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قــرار الــدول عــد خــبــيــر نــفــطي 
ـــنــــتـــجـــة لــــلـــنـــفـط في اوبك+ ا
بتخفيض ملـيوني برميل يوميا
ايـجابي في ـقبل  خالل الشـهر ا
ظل انـــــــكـــــــمـــــــاش الـــــــنـــــــمـــــــو
ســيــعــيــد الــتــوازن الى ي الــعــا
االسـواق الـنـفـطـيـة. وقـال بـيـوار
خنس لـ (الـزمـان) امس انه (قبل
الـتــقى الـرئـيس هـذا االجــتـمـاع 
االمـــريــكي جـــو بــايـــدن بــالــدول
ــــنـــــتــــجـــــة خالل زيـــــارته الى ا
الـسـعـوديـة  وطـلب مـنهـم زيادة

االنتاج لـسد الـعجر الـذي تعاني
منه اوربـا بعـد رفضـها اسـتيراد
اال ان هذه الدول النفط الروسي 
كــون لـم تــتــمــكن االيـــفــاء بــذلك 
اوربـا حتـتـاج الى اربـعة مـالي
كـــمـــا ان رفع بـــرمـــيل يـــومــــيـــا 
االنـتــاج ادى الى تـراجـع اسـعـار
الــنـفـط في ظل انـكــمــاش الـنــمـو
اذ كان اخلـاسر الـوحيد ي  العـا
ـا دعـا ذلك الى ـنـتـجـون  هم ا
ـسـألـة االنـتاج) اعـادة البـحث 
مــؤكــدا ان (تــخــفــيض مــلـيــوني
بـرمـيل يـومـيـا سـيـعـيـد الـتـوازن
فترض وكان من ا الى االسواق 

عــــــــــلـى دول اوبـك ان تــــــــــراعـي
مــــصــــاحلـــــهــــا دون الــــرضــــوخ
للضغوطات الدولية التي احلقت
الــــضـــرر بـــهــــا) واشـــار الى ان
(عـــودة ارتــفـــاع اســعــار الـــنــفط
يعتمـد على التـوازن ب العرض
والــطــلب وكــمــيــة اخملــزون لـدى
الــدول الــصـــنــاعــيـــة الــكــبــرى)
ومــــــضـى الـى الـــــــقــــــول ان (اي
تـخـريب النــبـوب الـغـاز الـروسي
ســيــزيـد من احــتـمــالــيـة ارتــفـاع
لـكن هـذا االمـر سـيفـاقم االسـعـار
وهناك مخاوف االزمة االوكرانية
من حــدوث تـصــادم بـ روســيـا

والســيـــمــا ان هــنــاك وامـــريــكــا 
مؤشرات على زيادة التوتر الذي
ســـيــؤدي الـى احــتـــمــاالت غـــيــر
مـتــوقـعــة وحـدوث حــرب نـوويـة
اال اننـا نأمـل بإن تـتوحـد الدول
وتـتـخـذ مـواقف مـحـايـدة بـهـدف
السـيـطرة عـلى الـوضع).ووافقت
مـــجــمـــوعــة أوبك+ عـــلى خــفض
إنـــتــاجـــهــا الـــيــومي من الـــنــفط
. ـعـدل مـلــيـوني بـرمـيل يـومـيـاً
وقـــــــررت اجملـــــــمــــــــوعـــــــة خالل
اجــتــمــاعــهــا في فـيــيــنــا (الــبـدء
بـتطـبـيق هذا الـتـخفـيض ابـتداء
ـــقـــبل). من تـــشـــريـن الـــثـــانـي ا

صدرة واحتفلت منـظمة الدول ا
لـــلـــنـــفط وشـــركـــاؤهــا فـي إطــار
ــنــاسـبــة عــقـد حتــالف أوبك+ 
أول اجتـمـاع حضـوري مـنذ آذار
2020 وعـــلى جـــدول أعــمـــالــهــا
خفض كبـير في حـصص اإلنتاج
لـدعم سـوق متـرنـحـة.واجـتـمعت
الـــدول  13 األعـــضــــاء في أوبك
بـقــيـادة الـسـعــوديـة وشـركـاؤهـا
الـعـشـر بــقـيـادة روسـيـا في مـقـر
ـنظـمـة بـعـد غيـاب طـال أشـهرا ا
جـــرت خاللـه الـــلــــقـــاءات عــــبـــر
الـفـيـديــو.وتـقـرر عـقـد االجـتـمـاع
احلضوري في الـلحظـة األخيرة
وهـذا يـكـفي إلثـارة شـائـعـات عن
تـخـفـيضـات كـبـيـرة في مـواجـهة
اخملــــاوف مـن ركــــود.وعــــنــــدمـــا
وصــلت الــوفـود إلـى الـعــاصــمـة
اضي لم النـمـسـاوية الـثالثـاء ا
يرغب وزراء الطـاقة في التـعليق
علـى هذه الـشـائعـات سـواء كان
الوزير السعـودي عبد العزيز بن
ســـلــمـــان أو نــظــيـــره اإلمــاراتي
ـزروعي.ورد سـهـيل بـن مـحـمـد ا
ــــــزروعي عـــــلـى اســـــلــــــئـــــلـــــة ا
الصحفي (دعـونا ننتظر وان ال
نتسرع في االستنـتاجات فهناك
عــمــلــيـة يــجب احــتــرامــهـا وأن
نـسـتـمـع أوالً إلى الـفـريق الـفـني
ونــراقب الــســوق ونـتــخــذ قـرارًا
بنـاءً علـيه) وتابع انه (بـالنـسبة

لألســــواق لم تــــعـــد نــــتـــيــــجـــة
االجتـمـاع موضع شك) في وقت
 قـال كـريغ إيــرالم من مـجـمـوعـة
ــالـيـة (إنـهم يــتـوقـعـون أوانـدا ا
اآلن خـــفـــضًـــا كـــبـــيـــرًا ألهـــداف
اإلنتاج يزيـد على ملـيون برميل
يــومـــيًــا). يـــنــاقـش االجــتـــمــاع
خفضا قدره نحو مليوني برميل
يومـيا ابـتداء من تـشرين الـثاني
أي ضـــــعـف مـــــعـــــظم ـــــقـــــبـل  ا
الـــتــوقـــعــات األولــيـــة.وفي حــال
حتــقق ذلك ســيــكــون ذلـك أكــبـر
خـــفض مـــنـــذ الـــتـــخـــفـــيـــضــات
الــتـاريــخـيــة الـتي شــمـلـت نـحـو
عــشـرة ماليــ بــرمـيـل في ربـيع
 2020 قـــبل انــــهـــيـــار الــــطـــلب
رتبط بكورونا.وسجلت أسعار ا
الـــنــفط ارتــفــاعـــاً بــأكــثــر من 3
ــئـة لــتــقــتـرب من  92 دوالراً بــا
للبـرميل.وسجـلت العقـود األجلة
من خـــــام بـــــرنت  91.84 دوالراً
للبرمـيل مرتفعـة بأكثر من 3.27
الـذي بلغ ـئة عن إغالق أمس  با
.وبلغ سـعـر اخلام  88.86 دوالراً
األمريكي  86.36 دوالراً للبرميل
بـــارتــفـــاع قــارب  3 دوالرات عن
إغالق يـــوم أمس.  وفـي ذي قــار
اجنـزت شـركـة احلـفـر الـعـراقـية
التـابعـة لوزارة الـنفط حـفر بـئر
نفـطي جديـد في حقل الـناصـرية
حافظة ذي قـار.وقال مدير عام
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يـــــجــــــهـــــز الـــــبــــــغـــــداديـــــون
الـــتـــحـــضــيـــرات لالحـــتـــفــال
ـولـد الــنـبـوي الـشـريف في بـا
رحــاب مـــرقــدي ابــو حــنــيــفــة
الـنعـمـان والـشيخ عـبـد الـقادر
الــــكـــيـالني  حـــيـث يـــحـــرص
مـعـظم الـعـراقـيـ عـلى تـزيـ
ـنـازل والــطـرقـات واألسـواق ا
تزامنا مع انطالق االحتفاالت
الــتي تــسـتــمـر حــتى ســاعـات
مـــــــتــــــأخـــــــرة من يـــــــوم غــــــد
ـيـز االحـتـفـال اجلـمـعـة.ومــا 
هـو الـعـادات ـنـاسـبـة  بـهـذه ا
ـتوارثـة من االباء والتـقـاليـد ا
واالجــداد إذ تـقــوم الــعـائالت
بــتـجـهــيـز الــطـعــام واحلـلـوى
وتـــوزيــعــهــمـــا بــ اجلــيــران

.ويـعــد ايــقـاد أو ــســتـطــرقــ وا
إشـعـال الـشـمـوع لـيـلـة االحـتـفال
ولـد الشريف مـظهرا آخر من با
مـظــاهـر االحـتـفـال بــهـذه الـلـيـلـة
حيث يزداد إقبال االهالي عليها
ولد  ويقومون بوضعها خالل ا
ـنزل او في أنـحـاء مـتـفـرقـة من ا
خـارجه بــعـد صالة الــعـشـاء  اذ
يـعتـقـد الـكثـيـر أن في ذلك تـبـركا
بــلـــيـــلـــة مـــولـــد ســـيــد اخلـــلق 
ويـنـظـرون إلــيـهـا بـعـيـون الـفـرح
دعا واألمل في غد أفضل. بدوره 
خـطــيب اجلـمــعـة في جــامع ابـو
حنيفـة النعمـان عبد السـتار عبد
ـولـد اجلـبـار (احملـتـفـلـ بـيـوم ا
الــنـبــوي الــشــريف الى الــتـأسي
بـخـلق الـرسـول). وبـحث اجملـمع
الـفــقـهي الـعــراقي لـكـبــار عـلـمـاء
مع مديـر بلـدية الدعـوة واالفتـاء 
االعـــظـــمـــيــــة زاهـــد ال كـــتـــاب 

ـرتـقب. الـتــحـضـيــر لالحـتـفــال ا
وقال بيان تـابعته (الزمان) امس
ان (عــضــو الـهــيــئـة الــعــلــيـا في
اجملمع عـبـد الوهـاب السـامرائي
استقـبل آل كتـاب  وجرى بحث
الــتــحــضــيــرات اخلــاصــة بــهــذا
احلـدث الكـبـيـر) واكد اجلـانـبان
ـــديـــنــة مع (ضـــرورة تـــهــيـــئــة ا
اســـتـــنـــفــار مـالكـــات الـــبـــلـــديــة
ؤسسات والدوائر احلكومـية وا
نـاسبة). اخلدمـية الجناح هـذه ا
اجــتـــمــاعــاً كـــمــا عـــقــد اجملـــمع 
مع عدد من مسؤولي حتضيريـاً 
الــدوائــر األمــنــيــة واحلــكــومــيـة
ـولـد واخلــدمـيــة لـبـحـث خـطــة ا
واالسـتـعـدادات القـامـة االحـتـفال
ــركـزي في مــديــنـة األعــظـمــيـة. ا
وذكـر الـبـيـان ان (الـلـقـاء حـضره
قائممـقام األعظميـة ومساعد آمر
ــديــنـة ــكــلف بــحـمــايــة ا فــوج ا

وبـــعض الــضــبـــاط ومــديــر عــام
دائــرة االحـتــفــاالت الـديــنــيـة في
ـثـلـ ديـوان الــوقف الـسـنـي و

عن الـدوائـر اخلــدمـيـة ووجـهـاء
دينة وشيوخها) ولفت الى ان ا
(اجملــتـــمـــعــ نـــاقـــشــوا خـــطــة

ركزيـة التي سـتقام االحتـفاليـة ا
فـي جــامـع االمــام ابـي حــنـــيـــفــة
وذلك يـوم غـد اجلـمـعة الـنـعمـان 

ـنـاسـبـة مـولـد سـيـد الـكـائـنـات
وفــخـرهــا مـحــمــد عـلــيه الـصالة
والــــــسـالم) مــــــشــــــدديـن عــــــلى
ــديـــنــة وتـــقــد (االهــتـــمــام بـــا
ـشترك ب اخلدمات والـتعاون ا
ــؤسـســات الــديــنــيـة مــخــتــلف ا
واحلــكــومــيـة واألمــنــيــة الجنـاح
االحــتــفــالــيــة). كــمــا شــارك وفـد
اجملـمـع الـفـقــهي في احـتـفــالـيـة
اقـيمت مـركزيـة لـلمـولـد الـنبـوي 
في مدينة الرمادي بحضور عدد
من الــعــلــمـاء والــشــيــوخ وجـمع
ــديـنــة. واكـد غــفـيــر من اهــالي ا
ـنـاسـبة اجملـمع في كـلمـة خالل ا
التي حمـلت شعـار (والذين معه)
 ان (صــحـابــة الـنــبي وآل بــيـته
االطهار كـانوا نعم الـتالميذ أمام
ــربي الـذين شـخــصـيــة الـنـبي ا
اختـارهم الـله ليـكـونوا اصـحابه
واعــوانه ومــنـاصــريه فـي طـريق

احلق والـدعـوة لــدين الـله). وفي
سامراء  احيت حـشود الزائرين
مــراسم اسـتــشـهــاد االمـام امس 
احلسن الـعسـكـري علـيه السالم
وسط اجراءات مـشـددة . وجاءت
الــزيــارة بــالــتـزامـن مع تــطـبــيق
خـطتـ أمـنيـة وخـدمـية لـتـأم
احلمايـة على طول طـريق التنقل
وتوفـير أفـضل اخلدمـات لهم من
واكب احلسينية. ووصل خالل ا
ي وزيـر الداخـلـيـة عثـمـان الـغا
ـشتـركة ونائب قـائـد العـملـيات ا
الـــفـــريق أول ركن عـــبـــد األمـــيــر
الـى مـــــــديـــــــنــــــة الـــــــشـــــــمـــــــري
لالطالع عـــلى اخلـــطــة ســـامـــراء
االمـنـيـة اخلــاصـة بـتـأمـ ذكـرى
اســــتــــشـــــهــــاد االمـــــام احلــــسن
الـعـسـكـري عـلـيه الـسالم. وقـالت
ـشـتـركـة في قـيــادة الـعـمـلـيــات ا
ي بيان تلقته (الزمان) إن (الغا

والـــشـــمـــري تـــفـــقـــدا في وقت
ــديـنــة والطالع عـلى سـابق ا
آخــــر اســــتــــعــــدادات تــــأمـــ
الــزائــرين خالل احــيــاء زيــارة
زيارة ذكـرى اسـتشـهـاد اإلمام
ــــــتــــــطـــــلــــــبـــــات وتــــــأمـــــ ا
واالحــــتــــيــــاجــــات األمــــنــــيــــة
واخلــدمـيــة إلجنــاح الــزيـارة).
ي مـن جـــانـــبـه  وجه الــــغـــا
ــجــمـوعــة من الــتــوصــيـات )
والتـعلـيمـات التي من واجـبها
تـعــزيــز األمن واالسـتــقـرار في
ـــديـــنـــة وتــــوفـــيـــر األجـــواء ا
ــنــاســبــة لــلــقــاصــدين نــحـو ا
الــعـتــبــة الـعــســكـريــة في هـذه
الذكرى) مـشدداً على (ضرورة
إكــمــال جــمــيع االســتــعــدادات
ـــعــاجلــات الـــفــوريــة ووضع ا
والـسـريـعـة النـسـيـابـيـة حـركـة

الزائرين).

طبعة العراق 
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ـعلم?  هل الـتعـليم في ما هـو شعـورنا ونـحن نحـتفل الـيوم بـيوم ا
ـعــلم بـأنه يـؤدي رسـالــته الـتـربـويـة الـعـراق بـخـيــر? وهل يـشـعـر ا
زرية? واالنسـانية في االوضاع احلالية االجتماعية واالقتصادية ا

علم في تربيته وتعليمه? وهل يشعر الطالب باهمية ودور ا
ـعـلم البـد ان يـشــعـر الـطالب الــذين يـتـسـاءلــون عن اهـمـيــة يـوم ا
باالرتـياح عندما يعلمون أن معلـميهم هم األبطال احلقيقيون الذين
يصـنـعـون كل االبطـال. إنـهم يـعمـلـون بـجد من أجـل طالبهم وفي
ــعــلـمــيــهم. يـجـب عـلى ـعــلم عــلى الــطالب تــقـد الــشــكـر  يــوم ا
عـلم يجب أن الشـخص دائمـا أن يشـكر مـعلـميه ولكـن في يوم ا
يشـكروهم بـشكل خـاص على وجـودهم في حيـاتهم. هـذا هو أحد
ـعلم من جـهود ـا يقـدمه ا األيام الـتي يـستـحق حقـا االحـتفـال به 

جلعل طالبنا أفضل تعليما واخالقا ومعارفا.
ـعلم يجب ان ال يكون فقط لتقد الهـدف الرئيس لالحتفال بيوم ا
ـا ايـضـا لـتـحـفـيز الـتـهانـي للـمـعـلم واسـتـحـسـان مـسـاهمـاته وا
عـلم للـنهوض بـالتعـليم كجـزء من دورهم في انقاذ الـتعليم من ا
ـر بـهـا. إن الـقـول بـأن نــظـام الـتـعـلـيم في االزمـة الـرهـيـبـة الــتي 
العـراق محفوف بالتـحديات الكبيرة لـن يكون دقيقا. بدالً من ذلك
من الــضـروري أن نـكـون صـريـحــ وأن نـقـول إن الـعـراق يـواجه
أزمة تعـليمية خانقة. نظام التعليم احلالي يساهم مساهمة رئيسية
ـــســـتــنـــقع االقـــتـــصــادي والـــســـيــاسي فـي ابــقـــاء الـــعــراق في ا
ــشـاكل الـكــبـيـرة كــالـفـسـاد ــتـزايـد فــهـو يـرزح بـا واالجــتـمـاعي ا
ــوارد الـــكــافـــيــة اإلداري وانــعـــدام الــكـــفـــاءة واالفــتـــقــار إلـى ا
والـســيـاســات الـتــربـويــة والـتــعـلــيـمــيـة اخلــاطـئــة ونـظــام اجلـودة
الئمة ة وغير ا ناهج القد رافق التعليمية وا الضـعيف وسوء ا

للتعلم احلقيقي. 
لحة لالصالح ونحن نـحتفل بهذا اليـوم علينا بـالتذكير بـاحلاجة ا
واجهة اخملـاطر واالمراض الـتي يعاني والتـغييـر كوسيـلة وحيـدة 

منها التعليم في العراق.
علم بخير وكل عام وا

{ عن مجموعة واتساب
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الشـركة بـاسم عبـد الكـر ناصر
في بـيـان تـابـعـته (الـزمـان) امس
الكـات الفـنـية والـهـندسـية إن (ا
اجنــزت حــفـر بــئـر في الــشــركـة 
نفـطي جديـد في حقل الـناصـرية
) ولـفت  50 بـعمق  2121 مـتراً
الى ان (الـبـئــر هـو الـثـالث الـذي
تــنــجــزه الــشـركــة ضــمن الــعــقـد
ـــبــرم مع شــركـــة نــفط ذي قــار ا
حلـفر  20 بـئراً نـفـطـيـة في حقل
الـنـاصـريــة الـنـفـطي) مـؤكـدا ان
دة زمنية (عمليات احلفر تمت 
قــدرهـا  49 يــومــاً بــاســتــخــدام
جهاز احلفر اي دي سي  44 ذي
القـدرة الف حصـان) واشار الى
ان (الــشـــركــة خــصــصت أربــعــة
أجــهــزة حــديــثــة لــتــنــفــيــذ هــذا

شروع).  ا

بيوار خنس 

ـاركي { سـتـوكـهـولم (أ ف ب) - فـاز الـد
مورتن ميلدال واألمريكية كارول بيرتوتزي
ومـواطـنـهـا بـاري شـاربـلس األربـعـاء بـنـوبل
الكـيـمـيـاء مـنـاصـفـةً وحـقق شـاربلـس بذلك
ـتـمثـل في الفـوز بـاجلـائزة اإلجنـاز النـادر ا
. وأوضـحت جلنـة الـتـحـكيم رمـوقـة مـرتـ ا
في قــرارهـا أنـهــا (مـنـحت الــعـلـمــاء الـثالثـة
اجلـائـزة البـتـكـارهم + الـكـيـمـيـاء الـنـقـريـة +
تعامدة البيولوجية). وبات باري والكـيمياء ا
شـاربلس ( 81عـاما) خـامس شخص يـفوز

. بجائزة نوبل مرت
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باري شاربلس مورتن ميلدال  كارول بيرتوتزي 
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ــان نـــاقـش نــائـب رئـــيس الـــبـــر
نـدالوي بحضور وزير محسن ا
ي  الـــداخــلــيــة عــثـــمــان الــغــا
الــــــوضـع االمــــــنـي في ذي قــــــار
وتخصيـصات الوزارة في قانون
االمن الغـذائي. وقال بـيان تـلقته
ـــنـــدالوي (الــــزمـــان) امـس ان (ا
تــرأس اجــتـمــاعــاً لـلــجــنـة األمن
والــدفــاع الــنــيـــابــيــة بــحــضــور
ـــتــــقـــدم في الك ا ـي وا الــــغـــا
لـفات لـبحث عـدداً من ا الوزارة 
الـهـامـة مـنـهـا الـواقع األمـني في
والسـيــمـا احـداث عـمــوم الـبـالد 
الــنــاصـريــة االخــيــرة ومـتــابــعـة
نــــــفــــــقـــــات الــــــوزارة لـألمـــــوال
اخملــــصـــصــــة في قــــانـــون األمن
الـنـاصـريـة الـغـذائي). وشــهـدت 
اول امس  اعـمـال شـغب اعـقبت
تظاهرات احـتجاجيـة قرب مبنى
احملافـظة. واعـلن احملافظ مـحمد
هادي الغـزي (اعتقال  30مخربا

خالل االحـــداث الــتي شــهــدتــهــا
الـنــاصـريـة بـعــد اقـدام مـنـدسـ
على حرق مبـنى احملافظة). وفي
افـادت مـديــريـة شـرطـة مـيــسـان 
ـصـرع طـفـلـة تبـلغ احملـافـظـة  
إثــر مـن الــعـــمــر اربـــعــة اعـــوام 
إطالق النار من ابـن عمهـا البالغ
تــســـعـــة اعـــوام  بـــعـــد الــعـــبث
ـســدس والـد الـطـفــلـة . وقـالت
ديريـة في بيـان تلقـته (الزمان) ا
امس ان (احلادث وقع في احدى
مـنــاطق مـديـنـة الــعـمـارة  وفـور
تـلــقي إخـبــاراً  تـوجــهت مـفـارز
شــــرطــــة الـى مــــكــــان احلـــادث 
إلجــــراء الـــكـــشف عــــلى اجلـــثـــة
ــــســـتــــخـــدم وضـــبط الــــسالح ا
بــــاإلضـــافـــة الى إيـــداع الـــطـــفل
اجلــــاني الـــتـــوقــــيف عـــلى ذمـــة

التحقيق ) 
واضـاف ان (الضـحـيـة  نقـلـها
بعد إصـابتها في ستـشفى إلى ا
وبــســبب شــدة مــنــطــقــة الــرأس
االصـــابـــة فــارقت احلـــيـــاة عــلى

وقــد زعـمــوا ذوي اجملـني الــفـور
ارسان عليـها ان الطـفل كـانا 
الـــلــعب بــالــسـالح مــتــجــاهــلــ
خـطـورته).والـقت مـفـارز مـديـرية
االستخبارات العسكرية القبض
على ستة ارهـابي وثالثة جتار
واد للمخدرات ومتهم اثن 
قــانـونـيــة مـخـتــلـفـة في مــيـسـان

واالنبار وطوزخـورماتو. وذكرت
ديريـة في بيـان تلقـته (الزمان) ا
امس انه (بـعــمـلـيـات اسـتـبـاقـيـة
نــوعـــيـــة اســتـــهـــدفت االطـــاحــة
بـالعـنـاصر االرهـابـية بـنـاءً على
مــعـلـومـات اســتـخـبـاريــة دقـيـقـة
ـقـر لـشـعب اسـتـخـبـارات وأمن ا
ــســـيــطـــر لــقـــيــادة عـــمــلـــيــات ا

