـر مـشـروع ليس
بغـريب أن تـتـبنـاه مـنصـات مـدفـوعة الـثـمن.أمام هـذا األمـر ومع إقـتراب مـوسم الـصيف
ـتاح ـواطن اآلن غيـر االعتـماد عـلى الـبديل الـوطني ا أرى أنه ال خـيـار عمـليـاً بحـوزة ا
ـولـدات األهلـيـة التـي أثبـتت فـعـاليـتـها بـجـدارة في مـثل هذه وهـو الـلجـوء إلى مـنـظومـة ا
ـا تـتـضـمـنه من جـوانب ذات تـأثـيـرات بـيـئـيـة ومـالـيـة مـخـتـلفـة وعـلى الـظـروف بـالـرغم 

رحلة الصعبة . عني توفير قواعد الدعم الفني والتنظيمي إلسناد دورها في هذه ا ا
{ مهندس استشاري/ رئيس هيئة الكهرباء األسبق
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صــــفـــحــــتــــهـــا أحــــرار بــــأفـــكــــارهم
واقالمـهم... اسـتطـاعت تـلك الـسـيدة
ان تـفــعل مـا اليـفــعـله الـكــثـيـر . اوله
حُـب االوطـــــان مـن الـــــعـــــراق حـــــتى
ـــغــرب الــعـــربي نــزوالً بـــاجلــزيــرة ا
هـجـر. والذي الـعربـيـة وحتـى بالد ا
لــفـت انــتــبــاهي مــنــذ ســنــوات عــلى
صفـحتـها تـلك اجلمـوع التي تـنضح
اقالمـهـا وعــقـولـهـا بـاخلـيـر واحملـبـة
واالفـكــار الـنـيّـرة اجلــديـرة بـالـقـراءة
„u?K??Ý واقالم تـسـتــحق أن يـقـرأ لـهـا

wFLł

ـرء عــلى صــفــحـتــهـا مــا أن يــدخل ا
ويقرأ تلك التعليقــات يصبح إنساناً
آخـــر يــــتـــرك كل شيء ويــــســـلك ذلك
الــســلـوك اجلــمــعي اإليــجــابي الـذي
تـعـلـمـتـه االغـلـبـيـة من تـلك الـسـيـدة.
وبـــكل أمـــانــة مـــنـــذ ســنـــوات أتــابع
العـراقـي بـصفـحتـهـا أقرأ كـلمـاتهم
متلئة بـالطيبة والنـقاء واإلنسانية ا
كأنهـم شخص واحد يـعبّـر عن نفسه
بطـريـقة الئـقـة حتى تـعـبهم وحـزنهم
أنيق  وكي أكون منصفة ال استثني
احد اجلمـيع  على نفس الـنهج فهو
عندما يكـتب ينسى كل شيء ويتذكر
فـقط انه ابن وطنـه وانتـمـائه لـلوطن
والعـراقي أراه  عـراقـياً فـقط ...هـكذا
اجلـــمــــيع مـن  اخــــوانـــنــــا الــــعـــرب

الـنــاس لـيس كـونـهـا اديــبـة عـربـيـة
فقط; بل كونـها انسـانة بحق حتمل
قـــلــبــاً يـــسع الــكــون وضـــمــيــر حي
ومـبـاد ورثـتـهـا بـاجلـيـنات . فـهي
ــنــاضل اجلــزائــري ابــنـــة أبــيــهــا ا
مــحــمــد الــشـريـف رحـمـه الـلـه. وقـد
ســبـــقت انـــســانـــيــتـــهـــا  فــزاد حب
اجلميع لهـآ حباً آخرعلى صـفحتها
ثالثة عشر  ملـيون وأكثر من متابع
اجـــتــمــعـــوا عــلى اخلـــيــر والــسالم
واحملبـة وكان لـها الـفضل بـالتـأكيد
فـهي التـسـتـخـدم خـطـاب الـكـراهـيـة
ونبـذ اآلخر والتـدس السم بـالعسل
بل جـمـعت الــكل عـلى حب االخـرين
وادخـــال الــــســــعـــآدة والــــبـــهــــجـــة
والـــســـرور مــــهـــمـــا كــــانت ظـــروف

البشر. 
وفي كل األوقات كانت تشحذ الهمم
 بكلماتها الـرائعة يجتمع  اجلميع
 فـي صــفـــحـــتـــهــا  جملـــرد أن يـــقــرأ
الـعــربـيـة ايـاً كـان; بــعـيـداً عن بـلـده
وطـائـفـته ومــعـتـقـداته. اجلـمـيع في

ـوضـوع انـشــغـلت االمـة الـعــربـيـة 
تـقـد الـقــدوة احلـسـنـة مـنـذ ظـهـور
الــرســول الــكـــر صــلى الــله عــلــيه
وسـلـم الى وقـتـنــا احلـاضــر . ويـعـدُّ
موضـوع تـقد الـقـدوة احلسـنة من
وضوعات التي تؤثر في اجتاهات ا
وسلوك النشىء والشباب في فترات
تـكــويـنـهـم األولى والـتي تــؤثـر عـلى
حــاضــر ومـســتــقـبل اجملــتــمع الـذي
يضـمهم. وتـخـتلف الـقدوة من مـكان
إلى آخــر ومن زمـان آلخــر فـالــقـدوة
الــتي تــصـلـح في مـجــتــمع مــا قـد ال
تــصـلح في مــجـتــمع آخـر والــقـدوة
الـتي تـصـلح لـوقـتـنـا احلـاضـر قد ال
تصلح للمستقبل والعكس صحيح.
اســـتــوقــفــتــنـي احــدى الــصــفــحــات
الشخصية على موقع فيسبوك وهي
لــسـيــدة جـزائــريــة رائـدة في مــجـال
تقد وصنـاعة القـدوة وهي صفحة
ي" لـست الـسـيـدة "أحالم مـسـتـغـا
مؤهلة لتقييمـها فهي متألقة وجنمة
في ســـمــاء األدب الـــعــربي أحـــبــهــا

يــتــعــلم اجلــمــيع من الــســيـدة الــتي
بتواضـعها  ونـبل خلقـها الرفيع  أن
اليــ تـــأخــذ بـــتــلـك اجلــمـــوع من ا
وكـأنـهم نـخـبـة وصـفـوة اجملـتـمـعات

تابع .  العربية من ا
لقد استـطاعت هذه السيـدة الفاضلة
ان تـبـني فـينـا اإلنـسـان واإلنـسـانـية
ونــهـضت بــنـا جــمـيــعـا ًبـكــلـمــاتـهـا.
فالكلـمة لهآ سـحر آسر تقـرب البعيد
ـــتـــنـــافــــرين وتـــألف بـــ وجتـــمع ا
قـــلـــوبـــهم. ســـحــر الـــكالم اقـــوى من
صــــوت الــــرصـــــاص فــــاالولى حتي
اإلنــســـان والــثـــانــيـــة تــمـــيــته. وفي
اخلــتــام البــد لي مـن كــلــمــة اقــولــهـا
لـلـشـبـاب من كال اجلـنـسـ اجـعـلـوا
صـفـحاتـكم كـصـفـحـة الـسـيدة أحالم
ي وانـثروا اخلـير والسالم مسـتغا
لــــتـــــجـــــدوا عـــــلى ارض الـــــواقع أن
اجلـميع بـخـيـر ويعـيش بـأمـان برغم
كل الظروف الـصعبة. وأن كـان حلماً
صعب الـتنـفيـذ فمن حـقنـا ان نحلم .
ــقـال بــالــقــول ان لـكل واخــتم هــذا ا
إنـــســان نـــصــيب مـن إســمه فـــكــانت
ي" أحالمـاً سـعـيدة "أحالم مـستـغـا
مؤثـرة وبقـوة وقـدوة حسـنة وقـائدة
رائـــــدة جـــــديـــــرة بـــــكـل هـــــذآ احلب
والتقدير واالحـترام من الثالثة عشر

مليون وأكثر من متابعيها .

هـــوى الــــصـــفـــحــــات الـــتـي تـــأجج
الــكــراهـيــة والــتــطـرف إال صــفــحـة
ي تــلك الــســـيــدة أحالم مــســتـــغــا
الـــســيــدة طـــافت بــنـــا في رمــضــان
ارجــــاء الـــــوطن الــــعــــربي والــــدول
اإلسالمــيــة. لم أقــرأ تــعــلــيق يــنــبـذ
اآلخر واليتنمر وال يـستهزأ بعادات
وقيم مجتـمعاتنـا اخملتلفـة شاركتنا
أعيادنا وافـراحنا واحزانـنا بجميع
الـــدول دون اســـتـــثـــنـــاء. الـــعـــراقي
بطبعه كر ومحب لبلده وأن كانت
الضـغـوطات عـلـيه كبـيـرة قد يـخرج

عن طبعه لكن داخله خير وطيبة. 
كـنت اتــمـنى أن جـمـيـع الـصـفـحـات
الــشــخـصــيــة في مــواقع الــتـواصل
االجـتـماعي ان تـكـون كـصـفـحـة تلك
ـتـواضـعـة جتـمع الـناس الـسـيدة ا
على نـفس النـهج دون أن تعرف من
نحن ليس لديها مصلحة مع احد 
فـهي تـخـاطـب اجلـمـيع بـلـغـة احلب
واخلــــيـــر والــــسالم. هي ســــفـــيـــرة
الــسـالم لـــكــنـــنـي وجـــدتــهـــا بـــالف
دبلوماسي. هل بـاإلمكان  ان تصنع
ســـيـــدة أو رجـل مـــثل مـــا صـــنـــعت
ــعـــجــزات في أن الـــســيـــده احالم ا
ــخـتــلف األعــمـار جتــعل اجلـمــيع 
ومـــخـــتـــلف الـــبـــلـــدان ومـــخـــتـــلف
القومـيات والـطوائف يد بـيد . متى

. كيف لـسيدة اسـتطاعت والعراقـي
اليـ مع جـميع ان جتـمع كل تـلك ا
مــانـعــيـشـه من تـنــاقـضــات وظـروف
صعـبـة في حيـاتنـا  الـعراق بـالذات;
مع كـثـيـر من دولنـا الـعـربـيـة تـعيش
نفس حـياتـنا ومـتاعـبنـا  ولكن أجد
اسلوبهم راقي ومعبّر جداً. وأحياناً
بـسـيط الـتـمس من كل كالمـهم  إنـنـا
الزلنا بـخيـر  وبأمكـننا ان نـتعايش
بـكل اخـتالفــاتـنـا وخالفـاتـنـا بـسالم
ومــحــبـــة ونــتــرك تـــلك الــشـــحــنــات
الــســلــبــيــة. وحــتى ال اذهب بــعــيـداً
سأقول أن اإلنسان اصله طيب ولكن
الــظـروف جتــعـلـه غـيــرذلك . عـنــدمـا
ستوى يجد وسـطاً مناسـباً يكـون 
يــلـيق بـه كـأنــسـان اليــتـفــوه إال بـكل
خلق وتـهـذيب ورقي  وحكـمة ووعي
ــخـتــلف .ذلك اإلنــســان  هــو  ذاته 
األعـمـار ومن كال اجلـنـسـ واراهم
على الصفحات العراقية بالذات غير
ذلك. والــســؤال الـذي يــطــرح نــفـسه
هــنـا من الــسـبـب?  تـلك الــصـفــحـات
تسـتمـتع بـشجـارنا ونـحن النخـتلف
عـن غــيــرنــا من الـــبــلــدان الــعــربــيــة
فاحلال من بعضه فاجلميع يتشاجر
وينـبـذ اآلخر واليـطـيق سمـاع الرأي
اآلخـــر. الـــكل مـــصــادرة كـــلـــمـــاتــهم
وارئهم ب بعـضهم البعض حسب
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تكريت

