
∫‰U³I²Ý«

وزير التعليم
العالي يستقبل
مسؤوال اردنيا
امس

www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

 ∫©ÊU e «® ‡  dO³šË w{U*« ÂUF « W UD³ « Èu²  ŸUHð—≈ b R¹ jOD ² «

WO uJŠ …œ«—≈ VÒKD²¹ WK UF « Íb¹_« »UDI²Ý≈

 «—UFý öÐ ‚u « œUB² ≈ rŽbð
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

اكـــد خــــبـــيـــر اقـــتـــصـــادي  ان
اســتـــقــطــاب االيــدي الـــعــامــلــة
يــتــطـلب ارادة حــكــومـيــة جـادة
تعمل على توفـير جيمع السبل
واالمـكـانــات لـتـفــعـيل اقــتـصـاد
الـسـوق بـعـيـدا عـلى الـشـعـارات
واشــار الى ان الــتـي ال تــنـــفـــذ 
تــأرجح سـعـر الــصـرف ووجـود
اجراءات وقـوان تؤخـر عمـلية
االســتـثــمـار يــجـعل مـن الـعـراق

بيئـة طاردة لرؤوس االموال في
انـشـاء مـشـاريع تـنـمـويـة تسـهم
في امــتـصــاص الـبـطــالـة. وقـال
اخلـبـيـر مالذ االمـ لـ (الـزمان)
امـس ان ( هــنــاك اســـبــاب عــدة
منها لتوسع البطـالة في البالد 
عــــدم وجــــود جــــديـــــة من قــــبل
احلــكــومـة او الــقـطــاع اخلـاص
الفــتــتـــاح مــشـــاريع جــديــدة او
ــوجـودة  ـشــاريع ا تــوســعــة ا
فاحلـكـومة تـرفع شعـار اقتـصاد
الــســوق دون تــنــفــيـذ حــقــيــقي

والــــقـــــطــــاع اخلــــاص يــــواجه
معوقات كثيـرة الفتتاح مشاريع
جـــديـــدة  اهـــمـــهـــا االجـــراءات
) واضــــــاف ان والـــــــقــــــوانــــــ
(تــوسـيـع الــقــطـاع االنــتــاجي 
والسيمـا الصناعي يـعني تقد
خـــدمـــات كـــبـــيـــرة لالقـــتـــصــاد
وتــشـــغـــيل عـــشـــرات االالف من
اال ان معـوقات االيدي الـعـاملـة 
فــالــوضع كــثــيـــرة تــؤخــر ذلـك 
ـستـقـر الى جانب االمـني غيـر ا
تـــأرجح ســـعـــر صـــرف الـــدوالر

يـجـعل من الـعراق بـيـئـة طاردة
لـلـمـســتـثـمـرين وكــمـا نـعـلم ان
رأسـمــال جـبـان  واصـحـابـهـا ال
يـــغــامــرون بــامــوالــهم في واقع
اقتصادي غير مـستقر خوفا من
اخلـــــســـــائـــــر) واشـــــار الى ان
(احلــكـــومـــة ان  لم تـــكـن قــادرة
عــلى افــتـتــاح مــشـاريع جــديـدة
عــــــلـــــــيــــــهــــــا فــــــتح االبــــــواب
لـلـمـسـتـثـمـرين بـشـروط مـيـسرة
النشاء مشاريع كبيرة تستقطب
االيــدي الــعــامــلــة او عن طــريق

نـتجـة مبالغ ـشاريع ا اقراض ا
مالية لتاسـيس خطوط انتاجية
الـذي جــديــدة وزيــادة االنــتــاج 
يـسـتـلـزم ايـدي عـامـلـة جـديـدة)
ومــــضى االمـــ الى الـــقـــول ان
(احلـكـومــة مـطـالــبـة بـتــشـجـيع
دنـي  على مـنـظـمـات اجملـتمـع ا
فـتح دورات لـلـعـاطـلـ  بـهـدف
تـــعـــلــيـــمـــهم مـــهن جـــديــدة في
ـيـكـانـيك واحلـدادة والـنـجـارة ا
ـكن ان والــنــقل وغـيــرهــا  اذ 
تـسـهم هـذه الـدورات في تـأهيل
االفـراد وحتـفــزهم عـلى افـتـتـاح
ورش صــغـــيــرة تـــســاعـــد عــلى
تـقلـيل البـطـالة). وكـشفت وزارة
عن الـتـخـطـيط في وقت سـابق 
إحـــصــائـــيــة رســـمــيـــة بــأعــداد
الـــســـكـــان ونـــسب الـــعـــامـــلــ
بـــــالـــــقـــــطــــاعـــــ احلـــــكـــــومي
ـتـحـدث بـاسم واخلـاص.وقـال ا
الـوزارة عـبد الـزهـرة الـهـنداوي
في تــــــصــــــريح امـس إن (عـــــدد
سكان العراق  حتى نهاية العام
41 ـــــــــاضي  2021جتــــــــاوز  ا
مـلـيـون نـسـمـة وتـوقع ان يـبـلغ
خالل الـعـام اجلاري  42مـلـيون
نــسـمـة) مـؤكــدا انه (حـتى عـام
 ?2030فــــإن عـــــدد الــــســــكــــان
سـيـصل بحـسب الـتـوقـعات إلى
 50مليون نسمة) ولفت الى ان
(هذه التوقعات تأتي في وقت ال
يــــوجـــــد فـــــيه إحـــــصـــــاء عــــام
للـسـكان) واسـتطـرد بالـقول ان
(الـسـكـان الـنـشـطـ اقـتـصـاديـا
ـثـلـون بـعـمر  15سـنـة فـأكـثـر 
ـــئـــة وبـــواقع  50.3من  64بـــا
الــــذكــــور و  49.7من اإلنــــاث)
مبـينـا ان (فئة الـشبـاب من عمر
  15الى  24سـنـة يـشـكـلـون 21
ــئـة أمـا من عـمـر  25فـأكـثـر بـا
ـئة من اجمالي يشـكـلون  43با
السكـان) واوضح الهنداوي ان
(تـــقــديـــرات الـــقــوى الـــعــامـــلــة
الـنشـطـ اقتـصاديـاً يـبلغ نـحو
ـئــة وهم اكــثـر من 10  43.5بــا
ماليــ نــسـمــة) واشـار الى ان
(مشاركة الـنساء للقـوى العاملة
ـئـة مقـابل 68 اليـتـجاوز  11بـا
ئة  من الذكـور) ومضى الى با
القـول ان (عدد العـاملـ يبلغ 9
ماليــ شـخص ويـشــكـلـون 84

ــئـــة  حـــيث تــصـل نــســـبــة بـــا
ـئـة اي ثلث الـعـمـالة إلى  33بـا
الــســـكــان هـم في سن الـــعــمل)
واكـد الهـنـداوي ان (أعـلى ثالثة
أنــشـطـة هي الـبـنـاء والـتـشـيـيـد
ــئـة واالدارة بــنــســبـة  16.3بــا
الــعــامــة والــدفــاع بــنــســبـة 16
ـفرد ـئة وجتـارة اجلـمـلـة وا بـا
ـئة) مـضـيـفا ان بنـسـبة  14بـا
لن الى ئة من النـساء  ( 73با
الـعـمل في نـشـاط اخلـدمات في
مــا يــهــيــمن الــذكــور عــلى أربع
مـــهن وهي الــبــنــاء واخلــدمــات
ـركــبـات واحلـمــايـة وســائـقــو ا
والــشـــاحــنــات اال ان الـــنــســاء
قابل على الـتعليم يهيمـ في ا
ــخــتــلـف مــراحــله وصــنــاعــة
البـس) مـوضــحــا ان (نـســبـة ا
الـعامـل في الـقـطاع احلـكومي
ئة ئة مقابل  62با يبلغ  38با
يــعــمـلــون في الــقـطــاع اخلـاص
بـكـل تـفـصــيالته) ولـفت الى ان
ــئــة من اجــمــالي (هــنــاك  9بــا
الشباب يعملون في وظائف أقل
من مـسـتـوى مـهـاراتـهم وهـناك
ئة منهم غير متعلم أو  37با
) وقــال عــامــلــ وال مـــتــدربــ
الهنداوي ان (معـدل البطالة في
ـــاضي الــعـــراق خـالل الــعـــام ا
ـــئـــة وهـــو وصل الى  16.5بــــا
مـــرتـــفع عـــمــا كـــان عـــلــيـه قــبل
 ?2020كما ان اكثـر احملافظات
بنـسبـة البـطالـة هي نيـنوى 33
ـئة ثـنى  27بـا ـئة تـلـتـهـا ا بـا
ومن ثم ذي قــــار بـــنـــســـبـــة 26
ــئــة والـبــصــرة بـنــســبـة 22 بـا

ئة).  با

حكومة االقليم في بغداد فارس
ــــتــــحــــدث بــــاسم عــــيــــسى وا
احلــكــومـة جــوتـــار. وهــذه هي
ـرة الــثـانــيـة الـتـي يـزور وفـد ا
ــســتــوى مـن حــكــومــة رفــيـع ا
العـاصـمـة بغـداد بـعد االقـلـيم 
محمد تشكـل احلكـومة برئاسة 
ـــنـــاقـــشـــة شــــاع الـــســـوداني 
ـادة  140وغـيـرهـا ـوازنـة وا ا
من الــقـــضــايـــا الــعـــالــقـــة بــ
.وكـان رئـيس االقـلـيم اجلـانـبـ
قـــد أجـــرى زيـــارة الى بـــغــداد
ــفــاوضــات الــقــائــمـة إلتــمــام ا
ــلــفــات الــعــالــقــة بـ بــشــأن ا
. ورجــحت الــلــجــنــة الــطــرفـــ
ـاليـة النـيابـية اقـرار مشروع ا
ـالية في بداية وازنة ا قانون ا
ـــقـــبـل. وقـــال عـــضــو الـــعــام ا
الــلــجــنــة مــعـ الــكــاظــمي في
تــصـــريح امس ان (احلـــكــومــة
سـتـقدم مـشـروع قانـون مـوازنة
 2023في اســتـئـنـاف جـلـسـات
قـبل) واشار ان الـشهـر ا البـر
ـوازنـة سـتـتراوح من الى ان (ا
 130الى  140تــرلــيــون ديــنـار
ومـنـاقشـتـها تـسـتغـرق شـهرين
في مجلس الـنواب لوجود آراء
لــلــجـان ولــلـكــتل الــســيـاســيـة
ونـأمل اقرارهـا في نهـاية شـهر
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حث رئــيـس اقــلــيـم كــردســتــان
نـيجـيرفان الـبارزانـي  السـفير
الـيـونانـي اجلديـد لـدى الـعراق
عـلى جــورجــيـوس أالمــانــوس 
تــعــزيـز الــعـالقـات فـي مـجــالي
التـربية واالقـتصاد. وقـال بيان
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
(الــبــارزاني الــتـقى فـي اربـيل 
أالمـــــانـــــوس  وأبـــــدى دعـــــمه
الـكامل إلجنـاح مهـام الـسفـير)
وشــدد اجلـانـبـان عـلى (تـعـزيـز
الــعالقــات بـ الــيــونــان وبـ
الـــعـــراق واالقـــلـــيـم وبـــصــورة
خـاصــة في قـطـاعــات الـتــربـيـة
واالقــتــصــاد والــسـيــاحــة) من
جــانــبه  اعــرب أالمــانـوس عن
(انــبـــهــاره بــالــتــطــور واألمــان
الــلــذين يــشــهــدهــمــا االقـلــيم)
مــؤكــدا ان (دور كــردســتــان في
حتـقـيق االسـتـقـرار في الـعـراق
نـطقـة دور مشـهود وموضع وا
تـــقـــديـــر) وتـــابع الـــبـــيـــان ان
(مـــجـــمـــوعـــة مــســـائل حتـــظى
ـشـتـرك لـلـجـانـب باالهـتـمـام ا
شـغلت مـحـوراً آخر فـي اللـقاء
الـذي حــضـره الــقــنـصل الــعـام
الـيــونــاني لــدى االقـلــيم). وفي
بــغــداد  نــاقش  وفــد حــكــومـة
ـالـية طـف مع وزيـرة ا االقـلـيم 
حــصــة كــردســتــان من ســامي 
ــوازنـة. وقــال بــيـان تــابــعـته ا
(الــزمــان) امـس ان (االجــتــمـاع
نــــاقـش حــــصـــــة االقــــلـــــيم في
مـشـروع قــانـون مـوازنــة الـعـام
قبل وتـأكيد استـمرارية عمل ا
الـلـجـنـة الـفـنـيـة بـ اجلـانـب
بهـذا الصدد).  وــضم الوفد كل
ـالـيــة واالقـتـصـاد مـن وزيـري ا
اوات جـنــاب نـوري والـكـهـربـاء
كــمـال مــحــمــد ورؤســاء ديـوان
مـجـلس الـوزراء أومـيـد صـبـاح
تابعة عبد ودائرة التنسيـق وا
احلكيم خـسرو وديوان الـرقابة
الية هادي جاوشلي وومثلية ا

e¹eFð vKŽ ÊU½uO « Y×¹ w½«“—U³ «

œUB² ù«Ë WOÐd² « w U−  w   U öF «

uJ ½uO « l  ÊËUF² UÐ b¹bł wLOKFð ÂUE½ œUL²Ž≈ ∫Íœu³F «

w UI¦ « ‰œU³² « d¹uDð vKŽ ÊUIÒH²ð ÊUÒLŽË œ«bGÐ

WOÝ«—b « `M*«Ë  ôU e «Ë
5 % Í—UÝ ≠ œ«bGÐ

اتفقت بغـداد وعمان عـلى تطوير
الـــتــبـــادل الــثـــقــافـي والــزمــاالت
ـنح الــدراسـيـة بــشـكل يـوافق وا
ـتـغـيـرات في مـجـاالت الـتـعلـيم ا
اخملــتـــلــفــة. وقــال بــيــان لــوزارة
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
تلـقـته (الزمـان) امس ان (الـوزير
نـعيـم العـبـودي الـتـقى في مـبنى
رئــيس هــيـئــة اعــتــمـاد الــوزارة 
مــؤســـســات الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
ــمــلــكـة وضــمــان جــودتـهــا في ا
األردنـــيـــة الـــهـــاشـــمـــيـــة ظـــافــر
ــرافق له الــصــرايـــرة والــوفــد ا
وجرى منـاقشة أفق الـتعاون ب
ؤسسات التعليمية في البلدين ا
ــيـة ـســارات األكـاد عـلـى وفق ا
ـســتـنــدة الى مـعـايــيـر اجلـودة ا
واالعـتـمــاد وفي ضـوء الـتـجـارب
تطلبات ية واستـنادا الى ا العا
التي يـقـتضـيهـا تـقد اخلـدمات
التعـليـمية الـتي تغـطي مؤشرات
ـتزايد النمـو السكـاني والطلب ا
عـــلى الــتــعـــلــيم الـــعــالي) واكــد
العبودي أن (اجلامعات العراقية
تـتــوافـر فـيـهــا إمـكـانـات عــلـمـيـة
ـســتـحــدثـات وبــشـريــة تـراعـي ا
تـغيـرات في مـجاالت الـتعـليم وا

تــغـريــدة عـلى تــويـتـر تــابـعــتـهـا
(الــزمــان) امس (قــررنــا ولــلــمـرة
األولى في الـعـراق اعـتـمـاد نـظامِ
تعليمي جديد هو نظام بولونيا
وذلـك بــالـــتــعـــاون مع مـــنــظـــمــة
الــيـونــســكـو) وأضــاف أن (هـذا
النظام سيمكن جامعاتنا التقنية
ـهارات الالزمة من منح طالبـنا ا
وفـقا حلـاجـة سوق الـعـمل وفـاقا
ـعــتــمـدة في ــعــايـيــر اجلــودة ا
منطقة االحتاد األوروبي للتعليم
العـالي). بدورهـا  جلنـة التـربية
الــنــيــابــيــة أن الـوضـع الـوبــائي

جلـــائــحـــة كـــورونـــا فـي الـــبـــلــد
مـسيـطـر علـيه  وال نـيـة لتـعـليق
الدوام احلضوري. وقالت رئيسة
الـــلــجــنـــة زيــتــون الــدلـــيــمي في
ــــــوجـــــة تـــــصــــــريـح امس إن (ا
اجلـديـدة جلـائـحـة كـورونـا الـتي
اضي لم دخلتـها الـبالد الشـهر ا
ـوجات سـتـوى خطـورة ا تكـن 
الــسـابـقــة) مـؤكــدة ان (الـلــجـنـة
تــــســـتــــبـــعــــد تـــعــــلــــيق الـــدوام
احلـضـوري أو اعـتــمـاد الـتـعـلـيم
ـدارس بـبـغداد اإللـكـتـروني في ا
واحملافـظات ألن الوبـاء مسـيطر

عـلـيه) واشــارت الى (الـتـنـسـيق
مع وزارة الـــتــربـــيـــة لـــتـــشـــديــد
دارس اإلجراءات الـوقـائيـة في ا
لـلـمـراحل كـافـة من خالل ارتـداء
ـعـقـمات). الـكمـامـة واسـتـخدام ا
وتــعــتــمــد أغــلب مــدارس الــبالد
الـدوام احلـضـوري خلـمـسـة أيام
من ضــــمــــنـــــهــــا يــــوم الــــســــبت
ـدارس الـتي تـعـاني لـتـعـويض ا
مـن دوام ثــــنـــــائـي وثالثـي أيــــام
ــــنع تــــضــــارب جــــدول الـــــدوام 
احلصص األسـبوعـية ضـمن هذا
دارس. وكانت وزارة النوع من ا
اعـلنت بـرفع القـيود الصـحة قـد 
ـفــروضـة بـسـبب كــورونـا بـعـد ا
زوال خــــــطـــــــر الــــــفـــــــايــــــروس
وخصصت منسـقاً صحياً في كل
ـتابـعـة التالمـيـذ وطلـبة مدرسـة 
ـــدارس. وأصـــدرت الــتـــربـــيــة ا
قـراراً يـخص الــطـلـبـة الـراسـبـ
سـنـتـ مـتـتـالـيـتـ في الـدراسة
الـصــبـاحـيــة.وذكـرت الـوزارة في
بيان أنه (استناداً إلى قرار هيئة
الــرأي  يــحق لــلـطــالب الــراسب
سـنـتـ مـتـتـالـيـتـ في الـدراسة
الدوام سـنـتـ فقط الـصبـاحـيـة 
ـسـائــيـة) واشـار في الـدراســة ا
الى ان (الـقـرار ســيـنـفـذ اعـتـبـاراً

من العام الدراسي احلالي). 
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يلـيانو مارتـينيز عـلى خطى ميسي رمى األرجنتـيني إ وسار حـارس ا
وانـتقـد احلـكم بـقوله لـقـد أضـاف احلكم  10 دقـائق لـنتـعـادل إنه حكم

مجنون كان يريدنا أن نغادر بعد إقصاء إسبانيا.
ـنتـخب وكمـا سيـدرس فيفـا حاالت االشـتبـاك التي حدثت بـ العبي ا

نتخب الهولندي وسخريته رفقة على غـرار تصرف باريديس مع بدالء ا
أوتامـيندي من العـبي منـتخب الطـواح الـهولنـدية بـعد تسـجيل الوتارو

لركلة الترجيح احلاسمة.
ن فيـهم مـيسي  قـرار الـلجـنة ـنتـخب األرجـنتـيـني  وسـيـنتـظر العـبي ا
قـررة الـيوم الـثالثاء ـنـتخب الـكـرواتي ا الـتأديـبـية لــفـيفـا قبـل مواجـهة ا
ـونـديـال قـطـر وإن كـان هـناك ضـمن مـنـافـسـات الـدور نصـف النـهـائي 
عــقـوبــة اإليـقـاف أو ســيـجـرى فــرض غـرامــة مـالـيــة فـقط عـلـى الالعـبـ

واالحتاد األرجنتيني.

{ الدوحـة- وكاالت - قرّر االحتـاد الدولي لكـرة القدم فـيفا فـتح حتقيق
حول األحداث التي شهدتها مباراة األرجنت وهولندا التي أقيمت على
اسـتـاد لـوسيل ضـمن مـنـافسـات الـدور ربع الـنهـائي لـكـأس العـالم قـطر

.2022
ــشـادة ويــدرس فــيـفــا مع االحتــاد األرجــنـتــيــني لــكـرة الــقــدم واقـعــة ا
ـنتـخب الهـولندي وتصـريحـات العبي مـنتـخب التـانغـو إثر فوزهـم على ا
بـركالت التـرجيح 3-4 بعـد نهـاية الـوقتـ األصلي واإلضـافي بالـتعادل

بهدف في كل شبكة.
وجـاء ذلك بــسـبب أن الــنـجم األرجــنـتـيــني لـيــونـيل مــيـسي اشــتـكى من
قــرارات احلـــكم اإلســـبــاني مـــاتــيـــو الهــوز خالل الـــلــقـــاء إذ قــال في
ـسـتـوى هـذه ـكـنك وضـع حـكم ال يـرقى  ـبـاراة ال  تـصـريـحــات عـقب ا

باريات.  ا
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ـقــبـلـ شـبــاط اومـطــلع اذار ا
ؤسسات لتنطـلق الوزارات وا
ـشاريـعـها اخلـدمـية) مـشددا
عــلى (ضــرورة االســتــفــادة من
فائض العـام اجلاري وصندوق
االعــمـار الــذي تــشـكل بــاتــفـاق
عراقي صـيني وفيه  3مليارات
ديــنــار حــالـيــا الــذي من شــأنه
ـشــاريع االسـتــثـمــاريـة) دعم ا
مـؤكدا انه (سـيـتم صرف 1/12
وازنة) واستبعد حل اقرار ا
ــصــروفـات الــكــاظـمـي (تـأثــر ا
الــتـشــغـيـلــيـة لــلـشــهـرين األول
والـــثـــاني مـن الـــعـــام اجلـــديــد
ونـأمل بجـديـة مجـلس الـنواب
بـتــشـريع الـقــانـون في الــشـهـر
كــــــمـــــــا نــــــأمـل من ــــــقـــــــبـل  ا
فـاوضات اجلـارية بـ بغداد ا
واالقــــلــــيـم ان تــــعـــــجل إقــــرار
ـــوازنـــة لـــوجــــود اتـــفـــاقـــات ا
مـسبـقة) واسـتطـرد بالـقول ان
(احلـكـومة لـديـها حـرص شـديد
واطـنـ بـتـزويد عـلى تـزويـد ا
 12حـصـة تـمـويـنـيـة في الـعـام
ـــــقـــــبـل) ولـــــفت الى ان( 70 ا
ـــوازنــــة تـــذهب ــــئـــة مـن ا بـــا
ئة للنفـقات التشـغيلية و 30با
الى االســتـثــمــاريــة) وتـابع ان
(سـعـر بـرمـيل الـنفط  75دوالرا
ـوازنـة غـيـر واقـعي والبـد في ا
من احتساب سعر النفط بشكل
حتـــفـــظـي مع تـــراجع أســـعـــار
اخلـــام وقــــد يـــكـــون  65دوالراً

مناسباً). 

