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استبعد خبـير اقتصادي  اعداد
بـســبب مــوازنــة لــثالثــة اعــوام 
صــــعـــوبــــة تــــقـــديــــر االيـــرادات
النـاجتة من عـائدات النـفط التي
مــا زالت تـتــأرجح بـ االرتــفـاع
واالنـخــفـاض بـســبب الـغـمـوض
االقـتـصـادي الـذي يـسـود العـالم
جــــــراء االزمــــــة االوكــــــرانــــــيـــــة
وتـأثـيــراتـهـا عـلى الـغـذاء. وقـال
مالذ االمـ لـ (الزمـان) امس انه
(من الــصــعــوبــة اعــداد مــوازنــة
لــــــثالثــــــة اعــــــوام  في خــــــضم
استـمرار االزمـة االوكرانـية التي

يتـخـوف الـعالم من حتـولـها الى
حـــرب كــبــرى  حـــيث ان غــيــاب
ي يـصعب عملية االستقرار العا
تخمـ او تقديـر االيرادات التي
يحص عليها العراق من عائدات
النـفط  اذ ان اسـعار الـنفط غـير
ثابتة عـند عتبـة معينـة يستطيع
من خاللـهـا اخلـبـراء او اجلـهات
ـعنـيـة توقع مـا سـيحـصل بـعد ا
ثـالثـــــة اعـــــوام) واشـــــار الى ان
ـان ســلـيم في حـال (تـوجه الــبـر
ي  وال كـان هـنــاك اسـتـقـرار عـا
ضـيـر من اجـراء هـذا الـتـخـطـيط
بــــشــــكل جتــــريــــبي ومــــراقــــبـــة
االســـــــواق ومــــــا يـــــــحـــــــدث من

تغـييـرات بشـكل عام) مـؤكدا ان
(عـلى احلـكـومـة اعـطـاء مـسـاحـة
ـوازنـة لـقــطـاع االسـتـثــمـار في ا
الــتـي يــجــري االعــداد لــهــا  من
اجل تــــشــــجــــيـع الــــقــــطــــاعـــات
الصناعية والزراعية التي تسهم
في اسـتـقـطـاب الـشـبـاب العـاطل
عن الــعـــمل) وتــابع ان (الــدولــة
ـوظف راتبـا شهريـا لقاء تمنح ا
خـــدمـــة يـــقـــدمـــهـــا وكـــذلك هي
مسـؤولة عن ذوي الهـمم بتـوفير
وبـالتالي الرعـاية الصـحيـة لهم 
فإن صـرف تـلك االمـوال ال يدخل
لكن ضمن االنتـاجية من عـدمها 
نــــحن بــــحــــاجـــة الـى تــــفـــعــــيل

ـنتـجة من اجل دعم القـطاعـات ا
ـــوازنـــة فـي حــال انـــخـــفـــضت ا
أكـــد اســـعـــار الـــنــــفط). بـــدوره 
ـستـقبل رئيس مـؤسـسة عـراق ا
مــنــار الــعــبـــيــدي أن الــنــســبــة
الـعـظـمى من مـصـروفـات الـدولـة
تـــــذهب لــــــقـــــطـــــاعــــــات غـــــيـــــر
انـتـاجيـة.وقـال في بـيـان تـابـعته
(الــزمــان) امس إن (مــصــروفـات
الـــدولــــة خالل الــــعــــام اجلـــاري
ـئــة رواتب وزعت بـواقع  42بــا
ـئـة رعـايـة اجـتـمـاعـيـة 4و 24بـا
ـئــة مـنح واعـانـات و14 و 10بـا
ـئـة خدمـة الـدين) واشار الى با
ـــــئـــــة من مـــــجـــــمل ان ( 90بـــــا

مـصروفـات الـدولـة هي بدون اي
انتاجية وبـدون اي عائد حقيقي
حال او مستقـبلي للعراق) واكد
الــعـبـيــدي ان (ان الـدولــة مـجـرد
صـــراف يــتـــســلم امـــوال الــنــفط
ويعود ليوزعـها توزيع غيرعادل
ب ابنـاء الشعب). وكـان النائب
الكي قد ستـقل رائد حمـدان ا ا
كــشف عن تــوجـه نـيــابـي إلعـداد
ــدة مــوازنـــة مــتــوســطــة األجل 
ثالثــة اعــوام.وقــال في تــصـريح
امس ان (هـنـاك مـقتـرحـاً نـيـابـياً
قـــــدم الى وزارة الـــــتـــــخــــطـــــيط
ـاليـة النيـابيـة بإعداد واللـجنة ا
ــدة مــوازنـــة مــتــوســطــة األجل 
ثالثة اعوام  اسـناداً الى أحكام
ــادة رابــعــا ثــانــيــاً من قــانـون ا
ــــالـــــيــــة) مـــــؤكــــدا ان اإلدارة ا
الية قترح ينص على وزارة ا (ا
إعـداد مــوازنـة مـتــوسـطـة األجل
تقدم مـرة واحدة وتشـرع وتكون
السـنـة األولى وجوبـيـة وجمللس
الــوزراء بـنــاءً عــلى اقــتـراح من
ـالــيـة والــتـخــطــيط تـعــديـلــهـا ا
ـــوافـــقــة مـــجــلس الـــنــواب) و
ومــضى الى الــقـول (طــلـبــنـا من
اجلـــهـــات اعاله الـــنـــظـــر بـــهــذا
ـــقـــتـــرح الـــذي يـــســـتـــنـــد الى ا
مسـوغات واقـعيـة وبهدف وضع
خطة مـالية لـلدولة بـسقف زمني
مـتـوسط) مـشـدداً علـى (ضرورة
القيام بـبرامج ومشـاريع وتقدير
االيــرادات والــنــفــقــات اجلــاريــة
واالسـتـثــمـاريـة). ومن جـهـتـهـا 
افصـحت جلـنة الـعمـل النـيابـية
عن حراك لـتـفعـيل قانـون حمـاية
ـــنــتج الــوطـــني. وقــال عــضــو ا
الـلجـنـة حـس عـرب بـيان امس
ان (هـــنـــاك ســـلـــســـلـــة من ورش
الـــعــمـل بـــ مـــجــلـس الـــنــواب
واحتـــاد الــــصـــنـــاعـــات من اجل
تــشـــريع قــوانـــ وتــعـــلــيـــمــات
ـنتج الـوطني) وضوابط لـدعم ا
ــان يـــعــتــزم واضـــاف ان (الــبـــر
مــتـابـعـة تــفـعـيل قـانــون حـمـايـة
دن الـصنـاعية نـتج وقضـية ا ا
فـــضال عـن تــســـهـــيل الـــقــروض
ـطورة للـصـناعـي والـشـركات ا
في وزارتي الــتــخـطــيط والــعـمل
لــدعم الــصـنــاعــة وإدامــة الـزخم
للـمنـتج احملـلي). وانهى مـجلس
الـــــــنـــــــواب الــــــــقـــــــراءة األولى
لـقـانـون وأجـل القـراءة األولى

شروع قانون خدمة العلم. وقال
بـيــان امس ان (مـجــلس الـنـواب
ـــشــروع انـــهى الـــقــراءة األولى 
دنية االحتادي قانوني اخلدمة ا
وحـــمـــايـــة الـــطـــفل) وتـــابع انه
(تــــقـــرر ارجـــاء الــــقـــراءة األولى
ـشروع قـانـون خـدمـة الـعلم إلى
ُقـبلـة التي رفـعها الى اجللـسة ا
يــوم غـد الـثالثــاء). من جـانــبـهـا
ــــالـــيـــة كــــتـــابـــاً نـــفت وزارة ا
ــوازنــة مــنـــســوبــاً  إلى دائــرة ا
يتـضمـن ايقـاف جمـيع العالوات
والــــتــــرفـــــيــــعــــات ومــــعــــامالت
ــــفـــصـــولــــ الـــســـيــــاســـيـــ ا
ـفــسـوخـة عـقــودهم بـالـقـوات وا
األمـنـيـة. واوضح بـيـان امس ان
ـنــسـوب الى الـدائـرة (الـكــتـاب ا
الذي انـتشر مـؤخراً عـبر وسائل
الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي الــذي
يتـضمـن ايقـاف جمـيع العالوات
والــــتــــرفـــــيــــعــــات ومــــعــــامالت
ــــفـــصـــولــــ الـــســـيــــاســـيـــ ا
ـفــسـوخـة عـقــودهم بـالـقـوات وا
األمنية حتى اقـرار موازنة العام
ــــقـــبل مــــزور وال صـــحـــة له) ا
مــشـيـرا الـى (عـدم صــدور هـكـذا
كــــــتـــــاب وفـي حــــــال اقـــــرار أي
تــعـــلــيـــمـــات أو قــرارات ســـيــتم
اإلعالن عنـها عـبر مـوقع الوزارة
الـرسـمي وصـفـحاتـهـا الـرسـمـية

على مواقع التواصل). 

تـنظـيم احلـزب ونـتـابع عالقـاتـنا
مـع بـــــــــغـــــــــداد ومـع األحــــــــزاب
السياسية األخرى كافة) وتطرق
الـبـارزاني الى (مـراحل الـنـضـال
الـتي مـرت بـكـردسـتـان ومـنـطـقـة
الـبــارزاني عـلـى وجه الـتــحـديـد
مـؤكــداً أنـهم من مـدرســة الـشـيخ
عبد السالم البارزاني الذي أردا
ــلك الــبــريــطــانـي جـورج لــقــاء ا
اخلامس لـلمـطالـبة بـاالستقالل)
مـــعـــربـــا عـن (شـــكـــره ألعـــضـــاء
ومـــؤيــدي وجـــمـــاهــيـــر احلــزب
وأهــالي مـحــافــظـة دهــوك ودعـا
مؤسسات احلزب إلى بدء تنظيم
أعــمـالــهـا عـلـى ضـوء مــخـرجـات
ؤتمـر) وختم بـالقول (سـنكون ا
عـــلى مــــســـتـــوى الـــثــــقـــة الـــتي
مـــنــحــتـــمــونــا إيـــاهــا). واجــرى
احلــزب تــغـــيــيــرات بــارزة خالل
مـؤتـمـره الـرابع عـشـر الـذي عـقد
هي انــتـخــاب لـلــمـرة في دهــوك 
االولى نــائــبــ لــرئــيس احلــزب

مـسـعـود الـبـارزاني الـذي حـصل
عـــــلى جتـــــديـــــد الــــثـــــقـــــة وهم
نـيجـيـرفـان البـارزاني نـائـباً أول
ومـسرور الـبـارزاني نـائبـاً ثـانـياً
لــلــرئــيس كــمــا  الـتــخــلي عن
مـــجــلـس قــيـــادة احلــزب لـــتــحل
كـمـا ـركــزيـة  مــحـلـهــا الـلـجــنـة ا
جــرى اســتــحـداث جــهــاز جــديـد
ـناضـل حتت مسـمى مـجلس ا

ـــــســــــنـــــ من ويـــــتــــــألف مـن ا
ـناضـلـ الـبارزين الـقيـاديـ وا
في احلزب الذين قـد يكون الـعمر
نـعهم مـن العـمل كمـا يجب في
األجهزة األخرى فضال عن الغاء
مـنـصب سـكـرتـيـر احلـزب وشـكل
ــكــتب الــهــيــئـــة الــعــامــلـــة في ا
السـياسي الـتي يديـرها مـسؤول
اضـافــة الى الــهــيــئــة الــعــامــلــة 
تـقـلـيـص األعـضـاء الـعـامـلـ في
الفروع واللجان احمللية للحزب 
فأصبح ستة في كل فرع  واربعة

في كل جلنة محلية. 

عـلى صـعــيـد اخـر  نـاقش وزيـر
التعـليم العـالي والبحث الـعلمي
ـســتـشـار مع ا نــعـيم الـعــبـودي 
الـــثـــقــــافي اإليـــراني غالم رضـــا
أبــاذري الـتــعـاون الــعـلــمي بـ
جــامـعــات الـبــلـدين. وقــال بـيـان
للـوزارة تلـقته (الـزمان) امس ان
(الــلــقــاء الـــذي عــقــد فـي مــبــنى
الــــــوزارة  نـــــاقـش مــــــســـــارات
الـتـعاون الـعـلـمي والـثـقـافي ب
والسـيـمـا ما جـامـعـات الـبـلـدين 
يـتعـلق بـالـتخـصـصات احلـديـثة
في اجملاالت الطبيـة والهندسية
فـــضـال عن الــــبــــحث الــــعـــلــــمي
شـترك). كـما شـارك العـبودي  ا
ـي مـجـلس عزاء نـقابـة األكـاد
الـتـدريـسي عـبـد الـرحمـن جمـيل
غــــــضب. وذكــــــر الــــــبــــــيـــــان ان
(الـــعــبـــودي شــارك في مـــجــلس
الـــعـــزاء الـــذي أقـــامــتـه نـــقـــابــة
تـرحـما ـيـ الـعـراقـيـ  األكـاد
حـــيث ي الـــراحل عـــلـى االكـــاد
أعـــــرب الـــــوزيـــــر عن تـــــعـــــازيه
ومواساته الى الـوسط اجلامعي
ـيـة في الـعـراق واألسـرة األكـاد
سـائـال الـلـه عـز ــصــاب  بــهــذا ا
وجل أن يــتـغـمــد الـفـقــيـد بـوافـر
رحــمـته ورضــوانه ويــلــهم أهـله
وذويه وزمالءه وطــلــبـته صــبـرا

جميال). 

ـــدارس.وذكــر دوام ربـــاعي في ا
بــيــان الــوزارة تـلــقــته (الــزمـان)
امس أن (اجلــبـوري وجه مــديـر
عـــام تـــربــيـــة احملـــافـــظـــة عـــبــد
احلــسـ سـلــمـان عــبـد احلـسن
بإلغاء الكتاب الذي اصدرهُ قسم
ـتضمن تربيـة أبي اخلصيب وا
وجــــــــــــــود دوام ربـــــــــــــــاعـي فـي
مــــــدارســـــهـم) مـــــشـــــددا عــــــلى
ـديريـات الـعـامة (الـقائـمـ في ا
للـتـربيـة باحملـافظـات كافـة على
مـــنع اصــدار أي تــعـــلــيــمــات أو
ــــســـتـــوى ضـــوابط تــــضـــعف ا
الـتــعـلـيـمي لـلــطـلـبـة) ودعـا الى
(اتـخـاذ اخلــطـوات الـتي حتـافظ
على هذا الهدف العلمي النبيل).

بناء اخرى كذلك إضـافة أجنحة
صفوف لـنحو  6مدارس وكذلك
وحدات صـحية في  25مدرسة)
ـدارس واسـتـطــرد بـالـقـول ان (ا
رفوعـة عن طريق قـانون الدعم ا
الـــــــطـــــــار لـألمـن الـــــــغـــــــذائي
والـتـنمـيـة تـضـمنت  13مـدرسة
في احلسينـية متنـوعة ب هدم
وإعـــادة بــــنـــاء وبــــنـــاء مــــبـــانٍ

جديدة). 
من جــــهـــة اخــــرى  دعــــا وزيـــر
الــــتـــــربــــيــــة إبــــراهــــيـم نــــامس
اجلــبـــوري تــربــيـــة مــحـــافــظــة
البصـرة الى إلغاء الـكتاب الذي
اصــــــدرهُ قـــــسـم تـــــربـــــيــــــة أبي
ـتـضـمن اسـتـحـداث اخلـصـيب ا
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دشنت محافـظة بغداد  3مدارس
وذجية جديدة بواقع  18صفا
ـزدوج في في اطـار فك الـدوام ا
قضـاء احلسيـنيـة. وقال احملافظ
مــحــمـد جــابـر الــعــطـا في بــيـان
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
الكــات الـفـنــيـة في احملــافـظـة (ا
دة قياسية  3مدارس أجنزت و
ـــوذجــيــة في قـــضــاء الــزهــور
احلــــســــيــــنــــيــــة وهن مــــدارس
الـشـمس االبـتـدائـيـة ومـتـوسـطة
نـبع األمــجـاد لـلـبــنـ وإعـداديـة
حطـ لـلبـنـات نفـذت بواقع 18
ــواصــفـات وفق أفــضل ا صــفــاً 
القياسـية حيث تضم مـختبرات
تخصـصية وقـاعات للـمؤتمرات
والـنـدوات فـضالً عن تـوفـيـر كل
مـــــا يـــــحـــــتــــاجـه الـــــطـــــالب من
مـستـلزمـات تـعلـيـميـة) واضاف
ـــنــفـــذة هي ـــدارس ا ان (تـــلك ا
ضـمن اطـار تـنـفـيـذ أكـثـر من 50
مدرسة في احلسيـنية التي تُعد
خـطــوة مـهـمـة لـتــوفـيـر مـنـشـآت
وذجية تسهم في فك تعليمية 
ــــزدوج) مــــؤكــــدا انه الـــــدوام ا
ــبــاشــرة بـخــطــة الــعـام (تــمت ا
اجلـاري والــتي تـتـضــمن إنـشـاء
مــدارس جــديــدة وهــدم وإعــادة
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ـــقـــراطي اخــــتـــتم احلـــزب الــــد
الكردستاني مؤتمره الرابع عشر
بــــاعـالن فــــوز  41عــــضـــــوا في
ـركـزيــة  والـتـصـويت الـلــجـنـة ا
عـلى اسـتـحـداث الـهـيـئـة الـعـامـة
الـتي سـتـكـون بـديال عن مـنـصب
ســـكــرتـــيـــر احلــزب الـــذي جــرى
الـــغــاؤه. واعـــلن رئـــيس احلــزب
مـســعـود الــبـارزاني خالل كــلـمـة
تـابـعـتــهـا (الـزمـان) امس (جنـاح
ـؤتــمـر وانه ال يــوجـد شـخص ا
فـــــــائض عـــــــلى احلـــــــزب من أي
مــــــــــــنــــــــــــصـب كــــــــــــان ومـن أي
فـجـميـعـكم خدمـتم احلزب طرف
وأتمنى ألّا حتزنوا وان تتقبلوا
النـتائج بروح أخـوية وتـباشروا
أعــمــالــكم) واســتــطــرد بــالــقـول
(هــنـــاك بــعض األطـــراف عــمــلت
على جتزئة احلزب  فهل أعزيهم
مــرة أُخـــرى أو مــاذا أقـــول لــهم
وطـــالب ــنـــاســـبـــة فـــشــلـــهم?)
الـبــارزاني (حـزبـه بـتـخــويـله في
مـعــاجلـة مــا اعـتـبــره خـلال رافق
ــــؤتـــمـــر  وهـــو عـــدم فـــوز أي ا
مـــرشح من االكـــراد اإليــزيـــديــ
ركزية) ولفت بعضوية اللجنة ا
ـــا هــــو وشـــقـــيـــقه الـى انه (طـــا
الراحل ادريس الـبارزاني الـتزما
بــوصــيـة اخلــالــد مال مــصــطـفى
الـبــارزاني) مـؤكــدا انه (يــتـعـ
عــلـى الــنــائــبـــ األول والــثــاني
اإللــــــتـــــزام لـــــرئــــــيـس احلـــــزب 
بـــالـــوصــيـــة ذاتـــهـــا) وتــابع ان
(عــمــلـــنــا األســاسي ســيــبــدأ في
قبلة ونحن جادون في رحلة ا ا
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شـــدد الــعـــراق ودولـــة االمــارات
عــلى أهــمــيــة تــنــمــيــة الــشــراكـة
ـــواجـــهـــة ـــواقف  وتـــنـــســــيق ا
الــتــحـــديــات االقــتــصــاديــة عــلى
ــســـتــوى اإلقــلــيـــمي والــدولي ا
وحتــــقــــيق األمـن واالســــتــــقـــرار
نطقة سـتدامة لدول ا والتنمية ا
ـتـآخـيـة. وقـال بـيان وشـعـوبهـا ا
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (رئـيس
الوزراء مـحـمـد شيـاع الـسوداني
تلـقى اتـصـاال هاتـفـيـا من رئيس
دولـة اإلمـارات الـشيـخ مـحمـد بن
زايـد آل نـهــيـان هـنّـأ فــيه تـولـيه
مهامه ونيل حكـومته ثقة مجلس
النواب) واشار الى ان (االتصال
البحث في مجمل العالقات شهد 
الــثــنــائــيــة بــ الــبـلــديـن وآفـاق
ا فـيه مصلحة ـشترك  التعاون ا
) واكــد الـــشــعــبـــ الــشــقـــيــقــ
اجلانبـان (أهمية تـنميـة الشراكة
ـــواجـــهـــة ـــواقف  وتـــنـــســــيق ا
الــتــحـــديــات االقــتــصــاديــة عــلى
ــســـتــوى اإلقــلــيـــمي والــدولي ا
وحتــــقــــيق األمـن واالســــتــــقـــرار
نطقة سـتدامة لدول ا والتنمية ا
تآخية). كما استقبل وشعوبها ا
الـسـودانـي الـسـفـيــر الـهـولـنـدي
لدى الـعراق يـوهـانيس لـينـديرت

ـرافق لـه الذي سـانـدي والـوفد ا
ســـلم رئــيـس الــوزراء  تـــهــنـــئــة
ــنــاســبــة نــظــيــره مــارك روته 
تـشــكـيل احلــكـومـة ونــيـلـهــا ثـقـة
مجـلس الـنـواب. واوضح الـبـيان
ان (الــــلــــقــــاء بــــحث الــــعـالقـــات
الــثـنــائـيــة بــ الـبــلــدين وسـبل
ـشتـرك في عدد تعـزيز الـتـعاون ا
مـن اجملـــــاالت االقــــــتـــــصـــــاديـــــة
واألمـــنــيـــة وكــذلك فـي مــجــاالت
ياه نـاخي والزراعـة وا التـغيـر ا
والـتعـلـيم) مـؤكـدا ان (اجلـانـب
نـــاقــــشــــا مــــبــــادرة احلــــكــــومـــة
الــهــولــنــديــة في تــوقــيـع مــذكـرة

تعاون في مجال مكافحة اإلرهاب
والـــــتـــــطــــرف والـــــتــــعـــــاون مع
الوزارات األمـنـيـة لنـقل اخلـبرات
والــــــتـــــدريـب في مــــــجـــــال األمن
الــســـيــبــراني وجتــفـــيف مــنــابع
اإلرهاب ومكـافحة اخملدرات). في
غضون ذلك  وجه رئيس الوزراء
 وزارتي الــــتــــجـــارة والــــعـــدل 
باعتماد التسجيل االلكتروني في
تــسـجــيل الــعـقــاري والـشــركـات.
ــتـــحــدث بـــاسم األمـــانــة وقـــال ا
الــعــامـــة جملــلس الــوزراء حــيــدر
مــــجــــيــــد في تــــصــــريح امس ان
(الـــــســـــوداني وجَّـه الـــــتـــــجــــارة

بتـحويل نظـام تسـجيل الـشركات
من الــــورقـي إلى اإللــــكــــتــــروني
لتسـهيل اإلجراءات وتـبسيـطها 
وكذلك وزارة العدل نفس االجراء
 ورفع تــقـريــر شـهــري عن تــقـدم
ـا جـاء في الـتــوجـيـهـ الـعـمـل 

إلى األمــانــة الــعــامــة). الى ذلك 
أجـرى رئــيس الــســوداني زيـارة
الـى مــــقــــر جـــــهــــاز اخملــــابــــرات
الـوطــني. واشــار الـبــيـان الى ان
(رئيس احلكـومة ترأس اجـتماعا
ـديــريـات امــنـيــا يـضـم مـديــري ا
تـقدم في اجلـهاز حيث الك ا وا
اســــتـــمع الـى عـــرض شــــامل عن

ــهــام ســـيــر الـــعــمـل وتــنـــفــيـــذ ا
والـواجــبـات) مـشــددا عـلى (دعم
الدور الـوطـني للـجـهاز  بـوصفه
مـؤسسـة أمـنـيـة وطنـيـة تـضـطلع
ـهـمــة كـبـيـرة ومــشـرفـة خلـدمـة
الـــوطن) ودعــا الـى (أهــمـــيــة أن
يحافظ  اجلهاز عـلى مسار عمله
ـــرســوم له وفق اإلخـــتــصـــاص ا
طـبـقـا لـلـدسـتـور ومـيـثـاق الـعـمل
الــداخــلـي لــلــجــهــاز والــقــوانــ
ـنـظـمـة في هـذا اجملال ـرعيـة ا ا
هام وتوزيعها وأن يكون تنفيذ ا
ـواطـنة احلـقّة عـايـير ا موافـقـاً 
والــكــفـــاءة وأركــان الــنــزاهــة في
ـــصــالـح الــوطـــنـــيــة الـــعـــمل وا
واألمنيـة العلـيا للـبلد) وتابع ان
ــــرحـــــلــــة (إدارة اجلـــــهــــاز فـي ا
احلـالـيـة سـتكـون ضـمن إشـرافه
ــبـــاشــر من مــوقع الــشـــخــصي ا
ـــقــرر  ان جتــتــمع أدنى). ومن ا
جلنة األمن والـدفاع النـيابية مع
ـسـلـحـة الـقـائــد الـعـام لـلـقــوات ا
لبـحث ملـفات عـدة أبرزهـا اعادة
ـفـسـوخـة عـقـودهم.وقـال عـضو ا
اللجنة محمد الرميثي إن (جلنته
سـتعـقـد اجـتمـاعـاً مع الـسوداني
ـنـاقـشـة الـنـقـاط األمـنـية الـتـسع
ــــنــــهـــاج الــــتـي قـــدمـت ضــــمن ا
ــفــســوخـة أبــرزهــا ا احلــكــومي 

عقودهم). 
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WLK∫ مسعود البارزاني يلقي كلمة في مؤتمر احلزب
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بنى حتى (النـيران نشبت من بورد الكهرباء ثم بدأت باالنتشار داخل ا
وصلت إلى مـستـويات عـالـية جـداً" حيث هـرعت أكثـر من اربعـ عجـلة
ـدني إخـمـاد إطـفــاء إلى مـكـان احلـادث وسط مـحــاوالت فـرق الـدفـاع ا
احلريق) واضـافوا ان (أصـوات انفجـار عبـوات العطـور سُمـعت بشكل
ـبنى جـراء احلريق حـيث امتـدّ احلريق إلى اخلارج ملـحوظ من داخل ا
ـبـنى). بـدورهم  أكد ذوو وطـال مـركـبات الـعـامـل هـنـاك عـلى جـانبيّ ا
بنى (وجـود ضحايـا داخله إال أن النـيران العـالية بعض الـعاملـ في ا

تعوق وصول فرق االطفاء إلى جثثهم).