يـجور الفـكر عنـد قسم من مدعي الـفكر فال
يـفسـرون األمور ضـمن مادتـها األساس او
قــد يـخــلـطـون في فــهم نـسـب مـركـبــاتـهـا
فـيسـارعون لـلتـصريح و الـتنـظيـر بوصف
مـغـلـوط تتـلـقفه بـعـدهم اجـيال ال مـسـاحة
عـنـدهـا لـلمـراجـعـات و الـنـقد فـالـتـجـهيل
وسـيلة سياسية مباحة االستخدام لألسف
مع عــدم ضـمـان سالمــة خـتـام مـعــتـمـدهـا
اسـلوبـا للـبقاء.لـم تسلم اجملـتمـعات كـلها
ة في قت مـا من ثـنائـيـة فهم مـا كـانت سـا
جــائـر غــفـلــة او تــعـمــدا فـقــدمت قـبــضـة
الـسلطة و سالح التدين لـهدف بغاية ابعد
مـا تــكـون و تـصـيـر نـتـائـجـهـا عن طـهـارة
الـدين و واقعية الـسياسة.لـو أمكن القار
و الــقـارئـة الــعـزيـزين من اســتـحـضـار أي
صـراع ولـو كان مـنذ فـجر ان أرخ اإلنـسان
لـنفـسه ووضع نصا مـشتـرك الفكـرة لآلية
ة: يـا أيـهـا النـاس إنـا خلـقـناكم من الـكـر
ذكـر و أنـثى و جـعـلـناكم شـعـوبـا و قـبائل
لـتعارفوا إن اكرمكم عـند الله اتقاكم. أقول
عـنى من كـتاب صـدر  و ا نـصـا مشـتـرك ا
عنى ومن مصدر مـبجل آخر او مشتـرك ا
اجــتـمــاعي ألمـكــنه ان يـفــسـر و يــتـحـرك
ضـمن فضاء منعدم الـظلم او قليله. رفيقي
الـراحل فلك الدين كاكائي وقد كان عضوا
ــــقــــراطي مــــتــــقــــدمـــا فـي احلــــزب الـــد
الـكوردسـتاني و مفـكرا مـعروفا قـال يوما:
ـتـلك ثـقـافـة واحـدة انـنــا في مـنـطـقـتـنــا 
مـتـعـددة الـلـغـات قـوله ذاك قـد يـتفـق معه
قـسم و قـد يـختـلف او يـتأخـر عـنه اخرون
او يــسـبــقــونه لـكــنه قــول فـيـه كـثــيـر من
الـتأصـيل فاإلنـسانـية واحـدة و احلاجات
بـعد األسـاسـية تـرتبـها الـثقـافة و الـثقـافة
حـرة التـنقل ال يـعيـقهـا اال اجتـهاد لـفرد و
مـجموعة فيؤخرونها لكنها تصل وإن بعد

. ح
خــــذ أي مـــســــلك ثـــقــــافي من الــــدين إلى
الــسـيـاسـة إلى الـفن وســتـجـده بـعـيـنه او
بـنسـخة مـترجمـة اجتـماعـيا في كل الـبقاع

مع تفاوت حلول في الزمن.
نـحن جـزء من اجلغـرافـيا و هي من يـصنع
الـتاريخ ومثلما تخـفي اجلغرافيا الثروات
و الـزالزل و يـحاكـيهـا اإلنسـان لـيفـهمـها و
يـتـعايش فـيهـا و يـستـقوي بـهـا علـيه ع
الـوقت ان يـفهم سـاكـني جواره اجلـغرافي
فـهم مثـله في األصول وان تـبايـنت الفروع
ـصالح هـم في األصل ثـروة لـكن اخـتالف ا

خلق من جيل و اجيال منهم نقمة.
الــعــلم و الـســوق و الــفن و اآلداب جـوامع
حتـقق مصالح اإلنسانيـة ال يجري التدقيق
في هــويــات رواد الـعــنـاصــر األربـعــة هـذه
ــا انـهـا تـسـد حـاجـة الـفـرد و خـيـاله و طـا
تـفـكـيـره كـذلك األديـان بـقـواعـدهـا اجملردة
طلق و العدالة. التي تقوم على مرجعية ا
لــست ابـتــغي مـنــاسـبــة الـشــهـر الـفــضـيل
لــلـكــتـابـة اال في تــخـصُــصَيَّ الـســيـاسـة و
الــقـانـون لـكــنـني لم اجـد بــعـدا أسـمى من
اإلنــسـانــيـة يــفــسـر الــنص الـذي وضــعـته
ا تأخر تنفيذه سياسيا رغم انه لتفسير ر
فردات مـتاح لنا و نفهـمه ألنه غير صعب ا
و أيــضـا لـشـعــورنـا الـدائم بــأن كـثـيـرا من
الــشـعــوب و الـقـبــائل صـارت دوال و ادعت
انـقيادها حكومـيا للدين دون ان تعمل على
تعارف تتنافس فيه على ان تكون اكرم عند
الـله واتـقى.لـيس التـجـويع و التـعـطيش و
انــتــهــاك األمـان و الــتــفــخــيخ و الــتـرويج
لـلـمخـدرات و ضرب األخ في اإلنـسانـية من

الدين و اإلنسانية في شيء.
ـكــتب الـســيـاسي لــلـحـزب {  ســكـرتــيـر ا

قراطي الكردستاني. الد
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سـيـكــون مـرة اخـرى امــام اخـتـبـار
لــيـس بــالــســهل اطـالقــا والــســعي
لـــتــعــديـل االوضــاع عــبـــر الــعــودة
ـقـدوره تـخـطي بـنـقـاط الـلــقـاء و 
طلوبة و همةو العودة لـلنتائج ا ا

عشـر البـاحث عن فـرصة اسـتعادة
الــتــوازن الــذي اخــتل ثـالث مـرات
ـتي مـن اربـعـة ادوار بــتـلـقـي هـر
الـكرخ و االمـانـة وبعـدهـا الشـرطة
التي خسـرها في اخر الـوقت لكنه

ــبـــاريــات تــوجه جـــمــيـع الــفـــرق 
االرض والــنـــجف يـــســعـى حلــسم
ـــهـــمـــة حتـت انـــظـــار االنـــصـــار ا
واحلـذر مـن حـصـول اخلـيـبـة امـام
ـتـراجع الـرابع تـطـلع الـصـنــاعـة ا

من خالل لـقـاء الـســلـيـمـانـيـة الـذي
يكون قـد حتضر له بعـد الفوز على
نـفط مـيـسان وقـبـلـها عـلى سـامراء
مع تصاعـد اخلط البيـاني والرغبة
الــكــبــيـــرة في اخلــروج من الــنــفق
ظلم وهو االخر سـيخوض اللقاء ا
ـطــلــوبـة بــعــد تــخـطي بــاحلــالــة ا
مـواجـهـتي اجلـولـتـ الـسـابـقـتـ
ويـريـد ايــقـاف مـسـلــسل جنـاحـات
اصحاب االرض انطالقـا من اهمية
حتــقــيق الــنــتــيـجــة والبــد من ذلك
ا النهـا ستغـير االوضاع كـثيرا و
يـــســـمح لـه بــاخلـــروج مـن مــكـــانه
ومــعـانــاته احلـقــيـقــيـة كــمـا تــبـدو
وقف الـفرصـة متـاحة امـام انقـاذ ا
من هذه االوقات بعد تصاعد االداء
ـسـتـوى واالندفـاع بـقـوة إلنـهاء وا
مــشـكــلـة الـتــأخـر الــطـويــلـة وحـان

الوقت للخالص منها.
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ويـكـون الـنـجف قـد جتـاوز مـشـاكل
ـالـيـة ليـعـود لـلمـنـافـسات العبـيه ا
والتـطلع حلـصد كـامل نقـاط ضيفه
الـــصــنـــاعــة عـــبــر تـــقــد الـــعــمل
ـطــلـوب من عــنـاصـر الــفـريق في ا
التعـامل مع ظروف اللـعب وجتديد
الـــثـــقــة مـع اجلــمـــهـــور في اجنــاز
ـوقع ــهـمــة من اجل اســتــعــادة ا ا
الــســـادس عـــبـــر تــقـــد خـــدمــات
الـتــشـكــيل الـذي اخــذ يـقــدم نـفـسه
بحال افضل ويرى جـمهوره اهمية
ان يتوازن الفـريق ذهابا وايابا مع
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ـوقف يـدخل نــوروز ثــالث عــشــر ا
عـنوبـات عاليـة بعـدما فرض  32
الــتــعــادل عــلى الــزوراء والــســعي
اجلــاد الســتـغالل واالســتــفـادة من
نـتـائج االرض ودعم فـوائـدهـا بـعد
مــــا جـــمع 13نـــقــــطـــة مـن خـــمس
ـــرحــلــة مــبـــاريــات مــنـــذ بــدايــة ا
احلــالـيـة في حتــول واضح ويـامل
ان يـسـتمـر عـطاء عـنـاصره في ظل
دعم عـــامـــلـي االرض واجلـــمـــهــور
واالســتـــمــرار عــلى نـــهج حتــقــيق
النـتائج اإليجـابية عـندما يـستقبل
الــكـرخ ومـحـاولـة تـخـطي الـضـيف
سـابع عشـر الـتـرتيب 27 من خالل
تـقــد الـفـرقـة مــا لـديـهــا في لـقـاء
يــــــاتي ضـــــمـن الـــــدور الــــــتـــــاسع
والـعـشـرين وجـعـل الـتـحـدي اكـبـر
بـوجه االصـفـر وعـلـى بـقـيـة الـفرق
على مختلف عـناوينهم وفي تقد
همة كما ستوى وحسم ا االداء وا
ــدرب يـــجب ويـــضع االنـــصـــار وا
االمـال على جـهـود االعـب في ظل
تــصــاعــد عـطــائــهم الــواضح والن
نحهم التقدم إلى موقع الفوز قد 
افـضل بـعـدمـا حتـسـنت االمـور من
ـــهم في جـــمــيـع احلــوانـب وهــو ا
واحدة من فتـرات الدوري الصـعبة
ومع الــعــد الـتــنــازلي لـلــمــسـابــقـة
والتـطلع للـبقاء مـوسم اخر ويامل
الــكـــرخ في تــعـــثـــر الــقـــاسم امــام
الــشــرطـة من اجل احــتالل مــوقـعه
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كـشف الـطبـيب مـاجـد حنـا أن مـدرب مـنـتخب الـشـبـاب عمـاد مـحـمـد يحـتـاج إلى شـهر كي
يستعيد كامل صحته

وقـال حنـا في تـصريح صـحفي إن احلـالة الـصحـية لـلـكابـ عمـاد محـمد في حتـسن كبـير
اجريت له جـراحة ناجحة لكـسر اجلمجمة.واوضح ان مـحمد بدأ بالتـحدث وهو االن يتحرك
بشكل طـبيعي وفترة الـنقاهة من الـعملية حتـتاج شهر واحد كي يـستعيد كـامل صحته.يذكر

أن محمد تعرض لكسر باجلمجمة بعد سقوطه من زورق نهري.
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ـبـيـة الـوطـنـية كـرّمت الـلـجـنـة األو
نـتخب الـعراقـيـة العبي والعـبـات ا
الوطني بألعاب القوى احلائز على
ـركز الـرابع بـبطـولـة العـرب التي ا

اضي. أقيمت في تونس الشهر ا
ــبــيــة وقــال رئــيس الـــلــجــنـــة األو

الوطـنيـة العراقـية رعـد حمودي انه
يــشــعــر بــالــفــخــر عــنــدمــا يــلــتــقي
الـريـاضـيـ األبـطـال من الـنـاشـئ
ـســتـقـبل والـنــاشـئـات الــواعـدين 

رياضي زاهر كما هي وجوههم .
ولفت حمـودي الى ان مبلـغ التكر
اليــعــني الـقــيـمــة احلــقـيــقـيــة الـتي

يـسـتـحـقهـا الـريـاضي الـبـطل لـكـنه
بالتأكيد يشكل السقف األعلى وفق
اللـوائح التي ينص عـليهـا القانون
ـتـاحـة لـلـمـسؤول والـصالحـايـات ا

بي. األو
وناشد حـمودي أبنـاءه الالعب ان
يثـابروا ويـواصلـوا جديّـة التدريب

وان يـبـتـعـدوا عن الـغرور مـتـمـنـياً
ــزيــد من الــتــألـق والــعــطـاء لــهم ا
وحتــقــيق األرقـــام الــتي تــؤهــلــهم
لـيـكـونـوا أبـطــاالً قـاريـيّن كـمـا هـو

رئيس إحتادهم.
من جـــانـــبه ثـــمّن رئـــيـس االحتــاد
الـعـراقي أللــعـاب الـقــوى الـدكـتـور

ــبـــاراة الـــســادســـة بــ وتــقـــام ا
ـقبل في الـفريـقـ يـوم اخلمـيس ا
سالت لـيك سـيتي.وسـجل جوردان
كالركـــســون  20نـــقــطـــة وأضــاف
رودي جـــوبــرت  17نـــقـــطــة و11
مـتـابـعـة لـفـريق يـوتا جـاز في أقل
مباراة سجل فيها يوتا جاز نقاطا
مـــنـــذ اخلـــســارة (118-68) أمــام
داالس مـافـريـكس يـوم  14تـشـرين
الــثــاني/نــوفــمــبــر 2018.وســجل
جالـ برونـسون 24 نقـطة لـفريق
داالس وأضــــاف دوريــــان فـــيــــني
سميث  13نـقطـة.كمـا فـاز تورنـتو
رابـتـورز عـلـى فـيالدلـفـيــا سـفـنـتي

ســـــيــــكــــســــرز 88 / 103.وســــجل
باسكـال سياكام  23نقطة وأضاف
بريشيس أتشيوا  17نقطة لـيتقدم
رابتورز عـلى سفنتي سـيكسرز في
ـبـاشـرة ب ـواجهـات ا مـجـمـوع ا

الفريق في هذا الدور بنتيجة (-3
2).وسـجل جـويل إمـبـيد 20 نـقـطة
و 11مــتــابـــعــة وأضــاف جــيــمس
هـاردن 15 نـقــطـة لـفــريق سـفــنـتي
بـاراة السـادسة سـيكـسرز.وتـقـام ا
ـقبل بـ الفـريقـ يوم اخلـميس ا
فـي تـورنـتـو.يـذكـر أن رابـتـورز فـاز
بـــآخـــر مـــبـــاراتـــ في ســـلـــســـلــة