والســيـمـا مـا يــتـعـلق اخملـتــلـفـة 
بالتعلـيم الطبي في العراق الذي
يـــــواكب حـــــركـــــة الـــــتـــــحـــــديث
البـرامجي) واعـرب الطـرفان عن
(رغــبــتــهــمــا بـتــطــويــر الــتــبـادل
الـثـقـافي بـ الـبـلـدين وتـعـضـيد
بـيـئـة الـتـنـسـيق بـشـأن الـزماالت
ـا ـتــبـادلـة  ـنح الــدراسـيـة ا وا
يــعـــزز مــنــاخــات الــتــعــاون بــ

.( جـامــعـات الـبــلـدين الـشــقـيـقـ
وفي تـــطــور اعـــلن الـــعــبــودي 
اعتـماد نـظـام تعـليـمي جديـد هو
االول فـي الـــــــعـــــــراق.وقـــــــال في

وأصحـاب الراي) مـطالـب احلكـومة (بـتوفـير احلـماية
اجلسـديـة والقـانونـية الالزمـة لـلشـاب واالفراج الـعاجل
عـنه انـسـجــامـا مع الـتـزامـات الـعـراق الـدولـيـة حلـقـوق
االنسـان) واشاروا الى ان (عـملـية االعـتقـال ال تتوافق
مـع مـا تـعـهـد به رئـيس الــوزراء في مـنـهـاجه احلـكـومي
بـدعـوته الى تـقـد الـشـكـاوى بـشـأن انـتـهـاكـات حـقوق
االنسـان و عـدم انتـزاع االعتـرافـات قسـراً او التـعرض
ية هينة) داعـ الهيئات األ عامـلة ا للـتعذيب وسوء ا
ـعنـيـة بحـقوق ـنـظمـات الـدوليـة ا الـعـاملـة في الـعراق وا
االنـسـان الـى (مـتـابـعـة انـتـهــاكـات حـقـوق االنـسـان في
ــتــكــررة الـتـي حـدثت الــبالد  والســيـمــا االعــتـداءات ا
دافع عن حقوق االنسان).  مؤخرا جتاه النشطاء وا
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عـلى مـواقع نـاشـد مـدونـون ومــنـظـمـات مـجـتـمع مـدني 
التـواصل االجتماعي  احلكومة باطالق سراح الناشط
عمـار اخلزعلي بـعد اعـتقاله من قـبل قوة امنـية وايداعه
ركـز شـرطة الـسنـيـة في محـافـظة الـديوانـية. السـجن 
وقالوا في مناشدة تلقتها (الزمان) امس انه (قوة امنية
ـــدافع عن حـــقــوق ـــدني  وا دهـــمت مـــنـــزل الــنـــاشط ا
االنــسـان عــمـار اخلــزعــلي في الــديـوانــيــة واودعـته في
مركـز شرطة السـنية) واضافـوا ان (هذه احلادثة تأتي
ضـمن ســلـسـلــة إجـراءات امـنــيـة مــشـددة لـقــمع حـريـة
الـتـعـبيـر عن الـراي وتـضـييق حـريـة الـتـظاهـر والـتـجمع
الــسـلــمي وحــمــلــة اعــتـقــال مــنــظــمـة بــحق الــنــشــطـاء

واوضـح الــــبــــيــــان ان (جــــابـــرو
وجـهت بـاستـنـفـار مالكـات فروع
الـــوزارة فـي اقــلـــيـم كـــردســـتــان
ـسـاعـدة لألسر بـتقـد الـدعم وا
الـنــازحـة الـتي تــعـرضت حلـريق
نشب في مخيم بـحركة في اربيل
واسـفـر عن إحـتراق  6كـرفـانات
بـالـكــامل مع تـضـرر  4كـرفـانـات
نتيجة تماس كهربائي). وأعلنت
ــدنـي في أربــيل فــرق الـــدفــاع ا
وفـــاة شـــاب إثـــر احلــريـق الــذي
انــدلع في مــخــيـم بــحــركــة.وقـال
الرائد سركـوت كارش إن (حريقاً
انــــدلع في مـــخـــيـم بـــحـــركـــة في

احملافظة تسبب بوفاة شاب)

الـــنـــازحـــة جـــاءت بـــعـــد اتـــمــام
الـتـدقيق االمـني لـهم بـالـتـنـسيق
مع الـقوات االمـنـية واحلـكـومات
احملـــلــــيــــة و أيـــصــــالــــهم الى
مـــنــاطــقــهم االصـــلــيــة مع كــافــة
امــتــعــتــهم) وتــابع الــبــيــان انه
(سيتم منحهم مـبلغا ماليا خالل
ــقــبـــلــة بــالـــتــعــاون مع االيـــام ا
مــنــظــمــة اي او ام  وعــلى شــكل
دفــعـــات). ووجــهت جـــابــرو في
بـاســتـنـفـار مالكـات وقت سـابق 
فـــروع الـــوزارة لـــتـــقـــد الـــدعم
سـاعـدة لألسـر النـازحـة التي وا
تـــــعـــــرضت حلـــــريق فـي احــــدى
مـخــيـمــات الـنـازحــ في اربـيل.

ا يـجعـلنا إنهـاء ملف النـزوح 
نــعـمل بــالــتـوازي مع الــبــرنـامج
احلــــكـــــومي وإعــــادة الــــعــــوائل
الـنــازحـة الــراغـبـة بــالـعـودة إلى
منـاطقـها األصـليـة). كمـا اشرفت
الـوزارة عـلى اعـادة  159نـازحـاً
ــــوصل إلى مـن عـــشــــوائـــيـــات ا
مناطـقهم.وقالت ان ( 159نازحا
ـــــــنــــــــاطق عـــــــادوا مـن احــــــــد ا
ـوصل الــعــشـوائــيــة من مــركــز ا
ـحافـظـة نـينـوى الى مـنـاطـقهم
االصـلـيـة في نـاحـيـة وانه وقـرية
عــمــار كــبــر وقــضــائي ســنــجــار
وتلعفر بـاشراف مباشر من قبل
جـابرو) مـؤكـدا ان (عـودة االسر
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اعـــــــــادت وزارة الـــــــــهـــــــــجــــــــرة
ــــهـــجــــرين  59عــــائـــلــــة من وا
مــخـيـمــات إقـلــيم كـردســتـان إلى
مــحــافـظــة صالح الــدين. وقــالت
الـوزيـرة إيـفــان فـائق جـابـرو في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
( عـودة (59عــائـلــة من مــخـيم
آشتي للنازح إلى مناطقهم في

صالح الدين) 
واضاف ان (ذلك جـاء تـوافـقاً مع
البـرنـامج احلـكومي إلنـهـاء ملف
الـــــــنـــــــزوح) واشــــــــارت الى ان
(الـبرنـامج احلـكـومي يـؤكـد على

عمار اخلزعلي 



من روائع جـبـران خلـيل جـبران الـتي المـست الكـمـال ح غـنتـهـا فيـروز بـصوتـها
ا غنتها بروحها العذبة !!  العذب او ر

هل تخذت الغاب مثلي منزال دون القصور? 
اء تـسـاؤل يوقظ فـيـنـا حـلـمـا رومـانـسـيا ..أن تـكـون وسط الـطـبـيـعـة تـتـبع غـدران ا
والسـواقي وتتسلق الصخور ب غابات األشـجار التي تطرح انفاسها سِراً الدامة
هل حتـمـمت بـعـطـر مــاء الـنـهـر اجلـاري واجلـدول الـرائق وتـنـشـفت بـنـور احلـيـاة 
الشـمس ودفئـها  ياالـله ما أجـمل هذا الـوصف الذي يأخـذني من زحمـةِ الشارع
وأضواء الـطرقات واصـوات السـيارات ودخانـها إلى عـالم احللم الرومـانسي الذي
يتـيح لي ان أشرب الفجر خمرا في كؤوس من أثـير  ...لله درك جبران كيف كتبت
احالمي بهـذا الـوصف الذي حـ جـاء بصـوت فـيروز أخـذني من صـباحـاتي التي
ـتـاح قربـي ورحلت بـي إلى كروم وجـفـنـات الـعـنب التي احـاول غـمـرهـا باجلـمـال ا
تـدلت عـنـاقـيـدهـا مـثل ثـريـات الـذهب ألُمـضي في حلـظـة من خـارج تـوقيـت التـاريخ
رحـلـة عمـرٍ كـامـلـة مع ذاتي الـتي أُعـيد اكـتـشـافـهـا ح افـتـرش الـعـشب األخـضر
الـندي وألـتَـحِفُ الـسـمـاء بكـل جنومـهـا الـزاهـية زاهـدا فـيـمـا سـيأتي نـاسـيـا مـا قد
اء  سـنتبـخرُ عن هذي احليـاة قريبا مضى !!نـحن في هذه الدنيـا كلمـات كتبت 
 فدعـونا ننـعم بعدل الـقلوب ونغـسل ارواحنا مـن كل الذنوب ... ساسـطحب كتب
جـبـران وصـوت فـيــروز في رحـلـتي إلى الـطـبــيـعـة والـتـخـيـيم في
الــغــابــات قــريــبــا ... وأفــتــرش الــعــشب والــتَــحِفُ الــســمــاء
وسأشـرب الفـجر خمـرا في كؤوس من أثـير ..وسـأكتب لكم
كل صبـاح وانـا اشـرب كوب الـقـهوة في أحـضـان الـطبـيـعة

دينة التي أحب !!  األم بعيدا عن صخب ا

مـنـاشـدة إلى الــسـيـد رئـيس مـجــلس الـوزراء الـقـائــد الـعـام لـلـقـوات
ـســلـحــة بـتـكــر (الـشــهـيـد ســهـيل جنـم الـوران الـشــمـري) الـذي ا
استـشـهـد عـلى يـد عـصـابـات داعش اإلرهابـيـة بـعـد اشـتـبـاكه مـعهم
بسالحه الشخـصي وقتل اثن منـهم قبل استشهـاده في ناحية تلول

الباج غرب قضاء الشرقاط .. الرحمة واجملد لشهداء العراق.
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مــنــحت هــيــئــة إســتــثــمــار الـنــجف
ـرقـمة    155لـلـمـسـتـثـمر اإلجـازة ا
مـحــمـد يـاســ عـبـد عــون  لـغـرض
ـوذجـيـة كـبـرى في إنـشـاء مـزرعــة 

بادية النجف اجلنوبية .
وقال رئيس هيئة أستثمار احملافظة
ضـرغــام هـادي كــيـكــو لـ ( الـزمـان )
ـشـروع يـقع في صـحراء أمس ان (ا
ــديـنـة الــنـجف و يـبــعـد عن مــركـز ا
أكثر من    55كيـلومـتراً في مـنطـقة
الـــشـــبـــكــة احملـــاديـــة حلـــدودنــا مع
مـلكـة العـربيـة السـعوديـة  و هذا ا
ــشــروع لــلـــمــزرعــة الــنـــمــوذجــيه ا
اإلستثمـاري يحتوي عـلى محاصيل
إستراتـيجيـة كاحلنـطة و الشـعير و
الـذرة الـصـفـراء  و كـذلك مـسـاحات
واســعـة لـزراعــة فـســائل الـنــخـيل و

أشجار الزيتون).
ــسـاحــة الـكــلـيـة و أكــد كـيــكـو أن (ا
للـمـشـروع هي عـشرة آالف دو  و
أن كلـفته بـلغت اكـثر من  18ملـيون
دوالر و يـنــفـذ من أمـوال الــشـركـة و
لــيس أمــوال الــدولــة  و يــدفع بــدل
الكة). أيجاري سنوي الى اجلهة ا
بـاشرة و تنـفيذ مضيـفاً انه (تـمت ا
أكثـر من  5آبار إرتـوازيـة  حلد اآلن
كــمــرحـلــة أولى  و أن عــمق الــبــئـر
يـصل الى  160مــتـراً  و  نــصب
أكــثـــر من  4مـــرشـــات عـــمالقـــة من
مـنــاشئ أوربـيــة كـمــرحـلـة أولى  و
آلـــيـــات زراعـــيـــة تـــخـــصـــصـــيـــة و
أســــتـــــخــــدام األلـــــواح لــــلـــــطــــاقــــة
الــشــمــســـيــة). الفــتــاً إلى أنه (تــمت

ـــالـــيـــة بـــالـــتـــنـــســـيـق مع وزارة ا
ومــجــلس اخلــدمــة) واشــار الى ان
(قــانـون الـتــفـرغ الــزراعي سـيــشـمل
ـــهــنــدســ شــريــحــة كـــبــيــرة من ا
الـزراعـي لـلـتـفـرغ واحلـصـول على
قــــطــــعـــة ارض زراعــــيــــة ألغـــراض
اخلـــدمـــة الـــتـــقـــاعـــديـــة) وبـــشـــأن
ـتفـرغ الـزراعيـ ب جمـعيـات ا
اجلبوري ان (الزراعة تدعم تأسيس
اجلـمـعـيـات للـمـتـفـرغـ الـزراعـي

بـاشرة بـزراعـة احملاصـيل و منـها ا
احلــنــطــة  حــيث  الــتــأكــيـد عــلى
ــســتـثــمـر الــتــزامـة بــجـدول تــقـدم ا
الـــعــمـل واإلســراع به و زيـــادة عــدد

شروع الكبير). العامل بهذا ا
ــــائـــــيــــة واصــــلت وزارة الـــــوارد ا
ــيــاه إجــتــمــاعــاتــهــا بــشــأن قــمــة ا
ـقـر مــنـظـمـة ــنـعـقــدة   اجلــوفـيـة ا
الــيــونـســكــو في بـاريـس بـحــضـور
دولي. وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان)
امس ان (اإلجتـمـاعات بـحثت حـزمة
ــيـــة بــشــأن مـن الــعـــروض الــتــقـــد
ـشـتـركة ـيـاه اجلـوفـيـة ا خـزانـات ا
وبـعض القـوانـ واإلتـفاقـيـات التي
تخص إستـخدام اخلـزانات) واشار
ـستـشار صـادق باقر الى (مشـاركة ا
جواد وعـضو الهـيئـة العامـة للـمياه
امـيـر جـواد كـاظم وعـضو اجلـوفـية
هيـئة الـتـشغـيل رجاء مـحمـد نعـمة
فـضالً عن وفـد وزارة اخلـارجـيـة في
الـيونـسـكـو في لقـاءات الـقـمة). الى
ذلك ادرجت وزارة الــزراعـة قــانـون
ـقبـلة ـوازنة ا الطب الـبيـطري في ا
مـوضـحـة  تــفـاصـيل قـانـون الـتـفـرغ
الزراعي. وقال وكـيل الوزارة مهدي
سهر اجلبوري في تصريح امس ان
(قانـون الطب الـبـيطـري يعـالج ملف
األطبـاء البـيـطريـ لذلك  إدراجه
ــقـبل) مــبـيــنـاً ان ــوازنـة الــعـام ا
(الــوزارة بــأمس احلــاجــة لــتــعــيــ
األطـبـاء الـبــيـطـريـ خـصـوصـاً في
ــســتـــوصــفــات ــســتـــشــفــيـــات وا ا
الـبـيـطـريـة في بـغـداد واحملـافـظات)
واوضـح ان (تــــعــــيـــــيــــنــــات األوائل
وحـمَــلـة الـشـهـادات الــعـلـيـا جـاريـة

حـــيث مـــلــكـت الــوزارة  ســـتــة آالف
دو في واسط  إلرتـفــاع إنـتـاجـيـة
ـتــفـرغـ بـإســتـخـدام  الـتــقـنـيـات ا
احلــديــثـــة) ولــفت الى ان (الــوزارة
ــهـــنـــدســـ الـــزراعــيـــ في دعـت ا
جـمــيع احملـافـظـات لـإلنـضـمـام الى
جمعـية الـتفرغ الـزراعي في منـطقة
الـــنـــهــروان حـــيث خـــصــصـت لــهم
اراضٍ زراعـيـة ومــشـاريع في مـجـال
اإلنتاج احليواني لتأسيس شركات

تسـويق زراعيـة  عبـر قروض الـبنك
ـــــركـــــزي) واضـــــاف ان (الــــوزارة ا
طـالـبت بـتـوفـيـر خـمـسـة آالف درجـة
وظيـفـية لـلـمتـفرغـ الـزراعيـ اما
ذوي الـــــــــشـــــــــهــــــــــادات مـن األوائل
اجـستـيـر والدكـتوراه خـصصت وا
لـــهـم اكـــثـــر من ثالثـــة آالف درجـــة).
واخـتـتـمت الـوزارة دورة تـدريـبـيـة
فـي مــجـــال ايــزو طـــاقـــة لــلـــحــد من
الــتــلــوث وزيــادة اإلنــتـاج الــزراعي.

وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(قــــسم ادارة اجلــــودة الــــشــــامــــلــــة
ــؤسـسي الــتـابع الى والــتـطــويـر ا
الـــوزارة اخـــتـــتـم دورة تـــدريـــبـــيــة
بــعــنــوان الــتــطــبــيــقــات الــزراعــيــة
وإمــكــانــيـة تــنــفـيــذ ايــزو طــاقـة في
حقول اخلضار والـفواكه) مبيناً ان
(الـدورة تــضـمــنت مـحـاور مــتـعـددة
لـتـسلـيط الـضـوء عـلى مـفـهـوم ايزو
ـــهــمــة ـــعــايـــيــر ا الــطـــاقــة احــد ا
واحلـــديــثـــة) ولـــفت الى (تـــوظــيف
االيـزو في ترشـيـد اسـتهالك الـطـاقة
بأنـواعها لـلحـد من التـلوث الـبيئي
ومـــعــاجلــة اإلحـــتــبــاس احلــراري)
واضـــاف ان (الـــدورة شـــمــلـت ابــرز
ـــســـتــخـــدمـــة في مـــجــال الــطـــرق ا
الزراعـة لـتطـبيق الـنـظام في مـجال
صانع الري والوقايـة والتسمـيد وا
و كــــذلـك في الــــوحــــدات اإلداريــــة).
واوضـــحت الــوزارة اهـــمــيـــة قــرار
رئــاسـة الــوزراء بــتـحــويل األراضي
الــزراعــيـة الى ســكــنـيــة مــؤكـدة ان
. ضـرورة تـنـفـيـذ الـقـرار لـلـمـواطـن
وقــال وكــيل الــوزارة مــهــدي ســهـر
اجلـــبـــوري في تـــصـــريح تـــابــعـــته
(الزمـان) امس ان (الـقرار احلـكومي
بــــتـــــمــــلــــيـك األراضي الـــــزراعــــيــــة
للمـواطنـ جاء حلل مشـكلة كـبيرة
تسهم في استقرار اجملتمع و توفير
الــســـكن ومــعــاجلــة الــتــجــاوزات)
واضـاف ان (الـوزارة وامـانـة بـغـداد
والـبـلـديــات في احملـافـظـات تـمـتـلك
صالحـيـة مــنع اي جتـاوز عـشـوائي
جــديــد واحملـــافــظــة عــلى األراضي

الزراعية من خطر التجريف).
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دوسلدورف

تـوارث هنـاك مثل شـعبي يـقول  مـا بعـد عبـادان قرية  ويـعني ان أثـور ا في ا
النـاس على فـطرحتـها وانـكمـاشهـا في بواطن االمـكنـة يعـتقـدون ان عبادان هي
الطـرف القصي من االرض  بالرغم من أن السـندباد وماركو بولـو وكريستوفر
ـبس وابن بطـوطة اثـبتـوا لـلعـالم ان هنـاك الصـ وجزر الـواق واق وامريـكا كو

ودلهي .
ـوا مـعـهـا في جتارة كـانت الـصـ بعـيـدة لـكن الـعـرب كـانـوا يـعـرفونـهـا  وتـعـا
احلريـر ويقال ان سفن اهل مـسقط واليمن والـبصرة قد وصـلت اليها . قبل ان

غناطيس. تصل اليها سفن جتارة االفيون االوربي والتوابل وحجر ا
وفي الـقـرن الـعشـرين عـرفـنـا الـص جـيـدا  واثـبت لـنـا انهـا ابـعـد من عـبادان
لـكنـهـا تـستـطـيع الوصـول الـيـنا وخـصـوصا بـعـد ثـورة ماو الـشـيوعـيـة  وعرف
الـعـراقـيـون ان مــاو الـذي كـان يـرسل لـنـا سـفــراءه وشـيـئـا من جتـاره ومـجالته
فـأنش مـجمـعـا للـغـات الشـرقـية ومـنـها ـطبـوعـة بالـعـربيـة اراد ان يـقتـرب مـنا  ا
العـربية في بك و دعوة اساتذة عراقي للتدريس . وفي كل حكومة من عهد

قاسم والى اليوم كانت وفودنا تذهب وجتيء اليهم . 
اليـوم الصـ تغيـرت بعـد أن قرأت جتـربهـا بهـاجس اخرى بـعد ان كـان طموح
ماوتـسونغ ان يزرع حـقل بطـاطا وينـسج أثوابـا لراقـصي فرقة الـبالـيه في بك
.اآلن اسالفـة الـقـريـبـ يـزرعـون كل شيء ويـصـنـعـون كل شيء . صـاروا قـلـقا
يومـيا يؤرق امـبراطوريـة امريكـا االقتصـادية  فـكل شيء مكتـوب عليه مـصنوع

سلم . في الص حتى شراشف النوم وارقام السيارات وسجادة صالة ا
ـية .خطـطت وتنبـأت واصرت على ـية والعا الصـ مؤثر جـديد في احليـاة العو
ان تكـون وابقت علـى النظـام الشيـوعي الصـارم والذي كان يـختـلف عن التوجه
ركزية السوفـيتي  ابقت عـليه كواجهـة وديكور واجـتماعات دوريـة الى اللجنـة ا
لـلـحزب الـشـيـوعي الـصـيـني اما سـلـوكـهـا احلـضـاري في العـمـران والـصـنـاعة
واجملـتـمع فـقط حتـول  360درجـة عن ايـام مـاو  انـهـا الــيـوم دولـة عـمالقـة كل
شيء فيـها يدار باألزرار ويضاء بـالنيونات وتفـكر ان تبني لهـا ميناء في كل بلد

لتوصل اليه بضاعتها .
الــصــ ذكــيــة في اتـــفــاقــيــاتــهــا وتــغــري احلــكــومــات
بــاالبــتـســامــات واالحالم الــورديــة . صــادقــة كـانت ام
هم انـها تـصل اليك وتـتمنى ان كاذبـة .هذا ال يـهمـها ا

ة العراقية . تعلمك حتى طبخات جديدة للدو
اليوم ..ما بعد عبدان  هي الص طبعا.

طهران) ,أ ف ب) - نفـذت السـلطات
اإليـرانــيـة ثـاني عــمـلـيــة إعـدام عـلى
ارتـــبــاط بـــحـــركـــة االحـــتـــجـــاجــات
ــتـواصــلـة في الــبالد مـنــذ حـوالى ا
ثـالثــة أشـــهــر عـــلى مــا ذكـــر مــوقع
. وقـال مـيــزان أونالين أمس االثــنـ
مــــوقع "مــــيـــــزان أوناليـن" الــــتــــابع
لــلـسـلــطـة الــقـضـائــيـة اإليــرانـيـة إن
"مجـيد رضـا رهنـاورد أعدم عـلنا في
مدينة مـشهد" في شـمال شرق البالد
بـــعــدمــا أدين بـــقــتل عــنـــصــرين من
الـقـوى األمـنـية. وكـانت وجـهت إلـيه
تهـمـة "احلرابـة". وأوضـحت الوكـالة
أن حـــــــكـم اإلعــــــدام صـــــــدر فـي حق
راهــــــــنــــــــاورد "في  29تــــــــشــــــــرين
الـثاني/نـوفـمـبـر بعـدمـا قـتل بسالح
أبـيض عنـصـرين من الـقوى األمـنـية
وتـــســـبـب بــجـــرح أربـــعـــة آخـــرين".
وكـانت الـسـلـطـات اإليـرانـية أعـدمت
ــاضي مــحـسن شــكـاري اخلــمـيس ا
الـذي أدين بـتـهـمـة جـرح عـنـصـر من
قـوات الـباسـيج. وتـهـزّ احـتـجـاجات
إيـران مـنـذ حــوالى ثالثـة أشـهـر اثـر
وفـاة الـشـابــة مـهـسـا أمـيـني بـعـدمـا
أوقفتها شرطـة األخالق بتهمة خرق
ـفـروضة قـواعد الـلـباس الـصـارمة ا
ـــــرأة في اجلــــــمـــــهـــــوريـــــة عـــــلـى ا

اإلسالمية.
ثـلـو الـطائـفـة الـبهـائـية في وأفـاد 
ـــتــحـــدة األحــد أن مــحـــكــمــة اال ا
إيــرانـــيـــة قـــضـت مــجـــددا بـــســـجن
دة شـخصـيـت بـهـائيـتـ بارزتـ 
 10سنوات في إطار حملة قمع

تطاول أكبر أقـلية دينية غـير مسلمة
في اجلـمـهـوريـة اإلسالمـية. وأنـزلت
احملكمة عقوبة السجن عشر سنوات

في حق مــهــفــاش ثـابت ( 69عــامـا)
وفــاريــبــا كــمــال أبــادي ( 60عــامـا)
الــلــتــ ســبـق وأن قــضــتــا عــقــوبـة
ـاثلـة عـلى خـلفـيـة نشـاطـهمـا بـعد
محاكـمة استـمرت ساعـة بتاريخ 21
تـشـرين الثـاني/نـوفـمـبـر وفق بـيان
للجامعة البهـائية الدولية. واعتقلت
الـسـيـدتـان أواخـر تـمـوز/يـولـيـو في
بـداية حـمـلة جـديـدة ضد الـبـهائـي
الـذين يقـدر عـددهم في إيـران بـنـحو

 300ألف. ورغم اعتراف
اجلمهـورية اإلسالمـية باألقـليات من
ـا في ديـانـات أخــرى غـيـر اإلسالم 
ــــســــيــــحــــيـــة والــــيــــهــــوديـــة ذلك ا
والزرادشتية إال أن هذا االعتراف ال
يــشــمل الـبــهــائـيــة. وقـالـت سـيــمـ

ـثلـة اجلامـعة الـبهـائية فاهـانديج 
ـــتــحـــدة في جـــنــيف "إنه في األ ا
ألمر مـحزن لـلـغايـة معـرفة أن هـات
الـســيـدتـ الــبـهـائــيـتـ (...) قـد 
دة  10سنوات سجنهما مرة أخرى 
بالـتـهم السـخـيفـة نفـسـها". وتـابعت
"تـــعــجــز الــكــلـــمــات عن وصف هــذا
الـظـلم الـعـبـثي والـقـاسي". وأشـارت
اجلامعة الـبهائـية الى أنه لم تتضح
ـوجـهـة عـلى الـفـور طـبـيـعـة الـتـهم ا
لــلــســيــدتـــ الــتي تــتـــعــلق بــاألمن
الـقــومي لـكـن وزارة االسـتــخـبـارات
اإليـرانــيـة أعـلـنـت في آب/أغـسـطس
اعـــتــــقـــال بـــهــــائـــيـــ لـالشـــتـــبـــاه
بــتـــجــســـســهم حلـــســاب إســـرائــيل
والـعـمل بـشــكل غـيـر قـانـوني لـنـشـر

ديـنــهم. وقـالت إن  90بـهـائــيـا عـلى
األقل يـقبـعـون حالـيـا في الـسجن أو
يــخـــضـــعـــون لــلـــمـــراقــبـــة بـــســوار
إلــكـتــروني مـضــيـفــة أنـهــا أحـصت