طــوزخـرمـاتــو وقـيــادة عـمــلـيـات
مــيـــســـان والـــفــرقـــة الـــعـــاشــرة
وبـالــتـعــاون مع مـديــريـة شـؤون
ــؤثــرات الـعــقــلــيـة اخملــدرات وا
االنــبـــار وقـــسـم اســـتـــخـــبــارات
ومكافحة اإلرهـاب طوزخرماتو)
واشار الى (نصب كمائن محكمة
وعــلى أثــرهن  الــقــاء الــقـبض
على االرهابي وجتار اخملدرات
ـواد قـانونـيـة اخرى ومتـهـم 
في قضـاء الـعمـارة و في مـنطـقة
الشـهابي االولى الـتابـعة لـقضاء
الـكــرمـة وفي طـوزخــرمـاتـو وفق
ـادة ـادة  4ارهــاب وا احــكــام ا
ـادة  413ق.ع).  28مـخـدرات وا
مــنـزل واســتــهــدف مـجــهــولــون 
مــنــتــسب في كــهــربــاء اجلــنـوب
والــنــاشط في الــتـيــار الــصـدري
بـعبـوة مـحلـية سـرمد الـتـميـمي 
الـصــنع في مـنـطـقــة اجلـمـعـيـات
بــحــسب شــهـود وسط الــبــصـرة

عيان. 
الى ذلك  اعـتــقـلت مـفـارز جـهـاز

االمن الـوطـني اربـعـة أشـخـاصٍ
مــجــدوا الــنــظــام الــبــائــد أثــنـاء
احــتــفــاالت الــعــيـد الــوطــني في
مــحــافـظــة األنــبـار.واشــار بــيـان
تلقـته (الزمان) امس انه (تـنفيذاً
ــذكــرة قــضــائــيــة ألــقت مــفـارز
جهاز األمن الوطني القبض على
اربـــعــة أشــخــاصٍ قـــامــوا بــرفع
صــورٍ وإطالق هــتــافــات تــمــجـد
النـظـام السـابق أثـنـاء احتـفاالت
العـيد الـوطـني في األنبـار حيث
ــــتــــهــــمــــ  تــــدوين أقــــوال ا
أصولـياً واحـالتهـم إلى اجلهات
اخملـــتـــصـــة التـــخـــاذ اإلجــراءات
الالزمــة بــحــقــهـم وفــقــاً الحــكـام
الدستـور) واشار الـبيان الى ان
(مـفارز اجلـهـاز مـستـمـرة بـرصد
ـمــارســات الـتي ومــتـابــعــة كل ا
تــخـرق الــقـانــون وتـهــدف خلـلق
حـــالـــة مـن الـــفـــوضـى  ويـــثـــمن
مواقف أهل احملـافظـة الرافـض
لـــكل مـــا من شـــأنه االســـاءة إلى

االستقرار اجملتمعي). 
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أكـد الـفـريق الـطـبي الـذي تـرأسه
أخــــصــــائـي جـــراحــــة الــــوجه و
الفكـ حيـدر جهاد الـهاشمي أن
مـصابـة من أهـالي الـديـوانـية و
صلت الى طـوار مديـنة الـصدر
الطبية  بـعد أن تعرضت حلادث
ســيــر في مــحــافـظــة الــقــادســيـة

وتــمت إحـالــتـهـا مـن مـسـتــشـفى
ـديـنـة الـصـدر الـديـوانـيـة الـعـام 
الـــطـــبـــيـــة في الـــنـــجـف . و بــ
الـهـاشـمي في تـصـريح أمس انه
(بـعــد إجـراء كــافـة الـفــحـوصـات
السريريـة و الشعـاعية للـمصابة
 تب و جـود كسور مـتعددة في
ــريـــضـــة عــلى الـــوجه أدخـــلت ا
أثـرهــا صـالـة الـعـمــلـيـات .. بـعـد

ـفـراس  و  تـثـبـيت الـكـسـور ا
ـــعـــقـــدة بـــواســــطـــة صـــفـــائح ا
الـتـيـتـانـيـوم بـنـجـاح). مـوضـحـاً
(الـعمـلـيـة أسـتـغرقت  4 سـاعات
متواصله  و أن الـعمليـة  تكللت
ــريــضـة بــصــحـة بــالــنـجــاح و ا
جــيـدة  و تــرقــد اآلن في ردهـات
مــديـنــة الـصـدر الــطـبــيـة لــتـلـقي

العالجات و العناية الالزمة).
مـــؤكـــداً أن (أجـــراء مـــثـل هـــكــذا
عمليـات كبرى و معـقدة هو دليل
ـتـطورة عـلى توفـر اإلمـكـانيـات ا
في مـديـنــة الـصـدر الـطـبـيـة  في
ــســـتــمـــر من مــديــر ظل الـــدعم ا
مـديـنـة الـصـدر الـطـبـيـة الـدكـتور
عــبـــد الــعــالي الـــغــزالي). و قــدم
الشـكر و الـتقـدير لـلفريـق الطبي
ـــتـــكـــون من حـــارث الــرمـــاحي ا
يـالي و زيـاد الزبـيدي وحسـ ا
و رأفت اخلـــــــــزعــــــــلـي و عــــــــلي
العبايـجي كذلك  ألطباء الـتخدير
بـــأشـــراف مـــاجـــد احلـــســـاني و
الك مـــســـاعـــدي الـــتـــخــديـــر و ا
التمريضي و مساعدي اجلراحة.
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رحوم   جالل الشيخ حسام الدين ناضل ا في ذكرى رحيل الرئيس االنسان فخامة ا
يا بـأسم (مام جالل)وال اتكلم عـنه  هنا كسـياسي كبير ـعروف محلـيا وعا الطالباني ا
فهذا معروف لـلجميع لكني سـأتكلم عنه مثقفـا ال يجارى ب كل السيـاسي العراقي
فـفي عـام 1968 اصـدر كـتـابه الـذائع كـوردسـتـان واحلركـة الـقـومـيـة الـكـورديـة  وكان
وقـتئـذ وحـيـدا في بـابه وال يزال مـن مصـادر بـدايـات نـشوء احلـركـة الـقـوميـة الـكـوردية
قـراطي بـرئـاسـة  القـائـد الـرمز وانـطالقة ثـورة كـوالن عام 1961 بقـيـادة احلـزب الـد
رجع مـسعود ـناضل ا ال مصـطفى الـبارزاني الكـوردستاني والـد الرئيس ا ـرحوم ا ا
طابع للعراقية رحوم مام جالل اقتناء احدث ما تـصدره ا البارزاني وكانت من عـادة ا
نافي  من ابداعات االدباء والكتاب العراقي لذلك كان فخامته وهو في اجلبل او في ا
ـا عرفهم ـؤلفـاتهم حتى  وان لم يـلتق بـهم اويعرفـهم شخـصيا  وا على مـعرفـة قوية 
من خالل ابداعـاتهـم لذلك عـندمـا كان يـلتـقي بأي كـوردي كان يـسأله عن اخـر مؤلـفاته
اوالومن  ثم عن اخر واحدث  مـؤلفات باقي االدباء العراقيـ ا لذين كان يعرف الكثير

من ادبائهم التقدمي  معرفة شخصية
فـضال عن  االدبـاء الـعرب في فـلـسطـ وسـوريـا ولبـنـان ومصـر وخـاصة ادبـاء الـثورة
الـفلـسـطيـنـية مـحمـود درويش وسـميح الـقـاسم وتوفـيق زيـاد وغيـرهم  وادبـاء ومفـكري
لـبـنان ادونـيس وكـر مروة ومـحـمـد علي شـمس الـدين وادبـاء سوريـا احـمـد سلـيـمان
االحمد  ونزار قـباني  وغيرهم وبـاعتباري نائـبا اوال الم عام احتاد االدبـاء العراقي
ـناسـبات الـكـوردية وغـيرهـا عن الشـاعر كـان رحمه الـله يـسألـني كلـما الـتـقيت به في ا
ناضل الكبير الفريد سمعان وعن شيخ نقاد العراق االستاذ فاضل الوطني العـراقي ا
ثامـر رئيـس احتاد االدبـاء العـراق    االسـبق  وعن القـاصـة العـراقيـة الـرائدة  سـافرة
جميل حافظ وغـيرهم وكان من عاداته رحمه الله عندما يلـتقي اديبا عراقيا  ان يناقشه
في اخـر مـؤلـفات االديب الـتي  كـان فـخـامـته قـد قـرأها فـيـمـا مـضى..بـقي ان نـقول ان
نافي البعيدة كان اقد اهدى الـشاعر الكبير طاقية اي غطاء فخامته ايام الـنضال في ا
) كـوردي مزركش من الـصوف اخلالص كان  رأس  يسمـيه اهلنـا البغـادة ب (عرقج
شاعر العـرب االكبر يزين به  رأسه دائـما كداللة عـلى محبته جلـناحي الوحدة الـوطنية
ـكـونـات النـبـيـلة في الـعـراق وهـمـا العـرب والـكـورد فـضال عن اعـتزازه الـبـالغ. بـبـقيـة ا

للعراق احلبيب.
.رحم الله فـخامة الرئـيس مام جالل في ذكرى رحيـله العطرة
انـسـانـا ومـناضـال وصاحب رسـالـة قـومـيـة كورديـة انـسـانـية
تــؤمن بــاحملـبــة وبــالـتــعـايـش االخـوي بــ كل بــني ادم  عـلى

اعتبار ان االنسان اكبر رأسمال.

بغداد

ø v²  v ≈ ÆÆ W½“«u*«

ـانـيـون وصـراعـهم الذي ـشـاكل البـر ارتـبـطت مـقدرات الـشـعب وأرزاقه وقـوت ابـنـائه 
عـقد على اليـنتهي  فال تـوجد دولة في الـعالم احلديث يـتكرر لـديها مـثل هذا اخلالف ا
وازنـة في كل سـنـة كـدولـتـنـا ويـستـمـر اخلالف بال تـوقف لـشـهـور عـديـدة حتى إقـرار ا
وازنة لم يتم إقرارها بعد فهي الطاقة احملركة حلياة اجملتمع نتجاوز منـتصف السنة وا
ا فيـها التـعييـنات والـقروض والسـلف واألعمال االقـتصاديـة من داخل وزارات الدولـة 
ـتوقـفة بـسـببـها  أن الـشعب من شـماله جلـنوبه ـشاريع ا وأمـوال الـتعـويضـات وباقي ا
ـانـيون واحلـكومـة بخـصوص االتـفاق وخـاصة يـقف حائـراً بـانتـظار مـايخـلص إليه الـبر
شـكـلـة الـتي صارت ـتـلك حل لـهـذه ا ـتـصـلبـة مـنـهم ... يـبـدو أننـا ال أصحـاب اآلراء ا
تتعقد سنة بعد أخرى فاجلميع اليرضى بحصته من التخصيصات الهائلة التي لو منح
تخـصيص مـحافـظة واحـدة من محـافظـاتنـا الى دولة مـثل السـويد أو بـلجـيكا او األردن
الستـطـاع شعـبـها ان يـعـيش في نـعيم لـسـنتـ مـتـتالـيـت .. يـبـدو أن احلل الوحـيـد هو
تـحدة من أجـل تخـصيص خـبراء بـإشرافـها لـكونـها مـؤسسـة دولية االسـتعـانة بـاأل ا
نـهارة كـدولتنـا بغـية تنـظيم حـياة مجـتمـعاتهـا االقتـصادية تـعنى بـشؤون الدول الـغنـية ا
واحلفاظ على مـاتبقى من أموالها وأموال أجيالهـا القادمة من الضياع فقد راحت تهدر
ـية األولى والثـانية ... اتـضح بعد بطـريقة عـجيـبة لم حتدث مـثلهـا حتى في احلرب الـعا
ـكللـة باخليـبة والفـشل واخلسران بـأننا نـفتقر الـتجارب الطـويلة ا
ـدبرة وغـيـر قـادرين على الـتـخـطيط الـى العـقـول االقـتصـاديـة ا
بـهـذا الـشـأن ألننـا نـفـتـقـر إلى أصـحـاب اخلـبـرة الـشـاملـة من
ـالي ونـهب األمـوال من اجلـانب جـانب ونـعـاني من الـفـسـاد ا
ــتـحــدة لـتــنــظـيم اآلخـر فــلــمـاذا ال نــسـلـم أمـورنــا إلى األ ا

شؤوننا ونخلص ?.
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نـاطق التي في سـنوات 2011-2013 كـانت أرقـام األستـطالعات الـتي أجـريهـا في ا
ناطق بالظلم أحتلتهـا داعش فيما بعد تـشير بوضوح الى وجـود شعور كبير في تـلك ا
لكن ال ساواة. وكـم حاولت أيصـال هذه الـرسالـة اخلطيـرة الى متـخذي الـقرار وعـدم ا
ن تنـادي حتى أصـبحـنا يوم 9 حـزيران 2014 ونحن نـصرخ مـن ضيـاع أكثر حيـاة 
من ثـلـث أراضي الـعــراق واآلالف من أبــنـاءه خالل أيــام مــعـدودة كــضـحــايــا لـلــجـراد
قـارنات ب األجـابات على ـقابالت التي أجـرينـاها هنـاك وا الـداعشي. لقـد كانت كل ا
ـناطـق السـنيـة والشـيعـية تـشيـر بـوضوح الى فـجوة ثـقة كـبيـرة ب نـفس االسئـلة في ا
الـسنة ومـؤسسـات الدولة. فـفي أستـطالع أجريـناه قبل أسـبوع واحـد فقط من أحتالل
ـنـاطق اجلـنــوبـيـة يـثـقـون بــالـقـوات االمـنـيـة ــئـة في ا داعش ظـهـر أن أكـثـر من 80 بـا
ناطق التي أحتلتها داعش. ئة في ا العراقية في ح كانت هذه الثقة ال تتجاوز 10 با
ـئـة مـن الـشـيـعـة أنــهم يـشـعـرون بــاألمن في مـنـاطق وفي الـوقت الـذي قـال فـيه 85 بـا
ئـة فقط من السـنة يشعـرون باالمان في مـناطق سكـناهم. لذلك لم سـكناهم كان 15 با
ئـة من الشيـعة قالـوا نحن عراقيـون قبل كل شيء في ح لم يـكن مستـغرباً أن 80 با
أنا وفريق ئـة من السنة فقط. لقد وثـقت علمياً يشعـر بهذه الهويـة الوطنية سوى 40 با
من البـاحثـ الدوليـ كل أرقام ومؤشـرات تلك الـفترة وسـتنـشرها جـامعة أوكـسفورد
قـبلة. كـان أهم أستـنتاج خـرجنا بـه أنا وزمالئي البـاحث في كتـاب في مطـلع السنـة ا
ونـتاج كـثـير من ـا هي تـعبـيـر أ ـتـطرف ورغم غـطـائهـا األيـدلـوجي الديـني ا أن داعش
عقدة ومنها البـعد الطائفي. بالتأكيد هي ليست نتاج الظروف السياسـية واألجتماعية ا
لـكنه أحـد الـعوامل الـتي أسـتـثمـرهـا الدواعش لـلـترويج الى أنـحـرافهم ذلك الـبـعد فـقط

الفكري والسلوكي.
ـكتب أحد القـيادات األمنيـة الكبيـرة في البلد ألطالعه قبل بضع سنـ كانت لي زيارة 
عـلى الـرأي العـام الـعـراقي وأعـطاءه مـشـورة بـخصـوص مـكـافـحة الـتـطـرف واألرهاب.
فانفتح ـسؤول الشيـعي(كالعـادة)أني شيعـي بسبب مـحافظتـي وعشيرتـي تـصور هذا ا
وجدت  24من  26مديـر يعملون عـندي جميعهم باحلـديث معي.وكم صدمني ح قال
من الشيعـة! تذكرت بشكل فوري حديثي مع أحد الضباط الكبار في األستخبارات في
الـنـظـام الـسـابق وكـيف كـانت نـسـبـة وجـود ضـبـاط"شـيـعـة" كـبـار في األجـهـزة األمـنـيـة
ضئـيلـة آنذاك. أنه الـتاريخ يـعيـد نـفسه بـشكل مـقلـوب. واحلمـد لله  أفـقت من شرودي
سـؤول األمني الـذي يبـدو أنه يعي خـطورة الـطائـفية الذهـني بسـرعة وأنـا أسمع هـذا ا
لـقـد قمت بـتـغـيـير كـبـيـر في هؤالء الـقـادة لـتكـون الـكـفاءة ال وهو يـقـول لي عـلى جـهـازه

. ا جعل جهازه أكثر توازناً الطائفة هي معيار األختيار 
بالكثير من لقد أوقعتـني حقيقة أني من البصرة ومن عشيرة جنوبية عُرفت أنها شيعية
ن يــتـحــدثــون مـعي مــتــصـورين أني ــواقف الـطــريــفـة واحملــرجـة لــيس لي فــقط بل و ا
مثـلهم.فمـا أن تسـتقـر قناعـتهم بـأني من مذهـبهم حـتى ينفـتحـوا معي بـشتى االحاديث
واألسرار التي تفوح منها رائحة الطائفية النتنة. ال اريد أن أحتدث بالتفصيل عما قاله
. فال يـهمـني ما سـؤولـ االمنـي أو أحـد الـوزراء أيضـاً وال أحـد ا لي أحد احملـافـظ
بل وهناك من قالوا ولكن يـهمني هذا النهج الـطائفي الذي ال يقـتصر على الشـيعة فقط
السنة من يـجعلني أحياناً أريد التقيـؤ من قباحة ما ينطق به حينما
أذا أردت معرفة أن هذا الشخص يعلم أني سني. في العراق
طـائـفي أو ال فال تـسـتـمع له أو تـقرأ له في األعـالم. فقط دعه
يـخــتـلي بك بــعـد أن يـطـمــئن أنك من طـائــفـته.فـأذا بــدأ بـنـثـر
بل سمومه الـطائفية فأعـلم أنه ليس فقط من أنصـار الطائفية

دافع عن بقاءها. (يتبع) وا روج لها وا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7398 Thursday 6/10/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7398 اخلميس 10 من ربيع االول  1444 هـ 6 من تشرين االول (اكتوبر) 2022م

·«eM²Ý≈ —bB  WOK¼_«  «bÒ u*« ∫ÊuMÞ«u

nÒK ð qO œË ÀÒuKðË

5O «dFK  W³ M UÐ s e  Òd  l «Ë tMJ  UÐ—Ë√ oKI¹ W UD « 5MIð

bK» ∫ فني يعمل على ربط خطوط الكهرباء الى البيوت في مدينة الصدر

{ بـغـداد (أ ف ب) - يــشـكّل تـقـنـ
استخـدام الطاقة الـذي يقلق أوروبا
هـذا الـشـتـاء أمـراً عـاديـاً بـالـنـسـبـة
حملــمــد جــبــر الــذي يــتــعــايش مــعه
لــعــقـود... فــفي بــلـده الــعــراق الـذي
أنــهـكت احلـروب بـنــيـته الـتــحـتـيـة
ــولـدات اخلــاصـة عــنـصــر حـيـوي ا
لــلــحــيــاة.مــنــذ أكـثــر من  20عــامـاً
نتشرة ولدات الكهربائية ا مشهد ا
ــــدن جــــزء ال فـي طــــرق وشــــوارع ا
يــتـجـزأ من احلــيـاة الـيـومــيـة. فـهي
مصـدر أسـاسي لتـعـويض االنقـطاع
ـســتـمــر لــلـكــهـربــاء الــذي تـعــجـز ا
احملطات احلكومية عن توفيره. وقد
تـتـراوح سـاعـات انـقـطـاع الـكـهـرباء
بــ أربع إلـى عــشــر ســاعــات خالل
ذروة فصل الـصيف كـما تـقرّ وزارة

الكهرباء.
…b¹bł  «œdH

ـتــقــاعــد الـبــالغ من ويــقــول جــبــر ا
العـمر 62 عـاماً مـتـحدثـا من شـقته
الــصـغــيـرة فـي حيّ مـديــنـة الــصـدر
ــولــدات يــنــطــفــأ الــفــقــيــر "بــدون ا
(الـضـوء عن) الـعـراق كلـه".ويضـيف
الــرجـل الــذي عـــمل مـــحـــاســبـــاً في
مـؤسـســة حـكـومـيـة ويـدفع اشـتـراك
مـولـد قـدره 75 ألف ديـنــار (حـوالى
ــــولــــد 50 دوالرا) شــــهــــريــــا أن "ا
يعطينا كهربـاء للتلفزيون والثالجة

كيّف". وا
ووصل تـقــنـ الـطــاقـة إلى أوروبـا.
وظهر ذلك في مفردات جديدة دخلت
إلى كــلـمــات قــادة الـدول األوروبــيـة
وعـــــلى اإلعـالم األوروبي فـــــيـــــمـــــا

بـعــدمـا كــانت تُـطــفـأ عــنـد الــثـانــيـة
صـبـاحـاً كل سـنـة خالل فـتـرة أعـياد
نــهــايــة الـســنــة.ويــقــول "عـادي في
منـاطقـتنـا إذا انطفـأت منـطقـة تبقى
كــذلك لـيـوم ويــومـ إذا كــان هـنـاك
عطل حتى يتمّ تصلـيحه".ويستذكر
كيف كان احلال بعد غزو العراق من
الـتــحـالف الــدولي لإلطـاحــة بـنـظـام
صــــدام حـــســـ عـــام 2003 قــــائالً
ــنــازل تــغــرق بـالــظالم" إذ "كــانت ا
تـعـرضـت الـبـنـى الـتـحــتـيــة بـيــنـهـا
محـطـات الكـهربـاء لـدمار شـبه كامل

خالل العمليات العسكرية.
WLKE  ‰“UM

ــنــازل مــظــلــمــة حــيــنــهــا كــانـت "ا
والـكـهربـاء تـصل قـلـيال سـاعـت أو
ثالثاً" في اليـوم كما يروي مـضيفاً
أن الـنـاس كـانـوا يـقـتـنـون "مـولـدات
صـغـيـرة تــمأل بـالـبـنـزين ويـقـومـون
".حـالـيا بـتشـغـيلـهـا ليـوم أو يـوم
مع حـلــول فـصل اخلــريف تـتـراجع
ساعات تقن الطاقة الكهربائية في
الــبالد مــقــارنــة بــأشــهــر الــصــيف
الــطــويــلــة الـــتي تــتــجــاوز درجــات
احلــرارة فـــيــهـــا اخلــمـــســ درجــة
مـــئـــويـــة ويـــكــــون الـــضـــغط عـــلى
ولدات اخلاصة قوياً وترتفع معه ا
قــيـمـة الــتـعـرفــة الـشـهــريـة.وحـرمت
العـديد مـن احملافـظات الـعراقـية من
الـكهـربـاء خالل صـيف الـعام 2021
وخــرجت احـتـجــاجـات مـتــفـرقـة في

البالد إثر ذلك.
ــواجـــهـــة الــنـــقص فـي الــطـــاقــة و
حتــاول الـســلـطـات الــعـراقــيـة الـتي

ارتـفـعت أسـعـار الـطـاقـة والـكـهـربـاء
بشكل غير مسـبوق بعد توقف تدفق
الــغـاز الــروسي نـتــيـجــة احلـرب في
أوكـــرانــــيــــا.وجلــــأت دول عــــدة الى
ـباني تـدابـيـر بيـنـهـا خـفض إنـارة ا
الــعـامــة ومـددت بــعض اجلـامــعـات
فــتــرة إغـالقــهــا في الــشــتــاء ودعي
الـسـكـان لـتـقـلـيل أو تـأجـيل تـشغـيل
ـدافئ وتـخـفـيف اسـتـخـدام اإلنـارة ا
ـطــبخ خــصــوصـا خالل وأجــهــزة ا
ســــاعــــات الــــذروة الــــصــــبــــاحــــيـــة
سائية.بـالنسبة للـعراقي البالغ وا
عـددهم 42 مــلـيــون نــسـمــة تـقــنـ
الكـهرباء جـزء من حيـاتهم اليـومية
عـــلى الـــرغم من أن بـــلــدهـم من بــ
أغنى دول العالم بالنفط لكنه ابتلي