. باريات احلالية ب الفريق ا
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أكــدت جلـنــة االنــضـبــاط في االحتـاد الــعــراقي لـكــرة الــقـدم مــشـروعــيـة
العـقوبات التي فـرضتها عـلى نادي زاخو الـرياضي على خلـفية األحداث
التي شـهـدتهـا مـباراته مع فـريق نـاي الكـهربـاء ضـمن منـافـسات اجلـولة

متاز. الثامنة والعشرين من الدوري ا
وقال رئيس اللجـنة طه عبد حالته في تصـريح صحفي قرارنا صائب وال
يـوجـد عـلـيه شـائـبـة ولم نـظـلم احـداً به و اتـخـاذ الـقـرار بـعـد مـتـابـعة
باراة. احلالة بدقة ومن اجلوانب كافة والتقارير الواردة لنا من مشرف ا
واضـاف لـديـنا مـا يـثبـت ان قرارنـا كـان عادال
ولم يتأثـر بأي شيء والقـــرار بنقـــاطه
الـتي طـرحت وخـصـت عـــــقـوبـة زاخو
لموسة. مناسبة جدا وفــــقاً للدالئل ا
يذكر ان جلنة االنضباط اصدر قرارا
عـاقبـة نادي زاخـو بالـلعب خارج
مـلـعـبه بـاالضـافـة الـى عـدم حـضور
ـوسم مع اجلـمــاهـيــر الى نــهـايــة ا
غـرامـة مـالـيـة قـدرهـا عـشـرة مالي
ديـــنــار عــراقي بــعـــد اعــمــال شــغب
جـــمـــهـــور زاخـــو وقـــلع الـــكـــراسي
وحتـــطـــيم مـــحـــتـــويـــات من

لعب. WK∫ مواجهة في دوري كرة السلة االمريكيا
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سـجل جـايسـون تـاتوم 29 نقـطة
وأضـاف زمـيـله جـايـلـ براون 22
نـقـطـة لـيـقودا بـوسـطن سـلـتـيكس
ــبــاراة الـــرابــعــة عــلى لــلــفـــوز بــا
ضـمن بـروكـلـ نـتس (116-112) 
مــنـــافــســـات األدوار االقـــصــائـــيــة
بــبـطــولـة الــدوري األمــريـكي لــكـرة
.وأصــبح الـــســـلــة لـــلـــمــحـــتـــرفـــ
سـلـتـيـكس أول فـريق يـعـبـر لـلدور
الـــثــانـي من األدوار اإلقـــصــائـــيــة.
زسجل ماركوس سمارت  20نقطة
و 11تـــمــريـــرة حـــاســـمـــة لــفـــريق
سلتـيكس.وسيواجه سـلتيكس في
الـدور الــتـالي الـفــائـز من سـلــسـلـة
باريات التي جتـمع ب ميلواكي ا
بـكس وشـيـكـاغـو بولـز عـلـمـا بأن
بـكس يـتـفـوق في نـتـيـجـة سـلـسـلة

باشرة (3-1). واجهات ا ا
ــقـــابـل ســـجل كـــيـــفــ فـي ا

دورانت 39 نـــقـــطــة و7
مـتابـعـات لـكن هذا لم
نح نتس يكن كـافيًـا 
الــــفـــوز الــــذي كـــان
الــفــريق بــحــاجـة
إليه لـلحـفاظ
عـــــــــلى

آمـــاله بـــالــتـــأهل بـــدال من
اخلروج من هذا الدور.
كــمـا سـجـل سـيث كـوري
23 نـقــطـة لـفـريق نـتس
وأضــاف كــيـري إرفــيـنج
20 نـــقــــطـــة.وفي مـــبـــاراة
أخرى سـجل لوكا دونـسيتش
 33نقطة و 13متابعة ليقود فريقه
داالس مـافـريـكس للـفـوز عـلى يـوتا
جاز (77-102). هذا الـفـوز أصبح
داالس مـتـقـدمـا بـنـتـيـجة ( (2-3في
ـبـاشـرة ب ـواجـهـات ا سـلـسـلـة ا
الــــفــــريـــــقــــ فـي الــــدور األول من

وسم. W∫ حتضيرات لتنظيم البطولة الدولية للجودواألدوار اإلقصائية لهذا ا uD
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ـؤثر في مـسـتـمر بـقـوة والظـهـور ا
ـــــشـــــوار ومـــــواصـــــلـــــتـه حـــــتى ا

انهاءالدوري في مواقع متقدمة.
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ويريد فريق نفط ميسان ثاني عشر
اجلـدول استـغالل فرصـة مواجـهته
ـتـعـثـر ما كـمـا يـجب أمـام ضـيـفه ا
ـيـنـاء بعـدمـا اسـتـمر قـبل االخـيـر ا
ــردود اهـل الــعـــمــارة ايـــقــدمـــون ا
الـعـالي وحـقـقــوا اكـثـر من نـتـيـجـة
ويـشــكـلـون خــطـرا عـلى الــضـيـوف
ويــرى االنـصـار ان يـصـعـد الـفـريق
ـيـدان لـدعم مـن رهـان مـواجـهــات ا
ـشـاركـة اكـثــربـعـد أفـضل كـمـا ان ا
الــفـــريـق مــطـــالـب في مـــحـــو اثــار
خسارة الـكرخ واللعب بـحذر شديد
ـعــقـد بـغـض الـنــظــر عن الـوضـع ا
ــيـــنــاء ــر بـه ا ــتـــاخــر الـــذي  وا
والــــفـــشـل في مــــيـــدانـه اكـــثــــر من
الـذهـاب وبات يـعـاني كـثيـرا ويـجد
نفسه قـريبا من توديع الـبطولة في
ـر فـيـهـا واحملـيط ظل اســوء.مـدة 
من الـنتـائج ولم يـتمـكن من الـتغـير
ولو من بعيد ولـو ان االخبار تشير
الى عدم نزول اي فـريق امام توجه
االحتـاد في اقـامة دوري احملـتـرف
توقـــــــع جـدا ان يواجه حتديات ا
الــفــرق امــام تــطــبــيق تــعــلــيــمــات
التراخيص التي اكد عليها االحتاد
ــــــــــــــكن اآلســــــيــــــوي والـــــتـي ال
تـــطـــبــيـــقـــهـــا حــتـى من الـــفـــــــرق

اجلماهيرية.

مـلعب الـتاجي عـند الـثالـثة عـصرا
اهم لقـاءات العـاصمـة ب الـعاشر
الكـهرباء 36 والسـادس النفط 43
ـطلوب في اجلو لة وكالهماحقق ا
ـاضــيـة عــنـدمــا عـاد االول بــفـوز ا
مثير من ملـعب زاخو منحه التقدم
لـلـمـوقع احلـالي الـذي سـيلـعب من
اجـل الـدفـاع عــنه لـدعم ســجـله في
الـنـتـيجـة الـثـالـثـة االيـجـابـيـة بـعد
الـتغـلب علـى نفط الـبصـرة وزاخو
و مـــؤكــد عـــلى أنه ا اســـتــعــداد
لـلـمواجـهـة التي سـتـكون مـخـتلـفة
ويــســعى إلـى تــفــادي الــنـــتــيــجــة
الــسـلــبــيـة رغـم انه سـيــكــون امـام
مــهـمــة غـايـة فـي الـصــعـوبـة لــكـنه
اسـتـمــر يـقــدم نـفـسه فـي اكـثـر من
مـنـاسـبــة ويـعـول عــلى العـبـيه في
حــسم ا الـلــقــاء الـذي ســيــخـوضه
عـنوية ر بـاحلالـة ا الـنفط الـذي 
الـعالـية باهـتمـام كبـير بـعدمـا قهر
الــطالب و بـات في الــوضع الـفـني
الــذي امــنـه اجلــهــاز الــفــني الــذي
يــريـــد من اجملـــمــوعـــة ان تــظـــهــر
ــســتـوى جــريــا عـلى الــتـحــدي وا
ــنــافــسـ الــعــادة في مــواجــهــة ا
ــهــمـة ـتــقــدمــ كــمـا تــتــطــلب ا ا
اخلـــروج بـــالـــنـــجــاح الـــكـــامل في
ـو قع احلـالي واحلـد الـدفــاع عن ا
من مالحـقة الـنـجف القـوية وتـبدو
ـبـاراة مـفـتـوحـة بـوجـود العـبـ ا
قـــــادريـن عـــــلى صـــــنـع الـــــفــــرص
وتــــســـجـــيل األهــــداف و كالهـــمـــا

التـطلع الة لـقاء الـيوم رغم طبـيعة
همة ذهابا ا
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ذكور  وتتواصل مباريات الدور ا

يـوم غـد اخلــمـيس وفـيه ســيـشـهـد
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طالب فيـصل حرص رئيس الـلجنة
بية األستاذ رعد حمودي على األو
حـضـور الـتـكـر بـنـفـسه عـادّاً ذلك
إشارة منه حلجم االهتمام بالفئات
ــنـــجــز الــذي حــقــقه الــعــمــريــة وا
مــنــتـخب الــعــراق لــلـنــاشـــئـ في

بطولة العرب األخيرة باللــــعبة.
كـمــا شـكــر فـيــصل حـضــور عـضـو
ـبـية ـكـتب الـتنـفـيـذي للـجـنة األو ا
ـالي حــســ الـعــمــيــدي واألمــ ا
بية أحمد صبري تكر للجنة األو
مـنتـخب العـراق للـناشـئ بـألعاب

. القوى للجنس
ولــفـت فـيــصل الـى ان الـعــراق حلّ
رابـعـاً في جـدول الـترتـيب مـتـقـدماً
ــعـروف عــلى مــنـتــخب اجلــزائــر ا
بـتـأريـخه بـألـعاب الـقـوى كـمـا جاء
ــشـرق الــعــراق في طــلـيــعــة دول ا
الــعـــربي الــتي تـــضم الــســعــوديــة
وقــــطــــر والــــبــــحــــرين واالمــــارات
والــــكــــويت وعـــــــــمــــان والــــيــــمن
وســـــــــــوريــــا واألردن ولـــــبـــــنــــان
وفــلـسـطـ مــــــــشـيـراً الى ان هـذا
الترتيب يسجل مستـــــــقبالً واعداً
لــهــؤالء الــفــتــيــان والــفــتــيــات في
قبلة مع إشقائهم من مواجهاتهم ا

عرب آسيا.
االشارة جتدر الى ان التكر شمل
ــنــتــخب أيــضــاً عــدداً من العــبي ا
ن الــوطــني األول لــلــمــتــقــدمــ 
حـقـــــــقـوا أرقـامـاً عـالـيـة وواعدةً
في بـطـولـة إنـديـة الـعـراق بـألـعـاب

القوى التي أختتــــمت قبل أيام.
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ـنـظـمـة تـواصل الــلـجـنـة الـعـلــيـا ا
ــشـــرفــة عـــلى بــطـــولــة بـــغــداد وا
الـــــسالم الـــــدولـــــيــــة لـــــلـــــجــــودو
اجـتــمـاعـاتــهـا الـدوريــة حتـضـيـراً
شاركة إلقامة البطولـة في بغداد 

ثمانية منتخبات عربية ودولية.
وقال نائب رئـيس االحتاد العراقي
لـلعـبـة عدي الـربيـعي في تـصريح
صــــحــــفي إن الــــلــــجـــنــــة عــــقـــدت
اجــتــمــاعــاتــهـا بــتــواجــد اعــضـاء
ــشــرفــة عــلى الــلــجــنــة الــعــلــيــا ا
البطـولة باإلضافـة الى تواجد عدد
من الـــشـــخـــصــيـــات الـــريـــاضـــيــة
ية الذين سيكون لهم دور واالكاد

في ادارة اللجان الفرعية.
وبـ الربـيـعي انه  تشـكـيل عدد
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من اللجـان من اجل تنظـيم العمــل
ـــهــــام عـــلى الــــلـــجـــان وتـــوزيـع ا
ـــشــكـــلــة وهي كـل من الــلـــجــنــة ا
الــفــنــيـة والــتــنــظــيــمــيــة و جلــنـة
راسيم وجلنـة االسكان واالطعام ا
واللجـنة الطبـية وجلنة االسـتقبال
وجلـنـة احلـكـام والـلـجـنـة االمـنـيـة
اللجنة االعالمية.وأضاف:الربيعي
ان اللـجنة يـنتظـرها عـدد كـبير من
ـقـبـلة االجـتـمـاعـات خالل الـفتـرة ا
لـتـقـو اخلـطـوات الـعـمـلـيـة الـتي
تـقـوم بهـــا كل جلـنة لـلـوصول الى
اجلــاهـزيــة الـتــامـة قــبـيل انــطـالق
البـطولة الـتي نطـمح الى ان تكون
مــحـفـالً ريــاضـيــاً يـلــيق بـالــعـراق
وقـــــدرتـه عــــــلــى تــــــنــــــظـــــيـم اهم