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

ـجمع جتاري السـيطـرة على حريق ضـخم نشب  احكـمت فرق االطـفاء
ستنـصرية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس لبـيع العطور قرب اجلامعة ا
ان (احلـريـق نـشـب في عــمــارة مــكـونــة من ثـالثــة طـوابـق حتــتـوي عــلى
ـدني حـيث  اســتـنـفــار اربـعـ فــرقـة من الــدفـاع ا مــخـازن لــلـعـطــور 
تمـكنت من تطويق النيران من كل االجتاهات). من جانبهم  قال شهود
ـبنى مـكون من ثالثة عـيان ان (احلـريق اندلع في الـساعة  12 ظـهراً 
نزلية) واشاروا الى ان واد ا طوابق وهـو عبارة عن مخازن للعطور وا
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طبعة العراق 

مالذ االم 
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احليويه له  و أجري عمل التنبيب الرغامي له و أحالته
الى وحدة العناية الفائقة) 

ــريض عــلى جــهــاز الــتــنــفس  مــضــيــفــاً انه ( ربط ا
الكات ـتقدمـة  من قبل ا الصـناعي و خـضع للعـنايه ا
ـوجودة و على مدار الـساعة). وأوضح انه ( خروج ا
نزل  ركزة الى ا ريض بعد  24 سـاعة من العناية ا ا
و هــو بــصــحــة جــيــدة و مــســتــعــيـد لــكــافــة و ضــائــفه

السابقة). 
من جانـبـها أشـادت إدارة مـدينـة الـصدر الـطـبيـة بـعمل
ـــمـــرض ـــؤلف من ا الك الـــطــــبي و الـــتـــمـــريـــضـي ا ا
ـمـرضــ الـفـنـيـ اجلـامــعي مـحـمـد عـالء الـروازك و ا
ن حــامــد و مـنــتـظــر أبــراهـيم حتــسـ عالء مــالك و أ

بذولة. مزعل جلهودهم ا
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أسـتـقبـلت شـعـبة الـطـوار البـاطـنيـة في مـدينـة الـصدر
ـاضي  حـالة حـرجة الطـبيـة في الـنجف لـيـلة الـسبت ا
ريض مـتعـرض الى صعقـة كهربـائية  و بـعد و صوله
ـريض في حـالة تـوقف تـام لـلـقلب ب  25 دقيـقـة كـان ا

والرئت .
و قال رئـيس الفـريق الطبي مـدير الـطوار رافد مـحمد
ـــريض وصل رضـــا عــمـــران في تـــصـــريح أمس ان (ا
للـطوار و كان قلبه و الـرئت قد توقـفت بسبب صعقة
كـهــربـائـيـة  و  عــمل اإلنـعـاش الــقـلـبي الــرئـوي عـلى
الك الـطبي و التـمريـضي بعد الفـور من وصوله لـنا  ا
نقذه للحياة   و الصدمات الكهربائية إعطـائه األدويه ا
ألكثـر من مره حتى رجوع النبض و أستقرار العالمات

وذجية في احلسينية ÕU²²∫ محافظ بغداد يفتتح مدرس  «

∫‰U³I²Ý«

رئيس الوزراء
يستقبل
السفير
الهولندي في
بغداد
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في الثقافة اإلجتماعية العراقية  ∂

وصل تصوير أوبنها صورة جلسر القوارب ومقهى باب اجلسر في مدينة ا

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7425 Monday 7/11/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7425 اإلثن 12 من ربيع الثاني 1444 هـ 7 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022م

ـثقـف ا لم يـلق عـنصـراً من عنـاصر الـتأثـير االجـتمـاعي قبـوالً وترديـداً من قبل ا ر
واخملـتص وغـير اخملـتصـ مثل اجلـغرافـيا. فـأذا كان الـعراقـيون ال زالـوا يعـيشون
في الـعصـور الهـجريـة األولى لألسالم ويسـكنـون ب طـيات الكـتب التي أرّخـت لتلك
فأن ـا كـتب فيـهـا من قصص وتـراث وفـكر ال يـنـتمـي لهـذا الـعصـر الفـتـرة وأُغرمت 
العراقيـ كما يعتقد الـكثيرون ال زالوا ككـثير من العرب يسـكنون البادية أو الريف
بـأفكـارهم حتى وأن لم يـسكـنوهـا بأجـسادهم. ال بل أن أول نـظريـة عرفـها الـعالم في
عـلم االجتمـاع السـياسي نظـرية أبن خلـدون تأسسـت على أهمـية وتأثـير اجلغـرافيا
في ما أسمـاه بالعمران البـشري. ثم جاء الوردي متأثـراً بأبن خلدون ليؤسس مالمح
أول نظرية في عـلم االجتماع العراقي متخذاً من اجلغرافيا أحد أعمدتها األساسية-
أن لم تكن العـمود األساس-ح جعل صراع احلضارة-الـبداوة أساساً لتشكيل ما

أسماها بالشخصية العراقية.
بالتأكـيد ال يستطـيع أحد أنكار دور اجلغـرافيا على احليـاة االجتماعيـة والثقافة التي
تـنبـثق عـنهـا. فاجلـغرافـيـا هي أحد الـعنـاصر األسـاسـية لـلبـيئـة الـتي تعـيش فيـها أي
غـاالة في تأثير اجلـغرافيـا على حسـاب العوامل األخرى هي مجموعـة بشريـة. لكن ا
تماماً مثلـما يجب جتنب خطأ الوقوع في خطأ علـمي منهجي يجب جتنب الوقـوع فيه
توازن في نهج ا فخ التفسـير التاريـخي لكل الظواهـر األجتماعـية. أنطالقاً من هـذا ا
وألول مـرة تـاريـخيـاً في مـحـاولة فـهم أهـميـة اجلـغـرافيـا وتـأثيـرهـا أنـطلـق مشـروعـنا
لقياس تـأثير أهم عوامل اجلغرافـيا على الثقـافة االجتماعيـة في العراق. فهل صحيح
مـثالً أن الـثـقـافـة االجـتـمـاعـيـة الـعـراقـيـة مـبـنـيـة عـلى أسـاس الـصـراع بـ احلـضارة
(دجـلـة والـبــداوة كـمـا وصـفــهـا الـوردي? وهل صــحـيح أن نــهـري الـعـراق الــعـظـيــمـ
والـفــرات) كــان لـهــمـا تــأثـيــر في الـثــقـافــة االجـتــمــاعـيــة الـســائـدة في الــعـراق? وهل
ن واقع اجلغرافية اخملـتلفة في العراق تـأثير على الثقـافة االجتماعية  للتضـاريس وا
يـسكـنـون فيـهـا? هذه األسـئلـة وشـبيـهـاتهـا من األسـئلـة لم يـجر أخـتـبار تـأثـيرهـا على
الـثقـافة االجـتماعـية من حـيث التـصلب والـرخاوة ليـس في العراق فـحسب بل في كل
أرجـاء العالم بـحسب أطالعـنا. وسـنركـز في هذه السـلسـلة عـلى قياس تـأثيـر البداوة
تاركـاً لـلقـارىء الـنهم ـوضـوع في الـثـقافـة الـعراقـيـة لكـثـرة ما يـتم تـداوله حـول هذا ا

فرصة األطالع على تأثير بقية العوامل اجلغرافية عند نشر الكتاب.
لم يقتصـر االهتمام بتـأثير البداوة عـلى احلياة االجتمـاعية على العـرب أنفسهم فقط
سـتشرق غير بل كان هو مـحور دراسات األستشـراق التي قام بها عـدد كبير من ا
طـية معينة عن اخملتص بـعلم األجتماع والـذين أسهموا غالبـاً  في تكريس صورة 
الـبـدوي وثقـافـته. لـقـد بلغ تـأثـيـر الصـحـراء والـبداوة عـلى ذهـنـية غـيـر الـعرب أن أول
صورة تقفـز لذهن معظم الغربي حينما يسمعون كلمة عربي هي اجلمل والصحراء!
ويـبـدو أن عـصـر تـدوين الــثـقـافـة الـعـربـيـة الـذي أرتــبط بـظـهـور األسالم ومـا تاله من
تأسيس لإلمـبراطورية اإلسالمية كان له أكبر تأثـير في تأسيس هذا االرتباط النمطي
ب الـعـربي وثقـافـة الـصحـراء. صـحيح أن أصل الـعـرب يـعود الى اجلـزيـرة العـربـية
الـتي هي في معـظمـها صحـراء وصحيـح أن لغة الـعرب والتـي تمثل الـوعاء األساس
للثقـافة العربيـة أصلها من صـحراء اجلزيرة العـربية لكن هل من الـصحيح أفتراض
أن الــعــرب الــذين هــجــروا الــصــحــراء وثــقــافــتــهــا والــبــاديــة وعالقــاتــهــا مــا زالـوا
ا في جـيـناتـهم) تلك الـثـقافـة ومرتـكـزاتهـا?! تعـرض الـعراق عـبر تـاريخه يـحـملـون(ر
وجات من الهـجرات من البادية الـغربية اليه ألسـباب ثالث كما يعـتقد خدوري:تعطل
النظم السـياسية في البلدان اجملاورة وخصوبة ارض العراق وموقعها االستراتيجي
وغياب حـكومة مركزيـة قوية.فجغـرافية العراق أغـرت الكثيرين
عـــلى الـــهــجـــرة الـــيه والـــســـكن فــيـه لــكـن هل أدى ذلك الى
حـصــول صـراع بـ الـوافـديـن والـسـاكـنـ  كــمـا تـفـتـرضه
أطـروحـة صـراع الـبـداوة واحلـضـارة? بل هل هـنـاك صـراع

? سأجيب في احللقات القادمة. أصالً ب األثن
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أقـدم واعـرق شـخـصـيـة كرديـة في الـنـضـال من أجل حـقـوق شـعـبه  يُـعـرف الـرئيس
مـسـعـود بـارزاني داخـل كردسـتـان وخـارجـهـا بـأنه رجل أخـالق وحـكـمة وأمـانـة. في
ـقراطـي الـكردسـتـاني فـي دهوك ـاضـيـة انـعـقـد مـؤتـمـر احلـزب الـد األيـام القـلـيـلـة ا
ـؤتـمر  كان هـنـاك الـكثـيـر من احلـماس في هـذا ا وبـحضـور أكـثر من  1000عـضـو 
قراطي الـكوردستاني الشباب  الذين وخاصة من قـبل دماء اجلديدة  في حزب الد

ؤتمر. كانوا مصمم على إجناح ا
هـمـة التي ـؤتمـر سـلط الـضوء عـلى بـعض القـضـايـا ا الـرئـيس بـارزاني في افتـتـاح ا
ـا عُـرف حزب قـراطي الـكـردسـتاني  لـلـتـكـيف مع الـوضع لطـا يـحـتاجـهـا حـزب الـد
قـراطي الكوردسـتاني بـأنه حزب عـريق لقد تـكيـفت دائما مع الـعصـر. كضرورة الـد
قـراطي الكـردستـاني لالستـمرار في الـساحـة يجب أن يـترشح تـاريخيـة للـحزب الـد

الرئيس مسعود بارزاني للرئاسة مرة أخرى.
ورغم أن بارزانـي ال يحـتـاج إلى هـذه الـرتـبة إال أن حـمـاس األعـضـاء للـبـقـاء كـرئيس

جعل بارزاني يقبل هذا الطلب.
لقد كرر الـرئيس مسعود بارزاني في كل مـناسبة أن الرتبة ال تهـمه ألنه يعتبر نفسه

بيشمركة هذه األرض والوطن.
لـذلك يـعـتـبـر أن رتـبة الـبـيـشـمـركـة أهم من أي رتـبـة أخـرى حـيث قـال (أنا لـست من
هـؤالء الـذين يـودون أن يـكـون رئـيـسا حـتـى أموت  أريـد أن أودعـكم قـبـل أن أموت 

وت عنكم).   حتى ال يفصلني ا
ـنطقـة بشـكل خاص والـعالم بـشكل عـام في منـاخ غيـر مؤكـد  سواء عـلى الصـعيد ا
ـؤتمر الـسيـاسي أو االقتـصادي إلى مـفاصل احلـياة األخـرى  لذلك كـان عقـد هذا ا

مهما للقضية الكوردية برمتها.
عـروف ماذا سيـحدث غدًا في هذا ـية تتـحرك بسـرعة  فمن غـير ا ألن الـقضايـا العا
ؤكـد و  كيف تـستـمر احليـاة. اهمـية بقـاء الرئـيس بارزاني على عـقد وغـير ا الـعالم ا
الساحـة السياسية الكردستانية اقليميا ودوليا ,كان من الضروري أن يتمكن من حل
ـعـرفـته بـتـاريخ الـنـضال الـسـيـاسي وانـفـتـاحه لن يـضيـع تاريخ ـشـكالت وحـلـها  ا
نضال بارزاني ألن هـذه العائلة منخرطة دائمًا في النضال الكردي والثورة لقد كانوا

روادًا ولعبوا دورًا رئيسيًا في إجنازات الشعب الكردي.
نـطـقـة مـعقـدة ومـضـطـربة يـشـهد الـتـاريخ أن انـتـصـارات الشـعب الـكـردي في هـذه ا
بــفــضل حـكــمــة وشــجـاعــة بــارزاني. نــعم  الـرئــيس مــســعـود
ـرجع الـسـيــاسي لـكـردسـتـان  ـعـروف بــاسم ا بـارزاني  ا
أصــبـح بــجـــدارة مـــرجــعـــا لـــكــردســـتـــان وزعــيـم لــلـــحــزب
ـقراطي الـكردستـاني بجـدارة  و مسؤول عن  األرض الد
والشـعب والوطن. وهـكذا انـتصـرت كردسـتان ألن انـتصار

بارزاني هو انتصار كردستان.

واقع حسنـا فعلت وزيرة االتصاالت السيدة هيام  الـياسري بااتخاذها قرار حجب ا
واقع ذات أثر تدميري األباحيـة وهي خطوة جيدة تعبر عن مسؤؤلـية كبيرة الن هذة ا
لبنيـة اجملتمع الـعراقي وقيمه األصـيلة وقد القـت خطوة الوزيـرة استحسـان وتشجيع
ان واقع األباحية قد اتخذة البر الكثير من العراقي على الرغم من ان قرار حجب ا

العراقي عام 2015 ولم يجري تطبيقة .
في الـسـيـاق ذاته ارى ان األبـاحـيـة احلقـيـقـيـة هي اسـتبـاحـة امـوال الـشـعب الـعراقي
وسرقتـها مرارا وتـكرارا وعلى رؤؤس األشهـاد دون وازع من ضمير ودون مـحاسبة

حقيقية تتناسب وحجم السرقات الهائلة ولعل اخرها ماعرف بسرقة القرن 
واقع  نطمح ان يـتم حجب منافـذ السرقـات ومنعهـا بنفس مسـتوى حجب ا

األباحية الن األثن يؤديان الى فساد وخراب اجملتمع 
ــواطـن الــعــراقي ودوائه وحــاضــرة عـــنــدمــا يــســرق قــوت ا
ومستـقبله فهذة هي األبـاحية احلقيقـية التى يجب ان تعالج
ال العام من االستباحة وتضع لهـا احللول الناجعة حلفظ ا

والسرقة.
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ــنـــصب رئـــيس الـــلــجـــنــة فـــاز الــعـــراق 
الــتـنــفـيــذيــة الـعــربـيــة في جــامـعــة الـدول
ـعـنـيـة بـوضع اسـتـراتـيـجـيات الـعـربـيـة ا
ـنـهـوب لـدى عـربـيـة إلسـتـعـادة األرشـيف ا
الـــدول اإلســــتـــعـــمـــاريــــة بـــحـــسب وزارة

الثقاـفة. 
—UŁü«Ë WŠUO «

وقـــال بــــيـــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان
(اإلنتـخـابـات جرت عـلى هـامش احـتفـالـية
األرشيفـات العـربية) مـوضحـاً ان (العراق
شارك في يوم الوثيقة العربية مع عدد من
الشخـصيات العـربية الـرسميـة والعامة و
ندوب الدائم لـلدول العربية األعضاء ا
باجلامـعة الـعربيـة ورؤساء دور األرشيف
ومراكز الـتوثيق العـربية الـوطنيـة ونخبة
من الــوثــائــقــيــ الــعــرب) واشــار الى ان
ـناصب رفـيـعة (العـراق شـغل الـعديـد من ا
جال األرشيف العربي والدولي ستوى  ا
ـاضـيـة بـيـنــهـا نـائب رئـيس في الـفـتــرة ا
الـفرع اإلقـلـيـمي الـعربي لـلـمـجـلس الدولي
لألرشــــيـف عـــضــــويــــة اجملــــلس الــــدولي
لألرشــيـف في بــاريـس ورئــيس الــلـــجــنــة
وحدة التنفـيذية لإلسـتراتيجـية العربـية ا
إلسـتــعـادة األرشـيــفـات في جـامــعـة الـدول

العربية). 

(الـفــكـاك اطـلَّـع عـلى إجنــازات اإلعـمـار في
ـديــنـة) واضــاف انه (جتـول في مــنـاطق ا
ـباني مخـتـلفـة ليـرى مـستـوى العـمل في ا
ـــســـاجــد ـــدمــرة اهـــمـــهـــا ا ُ الـــتـــراثـــيـــة ا
والـكنـائس مـنـهـا جـامع النـوري وكـنـيـسة

الساعـة حيث جتري لـهما إعـادة التأهيل)
واشار الى ان (مـنـظمـة الـيونـسـكو اطـلقت
ـــــاضي مــــبــــادرة إحــــيــــاء روح في اذار ا
ـدينـة التي دمـرتها وصل إلعـادة اعمار ا ا

داعش في حزيران عام 2014). 

فـي غــــضــــون ذلك زار وزيــــر الــــثــــقــــافــــة
ثل والسيـاحة واألثـار احمـد الفـكاك مع 
الــيــونــســكــو في الــعــراق الــســيــد بــاولــو
ـوصل. ــة في ا ـديــنــة الـقــد فـونــتــاني ا
واوضح بــيـــان تــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان

وصل في الـقرن الـثامـن والتـاسع عشـر العـديد من الـرحالـة واالثاريـ ورجال زار ا
االســتــخــبـــارات االوربــيــ مــنــهم (راوولف -1556 تــافــرنـــيــيه -1644تــيـــفــو -1644
سـبـيسـتـياني -1650 فـنـشنـسو -1656اوتـر -1736النـزا -1756نـيـبور -1766اولـيـفيـية
-1791 جـاكـسون  -1797 مـيـرزا ابـو طالب  -1803بـكـنـغـهام -1816ولـيم هود -1817
جــون اشــر -1864بــادجــر -1849 بــنــديــة  -1885 بــدج  -1889 ويــكــرام -1898 دي

فوصيل 1907).

والبـد مـن القـول انـه بـعـد جنـاح اليارد
في اكــتـشـاف اثـار مـديـنـة نـيـنـوى بـ
ـــــــوصل (1851-1847) اصـــــــبـــــــحـت ا
ومـحـيـطـهـا مـحط اهـتـمـام الـعـديـد من
االثـــاريــ وكــان مـن بــيــنـــهم االثــاري
والـدبـلومـاسي ابونـها الـذي ولد في
كــــــولـــــون ســـــنـــــة  1860وتـــــوفـي في
النـدشـوت سـنـة 1946م وكـانت زيـارته
االولـى لــلــمــوصل بــحــدود  23-15 اب
ســـنــة 1893م تـالتــهــا عــلـى مــا يــبــدو
زيـارات اخـرى بـ سـنـ 1911-1913
اثـــنـــاء الـــتـــنـــقـــيـب عن مـــنـــطـــقـــة تل
)في سـوريـا بــعـدهـا حــلف(راس الـعــ
 1927واخـيـر سـنـة 1939م عـلى الـرغم
مـن ان عـمـله انــصب في مـعــظـمه عـلى
وسـوعي االشهر (البدو اجنـاز كتابه ا
ودراسة احوالهم) اال انه قام بالتنقيب
عـن االثار في منـطقة راس الـع حيث
اكــتـشف مــديـنــة تل حـلف اضــافـة الى
عــمــله الــدبــلــومـاسـي حـيـث يـذكــر انه
ارسل بـطلبه من قبل احلكـومة التركية
ســنــة  1925حــيث اســتــشــيــر عن خط
احلـــدود بــ تـــركــيـــا وســوريـــا بــعــد
احلـرب الـتـركـيـة - الـفرنـسـيـة فـاقـترح
ــوصل خـط الــســـكـــة احلــديـــدة بـــ ا

وصل. ومن بينها ا
وصل اهم مالحظات أوبنها عن ا
اول شـيء تناوله أوبنها عن اوضاع
ــديــنــة االداريــة انه الــتـقـى بـالــوالي ا
الـعثـماني عـثمـان باشـا الشـركسي من
الــقـوقــاز كـمــا انه الــتـقى في الــسـراي
ـوصـل احـد ابـنـاء شـيخ احلــكـومي بـا
شـمـر فـرحـان بـاشـا الـذي كـان يـحـاول
احلـصول عـلى الدعم احلـكومي لـتزعم
الـعـشـيـرة وكـان مـدعـوم من يـونس بك

اجلليلي (1).
ـنطقة وحتـدث ان حمايـة القوافل في ا
بـــ الــعـــراق وبالد الــشـــام كــانت من
واجـبـات قـبـيـلـة شـمـر مـقـابل ضـريـبـة
تــــعـــرف ب(اخلـــوة) وعـــلـى الـــرغم من
حـماية شـمر له  فقـد ارسلت الـسلطات
الـعثمـانية  قـوة حلمايـته اثناء الـتنقل
ـدن العـراقيـة.كمـا اهـتم بالـبحث بـ ا
دن العربية االسالمية التي عن بقايا ا
كـــانت قــائــمـــة في الــقـــرون الــوســطى
وكانت اهمها برقعيد –وباعيناطا (2).
وعن احلـياة االجـتمـاعيـة فقـد قدر عدد
الــــســـكـــان بــــحـــوالي 500000-40000
ـوصل بـصـورة نــسـمـة وقـال حتــمل ا
عــامـة طـابـعــا عـربـيـا أصــيال. ويـشـكل
ـسيحيون نحو سبع السكان; وهناك ا
أيـضا جـاليـة يهـودية صـغيـرة; ينـتمي
ـســيـحـيـون إلى الـكـنـائس الـسـوريـة ا
(الـسـريـانـيـة) و الـكـلـدانـيـة واألرمـنـيـة

.(3)
ـوصل هي الـلـغة الـلـغـة الـسائـدة في ا
الـعربـية. أما األتـراك فال وجود لهم إال
كـمـوظـف أو ضـبـاط. و لم يـكن يـوجد
وصل عند وجودي هناك- حسب في ا
عـــلـــمي- أي أوروبــيـــ بـــاســتـــثـــنــاء
الـعـامـلـ في الـبـعـثـات اخملـتـلـفـة (4).
ــوصل بــصــورة وعـن االزيــاء حتــمل ا
ـرء ال عـامــة طـابـعـا عـربـيـا أصـيال. فـا
يـــرى أبــدا شـــخــصـــا يــرتـــدي قــبـــعــة
أوروبـيـة. و لم تزل الـكـفيـة تـلبس هـنا
عـلى نطـاق واسع. و العمـامة منـتشرة
هــنـا أكــثـر بــكـثــيـر من انــتـشــارهـا في
الـــقــاهـــرة و دمــشـق و تــذكـــر كــثـــيــرا

. بأشكال الزمن القد
و حــتـى اإلســطــمــبــولــيـــنــا (الــقــبــعــة

اإلســطـمـبـولـيــة) فـهي نـادرة الـوجـود.
ـسـيـحـيـ ولـدى الــسـكـان احملـلـيـ ا
أيــضـا الــذين نـراهم في كـل مـكـان في
الـشرق يسارعون قبل غيرهم إلى تقبل
الـعادات األوروبـية و تـقلـيد مـظاهـرها
ــرء بـدلـة اخلــارجـيــة يـنـدر أن يــجـد ا
أوروبـيـة. كـمـا أن الـقـفـطـان الـتـقـلـيدي
ــــلـــون لم يــــزل مـــوجــــودا و لم يـــزل ا

وصل ( 5). يستعمل في ا
وعـن وسـائل الـتـرفـيـة فـانه حتـدث عن
ـتـعـة تـسـتـعـمل فـيـهـا رحالت صــيـد 

الكالب السلوقية و الصقور. 
وعن كـيفـية تـقد الطـعام فـقد قال انه
تـنـاول وجبـة مع الوالي عـلى الـطريـقة
اإلفــرجنـيـة أي بـاسـتــعـمـال الـصـحـون

العق والشوك (6).  وا
مـثليات الدبـلوماسية كـما حتدث عن ا
االنـــكــلـــيــزيــة والـــفــرنـــســيــة (7) وعن
ــســيــحــيـة الــبــعــثـات الــتــبــشــيــريـة ا
الــكـاثــولـيــكـيــة  الـتي تــمـتــلك مـدارس
ومـطبـعة كـما يوجـد  القـاصد الـبابوي
وعن الــبـعــثـة الـبــروتـسـتــانـتــيـة الـتي
جنــــحت فـي ارومـــيــــا في بـالد فـــارس

وصل (8). وفشلت في ا
وعـن احلـــيـــاة االقـــتـــصـــاديـــة فـــعـــلى
الــصـعــيـد الــصـنـاعـي لـيس لــلـمــديـنـة
اهـمـية تـذكر كـمـا ال يوجـد في أسواق
ـــوصـل أي شيء غـــيـــر عـــادي و هي ا
حتتوي على ما يلبي احلاجات القليلة
لـلـبدو و سـكـان األرياف. و يـغـلب على
ستوردة األنواع الـبضائع األوروبيـة ا
ــــوصل الــــرديــــئـــة. و ال يــــوجــــد في ا
صـناعة تستحق الذكر بل فقط األشياء

تعارف عليها محليا ( 9). ا
ـنــطـقـة الـواقـعـة وعن الــزراعـة كـامل ا
وراء دجـلـة خـاليـة تـمامـا من األشـجار
لـكنها شديـدة اخلصوبة و مزروعة في
كل شـبـر مـنـهـا. و عـنـد وجـودي هـنـاك

كانت احلقول محصودة  (10).
وعن احلـالة العمرانية فانه قام بجوله
باني واسـعة  زار خاللها الـعديد من ا
ـوصل واعـطى مالحـظـات مـهـمـة فـي ا
وصل ضيقة و متعرجة فقال شوارع ا
و غــيـر مـعــبـدة إال في جـزء قــلـيل جـدا

منها.

ـــشــربـــيــة ال وجــود لـــهــا فـي بــيــوت ا
ـوصل إال نـادرا. ومواد بـنـاء البـيوت ا
قالع و ـستـخرجـة من ا من احلـجارة ا
الـتي تـربـط إلى بـعـضـهـا بخـلـيـطـة من
الــطــ وهــنــاك كـثــيــر من الــواجــهـات
صنوعة من بالطات جبسية األمـامية ا
مـربـعة كـبـيرة مـنـحوتـة بشـكل جـيد. و
حتـتـوي البـيـوت الكـبـيرة في كـثـير من
األحـيان على اللـيوان. كما تـوجد غرفة
تــسـمى الـسـرداب و هــو حـجـرة تـشـبه
الـقبـو مطـمورة في األرض تـكون درجة
احلـــرارة فــيــهــا أقل 10 درجـــات عــلى
ا هي عـليـه في الغـرف األخرى األقـل 

.(11)
قاهى هـناك قلعة في وعـن اجلوامع وا
حـالــة جـيـدة و يـوجـد فـيـهـا واحـد من
ـوصل. جــامع األغـوات أقــدم جـوامـع ا
جــــامع حـــمّــــو قـــدّو  وجـــامـع الـــنـــبي
جـرجس واجلامع الـكبـير . وحتدث عن
مـقـهى باب اجلـسـر األكثـر إقـباال (12).
يـبـلغ طـول اجلـسـر الـعائم 400 خـطـوة
تـقريبا  ثم يرتبط بـجسر حجري مكون

من 28 قنطرة (13). 
ـــــوصـل فــــهـي تـــــولــــد وعـن أســــوار ا
انـطـبـاعا مـهـيـبا عـنـد الـنظـر إلـيـها من
بـعيد مـبنيـة من مواد حجـرية جيدة و
مـزودة بـأبـراج قـوية مـسـنـنـة و لم يزل
بـعض أجزائـها فـي حالـة جيـدة بيـنما
تـشـكل من الـناحـيـة األخرى كـثـير من
ـتـد الـثــغـرات. عـلى اجلـهـة الـغـربـيـة 
خـندق عـريض لكن حـوافه انهارت في
ـــــواضع عـــــلـى طــــول كـــــثـــــيـــــر مـن ا

السور(14). 
وصل واخير حتدث عن اهمية مدينة ا

ستقبلية  سنة  1893وآفاقها ا
و هـي في الــوقـت احلــاضـــر عــاصـــمــة
لـواليـة من الـدرجـة الـثـالـثـة فـي الـدولة
الـعـثـمـانـية . و هـي مهـمـة جـدا كـمـركز
جتاري كبير . فهي تشكل من الناحية
ــنــتــوجـات األولى مــركــزا لــتــخــزين ا
اخلـام لـلجـزء الشـمـالي من صحـراء ما
بـ الـنهـرين و منـطـقة كـردستـان التي
ائي تـشحن من هنـا غالبا بـالطريق ا

عبر بغداد إلى أوروبا
 و تـشكل من النـاحية الثـانية السوق

ــر وحـــلب واكـــد عــلى ضـــرورة ان ال 
ـــدن الــكـــبـــرى (بــدايـــة من اخلـط في ا
جـزيرة ابـن عمر–مـاردين-اورفـة-غازي

عينتاب).
ـــقـــال فـــقــد اورد امـــا عـن مـــوضـــوع ا
وصل في كتابه مـعلومـات مفيـدة عن ا
توسط الى اخلليج) الذي (مـن البحر ا
سـرد فـيه رحلـة عام  1893الـتي شـملت
بـالد الشام والـعراق واخللـيج العربي.
تــلك رحــلـة الــتي اســتــغـرقت ســنــتـ

مــضــافــا إلــيــهــا ست ســنــوات بــحــثــا
ودراسـة في كـل نـقطـة تـوقّـف فيـهـا من
مـديـنـة أو قريـة أو أثـر مرّ بـهـا في هذه
الـرحلة و بـعد أن اكتـملت هذه الـرحلة
االسـتـكشـافيـة والـبحـثيـة أصـبح لديـنا

مادة غزيرة.
 فـــتـــحـــدث عن اجملـــتــمـع اضــافـــة الى
اهــتـمـامه عن قـبـائـل الـبـدو  وتـرك لـنـا
مـجموعـة قيمـة كما خـلف لنا مـجموعة
من الــصــور الـفــوتـغــرافـيــة الـتــقـطــهـا
(1939-1893م) لـلمنطقة التي زارها ب
وصل اضـافة الى جـمعه ومن بـيـنهـا ا
كم كــبــيــر مـن اخملــطــوطــات الــعــربــيـة
االسالمــيـة كل هـذه الـتــركـة تـعـد ثـروة
ـنـطـقـة الـعـربـية حـقـيـقـيـة عن تـاريـخ ا

ـذكـورة. ـنـاطق ا الـرئـيـسـيـة لـسـكـان ا
ـوصل هي نـقـطـة فــضال عن ذلك فـإن ا
الـتقـاء أهم طريـق في الـشرق األدنى:
الـــطـــريق الــعـــســـكـــريــة الـــكـــبــرى من
الـقسـطنطـينـية إلى اخللـيج أي أقصر
خـط يــــصل بــــ أوروبــــا و الــــهــــنـــد
والـطـريق الـواصـلـة بـ شـمـال فـارس
وسـوريـة و التي تـعـبر نـهـر دجلـة هـنا
وتــتـجه عـبـر سـهــول مـا بـ الـنـهـرين
والـبـاديـة الـسـوريـة إلى دمـشق; و هي
قــلــيــلــة االســتــعــمــال حــالــيــا بــســبب
االضـــطـــرابــات في مـــنـــطــقـــة مـــا بــ

النهرين و منطقة سنجار.
إن مـتـابـعة تـمـديـد اخلط احلـديدي في
آسـيـا الصـغـرى حسـبـما هـو مـخطط
من الــقـسـطـنـطــيـنـيـة أو بـاألحـرى من
سـكوتاري إلى بغداد سـيمر في جميع
وصل و سـيؤدي األحـوال في مـدينـة ا
إلـى اختصار زمن الوصول من أوروبا
ـدة ال تقل عن عشرة إلـى شرق الهند 
أيــام قـيـاسـا إلى الــطـريق الـبـحـري. و
بـصـرف الـنـظـر عـمـا سـيـعـنـيه ذلك من
ـوصل ــرور فــإن ا تــنــشــيط حلـركــة ا
سـتكتسب بذلك أهمية كبيرة في مجال

التصدير(15).
الهامش

( (1مــاكس فـرايـرر فــون أوبـنـهـا من
الـنـاشر ـتوسط إلى اخلـلـيج الـبـحـر ا

دار الوراق للنشر احملدودة 
اجلـــــــــزء الــــــــــثــــــــــاني: الــــــــــعـــــــــراق

واخلليجص.207
 (2)ص.201
 (3)ص.209

 (4)ص .210-211
 (5)ص 209.
(6) ص.208

  (7)ص٢١١.
 (8) ص.212-213

 (9)ص.213
 (10)ص  216.