منذ عقود بالصراعات والفساد.
ـسـتـوى الـطـاقة ويـرتـبط الـتـقـنـ 
ولـدات الـكـهـربـائـية الـتي تـوفّـرهـا ا
اخلاصة فهي عادةً ال تكفي لتشغيل
ــنـــزل. ويــقـــول خــالــد كل أجــهـــزة ا
الشـبالوي الذي يـعمل مـنذ  13عاماً
في تــشـغـيل مــولـدات تـتــولى الـيـوم
تأم كهرباء لـ 170منزالً في مدينة
الصدر إن األمـر متـوقف على "حجم
االشتـراك... بـعضـهم يـطفئ الـثالجة
مـــثال أو شــيــئــا آخـــر لإلبــقــاء عــلى

كيف أو العكس...". ا
وال يهـتمّ جـبر كـثيـراً بأنّ أنـوار برج
أيــفل ســوف تُــطـــفــأ عــنــد الــســاعــة
11,45 مسـاءً بـدالً من الواحـدة بـعد
مـنـتـصف الـلـيل وال أن أضـواء عـيد
ــيالد في شـــارع الــشــانــزيـــلــيــزيه ا
ســتــنــقــطع الــســاعـة 11,45 مــسـاء

تـعتـمـد بشـكل كـبيـر لـلحـصـول على
الكهرباء والـغاز لتشغـيل محطاتها
عــــلـى جــــارتــــهــــا إيـــــران تــــنــــويع
مــصـادرهـا وزيــادة اإلنـتــاج.ويـنـتج
الـــعــراق حــالــيـــاً أكــثــر من 24 ألف
مـيـغــاواط يـومـيـاً وفـقـا لـلـمـتـحـدث
باسم وزارة الكـهرباء أحـمد موسى
مضيفا أن "هذا رقم غير مسبوق".
ويشـير في الوقت نـفسه إلى أنه من
أجل جتنب التـقن ال بـد من تأم
أكـثر من 32 ألف مـيـغاواط.وإلى أن
يـــتــمــكـن الــعــراق من حتـــقــيق ذلك
تتراوح فترات توفير الكهرباء خالل

فترة الـصيف "ب  14 ساعة أو 16
ســـاعـــة أو 20 ســـاعـــة في الـــيـــوم"

ناطق وفق موسى. حسب ا
في أحــد شـــوارع مـــديــنـــة الـــصــدر
ولدات اخلاصة الكبيرة في تتنشر ا
كل مكـان تتالصق بـعضـها بـبعض
مغـطاة بـصفـائح معـدنيـة مسـتعـملة
وتخرج منها شبكة أسالك كهربائية
مــثــبــتـة إلـى أعـمــدة تــزود إحــداهـا
300 مــــــــنـــــــزل و300 مـــــــتــــــــجـــــــر
بـالـطـاقـة.ويـقول عـلي األعـرجي (58
عاما) وهو مـؤسس مدرسة خاصة
"نحن كـمدرسة لـدينـا مولد ونـشتري
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دير االقلـيمي للبنك بحث وزير الـتخطيط خـالد بتال النـجم مع ا
الدولي جون كريستوف كاريه  آليات دعم رأسمال البشري في
الـعـراق.وذكـر بـيـان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (الـنـجم اسـتـقـبل
ـديـر االقلـيـمي لـلـبنك الـدولي جـون كـريـستـوف كـاريه والـوفد ا
ـــمــثل اخلـــاص لــلـــبــنك  فـي الــعــراق ـــرافق له الـــذي يــضم ا ا
ـياء ايـوب وجرى خالل ريتـشارد عـبدالنـور ومديـرة العـملـيات 
الـلـقاء الـذي حـضره وكـيل الـوزارة مـاهر حـمـاد جوهـان ومـدير
لفات عام التـعاون ساهر عبـدالكاظم بحث عدد من القـضايا وا
ـشـتــركـة والـيـات تـعـزيــز الـتـعـاون بـ اجلـانــبـ في مـخـتـلف ا
اجملاالت) واشـار الى (اللقـاء شهد مـناقشـة مشاريع الـصندوق
رتبط بـوزارة التخـطيط وكذلـك استعراض االجتمـاعي للتـنميـة ا
شـاريع ذات الصلـة بصـندوق اعادة االعـمار والتـعافي) ودعا ا
النـجم البـنك الدولي الى (تـسريع االجـراءات ورفع وتيـرة تنـفيذ
ا لذلك من ـشار اليهما  شاريـع اخلدمية ضمن الصندوق ا ا
) ولـفت الـبـيـان الى ان اهــمـيـة في تـوفـيـر اخلـدمـات لـلــمـواطـنـ
(الـطـرف تـطـرقا الى آلـيـات دعم رأسمـال الـبشـري في الـعراق
ـشاريع التنـمية الـبشربة عبر االسـتفادة من دعم الـبنك الدولي 
ـنــاخـيـة عـلـى االمن الـغـذائي في كـمــا نـاقـشـا اثــار الـتـغــيـرات ا
ــواجـهــة هـذه الـعــراق واالجــراءات الـتـي اتـخــذتـهــا احلــكـومــة 

التداعيات). 
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جهـز اسـطـول الـنـقل الـبـري الـتـابع الى الـشـركـة الـعـامـة لـلنـقل
الـبـري ثـالثـة االف طن من مـادة ســمـاد الـداب بـشــاحـنـاته من
مـعمـل خور الـزبيـر في محـافظـة الـبصـرة الى احملافـظات كـافة.
وقال مـدير عام الـشركة مـرتضى كر الـشحمـاني في تصريح
تابـعته (الزمـان) امس ان (األسطول اسـتطاع نـقل هذه الكـميات
بـوقت قيـاسي خالل يوم واحـد بعـدد بلغ  67شـاحنـة) مشـيراً
الى ان (هذه اجلـهود جاءت حسب توجيـهات وزير النقل ناصر
ـهنـية تـابعـة تـنفـيذ عـقود الـنقل واجنـازها وفق ا بـندر الـسبـلي 
) واكــد انه (الزال الـعـمل مــتـواصل لـيالً) مــبـيـنـاً ان والـقـوانـ
ـطـلــوبـة وفق اوامـر ( 25شــاحـنـة دخــلت امس لـنـقـل الـكـمـيــة ا
لئ الـتشـغـيل بـجهـد اسـتـثنـائي تـنـفـرد به الشـركـة لإلسـراع 
مـخــازن وزارعـة الــزراعــة من اجل تـنــفــيـذ خــطـتــهــا لـلــمـوسم

قبل).  الزراعي ا
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في غضـون ذلك وصلت ست سـفن جتاريـة الى مينـاء ام قصر
الشمـالي التـابع الى الشركـة العـامة للـموانئ. وذكـر بيان تـلقته
(الزمـان) امس ان (نشـاطات الـشركـة اجلاريـة تهـدف الى زيادة
الحــيـة والــتــجــاريـة واســتــقـبــال الــبــضـائع زخم الــعــمـلــيــات ا
ـيــنــاء يـســتـقــبل الــسـفن الــتـجــاريـة واحلـمــوالت) مـؤكــداً ان (ا
بحـموالت متنـوعة على مـدار اليوم) واوضح ان (الـسفن حملت
ـواد مـتـنـوعـة) الفـتاً الى اكـثـر من 500 سـيـارة مع حـمـوالت 
انـها (رست عند األرصفة 18 و19 و21 و26). ووصلت ثمان
نــاقالت نــفـطــيـة الـى مـيــنـاء خــور الـزبــيــر الـتــخـصــصي الــتـابع
شـتقـات النـفطـية لـلمـوانئ. وقـال البـيان ان (احلـموالت حتـمل ا
ـيـنـاء) مشـيـراً الى ان انـها رست عـنـد ارصفـة مـتـنـوعة داخل ا
(حـمـلت مـواد زيـتي الـغاز والـوقـود والـبـنـزين في اطـار تـطـوير
ـشتقات الـنفطية). في سـياق متصل اجرت احلركة الـتجارية با
مالكـات شعـبـة الـصـيـانـة الـبـحريـة في مـيـنـاء ام قـصـر اعـمال
ـربد. واوضح الـبيان ان (جـميع الـقطع الصـيانـة على احلـفارة ا
البـحـريـة التـابـعة لـلـشـركة جتـري لـها اعـمـال الـصيـانـة واعادة
الــتـأهــيل وفق جــداول وبـرامـج مـجــهــزة بـالــتـعــاون مع اقــسـام
الـشـركـة) واضـاف انه ( فـتـح مـضـخـة احلـفـر الـيـسـرى الى

يناء).  جانب اعمال تأهيل اخرى داخل ا
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ــبـــالغ خــيــالـــيــة مــبــالغ الــوقــود 
بـاهـظـة" تـصل لـ"حـوالى 600 دوالر
شهـريـاً". بحـسرة "الـكهـرباء مـشكـلة
" محـمّال "االحتالل أزليـة للـعـراقيـ
ــسـؤولــيـة.وعن تــأثـيـر األمــيـركي" ا
أزمــة الــطــاقــة عــلـى أوروبــا يــقـول
"نــــحـن حتــــمــــلــــنـــــا أكــــثــــر من 30
سـنـة".ويضـيف "الـطـاقـة هي مـصدر
االنتعاش االقتصادي حاليا أوروبا
اهـتـزت". ويـعتـقـد أن األمـر "سـيـؤثر
عـــلى اقــــتـــصـــادهم وصــــنـــاعـــتـــهم
وجتارتـهم سيـعودون خـطوات إلى

الوراء".
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اكد وزيـر الـنفط حـرص الوزارة
ـــــالي عـــــلـى تـــــقـــــد الـــــدعـم ا
والــلـوجـسـتي لـتـمـويل مـشـروع
مسـتشـفى التـأهيل الـنفسي في

بــــغــــداد.وقـــــال وزيــــر الــــنــــفط
احـسـان عـبد اجلـبـار اسـمـاعيل
في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الوزارة قـررت هـذا اإلجراء
ــــــالي لــــــتــــــحـــــقــــــيـق الــــــدعم ا

واجملــتـمـعي) الفـتـاً الى اهـمـيـة
سـؤولـية اإلخالقـية الـشعـور بـا
واالنــســانـــيــة جتــاه اجملــتــمع
ــشـروع وبــ ان (الــهــدف مـن ا
ستـوى اخلدمات هو اإلرتقـاء 

ُــقـدمــة لــلــمـرضى الــصــحـيــة ا
ن يـعـانـون األمـراض خـاصــة 
اخلـطــرة وحـاالت اإلدمـان عـلى

اخملدرات).
واكــــــد ان (تـــــــوفــــــيــــــر الـــــــدعم
لــلــمــســتــشــفـى يــعــد ضــروريـاً
ـكن من لــتـجــهـيــز اكـبــر عــدد 
ـراكــز الـصـحــيـة في ظـل قـلـة ا
ـــســتــشـــفــيـــات ومــراكــز عــدد ا
التأهيل التخصصية إلستقبال

رضية). احلاالت ا
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واوضح ان (الــتـمـويـل سـيـكـون
عـن طـــــــــــريـق تــــــــــبـــــــــــرعــــــــــات
وتـــــخـــــصـــــيـــــصـــــات عـــــدد من
الشركات النفطية دعماً للقطاع
الصحي والتخفيف من األعباء

رضى). الية لعوائل ا ا
ووجه اســـــمـــــاعـــــيل شـــــركــــات
ـــعـــنـــيــة الـــوزارة والـــدوائـــر ا
(بـــإتـــخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة
شروع بالتنسيق لتنفيذ هـذا ا
مع وزارة الـــصــحـــة واجلــهــات
ـــــســـــؤولــــــة وفق احلـــــداثـــــة ا
واســــتــــثــــمــــار جتــــارب الــــدول
ــيـة ــتـقــدمـة واخلــبـرات الــعـا ا
الــتــخــصــيــصــيــة في مــجـاالت
الطب الـنفـسي والسيـما في ما

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

ــعـادن اجــتــمع وزيــر الــصــنــاعــة وا
مـنهـل عـزيــز اخلبــاز مع عـميـد كُلـية
الـــشــرطــة صـــبـــاح حــوشــي لــبــحث
ـــشــتــرك. واشــار الــيــات الـــتــعــاون ا
اخلــبـاز الـى اإلمـكــانـات الــصــنـاعــيـة
واإلنـتـاجـيـة الـتي تـمـتـلـكـهـا شـركـات
ــــــا يــــــخــــــدم الـــــوزارات الــــــوزارة 
والقـطـاعـات كـافـة وذكـر بـيـان تـلـقته
(الــــزمـــــان) امس ان (الــــوزارة ابــــدت
اسـتـعـدادهـا لـلـتـعـاون في مـجال دعم
ـا فـيـهـا جـمـيع مـؤسـسـات الـدولـة 
األمــنــيــة) من جــهــته اعــرب حــوشي
شترك من شدد على اهمية التعاون ا
ـــعــامل وخـــلق فُــرص اجل إحـــيــاء ا
شاريع التي حتتاجها العمل ودعم ا
الـكُلـيـة لتـلـبـية مـتـطـلبـاتـهـا. وناقش
وكــــيـل الــــوزارة يــــوسـف مــــحــــمـــــد
جاســم مع شركـتي الفـرات العـامة و
ـشاريع الـتابـعت تـصميـم وتنفـيذ ا
ـالـيـة اخلـاصة ـتـعـلـقـات ا للـوزارة ا

شروع الصودا والكلـور. 
وقال البيان ان (اإلجتماع جاء حسب
تـوجـيهـات الـوزير لـبـحث اإلجراءات
ُـتبقية الية ا بـالغ ا ُتخـذة بشأن ا ا
لــصـالح الـشــركـة الـعــامـة لـلـتــصـمـيم
شاريع بغية اكمال مشروع وتنفيذ ا
الصودا والكلور) مـبيناً انه (يعد من
همـة واحليـوية) واضاف شـاريع ا ا
ان (جـــاسـم شـــدد عـــلـى اإلســـراع في
تـنــفـيـذ اإلجــراءات حـسب الــقـوانـ

ــالــيــة لــصـالح ُــســتــحــقـات ا ودفع ا
ُنفذة للمشروع).  الشركة ا

في ســيــاق مـتــصل وقــعَّت الــشــركــة
الـعــامــة لــلـصــنـاعـــات الـكــهـربــائـيــة
واإللــــكـــتـــرونــــيــــة احــــدى شـــركـــات
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الــوزارة عـقــداً مـع الـشـركــة الـعـامــة
لــتــوزيـع كــهـربـــاء بــغـــداد الـتــابــعـة
لوزارة الـكـهـربـاء لـتـجـهـيــز تـراكيـب
انــــارة ذكــيـــة تــوفـــر الــطــاقـــة. وقــال
الـبــيـان ان (الــشـركـتــ اتـفـقــتـا عـلى
جتـهـيـز الـتـراكـيب اإلقـتـصـاديـة نوع
شـــريـــدر بـــعـــدد 6 االف تـــركـــيـــبـــة)
واوضح ان (هـذه الــتـراكــيب حـديــثـة
الصـنع تسـاهم في تـرشيد اسـتهالك
الـطـاقـة بنـسـبـة تصل نـحـو اكـثر من
ـائــة) مـؤكـدة انـهــا (خـاضـعـة 75 بـا
لــلــفــحص مـن قِــبل مــخـــتــبــر فــحص

اإلنـــارة الـــتــابـع لــقـــسم الـــســـيـــطــرة
الــنـــوعـــيــة احلـــاصل عـــلى شـــهــادة
اإلعــــــتــــــمـــــــاد الــــــوطــــــنـي من وزارة
الـتــخـطــيط خـدمـة لــلـصــالح الـعـام).
واجنــزت الـشــركــة الـعــامـة لـألنـظــمـة
اإللـــكــتــرونـــيــة الـــتــابــعـــة لــلــوزارة
مجمـوعة اعمـال في مجاالت مخـتلفة.
واوضح الــبـيــان انــهـا (وفــرت مـواداً
نظـومة اجملففات للشركة احتياطية 
الـعامـة لصـنـاعة األسـمدة اجلـنوبـية
وجـــهــــزت مـــديـــريـــة اســـتـــخـــبـــارات
ومــكـافــحــة ارهــاب ديــالى بــعـدد من

الــنــواظــيـر الــلــيــلــيـة) ولــفت الى ان
(الـــشــركـــة انــهت عـــقــود تـــراخــيص
ألنـظـمـة حـاســوبـيـة وتـوفـيـر هـويـات
دخـــول ســيـــارات لـــصـــالـح شـــركــات

الوزارة).
واضــــــاف انـــــهــــــا (وفـــــرت عــــــدد من
الطابعات لشـركة غاز الشمال وكذلك
ركز الوطـني للسيطرة على جهزت ا
دائــرة الــصــحـــة الــعــامـــة بــعــدد من

اجهزة احلاسبات واإلستنساخ). 
ووقعت شركة ديالى عقداً مع كهربـاء
اجلـنــوب لـتـجـهـيـزها بـ 3,440 الف

UI¡∫ وزير الصناعة يلتقي مسؤوالً أمنياً

محمد اخلفاجي

ملكية األراضي واحلـفاظ عليها
من الهالك). 

وحذّرت الـوزارة من عدم تـعي
اطباء بيطـري جدد مؤكدة ان
اغــلب دوائـر الـبـيـطـرة سـتـكـون
الكـات في العـام خـاليـة من ا
. وذكـر مـدير عـام دائرة ـقبـل ا
الـــبـــيــطـــرة في الـــوزارة ثـــامــر
حــبـيب اخلـفــاجي في تـصـريح
تــــابــــعـــــته (الـــــزمــــان) امس ان
(قانون التقـاعد اجلديد تضمَّن
احــالـة نــحـو 900-800 طــبـيب
بـيـطـري عـلى الـتـقاعـد) مـبـيـناً
ان (ذلك يؤدي الى فجـوة كبيرة
في الـعـمل الـبـيـطـري بـالـتزامن
مع ارتـفـاع اإلصـابـات بـأمراض
احلــمى الــنـــزفــيــة وانـــفــلــونــزا
الطيور وبروسيال وداء الكلب)
وطـــالب اخلــفـــاجي بــتـــطــبــيق
قــانـون تــدَّرج الــطب الـبــيــطـري
التعـديل الثاني بـصورة طارئة
اسـوة بشـريحـة اطـباء األسـنان
والــــصـــيــــادلـــة واشــــارالى انه
(طــالب بــتــعــيــ خــمــسـة آالف

طبيب بيطري).
Ã—b² « Êu½U

مـــوضــحـــاً ان (هـــنـــالـك مـــئــات
اخلــريــجـ مــنــذ عـام 1988 لم
يُــجـرى تــعـيــيـنــهم عـلى قــانـون
الــتــدرج) وشـــدد عــلى تــعــيــ
األطــبــاء الــبــيــطــريــ حلــاجـة
ـاسـة لـلــسـيـطـرة عـلى الـبالد ا
نتـشرة ب اإلنسان األمراض ا

واحليوان. 
فـي ســـيـــاق مـــتــــصل بـــاشـــرت
دائــــرة الـــــبـــــيــــطـــــرة في وزارة
الــزراعـة بــاحلـمــلـة اخلــريـفــيـة
واجهـة مرض احلمى الـنزفية

مؤكدة انـتشار 295 فرقة والف
طــــبــــيب بــــيــــطــــري بــــعــــمـــوم
احملافظات للقضاء على حشرة
القراد الناقل الرئيس للمرض).
وقـال مـديــر عـام الـدائــرة ثـامـر
حــبـيب اخلـفــاجي في تـصـريح
تــــابــــعـــــته (الـــــزمــــان) امس ان
(الـوزارة تـمـتلك 15 مـسـتـشفى
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اتـــــفـــــقت وزارة الـــــزراعـــــة في
اجــتــمــاع دولي عــلى تــصــديــر
نتجات الزراعية واحليوانية ا

الى ثالث دول. 
وقـــال وزيـــر الـــزراعـــة مـــحـــمــد
اخلفاجي في تصريح صحفي
عــلى هـــامش اجــتـــمــاع ربــاعي
لــوزراء الــزراعــة الــعــرب الـذي
عُقِـد في عمّان تـابعـته (الزمان)
امس ان (اإلتـــــفـــــاق نصَّ عـــــلى
تــصــديــر الـفــائـض من اإلنــتـاج
احملــــلـي الــــعـــــراقي الى األردن

وسوريا ولبنان).
ÂuÝ— iOH ð

واشـار الـى تـخــفــيض الــرسـوم
اجلـمــركـيـة مــبـيــنـاً ان (خـفض
ـنــتــجـات الــزراعــيـة تــكــالـيـف ا
ائة واحليـوانية بـنحو 30 با
مرهـون بالـتوافق عـلى تأسيس
شـركة نـقل بـ الدول األربـعة)
ولــــفت الى ان (الــــعــــراق حـــقق
اإلكــتـــفــاء الــذاتـي في عــدد من
ـنــتــجــات الــزراعــيــة بــيــنــهـا ا
الــتـــمــور والـــدواجن). وحــددت
الـــوزارة احملـــافـــظـــات األكـــثـــر
جتـريفـاً للـبسـات مـبيـنة انـها
شــكّـــلـت جلـــان حــكـــومـــيـــة حل

شكلة.  عاجلة ا
وقـال مـديـر عـام دائرة األراضي
الــــزراعـــيــــة في الــــوزارة عـــلي
حـــمــود في تـــصــريح تـــابــعــته
(الــــــزمـــــان) امـس ان (جتـــــريف
األراضـي مــــشـــــكــــلـــــة لــــيـــــست
جديـدة) الفتاً الى ان (الـقوان
والـتـشـريـعــات الـزراعـيـة تـنص
عـــــلـى عــــدم الـــــتـــــجــــاوز عـــــلى
األراضـي والـــــــــبـــــــــســـــــــاتـــــــــ

ـا يـسـبب تـدهور وجتـريـفـها 
األراضي وانـــحــبـــاس الــرقـــعــة
الــــزراعـــيـــة) واكــــد ان (مـــضي
الــــــــــــــوزارة بــــــــــــــحـل األراضـي
واعـادتهـا الى عـقارات الـدولة)
واضــاف ان (الـفــراغ احلـكـومي
منـذ عام 2003 ادى الى جتاوز
واطن على األراضي بعض ا
الـــــزراعـــــيـــــة) مـــــوضـــــحـــــاً ان
ــــســــاحــــات األكــــثــــر تــــأثــــراً (ا
بــــالـــتــــرجـــيـف ذات الـــكــــثـــافـــة
الـسكـانيـة في بغـداد والبـصرة
ـــــــــوصـل) واشــــــــــار الى ان وا
(احلــكــومــة جــادة في مــعــاجلـة
ــلت ـــشـــاكـل حـــيث شـــكـَّ هـــذه ا
جلـــــانــــاً مـن قِــــبـل مــــديـــــريــــات
الــزراعـة وجلـنــة حل في دائـرة
األراضي الــزراعــيــة) وتـابع ان
(هـــذه اإلجــــراءات جـــاءت حلـــد
الــــتـــجـــاوزات واحلــــفـــاظ عـــلى

بـــــيــــطـــــريــــاً واكـــــثــــر من 237
مستوصفاً بيطرياً).