البطوالت.
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أكــد سـتـيف ســيـمـون رئــيس الـرابـطـة
ـيـة لالعـبـات الـتـنس احملـتـرفات الـعـا
أنه بـكـل تـأكيـد لـن يـتم إقـامـة بـطوالت
الـسـيـدات في الـص هـذا الـعـام لـكنه
يـأمل في عـودة الـبطـوالت إلـيهـا الـعام
قبل إذا  التوصل حلل بشأن أزمة ا

الالعبة الصينية بينج شواي.
ية لالعبات وألـغت الرابطة العـا
الــــتــــنـس احملــــتــــرفــــات كــــافــــة
الـبـطـوالت من الـص في 2022
بـعد أن تـوارت بيـنج عن األنظار
ـــاضـي عـــقب آواخــــر الـــعــــام ا
إدعـاءهـا عـبـر وسـائل الـتـواصل
اإلجـــتـــمــــاعي أنـــهـــا تـــعـــرضت
العــــتــــداء جــــنــــسـي من جــــانب
مسؤول سياسي صيني سابق.
نـشور بـعد فـترة وجـرى حـذف ا
وجــيـــزة قــبل أن تــخــرج بــيــنج
ثل الحـقـا وتـقول أنـهـا لم تـدل 

هذه اإلدعاءات.
والـتـقت بـيـنج مع تـومـاس بـاخ رئيس
ـبيـة الـدوليـة عـلى هامش الـلـجنـة االو
ـــبـــيـــاد الـــشــتـــوي فـي بــكـــ في األو
ـاضي لكن يبقى القلق شـباط/فبراير ا

قائما بشأن سالمتها.
ـدونـة الـتـنس بـحـسب وقـال سـيـمـون 
شــبـكـة "سي ان ان" الــيـوم االثـنـ أن
ــيـة لالعــبــات الــتـنس الــرابــطـة الــعــا
احملــتــرفــات تــبــقى مــلــتــزمــة بــإجـراء

حتقيق شفاف والوصول إلى حل.
وأضــاف: "مـازلـنــا نـكـرس جــهـونـا من
ـسـألة أجل الـتـوصل لـتـسـوية لـهـذه ا
نـريد أن نصل حلل يحظى برضا بينج
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واحلكومة الصينية ونحن".
وأشـار: "نـحن ال نـنـسـحب مـن الـص
لــقـد عـلـقــنـا عـمـلــيـاتـنـا هــنـاك حـالـيـا
سـيبقى الوضع على ما هو عليه حل

الوصول إلى حل".
: "سـنبـقى حازم نـأمل أن نعود وأ
إلـى هـنــاك في  2023 بــعــد الــوصــول
إلى حـل يظـهـر الـتـقـدم الـذي أحـرزناه

سـيكـون انتصـارا للـعالم إذا تمـكنا من
حتقيق ذلك".

ومـن جـــهــــة اخـــرى وضع اإلســــبـــاني
كــارلـوس ألـكــاراز قـدمًـا بــ الـعـشـرة
ي لالعبي األوائـل في التـصـنيف الـعـا
; حيث صعـد للـمركز الـتنس احملـترفـ

التاسع بعدما تقدم مركزين.
وبـعـد فـوزه بـبـطـولـة بـرشـلـونـة وهـو
ـوسم ثــالث لــقب يـــــــــتــوج به هــذا ا
صــعــد صــاحب الـ 18عــامًــا لــلــمــركـز
الــتــاسـع في الــتــصــنــيف الــذي صــدر

مؤخرا.
وبــذلـك أصــبح الــكــاراز أصــغــر العب

يــنــتـقل لــلــمـراكــز الــعـشــرة األولى في
تــــصــــنــــيـف احتــــاد العــــبي الــــتــــنس
احملـــتـــرفــ مـــنـــذ أن حـــقق مـــواطــنه
رافــايــيل نـادال نــفس اإلجنــاز في عـام
2005 عـندمـا صعد لـقائـمة "أفضل 10
" عــقب تـتــويـجه لــلـمـرة األولى العــبـ

بلقب برشلونة.
وفـي حــ تـــقـــدم اإلســـبـــاني الـــشــاب

مــركــزين تــراجع الــكــنــدي فــيــلـيــكس
أوجـــيه ألـــيــاســـيــمـي مــركـــزًا واحــدًا
ــرتـــبــة الــعـــاشــرة من لـــيــصــبـح في ا
الــتـصـنــيف الـذي لم يــشـهــد مـزيـد من
الـتغـيـيرات بـالنـسبـة للـمراكـز العـشرة

األولى.
وبــــذلك يــــواصل الــــصـــربي نــــوفـــاك
ديـــوكـــوفـــيــتـش الـــتــربـع عــلـى عــرش
الـــتـــصــنـــيف أمـــام الـــروسي دانـــيــيل
ـــاني مــــيـــدفــــيــــديف الــــوصـــيـف واأل
ألـــكــســـنــدر زفـــيــريف (3) ونــادال (4)
والـــــيـــــونـــــانـي ســـــتـــــــــيـــــفـــــانـــــوس

تسيتسيباس (5). 

ية fM: شعار رابطة محترفات التنس العا
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النـائبـة العـراقيـة تلـقت كتـاب شكـر من مجـلس رؤساء
سيحية في العراق لدعمها ومواقفها. الطوائف ا
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االعالمي الـعراقي لـتـلقى تـهـاني زمالئه علـى  منـصبه
اجلــديـد رئــيـســا لـلـجــهـاز  الــتـنــفـيــذي لـهـيــئـة االعالم
واالتصـال بعـد التـصويت علـيه داخل مفـوضيـة الهـيئة

متمن له دوام التوفيق .
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الــكـــاتب والـــشــاعــر الـــعــراقي
صــــــدرت له عن مـكـتـبـة زيـان
في الــســـلــيـمــانــيــة مــجــمــوعـة
شعرية بعنوان (قصائدي) تقع
في 256 صـفــحـة من الــقـطع

توسط. ا
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ـــمــثل الـــســوري أعــلـن انــتــهـــاء دوره في مــســـلــسل ا
الكـنـدوش بجـزئه الـثـاني بـعد مـقـتل شـخصـيـة شريف
التي يُـجـسـدها وبـذلك يـنتـهي دوره الـذي كان مـحـركًا

للكثير من األحداث منذ بداية اجلزء األول .

تواجه الكـثير من الصعوبات مع مديرك حول إمكانية
وضع خطط للمستقبل.
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تـواجه الـكـثـيـر من الـتحـديـات فى الـعـمل وهـذا يـظـهر
أنك األقوى وسط زمالئك.
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انت غير قـادر على التركـيز خالل الفتـرة احلالية.رقم
احلظ .9
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تبتـعد عن الدخـول فى قصة حب جـديدة ألنك ال تريد
األذى مرة أخرى .
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هنـاك مشاكل كـثيرة مع الشـريك وستنتـهى قريبًا
دون عودة.
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ـقـبـلة تـسـعـدك وستـعـيش حـياة جـديـدة على الـفـترة ا
كافة األصعدة.
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ـارسـة الـتـمـاريـن والـريـاضة تـعـود مـرة أخـرى إلى 
التى تركتها بسبب ازدحام احلياة. 
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خطط جديـدة مع احلبيب.تتمـيز بالذكـاء الفطرى لكن
يعيبك العناد الشديد.
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ـقبلـة تعوضك عن أشـياء كثـيرة افتـقدتها فى الـفترة ا
الفترات السابقة.
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كـافآت الـتى ستـحصـل عليـها من هـناك الكـثيـر من ا
صاحب العمل بسبب اجتهادك.
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 تتميز بالهدوء والتريث فى الكثير من األمور يوم
السعد الثالثاء.
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ـســتـقـبــلـيـة مع تـضـع الـعـديــد من اخلـطط اجلــديـدة ا
احلبيب وتتفاهما سويًا حولها.
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حتـــتـــوي هـــذه الــشـــبـــكـــة عـــلى 9
مــربـعــات كــبــيــرة كل مــربع مــنــهـا
هدف مقسم الى 9 خانات صغيرة
هذه الـلـعـبـة ملء اخلـانـات بـاالرقام
الالزمـــة من 1 الى 9 شـــرط عـــدم
تـكـرار الـرقم اكـثـر من مـرة واحـدة
في كل مـــربع كـــبــيـــر وفي كل خط

افقي وعمودي.

ام بـغـداد أعـلن عن الـشروع قـريـبا بـتـوسط جـدارية
ـشـهـد احلضـري في جـانب لـلـشـاعـر مـظـفـر الـنـواب ا
ـا لرمـزيته وقـيـمته الـرفيـعة في الكـرخ من بغـداد تـكر

الوسط الثقافي.
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البـاحثة الـسوريـة في شؤون الـلغة الـعربـية وقضـاياها
صدر لـها كتاب بـعنوان (على مـسرح اإلعراب) توظف
ـدرسي لـتـبـسـيط قـواعـد الـلـغـة الـعـربـية ـسـرح ا فـيه ا

وتقريبها للطلبة.

ــسـتــقل االسـتــاذ ســعـد الــبـزاز  تــفـويج ا
امـهات مـن مديـنتي الـكاظـمـية واالعـظمـية
وصل والـبـصرة يـعـان من في بـغـداد وا
ظـروف مـعـيـشـيـة وانـسـانـيـة صـعبـة  الى
ـقدسة الداء مـناسك الـعمرة خالل الـديار ا
الـشـهر الـفضـيل وشـكرت الـنـسوة الـبزاز
قـدسة بـتحـقيـق امنـيتـهن بزيـارة الديـار ا
ـــــاديـــــة بـــــعـــــد ان حـــــالـت ظـــــروفـــــهـن ا

واالجتماعية دون ذلك.
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ـــواقع وكـــتب اخلـــالـــدي في صـــفــحـــته 
الــتـواصـل االجـتــمـاعي عـن جتـربــته هـذه
قــائال(هـذا الــبـرنــامج من اعــظم مـحــطـات
حـياتي االعالمـية لن انسـى هذه التـجربة
مع امـهاتنا الصادقـات من مختلف مناطق
الــعـراق. شــكـرا لـلــشـرقــيـة وعــلى رأسـهم
االســتــاذ ســعـد الــبــزاز عــلى اتــاحــة هـذه
الـفـرصة الـكبـيـرة وتوفـير كل مـسـتلـزمات

واحتياجات هذا البرنامج). 
ا كتبه وفي الـسطور التالية نقرأ بعض 
مـشـاهـدي البـرنـامج في مـواقع الـتواصل:
كـــتـب انس الــــطـــائي (الــــله يــــحـــفــــظـــكم
ويـســعـدكم ) وقـال ســتـار الـكــاظـمي (الـله
يـوفـقكـم على اسـعـاد الفـقـراء) وكـتب علي

ســيــدار مـــتــمــنــيــا(تـــقــبل الــلـه اعــمــالــكم
الـصاحلة) وكتـبت حياة (الله يـوفقكم على
) مضيفة سن سنات وا حتـقيق اماني ا
(اتــمـنى تــاخـذوني لــلـعــمـرة حـتـى لـويـوم
اتــمـــنى ازورالــنـــبي وبـــيت الــله). واحـــد 
وقـالت هـدهـد الـعـنـدلـيب (بـارك الـله فـيـكم
ــبـادرة الـرائـعـة  وبـكـل من سـاهم بـهـذه ا
ربي يـــجــعــلـــهــا فـي مــيــزان حـــســنـــاتــكم

وبالتوفيق للجميع). 
وكـتب علي الـرسام (بـوركت جهـودكم عمل
ـيـز ورائع شـكـرا لكم كـنـتم سـبـاق في
ن اتـفرح عـائلة جـميع األحـداث شي رائع 
بـهـذا الشـكل اكو نـاس مـاتكـدر تـعمـر لكن
فـريق عـمل كالم الـنـاس ادخل الـفـرحة إلى
الـعوائل العـراقية .حتيـاتي لكم وبارك الله
فـيكم).  واكدت مارينا يوسف ان (الشرقية
ام الـفقـراء الله يـوفقـكم ويكـثر من امـثالكم
يـا رب) وكتـبت ميادة نـعيم (بـارك الله بكم
ووفـقـكم لفـعل اخلـيـر ان شاء الـله يـرزقني
حج بـــيت الـــلـه والــعـــمـــرة مـــعـــكم في كل
فـريــضـة صالة اطـلب زيـارة بـيت الـله وان
شـاء الله يـتحقق لي ودامت قـناة الشـرقية
الــتي تــدخل الــفـرح والــســرور الي قــلـوب
الـعـراقـيـ الــقـنـاة الـسـبـاقـة لـفـعل اخلـيـر

ي رياض ياس ي االردني شارك مع االكاد االكاد
ـنــاسـبـة الـيـوم والـبـاحــثـة تـسـابـيح إرشــيـد في نـدوة 

كتبة الوطنية في عمان. ي للكتاب اقامتها  ا العا

اخلـطـاط الـعـراقـي تـلـقى دعـوة لـلـمـشـاركـة في مـلـتـقى
الـقـاهـرة الـدولي لـفن اخلـط الـعـربي كـضـيف شـرف و

قبل. الذي يقام في مصر الشهر ا

والدتـهـا من أم بـديـلـة. وعـلى الـرغم من
ان الـــثــنـــائي بــفـــضل خـــوض جتــربــة
االمـومة واالبـوة بعـيدا عن االضواء اال
ان الــــصــــحــــافــــة تـــود ان تــــعــــرف كل
ـولــودة اجلــديـدة. الــتــفـاصــيل حــول ا
واخـتـار الـثـنـائي اسم مـركـب لـهـا وهو
(مـالتي ماري) فمـالتي هو اسم معروف
فـي الـهــنـد وهــنــدوسي االصل ويــعـني
الـوردة الـصـغـيـرة او ضـوء الـقـمـر و
دمــجه بـاسم مــاري االنـكـلــيـزي تـيــمـنـا

بالسيدة العذراء.