(11) ص208-209
 (12)ص - ٢١٤213

 (13)ص 216.

(14) ص 216.

(15) ص 227.

وصل تصوير أوبنها صورة جلسر القوارب في ا

االديب الــشـاعــر والــروائي شالل عــنــوز  صـاحب
الـعـمـر الـنـضـالـي واالبـداعي من الـشـعـر والـروايـة
ــنـشــورات الـســريـة وتــوزيـعــهـا في زمن وكـتــابـة ا
الديكتاتورية يحتـاج إلى وقفة دولة وحكومة حتترم
الـرموز اإلبـداعـيـة الـوطـنـيـة إذ أنه مـصـاب بـجـلـطة
الـنخـاع الـشـوكي والـتي اقـعـدته عن الـتـواصل في
احملافل اإلبـداعيـة لـكنـها لم تـقـعد به عن الـتواصل
اإلبـداعي وكــتـابــة الـشــعـر والـروايــات وعالج هـذه
ـد أيــاديـنـا الى ـانــيـا حـصــرا لـذا  اجلـلـطــة في ا

حـكـومــتـنـا ودولــتـنـا
بـكـرامـة مـحـفـوظة
ونـطـلب مــنـهـا ان
تقف معه لنحتفظ
ونـطـيل عـمـر هـذه
ــــوهــــبــــة لــــهـــذا ا

بدع الكبير.  ا
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اوضح مــــحــــافـظ نــــيــــنــــوى جنم
اجلـــبــوري اســـبــاب بطء إعـــمــار
ـنـارة احلـدبـاء جـامـع الـنـوري وا
مــؤكـداً ان األعـمـال الـفـنـيـة اخـرَّت

اعمال البناء. 
وقــــال اجلــــبــــوري فـي تــــصــــريح
تـابـعته (الـزمـان) امس ان (هـنالك
بطءاً يـرجع ألسـبـاب فـنيـة تـتـعلق
واد ودقة الـعمل وكذلك الوقت با
الـزمـني الـذي يـحــتـاجه الـعـمّـال)
ـشـروع يحـتاج الى واضاف ان (ا
مــدة زمـنــيــة وجـهــود مــتـواصــلـة
إلجنـــازه). واكـــد مــديـــر مـــشــروع
طـــريق دورة - يـــوســـفـــيـــة دريــد
ـئة من اعـمال ظاهـر إجناز 92 با
الـــطــريق مـــبـــيــنـــاً اهـــمــيـــته في

روري في بغداد. تخفيف الـزخم ا
وقـال ظـاهـر في تـصـريح تـابـعـته
(الــــــزمـــــان) امـس ان (مــــــشـــــروع
هـمة شـاريع ا الـطريق يـعد مـن ا
ــروري كــونـه ســيـــعــالج الـــزخم ا
نـفذ داخل الـعاصـمة وسـيشـكل ا
اجلــنـوبي والـغــربي لـهـا) واشـار
الى ان (طــول الـــطــريق يـــبــلغ 21
كــيــلــومــتــراً وعـرض  15.5مــتـراً
ويــضم عـدداً من الـطـرق الـفـرعـيـة
شروع واجلسور) موضـحاً ان (ا
اجنـزه خـبـراء ومالكـات مـحـلـيـة)
ــتــبــقــيــة واضــاف ان (األعــمــال ا
تــتــعـــلق بــاألنــســجـــة الــوقــائــيــة
والرصـيف الكـونكـريتـي واألعمدة
الكـهربائـية والتـخطيط بـاألصباغ
احلــــراريــــة) الفــــتـــاً الـى (وجـــود

عوقات اهمها التجاوزات بعض ا
عــــلـى مـــــســــاحـــــة األرض وعــــدم
حـســمـهــا من الـوزارات والــدوائـر
شروع عـنية) وتـابع ان (كلفـة ا ا
ارتفعت الى  108مليار دينار بعد
ان كـانت  78مــلـيـار ديــنـار).  عـلى
صعيد متصل كشف النائب األول
لــرئـيس مـجـلـس الـنـواب مـحـسن
ـنــدالوي اطالق حــمـلــة تـطــويـر ا

 . نطقة شارع فلسط
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان
ـنـدالوي اجـرى جـولـة مـيـدانـيـة (ا
مع ام بغداد عمار موسى كاظم
اطـلَّع فـيـهـا عـلى اجلـانب اخلـدمي
نطقة) الفتاً والبنى التحتية في ا
الـى (حتــــريك حــــمــــلـــة فـي األيـــام
قـبلة تـشمل إصالح التـكسرات ا

إكـسـاء وتـرقـيع الـشـوارع تـعـبـيد
الــطـــرق الــرئـــيــســـة والــفـــرعــيــة
وتـــــطـــــويـــــر اإلنـــــارة وجتـــــديـــــد
األرصــفـة) مـوضـحــاً ان (احلـمـلـة
اخلــــدمـــيــــة ســـتــــبــــدأ من شـــارع
فـلــسـطــ لـتـشــمل اغـلـب مـنـاطق
ــنــدالوي امــانـة بــغــداد) ودعــا ا
بغداد الى إجـراء اعمال الـتطوير
و تــــأهـــيل اجملـــســـرات والـــطـــرق
الرئيسة وفق الـتصاميم واخلطط

الهندسية احلديثة). 
واطــلــقت امـــانــة بــغـــداد حــمــلــة
خـــدمــــيـــة ضــــمن طـــريـق بـــغـــداد
ــشـاركــة خــمس دوائـر كـركــوك 
للبلدية. وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (ام بغداد عمار موسى
كـاظم اشرف مـيدانـياً عـلى تنـفيذ
احلمـلة الـتي انطـلقت فـي ساعات
مـبكـرة من فجـر امس ضـمن قاطع
بـلـديـة الـشـعب وفي طـريـق بـغداد
كـركـوك) مـبـيـنـاً ان (احلـمـلـة تـعد
اسـتـكـمـاالً لـلـحمـالت التـي شرعت
ـاضي بــتـنــفــيـذهــا األمــانـة فـي ا
ضـمن خـطة عـمل جـديدة تـتـضمن
تـــكــثــيف اجلــهـــد الــبــلــدي ضــمن
قــواطـع الــدوائــر الــبــلــديــة عــبــر
حتـشـيـد جـهد دوائـر مـخـتـلـفة في
مــــنـــاطق تــــتــــطـــلب اخلــــدمـــات)
واوضح ان (احلـــمــلـــة تــضـــمــنت
اعـمـال الـنـظـافـة صـيـانـة خـطـوط
الـــصــــرف الـــصـــحـي وشـــبـــكـــات
األمــطـــار اســتـــعــداداً لـــلـــمــوسم

الشتوي).
واكـد كـاظم ان (احلـمالت سـتـكون
مـــســتــمـــرة ضــمن قـــواطع دوائــر
البلدية و اجلهد اخلدمي اليومي
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افـاد مــصـدر امــني في الـبــصـرة بــوفـاة
مـوظف بـاكسـتـاني اجلـنسـيـة يـعمل في
إحـدى الـشركـات الـنفـطـية ضـمن مـجمع
ارطـاوي أثـنــاء انـتـقـاله من مـوقع عـمـله

إلى مطار البصرة.
ـــــصـــــدر لـ(الــــزمـــــان) أمس إن وقـــــال ا
ـوظف مـوالـيـد 1981 يـعـمل مـهـنـدس ا
تــخـطــيط في شــركــة زيـبــاك لــلـخــدمـات
الـنـفـطـيـة اثـر تـعـرضه الزمـة قـلـبـيـة في
ـركـبـة الـتي تـقلـه من موقـع العـمل إلى ا
مــطـار الـبـصــرة). وأضـاف إن (األجـهـزة
اخملـتـصـة نقـلت اجلـثـة إلى مـسـتوصف
الـرمـيــلـة وبــاشـرت بـاتــخـاذ اإلجـراءات
الـالزمــــة). وكــــشف مــــصــــدر قــــضــــائي
لـ(الــزمـان) أمس عن (تــوجـيــة صـدر من
محـكمة حتـقيق الـعمارة بـإجراء  حتري
ـعـلـومات عن ـصادر وا وعـمـليـة جـمع ا
حــادث وفــاة عـمــال اجملــاري). وأكـد إنه
ــعـلــومـات ســيــتم اصـدار (بـعــد جــمع ا
ـتــســبـبــ  بـغــيـة أوامـر قــبض بــحق ا
تسبـب يذكر ان اصدار األوامر بـحق ا
احلادث تتسبب بوفاة خمسة عمال بعد
نـهـولـة مـجاري في مـنـطـقة سـقـوطـهم 
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وكـشف جـهـاز األمن الـوطـني تـفـاصـيل
عـملـية الـقبض عـلى أكبـر شبـكة تـهريب
النـفط اخلام في الـبصـرة تضم ضـباطا
بـرتب عـاليـة ومـوظـف كـبـار في الـدولة
.وقال اجلهاز في بيان امس إن (قوة من
تابعـتها لهذه الشبكة اجلهاز أحبطت 
واحـدة من أكبـر عـملـيـات تهـريب الـنفط
اخلــام في الــبـــصــرة الــتي قــادهــا أحــد
الـتــجــار وتـضم ضــبـاطــاً بــرتب عـالــيـة
ومـوظــفــ كـبــار) مــؤكـدا ان (اعــتــقـال
أفــراد الــشـبــكـة  وفـق مـذكــرات قـبض
والـشــبــكــة كـانت صـادرة عـن الـقــضــاء 
تـمـارس عـمـلـيات الـتـهـريب عـبـر إحداث
ثـقـوب بــخـطـوط تــصـديـر الــنـفط اخلـام
بـحـقل الـزبـيـر الـنـفـطي وتـنـقـله لـطـريق
تـــرابي لــــتـــهـــريــــيه) مـــشــــيـــرا الى ان
ُهـربة يـوميـاً تقـدر ما ب 5 (الكـميـات ا
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الى  7صـــهــاريج بـــســعــة 50 ألف لــتــر
والــكـمــيــات الــشــهــريـة وصــلت إلى 75
مليون لتر يوميا) وتابع انه ( تدوين
ـتـهـمـ والـتـحـقـيـقـات مـا زالت أقـوال ا
مـسـتـمـرة). واكـد رئـيس الـوزراء مـحـمد
في وقـت اســـابق شــــيـــاع الــــســـودانـي 
تـفـكـيك أكبـر شـبـكة لـتـهـريب الـنفط في
احملـافــظـة.وقـال الـسـوداني في تـغـريـدة
(وجـهـنا بـتـعقب شـبـكـات تهـريب الـنفط
وتنـفيـذ أوامر الـقبض بـحق العـصابات
الـــتي جتـــرأت وتـــغـــولت لـــســـرقـــة حق
الــعـراقـيــ حـيث تـمـكــنت مـفـارز األمن
الوطني بالتـعاون مع األجهزة األخرى
من تفكيك أكبر شبـكة لتهريب النفط في
الــبــصــرة) واضــاف (لن نــدخــر جــهــدا
وسـنــعـمـل لـيل نــهـار مـن أجل مـحــاربـة
الـفــسـاد بــأشـكــاله اخملـتــلـفــة). بـدوره 
وزيـر النفط أصدر نائـب رئيس الوزراء 
حـيـان عـبـد الـغـني بيـانـا بـشـأن تـفـكيك
ومالحـقـة شـبـكات لـتـهـريب الـنـفط.وقال
في بـــيـــان تــابـــعـــته (الـــزمــان) امس ان
(جـهـود رجــال االمن الـوطـني واجلـهـات
االمنية الساندة لوزارة النفط في تفكيك
نـتجات النـفطية شبكـة كبيرة لـتهريب ا
في احملـافـظات اجلـنـوبـيـة) واضاف ان
(الـــوزارة قـــد شـــكـــلت فـي وقت ســـابق
عـلومات فريق عـمل للـتنـسيق وتبـادل ا
مع اجلـهـاز واجلـهـات االمنـيـة الـسـاندة
فـي وزارة الــــــداخـــــــلــــــيــــــة والــــــدفــــــاع
واخملـــابــــرات) مـــشـــيــــرا الى ان (هـــذه
اخلـلــيـة حــقــقت الـعــشــرات من حـمالت
تـاجرة ـداهمـة واالعـتقـال للـعـناصـر ا ا
نتجات النفطية بطريقة غير قانونية با
 مــا اســـهم في انـــخــفـــاض  مــؤشــرات
االستهالك الـيوميـة) واشاد عبـد الغني
ــتــابـــعــة لــرئـــيس الــوزراء ودعــمه بـ (ا
ثـــمن الجــراءات الـــوزارة) مـن جــانـــبه 
وكـــيل الـــوزارة لـــشـــؤون الـــتـــصـــفـــيـــة
والــتـوزيع حــامـد يـونس (جــهـود رجـال
االجـهـزة االمـنـيـة وهـيـئـة الـتـفـتـيش في
وزارة الـــــنــــفط من خـالل الــــتــــنــــســــيق
ـيـدانـيـة  فضال ـشاركـة ا ـتـابـعـة وا وا
ـعــلـومـات عن تـغــذيـة هــذه االجـهـزة بــا

نـتجـات النفـطية الالزمة بـشـأن حـركة ا
ـتاجـرين بـهـا) الفتـا الى ان (تـوجيه وا
ـشاركة الوزيـر بتكـر جمـيع اجلهات ا
تاجرين هرب وا في عمليات مالحقة ا
نتـجات النفـطية بطرق غـير مشروعة با
وقـانـونيـة). كـما تـمـكنت قـوة من الـلواء
88 باحلـشد الـشعـبي من إلقـاء القبض
ـشـتـقــات الـنـفـطـيـة عـلى أحـد مـهــربي ا
وضــبـط الــنــاقــلــة الــتـي تــســتــخــدم في
الـتــهـريب في ســيـطـرة الــفـتـحــة شـمـال
شرق صالح الدين ضـمن قيادة عـمليات
كركوك وشـرق دجلة.وقـال بيان امس ان
(ذلك جـــــاء بــــعـــــد ورود مــــعـــــلــــومــــات
استـخـباريـة دقيـقة إلى الـفوج األول في
الــلـواء 88 بــاحلــشــد الــشــعــبي حــيث
تـمــكـنت الــقـوة مـن إلـقــاء الـقــبض عـلى
ـتـهم أ.هـ.أ في سـيـطـرة الـفـتـحـة الـذي ا

ـشـتـقات الـنـفـطـيـة من يـقـوم بـتهـريـب ا
مــحـافـظـة بـغـداد إلى مـنـاطق الـشـمـال)
مـؤكـدا (الـعــقـور عـلى الـنـاقــلـة اخملـفـيـة
ـشــتـقـات الـتي تُــسـتـخــدم في تـهــريب ا
الــنـفـطــيـة فـضال عن ضــبط أكـثـر من 8

شتقات النفطية حيث  آالف لتر من ا
اتـــخـــاذ اإلجــــراءات األصـــولـــيـــة بـــحق

تهم).  ا
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في وقت  نــفى مـصـدر  عالقــة الـعـثـور
بـعميلة على جثـة منتسب في الـداخلية 
الـــــقـــــبض عـــــلـى شـــــبـــــكـــــة تـــــهـــــريب
ـصــدر ان (حـادث قـتل الـنــفط.واوضح ا
احــد مـنـتــسب في شـرطـة الــطـاقـة الـذي
و نـشر عـثـر عـلى جـثـته قـبل اسـبـوع 
في بـعض مـواقع الـتـواصل االجـتـماعي
عــلى انه قــام بـالــتــبــلـيغ عــلى شــبــكـات

حس عرب

تــرتــبط بـــإعــتــمـــاد اإلســتــخــدام
العـادل للـميـاه اجلوفيـة للـحفاظ
عــــــــــلـى اخلــــــــــزيـن) وبــــــــــ ان
(الــــتــــوجـــيــــهــــات شـــددت عــــلى
ــــيـــاه اجلــــوفـــيـــة اســــتـــخـــدام ا
بالـتـقـنـيـات احلديـثـة لـلـحـصول
عـلى نـتـائج افـضل تـنـعكـس على
الزراعة). واكدت الوزارة إيصال
ـــيـــاه الى قـــضـــاء اإلصالح في ا
مــحــافـظــة ذي قــار مــشــيـرة الى
ـــيــــاه عن اســــبــــاب انـــقــــطــــاع ا
الـــقــضـــاء. وذكـــر بــيـــان تـــلـــقــته
الكــــــات (الـــــــزمــــــان) امـس ان (ا
ـاء اإلسـالة الى ـعـنـيـة اعـادت ا ا
قضـاء اإلصالح بعد انـقطاع دام
أليـــام بــتـــوجـــيـــهـــات  الـــوزيــر
ومتـابعة الـهيـئة العـامة لتـشغيل
وصــيـانــة مـشــاريع الـري حـوض
نهر دجلـة) وب ان (التجاوزات
من قِـــبل الـــوحـــدات اإلداريـــة في
اعالي النهر وخرق تطبيق نظام
ـراشنـة والزراعـة خارج اخلـطة ا
ـقررة ادى الى تـوقف مـحـطات ا
اإلســــــالــــــة أليــــــام فـي قــــــضــــــاء

احملافظة). 
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اطــلــقـت وزارة الـزراعــة حــمالت
ـكــافــحـة مــشـتــركــة مع اجلــيش 
آفــــات الـــــنـــــخـــــيـل في جـــــمـــــيع
احملافظات. وقال مدير عام دائرة
الـبـسـتـنـة والـغـابـات في الـوزارة
حـا كـر في تـصـريح تـابـعـته
(الزمان) امس ان (الوزارة تهدف
الى تـــشــجـــيع الــفـالحــ إلدامــة
ـا يــحــقق مــنــفــعـة الــبــســاتــ 
اقـتصـاديـة) واضاف ان (الـوزير
شـدد على ضـرورة دعم الـفالح
بـاألسـمـدة وتـوفـيـر اإلحـتـيـاجات
) مـشـيـراً األسـاسـيـة لـلــمـزارعـ
الـى ان (الــــوزارة فــــتـــــحت بــــاب
الـــتــــعـــاون مع طـــيـــران اجلـــيش
لـتــنـفـيــذ حـمالت واسـعــة تـكـافح
بـسـاتــ الـنـخـيل وحتــمـيـهـا من
اآلفــات الــزراعــيــة) واكــد فــيــمــا
يـــخـض اخلـــطــــة الـــزراعــــيـــة ان
ــائــيــة تــضع اخلــطــة ــوارد ا (ا
وفق ضــوابط مــحــددة لــكــمــيـات

وجودة).  ياه ا ا
في ســـيــاق مـــتــصل اســـتــأنــفت
ـــائـــيـــة الــعـــمل ـــوارد ا وزارة ا

بـتــوزيع اخلـطــة الـشــتـويــة عـلى
اآلبـــار اإلرتـــوازيـــة لــلـــمـــزارعــ
تحدث بإسم ستفيـدين. وقال ا ا
الوزارة حا حمـيد في تصريح
تابـعته (الزمـان) امس ان (هنالك
ــــوارد عــــمـالً مــــبـــــاشــــراً بــــ ا
والـــزراعــة بـــعـــد إقــرار اخلـــطــة
الــــزراعــــيــــة لــــتـــوزيـع اخلــــطـــة
الـــــــشـــــــتـــــــويـــــــة عـــــــلى اآلبـــــــار
لـلــمـسـتـفــيـدين ومـتــابـعـة نـسب
ـــوسم اإلجنـــاز حــــتى نـــهـــايـــة ا

الشتوي). 
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ـائـيـة عـون ـوارد ا واكـد وزيــر ا
ـيـاه ذيـاب الـتـوجه إلسـتـخـدام ا
اجلــوفــيـة ألغــراض الــزراعــة في
ست محافظات مشيراً الى تعلق
ـــوافـــقـــات حـــفـــر اآلبــار األمـــر 
واخلــزين اإلسـتـراتـيـجي لـلـمـيـاه
اجلوفية. وقال ذياب في تصريح
تـابعـته (الـزمـان) امس ان (خطط
ياه اجلوفية الوزارة إلستخدام ا
ألغـــراض الــزراعـــة في صـــحــراء
صـالح الـدين واألنــبــار والــنـجف
Ê«dOÞ∫ مكافحة اآلفات الزراعية بطيران اجليشوكربالء و الـسمـاوة والديـوانية
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لـكة البحرين ـون السومريـة التي يعتقـد اآلن أن مكانهـا االفتراضي هو  جنة د
ـدن الـتي اسـست جملـد سالالت احلـالـيـة  صـنـعـتـهـا اخـيـلـة واحالم اهل أور وا
نتـصرة  وهي جهة احلرف األول وزقـورته وأساطيـر اخللق ومسالت احلـروب ا
وقـد اتت كمكان مثالي يفـترضها السومـري مكانا خللود روحه وراحـتها االزلية 
ا اهل سومر ة  ور في سيـاق القصائد واالساطير والقصص الـسومرية القد
الـذي صـنعـوا طـقوس الـنـذر البـشري مـن خالل مراسـيم الـدفن في اقبـيـة مقـبرة
ون ـلـكيـة حـيث يـعـتقـد الـسـومـري ان حيـاة اخـرى تـنـتظـره في سـرمـديـة د اور ا
لك او ـصـاحـبـة ا ـوسيـقـيـ وحتـى الكـتـبـة واحلرس  لـهـذا يرغـمـون اخلـدم وا
يت ـتوفاة شبعاد الى الـقبر حتى يكمـلون  خدمتهم لهم حـ يستيقظ ا االميرة ا
ـون امـامه  حــدائـقـا وشـرفــات قـصـور سـقــوفـهـا من ذهب مـرة اخـرى ويـجــد د
وقرميـد. هذه الرؤيـة تذكرتـها اليـوم وأنا اشاهـد مراسيم اسـتقبـال قداسة الـبابا
مـلـكة الـبـحرين  واظـن ان في مغـزى الـزيارة كـما فـرانـسيس  بـابـا الفـاتـيكـان 
ون اعتـقد هـو االمـتداد الـروحي لـلمـكان بـ أور الـتي زارها قـبل عـام وبـ د
ون لم تذكر في نص للديانات التي تـضعها اور كمكان للحلم  وبالرغم من أن د
ـطـلق الذي ألتـذكر ـكان ا الـتـوحيـدية كـمـان للـجـنة  اذن ان جـنة الـتـوحيـد هي ا
امـكـنته اجلـغـرافيـة  بل تـذكر جـهـته في السـمـاوات العـال وكمـا في الـقرآن انـها
جنـة عرضـها الـسمـاوات  حيث ذكـرت مكـانا خلـلود وازلـية من آمن بـالله والـيوم
مَـاوَاتُ ا الَّــذِينَ سُـعِـدُوا فَــفِي الْـجَــنَّـةِ خَـالِــدِينَ فِـيــهَـا مَـا دَامَتِ الــسـَّ اآلخــر (( وَأَمـَّ

وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ـ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ 108هود.))
ون هي افـتراض خمليـال كاتب االساطـير ومؤلـفها  ومـا ذكرته عنـها كتب أذن د
بل افـئـدة كل ـؤكـد الــتي ال تـسـكن فـؤاد الـبـابـا فـقط  الـسـمـاء هي جـهـة احلـلم ا

رجعيات الروحية والفكرية للديانات التوحيدية . ا
مـتد ب ولكنـنا نضـعهـا هنا في دالـة ان البابـا يُريد ان يُـظهـرَ لنا ضـوء اخليط ا
ورحـلـته التي كـانت الى اور هي رحـلة سالم وتـعايش ـكان الـواحد  حضـارات ا
ـون ) هي رحـلة سالم وتـعايش واظن ان رحـلته اجلـديدة اآلن الى الـبـحرين ( د
ا يـواجه الـعالم من مـخـاطر  حـيث يـكـاد ان يكـون موج أيـضـاً  وتنـبـيهـاً آخـرا 
دمـرات وحامالت الـطائرات اخللـيج فتـيال قد يـشتـعل في اي حلظـة والبـوارج وا
ـا تـكـون الـزيارة في ـتهـيـئـة لالنـتـحـار تـبـحـر بدوريـات مـسـتـمـرة. ر والـزوارق ا
ـانـ جـزءاً من ايـصـال مـوعـظـة جلعـل الـسالم واقـعـا ولـيس حـلـما جـانـبـهـا اإل
ـون ) ال يشيخ كـان اخلالد (د افتـراضا كمـا صنعه اهـل اور وهم يعتـقدون ان ا

فــيه االنـســان  وال تـذبل فــيه الـوردة  وال تــبح فـيه حــنـجـرة
ون مـكانـا لألمان والسالم . البـلبل. ويـنبـغي ان تكـون د
وألن اخللـيج العـربي تقـعان عـلى ضفـافة او قـريبـا منه
ـون وحتى لو كانت خرائباً منهوبة من قبل اثار اور ود
فـأنـهـمـا سـيـظالن مـكـانـ لـصـنـاعة الـبـعـثـات االثـريـة 
احلــلم وتــدوين رســائل الــسالم ضـد الــعــنف واحلـرب

والتكفير.
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تهريب النفط وقامـوا بتصفيته) واشار
ــوضــوع غــيـر صــحــيح الى ان (هــذا ا
ـنـتـسب بـعـيـد عن حـادثة وحـادث قـتل ا
تــهـريب الـنــفط) مـؤكـدا (الــقـاء الـقـبض