 320حالة اضطهاد فردية ضد
أفــراد من الـــطـــائــفـــة مــنـــذ نــهـــايــة
تـمـوز/يـولـيـو. وأضـافت أن احلـمـلـة
أدت إلـى تــدمــيــر مــنــازل بــهــائــيــ
وإغـالق شـــركـــاتـــهـم. وتـــشن إيـــران
أيضا حملة قمع على مستوى البالد
في وجه االحـتجـاجـات الـتي أعـقبت
وفـــاة الــشـــابــة مــهـــســا أمـــيــني في
أيلول/سبتمبر بعد توقيفها من قبل
شـرطـة األخالق. واعتـاد الـبـهـائـيون
عـلى االتـهامـات اإليـرانـيـة بـصالتهم
بإسرائـيل التي تـستضـيف مدينـتها
الشمالية حيفـا مركزا للدين البهائي
 تـأسـيـسه بـعـد نـفي زعـيم بـهـائي
الى هناك وقبل إنشاء دولة إسرائيل
بفترة طـويلة. ويعـتبر البـهائيون أن
ــزاعم تـســتـخــدم ذريـعـة مــثل هـذه ا
لالضــطـــهــاد. وكــانت ثــابت وكــمــال
أبادي عضوتـ في جمعـية أصدقاء
الــطـائـفــة الـبـهـائــيـة الـتـي  حـلـهـا
عروفة باسم "ياران". و القبض وا
ـــرأتـــ لـــلـــمــرة األولـى عــام عـــلى ا

 2008وأفرج عنهما في ?2018
وفــقـا لــلـجـامــعـة الــبـهــائـيـة. وخالل
قـضـائـهـا عـقوبـة الـسـجن األولى في
سجن إيوين في طهران نظمت ثابت
الـشــعــر وعـام  2017نــالت حــائـزة
الــشـجـاعـة الــتي تـمـنــحـهـا مــنـظـمـة
"إنـــغــلش بن"الـــتي تــعــنـى بــتــكــر
الــكـتـاب الــذين يــعـيـشــون في دائـرة

اخلطر.
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ـــشــروع مـــطــار بـــحث الـــفــريـق الــفـــني 
الـناصريـة الدولي مع مديـرية ماء ذي قار
ياه طار  ـمكنة لـتجهيـز ا حتـديد اآللية ا
ــيــاه الــشــرب واإلســتــخــدامـات ــطــار  ا
األخــرى. وقـــال مــديــر مــاء ذي قــار بــاسم
ـاجـد في تـصـريح لـ (الزمـان) ان (شـعـبة ا
ـديـرية سـتبـاشر الـتـخطـيط التـابـعة الى ا
تابعة لوضع بـإجراء الكشوفات الفـنية وا
ـشـروع خــطـة مـتـكـامــلـة بـشـان جتــهـيـز ا
ـيـة) واشـار الى (دور حـسـب تـصـامـيم عـا
الـشركة الصيـنية بتنـفيذ اخلطوات األولى
لـلمـشروع وفق مـدة زمنـية مـحددة لـسرعة
اإلجنـاز بــإشـراف األمـانـة الـعـامـة جملـلس
ـــشـــروع الــــوزراء) مـــؤكــــداً ان (طـــاقــــة ا
اإلسـتـيعـابيـة تصل نـحو  750الـف مسـافر
سـنـوياً الى جـانب إنشـاء طريق يـربط ب
طار ومركز احملافظة بطول  25كيلومتراً ا
ـساحـة خـمـسة وبـنـايـة لـلشـحن اجلـويـة 
االف كـيـلـومـتر مـربع). واطـلـفت احملـافـظة
حـملة خدمـية في مناطق حـسب توجيهات
رئـيس الوزراء  محمد السوداني. واوضح
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) ان (احملـافظ مـحـمـد
هــادي الـغـزي  اوعــز بـبــدء اعـمـال حــمـلـة
اجلــهـد اخلـدمـي في مـنـاطـق مـخـتــلـفـة من
احملـافـظـة لـشـمـولـهـا بـالـبرنـامج اخلـدمي
احلـكـومي) وبـ ان (احلـمـلـة انـطلـقت في
ــنـاطق وفق ذي قــار وسـتــشـمل جــمـيع ا
ـناطق الى خـطـة مـدروسة حـسب حـاجـة ا
اخلــدمــات الــضــروريـة). فـي غـضــون ذلك

ياحي وضـع محافظ واسط حـمد جمـيل ا
ــدخل ــشــروع تــطــويـر ا حــجــر األســاس 
اجلـنـوبي لـنـاحيـة لـنـاحيـة الـدبـوني الذي
سـيـنـفـذ بضـمن اخلـطط اخلـدمـية لـتـطـوير

ركز والنواحي في احملافظة.  ا
ــشــروع ـــيــاحي لـ (الــزمــان) ان (ا وذكــر ا
دخل اجلـنوبي لـلنـاحية يـتضـمن تأهـيل ا
بـتطـوير البـنى التـحتيـة وشبـكات اجملاري
ـاء واعـمال شـبكـات الـكهـرباء  واعـمال وا
اإلتـصاالت والـقنـاطر عـلى الطـرق العـامة)
ـقـبل تـضـمـنت واضـاف ان (خـطـة الـعـام ا
إدراج مـشاريع اخرى في قطاعات مختلفة
من شـأنـهـا تـطويـر الـواقع اخلـدمي ألهالي
ــنـطـقـة) في سـيـاق مــتـصل بـاشـر فـريق ا
اجلـهد احلكومي الـتابع الى وزارة اإلعمار
ـشـاريع اإلعـمـار واإلســكـان والـبـلـديــات 
واخلـدمـات في اربـعـة احيـاء في مـحـافـظة
الــديـوانــيــة مـؤكــدة إجنـاز األعــمـال خالل
خـمـسـة اشهـر. وقـال رئيـس الفـريق جـابر
احلــسـانـي في تـصــريح تـابــعـته (الــزمـان)
امـس ان (الــــفــــريـق اخلــــدمي ركّـــــز عــــلى
ــنـاطق احملـرومـة الــديـوانـيـة كــونـهـا من ا
خـدمـياً مـاتطـلب إسـناد احلـكومـة لـدعمـها
وشـمولهـا باخلدمات في مـختلف اجملاالت
ائية والدوائر وارد ا بـالتعاون مع وزارة ا
الـبلديـة في احملافظـة) واضاف ان (الفريق
حـدد حي األم والعـامل ودور سيـد محمد
ـيكانيك وحـيّان آخران) واشار الى ان و ا
(األعـمال تضمنت خـدمات اجملاري والطرق

والكهرباء).
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هل تشاركوني الرأي ..
في أن الصمت ..وقت احلب ..حب..

عفواً ..لمَّ حترم نفسك 
من الدالل…

ح يهتم بك أحد..
أو يُشعرك ..بأنك موجود..

دعهُ يبوح.. دع نفسك
تسمع .. وأترك روحك كالهواء ألهاب…

شاعر.. فالكالم ..أدعية ا
وبعض احلروف..
التسعها أدعية…

أنا أهجسها…ريح احلب..
رئة ثالثة لألنسان…

أنا أعرف ..ستقولون لي:-
گرود… أيها ا

لعون باحلب… ا
أزهر أينما كنت…

وأكمل حيثما وصلت..
أصمد مهما تعبت..

أنا أشكركم..ال أكتمكم سر..
لقد هَدني احلب…
او هدني التعب…

الصمت وقت احلب..حب
والصمت وقت احلزن ..

كبرياء…

w UH)« d e

¡U d

بغداد

œ«u  ezU ≠ œ«bG
اتـفـقت امـانـة بـغـداد مـع وزارة اإلعـمار
واإلسـكان واحملافـظة على تـشكيل فرق
عـــمل ضــمن جلـــنــة مــشـــتــركــة إلعــداد
دراســة واخلـروج بـورقـة عــمل سـريـعـة
ـرورية وتنـفيذها ـعاجلة اإلخـتناقات ا
سـريـعـاً اسـتـجـابـة لـتـوجـيـهـات رئـيس
الـوزراء مـحـمـد الـسـوداني. وذكـر بـيان
تـلـقته (الـزمان) امس ان (األمـانة بـحثت
مـع وزارة اإلعمـار واإلسـكـان ومـحـافـظة
ــرويـة من بــغـداد ازمــة اإلخـتــنـاقـات ا
اجـل إعــداد دراســـة وحـــلـــول ســـريـــعــة
ـســتـمــرة الـتي ــعـاجلــة اإلزدحـامــات ا
تـشهـدها العـاصمة) مـبينـاً ان (اجلهات
ـذكورة ناقـشت امكانيـة تنفـيذ الطريق ا

ـدينة بـغداد واستـحداث طرق احلـلقي 
ـداخل وبنـاء عدداً من بـديلـة وتطـوير ا
اجملــسـرات اجلــديـدة لــلـحــد من الـزخم
ـــروري) واشــــار الى ان (اإلجـــتـــمـــاع ا
بـحث خـطـة األمـانـة لـتـوسـيـع الـرئـيـسة
والـــتــقـــاطــعـــات وتـــقــلـــيص اجلــزرات
الـوسـطيـة والسـاحات وإكـساء الـطرق
ـعاجلة األزمة). على صعيد متصل اكد
امــــ بـــغــــداد عـــمــــار مـــوسـى كـــاظم
اسـتحداث طـريق بطول  4.5كـيلـومتراً
لــتـخــفـيف الــزخم في الــعـاصــمـة. وقـال
ـشــاريع الــتــابــعـة الــبــيــان ان (دائــرة ا
ـعـاجلـة الـزخم لألمــانـة وضـعت خـطـة 
ــروري في مــنــاطق بــغــداد تــضـمــنت ا
اسـتـحداث طـريق عـتبـة بن غـزوان الذي

ـتد من مـنطقـة سبع قـصور الى طريق
بــغــداد  –كــركــوك) مــوضــحــاً ان (هـذا
روري في الـطريق سـيخـفف من الزخم ا
مــديـنـة الـصـدر ومـنــاطق شـرق الـقـنـاة
بــإعـتـبــاره طـريـقــاً حـيـويــاً يـربط مـرور
عامل الى الـسيارات من مـدخل منطـقة ا
ـديـنة مـروراً بـحي الـكـوفة الـسـدة في ا
وسـبع قـصـور بـإجتـاه طـريـق بـغداد –
كـركوك) واضاف ان (األمانـة تعمل على
إعـداد دراسـة للـتخـفيف من اإلزدحـامات
وإنــشـاء مـجــسـرات جـديــدة) الفـتـاً الى
(وجـود تعاون مشترك مع وزارة اإلعمار
واإلسـكان والـبلـديات ومحـافظـة بغداد
لـوضع حلول فـورية تعـالج الزخم ضمن
صالحــيـاتـهـا). ودعت مـحـافـظـة بـغـداد

الــشـركـات اخملـتـصــة بـتـنـفــيـذ مـشـاريع
الـــصــرف الـــصــحي كـــافــة إلـى تــقــد
سـيـرهـا الـذاتـية لـلـحـصـول عـلى فـرصة
تـنفيذ مـشاريع اجملاري في اربع مناطق
ـشاريع بـالـعاصـمـة . وقال الـبـيان ان (ا
تـخص مجاري ابي غـريب الستـراتيجي
والــنــهـروان وســبع الــبـور و الــوحـدة)
تقـدمة يجب مـشيـراً الى ان (الشركـات ا
ان تـكون حـاصلـة على هـويات إنـشائـية
ـتازة وكـهـربائـيـة وميـكـانيـكـية درجـة 
نـــافــدة وغــرفـــة الــتــجـــارة و تــأســيس
ــهــنــة ــارســة ا الــشـــركــة وشــهــادة 
ُـنـفـذة آلخـر عـشـر واألعـمــال والـعـقـود ا
ســنــوات فــضالً عن نُــسـخ من الــعــقـود

ستفيدة). وتأييد اإلجناز من الدائرة ا
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تحدة في جنيف ثلة اجلامعة البهائية في األ ا WF ∫ سيم فاهانديج  U

شتركة خالل مناقشة ملفاتى االعمار ŸUL ∫ اللجنة ا «

محمد هادي الغزي

l∫ اليات تعمل في مشاريع جديدة —UA
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افـتتـحت الـشركـة الـعامـة لـلخـطوط
اجلـويـة في وزارة الـنـقل مـكـتـبـها
اجلديـد حلجـز وإصدار الـتذاكر في

مدينـة بيروت بـالتعـاون مع القائم
بـــــاألعــــمـــــال فـي لــــبـــــنـــــان امــــ
الـــنـــصـــراوي والـــقـــنـــصل مـــهـــنــد
اجلـــــوراني. وقــــــال الـــــبـــــيـــــان ان

حــســـ لــغـــرض حــجـــز وإصــدار
تـذاكـر السـفـر في بـيروت لـتـوسيع
مـــجــال الــســـفــر والــســـيــاحــة بــ
الــبـــلــديـن)  واوضح ان (إفــتـــتــاح
ـبــنى يــعــد خـطــوة مـهــمــة ضـمن ا
خطة عمل الـشركة  لتـوسيع حركة
الـنـقل اجلـوي ب الـعـراق ولـبـنان
وتـــنـــشــيـط اجلــوانـب الــتـــجـــاريــة
والسـياحـية بـ البـلديـن) مضـيفاً
ــكـتب اجلــديـد مــزود بـأحـدث ان (ا
تـقـنـيات الـعـمل وسـتـديـره مالكات
مـختـصـة لتـوفـير افـضل اخلـدمات
لـلـمسـافـرين). عـلى صعـيـد مـتصل
اوضــحت الــشــركــة إجــمــالي عــدد
سافرين الذين  نـقلهم على م ا
األسـطول اجلـوي في شـهـر تـشرين
ــاضي. وذكــر الــبــيـان ان الــثــاني ا
(اكثر من 128 الف مسافراً تنقلوا
عبـر األسطـول اجلوي) واشار الى
ان ( 128,936مسافراً توزعوا على
224 ,1 رحــــــلـــــة مـــــبـــــاشـــــرة من
ـــطــارات احملــلـــيــة واألقــلـــيــمــيــة ا
والدولـية) من جهـته اكد مـدير عام

w³FJ « t½u×ý wKŽ ≠ œ«bGÐ

d¼Uþ q{U  bL×  ≠ ¡öÐd  

واصــــلت مـــحــــافـــظــــة كـــربـالء األعـــمـــال
الهندسيـة اخلاصة بأنشـاء اجلسر الثالث

 U UŠ“ù« s  b×K  W¹bMN « w  Y U¦ « d '« ¡UMÐ q «uÔð ¡öÐd

qOłb « ŸËdA  “U$≈ V ½ ŸUHð—≈ ∫w UO(«

ـــعـــاجلـــة ازمـــة في قــــضـــاء الـــهـــنـــديـــة 
اإلزدحامات في القضاء. 

وقال قائـممـقام الـقضاء مـنتـظر الـشافعي
الكات في تصـريح لـ (الـزمـان) امس ان (ا

تـواصل اعــمـال بــنـاء اجلـســر بـالــتـوقـيت
الـزمـني احملـدد اسـتــنـاداً الى تـوجـيـهـات
محافظ كـربالء نصيف جـاسم اخلطابي)
واوضح انـــهـــا (مــســـتـــمــرة بـــأعـــمــالـــهــا
الهندسية اخلاصة بإنشاء اجلسر الثالث
الــذي ســيــســهم بــاحلــد من اإلخــتــنــاقـات
رورية في احياء متعددة منها اجلمعية ا
ـنفـهـان والـبو كـريـدة وجـناجـة بـعـيداً وا
عن اجلــســر الــداخـــلي الــقــد و الــثــاني
الدولي) مؤكداً ان (األعـمال مسـتمرة على
رتبطة باجلسر توسعة الشوارع العامـة ا

ضمن خطة العام اجلاري).
W¹dBO   «œôË

وفي احملــافــظـــة اوضــحت دائــرة صــحــة
كـربـالء والدة اكـثــر من 1,765 الف طـفالً
اضي . وذكر مـدير مسـتشفى في الشهـر ا
الـنـسـائيـة والـتـولـيـد مـهـيـمن الـكـعبي لـ
ـستشـفى شهِد 1,170 الف (الزمان) ان (ا
والدة طـبــيـعــيـة و  595والدة قـيــصـريـة)
ــــرضى مــــشــــيــــراً الى (وصــــول اعــــداد ا
الراقـدين الى  1,844من الـنـساء و84 من
األطفـال اخلدَّج) وبـ ان (عدد الـعمـليات
بلغت 641 عملية ب 374 فوق الكبرى

فيما بلغت الكبرى 121 عملية والوسطى
عملية وعمليت صغرى) ولفت الى  109
الكــات اخملــتــبــريــة اجـرت 13,257 ان (ا
الف فحصاً مختبرياً اما عدد الفحوصات
بـــجـــهـــاز الـــســـونـــار بـــلـــغت 1,940 الف

.( فحصاً
اء العامة ديرية ا في غضون ذلك اكدت ا
 في وزارة اإلعـــمــار واإلســـكــان ارتـــفــاع
نــســبــة اجنــاز مــشــروع مــاء الــدجــيل في
ـئة.وقـال مدير محافـظة صالح الى 73 با
ديرية جنـم احليالي لـ (الزمان) ان عام ا
اء ديـرية تشـرف على تـنفـيذ مـشاريع ا (ا
ضمن اخلطة اإلستثمارية للوزارة لتوفير
اء الصالح لـلشرب ضمن خـدمات قطاع ا
ـاء) واضـاف ان (احلـيــالي نـفـذ زيـارات ا
ميـدانيـة لإلطالع على مـشاريع مـحافـظات
الــوسط والـــشــمــال واجلــنـــوب مــوجــهــاً
ـشـاريـع اخلـدمـيـة بـاالسـراع في اجنــاز ا
اهــمـهــا مــشــروع مـاء الــدجــيل في صالح
ــاً الــديـن عــلـى مــســـاحــة ارض 30 دو
وطاقـة انـتـاجـيـة بـلغت 4,000 االف مـتراً
مكعـباً بـالسـاعة) واشـار الى ان (اجلهود
ــســتــمــرة ســـتــســرّع من الــوصــول الى ا جنم احليالي

العراقي من أصل 329  ليـكون بذلك
أكـــبــر قـــوة فــيه. ويـــضم الــتـــحــالف
والـية إليران العـديد من الـفصـائل ا
ـالــكي. أواخـر وكـذلـك كـتــلـة نــوري ا
تــشـرين الــثــاني  وافـقـت احلـكــومـة
الـعــراقـيـة عــلى إنـشـاء شــركـة عـامـة
برأس مـال يقارب 68 ملـيون دوالراً
ترتبط بهـيئة احلشـد الشعبي. أطلق
اً ـهنـدس" تكـر على الـشركـة اسم "ا
ـهــنـدس نــائب رئـيس ألبي مـهــدي ا
احلشد الـشعبي الـذي قتل في كانون
الــثــاني 2020 مع الــلـــواء اإليــراني
قاسـم السـلـيـماني عـلى طـريق مـطار
بـــغـــداد بــضـــربــة طـــائـــرة مــســـيــرة
أميركية. وفي بلد غني بالنفط مزقته
عـقــود من الـصـراع ســتـكـون مــهـمـة
الشركة "إعادة تأهيل احملافظات من
بـنى حتــتـيـة وســكن ومـسـتــشـفـيـات
ومصانع ومـزارع والكثـير من األمور
الـتي يـحـتــاج إلـيـهـا الـبـلـد بـإشـراف
مـبـاشر من هـيـئـة احلـشـد الـشـعبي"
ـد مسـؤول إعالمي في احلـشد كمـا أكّ
الشـعبي لـفـرانس برس. اعـتبـر وزير
اخلـــــارجــــيــــة فــــؤاد حـــــســــ خالل
ـــنـــامـــة في مـــشـــاركـــتـه في حـــوار ا
تــشـــرين الــثــانـي أنه من "اخلــطــأ" و
"الـظـلم" اعــتـبـار "حـكـومــته مـرتـبـطـة
باحلـكومـة اإليـرانيـة". وأشار إلى أن
ــــثـــلــــة في "هــــنــــاك عـــدة أحــــزاب 
ان احلـكـومـة وعـدة أحـزاب في الـبـر
شاركة تدعم هذه احلكومة" مذكراً 
األحــــزاب الــــكــــرديـــــة والــــســــنــــيــــة
والشيعية. وأضاف أن هذه احلكومة
" عـــلى تــــعـــكـس "تـــوازنــــاً واضـــحــــاً
ستويـ "الداخلي واخلارجي". مع ا
والية إليران ذلك يبدو أن األحزاب ا
بـاتت تـتـمـتـع بـحـيّـز سـيـاسي أوسع
مـن أي وقت مـــــضـى بـــــعـــــد صـــــيف

مـــضـــطـــرب تـــخـــلـــلـــتـه تـــظـــاهــرات
كن واعتصامات خلصمهم الذي ال 
التـنبؤ بـأفعـاله رجل الدين الـشيعي
مــقــتـــدى الــصــدر. وال يــزال األخــيــر
بعـيداً عن األضـواء منـذ االشتـباكات
الـدامـيــة الـتي وقـعت في 29 آب ب
أنصاره واجلـيش واحلشد الـشعبي
بعـد نزاع انـطلـقت شرارته مع رفض
الــصـدر تــعــيـ الــسـودانـي رئـيــسـاً
للوزراء. يـرى فابـريس باالنش أن ما
حـصل "كـان درسا" لـلـصـدر مـضـيـفاً
ـعـارضـة شبـه غائـبـة". مع ذلك أن "ا

{ بـــغــداد (أ ف ب) - مـع هــيـــمـــنــة
ان أحـزاب مـوالـيـة إليـران عـلى الـبـر
ووجــود حـــكــومــة اخــتـــارتــهــا هــذه
األغلبيـة تعزز طـهران قبضـتها على
ــثــابــة "رئـة الــعــراق الــذي أصــبح 
اقــتــصــاديــة" حـسـب خــبـراء مــا من
شــــأنه إثــــارة اســــتـــيــــاء الــــواليـــات
تحـدة. ودعا رئـيس الوزراء مـحمد ا
ـــســـؤولـــون شـــيــــاع الـــســـوداني وا
االيرانـيـون خالل زيـارته إلى طـهران
أواخـــر تــشـــرين الـــثــانـي إلى زيــادة
الــتــعــاون بــ الـــبــلــدين في جــمــيع
اجملـاالت. ورحّب الـسـوداني بـتـزويد
إيـران للـعـراق بـثـلث احـتـياجـاته من
الـــغــاز والـــكـــهــربـــاء قـــائالً إن هــذا
اإلمــداد ســيــســتــمـر إلـى أن تــتـمــكن
بالده من إنـتـاج الــغـاز الـذي حتـتـاج
إلـيـه لـتـشــغـيل مــحـطــات الـكــهـربـاء.
ويــتــوقع إحــسـان الــشــمــري أســتـاذ
العـلوم السـياسـية في جـامعـة بغداد
أن "الــدور االيـــراني ســيـــكــون أكــبــر
ا كان عليه خالل احلكومات بكثير 
الـــســابــقــة عـــلى اعــتـــبــار أن هــنــاك
ضـرورة إيــرانـيـة مــلـحـة بــاسـتـمـرار
الــعـــراق كــدولــة تــابـــعــة" لــطــهــران.
ويـضــيف الـشــمـري أن بــغـداد الـتي
ــسـتــورد األول لــلــبــضـائع ــلت ا شــكّ
اإليــــرانــــيــــة بـــ آذار  2021و آذار
ـثـابــة "رئـة اقـتـصـاديـة" 2022 هي 
إليـــران. ويـــوضح أن هـــذه احلـــاجــة
لـــــلــــعـــــراق تــــزداد "وسـط اشــــتــــداد
الــعــقــوبــات الــغــربــيـة" عــلـى إيـران
باحـثات مع الغرب "خصوصـا وأن ا
ال تــؤشــر بـــأن يــكــون هــنــاك اتــفــاق
لف النووي. بعد لصالح إيران" في ا
الـغـزو األمـيـركي الـذي أطـاح بـنـظـام
ـا الـنـفوذ صدام حـس في 2003 
اإليراني في الـعراق بـشكل تـدريجي

ال سيما بفضل الروابط مع القيادات
الــشــيـعــيــة الـتـي تـديــر اآلن احلــيـاة
الــسـيــاسـيــة الــعـراقــيـة. وجتــد هـذه
الطبقـة السيـاسية نفـسها في موقف
صـعب عـندمـا تـقـصف طـهـران إقـليم
ــعــارضـة كــردســتــان مــسـتــهــدفــةً ا
الكردية اإليرانـية التي تتهـمها بأنها
احملرك للـتظـاهرات التي انـدلعت إثر

ÍdJ Ž –uH½ .وفاة مهسا أميني
ويرى الـشـمـري أن إيـران "تـبحث عن
مــســاحــة هــشــة لــتــصــديــر أزمــتــهـا
الـداخـلـيـة النــهـا ال جتـرؤ" عـلى فـعل
ذلـك ضـــــدّ دولـــــة أخـــــرى كـــــالــــدول
ـنـافــسـة لـهـا إقـلـيـمــيـاً عـلى سـبـيل ا
ــثـــال. يــوضح الـــبــاحث فـــابــريس ا
بـاالنش من جـامـعة لـومـيـيـر لـيون 2
الـفـرنــسـيـة أن "الـعـراق بــلـد تـتـنـازع
ـتـحـدة عـلى الــنـفـوذ فـيه الــواليـات ا
ــرتــبـة وإيــران وتــأتي تــركــيــا في ا
الـثـالـثـة وتـمـارس نـفـوذاً اقـتـصـاديـاً
هامـاً ونـفـوذاً عسـكـرياً في الـشـمال".
ويضيف "مع وجود شخصية موالية
إليــران عــلى رأس الــدولــة ســتــكـون
إيـران قـادرة عـلى االســتـفـادة بـشـكل
أفضل من االقتصـاد العراقي" مذكراً
بأن الـسوداني أمـضى "اجلزء األكـبر
من مـهنـته الـسـيـاسـيـة في ظل نوري
ـــالـــكـي" رئـــيس الـــوزراء األســـبق ا
ـقرب من طـهـران. ويـتجـلى الـنـفوذ ا
اإليـــرانـي خـــصـــوصــــاً في الـــروابط
الــوثـــيــقــة الـــتي جتــمـع طــهــران مع
احلــشــد الــشــعـــبي حتــالف فــصــائل
شـيعـيـة مـسلـحـة ضـمّت إلى الـقوات
الـرســمـيـة بــعـد احلـرب ضـدّ تــنـظـيم
الدولة االسالمـية وبـات لها اآلن دور
ــلـك حتــالف ســـيــاسـي أســاسـي. و
ــثل تـلك اإلطـار الــتـنــسـيــقي الـذي 
ــان الــقــوى 138 نـــائــبـــاً في الــبـــر

عـلـى الـصـعــيـد الـدبــلـومـاسـي يـبـقى
هناك شكل من أشكال "التوازن". 
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وما زالت قوات أميركية متمركزة في
الـعـراق كـجـزء من الـتـحـالف الـدولي

. ضد اجلهادي
على مواقع الـتواصل االجـتماعي لم
ــعــلــقـــون عن احلــديث عن يــتـــوانَ ا
اللقاءات العديدة التي جمعت رئيس
الوزراء مع السـفيرة األمـيركيـة ألينا
رومـــانــوفـــســكي. ويـــرى بــاالنش أن
"النـفوذ األمـيركي في الـعراق ال يزال

قائماً من خالل تهـديد احتمال فرض
عـــقـــوبـــات مــالـــيـــة" في إشـــارة إلى
ــالــيـة الــرقــابــة عــلى الــتــحــويالت ا
ـصــرفي الـعــراقي بـهـدف والـنــظـام ا
الـتـأكـد من عــدم اسـتـخـدامه من قـبل
إيــران لاللــتــفــاف عــلى الــعــقــوبـات.
ـتحـدة تبقى ويضيـف أن "الواليات ا
في الــعـراق ألنــهــا ال تـريــد أن تــتـرك
الــبـلــد تــمـامــاً إليــران وألنـهــا تــريـد
واجـهـة داخل العـراق ومنع حصـر ا
ــــالـك اخلــــلــــيج امـــــتــــدادهــــا إلى 

النفطية".