{ لــنـدن - وكــاالت - نــشـرت الــنـجــمـة
الـهندية بريانكـا شوبرا مجموعة صور
جــديـدة في صــفـحــتـهــا اخلـاصــة عـلى
مـوقـع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي. وظـهـرت
ـــغـــني وهـي تـــمـــسك بـــيــــد زوجـــهـــا ا
األمــيـركي نـيك جــونـاس وعـلق األخـيـر
عـلى الصور بـقلب تعبـيراً منه عن حبه
الــكـبــيـر لـهــا.وكـانت كــشـفت الــصـحف
ي ـيـة عن اسـم ابنـة الـفـنـان الـعـا الـعـا
نـيك جونـاس وزوجتـه الفـنانـة بريـانكا
شـوبـرا وذلـك بـعـد مرور 3 اشـهـر عـلى
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قال الله سبحان:

هَــا الَّــذِينَ آمَــنُــوا أَنْـفِــقُــوا مِنْ طَــيــبَـاتِ مَــا كَــسَــبْـتُمْ) (يَــا أَيـُّ
(البقرة:267).

وعن ابْنِ عُـمَرَ رضـي اللـه عنـهـمـا قَـال: َ(فَـرَضَ رَسُـولُ اللَّهِ
زَكَـاةَ الْـفِــطْـرِ مِنْ رَمَـضَــانَ صَـاعًـا مِنْ تَــمْـرٍ أَوْ صَـاعًـا مِنْ
غِـيـرِ شَـعِـيــرٍ عَـلَى الْـعَــبْـدِ وَالْـحُــر وَالـذَّكَـرِ وَالْــأُنْـثَى وَالــصـَّ

 .(َ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِ
: (فَـرَضَ رَسُـولُ اسٍ رضي الـلـه عـنـهـمـا قَـالَ عَن ابْنِ عَـبـَّ
اللَّهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً
ِ فَـمَنْ أَدَّاهَـا قَبْلَ الـصَّالةِ فَـهِيَ زَكَاة مَـقْبُـولَة لِلْـمَسَـاكِ
لَــاةِ فَـهِيَ صَـدَقَـة مِنَ الـصَّـدَقَـاتِ). وَمَنْ أَدَّاهَـا بَـعْـدَ الـصـَّ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.

—UD ù« …bzU  vKŽ  U¹uKŠ

يـنصح خـبـيـر التـغـذية فـي جامـعـة ويست
مينـيستـر في لندن أيـاز صافي بالـتركيز
ــــؤشـــر عــــلى تــــنــــاول األطــــعــــمــــة ذات ا
اجلاليــســيـمـي (مـؤشــر نــســبـة الــســكـر)
ـصـنـوعة من ـنـخفض - مـثل األطـعـمة ا ا
احلـبـوب الـكـامـلـة والـفواكـه واخلـضروات
ــا في ذلك الــشـوفــان والـشــعـيـر واألرز
والــكـيــنـوا والــتـوت والــتـفــاح والـبــرتـقـال.
ويــــوضح الـــــســــبب ان (لـن تــــؤدي هــــذه
األطعـمة إلى زيادة نـسبة السـكر في الدم
وسـتسـاعدك عـلى الشعـور بالـشبع لـفترة
ـكن أن يـساعـدك هـذا أيـضاً في أطـول. 
الـتــحـكم في شـهــيـتك وسـيــسـاعـدك عـلى

االستمرار طوال اليوم).
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ـهتم ـوصـلّي وا خـون او قـار الـقصـة ا استـذكـر الـقصـَّ
ـديـنـة يــاسـر الـگـويــاني  خالل امـسـيـة بـشــؤون تـراث ا
ـوصل  والليـالي الرمضـانية رمضـانية أيـام زمان في ا
في سـالف األزمان  وحتدث عـن أجواء الشـهر الـفضيل
وطـقـوسه قـبـل عـدة عـقـود  ورافـقه عـازف الـعـود سـمـير

جـموعـة من االغاني الـفلـكلـورية .من جـانبهم  الغـا  
عبّـر حضور االمسـية التي اقمـتها مـؤسسة بيـتنا للـثقافة
ثل هكذا نشاطات تعود بهم الى والفنون عن سعادتهم 
أيـام الــزمن اجلــمـيل وطــقـوس رمــضــان الـســابـقــة الـتي
ديـنة  مـؤكدين افتـقدوهـا مـنذ فـترة بـسبب مـا مـرّت به ا

ة زهوها. ان مثل هكذا فعاليات تعيد للمدينة القد
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ـؤرخ والبـاحث االثـاري الـكبـيـر االستـاذ سـالم االلوسي  ذكر لي ذات مـرة ا
واقف الـتي مرت به والـتي الينـساها في معرض حـديثه عن اهم االحـداث وا

قائال:
 مـرة سـألت االسـتـاذ كـوركـيس عـواد عن االصـدارات اجلـديـدة من اجملالت
ـتــخـصـــــــصـة الــتي تـصــدر في خـارج الــعـراق والــتي تـصل الـى مـكــتـبـة ا
تحف فأعـطاني احدى تلك اجملالت ومـازلت اتذكر ان اسمـها (ادفنتست) ا
ـسـيـحـية ـكــــتـشف وهــــــي من اصـدارات الـطائـفـة ا ــــغـامـر او ا ـعنى ا
الـسـبتــيـة وفـوجـئت اثـنـاء مـطـالـعـتي لـصفـحـاتـهـا بـوجـود مـقـال او مـوضوع
لـوك االشوريـ خالل فتـرة حكـمهم بـادوراها يحـتوي عـلى جدول بـاسمـاء ا

الثالثة.
قـدمة مـعـلومـات مـهمـة وخطـيـرة مفـادها ان احـد الـقسـاوسة ويتـضمـن في ا
غادرة العراق الذين كانوا في بغداد قد اهدى له احد اقاربه وهو في طريقه 
لـوحـة اثـاريـة بـقـياس 40×20 سم وقـد كتـبت من اجلـانـبـ بـخط مـسـماري

فخور. واضح جداً وهي من مادة الط ا
ـوضـوع ـعــلـومـات الـتـي احـتـوتـهــا ضـمن ا فـعـكف عــلى دراسـتـهــا ونـشـر ا
همة وقدمتها الى علومات ا نشور فكتبت انا بدوري مذكرة تتضـمن هذه ا ا
ـرحـوم طه بـاقـر الـذي نقـلـهـا بـدوره الى االسـتـاذ نـاجي مـديـري واسـتـاذي ا

االصيل فكتب عبارة يتحقق عن ذلك. 
ـثابـة القلب الـعلـمي لدائـرة االثار المتالكـها لـلسجالت ـتحف  وتعد ادارة ا
تحـف كما ان هـمة الـتي يضـمهـا ا قـتنـيات واآلثـار ا والصـور التي تـضم ا
ـوافـقة عى تـصـدير اآلثـار الـتي يتم لديـنـا سجالت اخـرى تـسمى سـجالت ا
منحها الى الـبعثات االثاريـة التي تقوم باجـراء التنقيـبات االثارية في العراق
وحسب االتــــفاق مـعـها تـثمـيـناً جلـهودهـا في عـملـيات الـتـنقـيب واالكتـشاف
وذلك حـسب قـانــون اآلثـار وبـعـد قـيــامي بـجـرد هـذه الــسـجالت لم اجـد أيـة
اشـارة او مـوافـقــة لـتـصـديــر تـلك الـلـوحــة الى أيـة دولـة وعـنــد ذاك خـاطـبـنـا
هم تـحف وطالـبنـا باعـادة اللـوحة وهذا االثـر ا حضـرة القس بـرسالـة من ا

فأعرب مشكوراً عن موافقـته مع رسالة اعتذار شديد عن
ــقـصـود وبـذلك تــمـكـنـا من حـصـول هـذا اخلــطـأ غـيـر ا
اعـادة هـذا االثــر االشـوري الـفــريـد لـيـنــضم الى جـانب

تحف االخرى. مقتنيات ا

بريانكا تشوبرا

{ اســــطـــنــــبـــول  –وكــــاالت - أفـــادت
وسـائل إعالم تركية ان النجمة التركية
أصـلي أنـفيـر فد انـفصـلت عن حبـيبـها
رجـل األعمال اونـدار  وذاك بعـد عالقة
عـاطـــــفـيـة اسـتـمرت 5 اشـهـر فـقط اال
ان أصـــلي لـم تـــعــلّـق بـــعــد عـــلـى هــذا

اخلبر.
وكـانت أنفير ايـضا على عالقـة بالفنان
الـتركي مراد بوز الذي يحـظى بشعبية
كــبــيــرة في تــركــيــا وقــد انـفــصال دون
مـعرفة الـسبب احلقـيقي وراء ذلك كما

انـها تزوجت سابـقا بيركـان صوكولو
اال انــهـمـا تـطـلـقـا في عـام 2015 بـعـد

زواج استمر ثالث سنوات. 
الى ذلـك عــلّـــقت الــنـــجــمـــة الــتـــركــيــة
ســـونــغــول أودان عـــلى انــضـــمــامــهــا
ـسـلـسل (أتـاتورك) الـذي يـسـرد قـصة
مـؤسس اجلمهـورية التـركية مـصطفى
كـمال أتـاتورك. وقـالت (نـظرًا التـفاقـية
ـكـنـني تـقـد الـكـثيـر من الـسـريـة ال 
ـكـنـني الـقـول انـني الـتـفــاصـيل لـكن 

سأمثل بفخر كبير).

UN³O³Š sŽ qBHMð dOH½√

أصلي أنفير

). وقـالـت ام احــمـد دمــتم لــنــا يــا طــيــبــ
(أجمل مفاجئة يارب ترزقنه هذه الفرحة).
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واكـدت ليان عمر (عـمل رائع جدا يستحق
الــتــقــديــر والــثــنــاء بــارك الــله بــكم الــله
ايـوفـقكم والـف شكـر لـقنـاة الـشرقـيـة على
هـذه االعمـال اخلـيرة) وكـتب محـمد(الـلهم
اكـتب لــنـا الـزيـارة والـشـرب من مـاء زمـزم
ن يـقـدم يـد الـعون آمـ حتـيـة واحـتـرام 

للمواطن ان شاء الله يوم النه يارب).
وكـتب مـصـطـفى األزيـرجـاوي(مـوفـقـ ان
شــاء الـــله احــســنــتـم)وقــالت انس صالح
(احــســنــتم بــرنــامج رائع وفــكــرة حــلـوة
وغــيـر مــطـروقــة وبـهـا فــرحـة لــهل وجـوه
احلـلـوة ومـو اي رحـلـة فـعالً رحـلـة الـعـمر
ومن اجــــــمـل الــــــرحالت وخــــــصــــــوصـــــاً
بـرمضان).وقـال حسـ العبـيدي موجـهها
كالمه لـلخـالدي (الله يـبارك بيك ويـحفظك
الـله الهـلك بــكـد فـرحه الـنـاس الي فـرحـته
يـبــارك بـعـمـرك ويـقــدرك عـلى فـعل اخلـيـر

اكثر واكثر الله يحفظك لشبابك يارب).
واكـدت فـرح وهـاب(حلـو الـبـرنـامج وبارك
الـله بـيـكم ).واكـدت ام نور(بـرنـامج يـخبل
ــا اني ويــاكم عــاشت ايـدكـم وجـزاكم كــا

عـاضيدي الى الـله خيـرا) واشارت سهـر ا
ان رحـلة العـمر(احلى برنـامج ربي يوفقكم
...و يــجـــعـــلــهـــا في مــيـــزان حـــســنـــاتــكم
ويـــحــفـــظـــكم من كل شـــر). واكـــدت زيــنب
اخلـضـيـري انه (عـمل رائع ويجـعـلـهـا الله
في مـــــيــــزان حـــــســــنـــــاتــــكـم ) وقــــالت ام
احـمد(احـلى فرحـة الله يـوفقـكم ويحـفظكم
ويــحــفظ كل طــيـب لــطـريـق اخلــيــر يـا رب
) وكــتــبت ام غــزوان(الــله يــبـارك ـ الــعــا
ــبـارك ويــتـقـبل بـالــقـائــمـ عـلـى الـعـمل ا
طـاعـاتـكم) وكـتـبت نـور الـسـمـاء مـتـمـنـية
ـ اني (الـله يـعـطـيك الـعـافـيـة يـارب الـعا
مــريـضــة بـســرطــان واريـد أروح لــلـعــمـرة