تهم بهذه القضية). على جميع ا
افادت تـقاريـر  بوضع مـجلس الى ذلك 
احلـجز االحتياطي على القضاء االعلى 
نـحـو 55  عـقــارا في بـغـداد لـلـمـتـهـمـ
وجـــاري بــــســـرقـــة 2.5 مـــلــــيـــار دوالر 
الـــتـــحـــري عـن بـــقـــيـــة الــــعـــقـــارات في
احملـافظـات األخـرى. واضـافت التـقـارير
انه ( وضع احلـجـز عـلى اسـهم مـالـية
عـائـدة لـلـمـتـهم وعـائـلـته تـقـدر قـيـمـتـها
167.5 مــلـيــار ديــنــار وارصــدة نــقــديـة
بـقـيـمة 108 مـلـيـار ديـنـار  اضـافـة إلى
اسهم تقـدر قيمـتها مـئة ملـيار دينار في

والت التجارية في بغداد). احد ا
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اعرب رئيس احتاد الـصناعات عادل
احلـــســـنـــاوي عن خـــيـــبـــة امـــله من
تـــراجع مـــســـتـــوى مــعـــرض بـــغــداد
الدولي وضـعف التـنظـيم والتـجهـيز
لـلمـعـرض واقامـته بـصـورة فجـائـية
مــشــيــراً الـى رفض الــعــديــد من دول
ـعـرض. وقـال ـشـاركـة فـي ا الـعـالـم ا
احلـــســنـــاوي في مـــؤتــمـــر صـــحــفي
حـــضـــرتـه (الـــزمـــان) امس ان (إدارة
عرض وجهت الدعوة الى الوزارات ا
ـــؤســـســات فـي يــوم اإلفـــتـــتــاح) وا
مـؤكــداً انه (اليــوجـد إدارة حــقـيــقـيـة
للمعرض) من جهته قال عضو جلنة
اإلقتـصاد الـنيـابيـة ياسـر احلسـيني
ان (الصناعة الـعراقية تـواجه الكثير
من الــتـحــديــات) وبـ عــزم الـوزارة
بإسـناد الـعدم احلـكومي مـشيراً الى
(ضــرورة الــتـعــاقــدات مع الــشــركـات
صانع الـعراقيـة لتشـغيل األيادي وا
الـــعـــاطــلـــة وتــفـــعــيـل دور مــعـــاهــد

التدريب للصناعات).
wMÞË Z²M

ستـقل حس عرب ـاني ا وقدم البر
ـنتج ؤتـمـر دعمه لـلصـنـاعة وا في ا
الــوطــنـي الفــتــاً الى ان (عــدم زيــارة
عرض سؤولـ وضعف مسـتوى ا ا
مــقــارنــة بـكل عــام تــعــد خــيــبـة امل
كبـيرة) واضـاف ان (احلـكومـة جادة
ـصانع لتـقـد الدعم احلـقيـقي الى ا
ــنـتـج احملـلي). في غــضـون وزيـادة ا
ذلـك اســتـــلــمت الـــشــركــــة الــعـــامـــة
لصناعـة األسمـدة الشماليـة التابعة
الى وزارة الــصــنـاعــة مــوقــعــهـا في
بيجـي. واوضح بيان تـلقـته (الزمان)
امس ان (الــشـركـة بــاشـرت بــتـنــفـيـذ
ـوقـع إلعـادة حــيـويـة مـهــامـهــا في ا
الشركـة الى سابق عهـدها بالـتعاون
ـشــتــركـة مع قــيــادات الــعـمــلــيــات ا
وعــمـــلــيـــات صالح الــديـن و شــرطــة
احملـافظـة). وجنـحت الـشركـة الـعـامة
للصـناعات الـبتروكـيميـائية الـتابعة
لــلـوزارة بـتــشـغــيل مـعــمل األغــطـيـة

الزراعية بعد توقف دام ألعوام. وقال
ـعمـل يـتكـون من ثـالثة الـبـيـان ان (ا
خـطوط إنـتـاجـيـة بطـاقـة تـصمـيـمـية
تـبـلُغ 15 الف طن في الـسـنـة) وبـ
عمل سيـنتج األغطيـة الزراعية ان (ا
ـقاومـة لألشـعـة فوق الـبـنـفسـجـية ُ ا
ننـتجات احملـلية) ـزارع بـا لرفد ا
مـشيـراً الى انـها (تـتـمـيز بـنـوعيـتـها
وجـــودتــهــا الـــعــالــيـــة ومالئــمـــتــهــا
لـلـظـروف اجلـويـة) واكـد (إسـتـعـداد
طـلـوبة من عـمل لـتلـبـية احلـاجـة ا ا
ــطـلــوبـة). الــكـمــيـات والــقـيــاسـات ا
وجــهــزت شـــركــة الــفــارس الــعــامــة
إحــدى شــركــات الــصــنــاعــة شــركــة
الـــهــاشم لـــلــمـــقــاوالت الــعـــامــة في
ُـجـمَّع تـصـفـيـة مـحـافـظـة مـيـسـان 
مــــيــــاه ســــعـــة  100مــــتــــر مـــكــــعب
بالـسـاعة) وذكـر البـيـان ان (الشـركة
تــسـعى الى الــعــمل احلـقــيــقي لـدعم

نتج الوطني).  ا
كمـا جهـزت الـشركـة العـامة لـلنـسيج
واجللود للـوزارة مستشـفى الشفاء
في مــحـافــظـة نــيـنــوى بـالــشـراشف
الــطــبــيــة واوجه وســادات  بــكــمــيــة
االف قطـعـة واكدت الـشـركة بلغت 5 
ان (التجهيـز جاء وفق خطط الشركة
ـبيعـات احمللية الى لزيادة كـميات ا
مؤسسـات الدولة واألهـلية وحتريك

العملية اإلنتاجية). جنم اجلبوري

rþU  wKŽ

بغداد

 ø WO «e ù« W b)« vKŽ —«d ù« «–U*

l∫ مبنى اجلامع النوري Uł

-1-
الـتـطـابق الـتـام بـ الـظـاهـر والـبـاطن يـعـني الـسالمـة من الـريـاء والـنـفـاق

قيتة . واالزدواجية ا
والـنقـاء والـصـفـاء من تـلك االعـراض مـطـلـوبـان لـكل انـسـانٍ حريـصٍ على

التكامل الروحي واألخالقي واالجتماعي .
-2-

شاكل ان يـكون قلبك مع احلـس وسيفـك عليه  كمـا كان عليه مشكلـة ا
ـتـخـلفـ عن نـصـرة سيـد شـبـاب أهل اجلنـة في ثـورته عـلى الـظلم حال ا

والطغيان واالنحراف .
-3-

ـصابـ باالزدواجـية يـشكـلون الـنسبـة العـظمى ؤسف لـلغـاية انَّ ا ومن ا
من الناس في كل عصر وفي كل قطر 

ويخطأ مَنْ يتهم العراقي وحدهم بذلك .
-4-

ضمار هو كن أنْ نقرع به اسماعنـا من موعظة في هذا ا ومن اروع ما 
ؤمن االمام علي بن ابي طالب (عليه السالم) : قول امير ا
{ ال تُسبَّنَّ أبليس في العالنية وأنت صديقُه في السر } 

انّ الشـيـطـان هـو أكبـر أعـدائـنـا ومن هنـا فـان صـيـانة الـنـفس من حـبـائله
ومكائده  وأباطليه مهمة للغاية .

وكُلّ االنــتــهــاكـات لــلــقــيم واخلــطــوط احلـمــراء مــاهي فـي حـقــيــقــتــهـا اال
ـباد اصطـفافـات مع الـشيـطان بـدالً من االصـطفـاف مع القـيم احلـقّة وا

السامية .
-5-

سأل اَحدُهم االمام زين العابدين (عليه السالم) قائال :
أزني يوماً وأصوم يوماً فهل يكون هذا بذاك ?

فأجابه (ع) قائالً :
ال تَزْنِ 

وال تَصُمْ 
-6-

تسترين بالدين من احليتان الكبرى وقراصنة النهب للمال العام  انّ ا
سـرحيات التي ا يخدعـون انفسهم ولـن جتديهم كل ا ا

يتظاهرون بها امام الناس 
انهم مكشوفون 

ا قال الشاعر : وقد
ثوبُ الرياء يشفُ عما تَحْتَهُ 
واذا التَحَفْتَ به فانّك عاري 

ان كنـتم فعال حـريصـ على الـشبـاب ومسـتقـبله الـزاهر في ضـوء هذا الـفائض
ـتـوفر االن في خـزيـنـة الـدولة فـهـنـاك الـعديـد  من نـوافـذ االمل تُـفـتح لهم ـالي ا ا
ال بـدال من اخلـدمة االلـزامـيـة التي سـتـكـون بوابـة قـانـونيـة ودسـتـورية لـسـرقـة ا

العام بحجة خدمة العلم 
ـاذا هـذا االصرار عـلى اخلـدمة االلـزامـية ولـدينـا اكـثر من اريد اسـأل كمـواطن 

مليون ونصف مقاتل في الداخلية والدفاع 
نعم امـنح هذه االموال كرواتب للشباب مـقابل فتح معامل . مزارع .مصانع . او

مشاريع اخرى حسب ما يحتاجه الوطن من مشاريع 
اما اصراركم على اخلدمة االلزامية 

حتى يـكون هنـاك الغـياب واالتـفاق ب الـنفـوس الضـعيفـة بعـدم احلضـور مقابل
ــزري الـذي نـصـف الـراتب وهــذه االمــثــلـة لم تــاتي من اخلــيــال بل من الــواقع ا
نـعـيـشه في الـعـراق حـيث  صـنف الـعراق واحـد من اسـوء دول الـعـالم بـالـفـساد
سؤول العراقي الذين هم ضمن قائمة الفاسدين  وهذا ايضا باعتراف كل ا
ليكـون مشروعـنا بنـاء الدولة وبـناء مسـتقبل زاهـر للشـعب العراقي ومن ضـمنهم

فئة الشباب 
قاتل االبطال ما ولنـترك لغة السالح واحلروب في الوقت احلاضر ولـدينا من ا

يكفي لتصدي للدفاع عن الوطن 
سـتقبل فـتح نوافد لـوزارة الدفاع لـضم مقاتـل جدد بـعد تسريح نستـطيع في ا
االعـمـار التـي جتاوزت عـتـبـة الـسـتـ والسـيـما ان الـكـلـيـات الـعـسـكـريـة كل عام
ـئــات في صـنـوف الـقـوات تـخـرج مـئـات الـضــبـاط الـشـبـاب اضــافـة الى قـبـول ا

سحلة اخملتلفة بصفة نائب ضابط وجندي ا
ال تبعثروا هذه االموال وتكون منفذ للسرقة 

ـالـيـة بـأن الـدولـة ال وبـعـدهـا بـسـنـتـ يـخــرج عـلـيـنـا وزيـر ا
تسـتطيع تأم الرواتب احلكومية بسبب انخفاض سعر
ـالي احلكومي . استـغلوا هذه االموال النـفط والعجز ا
في مـشــاريع نـفــعـيــة تـعــود لـلــدولـة  بــامـوال اخـرى ال

لسرقتها 
والله من وراء القصد
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(¡ö×J « ¡UC  w  ¡«b?NA « wŠ WH —« ¡U?A½«Ë Ÿ—«uý jOK?³ð) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسـان/ قسم العقود احلكـومية عن اعالن ا
ـدرجة ضـمن تخـصيـصات (الـدعم الطـار لألمن الغـذائي والتـنمـية لـسنـة ٢٠٢٢ / تنـميـة االقالـيم) ضمن تـبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وا
cOH?Mð …b0Ë U?¼dOſ ô w «d?Ž —UM¹œ n √ Êu?F ?ðË WO½U?LŁË WzU?LF ?ðË ÊuOK?  ÊuF ?ðË WŁöŁË W?zU Ë —UO?K  WŁöŁ ©≥[±π≥[ππ∏[∞∞∞® وبكلـفة تخـمينيـة مقدارها

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b «

صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من «dŽ —UM?¹œ n « ÊuFÐ—«Ë WzULF? ðË ÊuOK  Êu?ŁöŁË bŠ«Ë® ©≥±[π¥∞[∞∞∞® ١- التأمينـات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ـركزي العراقي) او صك مصـدق او سفتجة وتـكون نافذة  نصـة االلكترونـية للبنك ا عتمـدة وعبر ا ـصارف ا أحد ا

ناقصة. ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzUL Lš® ©μ∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف نـاقصة سيكون يوم ®»5MŁô© ا صادف ®∞≥Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصـة سيكون يوم (»bŠô© ا علما ان اخـر موعد لبـيع وثائق ا
) وسيتم فتح العـطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح ®±≥Ø±±Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظهراً

ناقصة على ان تـكون العطاءات نافذة ه بعد موعد غـلق ا العطـاءات عطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صـــــــادف dN?þ …b?Š«u»© مـــــن يوم (»5MŁô) ا نـاقـصة عـنـد السـاعة ®» شـاركـ في ا سـيـتم عقـد مـؤتمـر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®¥±Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا

ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
(١)

٢- مــهــنــدس (مــســاحــة) /
عدد (١)

٣- مـالحظ فـــني / عـــدد (١)

بـلغ (٢٣٩٫٥٤٩٫٨٥٠) دينـار عراقي ١- سـيولـة نقـديـة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا
يـقل عن (٩٥٨٫١٩٩٫٤٠٠) ديــنـار عــراقي وتـقــدم االعـمـال

فاضلة في حالة التساوي األخرى ألغراض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

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

≤∞≤≤ WM  ©±∞π® r — WB UM  ÊöŽ«

ناقصة العامة واخلاصـة بـ (جتهيز ونصب وتشغيل وحدة ماء مجمعة سعة ١٠٠ م٣ تعلن محافظة ميسان/ قسم الـعقود احلكومية عن اعالن ا
درجة ضمن تخصيصـات (الدعم الطار لألمن الغذائي والتنمية / س مع اخلط الناقل والشبكة الى مـنطقة شهيد احملراب / ناحية الـعزير) وا
ÊËdAŽË ÊUMŁ«Ë WzULFÐ—«Ë —UOK?  ©±[¥≤≤[¥μ∞[∞∞∞® لسنة ٢٠٢٢ / تنميـة االقاليم) ضمن تبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلفـة تخمينية مقدارها

ÆÂu¹ ©≤±∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n √ Êu LšË WzULFÐ—«Ë ÊuOK

صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر «dŽ —UM¹œ n « ÊËdAŽË W ?LšË ÊU²zU Ë ÊuOK  dAŽ W?FÐ—«® ©±¥[≤≤μ[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ ركزي الـعراقي) او صك مصـدق او سفتـجة وتكـون نافذة  ـنصة االلـكترونـية للبـنك ا عتمـدة وعبر ا صـارف ا من أحد ا

ناقصة. غلق ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzULŁöŁ® ©≥∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصة سيكون يوم ®»bŠô© ا صادف ®∑±Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم (»(fOL© ا علما ان اخر موعد لبيع وثائق ا
®∞≥Ø±±Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح

ناقصة على ان تـكون العطاءات نافذة ه بعد موعد غـلق ا العطـاءات عطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صادف dN?þ …b?‡Š«u»© مـن يوم (»bŠô) ا ـناقـصـــــة عنـد الســــاعة ®» ـشـارك في ا سـيتم عـقد مـؤتـمر خـاص باالجـابـة على اســـــتفـســــارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®≤±Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا

ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مــــهــــنــــدس (مــــدني) / أو
مهندس (مساحة) عدد (١)

٢- مــهـنــدس (مـيــكـانـيك) /
عدد (١)

٣- فني (كهـرباء) / عدد (١)

بـلغ (١٤٢٫٢٤٥٫٠٠٠) دينـار عراقي ١- سـيولـة نقـديـة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا
يـقل عن (٤٢٦٫٧٣٥٫٠٠٠) ديــنـار عــراقي وتـقــدم االعـمـال

فاضلة في حالة التساوي األخرى ألغراض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقــاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيف الــشــركــات وا
ارسة مهنة (الثامنة/انشائية/ميكانيكية) واجازة 

دير ـراجع ا نـاقصـة اعاله على ان يـكون ا ـكاتب لالشـتراك في ا ١- يسـر شركـة مصـافي اجلنوب / شـركة عـامة بـدعوة اصحـاب الشـركات وا
ناقصة. فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يذكر فيه رقم ا ا

شـتريات ودفع قـيمة الـبيع  للـوثائق القـياسيـة للمـناقصـة البالـغة (١٥٠٫٠٠٠ دينـار) مائة ٢- تقـد طلب حتريـري معنـون الى قسم العـقود وا
قاول النافذة وشهـادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن (٢) وخمسون الف دينار عراقي فقط مع صورة من هـوية تصنيف ا

اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط مائتان مليون دينار عراقي.

uM'« w« ونافذ U?B  W? dý Èb  b?L²?F  ·dB? طلـوبة (٤٫٠٠٠٫٠٠٠ ديـنار) فقط اربـعة ملـيون دينـار عراقي صادرة من  ٤- الـتأميـنات االوليـة ا
لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري.

ـوقع االلكتروني لـلشركة ( www.src.gov.iq)  ولالستفـسار عن اية قـدمي العطـاء الراغب في احلـصول على معـلومات اضـافية زيارة ا  -٥
. (contracts@src.gov.iq) كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي معلومات 

٦- يـتم تسـليم الـعطـاءات في مقر شـركة مـصافي اجلـنوب - شـركة عـامة / غـرفة جلـنة فتح الـعطـاءات احمللـية واخـر موعـد الستالم الـعطاءات
صادف ٢٠٢٢/١٢/٢١ وفي حالة مصادفة يوم الـغلق عطلة رسمية يسـتمر االعالن الى ما بعد العطلة الساعة الثانـية عشر ظهرا ليوم الغـلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
ناقصة الساعة العاشرة صباحا يوم ٢٠٢٢/١٢/١٤ في مقر الشركة الكائن شارك في ا ؤتمر لالجابة على استفسارات ا ٧- سيكون انعقاد ا

في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراء الكشف ا

سعرة (ضـمن اجلزء الرابع حصرا) طلوبـة وجداول الكميـات ا واصـفات الفنـية ا ٩- يـتم تقد اجلزء الـرابع من الوثيقة الـقياسيـة بعد ملئ ا
طـلوبة عـلى ان تكون مـوقعة ومـختومـة على جمـيع اوراقها واصـفات ا وحسب مـا موضح في الوثـيقة وتـقد اجلزء اخلـامس للتـأكيد عـلى ا
نـاقصة مع ـفوض ورقم واسم ا دير ا ومغـلفة في ظـرف واحد مغـلق ومختـوم مثـبت عليه الـعنوان الـقانونـي الكامل لـلشركـة مع رقم موبايـل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
ا ا تتطلـبه الوثيقة القـياسية بكافـة اجزائها المالء اجلزء الرابع مـنها فسيتم اسـتبعاد عطاءه   ١٠- في حال عـدم التزام مقدمي العـطاءات 

. يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
قاولـ النافذة : شـهادة تأسيس الـشركة احملضـر االول للتأسـيس قرار التأسـيس هوية تصـنيف ا طـلوبة عنـد التقد ستمـسكات ا  ١١- ا
فوض ـدير ا الهـوية الضـريبية واسـتخدام الـرقم الضريـبي تأييـد سكن مصـدق خاص بعـنوان الشركـة تأييـد حجب البـطاقة الـتمويـنية عن ا
ناقـصات معـنون الى شركـة مصافي اجلـنوب براءة ذمة من ـانعة من الـهيأة الـعامة لـلضرائب لالشتـراك في ا كتـب كتاب عدم  للشـركة او ا

دائرة الضمان االجتماعي.
صرف والفرع صـرفي للشركة (IBAN) واسم ا  ١٢ - يلـتزم مقدمي الـعطاءات من القـطاع (العـام واخلاص) تزويد شـركتنا بـرقم احلساب ا

الي اليه. الذي  فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل ا
طلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٣- يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٤- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ـثليـهم الراغبـ باحلضـور الى مقـر شركة مصـافي اجلنـوب - شركة عـامة / غرفة  ١٥- سيتم فـتح العطـاءات بحضـور مقدمي الـعطاءات او 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٦- ضرورة تقد الشركات شهادة خاصة باجتياز العامل لديهم دورات الـ HSE (السالمة والصحة والبيئة) او ادخالهم بدورات السالمة
والتي تـقام في مقر شركـتنا مقابل كـلفة (٥٠٫٠٠٠ خمسون الف ديـنار عراقي للشـخص الواحد) وتزويدهم بـباج تعريفي بـعد اجتيازهم الدورة

وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 ١٧- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

بلغ (١٠٫٠٠٠) عشرة االف دينار ورسم طابع بنسبة نـاقصة اجور اخر اعالن باالضافة الى تسديد رسم عـدلي   ١٨- يتحمل من ترسو عليه ا
(٠٫٠٠٣) من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من قيمة العقد قبل توقيع العقد

 ١٩- سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود احلكومــية رقم (٢) لــســـــنــــــة
. ٢٠١٤

ناقصة في اي مـرحلة من مراحلها قبل صـدور كتاب االحالة بناء على اسـباب مبررة دون تعويض مقدمي  ٢٠- جلهة التعـاقد احلق في الغاء ا
العطاء.
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وزارات الـدولـة هي مـؤسـسـات إنـتــاجـيـة كـبـرى لـهـا الــثـقل األول في الـتـنـمـيـة
االقـتـصـاديـة لـلبـلـد وهي األسـاس في الـتـطـور الـصـنـاعي والـزراعي والـتوسع
الـعـمراني بـكل ما يـحـويه من منـشآت جتـاريـة أو صنـاعيـة كـبرى أو مـجمـعات
ســكـنـيـة عــمـيـقــة الى آخـره من أسـبــاب احلـضـارة احلـديــثـة الـتي تــعـمل عـلى
ـؤسسـات ايـضـاً وخـاصة وزارة الـتـربـية ـتـقـدمة  ! ولـهـذه ا أسـاسـها الـدول ا
والتـعلـيم العـالي وكذلك وزارة الـعمل والـشؤون االجـتمـاعيـة التي التـقل أهمـية
هم في بناء اإلنسان بناءً عن ذينك الـوزارت فجميع تلك الوزارات لهـا الدور ا

اجتماعياً صاحلاً .
W³ UF²   UFL²−

تـعاقـبة سـيؤدي بـالضرورة إلـى نشأة ـتصـاعد لـلمـجتـمعـات ا أن هـذا البـناء ا
الــشـعب نـشـأة حــضـاريـة مــتـطـورة لـتــمـضي الـدولــة ومن فـيـهـا عــلى الـطـريق
ـتـطـورة الـصـحـيح الـذي يـلـحق بــالـركب الـدولي بـعـد أن سـبـقــنـا بـحـضـارته ا
لـعـشـرات السـنـ ولـكن  عنـدمـا تـكون تـلك الـوزارات اإلنـتاجـيـة  بـإمرة رجل
واحد أي ( الـوزير ) صـاحب الصالحـيات الـواسعـة ستـكون عـرضة لـقرارات
ـسـة دكتـاتـوريـة  فالـوزيـر ليس مالك انـفـرادية التـخـلـو في أحيـان كـثيـرة من 
مـنـزل من الـسـمـاء لـكي اليخـطىء  بـل هو إنـسـان له عـواطف ومـشـاعـر أيـضاً
يتـأثر باألحداث االجتماعية أو األسرية اخلاصة وهو مُعرّض إلى مزاج متقلب
في أوقات كـثيـرة  تؤثـر بـشكل أو بـآخر عـلى سلـوكه في الـعمل  فـهو يـصيب
ويخـطأ   يفـرح ويحـزن   يضحك ويـبكي ويـتألم ايضـاً حاله حـال أي إنسان
ـشاكل واألحـداث الـعصـيـبة فـتراه لـيـئة بـا ـارس حيـاته وسط مـجـتمـعاتـنـا ا
متـعصباً  حـانقاً في أكـثر األوقات ذات مزاج حـاد مفعم  بـالتصلب والـتشديد
ولـديه الـرغبـة  الـدائمـة في اتـبـاع أسلـوب الـعقـوبـة عنـد كل رحـلة تـفـتيش ذات
وظـف العـامل في واكب الـطويلـة  أو في كل طقس من طـقوس اللـقاء مع ا ا
ـتـشـدد إلى إهـمـال ـرتـبـطـة بـوزارته ويـعــود أسـبـاب هـذا الـسـلـوك ا الـدوائـر ا
شـاكل العـديدة التي وظـف في الـعمل كـما هو مـعروف عن دوائـر الدولـة وا ا
تـتـفاقـم يومـاً بـعـد آخـر في دوائـرهم ألسـبـاب مـتـعـددة أولهـا الـفـسـاد وثـانـيـها
وظف جائوا بهم من وراء أعمالهم الروتـ وآخرها عدم االختصاص فأكثر ا
احلـرة  الـبـسـيــطـة مـثل عـمــال الـبـنـاء واحلـدادين والــنـجـارين وأربـاب احلـرف
ـقـاهي والعـاطـلـ عن الـعمل والـنـصـابـ وأهل الكالوات وكـذلك من مـدمـني ا
ومنـحو الكثير منهم وظائف ومناصب مهمة ذات شأن فنشأ خلل إداري عظيم
في دوائر الـدولة  لـعدم وجود اخلـبرة واالخـتصاص كـان هو الـسبب  في هذه
الفـوضى اإلدارية العارمة  فجاء السادة الوزراء بعد كل تلك الفوضى يريدون
ـتــراكم الـذي زحف الى أن يـصــلـحـوا احلــال ويـعـيــدوا تـرمـيـم ذلك اخلـراب ا

أروقة الوزارات وعشعش فيها بل دق أسفينه نحو جذورها .
ـثـلـون إن الـصالحـيـات الـواسـعـة الـتي مـنـحت إلى الـسـادة الـوزراء جـعـلـهم 
خطـراً دائماً على وزاراتهم اوالً واجملتمع ثانياً  فال بد من وجود هيئة رأي أي
مكن أن ـان مصغر ) في كل وزارة يؤيد أو يـرفض قرارات الوزير فمن ا ( بر
تكون هـناك  توجـيهات خاطـئة يتـخذها الوزيـر بشكل انـفرادي فيهـا ثمة ضرر
وال يتـجرء أحد على معارضته خـوفاً من العقوبة الـرادعة التي  تؤدي بالبعض
إلى فـقـدان  مـراكـزهم أو فـقـدان  وظـائفـهم بـسـبب مـعـارضـتـهم لـقـرار الـوزير
قـدس فقد تـتضرر بـذلك القرار شـريحـة كبيـرة من اجملتمع وخـاصة قرارات ا
الوزارات الـسياديـة منهـا فيمـرر القرار رغمـاً على أنوف اجلـميع .. ..... ال بد
أن تـكـون هيـئـة الرأي مـتـنـوعة الـدرجـات أي تتـشـكل من كافـة شـرائح الوزارة
وليس من طـبقة واحدة التي تـرى مصلحتـها فوق مصلحـة اجلميع على الدوام
ثابة احلزب وترفض أي أجـراء يتضارب مع تطلـعاتها .. أن هيئـة الرأي هي 
عـارض الذي يـراقب هفـوات الوزيـر ويصـحح مسـار عمـله وبدونـها سيـطغى ا
بـعض الـوزراء ويــصـيـبـوا دوائـر وزاراتـهم بـالــضـرر الـكـبـيـر من وراء قـرارات
ـتـزلـفـون إلى ارجتـالـيـة  سـريـعـة غـيـر مـدروسـة يـصــدرهـا الـوزيـر ويـسـعى  ا
تـعـميـمهـا وتـنفـيـذها بـسـرعة الـبرق أولـئك الـذي يجـاهـدون من اجل أن يرضى
عنهم الـوزير وهم كـثر في مـجتـمعـاتنـا التي يـحمل الـكثـير من أفـرادها الـنزعة
الريـفية الـتي تعـظم شأن الشـيخ وتتـقرب إلى كرسـيه وحاشـيته زُلفى .لألسف
وظف أن هيـئات الرأي في بعض الوزارات تتألف من طبقة واحدة  فقط من ا
لـهـا رأي ومـسعـى واحد هـو الـنـظـر في مـصـاحلهـا الـشـخـصـيـة قبـل كل قرار
يتـخذونه فتبقى توصـياتهم واشاراتهم اإلصالحيـة  ناقصة  التصب في خدمة
صـلحـة العـامة اال الـقلـيل  بل عـلى العـكس فيـها قـرارات أو توصـيات تـضر ا
شريـحة من الـشرائـح على مـدى سنـ طويـلة لـعـدم وجود من يـصحح أخـطاء
تلك الـهيئة التي تكون توصـياتها مسموعـة من قبل الوزير ومسؤولي الدوائر .
نرتـأي أن يعـاد  النظـر في  هيـئات الـرأي تلك وان تـتشـكل بشـكلٍ عادل يضم
ـفكرين وظـف هم من اجلـهلـة فمـنهم ا جمـيع شرائح الـوزارة  فلـيس جمـيع ا
ـطـورين وأصحـاب الـرأي السـديد الـذين يـستـطـيعـون  بـأفعـالـهم البـناءة أن وا
يغـيروا واقع حـال وزاراتهم نـحو األفـضل وأملـنا ان يـتم التـصحـيح عن قريب