سـتشـفيات موضـحاً ان (هـذه ا
ـسـتــوصـفـات مــسـؤولـة عن وا
احلملة الوطنية السنوية التي
بــيـدهــا تــكـون عــمــلـيــات الـرش
ــرتـ في الــعـام الــواحـد ضـد
حــــشـــرة الـــقـــراد فـي مـــوســـمي

الــربـيع واخلــريف) مــبــيــنـاً ان
(الــــدائـــرة بــــاشــــرت بـــالــــرشـــة
اخلــريــفـيــة بــعــد انـهــاء اعــمـال
الـرشــة األولى الــتي تــضــمـنت
الــــــــرش والــــــــتـــــــــــغــــــــطــــــــيس
لـلــحـيـوانــات حـيث بــدأت مـنـذ
ـــاضي األول من شـــهـــر آيــار ا

حتى االن). 

qIŠ: اعداد من الدواجن في حقل اهلي
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يــتــعــلق بــاإلدمــان) في غــضـون
ذلك اجــتـمـع مـديــر عــام شــركـة
حـــســـ كـــاظم نــفـط مـــيـــســان 
لـعـيـبي ومـديــر مـشـروع انـبـوب
نقل الغـاز السائل حلـفاية هالة
عبد اللطيف وفريق عمل شركة
ــشـــاريع الـــنــفـــطـــيــة لـــبــحث ا

شروع.  القضايا الفنية با
وقال بـيان تـلقـته (الزمان) امس
ان (شـركـة نـفط مـيـسـان تـتـطـلع
لــتــطـويــر اســتــثــمــارهــا لــلــغـاز
ـنتج من حـــــقـولها الطـبيعي ا
عـــبــر مــد اخلـط الــنــاقـل لــلــغــاز
الــســـائـل من حـــقل احلـــلـــفـــايــة
الــــنـــفــــطي الـى مــــحــــــــافــــظـــة
الــبــصــرة) واشـار الـى ان (نـقل
الــغــاز بـــاألنــابــيب يــعــد احــدى
ــهــمــة وســـائل الــنــقل الـــبــري ا

واحليوية).
مـبـيـنـاً انه (يحـتـوي عـلى مـزايا
اقـتصـادية ويـسـاهم في خفض

تكاليف النقل).
واضــــــاف ان (اعــــــمـــــــال حــــــقل
احلـلــفـايــة مـســتـمــرة بـإشـراف
شــركـة بــتـورجــيـنــا الـصــيـنــيـة
والـشـركــات احملـلـيـة لــلـمـقـاالت
ومــــتـــابــــعـــة نــــفط الــــبـــصـــرة)
واوضـح  قــــــــــــسـم احلـــــــــــفـــــــــــر

واإلســــتــــصـالح في الــــشــــركـــة
استكـمال اجناز عمـليات احلفر
لــبـــئــريـن جــديــديـن في احلــقل
نــــفــــذتــــهـــا شــــركــــتي بــــوهـــاي
وداجــــيـــــنك الـــــصــــيــــنـــــيــــتــــ
تخصـصت بعمـليات احلفر ا
الفــتــاً الى ان (الــشـركــة اجنـزت
اعـمـال حـفـر ثالثــة آبـار اهـمـهـا

احللفاية). 
عـــلى صـــعــيــد مـــتــصـل نــفــذت
شـــعــبـــة احملـــروقــات فـي قــسم
اخملــــــــازن الـــتــابـع لــلـــشـــركــة
حتــديـث مــنــــــــظـــومــة الــتــزود

بالوقود. 
وذكر البـيان ان (الفـريق الفني
اســـتـــبـــدل مـــنـــظـــومـــة قـــيـــاس
ـــنـــتــــوج جلـــمـــيع مـــســــتـــوى ا
ـنظومة الـكترونية اخلزانات 

حديثة).
ولــفت الى ان (األعــمــال شــمـلت
حتـويل عـمـلـيـات الـتـجـهـيـز من
الـنظـام الورقـي الى نظـام كارت

ضغط الدقة احلديث).
واوضـح ان (اعــمــال الـتــحــديث
نـفــذتـهــا شـركــة واحـة الــسـامـر
لـلـتـجـارة واخلـدمـات الـنـفـطـية
بـــالـــتـــعــــاون مع مالكـــات قـــسم

اخملازن التابع للشركة).

ختـلف السعات مقيـاس الكتـروني 
واألنواع. 

واكــد الــبــيــان ان (هــذا اإلتــفــاق جـاء
لـــدعـم قــــطـــاع الــــكــــهــــربــــاء ورفـــده
ـــنــتـــجـــات الـــشـــركـــة ذات اجلــودة

والكفاءة احمللية). 
عــلى صـعــيـد مــتـصل جــهـزت هــيـئـة
البحث والـتطويـر الصناعي الـتابعة
ــسـتــحــضـرات لــلـوزارة دفــعــة مـن ا
الـبــيـطــريـة لـصــالح دائـرة الـبــيـطـرة
الـــتـــابـــعـــة لــلـــزراعـــة والـــــــــقـــطــاع
اخلـــاص. وذكـر الــبـيــان ان (الــهـيــئـة
جـــــهــــــزت دفــــــعـــــة مـن حـــــقـن مـــــادة
األموكسـيسل صـوديوم بعد إجراء
الـفحـوصات الالزمـة للـمادة األولـية)
مـوضــحـاً ان (مــركـز بــحـوث وانــتـاج
ـستحضر األدوية البيـطرية جهزت ا
لـــــكــــشف فـــــعــــالــــيـــــته الــــعـالجــــيــــة
لــلــحـــيــوانــات) ونــوه الى انه (يــعــد
مـــضــاداً يــســتـــخــدم لــعالج احلــاالت
التـنفـسيـة والهـضمـية). وزار وفد من
ـــتـــجــددة مـــركـــز بــحـــوث الـــطـــاقــة ا
والــبــيـــئــة الــتــابع لــهـــيــئــة الــبــحث
والتطوير الصناعي احدى تشكيالت
الـــوزارة مــديـــريـــة انــعـــاش األهــوار
واألراضي الـرطـبـة الـتابـعـة لـلـموارد

ائية.  ا
وبـحـسب الـبيـان فـإن (الـزيـارة جاءت
ساعدة في لغرض الـتعاون وتقـد ا
توفير معلـومات بشأن دراسة نوعية
ــيــاه األهــوار ضــمن خــطــة بــحـوث
الــعــام اجلـــاري) واضــاف ان (فــريق
ــديـريــة ابـدى قـسم الــدراســات في ا
ـشتـرك عن طريق رغـبته بـالـتعـاون ا
تــوقــيع مــذكــرة تــعــاون مع الــهــيــئــة

لرفدها باخلبرات العلمية).
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ـشاكل التي تعـانيها الشـعوب منذ قد الـزمان مشكلـةُ التحايل على من أخطر ا

القانون .
ومن هنا قيل :

ا في تطبيقاته . شكلة ليست في القانون وا ا
-2-

ويـلجـأ باعـةُ الـضمـير الى ابـتكـار حِيَـلٍ وأسالـيب للـتحـايل عـلى القـانون وتـعطـيله
وجتريده من مضمونه .

-3-
مثال عملي :

عـلوم انّ شرب اخلمـر من احملرمات في االسالم وانّ عقـوبة شارب اخلمر من ا
نصور الدوانيقي عطّل هذا احلد وأعفى ( ابراهيم اجللد ثمان سوطاً  ولكنّ ا
وصـوف باجملون منه  حـ مدحه بقصـيدة وأراد أنْ يعفيه بن هرمه ) الـشاعر ا

من احلدّ جزاءً عليها .
دينة : نصور الى عامِلِهِ في ا فكتب ا

( انّ علـيك أْن نـضرب ابـن هرمه ثـمـان جـلـدةً اذا جيء به سكـران وتـضرب مَنْ
يجيءُ به مائة جلدة ) 

فكفّ الناس عنه .
رون به وهو سكران فيدعونه ويقولون : وكانت الشرطة 

ائة ) ? (مَنْ يشتري ثمان 
-4-

وازين بنحو وقد حتـايل معظم السلطويـ في (العراق اجلديد ) على الـقوان وا
رهيب أضعفَ الدولةَ وسلَبَها هيبَتَها  ولم يُبق للثقة بهم مجاالً ..

انهم فوق القانون  
وهم االستثناء البارز من كل ما نصت عليه القوان ..!!

قربون منهم .. ويلحقُ بهم أبناؤهم وأصهارُهم وا
ستضعف التراب . وعلى رؤوس الفقراء وا

ـرّة عـلى صـدور الـعـراقـيـ بـعـد أنْ زال عـنـهم ـفـارقـات ا وهـكـذا جـثم كـابـوس ا
كابوس الدكتاتورية البائدة .

والسؤال اآلن :
متى تنتهي الكوابيس ?

وقد قال الشاعر :
أحسنُ ما في صِفَة الليل وُجِدْ 
الليلُ حُبلى ليس يُدرى ما تَلِدْ 
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ـقبـرة جمـيلـة قريـبة من في غربـتي..ذات نـهار بـارد مُتـرف بضـياء الـشمـس مررت 
سكـني..مقـبرة تـزدان فيـها أزاهـيـر وأشجـار كأنـها خـميـلة من خـمائل اجلـنة.أبـهرني
قـبرة ووجـدت السـكون مطـبقـا على الـقبـور.. لم أسمع سـوى حفيف ـنظر..دخـلت ا ا
األشجار كـأنها تبكي من رحلوا..وبينمـا أنا أقرأ في قلبي سورة الفاحتة حملت أمرأة
مُــتّــشــحــة بـالــســواد جتــلس عــنـد أحــد الــقــبــور..كـانـت تـبــدو في األربــعــيــنــيـات من
عمرها.أخـرجت قنينة عطر من حقيبتهـا وبدأت ترّش العطر على القبر..ثم سرعان ما

اء العطر.. أختلط دمعها 
ـنـظر وأنـا دوما عـاطفي لـلـغايـة في هكـذا مواقف  اقـتـربت منـها فـرأيت على ني ا آ
ـرأة ـرمـر عــنـد مـقـدمـة الـقـبـر صــورة شـاب وسـيم ذو ابـتـسـامـة هــادئـة..لم تـنـتـبه ا ا
لي..بـقيت تمـسح القـبر بالـعطر حـتى فاح في الـفضاء وتـنسمت عـبيره.غـالبت ترددي

وخجلي وسألتها شغوفاً:
-سيدتي ..من هو صاحب القبر هذا?

التفتت لي فرأيت الدموع السوداء جترف الكحل من عينيها..
قالت بأسى : إنه زوجي.

واسيتها..قرأت الفاحتة لروحه..ثم عدت أسألها:
-متى رحل عن احلياة ?

-منذ عشر سنوات.
فوجئت من جوابها..

وقبل أن أفيق من دهشتي  أضافت:
-كل يوم جمعة أزوره وأهدي له العطر الذي يحبه.

ثم أخرجت من حقيـبتها صوراً وقالدة وأشياء صغيرة لم اتبـيّنها افترشتها السيدة
احلزينـة عند القبر واستـغرقت في جنوى باكية مع الـرجل الذي حتبه..غالبت دموعي
ـقبرة..وقلت في سري: ياله من حب.. ياله من وفـاء. أعرف في مجتمعنا وأنا أغادر ا
الـكثـير من الـنسـوة األرامل ال يفـارقهن احلـزن على الـزوج الراحل..وبـقدر مـا يعكس
رأة فـأنه يـعكس ايـضا حـقـيقـة أن الرجل الـصـادق واخمللص في عـواطفه ذلك وفـاء ا
ـهـا فال ترى ـرأة تـتعـلق به لـهـذه الدرجـة بـحيث يـصـبح هـو كل عا هو الـذي يـجعل ا
عـادلة مـتوازنـة فال سـعادة لـلرجل في احلـياة بـدونه حتى عـنـد رحيـله..وأحسـب أن ا
احلـيـاة بـدون زوجـة تـمـنـحه كل هـذا العـطـاء وبال حـدود. عـلى أن الـوفـاء اليـنـبغي أن

يـجــعل اإلنـســان يـجـزع ويــسـتـغــرق في أحـزانه عــازفـاً عن خـوض
جتـارب جـديـدة في احلـياة..وكل مـن يؤمن بـاآلخـرة عـليه أن
ـوت ليس سـوى رحلة إلـى عالم آخر..بل يُدرك بـعمق أن ا
هـو والدة أخـرى لــلـروح بـخــروجـهـا من رحـم الـدنـيـا وال
مبرر بـالتالي للجزع واحلزن الـسرمدي.حتية من األعماق
لكل األرامل الـصابرات..مـع دعوات خالـصة لهن بـتجاوز
مكابدات الشوق ألزواجهن نحو آفاق جديدة في احلياة.

في 4 تـشرين االول عام 1982 توفي الـرئيس أحـمد حـسن البـكر وهو ثـالث رئيس
للجمهورية العراقية.

مكن ان يـرسلك لالعدام بسبب خبر عن محاولة قد يقـول البعض ان البكر كان من ا
غرب لـكني ال احمل اية ضغيـنة للبكر فـقد كان رئيسا لـلجمهورية وكان اتقالب في ا

ن عاشوا قربه في تلك الفنرة. عادال كما يصفه الكثير 
وحـسب اوراقي فـان  الـبُـكـر ولد فـي عام  1914 وتـولى مـنـصب الـرئاسـة  من 17
تموز 1968 إلى 16 يتموز 1979. كان عـضوا قياديا في حزب البعث فرع العراق
.. كــمـا شــغل مــنـصـب رئـيس وزراء الــعــراق لـلــفــتـرة من 8 شــبـاط 1963 إلى 18
تشرين الثاتي 1963. برز البكر ألول مرة بعد ثورة 14 تموز 1958  وكان يشارك
الـبـكـر في حتــسـ الـعالقـات الـعــراقـيـة الـسـوفــيـاتـيـة.و في عـام 1959 أُجـبـر عـلى
االسـتـقالـة من اجلـيش العـراقي واتـهـمته احلـكـومة الـعـراقـية آنـذاك بـالقـيـام بأنـشـطة
مـناهـضـة للـحكـومة. بـعـد تقـاعده الـقـسري أصـبح رئيـسـاً للـمكـتب الـعسـكري لـفرع
نصـب جند أعضـاء في حزب البـعث.وبعد ان حزب البـعث العراقي. من خـالل هذا ا
أطـيح بـرئـيس الـوزراء عـبـد الـكـر قـاسم في ثـورة رمـضان (8 شـبـاط 1963) عُ
البكـر رئيسًا لـلوزراء في احلكومـة التي استـمرت أقل من عام وأطيح بـها في تشرين
ـا الـعـراق اقـتـصـاديًـا بـسـبب ارتـفـاع أسـعار الـثـاني 1963. فـي ظل حـكم الـبكـر 

 . ا عزز مكانته في العالم العربي ورفع مستوى معيشة العراقي ية  النفط العـا
إدخال إصالحـات األراضي ووُزعت الثـروة بشـكل أكثـر عدالة.
كــمــا إنــشــأ نـــوعــا من االقــتــصــاد االشــتــراكي في أواخــر
. فــقـد الـبـكـر الـسـبــعـيـنـيـات حتـت إشـراف صـدام حـسـ
الـسلـطة تـدريـجيـاً لصـالح صـدام في السـبعـيـنيـات حيث
عزز األخـير موقـعه داخل احلزب والـدولة. استـقال الـبكر
نـاصب الـعامـة "ألسـباب صـحـية". تـوفي عام من جـمـيع ا

1982 ألسباب لم يُعلن عنها.

َــدرسـةِ مـعَ كل عــامٍ دراسيٍ جــديـد يــعــودُ بــنــا شَـريـطُ الـذكــريــاتِ الى جــرسِ ا
ومواقفِ البَراءةٍ والنقاءِ والقيمِ العالية. 

ُعـلمُ الكـبير ّا يُـعدٌّ ضَربـاً مِنَ اخليـالِ في عالمِ الـيوم  ما  كـانَ  يَفـعلهُ ذلكَ ا ورُ
" قـبلَ الـدخـولِ إلى قـاعـةِ الـدرس تـقـديـسـاً ) يـومَ كـانَ يَـخـلَع " نَـعـلَـيهِ (أحـمـد امـ
ـوذج الـبَـهيِ ونَـحنُ نَـشـكـو من غـيابِ حلـرمـةالـعِـلم وقـيم الـتـعـلـيم. تّـذَكّـرُ ذلكَ اإل
ُستوى الـعلمي وضعفِ داألَمانةٍ الكـثيرِ من القيمِ واألدواتِ الـتي أدتْ الى تَدَّني ا
العلـميةِ والتَـسرّبِ من التعـليم وإرتفاعِ نـسبةِ األُميّـةٍ وشيوعِ ظواهـرِ ال تَليقُ ببالدٍ
ـعارفِ والـعـلـومِ والـفَـضائلِ يُـنـسَبُ إلـيهـا أقـدمُ كِـتـابٍة فـي التـاريخِ والـعـديـدِ من ا

اجلَمّةِ  .
{ عن مجموعة واتساب

»ŸUL²ł∫ مدير عام نفط ميسان يرأس اجتماعاً
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بينة في اعاله. ناقصـة احمللية ا عادن عن اعالن ا يسر شركتنـا احدى تشكيالت وزارة الصنـاعة وا
ن تتوفر فـيهم الشروط القـانونية لالشتراك في تخصـصة  ـكاتب ا فعلى الراغـب من الشركات وا
عـلنة انـفا والعـائدة الى مصـانع شركتـنا مراجـعة القـسم التجـاري /مقر الـشركة ناقـصة احمللـية ا ا
الـكـائـن في مـحـافـظـة بـابل / سـدة الـهـنـديـة اعـتـبـارا من تـاريخ نـشـر االعالن لـلـحـصـول عـلى وثـائق
نـاقصة مـقابل مـبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) فـقط مائة الف ديـنار عـراقي غير قـابلة لـلرد اال في حالـة الغاء ا
قدمة نـهائية وغيـر قابلة للـتفاوض وان تكون ناقـصة او تغييـر اسلوب تنفـيذها وتكون االسـعار ا ا
نـاقصة على ان يـتم تسليم الـعطاء بظرف نفـاذية العطـاء التقل عن (٣) ثالثة اشهـر من تاريخ غلق ا
ناقصة ويتـضمن تقد مواصفات الـسيارات الناقلة واحد مغـلق ومختوم ومثبت علـيه اسم ورقم ا
طـلوبة وتشـمل (شهادة تأسـيس الشركة او هـوية غرفة ـستمـسكات ا والـسعر النـهائي اضافة الى ا
ناقصة صادر من الهيئة العامة انعة من االشتراك با التجارة مجددة وحسب االصول  كتاب عدم 
ـناقصة (االصلي)  تـامينات اوليـة بنسبة ١ % من لـلضرائب نافـذ لعام ٢٠٢٢  وصل شراء وثائق ا
ـصـارف احلكـوميـة ويتم قـدم بصك مـصـدق او خطـاب ضمـان صادر من ا ـبلغ االجـمالي لـلـعطـاء ا ا
مصـادرة التأمـينـات االولية عـند النـكول عن تـوقيع العـقد بـعد التـبليغ بـكتـاب االحالة او عـند سحب
ـناقصـة وعند الـتبلـيغ باالحالـة يتم جلب مقـدم العطـاء لعطـائه خالل فترة نـفاذه وبعـد تاريخ غلق ا
ـصـارف ـثل كـفـالــة (حـسن الـتـنـفـيـذ) من ا ـبـلـغ (٢٠٠٠٠٠٠٠) عـشـرون مـلـيـون  ديـنـار  تـأمـيـنـات 
احلكومـية حـصرا على شـكل خطـاب ضمان او صك مـصدق او نـقدا علـما الـشركة غـير مـلزمة بـقبول
ـناقـصة اوطأ الـعطـاءات ويـهمل اي عـطـاء غيـر مسـتـوفي للـشروط اعـاله ويتـحمل مـن ترسـو علـيه ا

اجور النشر واالعالن.
مالحظة:

صـــادف شـارك حـضور عـمليـة فتح الـعطاءات الـساعـة (١٢:٠٠) ظهر يـوم األربعـــــاء ا - بامـكان ا
.٢٠٢٢/١٠/٢٦

ؤتـمر اخلاص بـاالجابة عـلى االستفـسارات في تمـام الساعـة العاشـرة من صباح يوم - سيتم عـقد ا
صادف ٢٠٢٢/١٠/١٩. االربعاء ا

- اذا صـادف يوم الغلق عـطلة رسـمية فيـكون موعد الـغلق في السـاعة الثانـية عشرا ظـهرا من اليوم
ـؤتمـر اخلاص بـاإلجابـة عن االستـفسـارات عطـلة رسـمية الذي يـليه وكـذلك اذا صادف يـوم انعـقاد ا

فيكون موعد انعقاده في الساعة العاشرة صباحاً من اليوم الذي يليه.
- في حالة وجود اي استفـسار باالمكان مراجعة القسم التجـاري في مقر الشركة الكائن في محافظة
بـابل  - سدة الـهنـدية او مـراجعـة قـسم التـسويق خالل ايـام وسـاعات الـدوام الرسـمي ومن السـاعة
الـثامنة صـباحا لغـاية الساعـة الثانيـة ظهرا او باالمـكان ارساله على عـناوين البــــريـد االلكتــــروني

furattco@furattco.gov.iq   furattco1@gmail.com  لشــركتنا
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www.industry.gov.iq  موقع شركتنا على االنترنت }

ناقصة رقم ا

٢ / م ف ص ك م
٢٠٢٢ / 

الحظات ا

معلنة
للمرة
االولى

مبلغ
شراء
ناقصة ا
١٠٠٠٠٠
مائة الف
دينار

الكلفة
التخمينية

٣٠٠٠ ثالثة
آالف دينار
لكل

كيلومتر 

تاريخ
الغلق

٢٠٢٢/١٠/٢٦
االربعاء
الساعة ١٢
ظهرا

التبويب
الي ا

/ ٣٢٥٤
استئجار
وسائط
نقل
وانتقال

ناقصة موضوع ا

نقل منتجات
واد شركتنا من ا
الكيمياوية
اخملتلفة الى

ستفيدة اجلهات ا

الحظات ا
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ـرقم (٤٠٤) في ٢٠٢٢/٧/٢٧ وبالـنـظـر لعـدم حـصـول راغب بالـتـأجـير. تـعـلن جلـنة احلـاقا بـاعالنـنـا ا
الـبيع وااليـجار الـثانـية في مـديرية بـلديـات ميـسان عن تـأجير (٤) امالك والـعائـدة الى مديـرية بـلدية
رقم ـزاد العلني استناداً لقانون بيع وايجار اموال الدولة ا درجة تفاصيلها ادناه با اجملر الكبير وا
زايـدة العلـنـــــــيـة مراجعـة مديـرية بلـدية اجملر عـدل فعـلى من يرغب بـاالشتراك بـا ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا
الـكـبـيـر او سـكرتـيـر الـلـجـنـة خالل مـدة ١٥ يوم تـــــــبـدأ من الـيـوم الـتــــــــالي من تـاريخ نـشر االعالن
سـتــــــــمـسـكات الـشـخصـيـة مع التـأمـينـات القـانـونيـة الـتي ال تقل عن ٢٠ % من مـستـصـحبـا معـه ا
ـزايدة في الـيـوم التـالي من مدة االعالن ـقدرة لـبدل االيـجـار لكـامـــــــل مدته وسـتـجرى ا القـيــــــــمة ا
الــــــــــساعـة العـاشـرة والنـصف صبـاحا خـالل الدوام الـرسمي ويـكون مـكـان اجراءهـا في مقـر بلـدية
ـزاد العلـني عطـــــــلـة رسميـة فيؤجل الى الـيوم الذي يـلـــيه من ايام اجملر الـكبيـر  واذا صادف يوم ا
زايدة اجور النـشر واالعــــــالن واجور اللجان البالغة ٢ % العمل الرسمي ويتـحمل من ترسو عليه ا

واية اجور قانونية اخرى.
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لك نوع ا

محل  لبيع
البقالة

ساحة م ٢ ا

٤٠٠٠٠٠٠ فقط اربعة مالي ٩٩ م٢
دينار ال غيرها

بدل التقدير السنوي احلالي

٦ م٢٢

٦ م٣٢

كشك

كشك

لك رقم ا

رقمة (٢٠٨٤) جزء من القطعة ا
السراي / كورنيش الصناعية

٣٢ حي الصدرين مقابل دائرة
ائية وارد ا ا

١٣٠ قرب ورشة البلدية

وادة مشيد 
قابلة لالزالة

ا مشيد قد
قبل ٢٠٠٣

٦٧٥٠٠٠ فقط ستمائة وخمسة
وسبعون الف دينار ال غيرها

٥٦٠٠٠٠ فقط خمسمائة وستون
 الف دينار ال غيرها

مدة التأجير

سنتان

سنتان

سنتان

٩٠٠ م٤٢ ائة٤١٨٣/٢٧ االعيمي ٢٨٠٠٠٠٠ فقط مليونان وثما
الف دينار ال غيرها

ثالث
سنوات

سوق جتاري

وادة مشيد 
قابلة لالزالة
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فــقــد مــني جــواز
الــــســــفـــر بــــأسم
(فـراس جالل ابو
حـــــسـن) ســــوري
ـرقم اجلـنــسـيـة ا

No14875075

Ê«bI

فــــقــــد مــــنــي الــــوصــــــل
ــــــــؤرخ رقم ٦٠٧٧٣٧ ا ا
 ٢٠٢٢/٦/٢١ والــــصــــادر
من مـــــديــــريـــــة بــــلـــــديــــة
ـــبـــلغ الـــيـــوســــيـــفـــيــــة 
(٤٠٥٠٠٠) فـقط أربعـمـائة
وخــمـــســة االف ديـــنــار ال

غير.
b³Ž wKŽ bLŠ« sÞ«u*«
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فــقـد من دائــرة إحتــاد الــغـرف
ـــرقم الـــتـــجـــاريـــة الــكـــتـــاب ا
(٣٧٠٠)  فـــــــــــــي  ٢٠٢٢/٧/١٧
ـــــــرقم (٣٧٠١) والـــكــتـــــــاب ا
فــــي ٢٠٢٢/٧/١٧ عــــــــــلـى من
يـعثر عليه تسليمه الى مسجل
شــركـات الـغـرف الــتـجـاريـة أو
األتــــــــصـــــــال عــــــــلـى الــــــــرقم:

. ٠٧٧١٧٨٨١٩٠٩
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القيادة
1- هي فن التأثـير في مجـموعة من الـناس وجعـلهم يسـيرون على مـنوال مع أو
خط اخـتير لهم من قبل القائد,أو هي نشـاط ايجابي يضطـلع به شخص تتوفر فيه
سـمـات وخـصائـص قـيـاديـة يـشرف عـلـى مـجـمـوعة لـتـحـقـيـق أهداف مـعـيـنـة وهي

باختصار فن التأثير في اآلخرين أما مكونات القيادة فهي
ا . القائد

ب . التابع له ( اجلماعة )
ج. الهدف

د. التفاعالت الشخصية.
متطلبات القيادة

ـتـطـلـبات 2- لو تـصـفـحـنـا صـفـات القـادة الـنـاجـحـ عـبـر الـتاريخ  لـوجـدنـا ان ا
هـنية األساسـية لـلقـيادة كـانت دائمـا تتوج بـقوة الـشخـصيـة  واحلكـمة والـكفـاءة ا
والشـجاعـة والوالء لـلجمـاعة و الـوطن والقـيادة صعـبة اليـتحـملهـا أوينـهض بها إال

من كان أهال لها.
3- أنواع القيادة

ـركز والقوة ـستبـدة باالعتـماد على ا ـطلقة أو ا أ الـقيادة االرغـامية وهي الـقيادة ا
ولهذه القيادة  مساو عديدة منها

أوالً تـولــد الـشـعـور بــعـدم الـرضـا لــدى الـتـابـعــ وتـؤدي الى انـخـفــاض عـطـائـهم
عنوية .  وروحهم ا

ثانياً تولد شعور عدائي نحو القائد .
ثالثاً تؤدي الى ضعف كفاءة التابع في اجناز األعمال وحتقيق األهداف .