UI¡∫ رئسا الوزراء واجلمهورية االسالمية يلتقيان في طهران
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الشركة كر كاظم حس انه (من
ــتــوقع حتــقـــيق زيــادة في اعــداد ا
ــســافـــرين والــرحالت بـــالــفــتــرة ا
القادمـة تزامنـاً مع اخلطة الـشاملة
الـــتي وضــعـــتــهـــا إدارة الــشـــركــة
لتـحس خـدماتهـا وتوسيع شـبكة
الـــنـــقل الــتـي يــقـــصــدهـــا الــطـــائــر

األخضر).
ــشــاريع  ونـــاقش الــطــيــران اهم ا
اإلسـتـراتـيـجـيـة في مـطـار الـبـصـرة
الـــدولي. وذكــر الــبــيــان ان (رئــيس
الطيران عماد عبد الرزاق األسدي
ــعـــنـــيــة في نـــاقش مع اجلـــهـــات ا
ـــــــــــشــــــــــاريـع ـــــــــــطـــــــــــار اهـم ا ا
اإلسـتـراتـيـجـيـة) مـبـينـاً انه (بـحث
مـتـطـلـبـات واحـتـيـاجـات الـعـمل في
ـــطـــار اهـــمــهـــا شـــراء ســـيــارات ا
مخـصصـة للمـطار واجـهزة حـديثة
ـــســافـــرين واحلـــقــائب لــفـــحص ا
والـتــخــطـيط  لــلـتــعــاقـد مع شــركـة
ـطــار فـضالً عن امـنــيـة حلــمـايــة ا
تطوير قدرات الـعامل عبر دورات
تدريـبية وتـطويريـة في مجال األمن
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عـادن خالد وجّه وزيـر الصناعــة وا
بتال النجم بتـشغيـل مشـروع إنتـاج
حـــديــــد الـــتـــســـلـــيــح خالل زيـــارته
الـشركـة الـعـامة لـلـصـناعـة الـفـوالذية
التابعة الى الوزارة. وقال بيان تلقته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــنــــجـم اوعـــز
بـــتـــطــويـــر واقع الـــشـــركـــة وتــذلـــيل
ـعـوقـات الـتي تـواجه حـركـة الـعـمل ا
ــيــدانــيــة واإلنــتــاج ضــمن جــولــته ا
لـشــركـات الــوزارة) واوعـز بــتـنــفـيـذ
التوجيهات بـشأن تكثيف اإلنتاج في
جميع مـعامل الـشركة وتـشكـيل جلنة
لــرفع رأس مـــال الــشــركـــة وحتــديــد
مــوعــد لــتــشــغــيل مــشــروع الــصــلب

والـــدرفــلـــة لـــيــتـــزامن مع تـــشـــغــيل
مــــصــــانـع احلــــديــــد والــــصـــــلب في
البـصــرة) وبشـأن الـدعم العـسـكري
شدد النجم على (دعم هيئة التصنيع
ـــا يــخــدم احلــربـي لــلــصـــنــاعــات 
صلحـة العامـة) واشـار البيان الى ا
(مـتـابـعـة تـنــفـيـذ قـرار حـمـايـة مـنـتج
الــكــرات الــفــوالذيــة وإجــراء دراسـة
بـــشــأن حـــاجـــة مـــصــانـع اإلســمـــنت
ُجـهزة من ومُقـارنتـها مـع الكـميـات ا
الـشــركـــة ونــقل الـســكــراب اخلـاص
ـنـطـقـة الـوسـطى) بـدائـرة كـهـربــاء ا
مـضـيــفـاً ان (الـوزيـر اوعـز بــتـشـكـيل
ـشــروع الـصـلب جلـنـة لــلـتـحــقـيق 
ُـشـاركة والدرفـلـة مع إلـزام الـشركـة ا
بـاإللـتـزام بــبـنـود الـعـقــد والـتـشـغـيل

بـالــوقت احملــدد الى جــانب تـشــكـيل
ـتــابـعــة مـشــاريع شـركـة فـريق عــمل 
الصنـاعات الـفوالذيـة وشركـة احلديد
والصـلـب). في سيـاق مـتصل بـحثت
دن الـصـناعـيــة في الوزراة هيـئــة ا
مـع مـــجــمـــوعــــة شــركــــات الــطـــاقـــة
الـصـيــنـيــة الــدولـيــة سـبـل الـتـعــاون
اإلســتـــثــمـــاري. واوضح الـــبــيــان ان
(مدير عام الهيئـة حامد عواد محمد
نــــاقش مع وفــــد شـــركــــات الـــطــــاقـــة
الـصــيـنــيـة الــدولـيــة سـبل الــتـعـاون
والدعم احلكومي والـوزاري لتنشيط
اإلســتــثــمــار احلــقــيــقي في الــقــطــاع
الــصــنــاعـي وإمــكــانــيــة وضع رؤيــة
ـدن الـصـنـاعـيـة مـسـتـقـبـلــيـة لـواقع ا
ـــدن الــتي ســـتــشـــيــدهــا ــقـــامــة وا ُ ا

الـوزارة) الفـتـاً الـى (ضـرورة تـعـزيـز
التواصل وتـبادل اخلـبرات مع الدول
ــــدن ـــــهـــــمـــــة في مـــــجـــــال إدارة ا ا
الصناعـية وكيـفية تـسهيل إجراءات
ـــدن). وشــاركـت الــوزارة في بــنـــاء ا
ـي الـسـابـع لـلـسالمــة ـؤتـمــر الـعـا ا
واألمـن الــكـيــمــيـائــي والـبــايــلـوجـي
ـشاركة 26 واإلشعاعـي والـنـووي 
دولة عربيـة واوربية. وقـال البيان ان
ــؤتـــمــر بـــحث تــعـــزيــز مـــســتــوى (ا
التنـسيق اإلقلـيمي والدولي لـتطوير
ــــدرات اإلســـتــــجــــابـــة لــــلــــحـــوادث قُ
والــــتــــهــــديــــدات الــــكـــيــــمــــيــــائــــيـــة
والبايولوجية واإلشعاعية والنووية
وتطـوير آلـيات الـتواصل والـتنـسيق
مع اجلــهــاز األمــني إســتــعــداداً ألي

تهديدات ومخاطر مُـحتملة). من جهة
اخرى باشرت كهرباء النجف شعبة
صـــيـــانـــة اإلنـــارة اعـــمـــال حتـــســ
وصــيــانــة اإلنـــارة. وقــال مــديــر فــرع
توزيع كـهـربـاء احملافـظـة صفـاء عـبد
الزهـرة اخلالدي لـ (الـزمان) امس ان
الكات الهـندسـية والفـنيـة باشرت (ا
بـنـصب تـراكـيب انـارة حـديـثـة سـعـة
 180في شارع الكوفة وصيانة انارة
ســـعــة  150عـــلى مـــجـــســـرات ثــورة
العـشرين وتـراكـيب انارة سـعة 180
فـي شــــــارعـي كــــــربـالء - الــــــنـــــــجف
والـــكــوفـــة) وبــ ان (الـــفـــرق بــدلت
كونتكـترات ثالثية ربـاعية في طريق
ـناذرة  –جنف كربالء  –الـنجـف وا

ومجسرات اخرى).
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 راكان اجلبوري

ÕU²²∫ وفد اخلطوط اجلوية في مكتب بيروت «

كتب بإشراف (اخلطوط افتتحت ا
وزيــــر الـــــنــــقـل رزاق مــــحـــــيــــبس
الـســعــداوي ومـتــابــعـة مــديــر عـام
اخلــــطـــوط اجلــــويـــة كــــر كـــاظم

مـرحلـة الـتـشـغـيل الـتجـريـبي لـلـمـشروع)
مبيـناً ان (الـفرق تـعمل على بـنايـة الفالتر
ــزج واحــواض الــتــرســيب الــدائــريــة  وا
الـسـريع وبـنـايـة الـطاقـة والـدفع الـعـالي
فـضالً عـن اعـمـال  بــنـايــة الـكـيــمـيــائـيـات
شترك مع والورشة واإلدارة بالـتنسـيق ا
شــركـة الــفـاو الــهــنـدســيـة الــعــامـة). وفي
كــركــوك افـــتــتح احملــافـظ راكــان ســعــيــد
ـبنـى اجلديـد لـلهـيـئة الـعـامة اجلبـوري ا
للـميـاه اجلـوفيـة بشـأن حـفر اآلبـار. واكد
اجلـبــوري في تـصـريـح تـابـعــته (الـزمـان)
امس ان (احملــافــظــة تــدعم تــطــويــر عــمل
ؤسسات اخلدمية وتشييد األبنية التي ا
ـــواطن) مـــبــيـــنــاً ان تـــصب في خـــدمــة ا
بنى جـاء ضمن خطـة احملافظة (تشييـد ا
ا واطن  وحرصهـا على تـطويـر ودعم ا
يــســهم في زيــادة أعــداد اآلبــار الــتي يــتم
حـــفـــرهـــا) ولـــفت الـى (ضـــرورة شـــمــول
قبـلة للمحـافظة تأم مـتطلبات اخلطة ا
عمـل حفـر اآلبـار من األنـابـيب والـطواقم)
دير العـام للهيئة طالب من جهته اعرب ا
صـالح عن شـكـره جلـهـود ودور احملـافظ

في دعم عمل الهيئة). 

والـــــسـالمــــــة والـــــنــــــقـل اجلــــــوي
بــالـتـنـسـيق مـع مـحـافظ الـبـصـرة)
ولـفـت الى (وضع خـطــة لـلـطـوار
ــواطــنـ لــلـحــفــاظ عــلى سالمــة ا
ـدنـيـة والـعـسـكـريـة في الكـات ا وا
طار). وشدد األسدي على (اهمية ا
تـرخيص مـعـهــد الطـيــران من قبل
ـنـظـمـة الـدولـية لـلـطـيـران  بـغـية ا
الكــات وضع مــنـــهـــاج لـــتــدريـب ا
ــطـارات). والــعــامـلــ في جــمـيع ا
واخـمــدت شـعـبـة اإلطـفـاء واإلنـقـاذ
ـــطــار حـــريــقـــاً امــام بـــنــايــة في ا
الــشــحن اجلــوي وفق نــداء صـادر
من بـــــرج الــــرقـــــابــــة والـــــوصــــول
نـطقة احلـادث. وبحسب القـياسي 
ـطار شـهِد استـنفاراً البـيان فإن (ا
ـا فــيه خـلــيـة فــريق اإلسـتــجـابـة
الـسـريـعـة لـلـتـدخـالت الـبـايـلـوجـية
والكـيمـيائيـة واإلشعـاعية) مـشيراً
الى (إخالء مـــنـــطـــقـــة احلـــادث من
ــواطـنــ ونــقل احــد الــعــامــلـ ا
ـصـاب اثـر اخـتـنـاقه من تـسرب ا

نطقة).    غازات سامة في ا
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ـا تلعـبة من دور مـباشر في هـمة وذلك  ـالي من اجلرائم ا يـعتـبر الفـساد االداري وا
ـواطن في احلكـومة تخـريب مؤسـسـات الدولـة وأنهـيار اقـتـصاد الـبلـد وزعزعـة ثـقة ا
ـة تـكمن في أن وتـشـويـة سمـعـة الـوطن الـداخلـيـة واخلـارجيـة  وخـطـورة هذه اجلـر
شارك فيها كالً ا تتعدد األطراف ا ة الفـساد التعتبر من اجلرائم الفردية وأ جر
حـسب دورة ونشـاطة  والـغرض من ذلك لـلحـصول عـلى منـافع شخـصيـة او حزبـية
ة الفـساد صور مـتبـادلة جتمع اطـراف صفقـة الفسـاد حول موضـوع مع  وجلـر
ال الـعام والتـزوير واالبـتزاز واحملسـوبيـة واحملاباة عـديدة مـنها الـرشوة واخـتالس ا
وكـذلك الـتغـاضي عن االنـشطـة غـير الـقـانونـية وقـد سـاهمت الـسـلطـات الـرقابـية في
الكشف عن الـعديد من  جرائم الفساد وحتـويلها الى القضـاء حملاسبة الفاسدين اذ
تتمثل الـسلطة الرقابية في الـعديد من االجهزة احلكوميـة وغير احلكومية ومن ضمن
اليـة واالدعاء العام ومجلس النواب السلطـات الرقابية هيأة النـزاهة وديوان الرقابة ا
ـتـابـعـة وتـدقـيق حـاالت الفـسـاد داخل الـوزارة ومـجـلس مـكـافـحة والـلـجـان الـوزارية 
الفـسـاد ومكـتب غسـيل االمـوال وتمـويل االعـمال االرهـابيـة وكـذلك منـظـمات اجملـتمع
دني اخملتـصة في محاربة الفساد والرقابة االعالمية والشعبية من خالل تشخيص ا
ـواطن وعلى الرغم من وجود هذا بعض احلاالت الـتي تكون على تـماس مباشر مع ا
العدد الهائل من اجلهات الرقابية اال أن هناك نسبة وتناسب ب عدد حاالت الفساد
والـسـبب الـرئـيـسي يـعـود الى عـدم الـتـنـفـيـذ او الـتـهـاون مع حـاالت الـفسـاد او غض
النظر عن بـعضها بـسبب امور حزبـية او سياسـية وهذا الضـعف تتحمـلة احلكومات
تعاقـبة ويجب محاسـبة الرؤوس الكـبيرة او كمـا تعرف بحيـتان الفسـاد الستئصال ا
هـذه األفه الـتي تـفـتـك بـاجملـتـمع وتـســلب ثـروات وخـيـرات الـبــلـد لـذا يـجب أن تـكـون
معـاجلـة جديـة وعـاجلـة وال تـستـثـني أحـد وبالـرغم من ذلك اال هـناك نـقص اخـر وهو
النقص الـتشريعي في قـضايا مكـافحة الفسـاد  اذ البد من تشريـع قوان اكثر ردع

ا ينسجم مع التطور الزمني . كافحة الفساد 
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لـو وجهـنـا اليـوم سؤاال إلى الـعـديد من الـشرائـح االجتـماعـية نـطـالِبُـها بـتـسمـية اكـبر

صائب التي قد تقع على االباء فماذا يكون اجلواب ? ا
إنّ اجلواب ال يعدو أنْ يكون :

ـصـائب هي مـصـيـبـة فـقـد الـولـد ورحـيـله عن دار الـفـنـاء الى دار الـبـقـاء ان كـبـرى ا
صاب في نـفس االب تعجزُ احلـروف والكلمـات عن تصويرها واللوعةُ الـتي يُخلفـها ا

..
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نصور تقول : وقد قرات حكاية عن ا
نصور كانت اعظم عليه مِنْ فَقْدِ وَلَدِهِ االكبر جعفر . ان هناك مصيبة واجهها ا

والسوال االن ?
ما هي احلكاية ?

وما هي تفاصيلها ?
احلكاية تقول :

نصور ح عاد الى قصره بعد دفن ولده جعفر قال للربيع : انّ ا
انظر مَنْ في أهلي يُنْشدني قصيدةَ ابي ذويب الهذلي حتى اتسلى عن مصيبتي.

نـصور فاخبره فخرج الربـيع الى بني هاشم فـلم يجد فيـهم مَنْ يحفظـها وعاد الى ا
نصور : فقال ا

" انّ مـصـيبـتي في اهـل بيـتي ال يـكـون فـيـهم أحد يـحـفظُ الـقـصـيدةَ لِـقِـلـة رغـبـتهم في
االدب اعظمُ واشد عليّ من مصيبتي بابني "

وقصيـدة ابي ذويب قصيـدة مشهورة  قـالها حـ مات خمـسةُ أوالدٍ له في عامٍ واحدٍ
رض الطاعون فرثاهم بقوله : 

نونِ وَرَيْبِه تتوجعُ  أَمِنَ ا
والدهرُ ليس بِمُعْتبٍ مَنْ يَجزعُ
أودى بَنيَّ فأعقبوني حَسرةً 

عندِ الرقادِ وعبرةً ال تقلع 
فجعة . وهي من القصائد ا
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لك االدب . ا الفقيرُ مَنْ ال  لك الذهب وا ومن احلكم البليغة ليس الفقير مَنْ ال 

وبصراحة مرة :
اننا الـيوم امام جيل جديد قد طلق االدب وانصرف عنه واخذت منه وسائل التواصل

االجتماعي جُلَّ اهتمامِه ومعظم اوقاتِه ..!!
ومن الـنـادر جداً أنْ تـلـمح في شبـابـنا مَنْ يُـجهـد نـفسه في

حفظ قصيدة بليغة 
انهم في واد 

واألدب في وادٍ آخر .
صيبة . وهنا تكمن ا

هـو االسـتاذ الـدكـتـور طه جـزّاع  دأب على نـشـر بـحوث عـدة بـالـفلـسـفـة  اليـونـانـية
سـيحيـة واالسالمية". عـمل في الصحـافة العـراقية والـعربية والـفلسـفة الوسـيطة " ا
نـصرم. صدرت له كتب ودراسـات عدة ومن كتبه : منذ مـنتصف سبـعينيـات القرن ا
ـدينة الـفاضـلة " ب الـغيوم حتت ابـتسم انت في بـغداد  يوتـوبيـا "جدل العـدالة وا

الغيوم كابوس ليلة صيف   و الص مخالب التن الناعمة.
ــا وراء احلـاضـر لـيــكـشف غـيـاهب لـلــفـلـسـفـة كــوة يـنـظـر مـن خاللـهـا د. طه جـزّاع 
ـتفلسـف فالتاريخ ابـو العلـوم  والفلسـفة امهـا  نطفة ـستقـبل من خالل التاريخ ا ا

في رحم تنتج االستشراف الرؤيا .
حلَّقَ جـزّاع فوق الـغيـوم وبـينـها وحتـتهـا وسـافر بـخيـاله الى الـص الـدولة الـعصـية
بـجغرافـيتهـا وسورها  والتي قـال عنهـا نابلـيون بونابـرت ( دعوا العـمالق نائم) وبعد
رحيل الـرئـيس مـاو سي تـونغ فزَّت الـصـ ورفـعت عـنهـا الـغـطاء اسـتـحـضرت كل
كـأنـها قـرأت اسـتشـراف الـدكتـور طه جـزّاع الذي ازاح الـلثـام عن مـهارات تأريـخـها
التـنـ وقـفزاته. جـاب الـص مـن اقصـاهـا إلى اقصـاهـا دون ان تـطأ قـدمه ارضـها
وسورهـا العـظيم  يـتابع ومـيض تاريـخهـا  وتعـاليم كـونفـشيـوس والتـاوية والـبوذية .
سـافـر مـن خالل كـتـبه إلى الـتـاريخ يـسـتـشـهـد بـومـضـاته يـضع الـكـلـمـة في مـكـانـهـا

الــصـحـيح يـنــظـر من فـتـحــة الـقـمع الـصــغـيـرة  لـيــسـتـدل عـلى
ــأثـورة ويـبــني عـلــيـهـا اهــرامـاته يـؤسس ـواقف والــكـلم ا ا
ـلحة شـهية لـلنبـوءة القـادمة يقـدمها مـن مطبـخه مطهـية 
ذاق لطلبته ومريديه ومن ثم ينزوي بعيداً عن العدسات ا
ـلح والـزاد الذي والـبـهرجـة يـسـتـطعـم جناحـاتـهم وعـلى ا

(غزَّر) فيهم.
لله درك يا وطني وب نهريك رجال مثل طه جزّاع . 

ستنتصر أرادة احلياة..
وت للمجرم الطغاة.. ا

ـتـظـاهـرين أبـنـاء الـنـاصـريـة قـلـب الـعراق ن أطـلق الـرصـاص احلي عـلى ا رسـالـتي 
الثائر ..

تكم بأغتيال الشهداء لن تمر مرور الكرام.. جر
خذها من الثوار..

عواصف أستنكار..
من ساحة احلبوبي ..

صرخة شعب جـبار.. شرارة التغييـر تلوحُ في األفق بأزاحةالطبقـة السياسيةاجملرمة
الـفـاسـدة.. دمـاء الشـهـداء الـطـاهرة سـتـطـيح بـجالوزة احلـكم الظـالم اجلـائـر سـاسة

نطقة الغبراء لعنهم الله .. ا
اجملدُ واخللود لشهداء الناصرية العظيمة..

واخلزي والعار 
ـنـطقـة الغـبراء لطـغاة الـعـصر أحـزاب الدجل والـفـساد سـاسة الـزمن األغـبر حـكام ا

لعنهم الله ..
نهاية الطغاة تلوحُ في األفق بقوة الله..

كل قطرة دم طاهرة روت أرض الناصرية ستحاسب الطغاة..
وقد أعذرَ من أنذر..

عاش العراق..
عــاشت الــنـاصــريــة الـشــامــخـة احلــرة األبــيـة.. الــرحــمـة
ـنـكــوبـ أبـنـاءالـنـاصـريـة لـلـشـهـداء والـصـبــر ألهـالـيـهم ا

العظيمة..
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اسـتـنـادا الى قانـون بـيع وايـجار امـوال الـدولة رقم 21 لـسـنة  2013 تعـلن دائـرة تـنفـيـذ اعـمال كـري األنـهر
ائـية عن اجـراء مزايدة عـلنـية لـبيع (نواجت كـري) في (محـافظـة بابل/ موقع ـوارد ا احدى تـشكيالت وزارة ا

شط احللة) وكما مب باجلدول ادناه.