.لننتظر ونرى .  
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
ـبيـنة في ادنـاه والعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلنـة البـيع وااليجـار في مديـرية بـلديـة العـمـارة عن اجراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـير االمالك ا
ـزايدة مـراجعة سـكرتـير الـلجنـة في مقـر بلـدية الـعمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبـدأ من اليوم الـعمـارة فعلـى الراغبـ باالشـتراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لكـامل مدة الـتأجـير ويـنادى لـلمـزايدة في الـساعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعة مـديريـة بلديـة العـمارة واذا صادف يـوم ا العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم التـالي النتـهاء ا
ترتبة على ذلك وبنسبة (٢%) مع صاريف ا زايدة اجور النشر وكافـة ا عطلة رسمية يكـون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل مـن ترسو عليه ا
ـصادقة الكمال دنـية وبطاقة الـسكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلديـة العمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا جـلب هوية االحوال ا

زايدة. اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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وقعت ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة١٢ م٢

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

زايدة لديه خبرة في مجال مهنة الصياغة ١-   ان يكون الراغب با
فعول صادرة من دائرة التفتيش والسيطرة النوعية هنة سارية ا ارسة ا ٢- ان يكون حاصل على إجازة 

٣- ان ال يحق للمزايدة ان يستأجر أكثر من محلي اثن في إجازة واحدة
زايدة العلنية زايد لديه ما يثبت التسديد الضريبي لغاية موعد ا ٤- ان يكون ا

بالغ بذمته زايدة اال بتأييد براءة من الديون الصادرة من شعبة الواردات في مديريتنا بتسديد كافة ا ٥- عدم السماح بالدخول الى ا

٥٠٠٠٠٠٠ خمسة مالي
دينار

١٢ م٢

١٢ م٢

١٢ م٢

سوق الصاغة ٥١٦ القادرية ١

٢

٣

٤

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة ٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
وخمسمائة دينار

٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
دينار

٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
وخمسمائة دينار

سوق الصاغة ٥١٦ القادرية

سوق الصاغة ٥١٦ القادرية

سوق الصاغة ٥١٦ القادرية

لك ورقمه نوع ا
حانوت رقم ٤

حانوت رقم ٣٦

حانوت رقم ٢٨

حانوت رقم ١٨

١٢ م٢ سنة واحدة٥ ٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
وخمسمائة دينار

سوق الصاغة ٥١٦ القادرية حانوت رقم ٤٣
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة تعلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة عـلنية لتأجير االمالك ا
ـزايدة مراجعـة سكرتير الـلجنة في مـقر بلديـة العمارة خالل فتـرة (٣٠) ثالثون يوما تـبدأ من اليوم الـتالي لنشر فـعلى الراغبـ باالشتراك في ا
االعالن مـستصحبا مـعه التأمينـات القانونيـة البالغة ان ال تقل عـن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجـير وينادى للـمزايدة في الساعـة العاشرة والنصف
زايـدة عطـلة رسـميـة يكون دة اعاله مـن تاريخ الـنشر وعـلى قاعـة مديـرية بـلديـة العـمارة واذا صادف يـوم ا صـباحـا في اليـوم التـالي النتـهاء ا
ترتـبة على ذلك وبنسـبة (٢%) مع جلب هوية االحوال صاريف ا زايدة اجـور النشر وكافـة ا موعـدها اليوم الذي يـليه ويتحمل من تـرسو عليه ا
ـصادقـة الكمـال اجراءات الـتعـاقد دنـية وبـطاقـة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلـدية الـعمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام مـن تاريخ ا ا

زايدة. االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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وقعت ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة٩ م٢

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
ـزايدة وحسب كتاب - على الـراغب باالشتـراك جلب براءة ذمة من الـهيئة العـامة للضرائب / فـرع ميسان وبخالفه ال يـسمح له باالشتراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة
وخمسون الف دينار

٩ م٢

٩ م٢

١٣٫٥ م٢

شتل ١٥٩٩/١٤ أبو رمانة قرب ا ١

٢

٣

٤

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة
وخمسون الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة
وخمسون الف دينار

مغربة جزء من العقار ١٢٤٩٧/١٢

شتل ١٥٩٩/١٤ أبو رمانة قرب ا

شتل ١٥٩٩/١٤ أبو رمانة قرب ا

لك ورقمه نوع ا
كشك رقم ٥١٦

كشك رقم ١

كشك رقم ٥١٩

كشك رقم ٥١٧

٨٠ م٢ ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة ماليسنة واحدة٥
دينار

العمارات اجلديدة سوق رقم ٢ جزء من العقار
٨٥٩٠/١٦ ابو رمانة

فرن صمون

١٤ م٢ سنة واحدة٦ ٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
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السليمانية

الــذي صــنــعه الــغــرب وبــتـشــجــيع من
مـصـدر الـقـرار االمـريـكي بـ روسـيا و
اوكـــرانـــيــا  ‘أحـــد اســـبــابـــهــا  ‘أنـــهم
مــــســــتـــفــــزين مـن تـــوجـه الـــســــلــــطـــة
الروسيةالتي  تسعى إلبعاد روسيا عن
الــقـيم الـلـيــبـرالـيــة الـغـربـيــة وتـعـمـيق
نسـجمه مع االرتـباط بـالقـيم الديـنيـة ا
الــقــيم الـروســيــة االجـتــمــاعـيــةو  لــقـد
أصـدروا  قانونا يحظر الدعاية للمثلية
اجلــنـــســيــة ومـــتــمــســكـــون بــأنــهم لن
يــسـمـحـوا بــهـدم الـصــورة الـتـقــلـيـديـة

عروفة لألم واألب. ا
نـؤشر الى احلدث الروسـي والعدوانية
االمـريكـية كـمثـال ونقـول : اذا عدوانـية
االدارة االمريكية واصرارها على فرض
الــهـيــمـنـه عـلى الــعـالـم خـال من الــقـيم
االنــســـانــيــة الــرصــيــنـه يــدفــعــهــا الى
دمرة كـحرب يدور اشـعال نار احلـرب ا
االن فـي اوكــرانــيـا  ‘فــكــيـف تــتــصـرف
تمسك لـنشر هكـذا خراب ب الشـعب ا
ـنزل نـورة لالنـسـانيـة  وا بـكل الـقـيم ا
ــسـتــنـد عــلى الــتـاريخ من الــســمـاء وا
وهـي (االدارة االمـــريـــكـــيــــة ) بـــيـــدهـــا
مـصيـرنا بعـد ان فتـحت الباب لـلدخول
عــلى مــصــراعـيـه بـعــد احلــرب و حـول
صـطلح (حتالف الـوضع بعـد احلرب 
) يـتضمن حـرية التـصرف االمريكي في

العراق بشكل واسع ? 
ولـــيـــضـــمن ذلك  مـــا ســـتــفـــعل االدارة
االمــريـكــيـة كـل شيء خـبــيث وعـدوانى

لتعميق اخلراب في العراق.
∫ bOH  dB²

تــنـطـــــــــبق عـلـى مـتـنــفـذي الــقـرار في
االدارة االمــريـكــيـة بــرجل الـذي يــصـفه
(ألــبـيــر كـامــو ): وحش  إطالقه عـلى

العالم.

الــعــراق  : واغـرب ظــاهــره فـعــاله مــنـذ
2005 ان كـل من الـــــذين يــــحـــــكــــمــــون
الـعــراق تـراهم مـنـسـجـمـ مع الـشـعب
الــذي يـحــتج و يـتــظـاهــر ضـد الــفـسـاد
والــــــســـــرقــــــة واالمـــــراض بـــــانــــــواعه
فـسدون بـالويل  وجترى ويـتوعـدون  ا
االنــتـخـابــات ويـشـتـرك فـي احلـكم بـعـد
االنــتــخــابــات ( كل  الــفــائــز واخلــاسـر
....!!!) مــســرحــيــة هـزيــله الولـن حتـدث
مـثلها كما قلنا في تاريخ الشعوب  ‘كل
يــسـرق وكل يــتـهم الــكل بـالــفـسـاد وكل

يهدد بفضح الفاسدين ...ألخ 
هـناك من يـتهم تـركيـا بان تـدخلـها احد
اســبـاب عـدم اسـتــقـرار الـعـراق  ‘ولـكن
عــنـدمــا تـقـرأ الــواقع فـأن عـالقـة هـؤالء
بـتركـيا (في كـافة الـوجوه  دون ترك اي
وجـه من مـعــاني الـعالقــات ) تـرى كــمـا
ــثل الـــعـــراقي ( دهن ودبس ) يـــقـــول ا
ونــــفس احلــــالـه مع اجلــــارة االعـــز ..!!
إيــران  ‘بـــحــيث تــســـمع ان مــعــارضي
تـــدخل طـــهـــران في تـــفـــاصــيـل شــؤون
الـــعــراق الـــســبـب االول واالخــيـــر لــكل
ــــــــشـــــــاكـل وان ايــــــــران  زرعت  روح ا
االنــتـقـام في صــفـوف الـعــراقـيـ وهي
مـــانـــعـه حلـــصـــول اي مـــصـــاحله بـــ
العراقي  ‘ولـكن  عندما تشدد االزمات
اليـتـوجهـون اال الى إيران  ‘والـواقع ان
ـــــســـــؤول عن كـل هــــذا اخلـــــراب هي ا
االدارة االمــريـكــيـة اخلـبــيـثــة الى ابـعـد
حـدود اخلـباثـة في الـتعـامل مع الوضع
الـعـراقي ‘وهـذا نـهج ثـابت ضـمن خـطة
طــــويـــلـــة االمــــد حـــيث ان الــــبـــرنـــامج
االمــــريـــكي في الــــعـــراق هـــو االصـــرار
الـقـوي عـلى عـدم السـمـاح بـاي نـهوض
وطـــني في الـــعــراق الن ذلك يـــعــني اي
نـــــوع مـن انـــــواع اســـــتـــــــــــقالل ارادة

األهــــداف الـــواردة في تــــلك الـــقـــرارات
واســتــثـــنى في تــلك الــقــرارات الــغــذاءَ
والـدواءَ واحلـاجـاتِ األسـاسـيـةَ األخرى
ومــصـادر تـمـويـلـهــا عـدا حـالـة الـعـراق
الــوحــيـدة واألولـى واألخـيــرة حلـد اآلن
الـتـي شـمل مـجـلسُ األمنِ فـيـهـا الـغـذاءَ
والــدواءَ واحلــاجــاتِ األســاســيــةَ". وأن
اخملــطــطـ ومــنــفــذي احلـصــار كــانـوا
يـعـلـمـون عـلم الـيـقـ أن قـرار احلـصار
اجلــائــر وبــهــذه الــقــســاوه  اضـر فــقط
ـسيـطرين على بـالشـعب العراقي دون ا
وضـع الــبــلـد  ‘وهــذا دلــيل عــلى ان اي
ـصدر القرار االمريكي ة تقودها ا جـر
 ‘مـهـمـا زين بشـعـارات حقـوق االنـسان
ـقـراطـيـة ‘مـضـمـونـهـا احلـقـيـقي والـد
والـهـدف من تنـفيـذه  هو اذالل االرادات
احلـرة والوطنية في اي بقعة من العالم
تــضـعـهــا االدارة االمـريـكــيـة وبـدعم من
احلـكــام عـبـدة مـصـدر الـقـرار االمـريـكي
واحلـركة الـصهـيونـية في الـغرب ضمن

استراجية هيمنتهم .
واالن ومـايحصل في الـعراق ضمن هذا
الــنـهج  ‘أي ادامــة الـوضع الــقـائم االن
فـوضى مـعـقـده يـتـحـرك كل شـيء مـؤثر
ضــمـنـهــا كـيــفـمـا يــريـد وكـيــفـمــا يـقـتل
ويـسـرق و يـنـشـر الرعب  ويـفـقـد الـثـقة
بــكل شيء وبـكل مـعــاني احلـيـاة  الـتي
يـدل على االطـمئـنان انه لـصالـح الناس
 ‘والــظــاهــر كل الــعــمــلــيــات ضـمـن مـا
يـسـمى بـ(الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ) الـتي
كـانت منـذ بداياتـها عرجـاء تدل على ان
قراطية كل شـيء يسير على نهج ( الد
 –صـنـاعـة امـريـكـيـة مـتـمـيـزه ومـخـطط
خـاص للـعراق اجلـديد - ) واذا راجعت
احــداث الــعــالم الــشــمــالي واجلــنــوبي
ـــوذجـــا مــثـل مــايـــحـــصل في التـــرى 

ـنطقة لتخريب الوضع  ‘وتـشجيعهم ا
( أي وكـالء ) كـــانـت اخلـــطــــوة االولى
السـتفـزاز العـراق  ومنـعهم من الـتمتع
بـذلـك االنـتـصار  ‘فـكـان حـدث الـكويت
اعـــطــاء حــجــة الشـــرار أمــريــكــا (وهم
كــــانـــوا في بــــدايـــات  وصـــولــــهم الى
الــتـربـع عـلى عــرش عـالم ذات الــقـطب
االوحــــد ) فـــكــــانت حــــرب  احلـــصـــار
الـدولـي علـى الـعراق   ‘وهـو احلـصـار
ـتـحـدة رقم الــذي نـتج عن قـرار األ ا
661 الــذي صــدر في يـوم 6 آب 1990
ونـص الــقـــرار عــلى فـــرض عــقـــوبــات
اقـتـصـاديـة خـانـقـة عـلى الـعـراق ‘وقـد
عـــانى الــعـــراقــيــون األمـــرّين من هــذه
الــعـقـوبـات الـتي حــرمـتـهم من الـغـذاء
والـدواء فـضالً عـن كل وسـائل الـتـقدم
والـتكنولوجيا التي وصل إليها العالم
في حـــقــبــة الــتــســعــيــنــات من الــقــرن
ــا أدى إلى وفـــاة مــلــيــون ـــاضي  ا
ونــصف مـلـيــون طـفل نـتــيـجـة اجلـوع
ونــقص الـدواء احلـاد وافــتـقـادهم إلى
ابــسط وسـائل احلــيـاة. وبـيّـن الـبـحثُ
ـتحدة ولـغاية اآلن وعـبر تاريخ األ ا
أصــدرَ مــجــلس األمن قــرارات بــفـرض
حــصـار شـامل إلجـبـارهــا عـلى تـنـفـيـذ

النـقول شيءجديد احلقيقة أن التحالف
تحده الـعدواني الذي قادته الـواليات ا
االمــريــكــيـة في أذار 2003 والــذي ادى
الـى احـتالل الــعــراق  و اســقـاط اسس
دولــته  ‘لــيـس له عالقــة بــنــوع احلــكم
الـذي كـان مسـيـطرا عـلى وضع الـعراق
وشـعبه   ‘بـل ان  هدف تـعمـيق هـيمـنة
امـــريـــكـــا و جـــعـــله طـــويـل االمـــد كــان
واليـزال يقع صلب اسـتراتيجـية مصدر
الـقـرار االمـريـكي بـعد سـلـسـلـة الـهزائم
الـتي واجـهـهـا منـذ بـدايـات سبـعـيـنات
ـاضي وأن أنتـصار الـعراق في الـقرن ا
احلـرب الـثـمان سـنـوات ( بغض الـنـظر
عن تـفاصـيل كيـفيـة حدوث احلـرب بعد
سـقوط نظام الـشاه في ايران ) كان ذلك
االنـــتـــصـــار رســـالـــة واضــحـــة لالدارة
االمــريــكـــيــة و الــكــيــان االســتــيــطــاني
ــغـتـصب في فــلـسـطـ ‘بــان اذا تـرك ا
الــوضع بـعــد هـذا االنـتــصـار امـام اهل
ـقدمة تـأريخيا‘ ـنطقـة  والعراق في ا ا
هــذا يــعــني ظــهــور ارادات قـادرة عــلى
نـطقـة بشكل الـسيـطرة على مـستـقبل ا

يهدد استراجتية الهيمنة االمريكية .
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فـــكـــان حتـــريك وكالء االمـــريـــكــيـــة في

الـــعــراق الــوطــــــــــنــيــة ( وهـــذا غــيــر
ـنظور ) دى ا مـسموح امـريكيـا على ا

 .
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لـم يـحــدث في تـاريـخ تـاســيس الـدوله
الـعراقـية ان وقـعت حكـوماتـها حتـالفا
مع القوى االخرى  ‘يـسمح للمحتل ان
يـكـون حـر فـيـمـا يـفـعـلـة ضمـن عالقـتة
بـالعراق من ناحية تواجدة في العراق
ـوقع  ‘كــابـسط مــثـال ان  الــتـحــالف ا
بـ حــكـومـة الـعـراق  ومـصـدر الـقـرار
االمــــريـــكي مــــنـــذ مــــاســـمـــيـت كـــذبـــا
بــــانـــســــحــــابه من الــــعـــراق ‘ان هـــذا
ـتنـفذين الـتـحالف يـسمح لالمـركـي ا
عـندما ياتون الى العـراق ان يتعاملون
مع الـناس كـانهم هم احلـكام ويتـفقون
مـعـهم لـنـقـلـهم الى امـريـكا حتـت شتى
ـغرية اليعـرف حقيـقتها اال الـعناوين ا
الـله عندما يذهبون الى امريكا  ‘وهذا
قـــطــرة من بـــحــر فـــيــضــان الـــفــوضى
ــفــتــوح عــلى الـعــراق  والــعــراقــيـ ا
بـاشـراف مـبـاشـر من أمـريـكـا  بـاجتـاه
الــــعـــراق  وهـــذ اخملـــطـط اخلـــبـــيث ال
يــتـوقف اال بـعـد اقـنــاع مـصـدر الـقـرار
االمـــريــكي واحلـــركــة الــصـــهــيـــونــيــة
ـيـة ان يأس الـعـراقـيـ من عودة الـعـا
ارادتــــــهم الـــــوطــــــــــنـــــيـــــة وصـل الى

الضالي ...
وعـلى الـعراقـي أن يـعـلمـوا  (واعتـقد
أن مـن بيـده االمـور في الـعـراق يـعلم )
أن اشـرس عـدو لـكل الـقـيـم االنـسـانـية
عــلـى االرض االن وفي هــذا الــعــصـر ‘
وبـاالخص الـقيم االنـسانـية االسالمـية
فـي الــعــراق ومــنــطـــقــتــنــا هي االدارة

االمريكية . 
وهـل تسـتـغربـون أذا عـرفت أن احلرب
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َ احلـقـيـقـةِ والـدجل بـ الـغش تـفـرقُ بـ
والــصــراحـة بــ الــتــعـايشِ واالنــتــقـام
وأصـبـحــنـا نــخـافُ حــتّى مِن ظـلــنـا ومن
الذي يـكلـمنـا ولم يعـدْ باسـتطـاعتِـنا بـعدُ
أنْ نـقــرأَ عالمــاتِ األزمــنـة وال أنْ نــحـدقَ
مـليّاً وجلـيّاً وبكل هـدوءٍ نحو غـيرِنا. وما
يـخـيـفـنـا هـو عـدوُّنـا كلَّ يـومِ بل كلَّ نـهـارٍ
ولـيلٍ وبــدأ دورُنـا يـنــحـســرُ في خـسـارةِ
شـبـابِـنـا ورجـالِـنـا وأزالمِـنـا وال نـفـكّرُ أنَّ
الـنـهارَ قـد أشـرقتْ شـمـسُهُ وأنَّ الـلـيلَ قدْ
بـسطَ سـوادَهُ كونَ الـضـياعُ واالضـطرابُ
والــقـــلقُ واخلــوفُ قـــد مــلــئـــوا أفــكــارَنــا
وعقـولَنـا فأَضَـعْنـا مصـيرَنـا بِتَـيْهِـنا عـبرَ
احملــيــطــات والــوقـوف أمــام الــســفـاراتِ
تْعِبة. واألنكى من ذلك أننا بدأنا واألُمَم ا
نـشعـرُ أنَّ أرضَـنـا ال تسعْ لـنـا ولِـسُكْـنـانا
فنحن ال زلنا نسيرُ نحو القِمَمِ الوعرة في

حياةٍ متالطمةِ األكوامِ واألطراف. 
وهــمــومُـنــا أمــامَ عــيـونِــنــا وباليــانـا في
ســجالتِ مـســيـرتِـنـا كــتـبـنــاهـا وكلَّ يـومِ
: ما هـذا العـذاب? بـيوتُـنا بـيعتْ نـتسـاءلُ
جـيرانُـنا رحـلـوا أوالدُنا قُـتِلـوا وهم على
مـصطبـةِ الصالة وهم يُـنشـدونَ رحمًة من
الرحمنِ الرحيم فهل هناك أكثرُ من ذلك?.
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أمــامَ كـلّ عالمــاتِ االســتــفــهــامِ واحلــيــرةِ
ـسيحُ الربّ يـدعونا أنْ والـضياعِ هـذه فا
نــنــظـرَ إلــيه وهــو عـلى الــصــلـيبِ فــاحتـاً
ذراعَــــيْهِ يــــحــــضنُ األخــــيــــارَ واألشـــرار
َ والـطـاحلــ وهـو يـقـول لـنـا الـصـاحلـ
"قــومـــوا احــمــلـــوا ســريـــرَكم وامــضــوا"
(مـــتى6:9) والـــعـالمـــةُ كـــانت في الـــيـــومِ
الــثــالث مــنــتــصــراً عــلى الــشــر واحلــقــدِ
ــصــلـحــةِ واألنـانــيـة والــكـراهــيــة عـلى ا
واحملـسوبية على احملاصـصةِ والطائفية
والـفساد. منتصراً على الذين بيدِهِم زِمامَ
األمــورِ في الــســلــطــةِ ومــنــهـم هــيـرودس
احلـاقد. منـتصراً عـلى الذين يـجولونَ في
الـهـيكـلِ ويُصـدرونَ أوامِـرَهم ويـدنّـسونَه
ويـجعـلونَ أنـفسَـهم أبـرياءَ أمـامَ أنظـارنا
ومع هـــذا قــال الــربُّ "احــمـــلــوا الــشــفــاءَ
لـلمـرضى وقولـوا لهـم لقـد اقتـرب ملـكوتُ

السماوات".
نــعم في كــارثـةِ كــنـيــسـةِ ســيـدة الــنـجـاة

زمنٍ نـحن بحاجةٍ إلـى نشرِ ثقـافةِ احملبةِ
والتسامحِ والتعايش.

"فــالـــعـــالَمُ سَــئِـمَ من الــوعـــودِ الــكـــاذبــة
واألجـوبة اجلزئيـة فوضعوا الـلهَ جانباً
بل هَـمَّشـوهُ زوراً وبُهـتانـاً باسمِ احلـريةِ
الـشـخـصـيـة واإلسـتـقاللـيـةِ الـبـشـرية"...
هـكـذا يـقـول الــبـابـا بـنــدكـتس الـسـادس
عـشـر الـذي وصـفـني بـالـشـاهـد حلـقـيـقةِ
احلــيـــاة بــعـــدمــا قـــدَّمتُ له كــتـــابــاً عن
ضـحايـا وشهـداء كـنيـسة سـيـدة النـجاة
في 11 كــانـــون الــثــاني 2012  إذْ كــنتُ

الشاهدَ األم لهذه الكارثة.
نـعم دماء أُهْرِقَتْ وأرواح زُهِقَتْ وفيها
سـقط الـعـديـدُ من أثَـرِ الـرصـاصِ الـغـادرِ
من ذئـابٍ بشـرية مجـرمة هـزّتِ الضـمائرَ
وأرجَـعَـتْـنـا إلى زمـنِ الـتـخـلُّفِ وشـريـعـةِ
الـغاب وجَـعَـلَتْـنـا نئـنُّ من ثقلِ الـصـليب
الذي كُـتِبَ باسمِنا. فـحملناهُ كَـنيرٍ ثقيل
: إلى أين نحن ماضون? وال زلـنا نتساءلُ
وفـي أي إجتــــاهٍ نـــحـن ســـائــــرون? وهل
سيح سيحـيةُ تشهدُ لـرسالةِ ا ستـبقى ا
ــانُــنــا شــاهــداً ? وهل ســيــبــقى إ احلـيّ
حلــقـيــقـةِ احملــبـةِ الــتي حـمــلـنــاهـا عــبـر
مــسـيــرةِ حـيـاتِــنـا? وهل ســنـبــقى أمـنـاءَ
للـنعمـةِ التي مُنِحْـناها من جـرنِ عماذنا?
فــنــحن الــيــومَ أصـبــحــنـا فـي سـؤالٍ من
ذواتِـنا مـن وجودِنـا من كـيـنونـتِـنا من
ــاذا? وحـتى حـيــاتِـنــا وال سـؤال غــيـر: 
ـــــاذا نـــــحن حـــــزانى مـــــتى كـلُّ هـــــذا? 
مـضـطَـهَـدون مـهـاجَـرونَ ومهـجَّـرونَ في
? وال نـــعـــلم أنْ داخـلِ وطــنِـــنـــا وخـــارجِهِ

نرسمَ مستقبَلَنا ومستقبلَ أجيالِنا. 
فـحتى عـيونُـنا أصـبحت عـمياء ولـم تعدْ

أنْ أتـذكَّـرَ الــيـومَ الـهـجــومَ اإلرهـابي عـلى
كـنيسة سيدة النجاة عصر يوم األحد 31
تــــشـــرين األول 2010 لَـــهُـــوَ مِـنْ أصـــعبِ
األمــور عــلى قــلــبي وذاكــرتي ووجــداني
وحــــاولتُ مِـــراراً وتــــكـــراراً إرســــال تـــلك
الـلحـظـات العـصـيبـة إلى دائـرة النـسـيان

دون جدوى.
لـيـلَـهـا رأيتُ أنـاسـاً يـتـحـوّلـون إلى ذئـابٍ
مــفـتــرســة وكــانـوا يــقــتــلـوَن ويــصــلّـونَ
ويـكـبّــرونَ ويـفـجّــرونَ بـاسمِ الــدين ظـنّـاً
ـا مــنـهم بــأنَّ إلَـهَــهم ســيـكــونُ سـعــيـداً 
يـفـعـلـونَ بـاسـمِهِ وحـوَّلـوا الـذبـيـحـةَ إلى

مذبحةٍ بشرية.
ـة مروعـة مُـخـجِـلة بل مـا أبشـعُـهـا. جـر
هي وصمةُ عار. لم يخجل السفّاحونَ كما
لم يُــدركــوا أنــهم شــوَّهــوا صــورَتَــهم هم
والـذين خطَّـطوا لـها فـأصبـحوا وحـوشاً
كـاسرة غرزوا أنـيابَـهُم في أجسادٍ بـريئة
عِبْـرَ اسلحتِهِم الفتّاكة. فقد سَجَّلَ التاريخُ
هــذه الـكــارثــة عِـبْــرَ صـفــحـاتِهِ الــسـوداء

واحلطبُ فيها أناس أبرياء.
إنَّ كارثـةَ كنيـسة سيدة الـنجاة تعـلمُنا أنَّ
ـسيـحيـة حتـملُ رسالـةَ حبٍّ قـيمـتُهُ فداء ا

وغفران.
الـيوم معكم أنحني إجالالً ألرواحِ ضحايا
الــعـراق ومـنـهم ضــحـايـا كـنــيـسـة سـيـدة
النـجاة. لقد كـانت مأساة حقيـقية قَصَمَتْ
ظـهرَ وجودِنا وغـيَّرَتْ بطاقـةَ أحوالِنا في
هـذا العراق اجلريح. فقـد أفزعَتْنا ومألتْ
بـاخلـوفِ قـلـوبَـنــا ونـحن ال زلـنـا نـعـيشُ
ذيــولَــهــا من مــآسـي وضــيــقــاتِ وضَــيـاع
ؤسف أنْ تقعَ هذه وحـتى الساعة. ومن ا
ـةُ الـنــكـراء في بـيتِ الـصالة وفي اجلـر