رابعـاً تؤدي الى تـفشي الـروح السـلبـية لـلتـابعـ  وجتعـلهم يـكتـفون بـالعـمل الذي
يجنبهم العقاب . 

خامساً محاولة التهرب من العمل عند غياب القائد.
ب . القيادة االقـناعية وهي التي تتحقق باقتناع ورغبة التابع ال باخلوف والرهبة

يزاتها ومن 
أوالً تولد االرتياح والرضا لدى اجلميع

ثانياً تؤدي الى روح اجلماعة وتولد احملبة واإلخالص في العمل
ثالـثاً تـزيد كـفاءة التـابعـ في حتقـيق األهداف الـتي يوجـههم إليـها الـقائـد وتخلق

الروح االيجابية لديهم
متطلبات القائد

4- هنالك ثالثة متطلبات رئيسية جتعل من الفرد قائداً وهي:
أ .ترتكز القيادة على الفردية .
وقف . ب. تعتمد القيادة على ا

ج . تُمنح القيادة من قبل اجلماعة .
تـطـلبـاتـهـا في البـدايـة على 5- وهـنـاك  نظـريـتان  تـبـ كيـف ان القـيـادة ترتـكـز 

الفردية وهما :
W¹dAÐ WOB ý

أ . نـظـريـة السـمـات وتـعـني ان الـفرد ( الـقـائـد) يـتـمتـع بعـدد من الـسـمـات وتـكون
ــوجــودة لـدى الــتـابــعـ بـعض هــذه الـســمــات أكـثــر بـروزاً فـي الـقــائـد عـن تـلك ا
وذجي فالشخصية البشرية جتمع سمات عديدة والقائد يجب ان يكون له جتمع 

لتلك السمات وبهذا يكون ناجحاً ومتميزاً في القيادة عن غيره .
ب . نظريـة الرجل العظيم فقد لوحظ خالل التجارب ان بعض األشخاص يظهرون
هـمات الـصعـبة واقـف اخلطـرة  وا تـفـوقاً ثـابتـاً ونتـائج عظـيـمة عـندمـا يجـابهـون ا

وهؤالء يصلحون دوما ليكونوا قادة .
6- وهناك نظريات أخرى تدعم القائد وتعزز مكانته منها

واقف فيجب على القائد ان وقف وتعني ان القيادة تختلـف باختالف ا أ. نظريـة ا
ـواقف الـصـعـبـة تـظهـر عـوامل عـديـدة  لم ـواقف فـفي ا يـجـابه مـتـطـلـبـات جمـيـع ا
ـناسبة لـها كما هـو احلال عند يحسب لهـا القائد حـساب وعليه ان يـجد احللول ا
ـواقف أيام الـسـلم والتـدريب تـختـلف كـثيـرا عن أيـام احلرب القـائـد العـسـكري فـا

عارك . وا
ب . نـظرية اجلـماعة وهـذه النظـرية تعني ان الـقيادة تـمنح للـقائد من قـبل اجلماعة
التـي تلتـقي وتتـوافق على قـائدهـا واجملموعـة تنـظر إلـيه كفرد يـستـطيع ان يـقودها

نشودة . بصورة جيدة لتحقيق األهداف ا
العالقة ب اإلدارة والقيادة .

تـاحـة الجناز 7- اإلدارة هي عـملـيـة توجـيه األشـخـاص واستـخـدام اإلمكـانـيـات ا
ـتحكم بها نظم لألمور وا نـظمة وهي عملـية تؤدي وظائف مـحددة وهي ا أهداف ا
وتـشـمل التـخـطيط والـتـنظـيم  والـتنـسـيق والتـوجـيه  والـرقابـة  في حـ ان القـيادة
تقتصـر على عمـلية توجـيه الناس من خالل أسالـيب  معيـنة لتحـقيق هذه األهداف
فاإلدارة تخـتص باجلوانب الـفنية وتـختص القـيادة باجلوانب اإلنـسانية  ,واإلدارة
تـشــمل الـقــيـادة والــقـيــادة جـزء من اإلدارة وال تــعـادل اإلدارة  والــقـيـادة واإلدارة
ــنــظـمــات الــرسـمــيــة أي الـوزارات عـمــلــيـتــان مــتالزمــتـان وتــوجــد الــقـيــادة في ا
ـنظـمات الـشـعبـية ـؤسـسات والـدوائـر غيـر الرسـمـية كـاألحزاب واجلـمـعيـات وا وا
ـراكز وتوجد أيـضاً في اجلامعات ناصب وا وبديهـياً فان اإلدارة توجـد في هذه ا

شاريع . ؤسسات وا والكليات والشركات وا
8- وفي ضـوء ما تـقدم مـن حقـنا وحق الـعراقـيون أن يـسألـوا من اضطـلع بأدوار
الـقـادة في عـراق مـا بـعـد االحـتالل األمـريـكي لـلـعـراق هل كـنـتم قـادة ? وهل كـنتم
حتملـون صفات القـادة وشجاعـة القادة ونـزاهة القـادة وعدالة الـقادة وحتى بعض
مالمح شخصـية القادة وهل حققتم اجنازات كـاجنازات بعض القادة الذين تركوا
بـصـمات واضـحـة في تـاريخ الـعـراق? وما هي هـذه االجنـازات ? وهل تـمـكـنتم من
إدارة شؤون البلد بشكل ولو مقبول ? بالتأكيد كال كانت قيادتكم وإدارتكم الفشل
ـالـيـة والصـحـيـة والـتعـلـيـمـية في كل مـجاالت احلـيـاة الـسـياسـيـة واالقـتـصاديـة وا
والصنـاعية والزراعية ووو وكانت  وال زالت قيادتكم وإدارتكم  ناجحة في عمليات
الـفسـاد والسـرقات الـكبـرى ألموال الـشـعب وثروات الـوطن وظلم الـشعب وإفـقاره
وجتويعه وتقـسيمه عرقيـاً ودينياً وطـائفياً ومنـاطقياً  وتدمـير بنيـة اجملتمع العراقي
وتـدمير روحه الـوطنـية وأعرافه االجـتمـاعية  وهي بـاختصـار تدمـير الوطن وتـدمير
التـاريخ واحلـضارة والـبـناء واالجنـازات وتـدميـر الشـعب وتـمزيـقه وتـفريـقه وظـلمه

وترويعه وقتله وتهجيره فما أروعكم من قادة .
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بغداد

الـعــراق إن لم حتـقق لـهم ربـحـاً بـعـضه
الـذي نــقـلــتـنـا زراعي ورئــيـسـه الـنــفط
عـوائده نقلة كبيرة لكنها مع األسف لم
توظف وفق تخطيط بل صرنا مجتمعاً
اسـتـهالكـيـاً اقرب لـلـطـفيـلي مـعـتـمدين
ـيـة عن عــلى مـا تـدفـعه الـشــركـات الـعـا
نـفط يـسـتـخـرجـونه لـنـشـتـري بـعـوائده
سـلـعـهم ولـيس إقـامـة اقـتـصـاد وطني
كـمـا خطـط عبـد الـكر قـاسم وإبـراهيم

كبه.
q Ž dNý

نـعم أيها الـسادة البريـطانيون جـعلونا
أنـاسا معـاصرين مقابل فـائدة لهم لكن
مـاذا عـملـنا ألنـفـسنـا بعـد شـهر الـعسل
من ســلـطـة اجلـمـهـوريـة األولى بـقـيـادة
الـفـريق الركن عـبـد الكـر قـاسم? شنق
الـنظـام الهـاشمي الرفـاق اخلالـدين فهد
وصــارم وحــازم ألنــهم حتــركــوا ضـمن
صـــراعــات احلـــرب الـــبــاردة والـــســعي
إلقـامة دولة موالية للسوفيت. ولن تبرر
عــمــلـــيــة اإلعــدام لــقــادة فــكــر مع أنــهم
حـركوا اجلماهير في "وثبة" كانون ضد
الــــنــــظــــام وصــــلـت حــــد مــــواجــــهـــات
ة ارتـكـبـها الـنـظام مـسـلـحة..فـهي جـر
ـــلـــكي لـــكـن مــاذا عـن عـــشــرات أالف ا
اجلـرائم الـتي ارتـكـبت بـاألخص بـعد 8
شـباط صـعوداً وحـتى يومـنا هـذا حيث
يـــحـــصــد الـــرصـــاص احلي والـــكــوا

?? احملتج
إن يـوم  3تـشـرين األول  1932هـو يوم
ســـيــادة دولـــة الــعـــراق وتــأســـيــســـهــا
الـــقــانـــوني الـــوطــني والـــدولي مع كل
ـا حــقـقه الــزعـيم الــركن الحـقـاً احملــبـة 
الـفـريق بـاستـحـقـاقه عبـد الـكـر قاسم
...ويظل الـسـؤال هل كان من لـلـعراقـيـ
صـالح الـعراقـيـ تطـور تـدريجي حتت
خـيمة العرش الهاشمي أم أن حاضرنا
وت واحلـروب اخلـاسـرة هي وقـوافـل ا
األفــضل وحـالــيـاً سـلــطـة احملــاصـصـة

والفساد وعدم الكفاءة???
وا حــسـرتــاه "عـيــد بـأيــة حـال عــدت يـا

عيد"???

الـفريق جعفـر العسكري والـعقيد نوري
الــسـعــيـد ورهط مـن خـيــرة أبـاء الــفـكـر

الوطني.
شــيــدت دولـة الــعـراق وكـل اجملـمــوعـة
اخلــيــرة الــتـي تــشــكك بــقــيــمــة الــيــوم
الـوطني للعراق في قبوله بعصبة األ
ــــعــــاهـــد ــــتــــحـــدة هـم خــــريـــجــــو ا ا
واجلـامعات العراقية والـبريطانية التي
وفرها لهم الهاشميون والبريطانيون.
وهـناك نكتة عراقـية متداولة تقول " من
ــدرسـة وكــلـيــة الـطب ومن بــنى هـذه ا
بــنى مـيـنـاء الـبــصـرة ومـطـارات بـغـداد
ــوصـل وســكك الـــبـــصــرة وبـــغـــداد وا
ـسـتـشـفـيـات? اجلـواب احلـديــد وهـذه ا
الـبـريـطانـيـون. ومـاذا فـعلـتم انـتم أيـها
ـــعـــادون ــــواطـــنـــون اخملــــلـــصــــون ا ا
لـالســتـــعــمـــار: وكــان اجلـــواب طــردنــا
الــبــريــطــانــيــ وأنــشــأنــا الـعــديــد من
الـسجون وأعدمـنا الكثيـر من العراقي
ومن قـادة الـشـيـوعـيـ بـاآلالف مـقـارنة
بإعدام الشهداء (وفق مرسوم جمهوري
لـــعـــبـــد الـــكـــر قـــاسم) فـــهـــد وحـــازم

وصارم."
لـيس من العقل و ال احلـكمة توقع طرف
يـقــدم لك خـدمـة بـدون مـقـابل وهـذا مـا
ــتـبــادلـة ــصــالح ا يــتــعـارف عــلــيه بـا
صـــحـــيح أن هـــنـــاك اســـتـــزراع جـــائــر
ألراضـي الــــــعــــــراق فـي ظـل االحــــــتالل
ــصـلـحـة األمـبــراطـوريـة بـاألخص في
مــتـــصــرفــيــة الــعــمـــارة لــكن لــيس من
ـعـقـول أن يـأتي احـد من وراء الـبـحار ا
عـروف في أهل الـعراق فـيما لـيصـنع ا
ن يـحـكـمـونهم إخـوتـهم في الـدين أو 
من األسـتـانـة قـد تـركوهم نـهـبـاً لـلـجهل
ـــرض والــعــوز وكل قــيـم الــتــخــلف. وا
شــيـدت في الـعــراق سـدود ومـدت طـرق
ـدن الـعراقـيـة الـرئيـسـة سكك وربـطت ا
حـديـد. صـحيح أن هـذا من مـستـلـزمات
قــبـضـة الــسـلـطـة وجــني فـوائــد لـلـتـاج
الـبريـطـاني تمـهيـداً ألستـخراج الـنفط
لـكن احلـقـيـقـة األخرى هي مـا مـصـلـحة
ـدنـية في غـيـر الـعراقـيـ في إنـهاض ا

ـلـكـي الـهـاشـمي يــافع يـكـره الـنــظـام ا
ـسـتـشـفـيات وعـرابه بـريـطـانـيـا إنن ا
شـيـدت في بغـداد وبـقيـة األلـوية كـما
شــيـــدت طــرق وخــطــوط ســكك حــديــد
ومــيــنـاء وصــارت هـنــاك الــكـثــيـر من
الـبـيـوت بـالـطـابـوق ولـيس بـالـط أو

بالقصب في بغداد واحملافظات.
الــشـريف حـسـ وأوالده جـمـيـعـاً من
عــلي مــلك جنـد واحلــجــاز بـعــد والـده
وعـبد الله وفـيصل اخذوا عـلى الدولة
الـعـثــمـانـيـة إهـمـالـهـا لـتـنـمـيـة الـوطن
الــعــربـي اخــذوا عــلى الــعــثــمــانــيــ
اسـتـخفـافهم بـالـعرب بل وبـشكل غـير
مـباشـر تمـييـزهم الطـائفي. وظـنوا في
الـدولـة الصـناعـيـة العـظمى بـريـطانـيا
وحـلفـاءها بـارقة أمل في الـتخلص من
اجلـهل والتـخلف وتضـمن هذا وثـيقة
ــــــثــــــلي الــــــشــــــريف حــــــســــــ مع 

األمبراطورية.
جــاء فـيــصل إلى الــعـراق عــبـر مــيـنـاء
الـبـصـرة شـريـفاً هـاشـمـيـاً لـكـنه أصر
عـــلـى زيــارة مـــرقـــدي اإلمـــامـــ عـــلي
واحلـــســ قــبل تــوجـــهه إلى بــغــداد
وإصـر عـلى أن يكـون تـتويـجه في يوم

بيعة الغدير.
لـيس هذا موضوعي كله فـ فيصل ابن
الــشــريف احلــســ مــلك الــعــراق كـان
عـبقريـة قاتلت العـثمانـي وتخادم مع
الـبريـطانـي لـينـاء دولة عـراقيـة على
أمل أن تـكـون نـواة دولـة عربـيـة كـبرى
مـسـتقـلـة ومـعه قادة عـسـكريـ مـنهم

تـابـعت بـألم شـديـد كتـابـات الـعـديد من
ـفكرين" والناشط وبعض من رفاق "ا
أيـــام ســجـــني في الـــبــصـــرة واحلــلــة
تـناولت الـعيـد الوطني لـلعـراق وهناك
ن اركـسيـ والـناشـط  كـتـاب من ا
لكـي بالعمالة اسـتسهلوا دمغ الـنظام ا
ــتـحـدة واســتـشــهـدوا ويـا لــلـمـلــكـة ا
ـلك ـغـدور ا لـيــتـهم لم يـسـتـشــهـدوا بـا
غــازي ومـذكــرات مـرافــقه الـســيـد فـؤاد
ـلـك الـذي لم يــســتـوعب عــارف وهــو ا
مــوازين الـقـوة وسـبـل الـعـمل كـمـا دأب
والـده فــكـان مـصـيـره فـاجـعـة لـطـمـوح
الــعـراقـيـ واحــكـام قـبـضــة الـسـفـارة

البريطانية أكثر.
WOŽu{u  WK¾Ý«

نـعم كلنا هـتفنا يسـقط عمالء اإلجنليز
وكـلنا تغنيـنا بـ "نوري القندرة وصالح
جــبـــر قــطــيــنــاه" لــكـن هــنــاك أســئــلــة
مـوضـوعيـة تـعززهـا الـبحـوث الـعلـمـية
واإلحــصـاءات يــؤكـد الــراحل األسـتـاذ
الـدكتور وفـيق عمر نـظمي في أطروحة
وسومة "ثورة العشرين" أن دكـتوراه ا
ـــواطن في الـــواليــات مـــعــدل أعـــمــار ا
ـمـلكـة الـعـراقـية الـثالث الـتي عـرفت بـا
الـهاشمـية فيمـا بعد هو  27عـاماً على
أخـر أيـام الــسـلـطـة الـعـثـمـانـيـة وبـعـد
االحـــــتـالل االســـــتـــــعـــــمـــــاري اجملـــــرم
الـــبـــريـــطـــاني أصـــبـح مـــعـــدل أعـــمــار

. العراقي  39عاماً
ويـقول هو رجل قومي ناصري عارض
ـرحـوم عـبـد الـكـر قـاسم وكـان وهو ا
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تـــشـــاء  فـــأكــتــــــــــفي بـــهـــذا الـــقــدر
الـيسـير من التـفسخ لكــــــونه موازيا
ــــا حــــدث ويــــحـــدث فـي الــــعـــــــراق

احلالي .
wJK  ÂUE½

بـســقـوط الـدولـة الـعـثـمـانـيـة احـتـلت
بـريـطـانـيـا واليـاتـهـا الـثالث وشـكـلت
مــنــهــا دولــة الــعــراق بــنــظـام مــلــكي
ـاني مـسـتـغـلـة الـتـعـصب الـقومي بـر
واطنيها الـقبلي والديني والطـائفي 
ـصلحـتها اخلـاصة بعـكس ماعاملت
ؤسف فـي اخلليج لكل امير امارة وا
لـم يكن في هـذه الدولـة أي شـخصـية
مـن ذوي افــكــار مـــفــتـــوحــة لـــســحب
الـبساط من حتت اقـدام احملتل خللق
هــويــة وطـنــيــة لــلـدولــة الن اجلــمـيع
شـارب التعصـبية القبلـية للحصول
عـلى مبتـغاهم بالقـوة وجرى ماجرى
ـال العام في مـن سفك الدمـاء وهدر ا

االقتتال والنهب .  
إذا كــان اجملــتــمع الــدولي حتــول من
الــــتـــفـــسـخ الى الـــتــــقـــدم واالزدهـــار
بـــســـرعـــة مــذهـــلـــة بـــفـــضل الـــثــورة
الـصـنـاعيـة فـالعـراق اسـرع مـنهم في
الـتـراجع من مـؤسـسـة مـلكـيـة بـنـظام
ـــــاني الى الـــــوراء والى الــــعــــام بــــر
1881م بــأثــر الــتــعــصب ومــثــاال في
عـهـد الـنـظـام الـبـائـد تـاسسـت افواج
الـــــدفــــاع الــــوطـــــني مـن اشــــخــــاص
تخلف الكرد مـؤجرين والهارب وا
خـــاصـــة اثـــنــاء احلـــرب الـــعـــراقـــيــة
ـساعدة اشـخاص مادي االيـرانية 
حتت الـطلـب بتنـسيـبهم مـستـشارين
لالفــواج  والـسـمــاح لـلـمــسـتـشـارين
ـسـؤلـ االخـرين عن تـلـك االفواج وا
تروك فـيما بينهم بـتوزيع رواتب ا
فـي حالة شاذة لم تـكن في العراق بل
فـعله السلطان عبداحلميد لزجهم في
االقتتال الداخلي في العهد العثماني
لــتـشــويه ســمـعــتــهم  وبـعــد احلـرب
اخلـلـيـجيـة الـثـانيـة وفـرض احلـصار
عـلى الـعـراق وانـسـحـاب اجلـيش من

الــكـويت والـرواتـب كـادت ال تـسـاوي
كــيـلـو حلم فــانـتـشــر الـفـســاد بـشـكل
مـــريـب وانـــتـــقـــلت احلـــالـــة تـــلك مع
االرتــشـاء الى الـوحـدات الــعـسـكـريـة
بـكافة مستوياتها والى دوائر الدولة
وبـعــلم الـقـيـادة الـعـلـيـا الن الـرواتب
كـانـت التـسـد نـفـقـة الـذهـاب وااليـاب
مـن والى الدوائـر واصبحـت الرشوة
امـــرا ال مـــفــــر مـــنـــهـــا واســـاســـا مع
الــرواتب الى الــيـوم إال مــانـدر وكـان
الــتــعـــيــ مــفــتــوحــا امــام اجلــمــيع
واحــــيــــانـــا الــــتــــغــــضي عن بــــعض

الشروط الثانوية .
ويــظـهـر بـان الـفـســاد لـيس مـرتـبـطـا
بـالــعـسـر والـيـسـربل حـالـة مـتـوارثـة
يــجب مــعــاجلــتـهــا ثــقــافـيــا  فــبــعـد
ســـقـــوط الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد وزيـــادة
الـرواتب بشكل لم يـكن متوقعا زادت
وازات الـرواتب والتع الـرشاوي 
زاد مـقابل مبالغ مالـية والوظائف با
ا جرى على ال العام طبـقا  ونـهب ا
هــــذه االرض قــــبل قــــرون والى ظالم
دامـس في الـتـفـسـخ في ظل عـلم الـله
اكــبــر ودســتـور شــرع عــلى مــبـاديء
الــــديـن االسالمي مــــقــــابـل شــــعـــوب
حتـــولت من الـــقـــرصــنـــة والــســـرقــة
والــنــهب الى دولـة الــقــانـون بــفـضل

ساوات  . العلم وثقافة العدل وا
إن رئـيس النـظام البـائد هـلك العراق
في حـروب لـتحـقيق اطـمـاعه ليـخلف
ـنـطـقـة عـلـى غرار امـبـراطـوريـة في ا
الـعهود الـغابرة والذين اخـلفوه على
طـبق من ذهب دون عنـاء او تضـحية
 اعـادوه الى الوراء قـرونا من الزمن
حلــســاب بــطــونــهم ونــســوا ســيـادة
الـدولة والـشعب وصـدق من قـال عند
الـبطون تعـمى العيون وقـال الدكتور
طه حــسـ وهـو ضــريـريـتــمـتم عـلى
ــوت  مــا اســخف ان يــقـود فــراش ا
ـــبـــصـــرين  رحـــمه الـــله  االعـــمى ا
ويـــظـــــــهــــر بـــان الـــعـــراق خـــلي من

كليهما  .