ـوافق  (20/12/2022 ) في تـمـام الـسـاعـة (العـاشـرة صـبـاحـا) واذا وافق في يوم وذلـك في يـوم (الثـالثاء) ا
ـزايدة في الـيوم الـذي يـليه في (مـحـافظـة بابل/ مـوقع شط احلـلة) فـعلى ـزايدة عـطلـة رسـميـة فسـتجـري ا ا
ـزايدة العـلنيـة االطالع ميـدانيا عـلى مواقع ترسـبات اجلـزرات التي فيـها الكـميات الراغـب باالشـتراك في ا
زايـدة من القسـم القانـوني في مركـز دائرة تنـفيـذ اعمال واخذ الـشروط الفـنيـة وجدول الكـميـات اخلاصة بـا
ـزايدة كـري األنـهر الـكائن في بـغـداد / الدورة / طـريق احملـموديـة / خلف مـركـز الولـيد. وقـبل الـدخول في ا
ـعين مستصحبـ معهم التأمينات القـانونية وكما مب في اجلدول كان ا وعـليهم احلضور في الزمان وا
اعاله بصك مصدق ألمر دائرة تنفيـذ اعمال كري األنهر على ان تستكمل باقـي التامينات بالسعر الذي ترسو
وحدة او بـطاقـة االحوال الـشخـصية – طـلوبـة البـطاقـة ا ـستـمسكـات ا ـزايد تـقد ا زايـدة وعلى ا علـيه ا
ـزايدة اجور نشر صورة) ويتحـمل من ترسو عليه ا بطاقة الـسكن - شهادة اجلنـسية العراقـية (االصليـة وا
بلغ بصك مصدق ألمر الدائرة خالل سبعة ايام من االعالن والداللية البالغة  (%2 ) كما عليه تسديد كامل ا
بينة في اجلدول اعاله وبعكسه يعد ناكالً ويتم مصادرة دة ا واد خالل ا صادقة على البيع ورفع ا تاريخ ا
تبقي و عـدم تسليمه تـرسبات اجلزرات واالحواض اضـافة الى حتمله التـبعات القانـونية وفي حالة ـبلغ ا ا
زايدة . كن مراجعة القسم القانوني في مركز الدائرة قبل موعد ا زايدة  احلاجة ألي استفسارات تخص ا

مع التقدير..
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التأمينات القانونية

٢٫٥٠٥٫١٤٠ دينار

موقع العمل

حوض ترسيب رقم (٥) /
قاطع الشجيرية

الكمية الكلية
التخمينية

١١٣٨٧ م٣

دة ا
احملددة
لرفع
الكميات

٩٠ يوم

الحظات ا

الكمية مطروحة
في حوض
الترسيب

٢٫٠١٦٫٧٤٠دينار حوض ترسيب رقم (٦) /
قاطع الشجيرية

الكمية مطروحة٩٠ يوم٩١٦٧ م٣
في حوض
الترسيب

١٫١٤٢٫٩٠٠ دينار حوض ترسيب رقم (٢) /
قاطع زوير الغربي

الكمية مطروحة٦٠ يوم٥١٩٥ م٣
في حوض
الترسيب

رقم ٢٤١٠٦/٨/٢  في ٢٠٢١/٩/٢٧. استناداً الى كتاب وزارة التخطيط ا
ـناقصـة العـامة اعاله ضمن تـخصيـصات اخلـطة االستـثمـارية حملافـظة االنبـار لسـنة / ٢٠٢١ والدعـوة عامة ١ - يسرنـا اعادة اإلعالن عن ا
ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة بكلفة اجمالية قدرها (٢٨٨٥٦٨٠٠٠) دينار مائتان قدمي العطاءات ا

شاريع: دة تنفيذ (١٨٠) يوم وتشمل ا وثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وثمانية وستون الف دينار و
شروع   ت       اسم ا

ستوصف البيطري في قضاء عامرية الصمود / االنبار    ١       هدم واعادة بناء ا

ـؤهـل ضـمن االختـصاص ( ـعتـمدة لـلمـنـاقصـات التـنافـسـية الـعامـة والتـي تتـيح لكـافة مـقـدمي العـطاءات ا ٢- سـيـتم العـمل وفق األليـة ا
سـجـلة في وزارة الـتـجارة / مـسجل ـسجـل في وزارة الـتـخطـيط او الـشركـات ا انـشائي مـيكـانـيك كهـربـاء) الدرجـة (اخلامـسـة فاعـلى) ا

ناقصة. الشركات في العراق لشراء وثائق ا
تضررة ناطق ا ـؤهل والراغب في احلـصول على معلومات إضـافية االتصال بالـعنوان (صندوق إعادة اعـمار ا ٣- عـلى مقدمي العطاء ا

من
العـملـيات اإلرهـابيـة) خالل ساعات الـدوام الرسـمي (٨ صبـاحا -  ٢ ظـهرا). وسيـعقـد مؤتـمر فـني لإلجابـة على استـفسـارات الشـركات يوم

وافق ٢٠٢٢/١٢/٢١ الساعة ( العاشرة ) صباحا في مقر الصندوق. (االربعاء ) ا
٤- تقد متطلبات التأهيل التالية:-

ـقاولـ نـافذة  ,كـتـاب مسـجل الـشركـات لـلشـركـات االجنـبـية هـويـة احتاد ـوقف الـقـانوني: تـقـد واحدة او اكـثـرمن (هويـة تـصنـيف ا - ا
راجعة والتوقيع.. الخ. قاول شهادة التاسيس للشركات احمللي كتاب التخويل با ا

انعة ضريبية. الي:السيولة النقدية (كشف حساب) او كفاءة مالية ومبلغ التامينات األولية عدم  وقف ا - ا
تطلبات الفنية: الكادر القيادي. - ا

ـفوض او اخملـول بـكـتاب رسـمي لـشـراء وثائق ديـر ا ٥- بإمـكـان مـقدمي الـعـطـاءات الراغـبـ بـالتـقـد مراجـعـة مـقر الـصـنـدوق من قبـل ا
ناقصة في أوقات الدوام الرسمي ( ٨ صباحا -  ٢ بلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار غير قابل للـرد ويتم البيع لوثائق ا ناقصة  ا
وقع االلكتـروني الرسمي للصنـدوق ولغاية نهايـة الدوام الرسمي لليوم ناقصة في الصـحف احمللية ا ظـهرا) ابتداء من تاريخ نشـر إعالن ا

الذي يسبق يوم الغلق.
٦- يقدم نـسخة عطاء واحدة اصـلية ونسختـ اضافيت عدد/ 2الى (مقرر جلـنة فتح العطـاءات ) ووضعها في صنـدوق العطاءات من قبل
ـدرج ادناه وان آخـر موعـد للـتقـد السـاعة (الـثانـية عـشر ثـلهم في مـقر الـصنـدوق ولنـفس العـنوان ا ـفوضـ للـشركـات او من  دراء ا ا
ـوعد احملدد تـآخرة عن ا وافق ٢٠٢٢/١٢/٢٦ والـتقـد بالـبريـد االلكـتروني غـير مسـموح وان كـافة الـعطـاءات ا ) ا ظهـرا) من يوم (االثـن
سوف تـرفض وال تودع في صـنـدوق العـطاءات وفي حـالة ان صـادف يـوم الغـلق عطـلـة رسمـية فـيمـدد مـوعد الـغلق لـلـيوم الـذي يلـيه بدوام

رسمي.

ثلـيهم الراغب باحلـضور( اختياري) في مقر ٧- سـيتم فتح صندوق العـطاءات إلخراج العطاءات وفتـحها بحضور مـقدمي العطاءات او 
وعد الغلق في الساعة (الثانية عشر بعد الظهر). الصندوق في اليوم احملدد 

ـبلغ التخميني) بشكل خطاب ضمان أو صك مصدق ٨- كل العطاءات يجب ان تتضمن التـأمينات األولية (ضمان العطاء) البالغة ( ١% من ا
ركزي العراقي. ناقصة على ان يكون من مصرف عراقي معتمد من قبل البنك ا دة ( ٩٠ يوما) ابتداء من تاريخ غلق ا نافذ 

ا تتطلبه الوثيقة القياسيه وملنها بكافة اقسامها وبعكسه سيتم استبعاد عطائه. ٩- على مقدم العطاء االلتزام 
نـاقـصـة في اي مـرحـلـة من مـراحل الـتـعـاقـد وال يتـرتب عـلى ذلـك اي تبـعـات مـالـيـة او قـانـونـيـة بحق  ١٠- يـحق ألدارة الـصـنـدوق الـغـاء ا

الصندوق.
 ١١- صندوق إعادة االعمار غير ملزم بقبول اوطئ العطاءات.

بينة الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم: ـ مالحظة:- على مقدمي العطاءات تقد الوثائق ا
ـبلغ الـتـخمـينـي) على شـكل خـطاب ضـمان او صك ـنـاقصـة التـأمـينـات األولـية (ضـمـان العـطاء) الـبـالغـة ( ١% من ا أـ وصل شـراء وثائق ا

مصدق.
سـجلة في العراق وشهادة التأسيس قاول نافذة وضمن االختـصاص او كتاب مسجل الشركات لـلشركات االجنبية ا ب- هوية تصـنيف ا

راجعة والتوقيع. قاول كتاب التخويل با للشركات احمللية وهوية احتاد ا
ناطق ناقـصات صادر من الـهيئـة العامـة للضـرائب / قسم الشـركات معـنون الى صنـدوق اعادة اعمـار ا ـانعة من دخـول ا ج- كـتاب عدم 

تضررة من العمليات االرهابية. ا
ـطلوب بلغ ا ـالية بـا الي او الـكفاءة ا ركـزي يبـ حركة الـتدفق ا عتـمدة لدى الـبنك ا صـارف ا د- كـشف حسـاب مصرفي صـادرمن احد ا

تضررة من العمليات اإلرهابية. ناطق ا ناقصة معنون الى صندوق إعادة اعمار ا عادلة التي تسبق تاريخ غلق ا وفق ا
هـ- جميع اجزاء الوثائق القياسية موقعة ومختومة مع التعهدات .

ـوحدة ان وجـدت) + بطـاقة دنـية + شـهادة اجلـنسـية الـعراقـية) او (الـبطـاقة ا فـوض الثـبوتـية (هـوية األحـوال ا ديـر ا ي- مسـتمـسكـات ا
السكن.

وجب القوان النافذة. فروضة  ناقصة اجور النشر و االعالن وكافة الضرائب والرسوم ا ناقص الذي ترسو عليه ا  ١٢- يتحمل ا
تضررة من العمليات اإلرهابية / (بغداد  –اجلادرية  –شارع الوزراء  –دار رقم ١١) ناطق ا  ١٣- العنوان /صندوق إعادة اعمار ا
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صفاة) في محافظة ميسان . ناقصة : انشاء طرق في القرى (الدين  ,النويصرية االولى ,النويصرية الثانية ,ا اسم ا
MAY-02-2 : ناقصة رقم ا

اسـتلمت حكومة العـراق قرضا من البنك الدولي لـتمويل (  الصندوق االجتـماعي للتنميـة )  وترغب بتخصيص جزء
صفاة) في محافظة من القـرض لتمويل عقد انـشاء طرق في القرى (الدين  ,النويصرية االولى ,النويـصرية الثانية ,ا

ميسان .
ـؤهـلـ لـتـقد ـقـاولـ من ذوي االهـلـية وا تـدعـو وزارة الـتـخطـيط / الـصـنـدوق االجـتـماعـي للـتـنـمـيـة الشـركـات وا

عطاءاتهم لتنفيذ مشروع 
ـصفاة) فـــــــــي مـحــــافـظة مـيســــان انشـاء طرق في الـقرى (الدين  ,الـنويـصرية االولــــــــــى ,النـويصريـة الثـانية ,ا
ناقـصة  مدة ـرفقة في وثـيقـة ا واصـفات واخملـططات ا نـاقصــة  MAY-02-2 ) وحسب جـــدول الكمـيات وا (رقم ا

شـــروع  ( ١٢٠يوم بضمنها ايام العطل واالعياد ) . تنفــــيذ ا
تناقص الراغـب لدى تقد طلب خطي في ـكن شراء مجموعة وثائق الـعطاءات الكاملة بـاللغة العربية من قـبل ا
الـعنـوان أدنـاه ودفع مبـلغ قدره ٣٠٠٠٠٠ ديـنار عـراقي غـير قـابل للـرد نـقدا" وسـيتم تـسـليم وثـائق الـعطـاء عن طريق

التسليم باليد .
ـناقـصة  يـودع في صـندوق الـعطـاءات في العـنوان تقـدم العـطاءات بـظـرف مغـلق ومخـتوم مـكتـوب عـليه اسم ورقم ا

ستمسكات التالية:- ادناه مرفقة معه الوثائق وا
٢٤) دوالر (اربعـة وعشرون ١- سيـتضمن الـعطاء ضـمان عـطاء على شـكل خطاب ضـمان او صك مـصدق بقـيمة (٠٠٠
فعول حتى ٢٨ يوم من تاريخ سـريان العطاء  (١١٨مائة و الف دوالر امريـكي) او مايعادله  بالدينـار العراقي ساري ا
تناقصـة حصرا  وحلساب وزارة التـخطيط / الصندوق ثمانية عـشر يوما من تأريخ الغـلق)  و يكون باسم الشـركة ا

االجتماعي للتنمية
ذكور في ورقة بيانات العطاء. وعد النهائي لتسليم العطاءات ا ٢- مدة صالحية العطاء ٩٠ يوما بعد ا

٣- عدد نسخ العطاء الواجب تعبئتها وإعادتها هو نسختان ( اصلية + نسخة )
ـقاول من نـاقصـة وفقا الجـراءات العـطاءات التـنافـسية الـوطنيـة ويحق جلـميع الـشركات وا :-  سيتم تـنفـيذ ا  اوالً

ذوي االهلية التقدم للتنافس كما هو  محدد في (ارشادات التوريدات).
كن للمتناقص ذوي االهلية الراغب ان يحصلوا على معلومات اضافية من وزارة التخطيط / الصندوق   -: ثانياً
االجـتـمــاعي لـلـتـنــمـيـة / الــطـابق الـرابع وعــلى الـبـريــد االلـكـتـروني sfd.prs.iraq@gmail.com حــيث يـقـدم طـلب

ذكور . يل ا تناقص من خالل اال التوضيحات خطياً من قبل ا
:-  يجب تسليم العطاءات في العنوان ادناه وان اخر موعد لتسلم العطاءات / الساعة احلادية عشر صباحاً من ثالثاً
ـتأخـرة سـيتم وافق٢٠٢٣/١/٤ بـتوقـيت بـغـداد  العـطـاءات االلكـتـرونيـة اليـسمـح بهـا  الـعطـاءات ا يوم االربـعـاء  ا
ناقص الراغب باحلـضور شخصياً في العنوان ادناه ثـل عن ا رفضها  وسيتم فتح الـعطاءات فعلياً وبوجود 
ـوافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨ السـاعة الـعـاشرة صـباحـاً موعـداً  لالجتـماع مع في نفس يـوم الغـلق . وسـيكـون يوم الـثالثاء ا

ناقص لتوضيح اسلوب ملئ وثائق العطاء واالجابة على االستفسارات. ا
عنوان تسليم العطاءات

مـبنى وزارة الـتـخطـيط / الـطابق االول/ غـرفة اسـتالم عـطاءات الـصنـدوق / الـكائـنة فـي بغـداد / كرادة مـر / قرب
جسر اجلمهورية
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يُسـقط االنسـان غالبـاً ما يـخزن من تشـوهات في سـلوكه و تصـرفاته عـلى اآلخر سواء
كان إنـسان أو حـيوان أو طيـر  ليـشيـر الى إيجابـياته و عـفته و رحـمته و كل الـصفات
احلـسنـة التي سـمعـها و تـعلـمهـا كي يكـشف عن أنسـنته  لـدواعي دينـية أو أجـتمـاعية
تلك ثنـائيات متضادة يسعى من خاللهـا الى االرتقاء و احلضور االيـجابي  رغم أنه 

ا تفرضها الظروف و البيئة و أثرها على الشخصية و ما حتمل من تناقضات.  ر
فـقـد تواتـرت فـي أذهـاننـا صـورة الـغـراب  عـلى أنـه رمـزاً لـلشـؤوم و احلـزن  و كـانت
االمهـات ح تـسمع صـوته تقـوم بضـرب األواني كي يعـلو الـضجـيج على نـعيـقه الذي

صائب على العائلة و أولهم االطفال. يجلب النحس أو ا
و ألن الـعـادات و الـتـقـالـيـد الـسـائـدة فـي اجملـتـمع يـرددهـا األفـراد و يـتـمـسك بـهـا دون
عرفة االسباب و الدوافع التي ا حتمل من إيجابيات أو سـلبيات  مناقشتـها أو نقدها 
أفـضت الى الـتمـسك بهـا و غـدت قوانـ و أعراف غـير مـكتـوبـة فأن نـعيق الـغراب ظل
في اخمليـال اجلمـعي مرفـوضاً لغـاية اآلن بـوصفه نـذير شؤوم . و يـرى الفـنان الـدكتور
ة عالء بـشير أن هـذا الرفض يعـود الى أن الغراب كـان الشاهـد الوحيـد على أول جر

قتل أرتكبها االنسان .
و أوضح لـنا فـي حوار صـحـفي قـبل ثالثـون عـاماً حـ أقـام مـعرضـه التـشـكـيـلي على
عـروضة  التي قاعـة الرواق  و غلـبت حركـة الغراب بـأشكال مـختـلفة عـلى اللـوحات ا
أراد من خاللها االشارة الى هـذا الطير الـذي كان شاهداً و معـلماً لالنسـان في كيفية
ة قتل أخيه هـابيل التي كانت حلـظة البدء الـتعامل مع الـضحية حـ أرتكب قابيل جـر
في مـدونـات الـبــشـريـة الـغـارقـة بـالـبـشـاعـة و الـدمـاء و الـعـنف  إذ إنـتـابـته احلـيـرة في

التعامل مع جثته  حينها علمه بحركات إيحائية كيفية دفن الضحية .
فـيد لم يزل سـائداً لدى كل أتـباع الديانـات السمـاوية  غير أنه ورغم أن هـذا الدرس ا
ـا مجـتـمعـات أخرى  رسـمت صـورة سلـبـية لـهذا مـرفوض من االنـسـان العـراقي و ر

الطير .
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والـيق أن االنسـان يكره اآلخر الـذي يؤشر سلـبياته و يزيح الـقناع الذي يخـتبئ خلفه
و ما يحـمل من بشـاعات تـتمـثل بالـنفـاق و الكذب و الـقتل و الـقسـوة و السـرقة و طعن
تـقدم علـيه. وخالفاً لسلـبية الصورة الـنمطيـة لدينا  و تأكـيداً للجـمال و األلفة التي ا
تنماز بها سلوكيات احليوانات و الطيور أذا ما توفرت البيئة و تعاطف االنسان معها 
فـقد ذكـرت صحيـفة الـغارديـان البريـطانـية أن شـركة نـاشئة في الـسويـد قامت بـتجـنيد
طيور الغربان أللتقاط أعقاب السجائر في الشوارع كجزء من حملة خلفض التكاليف 
وتتـلـقى الطـيـور القـلـيل من الطـعـام مقـابل كل أعـقاب تـودعـها في آلـة مـصمـمـة من قبل
الشركة و يتم تـدريب غربان كاليدونيا على التقاط أعقاب من الشارع و إيداعها في آلة
ـئة من تكاليف التنظيف  ويتم كن أن يؤدي الى توفير 75 با شروع  خاصـة  و ان ا

. التخلص من مليارات أعقاب السجائر في شوارع السويد سنوياً
ـلـكـة الـطـيـور فـقط  إذ والـغـربـان من أكـثـر اخملـلـوقـات ذكـاءاً فـي الـعـالم  ولـيس في 
تستخدم االدوات الـتي تصنعها بنفسها للـوصول الى الطعام الذي يتعذر الوصول اليه
ـعــنى انـنــا نـشــبه سـلـوك ـكـنــهـا تــذكـر وجـوه الــنـاس .  بــأيـة طــريـقـة أخــرى  كـمــا 
ثـقلة بـأشكال من السـويدي في قـذراتهم  و نـختلف مـعهم في إسـقاط شؤوم الـبيئـة ا
الــتــلـوث الــســيـاسـي و االعالمي و االمــراض االجـتــمــاعـيــة عــلى طـيــر هــو االذكى بـ

اخمللوقات في الطبيعة .

»dO¼œ dOLÝ ÊU½bŽ

السماوة

Í√d «  U¼U&≈5
  øWKýU  W Ëœ ‚«dF « «–U*

 ÍË«eF « bz«—

القاهرة

اخلــارج والــتي يــتـواجــد مــثـيــلــهـا في
ـــنــتـج احملــلي الـــداخل ويـــعـــني دعم ا
ووقف اسـتـيراد الـسلع الـكـمالـية وغـير

الضرورية . 
17- وقـف مـنـح الـقــروض لــلــمــشـاريع
شاريع الـصغـيرة  والـعمل عـلى دمج ا
الـصغيرة ضمن منظومة ادارة مشاريع

كبرى . 
18- تــفــعـــيل قــانــون من اين لك هــذا 
واعـادة هــيـكـلـة هـيـئـة الـنـزاهـة واقـرار
ـالـيـة الـذي يـسـتـوجب قـانـون الـذمـة ا
ـــنــــاصب اخلــــاصـــة عــــلى شــــغـــالـي ا
ـالـية والـوزراء والـنـواب اقـرار الـذمـة ا
لهم والسرهم حتى الدرجة الثالثة  مع
قــانــون تــقــاعــد مــنــصف ال يــقــبـل بـان
ــواطن عــلى اكــثــر من راتب يــحــصـل ا

تقاعدي واحد فقط . 
19- اجــراء تــغــيـرات مــســتـمــر في كل
مـفاصل الدولـة وعدم بقـاء اي مسوؤل
فـي مـنــصـبه اكــثـر من  5ســنـوات  مع
ان من الـترشيح مـنع اي نائب في الـبر
لــدورتـ فــقط وعـدم حـصــوله عـلى اي

راتب تقاعدي .
20- الـعـمل عـلى تـفـعـيل اتـفـاقـيات مع
دول الــعـالم بــهـدف اسـتــعـادة االمـوال
ـــهــربـــة عــلى ان تـــتــضـــمن مالحـــقــة ا
مـــــواطـــــنـي تـــــلـك الـــــدول ومـــــزدوجي

اجلنسية .
ـا ما تقدم ال يـصل الى حل حقيقي ور
الزمــة الــفـســاد  وهــنـاك افــكــار افـضل
لــكـنــهـا عن جتــارب قـدمــتـهــا دول مـثل
مـالـيـزيـا والـبرازيل وتـنـزانـيـا  ويـبقى
وبـال ادنـى شـك الـــــــــــقــــــــــيـم واالخـالق
والـشرف والدين اهـم مقومـات مواجهة

الفساد .  

{ رئـــيس مــركــز " األمـــصــار " لــلــدراســات
واالبحاث

ـــدارس  وأنــشــأ مــدارس صـــنــاعــيــة ا
وجتـارية وزراعية  ذكيـة متخصصة في
شـبـكات االتـصال والـتصـنيع واالنـتاج
ــنـافـسـة فــتـصـبح الــدولـة قـادرة عـلى ا
ـشاريع الـصـناعـيـة والزراعـية بـآالف ا
واسـتـقـطـاب االستـثـمـارات في مـجاالت
الـــزراعـــة والـــصـــنـــاعـــة وخـــصـــوصـــا
الـصناعات الثقيـلة التي تستقطب االف

االيادي العاملة . 
وهـنـا كـان لزامـا ونـحن نـواجه االفـساد
الـى قراءة اخلـطوات الـتـاليـة والتي من

شانها واجهة الفساد
الية علومات ا 1- تـطبيق نظام إدارة ا
ـتـكـامل  IFMIS – وبــهـذا يـسـتـطـيع ا
ــركــزي مــراقــبــة ادارة حــركــة الــبـــنك ا

الية . االصول ا
ــوحــد 2- تــطــبـــيق نــظــام اخلــزيــنــة ا
(الــنـظـام الــشـامل ) وهــنـا تـظــهـر جـمع
أرصــدة احلـســابــات الـبــنـكــيـة إلظــهـار
ــصـروفـات صــافي حـركــة اإليـرادات وا
وبــالـتـالـي يـنـعــكس ذلك تـلــقـائــيـا عـلى
ا يتيح رقابة وحد  حـساب اخلزينة ا

صارمة ..
3- تـطبـيق مبـدأ الالنقـد في التـعامالت
الـــيــــومـــيـــة وعـــلى مــــســـتـــوى الـــعـــام

واخلاص4 . 
ـوحد واعتماده بدل 4- تـطبيق الرقم  ا

االسم الثالثي لكل عراقي ومقيم .
ـنازل 5- مـنع االحـتـفاظ بـاالمـوال في ا
ــواطــنــ و أو حــمـــلــهــا في جـــيــوب ا
إيداعها في البنوك العامة واخلاصة. 
6- تــعــديل وحتــديث نــظــام الــضـرائب

وأساليب جبايتها . 
7- رسـم ســيــاســة جــديــدة لالقــتــصــاد
الــكــلي مــبــنـيــة عــلى ثالثــة ســيــاسـات
اسـاسـية ( سـياسـة الـتجـارة اخلارجـية
ــالــيـة والــداخــلـيــة ســيــاسـة اإلدارة ا

السياسة النقدية ). 