احلقَّ ورايـاتِهِ كي ال تصـبح مـسيـحـيَّتُـنا
مــجــرَّدَ هـويــةٍ نــحــمـلــهــا وكي ال تــكـون
طـلـبـاتُـنـا من أجـلِــنـا وألجلِ أحـبَّـتِـنـا بل
لــنـشــارك أعــداءَنـا ومــضـطــهـديــنـا كي ال
ــجــدَ أنـفــسَــنــا ونـســبحَ أعــمــالَــنـا بل
احلـقـيـقـةُ تـدعونـا إلـى تمـجـيـدِ اسمِ الـله

. وتسبيحِهِ
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لـتكن دمـاءُ شهداءِ عـراقِنـا اجلريح عالمةَ
خَـصْبٍ عالمــةَ عــرسٍ وهـنــاء. فــشـرقُــنـا
زاخـر بدماءِ الشهداء. فنحن شعب شهيد
. لــيس إال. ولــنُــنــشِــدُ تــرانــيمَ احلــقــيــقـةِ
فـالبـابـا يـوحـنا بـولس الـثـاني يـقول: إنَّ
الــلهَ جــعـلَــنـا عــلى مــر األجـيــالِ في هـذه
الــبــقــعـةِ مـن الـشــرق لــنــؤدّي لــلــمـســيحِ
شـهـادةً حَسَـنـة شـهـادةً لـيس لـهـا بديل.
فإذا مـا انهزمنا نكون قد أهملنا دعوتَنا

ـا ال زال اآلتي دفـعـنـا ثـمـنـاً بـاهضـاً ور
أقـسى وأعتى. فالدعوة احلقـيقية ال تكمن
ــمـتـلـكـاتِ في الـهـروبِ والـهــجـرةِ وبـيعِ ا
والـتفـتيشِ عن نـعيمِ الـدنيا بل تـكمنُ في
ـــــان وحب احلـــــفـــــاظِ عـــــلى عـــــيـشِ اإل
األوطان. فربُّنا يسوع جعل نفسَهُ سمعانَ
الــقـيـرواني مـن أجـلِـنــا فـهـو يـحــملُ عـنّـا
أوجـاعَنـا وأمـراضَـنـا وهـمـومَـنـا لـيـقـوّنا
ويـجـعــلـنـا أنْ نَـخْـلُصَ حلـقـيـقـةِ تـربـيـتِـنـا
ونـيلِ حقوقِنا. فاحلـقوقُ هنا ال تُصانُ في
ـتـعـددة وال سـجالتِ األُمَمِ ومـجـالِـسِـهـا ا
في بــيـــانــاتِ االســتــنــكـــاراتِ والــتــنــديــدِ
ـسيـرات من كبـارِ زمنِـنا فهـذه قد ولّى وا
زمـانُها ولنْ تـعيدَ إلى ضـحايانـا حياتَهم
بل إنَّ حـقوقَـنا قـد نِلـناهـا أوالً بوعـدِ ربنا
يـسوع الـذي قال "تـعالَـوا يا مـباركي أبي
ُعَـدذَ لـكم مـنذ إنـشـاءِ الـعالم" ُلْـكَ ا رِثـوا ا
(متى5:25) وقـال أيضاً "ال تخافوا آمنوا

بي" (مر40:4).
سيحيون الكرام... أيها ا

نــعم ال نــخـافُ مــهـمــا طــال لـيلُ الــعـذاب
ومـهما ثَـقُلَ الصـليب فالـسيـدُ الغائبُ آتٍ
الُ واجلاهُ ولنْ تُـضعِفُـنا عنـدها القـوةُ وا
والـسلطـةُ والدنـيا فاألقـوى هو مَن يـحيا

ليومِهِ منتظراً سيدَهُ (متى48:24).
عشْعِشَ في لـذا علينا أنْ نطـردَ اإلحباطَ ا
ةَ السـاكنةَ في أفـكارِنا صـدورِنا والهـز
ـتربـعَ على أعـناقِـنـا ولنـحملَ والـهروبَ ا
ـسامحة والغفران واحلوار جتاه سالتِ ا
أعـدائِـنـا ومَن وَسَـمـوا جـرائِـمَـهُم بـطـابِعِ
ـشينـة ولنحمـلَ الرجاءَ وهذه أعـمالِهِم ا
ـانـيـة ولـيـست نـداءات بـشـرية حـقـيقـة إ
دنــيــويـة من أجلِ االنــتــقـام واحلــقـد.فــمـا
حـصلَ في كنيسـة سيدة النـجاة دعوة لنا
كي نـتـقـدمَ إلى الــعـمق ونـركنَ إلى الـعـقلِ
ــان والــصــبــر ونـكــثفَ والــتــحــلّي بــاإل
صالتَـنـا حــامـلـ رايــةَ الـرجـاءِ إزاءَ رايـةِ

سيح احليّ الرب. الغفران با
ــسـيــحـيــةَ ال تُـدْرِكُ فــفي ذلك نــتـعــلّم أنَّ ا
ـوتِ واحلقـد بل إطالقـاً لـغـةَ االنـتـقـامِ وا
هـي انـبــعــاث. وال لـلــمــسـيــحي أنْ يــكـونَ
تــنّــيــنـاً يــحــرّض اآلخــرَ وال يــنـفـث سُـمَّهُ
بـــعـــمقِ الـــكـــراهـــيـــة في مـــســـيـــرتِهِ إزاء
اآلخـرين. ولـنُـظـهِـرَ الـظُلـمَ وذيولَـه ونعـلنَ

…U−M « …bOÝ W OM  U¹U×C   ±≤ Èd c «
وانـحرفـنا عـن رسالـتِنـا وزوَّرْنـا الشـهادةَ
في كـثـيـرٍ من تـصـرفـاتِـنـا مع غـيـرِنـا ألجلِ
مــصـــاحلِــنــا. فــكلُّ مَـنْ أراد أنْ يــحــيــا في
ـسيح حـياةَ الـتـقوى أصـابه االضطـهاد ا
(تـيم (13:3و"إذا مُـتـنـا مـعه حـيـيـنـا مـعه"

(تيم.(12:2
أخـيراً فليرحم الربُّ شـهداءَنا وضحايانا
بـرحـمـتِهِ الـواسـعة ولـيُـحِلَّ أمـنَهُ وسالمَه
ـؤمـنـ ولـتـسـكن احملـبـةُ في في قـلـوبِ ا
زوايـا وطنِنا احلـبيب وليـنبذَ كبـارُ زمنِنا
- ونـحن منهم - من عقولِهِم أنواعَ العنفِ
ـصــلـحـة والــشـر واحلــقـدِ والــكـراهـيــة وا
واحملـسوبـية من أجلِ الـعيشِ بسالم وأنْ
نـكـون أمـنـاءَ وأوفـيـاء لـوطـنِـنـا وتـربـتِـنـا

سيحيَّتِنا وال أجمل. لدعوتِنا و
رَحِمَ الـلهُ ضحـايا وطـننا اجلـريح والذين

. انتقلوا إلى مدينةِ األحياء. نعم وآم

sz«b*« w  Í—UIF « qO− ² « …dz«œ

ورد سهواً في أعالن (بيع عقار)
ـنـــــــشـور بـالــــعدد / (٧٤٢٤) ا
لـيـــــــوم االحـــــد ٢٠٢٢/١١/٦ .
حيث ال تـوجد كلمة مقدار الدين
(٢٠٫٤٩٩٫٩٨٨) ديــــــــنــــــــاراً في
االعـالن أعاله. لــــــذا اقـــــتــــــضى

التنويه.
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الـالعــــبـــــ تــــقــــد
أفــــضل مــــا لــــديــــهم
واجـــــــد ان بـــــــدايــــــة
وسم احلـالي حملت ا
معها تغيرات واضحة
في النـتائج مـثال تـعثر
الشـرطة مـرت وخـسر
اربـع نـقــاط لــيــتـراجع
رابـع الـتــرتـيـب فـيــمـا
ـــشـــاكل في بــكـــرت ا
صفوف الطلبة والتي
ألـــــــزمـت اجلـــــــهـــــــاز

الــــتــــدريـــبـي عـــلـى تـــرك
ـــهـــمــة فـي وقت ظـــهــر ا
ـنافس احلـدود بـثـوب ا
فـي ظـل الــــــــــــعـــــــــــودة
الـــــواضــــــحـــــة الــــــتي
يـقـودهــا بـثـقــة كـبـيـرة
عـادل نعـمـة الذي يـقدم
الفـر يق بافـضل طريـقة
ويـامـل ان يـسـتـمـر عـلى
هــذا احلــال لــكي تــخـرج
ـنــافـسـات عن الــتـقــلـيـد ا

وسيطـرة اجلماهـيرية عـليها
واكـيــد ان قـادم االيــام سـيــشـهـد
ظهور فرق اخرى سيكون لها شأن
وتأثير على مسار النتائج وهو ما
نــامــلــة في ان تــرتــقي الــفــرق الى
مـســتـوى الـرغـبـة الن اهم شيء ان
يـــســـتـــقـــر ويــتـــقـــدم الـــدوري النه
مـسـتـقـبل الـلعـبـة الـتي تـمـر بواقع

الحتسد عليه.
wMÞu « V ²M*«

ـنتخب يغـادر فجـر اليوم االثـن ا
الـوطـني لـكـرة القـدم مـتـوجـها إلى
ــواجــهـة اســبــانــيـالــلــتــحــضــيــر 
ـــكـــســيـك االربــعـــاء الــتـــاسع من ا
الـــــشـــــهـــــر احلــــــالي وبـــــعـــــدهـــــا
مـقــابـلــةاالكـوادور الــسـبت الــقـادم
الثـاني عشر مـنه وكان الـوطني قد
تغـلب في مبـاراته التجـريبـية على
الكـهربـاء بهدفـ سجـلهمـا حس
ن حس 27 ويـذكـر حـبـارد12وا
ــــدرب راضي شــــنــــيـــشـل قـــد أن ا
نتخب استدعى 34 العبا لتمثيل ا
الذي يكون أنهى فـتراته التحضير

في بغداد امس االحد.

اجلمهور قلق من اداء الدفاع.
Âu−N « WIH

وكـمـا قـلـنـا كــانت صـفـقـة الـهـجـوم
مهـمة عنـدما تمـكن عالء عباس من
تـــســــجــــيل ثالثــــة أهــــداف وعـــلي
يـوسف هدفـ وحـسن عـبد الـكر
هــدف وهـذا أمــر مــقــبــول ان تـاتي
االهـداف بـهـذه الـكـيـفـيـة واسـتـفـاد
الــزوراء من تــعــثــر الــشــرطــة امـام
الـــــوسـط وخــــســـــارة الـــــطالب من
ميـسان واحلدود لـيتـقدم للـوصافة
12نقـطة وبال شك أن جهـاز الفريق
الـتـدريـبي مـطـالب بـاالسـتـفـادة من
فترة التوقف لـتدارك اخطاء الدفاع
الـكل الن الـنــتـائـج مـرهــونـة بــاداء
الـذي مــهم ان يــرتق الى مــســتـوى
ـشاركـة لفـريق مثل الـزوراء الذي ا
ـوسم يــكـون قــد تـعــلم من دروس ا
ـــاضـي وان يـــلـــعب ويـــفـــوز وان ا
يكون عند رغبة جمهوره ومن اجل
ـراقـبـ ان يـتـرك انــطـبـاعـا لــدى ا
ــقـبــولـة يــنـتــظـر وبــعــد الـبــدايـة ا
جمهور الفريق ان يظهر اكثر ثباتا
وقـوة وتـقـد مـباريـاته بـالـطـريـقة
االفـــضـل و بــاالجتـــاه الـــصـــحـــيح
وحتـقـيق مـا يـتطـلع الـيه جـمـهوره
ـــنــافــســات ســتــكــون عــلى وبــان ا
أشــدهــا بــعــد فـتــرة الــتــوقف ومع
مـرور الــوقت و سـيــكـون الــتـحـدي
اكـبـر لـكن االهم في االمـر هـو جمع
الــنـقــاط من الـبــدايــة لـدعم رصــيـد
الـنـقـاط وهـذا يـتـطـلب اخلـروج من
ــواجـهــات بـكــامل الــنـقــاط وهـذا ا
ـقنع بـدوره يـتـطـلب تـقـد االداء ا

وجتنب النتائج السلبية .
`O³  rþU

ويــقـول مـدرب الـنـاصـريـة الـسـابق
كــاظم صـــبــيـح اعــتـــقــد ان بـــدايــة
الزوراء مناسبـة لكن عليه ان يضع
ـقــبـلـة أمـامـه مـواجـهــات الـفــتـرة ا
الــتي قـد حتــمل مــعـهــا صـعــوبـات
ــا أكـــثــر بــكـــثــيــر من عــالـــيــة ور
ــا ان الــزوراء الـــتــوقـــعــات ولــطـــا
يـبـحث عن الـلقب وقـبـلـها عـلـية ان
يـفدفـدن مبـاريات مـتكـاملة ويـعالج
الهفوات الدفاعـية كونها قد تسبب
مــشــاكل غـــيــر مــحــتـــســبــة وعــلى

ازمــة االداء والـنـتـائـج من الـبـدايـة
وافــتــقــد لــلــحــلــول ألمن قــريب أو

بعيد.
fL)«  ôu'«

ـــوسم وافـــتـــتح الـــفـــريق ســـجل ا
احلــالي بــالــفــوز عــلى الــصــنــاعـة
يـضـربتي جـزاء قـبل ان يـسقط في
االخـتــبـار احلــقـيــقي امـام الــغـر
الــشــرطــة ويــصــدم انــصــاره امـام
تـــراجع خــطـــوط الــفـــريق ووقــوع
الـــدفــاع بــاكــثـــر من خــطــأ وبــدأت
الالعب الشـكوك تظـهر حـول اداء
وكـيفـية مـواجهـة االمور بـعد الذي
ـبـاراة الـتي حــدث امـام الـشـرطـة ا
أتت بغيـر وقتهـا وجترع اخلسارة
ــبـكــرة الـتي كــادت ان تـؤدي إلى ا
أزمـة مع جـمـهـوره الـذي قـد يغض
الـــنــظـــر عن أي نـــكــســـة حــتى مع
مـــتــذيل الـــدوري اال من الـــشــرطــة
والـــفــرق اجلـــمــاهـــيــريـــة األخــرى
الســــبــــاب مـــعــــروفــــة وال مــــجـــال
الوديـشــو ان يــســوغ االمــور الـتي
بـرزت أمامه ومـشكـلـة خطـرة حيث
تـراجع الـدفـاع الـذي تـلـقى خـمـسة
أهـداف من خــمس مــبــاريـات بــعـد
الـظـهـور بـشكل قـلق امـام الـشـرطة
وتـــــــلــــــقـى هــــــدف مـن زاخــــــو في
ــواجـهــة الـثــانـيــة قـبل ان يــفـوز ا
بـــهــدف عــلـى الــديــوانـــيــة ثم عــاد
لــيـتـلـقى الـدفـاع هـدفـ من نـوروز
رغم فــوزه بـاربـعـة اهـداف واذا مـا
اسـتـمــر الـدفـاع عــلى هـذا الـوضع
فــــإنه قــــد يـــشـــكـل تـــهــــديـــد امـــام
مـواجـهات الـفـرق القـويـة والبد أن
يسود شعور االطـمئنان ب العبي
الـفـريق وجـمـهـوره بـعـدمـا ظـهـرت
تراجع ب الشكوك حول الـدفاع ا
اقـرانه اجلـمـاهـيـريـة في ظل األداء
ــرتـبك الـذي قــدمه ولـعب مـبـاراة ا
مـهـمــة واحـدة فـقط امــام الـشـرطـة
وخـــشــيـــة ان تالحــقـــة اخــــــــطــاء
ــبــاريــات الـذي الــدفـاع فـي قـادم ا
ــنح قــوة إضــافــيــة يــتــوجـب ان 
لـلـوسط والـهجـوم وان يـتـــــــــغـير
بسرعـة اذا ما أراد الفـريق حتقيق
ـنـافـسـة عـلى لـقــــــبي الـنـتـائج وا
ــــوسـم بــــعــــدمــــا ســــاد شــــعـــور ا

ـنــافـســة حتـتــاج إلى فـريق والن ا
متكامل وجهـود عالية وأموال وان
يـــكــــون في اجلــــاهـــزيــــة خلـــوض
ــوسـم احلــالي مــبـــاريـــات دوري ا
ـنافـسـ وهـو ما لـتـخـطي عقـبـة ا
قــامت به االدارة في انــتـداب اكــثـر
ـقــدمـة تــعـزيـز دور مـن اسم وفي ا
ــنــقـذ الــهــجـوم لــكي يــلــعب دور ا
حـــيث الــتـــعــاقــد مـع عالء عــبــاس
وعـلي يـوسف وحـسن عـبـد الـكر
والــتـعـاقـد مع آخــرين لـتــــــــجـاوز
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الكِ التـدريبيّ اإلسبانيّ عـقدَ رئيسُ االحتاد الـعراقيّ لكـرةِ القدم عدنـان درجال اجتـماعاً موسـعاً مع ا
وتـواجد في االجـتماعِ كل من خـيسوس ـنتخـبِ الوطنيّ ـؤمل أن توكلَ إلـيه مهام عـمله مع ا الذي من ا
ساعد األول  سلفادور روميرو مدرباً مساعداً ثالثًا درب ا كاساس مدرباً  أليـخاندرو فاريال لوبيز ا
درب.وحضرَ االجتماع عُضو االحتاد  خافيير سانشيز مدرباً للياقة و ياغو راما لوبيز وكيل أعمال ا
ُ العام لالحتـاد محـمد فـرحان ثم تال ذلك اجـتماع آخـر للـطاقمِ اإلسـباني ومدرب غا عـريبي واألمـ
نـسق اإلعالميّ مـحـمد ـديرِ اإلداري مـهـدي كـر وا ـبيّ راضي شـنـيشل إضـافـةً إلى ا ـنتـخب األو ا
ــعـلـومـات الــتي تـخصُّ الـكـرةَ عـمــاد.وتـخـلل االجـتــمـاع احلـديث عن بــعضِ اجلـوانب الـفــنـيّـة وتـبـادل ا
نتخبَ الوطنيّ ونادي الكهرباء في الكُ اإلسباني في اللقاءِ الودي الذي سيجـمعُ ا العراقيّة وتـواجد ا

. ملعبِ الشعب الدوليّ
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أعـــرب رئــــيس نـــادي دبــــا احلـــصن
الـثـقــافي اإلمـاراتي ابـراهـيم سـعـيـد
بغداد الدرمكي عن سـعادته وغبطته
بــإقــامــة خــلـيــجي 25 في الــعـراق (
محافظة البـصرة) وعلى ملعب جذع
عـاما الـنــخـلـة بـعـد انـقـطـاع دام 40 
بسبب الظروف التي شهدها العراق
رحلة السابقة.. معربا عن أمله في ا
حلضور هذه البطولة اخلليجية

الــدرمــكي وفي حــديث خــاص جـرى
قـر نـادي دبا بـالشـارقة في مـكتـبه 
خالل اســتــقــبــاله الــوفــد الـريــاضي
الـعــراقي لـشــبـاب الـنــاصـريــة لـكـرة
القدم احلـائز على درع بـطولة دوري
ــــؤهـل لــــلـــدوري الــــدرجــــة األولى ا
ــمـتـاز أكـد فـيـه أن نـاديه ومـجـلس ا
إدارته لـديه االستـعـداد للـتـعاون مع
األنـدية الـعـراقيـة حـيث قدمـنـا دعوة
لـفــريق شـبــاب الـنــاصـريــة الـكـروي
إلقــامــة مــعــســكــر تــدريــبي وإقــامــة
باريات الودية مع األندية في دولة ا
اإلمــارات ويــأتـي هـذا الــتــعــاون من
خالل الـعالقات وعـمقـها وتـطويـرها
ب الشـعب الـشقيـق اإلماراتي _
الـعــراقي والــتي تــسـهم فـي تـعــزيـز
الـــعالقـــة بــ الالعـــبـــ وتــطـــويــر

اخلبرات واالستفادة منها
{ وماهـو تقييمـكم لبطولـة اخلليج والفرق

شاركة ? اخلليجية ا
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- اجـــاب حــــقــــيــــقــــة األمـــر صــــعب
بالتقـييم ألن مستويـات الفرق عالية
جــدا وإمــكــانــيــات الالعــبــ أقــوى
ـكن الـتــقـيـيم ألن اجملــمـوعـتـ فـال
قويـة لعـبا ومهـارة متمـنيـاً للبـطولة

النجاح.
ومـــاذا عن فـــريق اإلمـــارات? قــال إن
شـاءالله الـفوز بـالـبطـولة وأن يـكون
ــا لـلـبــطـولـة من الـكــأس نـصـيــبـنـا 
أهمـية كـبيـرة في احلضـور الرسمي
لـلـوفـود واجلمـاهـيـر العـراقـيـة التي
ســنـسـتـمـتع بـأصـواتـهم اجلـهـوريـة
العب كــمــا تـــعــودنــا عــلــيـــهــا في ا

اخلليجية والعربية.
كن نبذة عن نادي دبا احلصن ?   }
- أجــاب هــو نــادي ريــاضي ثــقــافي
حـضاري مـتـطور ذو مـكانـة مـتمـيزة

ـيـة يـقـدم ـعـايـيـر الـعـا وفـق أعـلى ا
خدماته للمجتمع بكل مكوناته.

{ وماهي رسالته ?
- اجــاب رئــيس نــادي دبــا احلـصن
اإلمـــاراتـي ابـــراهـــيـم الـــدرمـــكي ان
رسـالـة نـاديـنـا واضـحة وهـي اعداد
جيل قيـادي يتمـتع بقـدرات رياضية
وثــقــافــيـة حتــقق الــتــمــيــز بــكـوادر
مـــؤهــلـــة وتــقــنـــيــات مــتـــطــورة مع
الـتـحلـي باالخالق احلـمـيـدة والـقيم
األخالقــيــة الـريــاضــيــة اإليـجــابــيـة
واإلبــداع واالبـــتــكـــار االحــتـــرافــيــة
الـــعـــمل بـــروح الـــفـــريق الـــشـــراكــة

الفعالة .
{ وماذا عـن األنشـطـة الـرياضـيـة لـنادي

دبا احلصن ?
- أجــاب الــنــادي يــضم الــعــديـد من
األنشـطة الـرياضيـة والثـقافـية التي
تشـهدها الـدولة حـاليا.. مـشيراً إلى
أن نـادي دبا احلـصن هـو أول نادي
نطقة الشرقية يضم فريق للبنات با
والـــســـيــــدات فـــضال عـن أنه يـــضم
فــئـــــتـ لــفـريق الــصـاالت رجـال _
شبـاب ويـبرز فـيه كرة الـقدم كـما أن
هنـاك رياضـيات أخـرى في الـــنادي
كرة الـيد  _دراجات  _تنس  _ كرة
الـطـاولة  _قـوس وسهم_تـكـواندوا
هــذا إلى جـانب الــسـبـاحــة وألـعـاب

القوى.
ــكن قـانــون الـنــادي مـجـلس اإلدارة  }

. انتخاب أم تع
- قــال جــئــنـــا لــلــنــادي بــتــعــ مع
أعــــضــــاء مــــجــــلـس إدارة الــــنـــادي
وعــددهم تـسـعـة أعــضـاء بـاإلضـافـة
إلـى رئـيـس الـنــادي ويــتــمـتـع بـدعم
مالي شهري من الدولة الذي سعينا
مع زمالئي من تغيـر البنى التـحتية
لـلــنــادي لألفــضل وتــطــويــره حـيث
لعب والقاعات لأللعاب الصاالت وا
الـرياضـية األخـرى ومـسبح وعـيادة
طـبــيـة تـضم 18مـعـالـج مـتـخـصص
فــضال عـن مــطـــعم وفــنـــدق ..ولــفت
خـالل حـــــــديـــــــثـه اخلـــــــاص إلى أن
الـعـيـادة الـطـبـيـة الـتي تـضم أفـضل
األجــــهـــزة الــــــــــعالجــــيـــة لـــيـــست
مــخــتــصــرة عـــلى الــريــاضــيــ في
الــــنـــادي بـل لـــتــــقــــد الـــــــــــعالج
الـطـبـيـعي لـلـجـميـع حتـى من خارج

أســــوار النادي ومـــــجاناً.
{ ومـاذا عن تــقـيـمـكم لـفـريق الـنـاصـريـة
لكـرة القدم احلائز على درع بطولة دوري

الدرجة األولى ?
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قـــــــــال الــــــــدرمـــــــــكـي أنـه مـن خالل
ــبـــاراته مـع الــفـــريق مـــشـــاهــدتـي 
اإلمــاراتي الــرديف وخــرج مـتــعـادال
بـهــدف لـكـل مـنــهـمــا حـقــيـقــة فـريق
ــتـلـكـون مـتـمــاسك ويـضم لـعــيـبه 
ـدافع مـهــارات عـالــيـة خــصـوصــا ا
األيــســر والعب الـــوسط والــهــجــوم
اعتـقد اسـمه جابر قـلت نعم الالعب
جـابــر مـحـمــد أكـد أنه لـه مـسـتــقـبل
ـنتخبات ونادي الناصـرية سيرفد ا
الوطـنيـة واألندية الـعريـقة بـالعراق

واتمنى لهم مستقبل زاهر.

{ هل لـديكم االستعداد الستدعاء العب
عراقي وخصوصا من الشباب?

- أكد بكـلمة نـعم وأن شاءالله خالل
قبلة واقامتهم العديد من زيارتهم ا
ـبـاريات سـتـكون نـظـرتنـا لالعـب ا
أوسع فيتم االختيار على ضوئه الن
نادينا لـديه العب محـترف ومنهم
عــراقـيـ مـقـيــمـ كـمـا النـنـسى أن
رحـوم الالعب الدولي احـمد نذكـر ا
راضي وجـبـار هـاشم كـانـوا من ب
صـــفـــوف نـــادي دبــا احلـــصـن عــام
1999وفي عـام 2005  اسـتـدعـاء
الـالعب حــمــزة هــادي إذن أبــوابــنـا
مــفـتـوحـة لـلـجـمـيع وانـتم أخـواتـنـا
واعشقي للعراق وشعبه اليوصف.