واريد ساعدني) . 
وقــال صــفــاء الالمي(وفــقــكم الــله خلــدمـة
وقـال عـادل (عـمرة الـنـاس ولـفـعل اخليـر) 
مـقبـولـة والله يـوفقـكم خـليـتو ابـتسـامة ع
وجـــوهــــهن). واشــــارت جنـــاة الـى انـــهـــا
(خـطــوة جـمــيـلـة وغــيـر مـطــروقـة من قـبل
كـما كـة) شـكـد حـلو هم يـجي يـوم نـروح 
كــتــبـت وردة الــبــنــفــسـج (امــنــيــتي اروح
لــلـــعــمــرة بــــعــد مـــعــانــاة مـن الــعالجــات
الـكـيـمـيـاويـة) وقـالت ديـانـا (يـاالـله يـاالـله

اجعل لنا نصيب معكم). ياالله 

مـتــمـيـزة وتـعـلــيـقـات ايـجــابـيـة في مـواقع
التواصل االجتماعي والبرامج الذي يعده
ويـــقـــدمه االعالمـي عــلـي اخلــالـــدي  من
خاللـه وبايعـاز من رئيس مجـموعة االعالم
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حـصد برنامج (رحلة العمر) الذي عرضته
قـناة (الـشرقيـة) بثالث حـلقـات خالل شهر
رمـضـان اجلـاري مـشاهـدة عـالـيـة واشادة

الـلــهم اجـعل مــا تـبـقـى من ايـام رمــضـان جـابــرة لـلــقـلـوب
ماحية للذنوب  مـفرجة للكروب وبلغنا ليلة ساترة للعيوب 

القدر.
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تـشتـهر األسر
فـي جــــــيـــــــبــــــوتي
بــــتــــحـــضــــيــــر حــــلـــوى
رمــضـانـيــة تـقـلــيـديــة مـنـهــا الـكـعك
احلـــلـــو احملـــلـي وحـــلـــوى الـــلــوز
وحـــلـــوى أخـــرى تـــشـــبه اجلـــيـــلي
ومُـخـبـزة الـتي تـعـد أشـهـر احلـلـوى
فـي الــــبالد ويــــتــم تــــنــــاولــــهــــا في
رمـضـان.  ويكـشف رمضـان و العـيد
ـنـاسـبـات مـا تـخـفـيه وغـيــرهـا من ا
ـائدة العُمانية من حلويات شعبية ا

شــهـيـرة ويــعـتـبــر رمـضـان من أهم
ــنـاســبــات الـتـي تـعــمل بــهـا هــذه ا
األســـرة الــــعُـــمـــانـــيــــة عـــلى إعـــداد
وحتـــضـــيـــر أنــواع مـــخـــتـــلــفـــة من
ــهـــا عــلى مــائــدة احلــلـــوى وتــقــد
الـفـطـور.ومـن أشـهـر أنـواع احلـلوى
الــعُـمــانـيـة: الــلـقــيـمـات الــعُـمــانـيـة
ــدلــوك الــعُــمـانـي وحـلـى لـيــالي وا
عُمان وحلوى الساقو واخلبيصة.
طـبخ الـليـبي الـعريق وفـيـما تـأثـر ا
ـطـابخ بــشـكلٍ كـبـيــر بـالـعـديــد من ا

ــيـة وأهــمّـهــا اإليـطـالـي كـمـا الــعـا
يــتـمـيّـز بـاحـتـوائـه عـلى الـعـديـد من
مـيّزة سـواء كانت حـلوة األطـبـاق ا
أو ماحلة.اال ان احللويات تعتبر من
ــــكن أهـم هــــذه األطــــبــــاق الــــتي 
حتـضيـرها بـطرقٍ ونكـهاتٍ مـتعددة
وتـتــمـيـز األسـر الـلـيــبـيـة بـإعـدادهـا
وحتـضـيـرهـا.ومن أشهـر احلـلـويات
في لـــيــبــيــا: بــســـكــويت الــيــاقــوت
وقـــــــوالـب اخلـــــــوخ والـــــــوريــــــدة

قروض. وا



لكل مـهاجر فـي دول العـالم قصـة تسـتحق أن تـكون درسا
من جتــارب احلــيــاة الــتي تــنــفع أبــنــاء أوطــانــنــا الــنــازفـة
بالـثـروات البـشـرية كـمـا انهـا اضـاءة مهـمـة لسـكـان الدول
ـقـولـة ان الـغـربـيـة األصـلـيـ الـذي قـد يـتـمـسك بـعـضـهم 

هاجرين عامل ضغط سلبي على اجملتمعات. ا
في بلد مـثل العـراق لديه جـاليات في مـختـلف دول العالم
نحتاج أن جتري معاينة جتارب الهجرة ودراستها وتسليط
ـكن أن نفيد مـنها بعد الضوء على التـجربة الغـنية وكيف 
أن أثمرت عمالً واجنازاً وابداعاً في بالد الـغربة أي علينا
ان نعرف كيف نستعيـد اخلبرات التي غادرتنا او اخلبرات

التي تكونت في اخلارج وأصلها من ينبوع بلدنا.
ـهــاجــرون األوائل قـبـل عـقــود خالصـة نـحــتـاج ان يــنــقل ا
قناعـاتهـم في العـمل واإلنتـاج والعـلم واحليـاة ب مـا كانوا
علـيه في بـلـدهم وبـ ما أصـبـحـوا فـيه بعـد سـنـوات وهذا
يـجب اال يـكـون فـي إطـار تـشـجــيع الـشـبـاب عــلى الـهـجـرة
ا من بـاب تـبصـيـر النـاس بـأنّ هنـاك فـرصا كـبـيرة في وا
ـكن ان تـتـحـول الى الـبـلـد فـاتت عــلى اجلـيل الـسـابـق و 
حياة أخرى للشبـاب تغنيهم عن اخملاطرة بـحياتهم والسفر
الى الـغـربـة لكـن شـرط أن يـتوافـر األمـن واحلـرية والـسـلم
ــكنُ الــتـحــقــيق بــعـد االجـتــمــاعي ومــاعـدا ذلـك يـهــون و

ثابرة. ا
ـهـاجـرة في بـريـطـانـيــا هـنـاك فـعـالـيــة سـنـويـة لـلـجــالـيـات ا
مستمـرة منذ عـشر سنوات تـتمثل في مـتحف متـنقل يقول
ـهاجـر انـسـان نـافع للـمـجـتـمع الذي كلـمـة واحـدة هي ان ا
حلّ فيه وصاحب إجنـازات وليس عالـة على أحد أو عـائقاً
تـحف السـنوي الذي يـقام هذا . وا امام السـكان األصلـي
العـام في أحـد مـراكز الـتـسـوق في منـطـقـة لويـشـام جـنوب
شـرقي لـنـدن يـعـرض صـوراً تـاريـخـيـة ونـصـوصـاً كـتـبـهـا
هاجرون بأنفسهم لتوثيق حكاياتهم وجناحاتهم باإلضافة ا
إلى تسـجـيالت صـوتـيـة. وحتـدث ماثـيـو بـلـورايت مـسؤول
ـتــحف لالعالم عن بـعض قـصص الـعالقـات الـعـامـة في ا
هاجرين تركـوا أثرا كبيراً تـحف  النجاح التي يـعرضها ا
وقدمـوا إسـهـامات لـبـريـطـانيـا بـيـنـهم مـهاجـرون مـنـذ قرون
أسـسـوا عالمــات جتـاريــة شـهـيــرة ال تـزال مــوجـودة حـتى

اليوم.
جتربة الهجرة ال ينبغي ان تظل منسية في البالد البعيدة
وال بد ان نفكر بـطرق استثـمارها لصالح تـنمية الـبلد ونقله

الى سكة النهضة.
لكن الذي يؤسف له انّ هناك أعداداً كبيرة عاشت ودرست
ـــتــقـــدمــة وحـــ عــادت الـى الــعــراق وعــمــلـت في الــدول ا
انخرطت في مـثالب الفـساد والـترهل واحملسـوبيات وتـبديد
الــثــروات واإلمـــكــانــات ومــعـــظم األســبـــاب تــرجع الى ان
الــتــســيــيس كـــان وراء عــودة تــلك االعــداد وانّ اخلــبــرات
احلقـيقـية لم تـرجع بعـد  وانّ أحداً لم يـرحب بهـا أو يفـكر

في استدعائها.
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لـعـملـيات الـتـجديـد والـصيـانة في
أنـــغــكــور وات. وتـــقــول الـــوكــالــة
درج وقع ا احلـكومية التي تدير ا
ي عـــلـى قـــائـــمـــة الــــتـــراث الـــعـــا
ـزيد لـلـيـونـسـكـو إن إغالقه أتـاح ا
ــــســـاحــــة ألعـــمـــال مـن الـــوقت وا
اإلصالح والــصـيـانــة والـبـســتـنـة.
وأضـــاف لـــونغ كــوســـال الـــنــاطق
ــكــلــفــة بــاسـم هــيــئـة (أبــســارا) ا
حــمــايـة حــدائق أنــغـكــور األثــريـة
كن أن تـأخذ قـسطا من مـعابـدنا 
الـراحـة أيـضا .فـقـد أصلـح العـمال
تداعية وركبوا تمديدات األبـراج ا
ـــيــاه لـــلــحــفـــاظ عــلى الـــعــشب  ا

األخضر خالل موسم اجلفاف.
وتـشهد الشركات احمللية في سيام
ريـب في الــوقت الــراهن زيــادة في
احلـجـوزات بـعـدمـا قـضت جـائـحة

كـوفـيـد-19 عـلى الـسـيـاحـة. يـعـيد
ـنتجع ديـر العام  شـيا سـوخون ا
ســـاراي ريــزورت أنــد ســـبــا الــذي
أغــلـق أبــوابه في نــيــســان/أبــريل
2020 وســـرّح مـــوظـــفـــيه الـــبـــالغ
عــددهم 100 الــتــوظـيـف مع عـودة
الـــســيــاح األجــانـب.  وقــال يــبــدو
األمـر كما لو أننا نبدأ من الصفر”
فـي إشــارة إلى الــتــحــديــات الــتي

يواجهها.
وأوضـح رجل األعمـال وهـو أيـضا
عـضو في هيئة السياحة في سيام
ــئــة من ريـب أن حــوالى 20 فـي ا
ـديــنـة أعــادت فـتح الــفـنــادق في ا
أبوابها هذا العام وحوالى 30 في

ئة تستعد لذلك. ا
لـكنه حـذر من أن األمر سـيسـتغرق
عـاما آخـر على األقل حتى يـتعافى
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حـ كنت في السابـعة أو الثامنة
ـقـاعد مـدرسيـة خـشبـية. هـذا ما
اســتـخـدمـنـاه فـي ذلك الـوقت. لـقـد

كانت ثقيلة فعال!".
لكنّه أدرك أنها كانت نقطة انطالق
جـــيــــدة ألنه "بـــعـــد ذلـك عـــنـــدمـــا
اشـــتــــرى لي والـــدي لـــوحي األول
عـندمـا كنت أبلغ  11عـاما تـمكنت

من التعامل معه على الفور".
‘dIK  ÂUFÞ

ـدرسـية ـقـاعد ا وبـاإلضـافة إلى ا
جلـأ راكبو األمـواج أيضا إلى لوح
ـوجـود في اجلزء الـبـوليـسـترين ا
اخلـــلـــفي من الـــثالجـــات من أجل
ـــــمــــارســـــة هــــذه صـــــنع ألـــــواح 
الــريـاضـة. في كـوبـا حــيث يـفـتـقـر

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
تـصـدر الـفيـلم الـكومـيـدي (ذي باد
غــــــايــــــز) مـن إنــــــتــــــاج شــــــركــــــة
ـووركس أنـيـميـشـنز)  شـبـاك (در
الـتـذاكـر في أمـيـركا الـشـمـالـية مع
إيــرادات بــلـغت نــحـو  24مــلــيـون
دوالر خـالل عـطـلـة األسـبـوع عـلى
مـا أظـهرت أرقـام شـركة “إكـزبـيـتر

تخصصة. ريليشنز ”ا
وفـيـلم (ذي بـاد غـايـز) هـو نـسـخـة
صـــــور مـــــتـــــحـــــركـــــة من فـــــيـــــلم
(أوشـــنــز11) أبـــطــاله حـــيــوانــات

تشكل عصابة ذكية شريرة.
وعــمـــومــا كــانت عــطـــلــة نــهــايــة
ـمتـدة من اجلمـعة األسـبـوع هذه ا
ـوجـهـة إلـى األحـد جـيـدة لألفالم ا
إلـى الــعــائالت. فــقــد حــافظ فــيــلم
(ســونـيك ذي هـيـدجـهـوغ 2) الـذي
أنـتـجته شـركة “بـاراماونت ”عـلى
ــركـــز الــثــاني بــإيــرادات بــلــغت ا