الـفـترة من 2003 ولـغـايـة شهـر تـشرين
ــا قــيـمــته تــقـريــبـا 1300 اول 2022 
واطن مـليار دوالر  وطـبعا لم يـحظى ا
الـــعـــراقي بـــاي ارتــفـــاع في مـــســـتــوى

معيشته خالل عشرين عام مضت . 
وعـــلى الـــرغم من أن الـــعــراق يـــصــنف
ضـمن الدول األكـثر فـسادًا بـعد احتالله
ــؤشـرات ــيــا وفـقًــا  ــرتــبـة 157 عــا ا
مـدركـات الفـسـاد الذي أصـدرته مـنظـمة
الـشفافية الدولـية إال أنه يحاول بكامل
جـهـده وطـاقته مـحـاربـة الفـسـاد بـشتى

أنواعه وأشكاله.
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ومـن األمور التي تبرهن على احملاوالت
كافحـة الفساد في العراق ما احلـثيثة 
أعـلنته هيئة النزاهـة العراقية منذ فترة
قـليـلة عن تـشكـيل هيـئة عـليـا للـتحـقيق
بـقـضـايا الـفـساد في الـبالدومـا شـهدته
ــاضـــيــة من إقـــالــة واعـــتــقــال األيـــام ا
لـلمـسؤول الـكبـار الذين ثـبت تورطهم

بتهم فساد.
وبــاشـرت الـســلـطـات الــعـراقـيــة أيـضًـا
الـتحقيق في سرقة  2,5مـليار دوالر من
أمــوال الـهــيـئــة الـعـامــة لـلــضـرائب في
مــصـرف الـرافـدين احلـكـومي وصـدرت

تورط فيها. مذكرات أعتقال بحق ا
كل هــذه االجـراءات تــعـد تــرقـيــعـيـة وال
ـتـطـالــبـات مـواجـهــة ومـكـافـحـة تــفي 
الــفــســاد في بــلــد الزال يـقـع في خــانـة
صــراعــات الــســيـاســيــة والــتــجــاذبـات

االقليمية 
لـذى يحتاج العراق الى وصفة للخروج
من افـــة الــفــســادة تــتـــضــمن خــطــوات
ـشترك مع احلـكومة واضـحة  بـالعمل ا
وبـــ مــراكــز الـــبــحــوث واجلـــامــعــات
والـقطـاع اخلاص بـغرض " أتـمتة " كل
قـطاعات احلـياة وأدخل احلاسب اآللي
وتــوفـــيــر شــبــكــة اإلنــتـــرنت في أغــلب

وارتـــــفــــعـت ارقــــام صـالت الــــقـــــمــــار
ومـحاالت الدعارة وبحـسب اخر تقرير
ـنظمة الشـفافية الدولـية  فان العراق
هــو الــبـلــد االول في مــنــطـقــة الــشـرق
االوسط في غسيل االموال عبر صاالت
الـقمـار كمـا ان البـلد عانى وال زال من
طـــرد رؤس االمــوال االســـتــثـــمــاريــة 

بسبب االتاوات والكومشنات .
لـم يــرى الــعــراق خالل نــحــو  20عــام
ـعنى وزارة لديها وزارة اقـتصادية  
مـشـروع اقتـصادي تـستـطيع من خالل
انـتـشـار حـال البـلـد والنـهـوض بواقع
شـعـبه الذي يـعـاني من بـطالـة ومرض
وفـقر  بينمـا جلأت كل احلكومات الى
سـياسة التعـ في سلك الدولة اضافة
سلحة الى زيـادة عديد افراد القـوات ا

بشكل انفجاري . 
كل مــا قـراءة ال يــعـني شيء فــاغـلــبـنـا
يـــعـــرفه واحلـــكـــومـــة والـــســـيـــاســـ
ـعـارضـ يتـفـقـون علـيه لـكن يـبقى وا
ـــاذا الـــعـــراق دولــة الـــســـؤال االهم  

فاشلة? 
بـاع العراق منذ اكـتشاف النفط 1927
ــا قـيــمـتـه تـقــريـبـا والـى عـام 2003 
230 مــلــيــار دوالر بــيــنــمــا بــاع خالل

يـشهـد العـالم في شهـر كانون االول من
ي كل عـام  ذكـرى مـناسـبـة اليـوم الـعا
ـكافحـة الفسـاد والتي تكون من خالل
إجـــراءات حتـــمي اإلنــســـان من خـــطــر
نـفــسه وتـغـيـيـر ثـقـافـة اجملـتـمع جتـاه

الفساد والفسدة.
لم يـــســلـم الــعــراق الـــذي يــعــتـــمــد في
ــئـة من مــوازنـاته الــعـامــة عـلى 94 بــا
مـــبـــيــــعـــات الـــنـــفط حـــيـث عـــانى من
ـشاريع الوهمـية بعد الـغزو األمريكي ا
لـلـبالد عام 2003 الـتي سـببـت خسـائر
ـليـارات الدوالرات نتـيجـة االستيالء
ـــشـــاريـع بـــعـــد صــرف عـــلـى امــوال ا
ــشـاريع األمــوال وعـدم اكــتـمــال تـلك ا
زيــد عـلـى ذلك تـغــول الـســيـاســيـ في
ــشـهــد االقــتـصــادي وشـكــلت احـزاب ا
الـسـلـطـة جلان اقـتـصـادية تـابـعـة لـتلك
االحـزاب  نخرت اجسام الوزارت التي
ـزاد هي ايــضــا بـيــعت حـقــائـبــهـا وبــا
الـعـلـني وظـهرت طـبـقـة جـديدة في من
اصــــــحـــــاب رؤوس االمــــــوال لم يــــــكن
يـعرفـهم احد كمـا شكـلت قوى مسـلحة
ومـلــيـشـيـات مـسـلـحـة بـامـوال الـشـعب
الـعـراقي  قوى خـارج نـطاق الـقـانون 
اصــبح سالحـهــا فـوق ســلـطــة الـدولـة

8- وقـف مــنـح الــرخـص الى شـــركــات
الـصرافة والبنوك  واعـادة تقيم لكافة
الـبـنـوك احلالـيـة مـو وضع تصـنـيـفات
ــركـزي  ووضع لــهـا مـن قـبل الــبـنك ا
ـزاد العمـلة اكثـر شفـافية بـحجز الـية 
جـزء من مـبـلغ اجـازة االسـتـيـراد حتى
ـوال يــتم تــقـد كــافــة مـا يــثــبت ان ا

صرفت بالفعل الستيراد البضائع. 
ـدراس الصناعيـة والتجارية 9- دعم ا
والـزراعـيـة ( األعـداديـة ) وخـلـق فرص
دارس ـشـترك بـ تـلك ا لالسـتـثـمار ا

والقطاع اخلاص . 
10- اعـادة صـيـاغة قـانـون االستـثـمار
ـــا يـــضــمن شـــفـــافــيـــة االجــراءات 
سـتثمر ال ا وحـماية واضحـة لراس ا
ـا وعــدم تــعــرضه الـى اي ابــتــزاز و
يــضـمن تــشـغـيل نــسـبـة  10الى  1من
ــــشـــاريع الــــعـــامـــلــــة احملـــلــــيـــة في ا

االستثمارية  . 
ـا 11- اقــرار قـانـون الــنـفط والــغـاز 
يـتـمـاشى ومصـلـحة الـعـراقـ جمـيـعا
ــــا يـــضـــمـن االســـتـــخــــدام االمـــثل و
لــلـعــائـدات  ويــوقف عــمـلــيـة تــهـريب

النفط . 
دة 5 12- وقـف التعيانـات في الدولة 

سنوات 
13- اقـرار قانون الـضمان االجـتماعي
لــلــقــطــاع اخلــاص بــنــفس امــتــيـازات

القطاع العام.  
نـافـذ احلدوديـة غـير 14- غـلق كـافـة ا
ـنــافــذ بـادارة الــرســمــيـة  وربط كـل ا
واحـدة مع اقـرار قانـون كـمركي مـوحد

وواضح . 
15- اقــــرار قـــانــــون االحـــزاب والـــذي
ـوجـبه يـقدم كـل حزب كـشف حـساب
ــصـروفـات وااليـرادات الى ســنـوي بـا

اجلهات اخملتصة . 
16- وقـف اسـتـيـراد بـعض الـسـلع من
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ـــكن لـــلــحـــكـــومــة األمـــيـــركـــيــة رفع
احلـــصـــانـــة عن األمـــوال الـــعـــراقـــيـــة
وبالـتالي جـعلـها مـتاحـة لكل الـدائن
أذا لم ترض عن أتـفـاقنـا مع الـص أم
ـشــاريع الــتي يــتــضـمــنــهـا ال?مـاهـي ا
? وهـناك عـشرات أن وُجد فـعالً األتفـاق
األســئــلــة الــتـي حتــتــاج ألجــابــة قــبل

أعطاء حكم نهائي.
أن الـــصـــ دخــلت عـــصــراً اخلالصــة
جديداً في شـراكتهـا األستراتيـجية مع
السعـودية ودول اخللـيج األخرى. هذه
الـشـراكـة ال تـعـني فـقط تـغـيـيـر قـواعـد
بل نـطـقة اللـعـبة األسـتـراتيـجـيـة في ا
تـعــني أيــضـاً أن الــتـنــافس األمــريـكي

الصيني  قد دخل مرحلة جديدة. 
كــمـــا أنه يـــؤكـــد مـــا ســبـق أن الحــظه
ـاً ومـسـرحـاً جـديداً ـراقـبـون بـأن عـا ا
وأن أغــفـال هـذه ـيـاً صـار يـتــشـكل عــا
احلقـيـقـة له عواقـب سلـبـيـة على من ال
ـوجبـها. يعـوها وال يـجيـدون الـلعب 
لكن حـتى في ظل هـذا التـشكل اجلـديد
لتعدد األقطـاب دولياً يجب دوماً أدراك
حقـيقتـ ثابـتتـ بالـنسـبة لـلسـياسة
اخلـارجـية لـدولـة مـثل الـعـراق: األولى
ـصـلـحـة أهـم من اآليـدلـوجـيـا هي أن ا
والـشـعــارات أو أي أعـتــبـار آخــر عـنـد
والثانية هي أقامة العالقات مع الـدول
ضــــرورة األبـــــتــــعـــــاد عن ســـــيــــاســــة
دينـية غـربيـة كـانت أم شرقـيـة احملاور
وتــاريـخــيــة كـانت أم كـانت أم قــومــيـة
ـصــلـحـة الــعـراقـيـة  أوال جـغـرافــيـة. ا

وثانياً وثالثاً ثم بقية األعتبارات.

أمـــكــــانــــات واعـــدة عــــلـى الـــســــاحـــة
ــهم: مــا هـو لــكن الــســؤال ا الــدولـيــة
وذج الذي ينبغي التعامل فيه مع األ
الــــــصــــــ عــــــلـى وفق الــــــكــــــلــــــمــــــة
ــفـــتـــاحـــيــة(مـــصـــالح الـــعــراق)? أن ا
ــوذج الــتــكــيــيف احملــلي لــطــمــوح أ
ــوذج الــذي الــصـــ الــدولي هـــو األ
يـنـبـغي الـتـفـكـير بـه جـديـاُ كمـا فـعـلت
وذج يـتطلب أوالً السعـودية. هـذا األ
حتـــــديـــــد دقــــــيق لـألحـــــتـــــيـــــاجـــــات
األسـتـراتـيـجـيــة احملـلـيـة وفق الـرؤيـة
سـتقبـليـة للـبلـد. فالـسعـودية تـمتلك ا
رؤية 2030 جرى مـوائمـة أحتـياجات
فـهـل الـعراق ـمـلـكـة وفقـهـا الـصـ وا
ـا نـريد الـوصـول له ـلك رؤيـة  مـثالً 
بــعــد خـمـس ســنــوات ولـيـس عــشـرة?
لألسف فــأن األجــابــة تــكــشف قــصـور
ـســتـقــبل هـذا واضح في الـتــخـطــيط 
البـلد وأجـيـاله وهو قـصـور أمتـد على
طول كل احلكومات السـابقة واحلالية
وبال أســتــثــنــاء. حـــتى اخلــطــة الــتي
سميت بالورقة البيضاء لم تكن واقعاً
أكثـر من ورقـة بحـثـيـة  قص ولصق
كـثـيـر من فـقـراتـهـا من تـقـاريـر دولـية.
هــذه الـــرؤيــة يــجب أن تــكــون ثــانــيــاً
ـا حتـمـلـه الكـلـمـة من أسـتـراتـيـجـية 
ـــشــــاريع"بــــنـــاء ـــكـن  مـــعــــنى. فـال 
ـدارس" أن تـكـون جـزءاً حـقـيـقـيـاً من ا
مــعــنـى الــشــراكـــة األســتــراتـــيــجــيــة.
يـــجب أن يــــتم تـــمـــويل هـــذه ثـــالـــثـــاً
شـاريع وفق رؤيـة عـراقـيـة(خـالـصة) ا
ـــوذج الـــتـــمـــويـل األنـــسب ســـواء أل
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مــهـمًــا في سـوق الـنــفط الـدولــيـة وهـو
ســادس أكـبـر مـنــتج لـلـنــفط في الـعـالم
ورابـع أكــبـــر مــصــدر لـــلــنـــفط في عــام
2021. وقـد حـددت احلكـومـة العـراقـية
مـن خالل "االســتـراتــيــجــيـة الــوطــنــيـة
لـلـطـاقة (INES) رؤيـة صـنـاعة الـطـاقة
حـتى عام 2030 ووضـعت خطـة شاملة
وأجــنـدة تــنـمــويـة تــغـطـي االسـتــثـمـار
وتــشـيـيـد الـبـنــيـة الـتـحـتـيـة واإلصالح
ــؤسـسـي في مـجــاالت الـنـفـط والـغـاز ا
والـــطــاقــة واالســـتــكــشـــاف واإلنــتــاج.

والصناعات التحويلية ذات الصلة.
مـن ناحيـة أخرى تواجـه صناعـة النفط
شكالت والـغاز العراقيـة أيضا بعض ا
الــرئــيــســيــة. فــعــلى صــعــيــد الــبــيــئـة
الـصـنـاعيـة فـإن الـتقـلـبـات السـيـاسـية
ـــســتــمـــرة واحلــوكــمـــة الــضــعـــيــفــة ا
واالضــطـرابـات االجـتـمــاعـيـة بـعـد عـام
2003 أحلـــــقت الــــضــــرر إلى حــــد مــــا
بـالـبـيـئـة الـصـنـاعـية لـإلصالح الـشامل
والـتـنـمـية االقـتـصـاديـة وبنـاء مـعـيـشة
الـــشــعب. وعـــلى صــعـــيــد الــســـيــاســة
الـصنـاعية فـإن العـديد من السـياسات
الوطنية الصادرة عن احلكومة لتوجيه
االقــتــصــاد وخـاصــة تــعــزيـز تــطــويـر
صـنـاعـة الـنـفـط والـغـاز واالرتـقـاء بـها
تـداخلـت مع عوامل مـختـلفـة في عمـلية
الـــتــنــفــيــذ احملــددة واســتــمــراريــتــهــا
واســـتـــقـــرارهـــا وكـــان أداء قـــابـــلـــيــة
الــتـحــقـيـق غـيـر مــرضٍ بـشــكل خـاص.
وعـــلى صــعـــيــد الــقـــدرة الــصــنـــاعــيــة
ومـقـارنـة بـاحـتـيـاطـيـات الـنـفط والـغاز
ـؤكدة كان التـنقيب عن النفط الـغنية ا
والـغـاز في العـراق دائمًـا عنـد مسـتوى
منخفض نسبيا كما أن قدرات التكرير
ونـقل خطوط األنابيب الـداعمة ضعيفة
ـسـتوى ـا حـد من حتـسـ ا نـسـبـيـا 

العام للصناعة.
ثـالثا: التحديات الرئيسية التي تواجه

االستقرار االجتماعي العراقي.
1- عــلى الــرغم مـن انـتــخــاب الــرئـيس
ــان الـــعـــراقي اجلــديـــد من قـــبل الــبـــر
وتــــــرشــــــيـح رئــــــيـس الـــــوزراء إال أن
الـــتــنـــافس بــ الــقـــوى الــســيـــاســيــة
اخملـتـلـفـة قـد يـستـمـر في الـتـأثـيـر على

االستقرار السياسي واالجتماعي. 
2- تـسـبب الـصـراع عـلى الـسـلـطـة ب
الـقوى السياسية في إحلاق ضرر كبير
بـاحلوكمـة الوطنـية واخلدمـات العامة
ــكن حتـويل عــائـدات الــنـفط حــيث ال 
"الـوافـرة" إلى صـنـاديق بـناء لـتـحـس
مـعـيـشـة الـنـاس كـمـا تـواجـه الـتـنـمـية

5- إن زخـم التـنمـيـة االقتـصـادية غـير
ــزيـــد من ـــكن أن يـــوفـــر ا كـــاف وال 
فــرص الـعـمل كـمـا أن الـعـراق يـواجه
ـــنـــاخ فـي الـــوقت نــــفـــسه مـــشــــاكل ا

ياه. والتدهور البيئي ونقص ا
ومـع التـراجع الـتدريـجي لـتأثـيـر وباء
كـــورونــا وبطء انــتـــعــاش االقــتــصــاد
ـية ي تـعافت سـوق الـنـفط العـا الـعـا
ــطــرد أيـــضــا وخــاصــة االنـــتــعــاش ا
ا أدى ية  ألسـعار النفط اخلام العا
إلـى حتــــســــ إيــــرادات احلــــكــــومـــة
ـالي الــعــراقـيــة وحتــقـيق الــتــوازن ا
وحتــســنت اآلفــاق االقـتــصــاديــة عـلى
تـوسط. ويتوقع الـبنك الدولي ـدى ا ا
أن يــصـل مـعــدل الــنــمــو االقــتــصـادي
ـئـة هذا اإلجـمـالي للـعراق إلى 8.9 بـا
الـــعــام وقــد يـــحــافظ عــنـــد مــســتــوى
ـئـة في مــتـوسط مـعـتـدل يـبـلغ 3.7 بـا
ـقـبـلـة وسـيـظل الــسـنـوات الـقـلـيـلــة ا
ـالـية واخلـارجـية ـدفوعـات ا مـيـزان ا
فـي وضعـية فـائض في الـفـترة مـا ب
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ومكانتها ومشكالتها الرئيسية.
ـتـلك الـعراق مـوارد غـنيـة من الـنفط
والـغاز حيـث تبلغ احـتياطيـات النفط
ــؤكـدة 145 مــلـيــار بـرمــيل لـيــحـتل ا
ـرتبة اخلـامسة عـلى مستـوى العالم ا
ــــئـــة مـن إجـــمــــالي وتــــمــــثل 8.4 بــــا
ية. أما احتياطيات االحـتياطيات العا
ـؤكـدة فـتـبلغ 3.16 الـغـاز الـطـبـيـعي ا
تــريــلــيـون مــتــر مــكـعـب حـيـث حتـتل
رتبة  12عـلى مستوى العالم وتمثل ا
ي. في ـئـة  من اإلجمـالي الـعا 1.7 بـا
عـام  2020وفـر قـطـاع الـنـفط أكـثر من
ــئــة من اإليــرادات احلـكــومــيـة 90 بــا
ئة من عائـدات التصدير و32 و96 بـا

ئة من الناجت احمللي اإلجمالي. با
والــعــراق بــصــفـتـه عـضــوًا مــؤســسًـا
ـصدرة ومـهـمًـا في مـنـظـمـة الـبـلـدان ا
لــلـبـتـرول (أوبك) يـلـعب الـعـراق دورًا

بـــعــد إعالن احلــكــومــة الــعــراقــيــة عن
انـــتـــصـــارهـــا عـــلى تـــنـــظـــيم الـــدولــة
اإلسـالمــيـة (ISIS© نــهــايــة عـام 2017
وعـقد "مؤتـمر إعادة اإلعـمار" في مطلع
عـام 2018 دخـل الـعـراق فـتـرة جـديـدة
تـركـزت حـول الـبـنـاء االقـتـصادي. ومع
ذلـك وبـســبب قــيـود فــرضـتــهــا عـوامل
مـخـتلـفـة في الداخـل واخلارج واجـهة
عــمــلــيــة إعــادة اإلعــمــار واالســتــقــرار
االجتماعي في العراق حتديات كبيرة.
أوال: الــعـوامل الـرئـيـســيـة الـتي قـيـدت

التنمية االقتصادية في العراق.
1- اسـتـنفـدت احلـروب التـي استـمرت
فـي الـعـقــود األخـيــرة حـيـويــة الـعـراق
ودمـرت عددا كبيـرا من البنية الـتحتية
بـه مــثل الــطــرق والـــســكك احلــديــديــة
والكهرباء والنفط والغاز واالتصاالت.
2- صـــنـــفـت "خـــطـــة إعـــادة اإلعـــمــار"
احلـكـوميـة أيـضا الـبـنيـة الـتحـتـية في
اإلدارات الـــبــلــديــة والــطـــاقــة والــنــقل
والــــزراعــــة واالتــــصـــاالت واجلــــوانب
األخــــرى كــــمــــجــــاالت ذات األولــــويــــة
لــلـتـنـمـيـة والـتي تــضـمـنت مـجـمـوعـة
ــــهــــام اجلـــــســــيــــمــــة واســـــعــــة مـن ا
ـوارد مع واحــتــيــاجـهــا الــعــديـد مـن ا

فجوة ضخمة في التمويل.
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3- عــدم وجــود مــنــظــومــة صــنــاعــيــة
داعـــمــة مــتــكــامــلــة نــســبــيــا كــمــا أن
االقـتـصـاد الـذي تـهـيـمن عـلـيه صـنـاعة
الـنـفـط مـعـرض بـشـدة للـتـقـلـبـات الـتي
حتـــدث في هــذه الــصــنــاعــة الــواحــدة
ـية وتـقـلـبات الـدورة االقـتصـاديـة العـا

والتقلبات اجليوسياسية وغيرها . 
4- يــأتي الــعـراق مـن ضـمن ادنى دول
الـعـالـم من حـيث تـرتـيب "مـؤشـر بـيـئة
األعـمال" و"مؤشر الـنزاهة الدولي" وال
يـزال هـنـاك مـجال كـبـيـر للـتـحـس في
بـيـئة االسـتثـمـار الشـاملـة ومـستـويات
الـــســيــاســات واخلــدمــات ومــكــافــحــة

الفساد.

ـوظـفـ وتــــنـقـيح اجلـديـدة وتـعـيـ ا
السياسات واالجتاهات األخرى.

4- نــقـتــرح أن نـبــذل قـصــارى جـهــدنـا
لـتـعـزيـز الـعـمل األمـني وأن نـركـز على
ـفـاهيم بـنـاء حـصن لـلوقـايـة األمـنيـة 
أمـنـيـة ووسـائل تـقـنيـة مـتـقـدمـة في ما
وظـفـ إلنـشاء ـؤسـسـات وا يـخص ا
نـظـام أمـان مـتـعدد الـعـنـاصـر وتـبادلي

وفعال.
4- نـــقــتـــرح اقــامـــة عالقـــة مــشـــتــركــة
ـعـاهـدة صداقـة بـ العـراق والـص
فـي مجـال الـتعـليـم. ولتـقويـة الـعالقات

كن النظر الى هذه النقاط:
أ- فـتح قـسم الـلغـة الـصيـنـية في كـلـية
اآلداب فـي جامـعة بـغداد او اي جـامعة
عــراقــيـة اخــرى كـخــطـوة اولى ومن ثم
تـعمـيمـها الـى كليـات اللـغات فـي عموم
الــعــراق لـتــهـيــئــة كـادر يــدرس الـلــغـة
ــدارس االبـتـدائـيـة في الــصـيـنـيـة في ا

ستقبل. ا
ـنح الدراسـيـة والـبحـثـية ب- تـفـعـيل ا
وايـــفـــاد االســاتـــذة االخــتـــصــاص الى
اجلــامـــــــعـات الـصــــــــيـنــيـة لـتـطـويـر
وصـــقل اخلــبــرات في مـــحــاولــة لــنــقل
ناهج الـصيـنية في وتـطبـيق النـظم وا
الـــتــعــلــيم الــعـــالي الى اجلـــــــامــعــات

العراقية.
ية ثنائية اللغة ج- اصـدار مجلة اكاد
( الـــعـــربــيـــة والــصـــيــنـــيــة- مـــشــروع
ـكـتـبـات الـعـراقـية مـسـتـقـبـلـي) وفـتح ا
ـكتـبـات الـصـيـنـية امـام الـصـيـنـيـ وا

. امام الباحث العراقي
د- ارسـال اسـاتـذة بـاخـتـصـاص الـلـغة
الــعـربـيـة الى الـصـ لـلـتـدريس الـلـغـة
الــعـربـيـة مـع جـلب اسـاتـذة صــيـنـيـ
لتدريس اللغة الصينية في العراق.

ه- ادخــــال مـــادة دراســـيــــة عن تـــاريخ
الص والنهضة الصينية .

و- تـــطـــويـــر مـــراكـــز الـــفـــكـــر والــرأي
(الــبـحــوث والـدراســات) من خالل فـتح
مـجـال التـعـاون مع مـؤسسـة شـنغـهاي
لـــلـــدراســات الـــدولــيـــة لـــدراســة وضع
الـعراق في مـجاالت مـختلـفة. ومـحاولة
ربـط مـركـز بـحـثي عـراقي لـلـتـعـاون مع

ؤسسة. هذه ا
ـاديـة في الدفع ز-  تـطـويـر اخلدمـات ا
االلــكـتـرونـيــة عـلى مـا هــو مـعـمـول في
الـصـ واالسـتـفـادة مـن هـذه الـتـجـربة

تطورة.. ا
ح- الـسـعي الى تـطويـر عمـل احلكـومة
الي االلـكتـرونيـة للـتقـليل من الـفسـاد ا

واالداري.