{ اين يقع نادي دبا احلصن ?
- يــقع الــنــادي في إمــارة الــشــارقـة

وتزويـد اجليل الـقادم من الـقيادات
ــهـارات الــضـروريـة الـنــسـائــيـة بـا
ــواجـهــة الـتــحـديــات الـتي تــعـيق
ـسـتـدامـة ـمـارسـة ا ــسـاواة في ا ا

للرياضة في اجملتمع.
وأكـد حـسن الـذوادي األمـ الـعام
لـلـجـنـة الـعـلـيـا لـلـمـشـاريع واإلرث
ـبــهـر ورئــيس مـؤســســة اجلـيـل ا
عــلى الـدور الــهـام لــلــمـؤســسـة في
تسريع وتـيرة حتقـيق أهداف رؤية
ـا يـتـوافق قـطـر الـوطـنـيـة 2030 
سـتدامة لأل مع أهدف الـتنمـية ا
تحدة إضافة إلـى ضمان التأثير ا
ــســتــدام بــعــد اإليــجــابي واإلرث ا
إســدال الــســتــار عــلى مــنــافــســات

مونديال قطر 2022.
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وأضــاف: "تـنــشط مـؤســسـة اجلـيل
ـبـهـر في طـرح مـبـادرات ومـناهج ا
هارات مصمّمة خصّيصاً لتطوير ا
االجتـماعيـة والتفـكير الـنقدي لدى
الــشــبـــاب وتــعـــزيــز فــهـم وتــبــنّي
يـة في الوقت نـفسه. األهداف الـعـا
كـمـا نـتـعـاون في أنـحـاء الـعـالم مع
شــركــاء مــحــلـيّــ لــلــتــعــرّف عــلى
ساواة العـوائق التي حتـول دون ا
ـارسـة فـي تـمـكـ اجلـنــسـ من 

الرياضة."
وتـابع: "نــحـرص عـلى وضع خـطط
شـاريع تأخذ بـاالعتـبار التـحدّيات

UI¡∫ جانب من

لقاء الصحفي
مع رئيس نادي
دبا احلصن
الثقافي
اإلماراتي

ابراهيم سعيد
بغداد الدرمكي
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بهر  استضـافت مؤسسة اجلـيل ا
بــــــــرنـــــــــامـج اإلرث اإلنــــــــســـــــــاني
واالجـتـمـاعي لـبطـولـة كـأس الـعالم

FIFA قــــطــــر ™2022 نــــســــخـــة
نــســـائـــيـــة من ورشـــة عـــمـل "قــادة
ستقبل لكرة القدم" بهدف تطوير ا
مـهــارات الـشــابـات في كــرة الـقـدم
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ـشـاركة وسط الـنقـاط لـيـدفع ثمن ا
تــصــاعــد تـوتــر جــمــهــوره قـبل ان
تـــوجه ســهـــام الــنـــقــد إلدارة فالح
حسن وعـدد من االعـب الـذين كان
يـعول عـلـيهم لـكنـهم ظـهروا بـشكل
مـتــدني جـدا قـبل ان يـودع الـفـريق
ـــوسم بـــخــيـــبـــة كـــبــيـــرة الزالت ا
مـرارتهـا في نفـوس االنصـار الذين
اسـتمـروا يـطالـبون بـإبـعاد العـب
واالســتــعــانــة بــغــيــرهم وعــدد من
األسماء الـقادرة للـدفاع عن الفريق

تـواضع لالعـب والـفريق بـشكل ا
عام الـذي عانى كثـيرا من الـتعامل
ـا في مـع الـفـرص والــتـسـجــيل ر
اســوأ مـــشــاركـــة عــنـــدمــا افـــتــقــد
لتسجيل االهداف لثماني مباريات
وهـو عـدد كـبـيـر لـفـريق عـرف عـلى
طـول مشـاركـاته متـميـزا بـتسـجيل
االهـــــداف الــــتـي غــــابـت والحــــقت
الـفريق واسـتـمرت عـنـدماعـجز عن
الــتـســجــيل حــتى امــام امــام فـرق
ــؤخــرة ومــعــهـا اســتــمــر يــنـزف ا
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حتــــمل ذاكـــرة جــــمـــهـــور الـــزوراء
وسم ـة عن مشـاركـة ا ذكـريات مـؤ
ـاضي ومــا جــرى وحـصـل فـيــهـا ا
بعـدما واجه الفـر يق مشاكل االداء
سـتوى والـنتـائج ولم يسـتطيع وا
تــقـــد مـــا مـــطـــلـــوب مـــنه في كل
مـفـردات الـبـطـولـتـ حـيـث الـكاس
ـر من الـكـرخ والـدوري واخلـروج ا
ـركــز الـسـادس في والــوقـوف في ا
الـــتـــرتـــيـب الـــعـــام بـــســـبب االداء

الك التدريبي لفريق الزوراء الى اصالح خطوطه الدفاعية قبل اللقاءات القادمة Õö∫ يسعى ا «

ايوب اديشو

وتـــــأسس في 1980/2/2 ويـــــراسه
ابراهيم سعيد بغداد الدرمكي

الــنــادي تـتــوســطـه جـداريــة حتــمل
صــورة كــبــيـــرة لــصــاحب الــســمــو
الـشـيخ الـدكـتور سـلـطـان بن مـحـمد
الــقـاسـمي وكـلـمــته الـذي قـال فـيـهـا
(كـــــرة الـــــقـــــدم لـــــيـــــسـت كـــــبـــــاقي
ــارســة كـــرة الــقـــدم هي  األلــعــاب
لــلــحــيــاة.. نــريــد الـلــعـب الـنــظــيف
الهـادىء الذي فـيه قيـم لهـذه اللـعبة

ة. الكر
هـــــذا ونــــــقل حتــــــيـــــاته جلــــــمـــــيع
الـريـاضيـ الـعراقـي مـتـمنـيـاً لهم
موفور الصحة والـعافية ومزيداً من
التوفيق واالزدهار والسداد وودعنا
مثلما استقبلنا من حفاوة في احلل

والترحال.

اخلـاصــة بـاجملـتــمـعـات والــتـغـلب
عـلـيـها ودعم الـقـيـادات النـسـائـية
بـهـدف ضـمـان تـمـثـيل مـتـوازن ب
اجلـنسـ في كـافة بـرامـجنـا ليس
ستـوى اإلقلـيمي ولكن فقط عـلى ا

ي". أيضاً على الصعيد العا
من جـــانــبـه قــال نـــاصــر اخلــوري
ـؤسـسـة اجلـيل ـديـر الـتـنـفــيـذي  ا
بـهر: "انـطالقاً من دورنـا الريادي ا
فـي تــــقـــــد بـــــرامـج ومـــــبــــادرات
الرياضـة من أجل التنمـية وأنشطة
نطقة نؤمن بضرورة التعليم في ا
إتـاحـة الـفـرصـة للـشـبـاب وخـاصة
الــشــابّـــات لــتــطــويــر شـــبــكــاتــهم
االجتـمـاعـية والـتـعـليـمـيـة لتـعـزيز
قــدرات هـذه الــفـئــة عــلى مـواجــهـة
التحـديات التي قد تـتعرض لها في
واصلة اجملتمع."وأضاف: "نفخر 
إتـاحة الـفرص لـلشـابات في أنـحاء
ـنـطــقـة بـالـتـعــاون مع شـركـائـنـا ا
يّـ لتـعـزيز مـسـاهمـتهن في الـعـا
هام تـربويّة مـتميزة حتثّ القيـام 
عـــلى الــتــعــلّـم والــتــفــاعل وتــبــادل
اخلــبــرات مع اخلـــبــراء في مــجــال
الـقيـادة والتـطويـر الذاتي. ونـهدف
كــــمـــبـــادرة تـــســــعى إلى تـــرك إرث

اجتمـاعي إيجابي لألجيـال القادمة
ـونـديـال إلى تـزويد بـعـد انـتـهـاء ا
شارك في برامج جميع الشباب ا
ـهـارات ــبـهــر  مـؤســسـة اجلـيل ا
ضــروريـة تـسـاعـدهم عـلى تـطـويـر
ـا يخدم مهـارات التفـكيـر والعمل 

ستقبل." اجملتمع اآلن وفي ا
وقـال مــنــصـور األنــصــاري األمـ

العام لالحتـاد القطري لـكرة القدم:"
لـــــقـــــد كــــان مـن دواعي فـــــخـــــرنــــا
واعـتـزازنـا الـتــعـاون مع شـركـائـنـا
لـتـنظـيم واسـتضـافة ورشـة الـعمل
ــبــادرات حــيـث تــؤكــد مــثـل هــذه ا
البــــــــناءة عـلى القـوة التي تـتمتع
بـها كـرة الـــــــقـدم باعـتبـارها أداة
فـعـالـة إلحـداث تـغـيـيـر إيـجـابي في
اجملتـمعـات وحتقـيق أهداف هـامة
ــــســــاواة والـــوصــــول إلى مــــثل ا
ـعرفة. ونحن علـومات ومصادر ا ا
شاركات في الورشة على ثقة بأنّ ا
حــقــقن اســتــفــادة كــبــيـرة مـن هـذه
الــتـجــربـة واكـــــــــتــسـ مــهـارات
ــسـاعــدتـهن عــلى الـنــمـو جــديـدة 
لــيــصـــبــحن قــائــدات رائــدات عــلى
درجــــــــة عـــــــالـــــــيــــــــة من الــــــــوعي

االجتماعي." ستقبل لكرة القدم  Wý—Ë∫ نسخة نسائية من ورشة عمل قادة ا
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طلبة الفنون في قاعتهم اجلديدة
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اشـادت الـنـجـمـة أمل عــرفـة بـاجلـمـال الـطـبـيـعي
الـذي تـتــمـتع به الــنـجـمــة الـقـديــرة مـنى واصف
واعتبـرت أنه مثال يحتذى به كـونها لم تلجأ ألي
عملـية جتميل غيرت مالمحها. وعبرت عرفة عبر
 (فـيسـبوك) عن احـتـرامهـا لزمـيـلتـها واصف و
نـشـرت صـورة لـهـا في مـسلـسل الـهـيـبـة وكـتبت
عليـها أريد هذا الصبـاح أريد فقط أن أطبع قبلة
احـترام شديـد وتقـدير كبـير عـلى جب الـعظـيمة
منى واصف. كـما تـساءلت خالل مـنشـورها عن
مـدى حـاجـة الـدراما الـسـوريـة ألمـثالـهـا كـونـها
“لم تــســمح إلبــر اجلـمــال ومــبــضع اجلـراح أن
يلمسـوا وجهها فبقيت جميلة وساحرة وبقيت (
مــنى واصف) الـبــهـيـة ”حــسب مـا قــالت عـرفـة.
يـــذكــر أن أحــد األعــمــال الــتـي جــمــعت واصف
ة شـغف عام  2016 من تـأليف وعرفـة هو جـر
نـور شيـشـكلـي وإخراج ولـيـد ناصـيف شـاركهم
الــبــطــولـة قــصي خــولي نــادين الــراسي نــاظـلي

الرواس مجدي مشموشي وغيرهم.
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ال اخـفي اني مـثل الـكـثـيـر من شـبان
ــاضي كــنت خـــمــســيــنــات الـــقــرن ا
ـصـرية مـعـجـبـا بـجـمـال الـراقـصـة ا
سـامـيـة جـمـال وطـريـقـة رقـصهـا في
عـــدد من األفـالم ومـــنـــهــا مـع فـــريــد
األطرش. وعندما زارت سامية جمال
بــغــداد عـام  1959لــتـرقـص في أحـد
مالهـيـهـا الــتـقـيت بـهـا الكـتب عـنـهـا
مـــوضــوعــا فـي صــفــحـــة فــنــون في
جــــريـــدة الـــبـالد الـــتي كــــنت اعـــمل
فــيــهـا.حتــدثت مــعــهـا عـن حـيــاتــهـا
واسلوبها في الرقص وزميالتها من
راقـصـات ذلك الـزمن اجلـمـيل.لـكـنـها
غضبت مني بعد ان ذكرت في اللقاء
الــصــحــفي "انــهـا تــتــقــاضى عن كل
دقــيــقـة رقـص في بـغــداد مــا يــعـادل

راتب موظف عراقي لعدة سنوات".
كنت في مكـتبي في الصحـيفة يوم
ـــوضــوع حــ قــيل لي ان نــشــر ا
امـــــــرأة تـــــــريـــــــد ان تـــــــكـــــــلـــــــمك
بالـتلـفون.كـانت سامـية جـمال التي
بدت غـاضبـة مع انهـا شكرتـني على

ــوضـــوع والــصــور لــكــنــهــا قــالت ا
بــــحـــــدة:- (ايه ده يــــا اســــتــــاذ انت
حتــــسب كـل شي بــــالــــفــــلــــوس مــــا

وظف زيي). يرقصوا ا
لــكن زعـــلـــهــا لم يـــدم وتـــصــاحلـــنــا
وحدثتني هي عن حياتها واسلوبها
ـزج بـ في الـرقـص الـذي تـمـيــز بـا
الرقص الشرقـي والرقصات الـغربية
حــتى كـوّنـت اجتـاهــاً فـنــيـاً مــضـاداً
الجتــاه الـراقــصــة "حتـيــة كـاريــوكـا"
الـــتـي اعـــتــــمـــدت عــــلى احلــــركـــات
ـة (حـسب قـولـهـا) الـراقـصـة الــقـد
كـــمــا ركــزت عـــلى تــقـــد حــالــة من
البس االنبـهار لـلـمتـفرج من خالل ا

وسيقى واإلضاءة.  وا
حـيـاة سـامـيــة لم تـكن سـهـلـة قـضت
طفـولتـها وصـباهـا فى شارع األزهر
وحى احلــســ فى كــنف أب تــزوج
بــامـرأة أخــرى بـعــد وفـاة والــدتـهـا
امـرأة قـاسـيـة عـامـلـتـهـا بـكل أشـكال
العنف وبالطبع الضرب حيث كانت
دائـمـاً تـتـلقـى منـهـا (عـلـقـة سـاخـنة)
بسبـب أو بدون. لكن سـاميـة لم تشأ
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مثل ستيفن أميل { كاليفورنيا -وكاالت: رفع ا
دعـوى قضـائـية ضـد جـيـرانه وعمـلـهم في إنـقاذ
احلـيـوانات. ويـعـيش امـيل الـبـالغ من الـعـمر 41
عـامًا وزوجـته كـاسانـدرا جـان بجـوار كـريسـت
ي غـارديــنـر الــلـذان يــديـران ســتـافــوال وجـيــر
شركـة النـقـاذ احلـيـوانات .تـقـول عـائـلـة أميل إن
حــيــهم مــنــطــقــة ســكــنــيــة وأن عــمــلــيــات إنــقـاذ
ـنزل احلـيوانـات تنـفـذ بشـكل غيـر قـانوني من ا
ــا ذكـرته(تـي ام زد).وحتـدث أمــيل عـلــنًـا وفــقًـا 
ألول مــرة مـنـذ رفع الــدعـوى وهـو يــشـرح سـبب
مالحــقـته لـشــركـة اإلنـقـاذ وشــرح سـبب قـراره
رفع الـدعـوى ضــد جـيـرانه.وقــال "أريـد فـقط أن
تـنـعم عــائـلـتي بـالــسالم والـهـدوء. هــنـاك أشـيـاء
يـجب أن تكـون قادرًا عـلى القيـام بهـا في منـطقة
سـكـنـيـة وهـناك أشـيـاء مـعـيـنـة ال يـجب أن تـكون
قــادرًا عــلى الــقـــيــام بــهــا لــكـــني أحب الــكالب
ونـــحــاول أن نـــكـــون جــيـــران. لم تـــنــجـح لــذلك
تسـتخدم احملاكم. إذا لم ينجح ذلك فال بأس ".
وسُـئل امـيل عمـا سـيفـعله إذا لـم يربح الـدعوى
فقـال: "سـنـعبـر هـذا اجلـسـر عنـدمـا نـصل إليه
ـا يـعـتقـده الـقـانـون وأعتـقـد أنـنا يـتـعـلق األمر 
ـا الــقـرار يـعــود لـلــقـاضي لـكــنـنـا عــلى حق إ
نعتـقد أننـا سنـكون على حق".ويـقول اميل إن
الدعوى الـقضائية ال عالقة لها بالطريقة

التي يعامل بها جيرانه الكالب.
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ـقيمـة في دولة االمـارات العـربية ادارت الـشاعـرة العراقـية ا
اجلـمــعــة اجلـلــســة الــتي اقـيــمت ضــمن فــعــالـيــات مــعـرض
ـعــنـونـة (شــهـادات فــنـيـة في الــشـارقــة الـدولي لـلــكـتــاب و ا
احلـراك الـثــقـافي ) وشـارك فــيـهـا الـفــنـانـ مــحـمـد يـوسف

وجناة مكي.
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طالبـة الدراسات العليا العراقية
ناقـشت في  قسم الصحافة في
كــلـيــة االعالم بــجـامــعـة بــغـداد
وسومة (دور اجستير ا رسالـة ا
الـصحـافة االلـكـترونـية الـعراقـية
في تـوعـيـة اجلــمـهـور الـعـراقي
خـاطر اجلـرائم االلكـترونـية

/ دراسة ميدانية).
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التشكـيلي العراقي يشارك في معرض ألوان عراقية مختارة
جملـموعة من الـفنانـ التشـكيلـي العراقـي الذي يـفتتح في
 12تشرين الـثاني اجلاري في كـاليري جودار في الـعاصمة

االردنية عمان.
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الــشـاعــر االردني ضــيـفه مــنــتـدى الــبـيت الــعــربي الـثــقـافي
بـأمـسيـة شـعريـة مع الـشاعـر محـمـد احملاسـنـة وحضـرها
هتم بـالشأن الثقافي وأدار جمع من رواد الشـعراء وا

عاني. األمسية الكاتب جروان ا
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ـطــربـة الـسـوريــة اطـلـقت فــيـديـو كـلــيب أغـنـيـتــهـا اجلـديـدة ا
(يـاغـايب ) عـلى قـنـاتـهـا في يـوتـيـوب.وهي من كـلـمـات فادي
أسعـد و أحلـان مصـطـفى محـفـوظ و توزيع سـلـيمـان دمـيان

وإخراج زياد خوري.
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ــؤرخ الــعــراقي تــمت اســتــضـافــته مـع الـبــاحث الـبــاحث وا
ــؤرخ مـعن آل زكــريـا في نـدوة حــواريـة اقــامـهـا اجلــمـعـة وا
ـوصل بالـتـعاون مع مـؤسـسة بـيتـنـا وكلـية مـركـز القـلم في ا
الــنــور اجلــامــعــة  حتت عــنــوان (إســهــامــات شــخــصــيـات

موصلية في بناء احلركة الثقافية والريادية في العراق).
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الشاعر الـعراقي ضيفه السبت فـرع البصرة باالحتاد العام
لالدبـاء والـكــتـاب  بـجـلــسـة ادارهـا الــنـاقـد احـمــد الـزبـيـدي

اقيمت في قاعة نقابة الصحفي في العشار.
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ـلصق الرسمي ألغنـيتها اجلديدة طربة الـسورية اطلقت  ا ا
ـعـنـونــة (في بـقـلـبـي شـخص) والـتي ســتـصـدر خالل أيـام ا
.وهي من كــلــمــات و أحلـان تــمــيم أبــو دقش و تــوزيع رامي

عرفات.
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ان تـذكر تـلك األيـام وكـأن حيـاتـها لم
تبدأ إال عنـدما عملت مع فـرقة بديعة
مـصـابـني الــتي تـخـرج مـنـهـا مـعـظم

الفنان في ذلك الوقت. 
ـثـلـة وبـديــعـة مـصـابـني راقــصـة و
لبـنانـية عـاشت فتـرة من حيـاتها في
مــصــر وأســست فــرقــة خــاصــة بــهـا
ـسرحي. بـديـعة لـلرقص والـتـمثـيل ا
مــصـــابــني هي الـــتي اخــتــارت لــهــا
اسمها الفني قالت لها في أول لقاء 

- اسمك إيه يا حلوة?
- زينب خليل إبراهيم محفوظ.

- زيــنب ده اسم واحـدة بــتــبـيع درة
مـــــشــــوى من هــــنـــــا ورايح اســــمك

سامية. 
وهكذا اصبح اسمها سامية جمال.
وفي عــام  1943 بــدأت بــالـــعــمل في
مجـال السـيـنمـا حيث شـكّلت ثـنائـياً
نــاجــحـاً مع الــفــنّـان فــريــد األطـرش
وقدّمت على أغنياته أحلى رقصاتها

مـسـلـسالت بـعـضـهـا تـتم مـشـاهـدته
مـــرة واحـــدة فــقط ويـــتم نـــســـيــانه
الـــســــيـــنـــمـــا هي األســـاس في تـــلك
الصـناعـة وأقوم حـاليًـا بقـراءة عدة
سينـاريوهات اسـتعدادًا لـلعودة إلى
الشاشة الكبيرة بفيلم مهم.واعتذرت
عن عدم القيـام ببعض األعـمال لعدم
اقتنـاعي بها ال يـهمني الـتواجد في
كل عـام بـعـمل أبـحث عن كل مـا هـو
قــــيم ويــــحـــمل رســــالـــة لـن أســـمح
ـشـاركـة في عـمل ال يـليق لـنـفسى بـا
بــتــاريـخـي يـهــمــني الــكـيـف ولـيس
الـكم أرفض فـكرة الـتـواجـد بـعد كل

هذه السنوات والنجاحات).
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صرية نادية اجلندي مثلة ا علقت ا
ــــهـــا في الـــدورة الـ22 عــــلى تـــكـــر
لــــلــــمـــهــــرجــــان الــــعــــربي لـإلذاعـــة
والـتـلـفـزيـون الـذي جتـري فـعـالـيـاته
ب  9 الى  12 تـــــشـــــرين الـــــثـــــاني
ـــمــلــكــة اجلــاري فـي الــريــاض في ا
الـــعــربــيــة الــســـعــوديــة حــيث قــرر
ها على هرجان تكر القيمون على ا
مـــجــــمل مــــشـــوارهــــا واعـــمــــالـــهـــا
الــسـيــنـمــائـيــة. وقـالت اجلــنـدي في
تـصـريح (الـنـهـضـة واالنـفـتـاح الذي
تـشــهـده الـسـعــوديـة شيء إيـجـابي
وعـــمل حــراك عـــلى مــســـتــوى الــفن
عربيًا وهـذا يعكس أهـمية السـينما
باعتبـارها ذاكرة الـشعوب والفن
والـــتــاريـخ عــكس الـــدرامــا
الـتـلـفـزيـونـيـة الـتي تـقدم

ـــمــثــلــة عــلى صــعــيـــد آخــر قــالت ا
صـرية دالـيـا شوقي  أنـها جتـسد ا
شخصية "شهد" في فيلم " 5جوالت"
وهي مصـورة فوتوغـرافيـة وتعيش
حــيــاتــهــا من أجـل حتـقــيـق هــدفــهـا
وشغـفها بـالتصـوير. وأضـافت وفقا
ـوقع الـفن أنـهـا تـدربت لـفـتـرة عـلى
التصوير بالكاميرا االحترافية حتى
تـكـون حـقـيـقـيـة وواقـعـيـة بـدايـة من
طريـقـة االمسـاك الصـحـيح للـكامـيرا
حـتى إلـتـقـاط الـصـورة مـشـيـرة إلى
أنهـا حتب عمـلهـا وحتترمـه وتعطي
كل شـخــصـيـة تـفـاصـيــلـهـا. فـيـلم (5
جوالت) من بطولة نور النبوي آدم
ــصـري دالــيـا الــشـرقــاوي مــاجـد ا
شـــوقي تـــألـــيف مـــحــمـــد عـــبــد
ــــعــــطـي وإخــــراج مـــازن ا

أشرف.

شاكل في العمل لكن قد تواجه عـند الظهيرة بـعض ا
احلظ يسعفك في آخر دقيقة.
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 فتـرة مـناسـبـة لإلفصـاح عن حـقيـقـة مشـاعـرك جتاه
الشريك بعد طول تردّد.
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ـساء لـبعض االمـور العـالقة احلـبيب قـد يشـغلك في ا
بينكما.رقم احلظ 7.
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أطـلب الــدعم الـذي تــريـده من الــعـائـلــة أو األصـدقـاء
أزق. رقم احلظ 4. للخروج من ا
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 تـــتــعــقــد األمــور وحتـــتــاج إلى الــكــثـــيــر من الــهــدوء
والتفكير السليم حملاصرتها. 

¡«“u'«

كـثف مـواعــيـدك واهـتمّ بـعالقـاتـك ال سـيـمـا تـلك الـتي
الي.  تتعلق بالدعم ا
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تـتوتـر عالقـتك مع احلبـيب جتـنب استـفزازه وتـعامل
معه بليونة ولطف.
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تختفي الـضغوط نسبياً مع الشريك وتتفقان على بدء
صفحة جديدة. 
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حتمل إليك هذه الفترة التشنج وتدفعك إلى التصرف
بشيء من الغرابة. 
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ـسـألـة كـانت تـتـلـقـى الـدعم الـذي تـريـده وجتـد احلل 
عالقة منذ زمن. رقم احلظ: 11.
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تـخـتفي الـضـغـوط الثـقـيلـة ويـطـمئن بـالك وتـتـمكن من
إنهاء مسؤولياتك بسهولة. 
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كن مــتــفــائـالً وصــبــوراً قــريــبــاً تــصل إلى الــنــتــائج
اإليجابية التي تطمح إليها.

 u(«
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اكتب مـرادفات ومـعاني
الـــكــلـــمــات الــتـي تــقــرأ
وتـكتب افـقـيا وعـمـوديا

في الوقت ذاته:
 1- جـســيم يـتــكـون من
حـــطـــام الــصـــخـــور في
اجملموعة الشمسية

 2- يـــعـــطي االنــطـــبــاع
االول

 3- اختناق مروري
 4- من أطـبـاق الــطـعـام

الهندي

وأشــــهــــرهــــا من خـالل ســـتــــة أفالم
شـهـيـرة.بلـغ عدد األفـالم التـي مثـلت
ورقصت فيها نحو  50فيلما مصريا
ــدة ثالث دقـائق وشـاركـت بـرقــصـة 
ـلـوك) في الـفـيــلم األمـريـكي (وادي ا
ومــثــلـت دور الــبــطــولــة في الــفــيــلم
الـــفــرنـــسي (عــلـي بــابـــا واألربــعــ
حرامي) حيث ادت دور "مرجانة".

تــزوجت ســامــيــة جــمــال فـي بــدايـة
حــيــاتــهــا من شــاب امــريــكي يُــدعى
شــيـــبــرد كــيــنج ســمى نــفــسه عــنــد
الـزواج"عـبـد الـله كـيـنج" ثم زواجـهـا
من الـفـنـان رشـدي أبـاظـة في أواخـر
اخلمسينات (استمر  17عاما) ونفت
بـشـدة أي عالقــة خـاصـة لـهـا بـفـريـد
األطرش كمـا كان يشـاع سوى العمل

الفني الناجح في افالم فريد.
ساميـة جمـال التي ولدت في  5 آذار
عــام  1924 اعــتـــزلت الـــرقص اوائل
السبعينـات لكنها عادت الى الرقص
لفترة قصيرة في الثمانينات لتعتزل
حــتى وفــاتــهــا في االول مـن كــانـون

االول عام 1994.
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اقــامت الــفــنــانـة الــســوريــة شــهـد
بــرمـدا وزوجــهــا العب كــرة الــقـدم
أحـمـد الـصـالح حـفـلًـا لـلـكـشف عن
ـيزة جـنس مـولـودهـمـا بطـريـقـة 
وفـــريــــدة بـــحـــضــــور األصـــدقـــاء
قرب وأفراد العائلة.وفي إحدى ا
ــقــاطع الــتي تــنـاقــلــتــهــا مـواقع ا
الـتواصل االجـتـماعي تـقف بـرمدا
ـســكــةً بــكــرة قـدم أمــام زوجــهــا 
كـبيـرة مسـتعـدةُ لرمـيهـا بتـجاهه
فـيمـا هو يـتحـضر لـركلـها بـأقصى
قـوة لـيـتـنـفـجـر الـكـرة بـعـد ركـلـها
ويـتـصـاعـد منـهـا الـدخـان الوردي
لــيـكـشـفــا بـذلك أنــهـمـا يــسـتـعـدان

الستقبال أنثى.
وبـــدا عــلـى الــثـــنـــائي الـــســـعــادة

والـــبـــهـــجــة
حــــــيث قــــــفـــــز
أحــمـــد بــتـــجــاه
زوجــته وعـانــقـهـا
بـــقـــوة فـــيــمـــا هي

ربـتت عــلى ظـهـوره.
واخـــــتــــارت بـــــرمــــدا
إلطاللـــتــهــا فـــســتــانًــا
أبـــيض قـــصـــيـــر جــاء
مُـــزيَّن نـــاحـــيـــة الـــصــدر
بـقــطــعـة قــمــاش ديـنم في
حــــــ أســـــــدلـت خـــــــصالت
ـمـوج عـلى جـانـبي شــعـرهـا ا
كتفها واعتمـدت مكياجًا ناعمًا
إلبــراز مالمــحـــا. في حــ اخــتــار
زوجـهـا تـيـشـيـرت أسـود نسَّـقه مع

بنطال جينز أسود.
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اضي وتـظهر فيهـا مديرة ثانـوية الشرقيـة للبنات تعود الصورة الى سـتينيـات القرن ا
يـعة األورفـلي في بغـداد وهي تقـف الى جانب مـلك االردن الراحل احلـس بن طالل
مع مجموعة  من مدرسي وطالب وكشـافة ثانوية الشرقـية للبنات أثنـاء رحلة للمدرسة

ملكة األردنية الهاشمية. الى ا
{ (الصورة من صفحة سالوفة بغدادية)

شهد برمدا
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لـسـوء احلظ يـصـاب حتـت منـزلـهـا بـطـلق
نـــاري في رجــلـه من قــنـــاص يــدعى سالم
مـتـمركـز على احـد اسطح الـعمـارات حيث
تــعــصف به هــو االخــر ازمــاته وهــمـومه
حتـاول سـعـاد انـقـاذ حـيـاة احـمد لـكن بال
ـنع اي شــخص يـقــتـرب جــدوى فـسـالم 
مـنه حتت الـتهـديد وعـندمـا تلـجا ابـنتـها
اكرة دالل امال في ان نـادية الى جارتـهم ا
تــسـاعــدهـا فــيـنــفـضح تــواطىء الــسـكـان
االخـرين. عـن الـفيـلـم الذي هـو مـن تمـثـيل
ــنى اســعــد عــبــد احلــمــيــد عــلـي ثــامــر