15,2 مليون دوالر.
وفـي هـــــذا اجلـــــزء اجلــــــديـــــد من
مــغـامــرات الـقــنـفـذ األزرق الــفـائق
الـسـرعة يـؤدي جـيم كاري مـجددا

دور الـشرير ذي الشـارب الدكتور
روبـوتنيك الـذي يسعى إلـى تدمير
نـعه من الـبـشـريـة لـكنّ سـونـيك 

ذلك. 
ــركـــز الــثـــالث إلى فـــيــلم وذهـب ا
“فـانتاستيك بـيتس: ذي سيكرتس
أوف دامــبـلـدور  مـن إنـتـاج شـركـة
(وورنـــــر بــــراذرز) مع حتـــــقــــيــــقه

إيرادات بلغت 14 مليون دوالر.
ويـتـناول “فـانـتاسـتيك بـيتس: ذي
ســــيـــــكــــرتس أوف دامــــبــــلــــدور”
مــواجــهــة بــ ألـبــوس دمــبــلـدور
(جـــود لــــو) والـــشـــريـــر غـــيـــلـــرت
غــريــنـدلــوالـد (يــؤدي دوره مـادس

ميكلسن بدال من جوني ديب).
وحـل فـــيــــلم (ذي نـــورثــــمـــان) من
إنتاج شركة (فوكوس فيتشرز) في
ـركز الرابع مع عائدات بلغت 12 ا
مـلـيـون دوالر. وهـو يـروي الـقـصـة
مــــحـــارب فــــايـــكــــنغ (يـــؤدي دوره
ألـكسنـدر سكارسـغارد) يسعى إلى
االنـــتـــقـــام مـن الـــرجل الـــذي قـــتل

والدَيه وانتزع عرش والده.
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مـــعـــظم الــنـــاس إلى الـــعـــديــد من
ـنـتـجـات األسـاسـيـة تُـعـرف هذه ا
ـــمــارســـة بــاالخــتـــراع وهــو فن ا
تــفـرضه احلــاجـة إليـجــاد حل لـكل
مــشـكـلـة. وقـال يــاسـيل فـرنـانـديث
البالغ 29 عاما "من الصعب بعض
الــشيء ركــوب األمــواج هـنــا". بـدأ
ولود في عـائلة صيادين يـاسيل ا
ركـوب األمواج عندما كان يبلغ 13
عــامـا لــكـنه تــمـكن مـن "احلـصـول
عـلى لوحه اخلاص عندما بلغ :29
"كــان هــذا حـلــمي أن يــكــون لـدي

لوحي اخلاص وركوب األمواج".
واحلـصـول عـلى لـوح خـاص ليس
الـصعوبة الوحيـدة التي يواجهها
راكــبــو األمــواج الــذين غــالــبــا مـا

كـانوا يـثيـرون شكـوك الشـرطة في
بـلد يعتبر البحر طريق الهرب إلى
فــلـوريـدا. فـي آذار/مـارس أنـقـذت
الــسـلـطـات األمـيـركــيـة كـوبـيّـا قـام
ـمـتـدة 370 كـيـلـومـتـرا بـالـرحـلـة ا
بـــركـــوب لــوح شـــراعي. ويـــتــدفق
الـكـوبيـون بـأعـداد كبـيـرة للـهـجرة
ـتحدة فـيمـا تعاني إلى الـواليات ا
كـوبــا أسـوأ أزمـة اقـتـصـاديـة مـنـذ
30 عــامـا ويـعـود ذلك جـزئـيـا إلى
جـائحة كورونـا. مازحا قال فرانك
غــونــزالــيس (35 عــامــا) وهــو من
بــ األشـخـاص الـوحـيـدين الـذين
يــصــلــحــون األلــواح في اجلــزيـرة
"بـركوب األمواج تصبحون طعاما

لسمك القرش".

wDFð Ã«u _« »u — W{U¹d  WO³*Ë_« WHB «

UÐu  w  ÎUF œ
ـلك اخليـار دائما النـتقاء لـكنه ال 

مارسة هوايته. ناسب  كان ا ا
وأضــاف غــونـزالــيس الــذي يــعـلّم
ابـنـته البـالغـة ست سنـوات ركوب
األمــواج "إنه أمــر مــزعج أن تـركب
األمـواج أن تـمـارس الـريـاضـة في
مـكـان مـع فـيه أمـواج مثـالـية ثم
تــــأتي الـــشــــرطـــة وتــــطـــلـب مـــنك
ـستـقبل الـرحـيل". وتابع آمل في ا
بأن حتترم الشرطة راكبي األمواج

. باعتبارهم رياضي
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يــــقـــــول الــــبــــعـض إن ألــــواحــــهم
صــــودرت فـــيـــمــــا حـــاول آخـــرون
ـارسة رياضتهم بعيدا عن مرأى

الشرطة.
ودخـــلت ريـــاضــة ركـــوب األمــواج
ــبــيـة في عــائــلــة الـريــاضــات األو
ـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو 2021 واآلن أو
أصــبـــحت الــســلــطـــات الــكــوبــيــة

تعترف بها كرياضة.
وقـال إريك غوتييريث رئيس معهد
الـريـاضـات الـكـوبـي "مـا حـدث هو
أن هــذه الــريـاضــة كــانت تــمـارس
لــكن لم حتظ بــاالهــتـمــام من قـبل"
مـن هــذه الــهـــيــئــة. وأضــاف "اآلن
تـتـخـذ الهـيـئة إجـراءات لالعـتراف
بـــــــريـــــــاضـــــــة ركـــــــوب األمــــــواج

وتطويرها".
وشــدد عـلى أن الــشـرطـة لـم تـمـنع
الــنـاس من ركـوب األمــواج لـكـنـهـا

"تخشى على حياتهم".
وقـالت ياليـاني "يايـا" غيريرو (39
عــامـا) وهي إحــدى أوائل راكـبـات
األمـواج في كـوبـا "أتـذكـر ذات مرة
وصــول فــرقــة اإلطــفــاء إلنــقــاذنــا.

اتصل بها شخص ما".

ـرشـد هــذا الـقــطـاع تـمــامـا. قــال ا
احملـلي ميث سافوثا بعدما أمضى
ــاضـــيــ في تــدريس الـــعــامــ ا
الــلـغـة اإلنـكـلـيــزيـة عـبـر اإلنـتـرنت
إلعـــالـــة أســـرته انـــتـــعـــشـت آمــال

رشدين السياحي مجددا. ا
 تــســبب إغالق احلــدود والــقــيـود
ــــفــــروضــــة عــــلى الــــســــفــــر في ا
انــخـفــاض عـائــدات كـمـبــوديـا من
قـطـاع الـسـيـاحـة إلى  184مـلـيـون
ـاضـي مـقـارنة دوالر فـقـط العـام ا
بـحوالى خمسـة مليارات دوالر في

العام 2019.
وانــخـفض عـدد الــسـيـاح األجـانب
إلـى أقل من 200 ألـف في الــــعــــام
2021 بعدما كان يبلغ حوالى 6,6

مالي قبل اجلائحة.
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يحـدث أحيـانـاً كثـيرة أن الـفـلم الذي تـعرضـه دار السـينـما
طـلوب لعـرضه خمس مرات يكون أطـول بقلـيل من الوقت ا
ــقص الـذكي في الـيــوم  لـذلك يــلـجـأ صــاحب الـدار إلى ا
الـذي يـقـطع من الــشـريط دقـائق ال تـؤثــر أبـداً عـلى جـوهـر

وثيمة الفلم .
هذا تـمام مـا كـان يحـدث ومـا شاهـدته بـنفـسي في سـينـما
بابل البغدادية الرائعة وهي خزنة ذكريات طيبة ال تنضب .
اكنة راد صاحب ا قبل العرض بيوم يقوم بتشـغيل الفلم ا
العـجـيـبـة أيـامـها واسـمه وارتـكـيس  وحـضـور مـالك الدار
عبد الـرزاق أبو عـارف وهو شخـصيـة مهـيبة ومـخيـفة كأنه
جنرال يفـتش اجلند بسـاحة العرضـات  ومعه جوقة قـليلة
ديـر حـجي محـمـد أبو ثـائر ـاهـر ا أهمـهـا صاحب الـسر ا
قصه الذي ال الذي سيتـولى تالياً عـملية التـقطيع الدقـيق 
يشـبه هـنا مـقص الرقـيب الـشهـيـر  فيـأكل من الـفلم عـشر
ـا أكـثـر وفق مـا تـقتـضـيه احلـاجـة ومن دون أن دقـائق ور

شاهدين . يترك أي أثر لهذا القص على ا
ــطـعم وألن عـائــلـتي الــكـبـيــرة وأخي جـواد كــانت تـمــتـلك ا
اخلارجي للسـينمـا واحملل الـصغيريـن القائمـ بطابـقيها
األول والــثــاني  فـــضالً عن عــربــة الـــكــرزات والــســكــائــر
شهـورة الواقفة ببـاب السينما  فـلقد سمح لنا والنساتل ا
ـباركة طـيبة من شاهـدة كل فلم تعـرضه الدار مـجاناً  
اجلـنـرال الـضـخم عـبـد الـرزاق  وبـغيـرة لـئـيـمـة من بـوابي
السيـنمـا احمـد ونامق وعـبد احلـس وكـاظم وعبـد الواحد
وعادل وجه البومة  وبهجت الذي تـتم معاقبته فيتحول من
قاطع تذاكر بغرفة مستقلة إلى بواب يقتطع نصف التذكرة
ـرقــمـة  ويـســلم الـنــصف الـبــاقي لـلـزبــون مع ابـتــسـامـة ا

كبوت !! إجبارية شديدة الوضوح والسأم ا
ـنـتـصف الـسـبـعـيـنـات عـرضت شـاشـة سـيـنـمـا بـابل فـلم
مـعــبـودة اجلـمــاهـيــر وكـان من بـطــولـة عــبـد احلـلــيم حـافظ
وشـاديـة . كـان الـشــريط طـويالً حـتى اشـتــغل عـلـيه مـقص
ـؤثـرة علـى النص حجـي محـمـد وشـذبه من الـزوائـد غـيـر ا
ـقـصـوفـة هـو ـقـصـوصـة ا ـقـاطع ا األصـلي  وكـان أحـد ا
دعوة غـداء بـيوم جـمـعـة أقامـهـا حلـيم الـبـديع ليـبث شـكواه
ظـلـومـة بـوشـايات ولوعـته من صـدود افـتـراضي لـشـاديـة ا
واكــاذيب الــقــاسي احلــســود يــوسف شــعــبـان . ومـن بـ
ــدعـويـن كـان الــســمــ األريــحي مـحــمــد رضــا وزيــنـات ا
صـدقي وخـال تفـيـدة بـوجـود وكـيل الـعـمل الـضـحـاك فؤاد

هندس .  ا
ومع مقصـوصات اخرى  عـرض الفلم

عدة أسابيع وبنجاح عظيم . 
أسـتعـيـد ذلك الـلـيـلـة بـحـنـ يـقصف
القـلب ويـطفـر الـدمع على أيـام لـذيذة

راحت ولن تعود . 
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الـرحـلـة االسـتـكـشـافـيـة الـثـانـيـة
عشـرة لـهذه الـسفـيـنة الـشراعـية
التي أطلقها الفرنسية أنييس ب
الــعــام 2003 وجنـــلــهـــا إتـــيــان
بـورجــوا. وقـد سـبـقــتـهـا رحالت
أخـــــــرى مـن أبـــــــرزهــــــا (تــــــارا
مـــايـــكــروبـالســتـــيـــكس) و(تــارا
بـــاســـيـــفـــيك) و(تـــارا أوشـــنــز).

{ بـــــورج (فــــرنــــســــا) (أ ف ب) –
فـتحت السلطات الفرنسية حتقيقاً
فـي شأن وخـزات غـامـضـة تـعرض
لــهــا تــســعــة أشــخــاص حــضــروا
مــهـرجـان بـريـنـتـان دو بـورج أحـد
ـوسـيـقـيـة قي ــهـرجـانـات ا أبـرز ا

فرنسا بحسب ما أفيد السبت.
وأشـارت الـسـلطـات إلى أن مـصدر
. هــذه الــوخــزات ال يـزال مــجــهـوالً

وقــالت أنــيــيس بــوجنــان مــديـرة
مــكـتب مُـحــافظ إقـلـيم شــيـر حـيث
ـهـرجـان نـحن ال نـعـرف مـا يـقــام ا
إذا كــانت نـاجـمــة عن حـقَن أم هي
مـــــجــــرد رؤوس دبــــابــــيـس مــــثالً
وأضـافت الناس شـعروا بالوخزت

فحسب.
ـهـرجـان بـوريس وأوضـح  مـدير ا
فـيـديـل (ال اعـتـداءات جـنـسـية)وأن

بـالغات الـتعـرض للـوخزات جاءت
مـن رجــــال ونـــــســــاء مـن أعــــمــــار

مختلفة.
وأجــريت فــحـوص دم لألشــخـاص
ــعــرفــة مــا إذا كــانــوا ــعـــنــيــ  ا

حُقنوا بأي مواد.
وقـال فـيـديل لـوكـالـة فـرانـس برس
تـــــلـــــقــــــيـــــنـــــا إلـى الـــــســـــبت 23
نــيــســان/أبـريـل بالغـات عـن تـسع

بــحــسب الــنــيـابــة الــعــامــة. وقـال
ـدعي الـعام رونـو غودول لـوكالة ا
فرانس برس اجلمعة إن الفحوص
لـم تــــبـــيّـن وجــــود عــــقــــار غــــامـــا
هـــيـــدروبـــوتـــيــرات GHB) الـــذي
تُـــطــلـق عــلـــيه تـــســمـــيــة (مـــخــدّر
ـــغــــتـــصب) أو أي مـــواد ضـــارة ا
أخرى  مـشيراً إلى عدم توقيف أي

مشتبه به بعد.