بالغ يـقومون بها لـيتقاضوا عـنها ا
ــقــررة لــهــا  وحــدث مــرة أن سـار ا
بــعض الــضـبــاط الــكـبــار بــجـيش ال
وجـود له وبـعد فـتـرة قلـيـلة اخـبروا
الـبـاب الـعـالي بـان اجلـيش قـد ابـيد
عن بـكـرة ابـيه وفعـلـوا ذلك لـتغـطـية
مـا كادوا يـتعرضـون له من فضـيحة
بـيع اسلـحة ويـتفـقون مع بعض من
شــيـوخ الـقـبـائـل عـلى نـهب اجلـيش
في امــاكـن مــعــيــنـة ثـم يــقــتــســمـون
كن نهوبات مع اولئك الشيوخ و ا
ان تـكون القصص مخـتلفة او مبالغ

فيها .
نـاصب والوظائف وقـيل ان بعض ا
الـكبـيرة كـانت تعـرض في استـنبول
ن ـزايــدة حـيث تـمـنح  ــا يـشـبه ا
يــقــدم رشــوة اكــبــر  والــرجـل الـذي
يـقـدم الـرشوة يـطـمع الى اسـتـرجاع
ـــنـــاسب من مـــادفـع مع الـــفـــائـض ا
ـسـكـيـنـة وال يـنـكر جـيـوب الـرعـيـة ا
وجــود بــعض االنـقــيــاء الـصــاحلـ
بــ مـوظـفي الــدولـة انـذاك بــنـسـبـة
قـلـيـلـة جـدا وفي عام 1901 م سـافـر
ــــعـــروفــــ الى احــــد الشــــخـــاص ا
ـــديـــنـــة الـــرمـــادي ســـوريــــا مـــارا 
فـاعترض مأمور النفوس طريقه ولم
يـــتـــركـه إال بـــعـــد ارتـــشـــائه ومن ثم
اعــتــذر الــيه قــــــــــائال ال تــؤاخـذني
ـامور وتـقول له فـان الـدولة تـرسل ا
ارتـش وأخذ اموال الناس وافعل ما

الــفـسـاد هـو االنـحالل وعـدم إحـتـرام
االعــراف والـشـيم والـقــوانـ ويـنـبع
من االسـتبداد وايـنما حل فـهو بداية
لـنهـاية ذلك اجملـتمع او تـلك السـلطة
او الــدولـة ولـذلك لم تـســتـقـر انـظـمـة
احلــكم في الــعــراق وتــوالت عـلــيــهـا
الــتــغـيــيــرات بـإســتــبـدال حــكــومـات
وانـقالبات عسكـرية واستمـر الفساد
بـشـكل وراثي الن احلـكـومـة ان كانت
مــنـتـخــبـة او مـتــسـلـطــة فـهي حتـمل
صـفة الـشعب النـها من صـلبه وعـليه
ان يــحــسم امــره في تــغــيـيــر ثــقــافـة
الـتـعصـبيـة واحلـروب واالقتـتال الى
ـدنــيـة لـبـنـاء حـكـومـات في خـدمـته ا
ـســاوات وهـمـا لــيـحــقق الـعـدالــة وا
اســاس االمن واالســتــقـرار ولــيــقـطع
جـــذور الـــفــســـاد الـــدائـــر عــلـى هــذه
االرض مـنـذ قرون كـما ورد في كـتاب
(دراسـة في طبيعة اجملتمع العراقي)
لـلدكـتور عـلى الوردي  ص 152 ومـا

تليها واليكم بعض النصوص .
وظف والضباط  عن مـبلغ تفسخ ا
ذكـــرت عن احــد رؤســاء الــدوائــر في
بـغـداد إنه تعـهد تـشيـيـد بنـاية عـامة
ــرة فـــبـــنــاهـــا مــرتـــ  إذ هـــو في ا
االولـى لم يـضع لـهـا اسـاسا ثـم عـمد
الـى احـراقـهـا وحــصل من جـراء ذلك
ال  وان قوات عـلى مبـلغ كثيـر من ا
اجلــيـش كــثــيــرا كــانــوا يــفــتــخــرون
بــســفــرات حـــربــيــة غــيــر حــقــيــقــيــة
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أكد االحتـاد اآلسيوي للـمالكمة قـدرة العراق على اسـتضافة
بطولة آسيا لفئة األشبال.

وقال نـائب رئيس االحتـاد العراقي لـلمالكمـة علي عبـد الزهرة
في بـيـان إن األمـ الـعـام لالحتـاد االسيـوي عـلي سـالمة زار
محـافظة الـسليـمانـية على رأس وفـد لالحتاد على مـدى يوم
واطـلع فـيـهـا علـى قدرة الـعـراق عـلى اسـتـضافـة بـطـولـة اسـيا

قبل. لألشبال مطلع شهر تشرين الثاني ا
وأضـاف أن انـطــبـاع وفـد االحتـاد
االسـيوي كان ايـجابيـا جدا بعد أن
اطــلع عــلى مــكـان اقــامــة الـبــطــولـة

وقــــاعـــات الــــتـــدريـب الـــتي
ســـتــجـــري عــلـــيــهــا
ـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات ا
ــــــشــــــاركــــــة ا
تــدريــبـــاتــهــا
اضــافـة الى
قــــــــــــــــــــرب
ـؤسسات ا
الـصـحـية
مـــــــــــــــــــن
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وقاعدة جـماهيريـة واسعة يـهمها ان
تـــشـــاهـــد الـــفــريـق بـــافــضـل صــورة
درب ووضعت ادارة اربـيل ثـقتـها بـا
الـسـوري في قـيـادة الـفـريق لـلمـوسم
نافسات بعد موسم انقذ التالي في ا
فـــــــيه االمـــــــور واالمـل في ان تـــــــاتي
ــقــبــلــة بــشــكل مــتــمــيـز ــشــاركــة ا ا
ـعــقـد وكـان واالبـتــعـاد عن الــوضع ا
الــنــادي قــد تــعــاقــد مع عــدة العــبـ

إلكمال صفوفه.

مـعـنى الـكـلـمـة بـعـد حتـقـيق وصـافـة
لقب الكاس .

qOÐ—«Ë uš«“

ـهـمـة امـام ويـبـدومـشـاركــة زاخـو بـا
ـتــو اصـلــة وخـوض فـتــرة االعــداد ا
ـبـاريـات الـتـحـضـيـريـة الـعـديـد من ا
بقيادة حمـزة هادي الذي يسعى إلى
حتـقـيق إجنـاز شـخـصي بـعد مـوسم
متاخر مع الديوانـية واليوم يتواجد
ـشـاركـة ـتــلك مـقـومـات ا مع فـريق 

بـــــعــــــد دعم الــــــفـــــرقــــــة بـــــعــــــددمن
الــعـنــاصـراجلــيــدة وقـبــلـهــا االعـداد
بـقيـادة ولي كـر الـذي يـســــــــــتـمر
مع الــفــريـق مــوسم اخــر وقــاد لــؤي
صالح فريق الكهرباء الى معســــــكر
في تــركــيــا قــبل الــعــودة إلى بــغـداد
وإكمـال فـتـرة االعــداد من أجل عكس
ذلك عـلى مــشـاركــة الــــــــــفـريق ومن
ــــــطـــــــلـــــــوب في ثـم الــــــظـــــــهـــــــور ا
نافســــــــات بـعد موسم ناجح بكل ا

نافسة على لقب الدوري. ا
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شاركة فاعلة ويامل النفط اجملتهد 
درب عبـر الـثقـة التي يـعـول علـيهـا ا
حــــسن احـــمـــد بــــعـــد االخـــتـــيـــارات
لــلــعــنــاصــر والــتــعـويـل عــلـيــهــا في
طـلوب وتكرار الوقوف في الظهور ا
ـتقـدمـة ومـواجـهـة وجتاوز ـواقع ا ا
الـــتــحــديـــات كــمـــا يــامل ان يـــحــقق
ـطــلـوب في لــقـاء االفــتـتـاح  ورغم ا
افتقاد فر يق الوسط لعدد من العبيه
بعـد االنتـقال لـفرق اخـرى لكن مـؤكد
غني شـهـد عـوضهم بالعـبـ قادرين
عـلى الـدفـاع عن الـفريـق وقيـادته في
ـنـافـسـة عـلى مـواقع مـثل كل مـرة وا
قـدمـة التي لم يـتـأخر عـنـها في اي ا

موسم كان .
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اكثر جماهـير الفرق انـتظارا للدوري
وعـلى نـار هم جــمـهـور الـزوراء بـعـد
مــوسم بــاهت وغــيــر مــتــوقع في كل
شيء لــــيـس مـــنــــهـم بل من الــــوسط
ـــدرب ايــوب الـــكـــروي وســـيـــكـــون ا
اوديـشو عـلى احملـك من أجل الـعودة
ـنــافـســة عـلى لــقـبي بـالــفـريـق الى ا
الدوري والـكـأس بعـد إقامـة مـعسـكر
خــــارجي ومــــبـــاريــــات جتـــريــــبـــيـــة
والتعاقد مع العب للدفاع عن ألوان
الفـريق ويتـطلع جـمهور الـنجف الى
طـلوب ـستـوى ا ان يرى فـريقه في ا
ــنـــافـــســة والـــلـــعب بـــطــمـــوحـــات ا
والــتــرتـيب اجلــيــد وبــذل أقــصى مـا
ـدرب احـمـد خـضـيـر ـكن من قـبل ا
والالعبـ بـعـد دعم الصـفـوف بوجه
جــديـدة واقــامــة مــعـســكــر في ايـران
واالمل في ان يكـون اجلـميع عـندثـقة

االنصار.
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ـوسم االخيـر بـعد احد افـضل فـرق ا
تمـيزة في الدوري شاركـة االولى ا ا
وتـواجـده بــقـوة وتـمــكن من حتـقـيق
ركـز الـثامن ومـؤكـد استـفـاد كثـيرا ا
شاركة والتحضير للموسم من تلك ا
ـقـبل من أجل حتـقـيق مـركـز افضل ا

ذكور. منها في تدارك األمر ا
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ونــسـتــعــرض هــنـا واقع مــشــاركـات
الـفرق الـتي يـتـقـدمهـا الـشـرطـة الذي
ـقبلة بـاحلصول على شاركة ا دعم ا
كأس السوبر بـداية االسبوع احلالي
افـــضـل مـــدخل لــــلـــدوري وعـــلى ا
واجهة اي منافس كان في استعداد 
جـولــة االفـتـتــاح وهـو مـا يــجـعل من
الفـريق قـويا النه احـتـفظ بـأكبـر عدد
ــوسم من مــثـــله من عــنـــاصــره في ا
االخـيــر اضـافــة الى تــعـزيــز مـفـارزه
ــكن الــقــول بــأنه في بــعــدد اخــر و
ـسـتـوى اجلـاهـزيـة وفق مــعـطـيـات ا
الذي قـدمه في السـوبر وخـوض لقاء
ـطـلـوب بـقـيـادة االفـتـتـاح بـالــشـكل ا
ـســتـمـر لــلـمـوسم مـؤمـن سـلـيــمـان ا

التالي.
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امـا وصـيف الـدوري االخـيـر اجلـوية
هو االخـر اسـتـقطب عـدد من االعـب
ـــعــــروفــــ لــــتــــعــــزيـــز صــــفــــوفه ا
والـــتــحـــضــيــر كـــمــا يـــجب خلــوض
نـافـسـات طبـعـا على لـقـبي الدوري ا
والكاس الـذي يظـهر اكـثر من مهم له
ويـــكــون قـــحــطـــان جــثـــيــرقـــد حــقق
ــبـاريـات االنـســجـام من خالل عـدد ا
الـــتي خــاضـــهــا الـــفــريـق في اربــيل
وبـغــداد وانـعــكـاسـهــمـا عــلى مـسـار
االمـور الـتي يـامل االنـصـار ان تـاتي
بـالـشـكل االفـضل ومـنـذ الـلـقـاء األول
ـني جـمـهــور الـطالب الـنـفس في و
ـاضي ـوسم ا تـكـرار مـا حتــقق في ا
والتحول الذي حتقق بعد فترة تاخر
وارتــبـــاك لــفــتــرة طـــويــلــة و يــعــول
جمهوره على جهود ثائر احمد الذي
عــاد لـــلــفـــريق واالمل فـي ان يــقــوده
ويـــقــدمه بـــالــصـــورة االفــضـل عــبــر
اخـــــتـــــيـــــارات طـالب الـــــصـــــفـــــوف
اجملـتـهـدين و جتـاوز الـهـفوات الـتي
اضي والـتـخلي ـوسم ا رافقـته في ا
عـن الـــوصـــافــــة في الــــدور االخـــيـــر
ــواجـهـة واالهم الـدخــول بـقـوة من ا
االولى وان يــكـــون مــتــوازن من أجل
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وصل قـادما من مـدينـة أصفـهان
اإليــرانــيـة وفــد نــادي ســبــاهـان
اإليـــراني إلى مـــديـــنـــة الــنـــجف

االشرف عبر مطارها الدولي.
ـالي وقــال عــلي هــاشم االمــ ا
لـــنـــادي الــــنـــجف فـي تـــصـــريح
صـــحـــفي ضــــمت الـــبـــعـــثـــة 40
ثلون فريق كرة القدم شخصا 
دون 19 عاماً فـئة الشـباب الفتا
إلى أن الـــفـــريـق األول لـــلـــنــادي
االيـراني تـعـذر حـضـورهم وذلك
ـنـافـسـات الـدوري الرتــبـاطـهم 

متاز. االيراني ا
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واضاف ان الزيارة جاءت ضمن
عد من قـبل النادي البرنـامج ا
وتـفـعـيل مـذكـرة الـتـوامـة وسـبل
ـستوى الـعالقات ب االرتقاء 
النادي لذلك جاءت الزيارة كرد
لـلـزيـارة الـتي قـام بـهـا قـبـل أيام

وفد نادي النجف لكرة القدم.
واشـار الى ان الزيـارة يتـخـللـها
إجـراء مبـاراتـ مع فرق نـاديـنا

الكروي ضمن استعدادات نادي
ســبــهـان لــهــذه الـفــئــة لـلــدخـول

نافسات الدوري االيراني.
وبــ أن إدارة الــنــادي اتــخــذت

كـل اإلجـــــراءات الالزمــــــة الـــــتي
تــــمـــكـن الـــفــــريق الــــضــــيف من

دينة النجف. اإلقامة 
ـدة وتـابع أن الـزيــارة تـسـتــمـر 

خمـسة أيـام وفق منـهج معد من
ضمنه مباراتان وديتان.

وكــان في اســتــقــبــال الــوفــد في
ــــطـــــار إدارة نــــادي الـــــنــــجف ا

كوردسـتان.وقـال نائب رئـيس احتاد
الغولف وصفي الـكناني في تصريح
ـلــعب شُـيّـد في اربـيل صـحـفي ان ا
وفق مـواصـفــات دولـيـة وعـلى وشك
اإلجناز.واضاف لـقد اصبح بـامكان

الـــعـــراق اســـتــضـــافـــة بـــطــوالت في
ستقبل بعد االنتهاء واكمال عملية ا
ـلـعب اإلنـشـاء بـالـكـامل مـبـيـنـا أن ا
سيـكون جـاهزا الحـتضـان البـطوالت

قبل. بدءاً من العام ا
كــمـا اشــار الـكــنـاني إلى ان الــعـراق
ســـــبق ان امــــتـــــلك عــــدة مـالعب في
ـاضي مـنـهـا في كـركـوك والـبـصـرة ا
وحتـــديــداً شُــيّــدت عـــبــر الــشــركــات
الـنـفـطـيـة لـكن هـذا الـذي سـيـشـارف
عــلى اإلجنـــاز يــعــد األول من نــوعه
ية وقد شيـد طبقـاً للمـواصفات الـعا
ـنــتـخب لــلـعــبـة الــغـولـف.يـذكــر ان ا
الـعـراقي لـلــغـولف شـارك في بـطـولـة
آسيا واحملـيط الهـادي للـغولف التي
ـــاضي جـــرت في اإلمـــارات الـــعــام ا
وحـقق نــتـائج جـيــدة وشـارك فـيـهـا

عدد من أبطال اللعبة في العراق .
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الـقـاعــة الـتي سـتــسـتـضـيف الــبـطـولــة.وأشـار إلى أن الـزيـارة
شــمـلـت ايـضــا الــفـنــدق الــذي سـيــكــون مـكــانــاً القـامــة وفـود
ـوتـمر ـشـاركـة الـذي يـضم قـاعـة كبـيـرة القـامـة ا ـنـتـخـبات ا ا
رافق الـتي من شانـها اقـامة بـطولـة تلـيق باسم الفـني وكافـة ا

العراق.
ثل االحتـاد االسيوي أعلن عن وختم عـبدالزهرة حـديثه بأن 
ا شاهده سواء على مستـوى البنى التحتية سعـادته 
او على مـستوى التـطور العمـراني في محافظة
الــسـلــيـمــانـيــة االمــر الـذي دفــعه الرسـال
رسـالة صريحة لالحتـاد االسيوي تؤكد
أن الــــــعـــــراق قــــــادر ومــــــؤهل عــــــلى

استضافة البطولة.

فريق الشرطة بكرة السلة

منـذ اسابيع والفـرق احملليـة تنتـظر قرار االحتاد الـعراقي لكـرة القدم باعالن
قبل  لكن االخير كان مصراً على متاز للموسم ا ـشارك بالدوري ا عدد ا
ثل مـخـالـفـة كل مـا يصـرح او يـعـلـنه او يـوعـد به اآلخـرين وعـمل بـطـريـقـيـة ا

حيه النهار). الشائع (كالم الليل 
ـمـتاز صـرحت بـان عـدد فرق الـهـيئـة الـتـطبـيـعيـة في بـدايـة انطـالق الدوري ا
قبل سـيكون 18 ناديـا اي هبوط اربعـة فرق وصعود فـريق  لكن ـوسم ا ا
االحتـاد الـعـراقي اعـلن عن نـيتـه تنـظـيم دوري لـلـمحـتـرفـ بـعدد 16 او 18

فريقاً .
شاركة 20 نادياً  لكن هذا الرأي أهمل وحل بدال عنه دوري التراخيص و
وفي الفـترة االخـيرة وبعـد انتهـاء الدوري جـاءت فكرة مـباريـات (البلي اوف)
ـشـاركة انـديـة النـاصـريـة ودهوك وامـانـة بغـداد  عـلـما انـهـا غيـر مـوجودة

سابقة. بلوائح ا
ـتواجـدة والـهـابـطة ـاضـيـة حصـلت ادارات جـمـيع االنـديـة ا وفي االسـابـيع ا
ـمتاز في على وعـود من رئيس االحتاد وبـعض اعضاءه بـالتواجـد بالدوري ا
ـطب ومشـكـلة حـالـة اكـمال مـلف الـتراخـيص  عـنـدها اوقـع االحتاد نـفـسه 
ـيـنـاء وامـانـة بـغـداد والـديـوانـيـة جـديـدة النه اعـطى األمل مـن جـديـد النـديـة ا

متاز. بالعودة للدوري ا
لكن قـرارات جلنـة التـراخيص كـانت واضحـة بان الـنادي الـذي يهـبط لدرجة
متاز حـسب تعليمات االحتاد شـاركة بالدوري ا كنه ا ادنى وينـجز ملفه ال 
الدولي (الـفيـفـا) واالحتاد اآلسـيوي  الن هـذا الـقرار لـو اتخـذ فـأنه سيـنهي

نافسة العادلة مع فرق الدوري . مبدأ ا
وبـعـد شد وجـذب بـ االنـدية الـهـابطـة وجلـنة الـتـراخيص واالحتـاد الـعراقي
ـاضي واعـلن من لـكـرة الـقـدم  الـذي عـقـد اجـتـمـاعه االخـيـر لـيـلـة الـثالثـاء ا
شاركة 19 نادياً وهي ـمتاز  لـلموسم اجلـديد سيكـون  خالله ان الدوري ا
االنـدية الـ 16بتـسـلسل الـدوري  ونـاديا احلـدود وكربالء الـعـائدان لـلدوري

باريات (البلي اوف). متاز  ونادي دهوك الفائز  ا
متاز  قررت شاركة بـالدوري ا ومبـاشرة وبعد اعالن االحتاد عـدد االندية ا
ـؤقـتـة تـقـد شــكـوى السـتـرداد حـقــهـا  والـتـوجه إلى ـيـنــاء ا ادارة نـادي ا
احملاكم احملـلية والدولـية وتقـد كل األدلة واحلقائق واخلـروقات التي عمل
يناء  ـكتب التنفيذي لالحتاد وجلنة التـراخيص والتي تسببت بابعاد ا بها ا
ـدربـ والالعـب عـلـمـا ان الـفريـق صرف مـبـالغ مـالـيـة كـبـيـرة عـلى عـقـود ا
احملتـرفـ واحملـليـ  النه سـبق وان حـصل عـلى وعود من االحتـاد بـابـقاءه

متاز . بالدوري ا
يناء واقع التواصل االجـتماعي بان جمـهور ا وهنـاك كالم اثير هنا وهـناك 
ـيناء والبـصرة سـيعـمل علـى افشال كـاس خلـيجي 25 في حـالة عـدم لعب ا

متاز . بالدوري ا
وهددت ادارة نـادي امانة بغداد ايضا بانها استغربت قرار االحتاد العراقي
بـاعتماد 19 ناديـاً  وان طريق احملاكم سيكون الـفيصل بينه وب االحتاد 
وان ادارة الـنادي سـتقـدم شـكوى لـدى مـحكـمة (CAS) الـدوليـة الستـعادة

سلوب. حق النادي ا
ـينـاء وامانـة بـغداد والـديوانـية بـامـتالكهـا وثائق تـدين االحتاد تـهـديد انـدية ا
وجلـنـة الـتـراخـيص  وانـهـا سـتـقـدم شـكـوى عـلى االحتـاد بـاحملـاكم احملـلـيـة
متـاز  حالة جـديدة لم يشـهدها الدوري والدولـية بعـد ابعادها عن الـدوري ا
ـعـمـعـة احملاكم الـعـراقي سـابـقاً فـهل االحتـاد احلـالي بـورطـة? وهل سـيعـود 

الدولية من جديد?.
يـبـدو ان لــعـنــة اصـابت االحتـاد الــعـراقي لــكـرة الـقــدم  وان طـريق احملـاكم
كلفة سوف لن ينتهي  السيما وان محكمة (CAS) الدولية ربحت الكثير ا
تمـيزين  السيما من العمـلة الصعـبة بعد ان اصبح الـعراقيون من زبائـنها ا
بعـد جناح الهـيئة الـعامة لالحتـاد في ابعاد نـاحج حمود من الـرئاسة واعادة

االنتخابات في عام 2014.
ولم يسـتمر احتـاد عبـد اخلالق مسـعود بـدورته الثانـية  الن الـرئيس احلالي
عـدنـان درجــال قـدم شـكـوى ضــد االحتـاد بـنــفس احملـكـمـة والــقى بـعـدد من

العامل باالحتاد في السجن بتهمة التزوير.
يـاترى هل سـتدور الـدوائر من جـديد وتـقوم ادارات
بــعض انــديـة الــدوري بــتــقــد شــكــوى رســمــيـة
باحملـاكم احمللـية وفي حالـة عدم انصـافها فـانها
ســتـــلــجــأ حملــكــمــة (CAS) الــدولــيــة من اجل
ـسلـوبة (حـسب وجهة احلصـول على حـقوقـها ا

ستمر. نظرها) لننتظر مسلسل احملاكم ا
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متاز سابقات تختلف مع احتاد الكرة قبل اعالن قرعة ا »ŸUL²ł∫ جلنة ا

بغداد- الزمان
أعــلن إحتـاد الــغــولف الــعـراقي عن
قرب افـتتـاح أول ملـعب رسمي لـهذه
الـرياضـة عـلى مـسـتـوى البالد وذلك
فـي مــديــنــة أربــيل عـــاصــمــة إقــلــيم
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نسق قـرر إقامـتها في مـحافـظة كـركوك.وقـال ا أعلن االحتاد الـعراقي لـبنـاء االجسـام تفاصـيل بطـولة الـعراق لـلمتـقدمـ وا
اإلعالمي الحتاد بناء االجسام العراقي والعربي هشام الواني في تصريح صحفي إن فعاليات بطولة اندية العراق للمتقدم