في االقتصاد والبيئة واجملتمع.
خامسا :استنتاجات واقتراحات.

1- احـتياجات بنـاء الدولة في العراق
وفــضــائـهــا وإمـكــانـاتــهـا الــضـخــمـة
لحـة في تطوير جتـذب رغبة الـعراق ا
اقــتـصــاده ورؤيـته الــواعـدة لـتــطـويـر
مــشـاريع الـطـاقـة وطــلـبه الـهـائل عـلى
اإلنــــشـــاءات الـــهـــنــــدســـيـــة  ودخـــول
الــشــركــات الــصــيــنــيــة سـوق الــبالد.
ونـــقــتــرح اســتــهـــداف االحــتــيــاجــات
ــشـتــركـة لــلـعـراق والــصـ من أجل ا
تبادلة والتعاون ـنفعة االقتصادية ا ا
فـي مــجــال الــطـاقــة واالســتــفــادة من
مـبادرة "احلـزام والطـريق" الـصيـنية 
ـمكنـة ومواصلة وتـقدير الـتــطورات ا
تــوســيع وتـعــمـــــــيق االسـتــثــمـار في
الـــطـــاقـــة في الـــعــراق واالســـتـــمــرار
لـــلـــتــعـــاون في مـــجــال الـــطــاقـــة بــ

البلدين.
2- تــتــمــتـع الــصــ واالســتــثــمـارات
الـصـيـنـية بـسـمـعـة طيـبـة في الـعراق
وهــنــاك الــعــديــد من الــتــــــــسـهــيالت
ــقــدمــة لالســتــثــمــار والــتـعــاون في ا
ـشاريع. إن اإلجراءات التي اتخذتها ا
احلــــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز
الـــــــعالقات الـسيـاسيـة واالقتـصادية
بــشــكل شــامل مع الــعــراق والــنــتـائج
ــثــمــرة الـتـي حـقــقــتـهــا قــد حــظـيت ا
بـاعـتـراف وترحـيب عـلى نـطاق واسع
مـن قبل حـكـومة وشـعب الـعراق. ومن
الـواضح أن اجلانب العراقي يأمل في
الـعـمل مع اجلـانب الصـيـني لصـيـاغة
"خــطـة ثـنـائــيـة مـشـتـركــة" لـتـــــــعـزيـز
الــتــنــمــيــة االقـتــصــاديــة في الــعـراق
ــزيـد مـن اإلمـكــانــيـات والــتي تــوفــر ا
لـلشركات الـصينية لـلتوسع بعمق في

العراق. 
نـقتـرح االستـفادة الـكامـلة من تـرحيب
الـــعـــراق بــالـــصــ واالســـتــثـــمــارات
الــصـيـنـيـة ووديـتـهـا لـصـيـاغـة خـطـة
تـنـمـويـة واضـحـة مـتـوسـطـة وطـويـلة
األجـل وتــعــزيــز وتــوطـــيــد مــخــتــلف

االستثمارات والتعاون تدريجيا.
3- نـــقــتــرح أنه وبــحـــكم الــرغــبــة في
ـتبـادلة ب تـطويـر العالقـات الودية ا
الـــعـــراق والـــصـــ واالجتـــاه الـــعـــام
لــــتـــعـــزيـــز الـــتــــعـــاون االقـــتـــصـــادي
والـتجاري يجب وضع تخطيط شامل
لـألعـمــال بـشــكل مـســبق واسـتــخـدام
قـنـوات ووسـائل مـتـعـددة خلـلق بـيـئة
ـشـروعـاتـنـا أثـناء عـمـل أكـثـر مالءمـة 
مــتــابـعــة عـمــلـيــة تــشـكــيل احلـكــومـة

شكالت. االقتصادية العديد من ا
3- أدى نـظام تقاسم الـسلطة الـتقليدي
الي إلـى ظهـور مـشـاكل مـثل الـفـسـاد ا
واالداري وغــيــاب الــعــدالــة في احلــكم
والـبيروقراطية الشرسة وعدم الفاعلية
ومـا إلى ذلك والتي يـكرهـها اجلـمهور

بشدة. 
4- أدى غــيــاب مــيــزانــيــة الــدولــة إلى
ضــعـف الـوظــائف احلــكــومــيــة وسـوء
اإلدارة إلـى جـــانب الــــنـــزاع الـــروسي
األوكـــراني وتــأثــيــر ذلك عــلى أســعــار
الــضـروريـات الـيـومــيـة ومـا له من اثـر
خـطيـر على حيـاة النـاس. أخيرا وضع
تــدخل الــقــوى اإلقــلـيــمــيــة والـغــربــيـة
ـوازنة الـعـراق أمـام حتـد يـتـمـثل فـي ا
بــ قـوى ومـصـالـح دول عـلى حـسـاب
دول أخـرى وعـظم أثـرهـا عـلى الوضع

السياسي واجملتمعي العراقي.
رابـعا: تطـور وآفاق العالقات الـعراقية

الصينية.
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مـنـذ إقامـة العالقـات الـدبلـوماسـية في
عـام 1958 بـ الصـ والعـراق حافظ
الـبلدان على تبـادل وتعاون وثيق في
مـجاالت السياسة واالقتصاد والثقافة.
ـسـتـمـر لـقـوتـها خـاصـة مع الـتـعـزيـز ا
الوطنية أصبحت الص مشاركا مهما
فـي بـنــاء الــدولـة الــعـراقــيــة ومـحــركـا
لــلــتـنــمـيــة االقـتــصـاديــة ومـدافــعـا عن
الــسالم اإلقــلــيــمي وهــو دور يــخــتـلف

تماما عن الدول االخرى.
ـكـانـة احملوريـة لـصـنـاعة ونـظـرا إلى ا
الـنـفـط والغـاز فـي االقـتصـاد الـعـراقي
تــولي الـعـراق والـصـ أهـمـيـة كـبـيـرة
لـلـتـعـاون فـي تـنـشيـط صـنـاعـة الـطـاقة
احملـليـة وتطـوير حقـول نفـطيـة جديدة
وتـوسيع سلسلة صـناعة النفط والغاز

ساندة.  رافق ا وبناء ا
وفـي هذا اإلطار شاركت شركة البترول
الــــصــــيــــنــــيـــة (CNPC) بـــــعــــمق في
االسـتـثمـار في الطـاقة الـعراقـية وبـناء
ـشـاريع وقدمت مـساهـمات إيـجابـية ا
فـي الــتـعــاون في مــجــال الــطــاقــة بـ
الـبلـدين والتـنميـة االقتـصادية لـلعراق
ـعـايـيـر بـالـتـكـنـولـوجـيـا الـصـيـنـيـة وا
الــصـيـنـيـة والـصــورة الـصـيـنـيـة. ومن
اجلـديـر بـالـذكـر عـلى وجـه اخلـصوص
أن شــركــة الـبــتــرول الـصــيـنــيــة تـولي
أهـمـيـة كـبـيـرة حلـمـايـة الـبـيـئـة وتتـبع
ـــعــايــيـــر الــدولــيـــة وقــواعــد دائـــمــا ا
الـصـنـاعة وحتـقق الـوحـدة العـضـوية
تمثلة لـلمسؤوليات الرئيسية الثالث ا

d¹c½ ”U³Ž 5 √

بغداد

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7456 الثالثاء 19 من جمادى االولى 1444 هـ 13 من كانون االول (ديسمبر) 2022م
Issue 7456 Tuesday 13/12/2022

wŽu « 5Ð ‚«dF « ‰UHÞ√

 „«—œù« ÊUBI½Ë w dF*«

قـبل ان نسـتفـيض في موضـوعنـا الهمـيته لـلعـائلـة واجملتـمع والوطن كـكل يجب تـعريف
كما يفسر اإلطار الذي االدراك الذي يتمثل في قدرة االنسان على فهم العالم من حولهُ
ـواقف مع االخــرين ..وهـو مـجـمـوعـة مـن الـقـدرات الـعـقـلـيه او يـتـعــامل من خاللهُ في ا
العـمـليـات العـقـليه الـعُـليـا في دمـاغ االنسـان والتي تـشـكل جزء من تـصـرفات االنـسان

وأفعالهِ تقريبا عندما يكون مستيقظاً.
بـعد ان  تعـريف اإلدراك نستفـيض في مشكـلة االدراك عن اطفالـنا في بلـدنا احلبيب
يه في كليـات الطب وكليات علـوم  النفس والعلوم ..تب بعد الـبحوث العلمـيه  االكاد
ستشفـيات ومركز الصحي من قبل الصحة التربويه  و  والفـحوصات السريريه في ا
همه يـتصف بها شكلـة العقلـية ا درسـيه وبرامج الصـحة  النفـسيه فيهـا .. ان هذه ا ا
نــسـبــة عــالـيـه من األطــفـال في  الــعــراق حـيـث يـعــانــون من نــقص االدراك والـتــركــيـز

واالستيعاب واالنتباه والتفاعل وبدرجات مختلفه.
عـقدة للـعائله واجملـتمع  ابرزها شـكله ا هنـاك الكثـير من  االسبـاب والعوامل لـهذه  ا
البـيئة واحملـيط الذي يعـيش به الطـفل العراقي بـداية من البـيت وطريقـة الثواب والـعقاب
واسلوب بـناء الـثقه وتـقوية وبـناء شـخصـيته ضمن االطـر االخالقيه والـدينـيه للـعائله ثم
فـرض بعض الـتـوجيـهـات اخلاصه بـالـتعـامل مع األطـفال الـذين لـديهم عـصـبيه شـديده
وغـضب سـريع وبـعض  األمـراض الـعـضـويـة الـتي تـصـيب الـدمـاغ في فـتـرات احلـمل

والوالدة مثل نقص األوكسج وسوء التغذية قبل وبعد  والدة الطفل
وكذلك انعدام حتقيق الـتنشئة االجتماعية الصحـيحة في مرحلة الطفولة والتي تبدأ من
عمر يوم واحد ولـغاية عشرة سنوات حيث ان مرحلـة الطفولة مهمة جدا جدا من خالل

تعليم وتدريب الطفل على كل ماهو إيجابي في احلياة. 
يـجب ان نــؤكـد عـلى مالحـظه مــهم يـجب ان تـؤخـذ في احلـســبـان هـنـاك حـاالت من مـا
يسـمى( باالضطـرابات النـمائيـة في دماغ الطـفل) . وهؤالء األطفـال النمـائي يـتصفون
ـهارات احلـسابـية أسـوتاً بأقـرانهم في بـقلـة وضعف االسـتيـعاب للـدروس التـعلـيمـية وا
نـفس العمـر . لذلك يضعـونهم في صفـوف خاصة وتـسمى (التـربية اخلـاصة) . ويكون
لهم مناهج دراسيـة وتعليميـة وتدريبية خـاصة بهم وذلك بسبب قلـة االستيعاب وضعف
اإلنتباه والتركيز عندهم. هذا كحاله مرضيه تختلف جذريا عن حاالت التي اشرنا بيها

نقص االدراك واالستيعاب والتفاعل.
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ـعرفي الـعـاطـفي يـكـون ضمن ـصاب بـنـقـصـان االدراكي ا ان بـنـاء شـخـصيـة الـطـفل ا
درسية وصوال الـى مؤسسات التعلـيم العالي اجلامعي مع توفر مؤسسات التـربوية  ا
قـوانـ حتافظ عـلى سـلوكـيات الـطـفل في اجملتـمع وحتـميه من اي جتـاوزات تـؤثر عـليه
ـكون وبـالـتـالي يـتـشكـل  التـكـوين االدراكي الـتـفـاعـلي الـطـبـيـعي  وعـلـيه ان االطـار وا
الـبـيئي واجملـتـمـعي والـعائـلـيـة تؤثـر عـلى تـكويـنـة هـو احمليـط الذي يـتـشـكل منه االدراك
كونات الـثالثه ((العائلية واجملتمعية للطفل واي خلل او انـعدام التواصل الطبيعي مع ا
ا والبـيـئيـة)) سـوف يـضعف تـدريب الـطـفل منـذ الـصـغر عـلى (الـتواصـل والتـفـاعل) 

يؤدي الى انعدام النشاط العقلي االدراكي.
لـهذا يجـب على االباء واالمـهات احلرص عـلى (التواصل والـتفاعل) من خالل اخملـاطبة
والـتحـدث واظهـار تـعابـير الـوجه في عمـلـية الـتفـاعل مع الـطفل وحـسب احلدث والـفعل
ورد الفعل بن االهل والطـفل ومنذ الشهور االولى  والقيام بنـشاطات رياضية وتدريبية
وبايل وتقليل مشـاهدة التلفاز في السن اخلمسه االولى واالبتعاد نهـائيا عن اجهزة ا
من الـعـمـر  في وتـسـجـيـله ريـاض االطـفـال لـزيـادة إدراك الـطـفل حملـيـطه وتـفـاعـله مـعه
بـصوره اكـثر ايـجابـيه ألكتـسـاب خبـرات بسـيطه  تـساعـده في اتـخاذ الـقرار تـدريجـيا
ستقبليه  وعدم عزله عن اقرانه بحجة اخلوف عليه وفي كل مرحله من مراحل حـياته ا
ـا يـسـبب اثار جـسـيـمه عـلى صحـته  الـنـفسـيه بـالـتـداخل  مع صحـته الـعـقـليه ومن
عرفي ..ومن اشد األمراض الشائعه االن في وقتنا احلاضر ضمنها الوعي واإلدراك ا
ـشاكل لالهل واحمليـط بالطـفل هو اضطراب ((نـقص االنتباه وقـد سببت الـكثير من ا

مع فرط النشاط)) و (( طيف التوحد ))وهي حاالت اصبحت شائعة جدا.
حـقـيقـة وبدون جتـميل لـلحـقـائق وصلت هـذه احلاالت الى درجـه معـقده وبـصور صـعبه
في بـعض األحيـان  تـصيب نـسبـهـةعالـيه من األطـفال في الـعراق  وغـالـبا تـستـمر الى
ـستـمـره مـثل صـعوبـة احلـفـاظ على ـشـكالت ا مرحـلـة الـبـلوغ يـصـاحـبهـا  مـجـموعـة ا
الـتركـيز واالنـتبـاه مع كثـرة احلـركة وزيـاده غيـر طبـيعـيه في النـشاط اجلـسدي واجلـهد
الــبـدني بــدون تــعب او خـمــول مع انــدفـاعــيه شـديــده مـصــحـوب بــنــوع مـا من الــعـنف

اجلسدي مع االخرين  ان التشخيص االمثل والدقيق من البدايه والذي يتضمن 
- جـمــيع احلــاالت يـجـب إجـراء الــفــحـوصــات الالزمــة عن طــريق بـعـض الـتــحــالـيل

التصوير باألشعة والكشف الطبي الدقيق. 
ـنــاســبـة حــسب احلــالـة - بـعــد ذلك يــتم الــبـدء بــالــعالج; عن طــريق وصف األدويــة ا

كإخضاع الطفل لعالج هرموني الذي يتم بواسطة نظام عالجي دقيق. 
ساعـدة الطفل على تطـوير قدراته احلركية - أو االستعانة بـجلسات التـرويض الطبي 

والذهنية. 
- وفي حال لـم تظـهـر الـفحـوصـات أي أمـراض مـرتبـطـة بـالـدماغ أو اجلـيـنـات يـصبح
األمر متعلـقاً بأسباب نفسية أو محيطية..وفي هذه احلالة ننصح اآلباء بزيادة التواصل
مع الطـفل وإعطـائه مـساحـة أكثـر للـعب مع أقرانـه باإلضـافة إلى إشـراكه في أنشـطة

متنوعة. 
- مع احلـرص على عـدم تـعود الـطـفل الـصغـيـر على الـهـواتف والـلوحـات اإللـكتـرونـية

التي تساهم في خموله وتقلل من تركيزه واستبدالها باللعب اليدوية.
عـاجلة الصـحيحه ضـمن مراكز علـميه طبـيه تربويـة نفسيه ان التـشخيص الـصحيح وا
موثـقة جتعـلنا نـربح روحا بشـريه قبل ان نخـسر انسـان في ضياع نـفسي عقـلي يكون

اخلاسر االكبر  فيها العائله واجملتمع والوطن ككل.
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بـقـروض أو بـالــنـفط..الخ مع وضـوح
تــعــاني تــام آللــيــة الـتــمــويـل. رابـعــاً
الشـراكات واألتـفاقـات األستـراتيـجية
ـوقـعــة في مـخـتــلف دول الـعـالم مع ا
الصـ من غـموض يـكـتنـفـها وسـرية
تغلفـها في كثـير من األحيـان. لقد برز
هذا الـغـمـوض في نـوع األتـفـاق الذي
هدي عقدته حكومـتا العبـادي وعبد ا
. وتكتمت عليه حكومة الكاظمي أيضاً
يـنــبـغي أبــتــداءً الـقــول أن مـا وُقع لم
يـكن سـوى مـذكـرات تـفـاهم أو أتـفـاق
ــسـتـوى األتـفـاقـيـة حـكـومي ال يـرقى 
الـدولـيـة الـتي نص عـلـيـهـا الـدسـتـور
العراقي في مادتيه 61 و 73 واللتان
تـوجــبـان مــصــادقـة مــجـلس الــنـواب
بل ــفـارقــة الــعـجــيــبـة  عـلــيــهـمــا. وا
هي أن مـجـلس والـسـابـقــة الـغـريـبــة 
الــنــواب الـعــراقـي طــلب أســتــضــافـة
سفـير الـصـ في عام 2020 ألطالعه
عــلـى فـــحــوى أتـــفـــاق حــكـــومـــته مع
الــعــراق بــدال من أن يـــطــلب مــجــلس
نوابنا العتـيد حقه في معرفة ذلك من
حــكـــومـــته الـــرشــيـــدة!! لـــقـــد وقــعت
السعودية أكثر من  30أتفاق ومذكرة
تـفــاهم تـســتـطـيـع أن جتـدهـا بــبـحث
بـسـيط عـلى االنـتـرنت. أمـا نـحن فـمـا
زلـنــا مـخـتــلـفــ عـلى أسـئــلـة مــهـمـة
مثل هل هي أتـفاق أم أتفاقية? حولها
وهل يجـري تـمويـلـهـا كامالً من خالل
الـنـفط أو هــنـاك تـســهـيالت وقـروض
صــيـــنـــيــة? هـل هــنـــاك فـــعالً أرصــدة
عراقية في البنـوك الصينية أم ال? هل

اخلليج وليس أعتبارات أخرى.
من جــانـبــهــا فـأن الــصــ تـدرك أنــهـا
ئة من مصادر تستورد أكثر من 40 با
وأنه بـعكس نـطـقـة طاقـتـهـا من هـذه ا
الـشـراكـات الـتي عـقـدتـهـا مع مـخـتـلف
دول العالم (بـضمنـها شراكـات مبادرة
احلــزام والــطــريق) فــأن دول اخلــلــيج
الـعـربي هـي شـريك أقـتــصـادي ومـالي
موثوق ومليء. وفي سـعيهـا لتعويض
ما فـاتهـا نتـيـجة اجلـائحـة وما يـتوقع
أن يـجـابـهـها مـن مـصـاعب أقـتـصـادية
فأن شراكة دول اخلـليج بالغـة األهمية
ـوقع اجلـيـو ستـراتـيجي لهـا.كـما أن ا
لــلـمــنــطـقــة وأهــمــيـتــهــا الــتـاريــخــيـة
ـــنــــافــــســــهـــا واألســــتــــراتـــيــــجــــيــــة 
األكبـر(اميـركا) يـزيدان من أهـميـة هذه

الشراكة .
لذلـك ستـبـذل الـصـ كل مـا تـسـتـطيع
لـــضــــمـــان تـــعــــزيـــز هـــذه الــــشـــراكـــة
سـتبـعد أن وأستـمرارهـا. وليـس من ا
جتـري الــصـ مــراجــعـة ألولــويـاتــهـا
بـخاصة فـيما نطـقة وسياسـاتهـا في ا
ــوقــفــهــا من الــقـلـق األمـني يــتـعــلق 
الــــشــــريك اخلــــلـــيــــجـي جتــــاه أيـــران
نطقة. هم للص في ا األستراتيجي ا
كـمـا أن الــصـ تـســعى لـتــقـد بـديل
لـــلـــشـــراكـــة أفـــضل من بـــديـل احلــزام
شاكل والطريق الذي شابته كثير من ا

. عوقات بل والفضائح أيضاً وا
أن من مــصــلــحـــة الــعــراق الــقــصــوى
تنـويع شـركـاؤه األسـتـراتـيـجـي وفي
ــا تـتــمــتع به من مــقـدمــتــهم الــصــ 

ـاحـكة سـياسـية مع ثـابة  الصـ 
بل بـنـاء عــلى تـقــيـيم واقـعي أمـريـكــا
حلـــاجـــة دول اخلـــلـــيج من الـــشـــريك
ـكــنه تـقــد بـدائل الـصــيـني الــذي 
أفـضل أو مـشـابـهة بـأسـعـار أقل(مـثل
مـحــطــات الــطـاقــة الــبــديـلــة أو بــنـاء
ــــــكن أن يـــــقـــــدم أو أنه  الـــــســـــفـن)
تكنولـوجيا ال يـريد الغـرب وال أمريكا
ـها مـثل التـكنـولوجـيا الـنووية. تقد
فـأذا ربـطــنـا ذلك مـع واقع أن الـصـ
الـتـي هي ثــاني أقــتــصـاد فـي الـعــالم
ي لـنـفط اخلـلـيج وأول مـسـتـهـلك عــا
يـزان الـتـجـاري هـو في صالح وأن ا
وواقع أن دول الـــســـعـــوديــــة وقـــطـــر
السـيـاسـة الصـيـنيـة ال تـتـدخل(عادة)
في شـؤون الـدول الــشـريـكـة حتت أي
فأن أختيار مسمى كما تـفعل أمريكـا 
الــصــ كــشــريك(من وجــهــة الــنــظــر
اخلليـجية)  بـناء عـلى مصالح دول

ــفــتــاحــيـة ــصــالح) هي الــكــلــمــة ا (ا
لــلـــســيـــاســة.لــذلـك فــأن أي ســـيــاســة
خارجـية ال تـبنـى على مـصالح الـدولة
في فــهي أمــا مـســمــومــة أو مــذمـومــة
أفـضل تـوصـيف. بـعـد أن أستـعـرضت
احلــلــقـات الــثـالث الــسـابــقــة مـن هـذا
قال مـصالح الـسعوديـة والص من ا
تغيير قواعد اللـعبة األستراتيجية في
ـفيد تسليط الضوء منطقتنا فأن من ا
ـوذج الـذي أخــتـاره الـبـلـدان عـلى األ
لهذه الـشراكـة األستـراتيـجيـة الواعدة
ومـدى أمـكـانــيـة األسـتـفــادة مـنـهـا في
العراق. بعد أن أدركت السعودية ومن
ورائـــــهـــــا دول اخلـــــلـــــيج أنـه في ظل
ـتـنــامـيـة لـتـنـويع مـصـادر حـاجـتـهـا ا
أمنها األستراتـيجي سواء األقتصادي
أو األمني كـان أخـتيـار الـص لـيـكون
وليس بديالً عن الشريك شريكاً جديدا
األمريـكي التـقـليـدي. ولم يـأت أختـيار
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شـهـد جـدول الـتـرتـيب الـعـام لـلدوري
متاز االسـبوع التاسع عـدة تغيرات ا
لـلفـرق مـنـها مـتـأثر بـالـنـتائج ومـنـها
بـفـارق األهداف بـعـدمـا اسـتـمـر فريق
ـتوقع اجلـوية بـالـصدارة اثـر فـوزه ا
عـــلى الـــديـــوانــــيـــة بـــثالثـــة أهـــداف
ـشـوار بـشـكل بـرصـيـد21 ويـواصل ا
ـنــافــسـة واضح وتــعــزيـز دوره فـي ا
وسط الـــتـــطــلـع الســـتـــعــادة الـــلـــقب
وبـإمـكـانه ان يــكـون اكـثـر تـأثـيـرا في
وقـت اســتـــمــر الـــديـــوانــيـــة في اخــر
الــتـرتــيب بــنـقــطـة وثــمـان خــسـارات
ــشــاركـة واخــذت تـزداد صــعــوبـات ا
وانــتــقل الــنــجف لــلــوصــافــة بــفـارق
األهداف عن الكهـرباء بنـفس الرصيد
20 وذلك بفوزه الـصعب عـلى جيرانه
كربالء بـثالثة أهـداف الثن لـيسـتمر
ـطـلـوبـة مـواصـلـة حتـقـيق الـنـتـائج ا
ـسـتـوى والـنتـائج ويـقـدم الالعـبـ ا
داخـل وخــــارج الـــــنــــجـف وفي وضع
مستـقر فيمـا استمـر االخر يعاني من
اخلروج قبل ان يهدر نقاط مواجهات
الذهـاب وتـراجع الكـهـرباء ثـالـثا رغم
فــوزه عـــلى نــوروز بــهــدفــ لــواحــد
ـنح لنـسـفـة االفضـلـيـة بعـد الـفوز و
السـادس ولـديه القـدرة في الـسيـطرة
ــو اجـهـات فـيـمـا تـلـقى عـلى مـسـار ا
ـــة اخلـــامـــســـة 9 في نـــوروز الـــهـــز
اخلـامـس عـشـر وبــات يـعـاني كــثـيـرا