حـاالت.ودفـعت هـذه الـبالغـات إلى
تـخذة تـعزيـز اإلجراءات األمـنيـة ا

هرجان الذي يختتم األحد. في ا
وقـدمت في اآلونة األخـيرة بالغات
ـاثـلـة في نوادٍ لـيـلـية عن حـاالت 

في مدن فرنسية عدة.
وتــلـقت الـشـرطـة فـي مـديـنـة نـانت
(غـــرب فـــرنـــســا) 43 بـالغـــاً مـــنــذ
مــنـتـصف شـبـاط/فــبـرايـر الـفـائت

{ لـنـدن (أ ف ب)  –قـالت هــيـئـة
نـاظمـة لـلـصـحافـة في بـريـطـانـيا
االثن إنها تـلقت عددا كبيرا من
الشكـاوى بشـأن مقـال شبّه نـائبة
ان بـشـخصـية معـارضـة في البـر
ـرأة الــغـاويـة فـي فـيـلـم (بـايـزك ا

إنستنكت).
وأوردت صـــحــــيــــفـــة “مـــيل أون
صــــنــــداي ”أن أجنــــيـال رايــــنــــر
حــاولت عــمـدا تــشــتــيت انــتــبـاه
رئيس الوزراء بـوريس جونسون
ـان من خالل مـنـاقـشـات في الـبـر
خالل وضـع ســــاق فــــوق أخــــرى

أكثر من مرة.
ونـقـلـت عن نـائب لم تــذكـر اسـمه
من حـــزب احملــافـــظــ بـــزعــامــة
جـونـسـون مـقـارنـته نـائـبـة زعـيم
حـزب الـعـمل بـشـخـصـيـة شارون
ستون في فيلم (بايزك إنستنكت)
ـشـاهد للـعام 1992. وفي أحد ا
كانت سـتون الـتي لم تكن تـرتدي
مالبس داخـلـيـة تـشـبك سـاقـيـها
أكثـر من مرة أمـام محـققـ أثناء

ة قتل. استجوابها بشأن جر
وقالت مـنظـمة “إندبانـدنت برس
ســـتـــانـــدرز إنـــهـــا تـــلـــقت 5500
قال حول التمييز شكوى بشأن ا

اجلنسي وكره النساء.
وأضــــــافـت أنــــــهـــــــا حتــــــقـق في
انــتــهــاكــات مــحــتــمــلــة لــقــواعـد
ــرتــبــطــة ــارســات احملــررين ا

ضايقة والتمييز. بالدقة وا
ــــقــــال بـــأنه ووصــــفت رايــــنـــر ا
(صــحــافــة مــزريــة)  فــيــمــا غــرّد
جونسـون بأنه يـحترمـها كـعضو
ــان رغـم خالفــاتـــهـــمــا في الـــبـــر

السياسية.
واإلثـنــ قــال جـونــســون إن مـا
ثل القدر األكثر فظاعة من كتب 
التـمـيـيـز اجلنـسي وكـره الـنـساء
مـضيـفـا لـقـد اتـصـلت عـلى الـفور
بـأجنيال وأجـريـنـا مـحـادثـة ودية

للغاية.

{ الــــــكــــــاب (أ ف ب)  –بــــــدأت
السفينة الشراعية (تارا) السبت
من كــايب تـاون الــشق اإلفــريـقي
هـمة الـعلمـية الـتي تنـفذها من ا
مـنذ  16شـهـراً وتـسعـى خاللـها
إلى اسـتكـشـاف ألـغاز الـكـائـنات
احلية البحرية الدقيقة وستركز
رحلة من رحـلتها على في هذه ا
تـأثــيـر تـلــوث األنـهـار الــكـبـيـرة
وفق مــا أعـلــنت مــؤسـســة (تـارا
أوســيـان). وكــانت “تـارا ”الـتي
ـسـتـكـشف جـان لـوي صـمـمـهـا ا
إتـيــان ويـبــلغ طــولـهـا 36 مـتـرا
وعــرضــهــا عــشــرة أمــتــار بـدأت
رحــــــــلـــــــتـــــــهـــــــا فـي كـــــــانـــــــون
األول/ديسـمبر 2020 من ميـناء
لـــوريــان  في بـــريــتــانـــيه (غــرب
فـرنــسـا) بـهــدف إجـراء دراسـات
ـيكـروبـيـوم) وهـو اجلانب عن (ا
ـكـوّن من اخلـفـي لـلـمــحـيـطــات ا
ماليـ األنـواع ال تـمـكن رؤيـتـها
بالـعـ اجملردة.  كـذلك سـتدرس
الـبـعـثـة فـي مـهـمـتـهـا عـلى طـول
سـاحل غرب إفـريـقـيا آثـار تـلوث
األنــهــار األفـريــقــيـة الــرئــيـســيـة
(الــكــونــغــو وأوراجن وغــامــبــيـا
والــــســـــنــــغـــــال) عــــلـى احملــــيط
األطــــلـــسي. وســـيـــتــــولى طـــاقم
الـبـعـثــة إجـراء فـحـوص لـلـمـيـاه
حــــتى عــــمـق ألف مــــتـــر جلــــمع
العينات وتخـزينها حتى العودة
ــــقـــــررة إلى الـــــيــــابـــــســــة في ا
ـقــبل. وقـال أيــلـول/ســبـتــمـبــر ا
ـيـكـروبـيـة أسـتـاذ عـلـم الـبـيـئـة ا
واجليـنوم فـي جامـعة بـريتـوريا
ثوالني ماخـاالنيان الـذي سيركز
في دراساته على التأثيرات على
الزراعـة نتوقع الـعثـور على أدلة

تُظهـر درجة عـالية من الـتلوث.”
كذلك يدرس العلمـاء تيار بنغيال
الـبــارد الـذي يــتـدفق مـن جـنـوب
إفريقيـا باجتاه سواحل نـاميبيا
وأنغـوال  حامالً عنـاصر غـذائية
أكــــثـــــر من أي مــــكــــان آخــــر في
ا العـالم. وأوضحت الـباحـثة إ
روك (42 عاماً) من جـامعة كايب

ـــــوجـــــودة عـــــلـى مــــ تــــاون ا
الـــســـفــيـــنــة أن فـــهم هـــذا األمــر
وتـــوصــــيــــفه عــــلى مــــســــتـــوى
ـيـكـروبـيـوم هـو أمـر لم يـسـبق ا
الــقــيـام به وخــصــوصــاً أن هـذه
ــاذج الـــظـــاهـــرة لم تـــدرج فـي 
ناخي .ويدرس الطاقم التـغيـر ا
أيضـاً تـياراً آخـر قـبالـة الـساحل

القارة القطبية اجلنوبية.  وعلى
مـ الـســفـيـنـة 15 بـحـاراً و 80
ـؤسسات باحـثاً عـلمـاً أن عدد ا
همة (تارا) هو عنية  العلمية ا
42 من 13 دولــــة من بــــيـــنــــهـــا
فـــرنــســـا وتــشـــيــلي والـــبــرازيل

وإيطاليا وجنوب إفريقيا.  
 وتـــشــكّل (تـــارا مــيــكـــروبــيــوم)

الـسـنـغـالي  يـعـتـبـر ثالـث أقوى
الــتــيـارات بــعـد تــيــار بـيــنــغـيال
وتيـار البيـرو وتشـيلي. وتـختتم
(تارا) بـذلك رحلـة جابت خاللـها
مـا مـجـمـوعه 70 ألف كـيـلـومـتـر
في البـحر ومـرت قبـالة سواحل
تـشـيـلـي والـبـرازيل واألرجـنـتـ
إضــــافــــة إلى بــــحـــر ويــــديل في
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{ سـيـام ريب (كـمبـوديا) (أ ف ب)
 –مـع بـزوغ الـفـجـر جتـمّع سـيـاح
ــة أجــانـب لــرؤيــة األبــراج الــقــد
ــعـبــد أنـغـكــور وات الـشــهـيـر في
كـــمـــبــوديـــا وهم يـــعـــتـــبــرون من
احملـظوظـ القالئل الـذين تمـكنوا
ــدرج ــوقع ا مـن مــشــاهــدة هـــذا ا
ي وسط عـلى قـائـمـة الـتـراث الـعـا
جـــمــهـــور قــلــيـل ذلك أن الــبالد ال
تـــزال في مـــرحـــلـــة الــتـــعـــافي من
جــائــحــة كــورونــا. وتــســود آمــال
ـعـبد الـذي أعـيد كـبـيـرة بأن هـذا ا
فـتحه بـعد أعـمال صـيانـة سيـقود
انـتـعـاش قـطـاع الـسـيـاحـة بـعـدمـا
بـــدأت هــذه الـــدولــة الــواقـــعــة في
جــنــوب شـرق آســيـا بــإعــادة فـتح
ـسـافريـن االجانب أبـوابـهـا أمـام ا
فـي تــشـــريـن الـــثـــاني/نـــوفـــمـــبــر

ـاضي. تـتـجول حـفـنـة من الزوار ا
ـــــقــــدس ـــــوقـع ا األجـــــانـب في ا
ويــصف كـثـيـرون ذلك بـأنه فـرصـة
فـريدة. وقالت السائحة الـبلجيكية
مـاريـان كـولـومـبي لـوكـالـة فـرانس
ـعبـد أعتـقد أنـها بـرس عن زيارة ا
جتـربة ال تـتكـرر إال مرة واحدة في
الـــعـــمـــر أن أراه مـع هـــذا الـــعــدد
الــقـلــيل من الــسـيــاح مـضــيـفـة إن

األمر مختلف جدا.
وأوضــــحت أنــــهــــا اضـــطــــرت في
زيـاراتها السابقة إلى هذه األطالل
الـتي تعود إلى القرن الثاني عشر
لـلـتـدافع مع آخـريـن واالنتـظـار في

طوابير طويلة. 
ورغم الـكـلفـة االقـتصـاديـة الهـائـلة
الــتي تـكـبّـدتــهـا كـمـبــوديـا بـسـبب
اجلـــائـــحــة كـــان الـــوبــاء فـــرصــة

{ هـافانـا (أ ف ب)- عندمـا كانوا
أطــفـاال اعـتــاد راكـبـو األمـواج في
كـــوبــــا عـــلى حتـــويـل مـــقـــاعـــدهم
ــــدرســــيــــة إلى ألــــواح لــــركـــوب ا
األمــواج لـكن اآلن لــديـهـم مـعـدات
ـا أن هـذه الـريـاضـة حـقــيـقـيـة. و
ــبــيــة بـدأت حتــظى أصــبــحت أو
بـــقـــبـــول لـــدى ســـلـــطـــات الـــبـــلــد
الـشـيـوعي حـيـث غالـبـا مـا يـواجه
ارسوها مضايقات من الشرطة.
فـي مــجــتــمع صـــيــد األســمــاك في
ســانــتـا في غــرب هــافـانــا يــحـمل
أيــاكـس بــوريـرو ( 34عــامــا) لــوح
ركــوب األمــواج حتت ذراعه فـيــمـا
يـتنقل هو واثـنان من أصدقائه في
الــشـوارع الـتـي تـفـصل مــنـزله عن
الـبحر. وقال بوريرو وهو مهندس
مــعـمــاري "عــمـومــا نـعــتـمــد عـلى
الــظـروف اجلـويــة مـثل اجلــبـهـات
الــبــاردة واألعـاصــيـر الــتي تــولـد
األمـواج هـنـا ولـهـذا الـسـبب يـبدأ
مــــــــوسم (ركــــــــوب األمـــــــواج) في
الشتاء" من تشرين الثاني/نوفمبر

إلى نيسان/أبريل.
مـلعـبهم عـبارة عن أنـقاض مـسبح
صـخـري قـد يـقـال إنه كـان يـعود
إلـى بورجوازي يدعى أنتول قبل
ثـــورة 1959 الــــتي أتت بــــفـــيـــدل

كاسترو إلى السلطة.
ــثــابــة نـتــوء من حــيث ــكــان  وا
ــمـــارسـي ركـــوب األمــواج ـــكـن 

ياه. االنطالق إلى ا
تــــذكّـــر ريــــاضـــة ركــــوب األمـــواج
بـوريـرو بـسـنـوات شـبـابه رغم أنه
فـي ذلك الـــــــوقت كــــــان مـن شــــــبه

ستحيل العثور على ألواح. ا
وروى "بــــدأت في سن صــــغـــيـــرة
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