لبناء االجسام للعام  2022 ستنطلق في محافظة كركوك.
ـؤتمـر الفني ومـيزان الـبطـولة في السـاعة الـعاشـرة صباحـاً في قاعـة عمر وأضاف بـحسب قـانون االحتـاد الدولي سيـكون ا
ـركز الثـقافي.يذكر ان قبل أمـا اليوم الـثاني سيـكون مخصـصاً للـعرض والتـتويج مباشـرةً في مسرح ا جيم يوم اخلـميس ا

البطولة ستقام للفترة من 7-6 من شهر تشرين االول احلالي.
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ـمــتـاز بــكـرة تــتـرقب فــرق الــدوري ا
ــسـابــقـة الـتي الـقــدم نـتــائج قـرعـة ا
ستـقـام في قـاعة احملـطـة ظهـر الـيوم
ومـواجـهـات اجلـولـة األولى حتـديـدا
ناسبة بل وجميعها تأمل اللقاءات ا
السهلة وحتقيق الـبداية عبر حتقيق
ـطلـوبة لـلمـرور من مهـمة النـتيـجة ا
االفــتـتــاح بــسالم لــكي تـكــون الــفـال
احلــسـن والن اي من الــفـــرق اليــريــد
مواجهـة ضغط الـنتائج الـسلـبية من
الــبـدايــة و الــكل يــعــلم أنه ال تــوجـد
ضـــمــــانـــات أليـــة مـــو اجـــهـــة حـــتى
تــلـعــبـهــافي مالعــبـهــا كـون اليــوجـد
فـريق قـوي وآخـر ضـعـيف واجلـمـيع
يــامل بــعــبــور حــاجــز الــلــقــاء األول
واخلروج مـنه بـكامل الـنـقاط خـاصة
وأن اغـلب الـفـرق قـد تـكـون لم تـنـهي
ـطــلــوب الســبـاب بــرنــامج االعــداد ا
مـختـلفـة مـا يجـعـلهـا تـشعـر بـضعف
االنـــســجــام لــكـي تــقف عـــنــد بــدايــة

مقبولة على األقل.
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وان فـــــرق تـــــريـــــد جتــــنـب الـــــفــــرق
اجلمـاهيـريـة التي حـضرت بـاألموال
التي جلـبت لها األسـماء واستـقطاب
افــــضل الـالعــــبـــ قــــبـل ان تـــنــــهي
مـعـســكـرات مـتـكــامـلـة داخل وخـارج
البلـد وتكون قـد حققت عـمليـة البناء
شاركة بنسبة عالية وحتديد مسار ا
ــتــاحــة امــام مــعــانــاة فــرق اخـرى ا
بالكاد دبرت االمور ولوباحلد األدنى
وهــنــا نــود االشــارة الى االمــر االهم
ــــوضـــوع وهــــو عــــلـى جلــــنـــة فـي ا
ــسـابــقــات واحتـاد الــكــرة اخـذ في ا
االعــتــبــار مــوعــد افــتــتــاح ونــهــايــة
ـــســابــقـــة كــمــا يـــجــرى احلــال في ا
االحتــــادات احملـــــلــــيــــة ووضع حــــد
ــســابــقـة لالرتــبــاك الــذي تـقع فــيه ا
ــالــيــة مــا وسط تــقــديــرات الــفــرق ا
يــــؤدي إلى وقــــوعـــهــــا في مــــشـــاكل
مـتــكـررة وهي من تــدفع الـثــمن امـام
كن تبـرير تكراره اطالقا رغم أمر ال
تعاقب االدرات التي لم يستطيع أحد

الـرياضي مـتمـثلـة بنـائب رئيس
النـادي رزاق وهاب وأمـ السر
بــاسم مــحــمـد وعــضــو الـهــيــئـة
اإلداريــــة األســـتـــاذ عــــلي نـــايف

الغزالي.ومن جهـة اخرى أعلنت
الـسـعـوديـة فـوزها بـاسـتـضـافة
دورة األلــــــعــــــاب اآلســــــيــــــويــــــة
الـــشــتـــويــة لـــعــام  2029والــتي
ـديـنـة نـيوم تـعتـزم تـنـظـيـمهـا 
ـسـتـقبـلـيـة على سـاحل الـبـحر ا
األحمر فيما تشكل استضافتها
لــلــبـطــولـة عــودة لــتـنــظــيم هـذه
األلــعــاب لــلــمــنــطــقــة بــعــد اخـر

تنظيم عام 2006.
ــــبــــيـــة وقـــالـت الــــلـــجــــنــــة األو
الـــســـعـــوديــة عـــبـــر تـــويـــتــر إن
بي اآلسـيوي يعلن اجمللس األو
فــــوز مــــلف تــــروجــــيــــنــــا 2029
بـــاســــتـــضــــافـــة دورة األلــــعـــاب
اآلسيوية الـشتوية في نـسختها
الــــتـــاســـعــــة خالل اجلـــمــــعـــيـــة
العمومية الـ 41والتي عقدت في

كمبوديا.
وســـيــتم االنــتــهـــاء من تــطــويــر
ـنـتـجع اجلـبــلي تـروجـيـنـا في ا
عام 2026  حيث سـيوفـر مسارا
لــــلـــتـــزلـج في الــــهـــواء الــــطـــلق
وبـحــيـرة مــيــاه عـذبــة من صـنع

اإلنسان ومحمية طبيعية.
ويُـمـثل مشـروع تـروجيـنـا جزءا
ـنــاطق في نــيـوم مـن مـخــطط ا

وتقع هذه الـوجهة عـلى بُعد 50
كم من ســاحل خــلــيـج الــعــقــبـة.
وتــتــضـــمن وجــهـــة تــروجـــيــنــا
ارتــفــاعـات تــتـراوح من 1,500م
إلى 2,600م فـوق ســطح الـبـحـر
وتـغــطي مـسـاحـة تـقـارب 60 كم
شـروع على ـوقع ا مربع وفـقا 

اإلنترنت.
WO*UŽ WNłË

وقال وزير الـرياضة الـسعودي
األمـــيــر عــبــدالــعـــزيــز بن تــركي
الفـيصل عبـر تويتـر: "أصبحت
ـيـة خملـتـلف ـمـلـكـة وجـهــة عـا ا
األحداث الـرياضيـة" بفضل دعم

لك وولي العهد. ا
وبفوز ملف تروجينا 2029 تعد
الــســعـوديــة أول دولــة من غـرب
آسـيـا تسـتـضـيف دورة األلـعاب
اآلسيوية الشتوية بعد أن كانت
الــدوحـــة أول مــديــنـــة من غــرب
الــــقـــارة تـــنــــظم دورة األلـــعـــاب

اآلســـيــويـــة (األســـيـــاد) في عــام
شروع األكثر 2006.ونيوم هو ا
طمـوحا لـولي العـهد الـسعودي
األمــيـر مــحــمــد بن ســلــمـان في
مـلكة 2030 لتـقليل إطار رؤيـة ا
االعـتــمــاد عـلـى الـنــفط وتــنـويع
ا في ذلك من خالل االقتـصاد 

تطوير الرياضة.
وقـــال الــــفـــيـــصل بــــعـــد الـــفـــوز
بـاالسـتـضـافـة إن الـريـاضـة أحد
ــمـــلـــكــة 2030.. ركـــائـــز رؤيـــة ا
طـمـوحـنـا ألـعــاب شـتـويـة تـلـبي
عـاييـر الـفنـية وتـتجـاوز أعـلى ا
وتخلق جتربـة مستقبـلية فريدة
مـن نـــــوعـــــهـــــا ومـــــســـــتـــــدامــــة
ـشجع على حد للرياضي وا

سواء.
ومـــشــــروع نـــيـــوم الــــذي تـــبـــلغ
مساحته 26500 كيـلومـتر مربع
(10230 مـيل مربـع) على الـبـحر
األحمر سيشمل مدينة "ذا الين"
اخلـالـيـة من الكـربـون بـاإلضـافة
ـــــنــــاطق الـــــصــــنـــــاعــــيــــة إلى ا

واللوجستية.

o¹d: وفد

فريق سباهان
االيراني في
مطار النجف

نافسات احدى ا
احمللية للمالكمة
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ـــنــــافـــســـة مــــحـــلـــيـــا ــــســـتـــوى ا
وآســـيـــويـــا.وأضـــاف: حـــال وصـــول
الدعـوة  تـشـكيل غـرفـة عـمل إدارية
فــنــيــة لــدراســة كل األمــور احملــيــطـة
شـاركة وخـرجنا بـنتـيجة مـفادها با
ـشـاركـة بـقــوة والـذهـاب بـعـيـدا في ا
ــتـقـدمـة.من ـراكـز ا ـنـافـســة عـلى ا ا
دير اإلداري للفريق جانبه أوضح ا
رافـد عـبـد احلـسـ وفق الـبـيـان: أن
قـرعـة الـبـطـولـة سـتـقـام في الـ 19من
الـــشــهـــر احلــالـي عــلى أن تـــنـــطــلق
نـافـسات في الـ 21من شهـر كـانون ا
ــقــبل.وقـــال أيــضــا إن نــظــام األول ا
البطولة سيتم على وفق آلية الذهاب
واإليـاب فـي بـغــداد وبـاقـي الـبــلـدان
األمـر الـذي سـيـمـنح الـبـطـولـة زخـمـا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

تـلــقى فـريـق الـشــرطـة لــكـرة الــسـلـة
برفقة شـقيقه الـنفط دعوة للـمشاركة
في الــــنـــســـخـــة األولـى من بـــطـــولـــة
الوصل التي ستجمع نخبة من أندية
الـقــارة في نــســخـتــهــا األولى والـتي
ســـتــقـــام عــلـى وفق نـــظــام الـــذهــاب

واإلياب.
وقـال مــشــرف فـريق الــشــرطـة  عالء
شاركة في بحر العـلوم في بيـان إن ا
الـنـســخـة األولى من بـطــولـة الـوصل
الــتي ســـتــجــمع نــخـــبــة من األنــديــة
اآلسيويـة من بلـدان مثل كازاخـستان
وأسـترالـيـا والـصـ وإيـران ولـبـنان
وسوريا إضافة لدول اخلليج سيكون
لها أثر إيجابي على مستوى االرتقاء

فـنيـا وجـمـاهـيريـا كـبـيـرا نـاهيك عن
ــشــاركــة الـــتي تــمــثل قــوة الــفـــرق ا
ـتـطــورة سـلـويـا الـعـديــد من الـدول ا

على مستوى القارة.
WKLł Õdý

ـــثل عن وأضــاف: تـــواجــد الـــيــوم 
ـــنــظــمـــة لــلــبـــطــولــة في الــلـــجــنــة ا
الـعـاصـمـة حـيث  شـرح جـمـلـة من
الـــفــقـــرات اإلداريــة وطـــرحــنـــا عــدة
مقـترحـات من وجهـة نظـرنا ستـسهم
بــشــكـل فــاعل في إجنـــاح الــنــســخــة
األولى.اجلــــديـــر بــــالـــذكــــر أن فـــريق
الـشـرطــة سـيـفــتـتح مــوسـمه احلـالي
ـوهـبة ـواجـهـة احلـلـة عـلى قـاعـة ا
الـريـاضيـة في بـابل فـي السـادس من

الشهر احلالي.
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بـعناية لتـطهير جرحه “لديه جرح
كـبـير مـفتـوح على ذيـله وأنسـجته
حتــــلـــلت .وكــــان ذلك آكل الــــنـــمل
احلــرشـفي اخلــامس الـذي يــنـقـذه
تـسنغ وزمالؤه األطباء البيطريون
هـذا الـعـام وكلـهـا يشـتـبه في أنـها

تعرضت لهجمات كالب.
وقـالت كـبـيـرة األطـباء الـبـيـطـري
تــشـ يي-رو إنـهـا الحـظت زيـادة
مـــطـــردة في عــدد حـــيـــوانــات آكل
ــــصــــابــــة الــــنــــمـل احلــــرشــــفي ا
بـــإصـــابــات خـــطـــرة حتـــتــاج إلى
مـــعــاجلـــة فــوريـــة في الـــســنــوات
ـاضـيـة وكان مـعـظـمـها اخلـمس ا
ذيـولهـا مقـطوعـة. وهذه الـثديـيات
مـغطـاة بحـراشف صلـبة مـتداخـلة
وهي تـلـتف عـلى نـفـسـهـا لـتـصبح

عـلـى شـكل كـرة عـنـد مـهـاجـمـتـهـا.
والــذيل هــو اجلــزء األضــعف لـدى
احلـيـوان. وأوضـحـت تـش “هـذا
هــو الـسـبب في أن الـذيل عـادة مـا
يـكون أول عضـو يتعـرض للعض”
عــنـــد مــهــاجــمــة احلــيــوان. وقــال
بــاحـثــون ومـســؤولـون فـي مـجـال
احلـيـاة البـرية إن هـجمـات الكالب
الـتـي تـسـبـبت في أكـثـر من نـصف
مــجــمــوع اإلصــابــات مــنــذ الــعــام
2018 أصـــــبــــحت “الـــــتــــهـــــديــــد
الــرئـيــسي حلـيــوانـات آكل الــنـمل
احلـرشـفي فـي تـايوان ”فـي تـقـرير

اضي. صدر العام ا
 أكثر احليوانات تعرضا لالجتار 
يـصف دعـاة احلـفـاظ عـلـى الـبـيـئة
حــيــوانـات آكـل الـنــمل احلــرشـفي
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{ قـصــبـة عـقــرة (الـعـراق) (أ ف
ب)  –يــــغــــلب االســــمــــنت عــــلى
غالـبـية مـدن العـراق لـكن مديـنة
عقرة الواقعة في إقليم كردستان
شـمـاالً تـتـمـيّـز بـطـابع مـعـمـاري
مخـتلف فوسـطهـا مبـني حصراً
بـاحلجـر بـهدف حـمـاية وجـهـها
الـتــاريـخـي لـكن أيــضـاً من أجل
ـناخي.” درء مخـاطر “التـغـيـر ا
ــة في عـقـرة أزقّـة الــبـلــدة الـقـد
كن ضيّقة جداً أحـيانا حيث ال 
إلّـــا لـــلــــحـــمـــيـــر نــــقل الـــبـــشـــر
والـبضـائع. وكـانت تـضاريـسـها
هــذه الــتي يــصـعب اخــتــراقــهـا
سـبـب إنـشـاء مــديـنـة عــقـرة قـبل
2700 عام في الـهالل اخلصيب.
 الــيـوم تــواجه عــقــرة الـواقــعـة
عـلى بـعد 500 كـيـلـومـتـر شـمال
بغداد كمـا بقية مـناطق العراق
ـنـاخي. وب تداعـيـات التـغـير ا
ارتـفـاع درجـات احلـرارة ونـقص
ـتـزايـد يـعـدّ العـراق من ـيـاه ا ا
ب الدول اخلمس األكـثر عرضةً
ـناخي وفق لتـأثـيرات الـتـغيـر ا
ـــتــحــدة.  مــقـــابل تــلــكــؤ األ ا
السـلطات الـعراقـية في مـواجهة
ـناخي تـسعى مخـاطر الـتغـير ا
عـقـرة الـبـالغ عـدد سـكـانـها 100
ألف نسمة إلى مكافحة تأثيرات
ـنـاخي مــعـتـمـدةً عـلى الـتـغــيـر ا
أســالــيب األجــداد.  وفي حــ ال
يزال يسمح باستخدام االسمنت
في الــبــنــاء في الــضـواحـي هـو
ـنوع في الـبـنـاء والـتـرميم في
ــديــنــة الــتــاريــخـي مــنـذ وسط ا
العام 1991 حينمـا حصل إقليم
كــردســتـان عــلى احلــكم الــذاتي.
ويـشـرح بـلـنـد رضـا زبـير رئـيس
ـــبـــاني بــــلـــديـــة عـــقـــرة بـــأن “ا
احلـجـرية لـديـهـا بـالتـأكـيـد قدرة
قاومة ?”مضيفاً أن أكبر عـلى ا
احلـجــر يـسـمـح بـالـتــخـفـيف من
ــنـاخي ”ألن “تــأثــيـر الــتــغـيــر ا
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االسـمـنت يـرفع درجـات احلرارة
ويــؤثــر عــلى الــبــيـئــة. نــتــيــجـة
بنـائهـا في احلجـر تراوح ألوان
ـدينة بـ األصفر مباني وسط ا
الــشـــاحب والــبــنـي الــنــحــاسي.
بنى الذي وفي مثال عـلى ذلك ا
يـــرتـــفـع عـــنـــد مـــدخـل الـــبـــلـــدة
ـــــوروث عـن زمن ـــــة ا الـــــقـــــد
االمـبـراطـوريـة الـعـثـمـانـية الـتي
كـان الـعـراق جــزءاً مـنـهـا وبـني

في العام 1853. 
ــشـرف عـلى ـهــنـدس ا ويـقــول ا
ـنـازل في عـقـرة جـمـيل تـرمـيم ا
ـبنى كـان عبارة صديق إن هذا ا
حــيــنــهـا. عن ثــكــنــة عــســكــريــة 
سـتـخـدمة وتـستـقـدم األحـجـار ا
في عـمـلـيــات إعـادة الـتـرمـيم من
اجلبـال ويـستـخـدمون األحـجار
اجلـــيــريــة لــلــبـــنــاء. ســهل عــلى

الــنــاس الـبــنــاء بــاحلـجــر فــهـو
رخــيص وهـي مــادة مــتــوافــرة.
ويضـيف أن احلجـر يشـكل عازال

حراريا جيدا.
 اجلــدران احلــجــريــة عــريــضــة
جدار االسمنت مثالً سماكته 20
ســنــتــمـتــراً لــكن جــدار احلــجـر
تـراوح سـمـاكتـه ب  40إلى 60
سـنـتـمـتـراً. يـقـطن بـيـوار مـجـيـد
وهو عـامل بأجـر يومي يـبلغ من
العمر 37 عاماً في أعالي عقرة.
عــلـى عــتــبــة بــابه تــلــجــأ قــطط
صـغــيـرة إلى الـظلّ فــيـمـا الـرارة
تفوق األربع درجة مئوية. لكن
داخل بيته اجلوّ مـعتدل بسبب
احلجارة التي بني فـيها. ويقول
الــــرجل “لــــسـت بــــحــــاجــــة إلى
مــكـيّف عــنـدي مــبـرّد يــكـفــيـني
وهـو أقلّ ثمـنـاً مـشيـراً بـيده إلى

وتـــصــنّـــفه أنــقـــرة وحــلـــفــاؤهــا
الــغــربـيــون تـنــظــيـمــاً إرهـابــيـاً.
وتـملك تـركـيـا قـواعد خـلـفـية في

شمال العراق. 
اضي أدّت ضربات  وفي تموز ا
مــدفـــعــيــة إلـى مــقــتل 9 ســيــاح
عراقيـ في منطـقة سيـاحية في
اإلقــلـيم تــقع عـلى بــعـد عــشـرات
الكيلـومترات من عـقرة. واتهمت
سؤولية عن هذا بغداد أنقرة بـا
الهجوم فـيما رفضت تـركيا تلك
االتــهــامـات.  في عــقــرة يــفـضّل
الــســكـان االبــتــعـاد عـن أحـاديث

السياسة. 
ــثـلّـجـات إنه يـقــول عـلي بـائع ا
يـــفــرح عـــنـــدمـــا يـــأتـي ســـيــاح.
ان ويضيف يـأتيـنا عراقـيون وأ
وفرنسيون. يحبون قلب مدينتنا

التاريخي.

عماري هذا احلفاظ على اإلرث ا
يتيح أيضاً إنعاش السياحة في
عقـرة. وبـحسب هـيئـة الـسيـاحة
احملــلــيــة فــقــد اســتـقــبـل إقـلــيم
كــردســتــان 7.1 مــلـــيــون ســائح
خالل الـربع األول من عام 2022
غـالـبـيـتـهم عـراقـيون مـن منـاطق
أخـرى. وجنـح إقـلــيم كـردســتـان
فـي عـــكس صــــورة االســـتـــقـــرار
بــعــيــداً عن الــعـنـف الـذي نــهش
بــــقـــيــــة مــــنــــاطق الــــعــــراق في
الـسـنـوات األخـيـرة. لكـن اإلقلـيم
لـيس بـعـيــداً أيـضـاً عن ضـجـيج
الـسالح. وتـشنّ تـركـيـا اجملـاورة
مــراراً عـــمــلــيــات عــســكــريــة في
شـمـال الـعــراق بـهـدف الـقـضـاء
عـــلى عـــنــاصـــر حـــزب الــعـــمــال
الـكـردسـتــاني الـذي يـشنّ تـمـرداً
ضـدّ الدولـة الـتركـيـة منـذ عـقود

هــذا اجلــهــاز الــذي يــعــمل عــلى
ـيــاه الـتي تـنـعـش الـغـرفـة. مع ا
ذلك فإن سياسة البلدية القائمة
على البنـاء باحلجـر ترتبط كذلك
بـــالــتـــمـــويل. وعــلـى مــدى ثالث
سـنــوات أي بـ 2011 و2014
ســمــحت األمــوال الــعــامـة الــتي
خـصـصت لـلـمـديـنـة بـتـرمـيم 25
اً ومـسـجداً. لـكن هذه منـزالً قـد
الـــتـــمــويالت عـــلّـــقت في الـــعــام
ـالية وفق 2014 بسـبب األزمة ا

رئيس البلدية.
WŠUOÝ 

نع السكان وال يوجد اليوم ما 
من تـرمـيم منـازل أو بـنـاء مـنازل
الهم اخلاص شرط ألّا جديدة 
يستخدموا االسمنت إلّا في حال
“تـغــطـيـته بــاحلـجـر ?”بـحـسب
زبـــيـــر.  وتـــرى الــســـلـــطــات أنّ

{ باريس (أ ف ب)  –أعلن اخملرج
األمـــــــيــــــركـي وودي ألن أنـه بــــــدأ
االثـنـ في باريـس تصـوير فـيـلمه
الــــروائي اخلــــمــــســـ واسب 22
األول لـه بالـفـرنـسـية. وأوضح الن
الـبالغ 86 عـامـاً في بيـان أن عـمله
اجلـديد  كـوميـديا سـوداء بروحـية
مـاتش بـوينـتـوهو فـيـلم سابق من
الــعـام 2005 لــلـمـخــرج الـذي بـات
مـنـبوذاً من األوسـاط الـسيـنـمائـية
بعدما اتهمته ابنته بالتبني ديالن
فـارو باالعتداء عـليها عـندما كانت

طفلة.
ويــنــفي اخملــرج بــاســتــمــرار هـذه
االتــــهــــامــــات الــــتي لم يــــتــــوصل
حتـــقــيـــقـــان إلى أي نــتـــيـــجــة في

شأنها. 
ورغـم العـزلة الـتي تـعرّض لـها في
تـحـدة منـذ حـركة #مي الـواليـات ا
ــتـحــدر من تــو بــقي لــلــمــخــرج ا
نــيـويـورك والــفـائـز بــأربع جـوائـز
أوســـكــار جـــمــهـــور أوروبي وفيّ

خصوصاً في فرنسا.
إال أن فــيــلـمه األخــيـر “ريــفــكـيــنـز
فــــســــتــــيــــفـــال ”الــــذي صُــــور في
إسـبـانـيـا في سـان سـيـبـاسـتـيان
ـشاركـ فيه ـمثـل ا وكـان أبرز ا
الـفرنسي لوي غاريل لم يستقطب
سوى 89 ألـف مُشاهـد لدى عرضه

في تموز/يوليو.
أمـا في فـيـلـمه اجلـديد (واسب22)
فـــســـيــتـــعــاون وودي آلـن لــلـــمــرة
ـصور الـسـينـمائي اخلـامـسة مع ا
اإليـــطــالـي فــيـــتــوريـــو ســتــورارو
(أبــوكـالــيــبس نـاو) بــعـدمــا بـدأت
شراكتهما منذ (كافيه سوسايتي).
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تــلــعب دوراً مــلـحــوظــاً جـداً خالل
مـوجـة احلـر الـسابـقـة سـنة 2020
إال أنّ هــذه الـتــقـنـيــة أثـبــتت أنـهـا
“حلّ يـجنّب الوالية انـقطاع التيار
الكهربائي ”عنها من خالل تزويد
شـبكـة الكهـرباء بالـكمـية النـاقصة
مـن الطـاقـة. ويشـدد فـيـري على أنّ
هـذه التقنـية تمثل ما سـتبدو عليه
مــــســــتــــقــــبالً شــــبــــكــــة الــــواليـــة