. ان عبد احلس مروان وا
rN  rKO

حتـدث مخـرجه مـهنـد حيـال قائال (يـعتـبر
هـمـة حيث فـيـلم شـارع حيـفـا من االفالم ا
نـال العديد من اجلـوائز العربـية والدولية
غصن الـزيتون الـذهبي الفـضل فيلم مـنهـا
روائـي طــــويل فـي مــــهــــرجـــــان الــــقــــدس
الـسينمائي الدولي وجائزة الزار في ايام
وجـائـزة فـروندت في قـرطـاج الـسـينـمـائي
مــهـرجـان دبي الـسـيــنـمـائي و عـرض في
اوربــا الول مــرة في مــهــرجـان فــونــتــبـرغ
وعــرض في الـــســيــنــمـــائي في الــســـويــد

مهرجان العالم في مونتريال بكندا).
عهد شـكرت مديـرة ا وفي نـهاية اجلـلسة 
اخملــرج مـهـنـد لــعـرض فـيـلــمه في صـالـة
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وشــكــر اخملــرج كل من ســاهم في ــعــهــد ا
وكـادر الـعمل ـنتـجـ اجنـاح الـفـيـلم من ا

كافة.
واخملـــرج مــهــنــد حـــيــال ولــد فـي مــديــنــة
تــخـــرج من كــلـــيــة الـــفــنــون الـــنــاصــريـــة
بــغــداد شــارك في الــعــديـد من اجلــمــيــلـة
الــورش الـسـيـنـمـائــيـة في مـجـال االخـراج
شارك في اخـرفـيلـم صنـعه هـو عيـد مـيالد
منـها برل الدولي هـرجانات الـعديد من ا
ونـــال جــائـــزة الــنــجـم الــدولي الـــصــاعــد
وجــائـزة افــضل فــيـلم فـي مـســابـقــة افـاق
الـسيـنما الـعربيـة في القاهـرة اضافة الى
عـمل مــنـتـجـا لـعـدد من عــمـله في االخـراج
االفالم الـسـيـنـمائـيـة واقـام عدة ورش في
كــتــابـــة الــنــصــوص واالنــتــاج لــعــدد من
ـسلـسالت التـلفزيـونيـة ومطـورا العمال ا

درامية عراقية وعربية.
ـعـهــد الـفـرنـسي واالحتـاد  و يــضـيف ا
الـعام لألدباء والكـتاب في العراق في
الــســاعـة اخلــامـســة والــنـصف من
عــصــر الــيــوم االثــنــ اجلــلــسـة
الــنـقــاشـيــة األدبـيــة مع الـنــاقـد
فـاضل ثامـر الذي سيـتحدث عن
كـتـابه"التـاريخي والـسردي في
الــروايـــة الــعــربــيــة" بــرفــقــة
الـــدكـــتـــورة نــاديـــة هـــنــاوي
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ضــيــفت صــالـة
ـــــــــعــــــــهــــــــد ا
الــفـرنـسي في
بغداد مؤخرا
عـرض الفـيلم
الـــــــــــــــروائـي
(شارع حيفا)
بـــــــحــــــضــــــور
مـنـتـجي وطـاقم
والــذي الـــفـــيـــلم
تدور احداثه  في
بــغــداد وحتــديــدا
عــــــــــــام 2006 فـي
احد شـارع حيـفا 
اخــــطــــر االمـــاكن
انـــــــــذاك الــــــــــتي
يــسـيــطـر عـلــيـهـا
الــــــــــــــــعـــــــــــــــنـف
واالضــطــرابـات 
وتــــبــــدا احــــداث
الـــفــيــلـم عــنــدمــا
يــــــــــــــــذهــب رجـل
أربـعيـني ليـطلب
يــــد ســـعـــاد
لـــــــــــــــكـن

. فـيـمـا والـتـي تـتـحـدث عن الـكـتـاب نـقـديـاً
يدير النقاش الشاعر والناقد علي الفواز.
الى ذلـك افتتح عميد كلية الفنون اجلميلة
ـرزوك قـاعة بـجـامـعة بـابل عـامـر صبـاح ا
االنـــشـــاء الـــصــــوري في قـــسم الـــفـــنـــون

الــتـشـكــيـلـيــة بـعـد االنــتـهـاء من
ــعـدات جتــيــهــيــزهــا بــا
الـــفــنـــيـــة وتــوفـــيــر
ـالئـمـة الــبـيــئـة ا
لـتـنـفـيـذ طـلـبـة
الـــدراســـات

مهند حيال

الـعـلـيـا مشـاريـعـهم والـتي سـتـكون  حتت
ـسـاعـد  زهـراء هــادي. اشـراف االسـتـاذ ا
ويــاتي ذلك ضــمن ســعي عــمــادة الـكــلــيـة
ـســتــلـزمــات والــظـروف بــتــوفـيــر كــافــة ا
ـا يـســهم في رفع مـســــتـوى الــدراسـيـة 
اداء الـــــطــــلـــــبــــة وفــــي
جـــــمــــيـع اقــــســــام

الكلية.

عهد الفرنسي تعرض فيلم (شارع حيفا) شاشة ا
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حـظي كـتـاب األغــاني ألبي الـفـرج االصـفـهــاني بـشـهـرة واسـعـة 
ـراجع لـلبـاحـث في تـاريخ الغـنـاء والشـعر ويـعـد واحدا من أهم ا

رتبطة بالتراث العربي واإلسالمي.  وسيقى ا واألدب وا
بـصــراوي عـيــنه مــكـحــلـة يــســكن الـبــصــرة أم الـعــود واخلـشــابـة

والهيوه.. 
ولـلــعـشـار أغــانـيه الــتي جـعــلـته يـكــتـسب شــهـرة التـقـل عن دجـلـة
والـفـرات. والى الـشمـال من مـديـنة الـنـخـيل يأتـيك الـصـوت مرددا
كـون الـرفـاعي يـشـيل لـلـنـاصـريـة وتـتـهـادى صور الـوداع احلـزين
ـگير حتت ضـوء القمـر  وللشـطرة حصـة تنافس للعـاشق عـند ا
سوق الـشيوخ التي لم تطفيء نار الشـوق في دواوينها ومضايفها
ومـا زالت مـتـقدة بـكل تـلك االغـاني والـقـصـائد الـتي التـسـعـها كل
عربات الـريل وحمـد! وللسـماوة ونخـلها حـكايات ال تـنتهي يـرويها
ـديـنـة التـي تخـبـز األنـغام احلـزيـنـة مع الـطابك أهل الـعـمارة تـلك ا

سكوف.  وا
ستريحة عند ضفاف النهرين.. دن العراقية ا هو ذا احلال لكل ا
اء الفرات في األنبـار غرباً ح يدور الـناعور اخلشبي مـغتسالً 
وهــو يـصـدر ذلـك الـصـوت الـرخــيم الـذي يــؤذن عـنـد الـفــجـر مـثل
زمـار وطبـول اجلوبي حـال إتمام مايـسترو يـقود أنـغام الـربابـة وا
الــعـتــابـة دورهــا في انــتـزاع الــقـلب مـن الـصــدر وطـرحه في قــعـر
الفـرات كي يطـفيء نار اللـوعة الـتي تتـغنى بـها ديالـى وهي تباهي
الشمس والـقمر بعطر بسات الـبرتقال التي تغفو حتت فَيّ النخل

كقصيدة عشق أبدية. 
وصل و كـركوك عن هه ولـير والـسلـيمـانيـة أو أي مديـنة والتَشِـذُ ا
عـراقـية اخـرى في ان ابنـائـها ال يـعرفـون الـفطـام   وأنهم يـذوبون

وجدا وهم يتغنون بها .. غزال أو عتابا أو بكاء .
دن وتأثيرها عـلى األنسان مسألة تـختلف من مجتمع الى جمـال ا
دن آخر  ولـو أردنا اسـتعـراض االغاني الـعراقـية الـتي تتـغنى بـا
والقرى وتـصنيـفها وفـقا لتـسلسل األبـجدية فال أسـتبعـد ان يكون
لـديـنـا دليـال كبـيـرا يـضـاهي كـتاب األغـاني الـعـتـيد
ــعـشــوقـات الــتي ولــدنـا حـ يــضم صــور كل ا
وعـشـنا وسـكـنـا فيـهـا وما زالت تـسـكنـنـا برغم
الرحيل  وسأفرد فصال كبيرا حتت عنوان 

تتبغدد علينه وأحنه من بغداد! 
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ـاليـ الـعـراقــيـ الـذين اعــرف إن إقـلـيم كــردسـتـان كــان مـلـجـاً 
ـنظم أو هُجـروا إجبـاراً من قراهم ومـدنهم بـفـعل القـتل الطـائفي ا
بـفــعل اإلرهــاب. فـقـد كــانت هــجـرات مــخـتـلــفـة; أبــنـاء الــدولـة من
العـامل في دوائـر الدولة من الـنظام السـابق الذين كانـت حياتهم
في خطـر الهاربـون من فوضى القـتال واالنهـيارات األمنـية وعدم
االسـتـقـرار اجملتـمـعي. كـان اجلـميع يـزحف إلى اإلقـلـيم بـحـثاً عن
األمـن واآلمــان وكـــان اإلقــلـــيم يــحـــتــضـــنــهـم بــأبـــوة رغم ظــروفه

االقتصادية واخملاطر األمنية بفعل هذه الهجرات.
ـسؤول أعتـرف بأنني كـنت أجهل التـفاصـيل الدقيـقة عن بعض ا
الـكرد الـذين احـتضـنـوا النـخب الـعلـميـة والـثقـافـية واإلعالمـية في
ـسـاعـدتــهم عـلى تـمـشــيـة أمـورهم احلـيـاتــيـة بـشـكل الئق اإلقـلــيم 
يتـناسب مع مكـانتـهم وخدمـاتهم التي قـدموهـا إلى الوطن والذين
ـركزيـة لهم حـتى وصل احلـال بالـكثـير عـانـوا من إهمـال الدولـة ا
ـــبــدعـــ اإليــواء فـي مالجئ كـــبــار الـــسن أو فـي الــبـــيــوت من ا
ـهـجــورة ومـنـهم من مــات وهـو حتت قـنــاني األوكـسـجـ أو لم ا

وت. يستطع شراء دواء ينقذه من ا
عنـدما زرت أربـيل مؤخـراً عـرفت حقـائق عن رجال نـخوة; أفـعال
مـضـارعـة مـرفـوعـة بـالشـهـامـة اإلنـسـانـيـة وحكـمـة كـرديـة تـتـعـطر
بـالــعـطـاء والـنـبل والـتـسـامح ورأيـت شـعـبـاً مـنـفـتـحـاً عـلى اآلخـر
مـتـسامـحـاً مع من يـعيـش في مدنـهم من كل الـطـوائف والقـومـيات
ـنـجـزات واألديــان ورجـال يـؤسـســون وطـنـاً راقـيــاً بـالـتـســامح وا

والتنظيم واالستقرار.
لـقـد سمـعت من أصـدقـاء أعزاء ومن مـبـدع أحـتـضنـهم اإلقـليم
قـصصـاً كـثيـرة ومآثـر لقـادة كـرد صنـعوا بـيـوتاً لالسـتقـرار لهم
ومــعـاشـا إلدامــة احلـيـاة وفــتـحـوا أبــواب اخلـيـر ألنــبـيـاء احلـرف
بدع وقف وخجل ا واجلمال. ولوال كبرياء البعض وإحراجات ا
لـعددت أسـماء الـكثـير مـنهم الـذين يعـيشـون اليـوم بكـرامة في ظل
األقـالـيم وينـعـمون بـخـيراته وهم من أهـل العـلم والـفكـر والـثقـافة
والطـرب وكتّاب األغاني. فالشكـر واجب ألصحاب العطاء واخلير

ألن الساكت عن احلق شيطان أخرس.
وكـمـا سمـعت ورأيت في الـواقع فـأن السـيـد نيـجـيرفـان الـبرزاني
رئيس أقـليم كـردستـان له الفـضل في انتـشال الـكثـير من الـنخب
العـلـمـية والـثـقـافيـة من الـفـاقة واجلـوع والـتـشريـد وتـوفـير الـبـيـئة
. هــو من قـام بــصـنـاعـة احلـيــاتـيـة الــصـاحلـة لــهم لـلـعــيش الـكـر
بـدع فـأعاد لهم طـاولة الكـتابة السعـادة في نفـوس الكثـير من ا
من جـديـد وأشـعل لــهم ضـوء احلـيـاة وقـتل الـيـأس في نـفـوسـهم
بــهـدف عــودتــهم إلى اإلبــداع. بل أعــطى درســاً بـلــيــغــاً مـفــتــوحـاً
ـبـدع وأهـان العـلم والـعلـمـاء وشردهم من ن قتل ا بـاإلنـسانـيـة 
وطن وطـمس حـقوق الـنخب الـثـقافـية بـاجلـوع واالستـبداد بـالد ا

والقهر وغلق منافذ احلياة باجلهل والغيبيات.
وبـدراسة شـخصـية كـاكا نـيجيـرفان; فـهو شـخصـية كـردية وطـنية
ـستـقبل منـفتـحة على ـتلك رؤيـة احلاضر وا لها كـاريزمـا قوية 
العصـر معتـدلة في توجـهاتها ومـتسامـحة مع نفـسها شـخصية
هـادئــة ورصـيــنـة في ســلـوكـهــا الـســيـاسي ذات طـاقــة إيـجــابـيـة
مــتــواضـعــة في سـلــوكــهـا الــعـام مــبـدعــة ومــبـتــكـرة قــادرة عـلى
التـواصل الفـعال مع اآلخـرين بسـبب الثـقة في الـنفس واجلـاذبية
والــذكـاء االجــتــمــاعي الـذي يــرتــكــز عـلى الــقــدرة والــفـعل واألداء

والكفاءة.
لـذلـك عـنـدمــا طـرح اسـمه لــرئـاسـة اجلــمـهـوريــة نـال ثـقــة الـشـعب
وإجمـاعه وهي ظاهرة فريـدة لم حتصل في احلياة الـسياسية في
ـرشح فقـد استبشر به العـراق كما لم يحـصل أحد عليه من ا
شعبـياً ورسـمياً لـقيادة رئـاسة الـعراق ونال رضـا وموافقـة معظم
األحزاب والـسياسي أيـضاً. ولوال عدم أجـادة السيد نـيرجيرفان
ـرشح األقوى الـذي كـان سيـدخل بـوابة الـلـغة الـعـربيـة لـكان هـو ا
رئـاسـة اجلـمـهـوريـة بـسـهـولـة ويـسـر دون مـنـاكـفـات سـيـاسـيـة أو

عتدلة.  توازنة وا احكات شعبية بسبب شخصيته ا
سأقـول كالماّ من اآلخر بلـغة الضـمير واحلقـيقة مـا يقوم به قادة
اإلقـلـيم من انـتـشـال رجـال األبداع والـفـكـر من كل الـتـخـصـصات
والـطــوائف واألديـان مـن اجلـوع والـفــقـر ورثــاء احلـال هــو مـوقف
عـرفتـهم بأن إنـساني يـسـجل لهم وهـو بالـتأكـيد قـناعـة راسخـة 
ــبــهـرة بــزجـاج وجــود رجـال اإلبــداع هــو جـمــال يــضئ مـدنــهم ا
العب ـدن وا الــعـمــارات الـشــاهـقـة ويــزيـد من ســحـر هــنـدســة ا

. عطرة بالزهور والياسم نتزهات ا والشوارع وا
أنـا احتــدت عن مـوقف إنـسـاني مــوجـود عـلى الـواقع. أحتـدث عن
ــبـدعـ الـذين زراعـة األمل كـعــقـيـدة وفـكـرة ومــوقف في نـفـوس ا
هجَّرهم جهالء السياسة وأعداء الثقافة واحلياة من أمكنة الوالدة
والــذكـــريـــات. أحتــدث عن أنـــســان األمـل واالنــعـــتــاق مـن ضــيق

اللحظة.
األنـسـان أكـبـر من احلـديث عن الـسـيـاسـة والـنـفط. قـد نـختـلف أو
ا يجري بـ اإلقليم والدولـة االحتادية. والقـضية هي مثار نتـفق 
نطق احلقيقة جدل مـستمرة حسب زاوية الرؤية واالجتاه سواء 

أو التعصب.
مـا قـام به كــاكـا نـيـجــيـرفـان فـي احـتـضـانـه لألبـداع ومـنح األمل
للمـبدع في العـيش بكرامة يسـتحق اإلشادة والتـقدير. فنحن مع
ظلوم ومع احلقيـقة التي تنطق باخلير. نح األمل لإلنـسان ا من 
قـد تُــؤلم احلــقــيــقــة من تَــعّــود عـلـى األوهـام ألن
احلـقـيـقــة هي احلـقـيـقـة وان كـان اجلـمـيع ضـد

واحد" كما يقول غاندي.
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ضـــــيــــــفت حـــــدائـق ابي نـــــؤاس
بــــبــــغــــداد امـس االول الــــســــبت
مــهــرجــان (انــا عـراقـي انــا اقـرأ)
ضمـن حمـلـة الـعراق يـقـرأ والذي

اقــيـم في الــوقـت نــفـــسه في ست
مـــــحــــافــــظــــات هـي :مــــيــــســــان
الــــديـــوانـــيـــة ديــــالى االنـــبـــار
الـــبــصـــرة ونـــيــنـــوى. وتـــضــمن
هرجـان عرض و تقد ٧٠ الف ا

كـــتــــاب مــــجــــانـي تــــبــــرع بــــهـــا
ــــهــــرجـــان ــــســــاهــــمــــون في ا ا
تـشجـيـعـا لـلثـقـافـة الورقـيـة كـما
هرجان فعاليات متعددة تضمن ا
مــنــهـــا مــســرح لألطــفــال وعــزف

كتابه (الرواية العربية في  دائرة
الـتـأويل)الــصـادر عن مـنـشـورات
االحتـاد الــعـام لالدبـاء والــكـتـاب
في الــعـراق. كــذلك تــوقـيع
الــــــروائـي عــــــبـــــد

الـــســـتـــار الـــبــيـــضـــاني روايـــته
اجلديـدة (الـصـبـاح لن يـأتي هذه
الليلة) كما وقـعت الكاتبة وحيدة
فــيــمــا حــسن كــتــابــهــا اجلــديــد 
ادارت عـضـوة سـكـرتـاريـة رابـطة

ـرأة الـعـراقـيــة سـهـيـلـة األعـسم ا
فقـرات تـثـقيـفـية لألطـفـال. وتأتي
بـادرة الـتي شـهـدت اقـباال هـذه ا
جمـاهيـريا  لـتعـمق فكـرة القراءة

الورقية.

موسيقي افتتحه الفنان مصطفى
ـؤلـفـ عدة زايـر وتـواقـيع كـتب 
منـها تـوقـيع االديب  فاضل ثـامر

{ مومباي  –وكاالت - نشرت النجمة
الهندية بريانكا شوبرا صورة لها من
مومباي في الهند وهي تزور بلدها بعد

ثالث سنوات من الغياب وأرفقت
كون من صورت لها نشور ا النجمة ا

في الفندق بتعليق كتبت فيه :(
الوطن).وكانت ظهرت النجمة عند

طار في ثياب كاجوال وصولها الى ا
لكي حيث ظهرت من اللون االزرق ا
عليها عالمات النشاط واحلماس
رحب وهي تلقي التحية على ا
يان مثالن العا بها.وإحتفل ا

بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعيد
األنوار "ديوالي" وهو من أهم أعياد
الديانة الهندوسية في الهند بأجواء
عائلية ومرحة برفقة ابنتهما االسبوع
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لكـية البريطانية إن كـشف كاتب السيرة ا
ــلك تــشـارلــز كــان لـديـه ارتـبــاط عــاطـفي ا
بـدميـة طفـولته الـتي ال تزال تـرافقه في كل
مـــكــان حـــتى الــيـــوم.وقــال كـــريــســـتــوفــر
ـلك تـشارلز أنـدرسن مؤلـف كتـاب حياة ا
إن الـعـاهل اجلـديـد كان يـعـشق دمـية دب
لــدرجــة أنه لم يــســمح إال لــشــخص واحـد
بــإجـراء إصالحــات أسـاســيـة عــلـيه وهي
مـربـيـة طفـولـته مـايبل أنـدرسـون.وأضاف
ـؤلف أن تـشارلـز بـصفـته أمـيـرا صغـيرا ا
وفي مــرحـلـة الـبــلـوغ عـامل الــدمـيـة "مـثل
طـــفــلـه" وفــقـــا لــصـــحـــيــفـــة "ديــلـي مــيل"

البريطانية. 
وفي كـتاب الـسيرة الـذاتية اجلـديدة أشار

ـسـاعد ـؤلف األمـريـكي الـشـهـيـر أن ا ا
الـشـخصي لـتشـارلز مـايكل فـوسيت
كــان مـكـلـفــا بـرعـايـة الــدب ومـعـرفـة
مـــكـــانه فـي جــمـــيـع األوقــات.وإذا
احــتـاجت الــدمـيـة الــعـتــيـقـة إلى
بـعض اإلصالحات اجلارية فلم
ـــابل أنــــدرســـون يُــــســـمـح إال 
ـلك بـاالقـتراب مـربـيـة طـفولـة ا
ـــــؤلف مـن الــــدمـــــيــــة.وكـــــتب ا
كـريستوفـر أندرسن: (لقد كان في
األربــعـيــنـيـات من عــمـره وفي كل
مــــرة يــــحــــتــــاج هــــذا "الــــدب" إلى
اإلصـالح كــنت تـــعـــتــقـــد أنه كــان
طـفــله يـخـضع لـعـمـلـيـة جـراحـيـة

كبيرة).

بلغ الـضرائب إلى حسم جزء من ا
الـــــذي يــــفــــوز بـه.وكــــان عــــدد من
احملـظوظـ انتـزعوا مـناصـفة عام
 2016مــبـلــغـاً قــيـاســيـاً هـو 1,586
مـليـار دوالر اعتُـبر يـومهـا "جائزة

القرن".

احملــظــوظ إذا وافق عــلى أن تُــدفع
جـــائــزته في  30قـــســطــاً خالل 29
.أمــا إذا شـاء تــسـلّم جــائـزته عــامـاً
دفــعــة واحــدة فـلن يــتــلــقى سـوى
 782,4مـــلـــيـــون دوالر.وايــاً كـــانت
الـصـيـغة الـتي يـخـتارهـا سـتؤدي

{ واشـنـطن) ,أ ف ب) - لـم يـتـقـدم
حـــــــــتى اآلن أي شـــــــــخـص إلعالن
تــطــابُق تـذكــرة الــيـانــصــيب الـتي
اشــتــراهـا مـع األرقـام الــتي أســفـر
عـنـها الـسبت الـسـحب على جـائزة
"بـاوربول" الـكبرى الـبالغـة قيمـتها
 1,6مـلـيـار دوالر وهـو رقم قـياسي
ي.وأمام الرابح في حال وُجِد عـا
أيــام لــتـــســلّم جــائــزته وفي حــال
تـطابقت تذاكر أكثر من شخص مع
األرقـام الـتي انتـهى إليـها الـسحب
ــبــلغ األربــعــون فــيــتــقــاســمــون ا
الـضخم مناصفـة.وال تتعدى فرصة
الـفوز بـاجلائـزة أصالً نسـبة واحد
على  292,2مـليونًا مع العلم على
قـارنة أن احـتمال ـثال وا سـبيل ا
إصـابة شخص بـصاعقـة هو واحد
عـــلى مــلــيـــون بــحــسـب بــيــانــات
الــــــســــــلــــــطــــــات الــــــصــــــحــــــيــــــة
ـثل مـبلغ  1,6مـلـيـار األمـريـكـيـة.و
دوالر مــا سـيــحـصـل عـلــيه الـفــائـز

في جوالت مع "باكـستريت بويـز" ومع النجـمة بريتـني سبيرز
وسـيقية. وفي وراح يظهـر في األقسام األولى من حـفالتهم ا
الـــعـــام  2001فـــاز ألــبـــومه "أوه آرون" (Oh Aaron) الــذي
تشـارك فيه بـالغـناء مع شـقيقه نـيك بأسـطوانـة بالتيـنية.ورغم
تراجع شعـبيته إلى حد ما مع تقـدمه في العمر واظب كارتر
عـلى الظـهور في برامج تـلفزيـونية وإصـدار أغانٍ جديـدة عبر
ـضـطـربـة ومـنـهـا اخلالفات اإلنـتـرنت. لـكن حـيـاته اخلـاصة ا
ـالـية مع أشـقـائه جـعـلته فـريـسـة الـصحف الـشـعـبـية. وفي ا
الـعام  2011 بدأ يـخضع لـعالج من اإلدمان.وأشـهر إفالسه
عـام  2013 بــفــعل الـديــون الــتي أرهــقـتـه وخـصــوصــاً تـلك
ـتـاعب مع الـسـلـطات الـضريـبـيـة مـنـهـا. وواجه الـكثـيـر من ا
مـعظـمهـا بسـبب حيـازته اخملدرات والـقيادة اخلـطرة.في وقت
سابق من السنـة اجلارية قال لصـحيفة "ديلي مـيل" الشعبية
البـريـطانـيـة "إذا أراد أي شـخص أن ينـاديـني بـحطـام قـطار
فــأنـا قـطـار تــعـرض لـكــثـيـر من احلــوادث وخـرج عن مـسـاره

ألسباب عدة".
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{ لوس اجنـلوس-(أ ف ب) - توفي عن عمر يناهز  34عاماً
مغني الـبوب والهيب هوب األمريكي آرون كارتر الذي اشتهر
في مطلع األلـفية بألبومه "آرونز بارتي (كام غت إيت) على ما
ــتـخــصص.وأوضح "تي إم زي" أن أفــاد مـوقع "تي إم زي" ا
آرون كارتر  وهـو الشقيق األصغـر لعضو فرقـة "باكستريت
بويز" نـيك كارتر وجد ميـتاً في حوض االستـحمام في منزله
في النكـستـر بواليـة كـاليـفورنـيا األمـريـكيـة.وأفاد نـاطق باسم
الشرطـة اتصلت به وكـالة فرانس برس أن جـثة شخص ميت
غني صباح الـسبت لكنه امـتنع عن تأكيد وجدت في منـزل ا
هويـة هـذا الـشـخص. ولم يـرد وكـيل آرون كـارتـر عـلى الـفور
ولود في على استـفسارات وكالة فرانس بـرس.وكان كارتر ا
 7 كانون األول  1987في تامبا بوالية فلوريدا  بدأ مسيرته
وسيقـية في سن السابعـة. وكان عمره تسـع سنوات عندما ا
أصدر ألـبـومه األول "كراش أون يـو" عام 1997.  وبـيعت في
ـتحدة ثالثة مالي نسـخة من ألبومه "آرونز بارتي الواليات ا
ـــا حـــقق له (كـــام غت إيت)" الـــصـــادر في أيـــلــول  2000 
.وشارك آرون كارتر راهـق جنوميـة واسعة لدى الـصغار وا
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ـــــرأة ال تــــزال عـــــلى وكـــــانت ا
.ومع األرض فـدهستهـا ثانيةً
ذلـك لم تــتــوقف الــســيــارة

فـاصـطـدمت بـالـرصـيف 
وعـــــــــادت إلـى الـــــــــوراء
لـــتــدهس صـــاحــبـــتــهــا
لـلـمـرة الـثـالـثـة قبل أن
يــضـع حـاجــز خــشــبي
حـــــداً حلــــــركـــــتـــــهـــــا

اجملنونة.

الـسـيـارة الـتي كانت مـتـوقـفـة على
طـلـعـة خـفـيفـة إال أن بـدأت تـتـحرك
عاكس.وعبثاً حاولت فـي االجتاه ا
صـاحـبتـها وقـفهـا إذ سقـطت على
ـركـبـة لـلـمـرة األرض فـدهـسـتـهـا ا
األولـى عـلى مــا نــقــلت وكــالـة "إي
تـي إس" عن الـــشــــرطـــة.وتــــابـــعت
الــسـيــارة انـدفـاعــهـا فــاصـطـدمت
بـأخرى عـلى مسـافة قـريبـة وعادت
ــــعــــاكس مــــجــــدداً في االجتــــاه ا

{ جــــنــــيف-(أ ف ب) - أصــــيـــبت
امـرأة تبلغ  45 عـاماً بجـروح بالغة
في ســانت غـالن بــعـدمـا دهــسـتـهـا
ســـيــارتــهـــا ثالث مــرات بـــحــسب
دينة الواقعة الـشرطة البلدية في ا
فـي شـمـال شـرق سـويـسـرا. وأفـيد
بـأن الـسائـقة تـرجلت من سـيارتـها
الـــــصـــــغــــيـــــرة إلخـــــراج شيء من
الـصندوق اخللفي لـكنها لم توقف
تــــشــــغـــيـل احملــــرك.ومـــا كــــان من
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