الكهربائية.
وال تــزال كــالـــيــفــورنــيــا تــعــتــمــد
بــــصـــورة كــــبــــيـــرة عــــلى الــــغـــاز
الـطبيـعي واضطرت إلـى استيراد
الــــكــــهــــربــــاء مـن واليــــات أخـــرى
ـوجـة احلـر لـتـسـتـطـيع الـتـصـدّي 
األخــيـــرة. وضــاعــفت الــســلــطــات
دعـواتهـا للسـكان من أجل تـقليص
الـطلب على شبكة الكهرباء. ودُعي
الــسـكـان مـدى لـيـالٍ مــتـتـالـيـة إلى
عـدم تخفـيف درجة حرارة مـكيفات
الــهــواء في مــنــازلـهـم إلى مـا دون
25,5 درجـة مئوية وجتنيب شحن
سـيـاراتهم الـكـهربـائـية فـي الفـترة

األكثر دقة خالل اليوم.  
وكـانت دعـوات الواليـة هذه كـفيـلة
إلعـــادة إطالق اجلـــدل الـــقـــائم في
شـــأن عـــمـــلـــيــة إنـــتـــاج الـــطـــاقــة
تحدة. واسـتهالكها في الواليات ا
وانـتقد مسؤولون جـمهوريون كثر
ــقـــراطــيـــة وعــزوا الـــواليــة الـــد
ضـــعـف شـــبـــكـــة الــــكـــهـــربـــاء في
ـتجددة كـاليفـورنيا إلى الـطاقات ا

تقطع. وإنتاجها ا

بــأنه أكــثــر الــثــديــيــات الــتي يــتم
االجتــار بــهـا في الــعــالم مع كـون
الــطب الــصــيــني الــتــقــلــيــدي هـو

احملرك الرئيسي.
ورغـم أن قـشــورهـا مــصـنــوعـة من
الـكيراتـ هناك طلب كـبير عـليها
ستـهلك الـصينـي بسبب بـ ا
ثـبت بأنهـا تساعد االعـتقاد غـير ا
عـــلى در احلـــلــيـب لــدى األمـــهــات
ـرضـعـات. وأدى هـذا الـطلب إلى ا
تــــــنــــــاقص أعــــــداد آكل الــــــنــــــمل
احلـــرشــفي فـي كل أنــحـــاء آســيــا
وإفــريـقـيـا بـشــكل حـاد رغم حـظـر
ي عـلى اسـتـهـالكـهـا وتـمـويل عــا
جتـارة مربحة في السوق السوداء

الدولية.
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اخـر كشوفات احلسـاب السياسي شبه الـدقيقة عن الوضع
الـعراقي ظهـرت أمس في صحـيفة لـو فيغـارو الفـرنسيـة عبر
احلـوار الـذي أجرتـه مع رئيس احلـكـومـة الـعراقـيـة مـصـطفى
الـكـاظمـي وخلص فـيه الى انّ الـسـيـاسـي الـعـراقـيـ الذين
ـشهـد السـاعة  »بـانَ فشـلهم جـميـعاً ?”والـسبب يـتزعـمون ا
األول لذلك أنهم »ال يـحترمون الـقوان وال يؤمـنون إال بالقوة
والـسـيـطـرة .«وبـرأيه أن الـفـضـاء الـسـيـاسي »تـهـيـمن عـلـيه

شبكات الفساد واحملسوبية السياسية أو الشخصية«
هـذه اخلالصة جتيء في حلظـة زمنيـة خاصة في عـمر األزمة
الـعـراقيـة الـتي شـهدت الـدوس عـلى جـميـع اخلطـوط احلـمراء
تـقريـبا وبـتقـن حـاليـا ومنـها  االقـتتـال الداخـلي واستـخدام
الـسالح وهـذا االمـر كـان في نظـر بـعـضـهم قـبل أسـابيع من
ـستـحيالت الـتي يبـدو انّ ال مكـان لها احملـرمات وربّـما من ا

حتت سقف العملية السياسية في البالد.
ان راوغة بـشأنه وهو انّ عدم ا كن ا  الـتناقض ظاهـر وال 
الـزعامات بالقوان والسلوك السلمي وانتهاجهم طريق القوة
قـراطية كـانت وهماً وسـتارًا ألكثر واالسـتقواء يـعني انّ الد
من لـعـبــة مـحـلـيــة وإقـلـيـمــيـة ودولـيـة وال نــزال سـاقـطـ في
حــبـائــلـهــا. كـيـف نـتــوقع نـتــائج انـتــخـابــيـة مــثال يـحــتـرمــهـا
ارساتها في قراطية و خرجات الد سـياسيون ال يؤمنون 

زركش? احلياة اليومية برغم من انهم يرتدون ثوبها ا
مـا قاله الـكاظمي شـهادة تـاريخيـة مهـمة ألنه قـاد العراق في
مـرحــلـة امـتــدت عـلى مــدى عـامــ وشـهـدت أحــداثـاً كــبـيـرة
ومـحرجـة للـغايـة وانه ال يزال يـعتـقد انّ جنـاحه الرئـيس كان
في عـدم االجنرار الـى معـارك وصراعـات األخرين الـتي علت
سيرة اكثر فـيها أصوات الرصاص والصواريخ والطائرات ا
من مـرة ألنّ مــحـافــظــته عـلى ضــبط الــنـفس جــنّـبت الــعـراق
الـســقـوط في دوامــة الـعــنف مـجــهـول الــنـهــايـات وفي كالمه
َن جـانب ال يستهـان به من الضرورات التي تـتطلبـها القيادة 
يـتصدى  للمسـؤولية في بلد مقـسم ب الوالءات واالنحيازات
ـــلــيــشـــيــات واألحـــزاب والــدول واالطــمـــاع الــشــخـــصــيــة وا
ــســتــوطـنــة او بــاألحــرى فــيه بــلـد واالمــراض الــتــاريــخـيــة ا
اضـمـحـل فـيه مـفــهـوم الـدولــة الى حـد االنـعــدام في مـفـاصل
قابل من الصعب اقناع العراقي بدور شبه كثيرة لكن في ا
َن يـتزعم قيـادة بلـدهم السيمـا عندمـا تؤول أوضاعه مـحايد 
الى مـنزلـقـات خطـيرة من الـفـساد والـدم والتـخـلف تسـتدعي
كـما قـال الـكاظـمي نـفسـه للـصـحيـفـة الفـرنـسيـة ان يـكون في
الـعراق مـا نـصه (عـقد اجـتـماعـي جديـد وتـعديالت دسـتـورية
تـتـجاوب مع تـطـلـعـات اجملـتمع. الـذهـاب نـحـو سلـطـة مـركـزية
متهـنة على أساس الهوية ـسلحة ا قـوية وإعادة بناء القوات ا
الـوطنية ولـيس الطائفـية فضالً عن إصالح القـضاء والنظام
الـتعـلـيمـي والصـحي ومـحاربـة الـفسـاد الـذي ينـخـر األحزاب

كافة).
ـلعب يحتاج الى مـراقب خط ال احد ينكر ذلك  لـكن اللعبة ا
ـكن ان جتـرى ثم تـظـهـر نـتـائـجهـا من دون حَـكم لـه قرار ال 

نهائي ال احد يستطيع تغييره.
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من المــيَّـة كــعب في (بــانت ســعــاد) حــتى قــصـيــدة أحــمـد
شـوقي (ولـد الـهـدى). ومن (تـذكّـر جـيـرانٍ بـذي سـلم) ذلك
الوادي في طـريق الـبصـرة إلى احلـجـاز إلى (سلـو قـلبي).
ومن بـديــعـيـات ابن حــجـة احلـمــوي حـتى قــصـيـدة مــحـمـد
التهامي. تهتز القلوب باألذكار وتتعطر اجملالس باألشعار
في مقام الـنبي صـلى الله علـيه وسلم كـلما أطلَّ يـوم مولده

العظيم. نتنسَّم من ذكراه عطراً بريّا القرنفل.
وكـان األعــشى من كـبــار شـعــراء اجلـاهــلـيــة أول من مـدح
النـبي في قصـيدته الـداليـة التي يـقول في أبـياتـها مـخاطـباً

ناقته:
متى ما تُنِيخِي عندَ بابِ ابن هاشمٍ 
تُريحـي وتَلقـي من فواضِلِـهِ نـدى

لـــكن األعـــشـى لم يـــكـن صـــادقـــاً ال في عــــواطـــفه وال في
ـا أراد الـتـكسَّب بـالـشـعر والـتـقـرّب من الـنبي. مدائـحه. إ
فـلـمَّـا وجـدته قـريش في طـريــقه إلى لـقـاء الـنـبي صـلى الـله
ا رجعة. ائة من اإلبل فانصرف دو عليه وسلم صرفته 
ثم جاء من بـعده كعـب بن زهير بـثمـانيـة وخمـس بـيتاً في

الميَّته الشهيرة:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبولُ
متـيَّـم إثـرهـا لم يُـفـدَ مكبـولُ

الـغــريب أن هـذه الــقـصــيـدة الــتي أولع بــشـرحــهـا األدبـاء
دَّاحون ريـدون وتوارثها ا وعارضها الشعـراء وعشقها ا
ن أنـشـدت ب يـديه لم يـقلـها كـعب إال لـينـجو من تبـركاً 

وت بعد هجائه للمسلم وفيها يقول:  ا
أنبئتُ أن رسولَ الله أوعـدنـي
والوعدُ عند رسول الله مأمولُ
ال تأخذنّـي بأقوال الوشاة ولم
أذنبْ وإنْ كثرتْ فيَّ األقاويــلُ 

أمَّا أشـهر من عـارضـها من الـشعـراء فـهو الـبوصـيري في
قصيدته:

إلى متـى أنتَ باللذات مشـغولُ 
وأنتَ عن كل ما قدَّمتَ مسؤولُ

دائح وعارضهـا ابن نباتـة صاحب الـقصائـد اخلمس في ا
النبوية: 

ما الطرفُ بعدكم بالنوم مكحولُ
هذا وكم بيننا من ربـعـكـم ميـلُ
وعارضها أبو حيان األندلسي:
ال تعذاله فما ذو احلب معذولُ
العقل مختَـبَل والقلبُ متبــولُ

أمَّا الشاعر الثالث في تـاريخ القصيدة النـبوية فهو حسان
بن ثابت. يكاد يتفق أغـلب نقاد األدب العربي أن من أجمل
األبــيــات الــتـي قــيــلت فـي وصف الــنــبي كـــان هــذا الــبــيت

حلسان:
وأَحسنُ منكَ لم ترَ قطُّ عيني
وَأجْمَـلُ مِنْـكَ لَمْ تَـلدِ النّسَاءُ

ي تـــقــرأ حملــات وبــعـــيــداً عن الـــشــعـــر. فــفي األدب الـــعــا
اني يوهان غوته ودراسات عن حياة الـنبي من الشاعـر األ
إلى األديب الروسي تـولسـتوي إلى مـايكل هارت فـي كتابه
ـائـة ”أو “الـعـظـمـاء مـائــة أعـظـمـهم مـحـمـد” “اخلـالـدون ا
وهارت أستـاذ جامـعي أميـركي اختـار نبـينـا محـمداً صلى
الـله عـلـيه وســلم لـيـكـون عـلى رأس قـائــمـة هـؤالء الـعـظـمـاء

اخلالدين في عصره وجميع العصور. 
ومـحـمـد عـظـيم في كل مـيـزان كـمـا يـقـول الـعـقـاد ألنه عـلى
خلق عظيم.. وكيـف ال يكون على خلق
عظيـم وكان خلـقه القـرآن? فمن أحبَّ

محمداً فليتخلَّقْ بأخالقه.
وعـــسى أن جنـــد في ذكـــرى مَـــولــدهِ

رجاءً لنا ودعاء.
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{ ســــيــــدني (أ ف ب)  –أدرجت
أستـراليا امس  15نوعـاً جديداً
ــهـددة عــلى قــائــمـة األجــنــاس ا
ــا فـيـهــا حـيـوان بـاالنــقـراض 
ــنع ولـب صــغــيـــر مــتــعـــهــدة 
االخـــتــــفــــاء الــــتــــام ألنــــواع من

احليوانات والنباتات.
وأعـلـنت حـكـومـة رئيـس الوزراء
أنطوني ألبانيز عن خطة جديدة
مــدتـهــا عــشـر ســنـوات حملــاولـة
وقف انــقـراض 110 أنـواع ذات
أولــويـة وحــمــايـة 20 مـكــانـاً ذا

زيد من التدهور. أولوية من ا
وتـــــرمي اخلــــطــــة إلـى مــــنع أي
انـقـراض آخر لألنـواع الـنـبـاتـية

أو احلـيـوانـيـة مع احلـفـاظ عـلى
ــــئـــة من مـــا ال يــــقل عن 30 بـــا

مساحة اليابسة في أستراليا.
من ب  15نـوعـاً  تـصـنـيـفـهـا
حـــديــــثـــاً عــــلى أنــــهـــا مــــهـــددة
باالنـقراض هـناك حـيوان بـارما
الصغير وهو جنس مهدد جراء
حــرائق الــغـابــات واحلــيــوانـات
ـــفــتــرســـة إضــافـــة إلى أفــعى ا
كويـنـزالند الـرمـادية الـسـامة أو
حـــتى جــــنـــدب صـــغــــيـــر عـــد
األجــنــحـة يُــلــقب بــجــنــدب عـود
الثـقاب وهـو معـرض للـخطر في
مـــواجــهـــة اجلــفـــاف واحلــرائق
ــتــكــررة. وتــقــول مــجــمــوعـات ا

ـنع انـقراض بـحـمـلـة احلـكـومـة 
أنــواع جــديــدة من احلــيــوانــات
والنبـاتات. وقـال باشا سـتاساك
من مـؤسـسة احلـفظ األسـتـرالـية
إن الهدف طمـوح ولكنه ضروري
ــقــبــلــة من لــتــمــكــ األجــيــال ا
األســـتــــرالــــيـــ مـن (مـــعــــرفـــة)
احلــــيــــوانـــــات مــــثـل الــــكــــواال
والبـوسوم اجلـبلي كـما أن وقف
تدمـير مـوائل احليـاة البـرية هو

فتاح لتحقيق هذا الهدف. ا
وقـدّر البـاحـثون تـكـلـفة مـعـاجلة
انـقــراض األنـواع في أسـتــرالـيـا
ليار دوالر سنوياً وفقاً لباشا

ستاساك.

2020) عـــلى وجـه اخلـــصــوص
عواقب مدمرة على أنواع كثيرة.
نحن مصممون على منح احلياة

البرية فرصة أفضل.”
وأضـافت تـصـنيـف األنواع عـلى
وجب أنهـا مهـددة باالنـقراض 
الـقــانـون … خـطـوة حــاسـمـة في
حـمـايـة األنـواع والـسـكان الـذين

يحتاجون إلى مساعدة طارئة.
كـمـا أن إدراج األنـواع عـلى أنـها
ــنــحــهــا مــهـــددة بــاالنــقــراض 
ـوجب قـانـون احلفظ احلـمايـة 

األسترالي.
وأشادت مـجمـوعـات ناشـطة في
مــجـال حــمــايـة احلــيــاة الـبــريـة

احلفاظ على التـنوع البيولوجي
إن الـكــثـيـر من األنــواع الـفـريـدة
في أســتــرالـيــا تــواجه حتــديـات
وجــوديــة مع تــقــلص مــوائــلــهـا
بــســـبب األنـــشـــطـــة الــبـــشـــريــة
واألحداث القصوى مثل حرائق
الــــــغـــــابـــــات فـي عـــــامي 2019
و2020. وتسببت هذه احلرائق
الــهـــائــلـــة في حــرق 8.5 مالي
هـــكــتـــار في شـــرق أســتـــرالــيــا
وتـســبـبت في نـفــوق أو تـشـريـد
مليار إلى ثالثة مليارات حيوان.
وقالت وزيـرة البـيئـة األستـرالية
تــانـيــا بـلــيـبــيـرسك “لـقــد كـانت
حلـــــرائـق الـــــغـــــابــــات (2019-

{ ســ شـو (تـايـوان) (أ ف ب) –
فـي مــعــظـم مــوائـــله يــأتـي أكــبــر
تــــهــــديــــد حلــــيــــوان آكل الــــنــــمل
احلـرشفي الذي يتم االجتار به من
الــبــشــر. لــكن في تــايــوان تـواجه
ــتـقـشــرة خـطـرا هــذه الـثـديــيـات ا
مـــخــتــلـــفــا: زيـــادة أعــداد الــكالب
الــضـالـة. رأى الـطـبــيب الـبـيـطـري
تــسـنغ شــاو-تـونغ ( 28عــامـا) مـا
ـــكن لــلـــكــلـب أن يــفـــعــله بـــهــذه
اخملـلوقات اللطيـفة أثناء مناوباته

في مستشفى في هسينشو.
ــاضي عـمل عــلى إنـقـاذ الــشـهـر ا
حـيـاة ذكـر صـغـيـر من حـيوان آكل
الـنـمل احلرشـفي كان يـحتـضر في
ضوغ. البرية أليام ونصف ذيله 
وقــال تـسـنغ وهـو يـقـلب احلـيـوان

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
بــعــد مـرحــلــة جتــريـبــيــة بـات زر
(تـعديل) التـغريدات متـاحا لبعض
دفـوعة من مـسـتخـدمي النـسخـة ا
تـويـتـر في عـدد قـلـيل مـن الـبـلدان

نصة الثالثاء. على ما أعلنت ا
وأشــارت اجملــمـوعــة الـتـي تـتــخـذ
مقرا لها في سان فرانسيسكو إلى
أن مـسـتـخدمـي (تويـتـر بـلو) وهي
ـكن االشتراك بها خـدمة مدفوعة 
فـي مقابل خمـسة دوالرات شهريا
فـي كل من أســــتــــرالــــيــــا وكــــنــــدا
ونــيــوزيـــلــنــدا بــات في إمــكــانــهم
تـصحـيح تغـريداتـهم بواقع خمس
مـرات كحد أقصى لكل تغريدة في
الدقائق الثالث التي تلي نشرها.
ـــرحـــلــة وأوضـــحت تـــويـــتــر أن ا

الـتـجـريـبـية الـتي أطـلـقـتـهـا مـطلع
الـشهر الفائت “حـصلت بنجاح?”
الفـتة إلى أنها سـتوسع نطاق هذه
ـتـحـدة اخلــاصـيـة إلى الــواليـات ا
“قـريباً. وكانت الـشبكة أشارت في
مـطلع أيلول/سبتمـبر عبر موقعها
اإللـكـتروني إلى أن هـذه اخلاصـية
اجلـديدة “يـجب الـنظـر إلـيهـا على
أنــهــا فــتــرة قـصــيــرة لــتــصـحــيح
األخــــطــــاء اإلمـالئــــيــــة وإضــــافـــة
ــســتــخـــدمــ آخــرين) إشـــارات (

وأمور أخرى.”
ـستخـدم عالمة وسـتظـهر لدى ا
صـغيرة على شكل قـلم للداللة على
أن الــتـغـريـدة تـعــرضت لـلـتـعـديل
وســيــتــاح لــهم مــعــايــنــة الــنــسخ

السابقة منها.

{ لـــونغ بـــيــتـش كــالـــيـــفــورنـــيــا
ـتـحـدة) (أ ف ب)  –لم (الـواليـات ا
تـشهـد شبـكة الـكهـرباء انـقطـاعات
كـــبــيــرة في كـــالــيــفـــورنــيــا أوائل
أيــلـول/سـبــتـمــبـر عـنــدمـا وصـلت
درجــــــة احلــــــرارة إلى  45درجــــــة
مـئوية عـكس ما كان يـحصل سنة
 .2020ويـعـود أحد أسـبـاب حتمّل
الـشبكة لهذا الضغط إلى مجموعة
بـــطـــاريـــات عـــمالقـــة قـــادرة عـــلى

تخزين الطاقة الشمسية.    
ومـن مركزه الواقع في لونغ بيتش
الــذي ثُـبّـتت فـيه آالف الـبـطـاريـات
فـي صــفــوف وكــأنــهــا مــزرعــة من
اخلـوادم يـعـتـبـر وايـكـو ويـرتا أنّ
مــحـطـته الــتي تـبـلـغ قـدرتـهـا 400
مــيـــغــاوات وتــشــكّل إحــدى اكــبــر
احملـطات في الـوالية تـعمل بـكامل
طــاقـتــهـا خالل مــوجـة احلــر الـتي
ــنــطــقـة.  ويــقــول مــديـر ضــربت ا
زودة الـعملـيات في شركة AES ا
لـــلــكــهـــربــاء والــتـي تــتــولى إدارة
احملــــــطــــــة مــــــنــــــذ 2021 جــــــرت
االسـتعـانة بـالبـطاريـات  التي كان
لها دور أساسي خالل موجة احلر
األخـيـرة. وتمـكنت الـشـركة بـفضل
الــبــطــاريـات مـن تـخــزين الــطــاقـة
ـنـتَـجَـة خالل الـنـهـار الـشـمـسـيـة ا
وإعـادة تـوزيـعـهـا مـسـاءً “لـتـلـبـيـة
حــاجـة الــنـاس من الــكـهــربـاء بـ
الــســاعــة الــرابــعــة أو اخلــامــســة
والـعـاشرة مـساءً ?”عـندمـا تواجه
شـبـكة الـكهـرباء خـطر الـتوقف عن

الــعـمل نــتـيـجــة انـخـفــاض إنـتـاج
الـكهرباء من الطاقة الشمسية عند
الـــغــروب وارتـــفــاع الـــطــلـب عــلى
مــكــيـفــات الــهـواء. وفي آب 2020
دفــعت مـوجـة حـر قــاسـيـة ضـربت
ــتـــحـــدة واليــة غـــرب الـــواليـــات ا
كـالـيـفـوريا الـتي تُـعـتـبـر رائدة في
ـتـجـددة إلى قطع مـجـال الـطاقـة ا
الــتـيــار الــكـهــربـائي عن 800 ألف
مـنـزل وشركـة خالل فتـرات مـعيّـنة
عـــلـى مـــدى يـــومـــ وهـــو مـــا لم
يـحــصل مـنـذ نـحـو عـشـرين سـنـة.
ُسـجّلة ـوجات احلـر ا ولـلتـصدّي 

هــــذا الـــعـــام جُــــنّـــبت الــــبـــيـــوت
والـــشـــركــــات انـــقـــطـــاع الـــتـــيـــار
الـــــكـــــهـــــربـــــائـي عـــــنـــــهـــــا أوائل
ُـنافـسة أيـلـول/سبـتمـبـر بفـضل ا
الــتي أُطــلــقت لــتــحــقـيـق األهـداف
ـناخـية في كـاليـفورنـيا. وتـسعى ا
الــواليـة إلـى إنـتــاج طـاقــة خـالــيـة
بـصورة كاملة من الـكربون بحلول
عــــــام 2045. وبــــ عـــامي 2020
و2022 زادت قـدرتهـا على تـخزين
الـطاقة باستخدام البطاريات عشر
مـــرات بــحـــسب هــيـــئــة الـــطــاقــة
اخلـــاصـــة بـــالـــواليـــة. وتــمـــكـــنت

الــــبـــــطــــاريــــات في اخلـــــامس من
أيـلـول/سبـتمـبر حـ كانت مـوجة
احلـر في ذروتها من إنتاج 3300
مـيـغاوات مـساءً وفق كـاليـفورنـيا
ISO الـــتي تــتــولـى إدارة شــبــكــة

الكهرباء. 
ويــقـول الـبـاحث فـي جـامـعـة سـان
ديـيغـو مايك فـيري إنّ هـذه الكـمية
ّـا تـنـتج مــحـطـة ديـابـلـو “أكــبـر 
كــانــيـون لــلـطــاقــة الـنــوويــة الـتي
تــشـكـل أكـبــر مـحــطـة لــلـطــاقـة في
الــــواليــــة وتــــنــــتـج نــــحـــو 2200
مــيـغــاوت ومع أنّ الـبــطـاريـات لم
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