االخيـرةولـعب دور القـائـد في وصول
ونديال قطر في مهمة الزالت الفريق 
تواجه صعوبات كبـيرة عندما يواجه
ــنــافس الــقــوي مـنــتــخب كــرواتــيـا ا
ويامل عـشاق الـتانـغو ان يتـألق الكل
بــفـــضل ارتـــفــاع حـــالـــة االنــســـجــام
تلك الفريق العديد من والتفاهم كما
ــؤثـــرة حــيــنــمــا ظــهــر الــعــنــاصــر ا
ســكـالــوبي مـدرب نــاجح اضــافـة الى
احلــارس مـاركــيــنـيــز جنم تــوتـنــهـام
والـفـاريـز وآخـرين وكـانت االرجـنـت
قــــد وصــــلت خــــمس مــــرات لــــلــــدور
النصف النـهائي تقـدمت فيها جـميعا
دون تــعـــثــر ووصــلت لـــنــهــائي1930
وخـــســــرته امـــام األوروغـــواي بـــعـــد
فــوزهــا فـي الــنــصف الــنــهــائي عــلى
أمـريــكـا(1_6) وخـطــفت لـقب بــطـولـة
انيا كسيك 1986 بعد فوزها على أ ا
الــغــربــيـة (2_1) وقــبـلــهــا الــفـوز في
الـنصف الـنـهائي عـلى بـلجـيـكا(0_2)
وحـسـمت نـهـائي 1978 بـالـفـوز عـلى
هـــولـــنـــدا (1_3) وخـــســـرت نـــهـــائي
ـــانــيـــا بــهــدف الــبــرازيل  2014من أ
والتــعـلم مــاذا تـخــبىء لـهــا كـرواتــيـا

الليلة .
UOð«Ëd  V ²M

تـاز بـقوة الـدفاع منـتـخب كرواتـيـا 
ــــغــــرب بـــ ـــنــــظـم االفـــضـل مع ا ا
ـنـتـخـبـات ومـسـتـوى االداء الـثـابت ا
بــفـضل جتــانـسه كــثـيــرا وتـتــمـتع
ـــهــارات اغـــلـب عـــنـــاصـــره بـــا
وبـــاخلـــبــرة والـــقـــوة كــونه
اســـتـــمـــر يـــلـــعب بـــنـــفس
اجملــمـوعــة الــتي وصـلت
به لنـهـائي روسـيا2018
واخلــــروج وصــــيــــفـــا
واستمر يلعب بشكل
اســتـثــنــائي وجنح
فـي تــــصــــفــــيــــات
اجملــــــــمـــــــوعـــــــة
ووصل لـــلـــقـــاء
الــــيـــوم بــــعـــد
مـــــبـــــاراتــــ
ماراثـونـيـت
امـام الـيـابـان

دور16
والعبـور بفارق
الـــــــــــــــــــــــركــالت
الــــتـــرجـــيـــحـــيـــة
(1_3© وتفـوق على

الــــــــبــــــــرازيل(2_4©
بـــــفـــــضـل تـــــصــــدي
احلـــارس الــــشـــجـــاع
احـــد جنــــوم الـــفـــريق
لــيــفـا كــوفــيــتس الـذي
صــد ثـالث ركالت امــام
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يخضع مـنتـخبا االرجـنت وكـرواتيا
الــيـوم عــنـد الــعـاشـرة لــيال الخــتـبـار
مــصـيـري فـي الـنــصف الـنــهـائي اهم
ادوار احلـدث الـكــروي في الـعـالم في
ـنتخـبان انه حان الوقت قطر ويرى ا
لـلظـهـور االسـتـثنـائي والـلـعب بـشكل
جيد و بشعار يجب الفوز وكل منهما
يـــريــد هــز شـــبــاك االخـــر وان تــبــقى
شـبــاكه نـظـيــفـة في لـقـاء مــنـتـظـر من
عـمـورة وهو مـايـعـكس مدى ارجـاء ا
تـأثيـر كـرة القـدم الـشـعبي خـصـوصا
ـوذجــا المـثـيل له وأن قـطــر قـدمت ا
من حــيث الـتــنــظـيم بــشـهــادة الـرجل
الكروي األول فانتـينيو ويدرك كل من
االرجـنتـ وكـرواتـيـا سيـكـونـان امام
منـافـسة مـخيـفة مـا يـجعل مـنهـما ان
يكون اكثـر حذراوثباتـا واللعب بدون
ـــهــمـــة والـــتــوجه اخــطـــاء إلنــهـــاء ا
بطـموحـات حتـقيق حـلم اللـقب االحد
ـعنويات قبل الـفريقـان سيدخالن  ا
عـالـيـة بـعــد وصـولـهـمـا إلى الـنـصف
النـهـائي بفـارق الـركالت التـرجـيحـية
وســيـلــعـبــان حتت ضــغط الـنــتـيــجـة
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تـمــتـلك االرجــنـتـ تــاريخ افـضل من
كــرواتــيــا ولم تــواجه صــعـوبــات في
تصـفيـات مجـموعـتهـا رغم خسـارتها
ــفـــاجـــأة من الـــســـعـــوديــة قـــبل ان ا
ـكسـيك بـأداء فـوق الوسط تـتجـاوز ا
بهدف كما لم تـواجه صعوبات تذكر
امام بولندا الضـعيفة قبل ان تمر من
بــــوابــــة اســــتــــرالــــيــــا (1_2) دور16
وتــتــجــاوز هـولــنــدا بــفــارق الـركالت
التـرجيـحية (3_4) في الربع الـنهائي
ومـؤكد انـهـا تعـلق االمـال مـرة اخرى
عـــلى الـــنـــجم مـــيـــسي في ان يـــعــود
نتـخب متوجـا باللقـب الثالث ومعه ا
كــاس الـعــالم لــكن االول عـلــيه عــبـور
عــقــبـة الــنـصـف الـنــهـائـي في مـهــمـة
تـــشــكل حلـــظــة حـــاســمـــة في تــاريخ
نـتخب الـذي سـيلـعب بشـعار نـكون ا
او ال نــــكـــــون ويــــتــــطـــــلع الـــــشــــعب
األرجنتـيني الى جـهود ميـسي بشكل
خـــاص الــذي اســتــمـــر يــلــعب الــدور
االســـاسـي واالمل في حتـــقــــيق حـــلم
اللقب الثالث سيـكون بقيادته السعاد
جـمـاهيـر األرجـنـتـ ويـامل ان يـكون
نــاجـــحــا كــعــادته في تــمــريــر الــكــرة
ويـصـنع بـإتـقـان ويـهـدف من اإلمـكان
الـصـعـبـة والـضـيـقـة بـفـضل مـهـاراته
الـعالـيـة وهـو من يدعم ثـقـة الالعـب
في االوقــات الــصــعـبــة واحلــاسم في
نتخب اصعب اللـحظات عـندما قـاد ا
لـلقب أمـريـكا اجلـنـوبيـة في الـبطـولة
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تـعـد كـأس العـالم لـكـرة القـدم قـصة
شـغف دون نـهـايـة بـدأت فـصـولـها
عام  1930 وتـتـجـدد حـكـايـاتـها كل
أربـع سـنـوات وتـتــشـابك جـذورهـا
مع قــضـايــا مـجــتـمــعـيــة ونـزاعـات
ســيــاســيــة. ولم تــبح الــكــأس بــكل
أسـرارهــا بـعــد فــبـعض الــقـصص
باتت معروفة للكثيرين مثل تعرض
الـكـأس لـلـسـرقـة قـبل نـسـخة 1966
قبل أن يـعثـر عليـها الـكلب "بيـكلز"
ــشــاركـة في كــمــا رفـضـت الـهــنــد ا
بــــطـــولـــة  1950لـــعــــدم الـــســـمـــاح
لالعبيها باللعب "حفاة األقدام" كما
اعـتـادوا فـيـمـا خـرج بـاولو روسي
من السجن لـيقود إيـطاليا لـتحقيق

اللقب عام 1982.
هــذه نــبــذة مــخــتــصــرة من نــوادر
اجــــتـــهــــد الـــكـــاتـب والـــصــــحـــفي
األرجــنــتــيــني لــوثـيــانــو بــرنــيـكي
جتــمـيــعـهــا في كـتــاب يــحـمل اسم
"أغـــــرب احلــــكـــــايـــــات في تـــــاريخ
بيعات في عدة ونديال" تصدَّر ا ا
دول بـأمـيـركا اجلـنـوبـية لـتـسـليط
الـضـوء عـلى نحـو أربـعـمائـة قـصة
مـــثـــيــــرة وطـــريـــفــــة وقـــعت خالل
مـتدة  92عامـاً ولم تكن البـطولـة ا

معروفة للجميع. 
ـعـلـومـات وقـد اسـتـغـرق جتـمـيع ا
عـاما ونـصفـا وأضاف "كـان هدفي
صيـاغـة الـقـصـة الـريـاضـيـة بـشكل

ا يرسم االبتسامة أدبي جذاب ور
. هــــو كــــتـــاب عــــلى وجه الــــقــــار
ــزج ريــاضي فـي األســاس لــكـــنه 
الــثــقــافــة بــالـــســيــاســة وتــعــكس
الـــقـــصص واقع كـــرة الـــقـــدم وهي
ـواقف ـر فــيــهـا الـالعب  لـعــبــة 

غريبة مثل أي شخص عادي".
وبــعض الــقـصـص حـمــلت طــابــعـا
إنسـانيـا مثل رفض يـوهان كرويف
ــشــاركـة في -أســطـورة هــولــنـدة ا
بـطــولـة 1978 بــعـد تــهـديــد حـيـاته

وحياة أسرته في برشلونة.
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كـمـا ألـقت الـسـياسـة بـظاللـهـا على
مــواجــهــة اإلرجــنــتــ وإنــكــلــتــرة
الـشـهـيـرة عـام 1986  عـنـدمـا أبـدع
مــــــارادونـــــا فـي خـــــضـم الـــــنـــــزاع
الـــســـيــاسـي عــلى جـــزر فـــوكالنــد
وتـكـرر احلـال في مـواجـهـة أمـيـركا
وإيران في نسختي 1998 و 2022.
لكن الكثير من حكايات كأس العالم
لم يـخرج لـلـنور بـعـد. فهل تـعلم أن
أحــــد الالعــــبــــ شـــارك فـي كـــأس
الـعـالم ويـده "مـبـتـورة"? أو الـسـبب
وراء ارتـــداء إيــطــالـــيــا الـــقــمــيص
األزرق وهولندا القميص البرتقالي

رغم عـدم وجـود هـذين الـلـون في
علمي البلدين.
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عن أبرز القصص التي حصلت في
ـــــــونــــــديـــــــال حتـــــــكي عـن العب ا
أرجنتيـني لكنه مَثّل أوروغواي في
كـــأس الــعــالم 1954 يـــدعى خــوان
أوبـرج فــفي مـبـاراة قـبل الـنـهـائي
كـانت أورغـواي مـتـأخـرة 0-2 أمام
اجملــر وجنح أوبــرج في تــســجـيل
هـدفـ لـيـدرك الـتـعـادل.. وبـحـسب
الرواية أصـيب أوبرج بتوبـة قلبية
بــــســــبـب اإلفــــراط فـي احلــــمــــاس
واالحــــــتـــــفــــــال وقـــــيـل إنه مـــــات
ـلــعب ولـم يـكن إكــلــيــنـيــكــيــا في ا
.. مسـموحا آنـذاك بتبـديل الالعب
وبــــعـــد إفـــاقــــته عـــبـــر الــــتـــنـــفس
الــصـــنــاعي وتــدلــيـك الــقــلب عــاد
لــيــســتــأنف الــلــعب ووصف بــأنه:
ــيت الــذي سـجـل هـدفــا في كـأس ا

العالم".
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ومن الــــقـــصـص الـــنــــادرة قــــصـــة
مـشـوقـة وغـيـر مــعـروفـة لـلـجـمـيع.
وهي االكـــثــــر طـــرافــــة تـــلـك الـــتي
تــتــحـدث عـن مــدرب لـلــبــرازيل في

اطــــلق عـــلـــيـه احـــد اجملـــرمـــ 12
رصـــاصـــة اردته وهـــو فـي ريـــعــان
الـــشــبـــاب. و احلـــكم عــلـى قــاتل
اسـكــوبـار الــذي يـعــمل مـعــلـمـاً في
مـدرسـة ابتـدائـيـة محـلـية بـالـسجن
ــدة  43عــامـــا  و تــقـــلص احلــكم

الحقا إلى  26عاما.
سرقة كأس العالم مرت

فـــوجئ اجلــمـــيع بــاخـــتــفــاء كــأس
العالم الـذي كان معـروضاً في لندن
في مــعــرض لــلـطــوابع الــبــريــديـة
نـافسة وكان في انـتظار انـطالق ا
وبــقى اجلــمــيع فـي ذهــول بــيــنــمـا
تولى الـبوليس عـملية الـبحث عنه
وبـعد عـناء  الـعـثور عـليه بـفضل
كــــلب دخل الــــتــــاريـخ وقــــد وجـــد
الـكـأس مـدفـون في حـديـقـة تـقع في
إحــدى ضــواحي لــنــدن وتــبـ أن
الـــرجـل الـــذي ســـرق الـــكـــأس كــان
مــهـووســاً بـكــرة الـقــدم ومـشــجـعـاً
مـتــعـصـبـاً لــلـمـنـتـخـب اإلنـكـلـيـزي
ا كان يخـشى أن يذهب الكأس ور
لــلــمـنــتــخب الــبـرازيــلي الــذي كـان
يـسيـطـر آنذاك فـأقـدم على سـرقته
وكـلــفه ذلـك دخـولـه الـســجن حــيث
نـتخب اإلنـكلـيزي فـيما تابـع فوز ا
انـيا بـعد في الـدور النـهائي ضـد أ

من وراء القضبان وقد سلم الكأس
ــرة األولى إال أن األيــام أكـدت في ا
أن لـعـنـة السـرقـة تـتابـعه فـبـعد أن
ـنـتـخب الــبـرازيـلي لـلـمـرة فـاز به ا
الثـالثـة عام 70 بانـتصـاره الكاسح
أمــام إيــطـالــيــا وامـتـالكـهــا بــشـكل
نهائي واضـطرار الفـيفا إلى صنع
كــأس جـديـد صـمــمه اإليـطـالي (دي
سـيـلـفـيـو كـازانـيـجـا) وضع الـكأس
في خـزائن االحتـاد البـرازيـلي لكن
وبـعد 13 عـامـاً بـالـضـبط وحتـديداً
في الـعـشـرين من ديـسـمـبـر من عام
83 عـاد ليـخـتفي مـجـدداً ولكن هـنا
بـــشـــكـل نـــهـــائي حـــيث ســـرق من
خـزانـة االحتـاد الـبـرازيـلي وفـشلت
الــشـرطـة في الـعـثـور عـلى اجلـنـاة
وتب فيما بعد أنه صهر و بيعه
في الــســـوق الــســوداء عـــلى شــكل
سـبـائك إال أن الـذاكـرة بـقيـت حتى
وإن صنع نـسخـة من نفـس الكأس
حـــيث  صـــنـع نــســـخـــة مـــنه في
ــانـيـا و تـســلـيـمه إلى االحتـاد أ
الــبــرازيــلي في مــنــتــصـف عـام 84
لتـوضع حتت حراسـة مشـددة وهو
موجود هـناك إلى اآلن مخـلد ذكرى
أفــضل مــنــتــخب في تــاريـخ الــكـرة

البرازيلية.
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الدوحة

إحــدى نـسخ كــأس الـعــالم اضـطـر
لـــلــتــنـــكــر في زي امـــرأة هــربــا من

اجلمهور الغاضب".
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مــواجـــهــة الـــكــويـت وفــرنـــســا في
شـهدت مـونـديال 1982 بـإسـبانـيـا 
واحدة من أبـرز األحـداث في تاريخ
الــبــطـولــة وأغــربـهــا  حــ تــمـكن
الـشيخ فـهـد االحمـد رئـيس االحتاد
الكـويتي انذاك من الـغاء أول هدف
في الــنــهــائــيــات بــعــد ان نــزل الى
ـــــلــــعـب وكــــان لـــــتــــدخـــــله أرض ا
الـــــتــــــاريــــــخـي في قــــــرار احلــــــكم
مــيـــروسالف ســتـــوبــا من االحتــاد
السـوفياتي (سـابقـا) بالغـاء الهدف
الـذي ســجـله االن جـيـريس بـعـد ان
ساعد الذي اكد تشاور مع احلكم ا
عـدم صـحـته وشـرح اسـبـاب تـوقف
العـبي الـكـويت عن الـلـعب  وخالل
ـباراة انـطـلـقت صـافرة من سـيـر ا
ـدرجات ادت الى ارتـبـاك مـدافعي ا
ـنــتــخب الـكــويـتـي وتـوقــفـهم عن ا
ـــنـــتـــخب الـــلـــعب فـــيـــمـــا واصل ا
الفـرنسي ذلك وسـجل هدفـا فاحتج
عــلـــيه العـــبــو الـــكـــويت وتـــوقــفت
ـا ادى الى نـزول الـشيخ ـبـاراة  ا

ـــلـــعب فــــهـــد االحـــمـــد الـى ارض ا
فـتـحدث مع احلـكم وتـراجع االخـير
عن قـراره والــغى الــهــدف مــسـجال
سابقة فريدة في تاريخ كأس العالم
 وهــذا األمـر كـلف الــكـويت غـرامـة
قـدرها 11.800 دوالر  فـيـمـا عوقب
احلــكـم بــإيــقــافه طــيــلــة مــبــاريـات
البطولة وعدم إسناد أي مباراة له.
بي الالعب الـذي قـتـله هـدفه: الـكـو

إسكوبـار!
لم يـكن انـدريـاس اسـكـوبـار مدافع
ـنـتــخب الـكـولـومــبي لـكـرة الـقـدم ا
يــعـلم بـأن الـهــدف الـذي سـجـله في
مـــرمى مـــنـــتـــخب بالده عن طـــريق
ـصـلحـة مـنـتـخب الـواليات اخلـطـأ 
ـتحـدة في الـدور االول في بطـولة ا
كــأس الـعــالم الــتي اسـتــضــافـتــهـا
االخــيـــرة عــلى ارضــهـــا في الــعــام

1994 سيكلفه حياته. 
وبـعـد خـروج مـنـتـخب كـولـومـبـيـا
ــرشـــحــ قــبل الــذي كـــان اقــوى ا
ـنـافـسـات ـونـديـال من ا انــطالق ا
بخفي حـن من الدور االول عادت
بــعـثــة الــفــريق الى الــبالد بــيـد ان
اسـكوبـار تلـقى عـقابـا قاسـيا تـمثل
بـتـعـرضه لالغـتـيـال من قـبـل احدى
الـعــصـابـات الـكــولـومـبــيـة بـعـد ان
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ـباريات أيـضا.وحتدثت توفي صـحفي ثان أثـناء تغـطيـة كأس العـالم في قطر بـعد يوم واحـد فقط من وفـاة صحفي أمـيركي كـان يغطي ا
ـسـلم تـوفي فـجـأة في ـصـور الـصـحـفي الـقـطـري خالـد ا بـعض وسـائل االعالم أن ا

نهاية األسبوع.
سلم وقالت كمـا أعلنت قنـوات الكاس القـطرية في منـشور على تويـتر وفاة خالـد ا
ـسلم بـعد يـوم واحد فقط من إنه مـصور يعـمل لديـها في إدارة اإلبـداع.وتأتي وفاة ا
تخصص بتـغطية مباريات كرة القدم غرانت وال إعالن وفاة الـصحفي األميركي ا

أثناء تغطيته لكأس العالم في قطر.

بـــعـــد تــوقف دعـم الــنـــتــائـج وحــافظ
الزوراء عـلى مـكـانه الرابع بـعـد فوزه
على القاسم بـهدف برصيد 19 ويبدو
أنه عاد يتلمس الطريق بثقة ويواجه
ـبــاريـات ويـسـعى الـتـقـدم حتـديـات ا
كانه للموقع افضل فيما بقي االخر 
الـسـادس عـشر  8 واسـتـعـاد احلدود
ــتــأخـــر عــلى تـــوازنه بــعـــد الــفـــوز ا
الـصــنـاعـة بـهــدف لـيـتـقــدم لـلـخـامس
بسجل نـظيف ويقـدم مباريـاته برغبة
كبيرة ويفرض نفـسه بقوة عبر عطاء
اجملــمــوعـة في وقـت بـقـي الـصــنــاعـة
شاركـة وينزف الـنقاط من بعيـد عن ا
جــــولـــــة الخــــرى وتـــــراجع الـــــطالب
لـلـسـادس 17مـتـأثـريـن بـتـعـادلـهم مع
الـنـفط بـهـدف بـعـد صـحـوة حتـاوزوا
فــيــهــا فــتــرة تــاخــرهم في وقت الزال
النفط يعاني اوقـات صعبة بدون فوز
لالن ثــامن عــشــر وحــافظ ن مــيــسـان
علـى التـرتـيب الـسابع  15 مسـتـفـيدا
من الـنـقـطــة الـتي عـاد بـهـا من زاخـو
الـــذي لم يـــتــعـــامل حــتـى مع ظــروف
الــلـعب في مــعـقــله واسـتــمـر يــنـحـدر
للوراء وقهر الكرخ دهوك حتت انظار
جـمـهـوره بالـتـغـلب عـلـيه بـهـدف في
افــــضل نــــتــــيــــجــــة لـه تــــقــــدم بــــهـــا
ثامنا14امام انحسـار نتائج اصحاب
ركـز الثاني عشر االرض مؤخرا في ا

همة . متخليا عن بدايته ا
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اذا كل هذا االهتمـام ببطولة كأس الـعالم لكرة القدم االجابـة عن سؤال : 
?

إنّ البطـولة تتـجسد في كون تـقارب ومزج الـثقافات الـودّية التي تـعنى بها
شـعـوب العـالم أجـمع تمـثل االنـتصـار احلـقيـقي الرداة هـذه الشـعوب من
كـل األ البـشريـة واألوطان الـتي تتـكون مـنهـا جغـرافيـا الكـرة األرضية;
فهـذه الثقـافات تمـثل غاية االنـسان في تـواصله مع الشـعوب األخرى من
خالل تقـد نفسه إنـساناً واعيـاً محبـاً للسالم يـسعى إلى عالقـات بريئة

من شأنها تشكيل عالم مزيج من اللغات واآلداب.
والـرياضـة عمـوما السـيمـا كرة الـقدم تـمثل واحـدة من هذه الـثقـافات التي
جتـمع الشـعـوب بكل أجـناسـها ولـغـاتهـا وعاداتـها وأديـانـها ومـذاهبـها
ومـشـاربـهـا وتـاريـخـهـا.هـذه الـثقـافـة الـريـاضـيـة تـهـدف إلى نـشـر السالم
واحملـبـة والتـآخي والتـسامـح وتوحـد االجتاهـات التـعـددية وتـستـكشف
ي ثـقافات قـد تكون مـغيبـة أو غائبة ـعرض الشعـبي العا من خالل هذا ا
ـثل تواجد الشعوب كافة مـعاً تظاهرة عفوية خـالصة للتعارف ب وبهذا 
األ الذي يـعمل بـدوره على تـبـادل اللـغات والـتراث ونـقل أبرز سـمات

احلضارات.
ـتـزايـدة في مـعـرفـة اآلخر يـجـري هـذا احلـدث في ظل أجـواء من الـرغبـة ا
والـتـقرب إلـيه يـنـشـدون جـمـيعـاً تـأسـيس عـالم خـالٍ من الـعـداء واحلروب
والـتـدمـيـر واالرهـاب رافـضـ بــالـوقت نـفـسه كل مـا يـسيء إلى األخالق

االنسانية.
والرياضـة بوصفها هويـة شعوب متعددة أصـبحت قضية انسـانية شاملة
تسمـو وتعلو بسـموها وعلـوّها هذه القضـية ال فرق فيـها ب أمة وأخرى
وبـ لـغـة وأخـرى فـكـل يـسـعى الثـبـات ذاته ودوره في حـركـة احلـيـاة من
خالل هذه الـهوية التي توحد سـلوك البشر أفراداً وجمـاعات وتنتصر له
في كل بقـاع العـالم.ومن خالل هـذه الهـوية االنـسانـية من شـأن الشـعوب
عـلى مـخـتـلف شـرائحـهم االجـتـمـاعيـة وانـتـمـاءاتهم الـثـقـافـية اخملـتـلـفة أن
عرفة كي يـتحقق للهوية الـرياضية نهوض شامل يتمـاهوا في التواصل وا
عـرفة والـعلـوم والفـنون وتـعلن خـتـلف الوظـائف ونشـر ا يـضمن الـقيـام 
الـــشـــعـــوب عن وجـــودهـــا عـــلى مـــســـرح احلــيـــاة حـــرّة ســـيـــدة قـــويــة
مـهـابـة.فـالـرياضـة السـيـمـا كـرة القـدم تـنـتـصـر للـسالم واحملـبـة وتـنـشر
الـوعي الـثـقـافي والـتـراثي الـفـكـري احلـضـاري وتـعـمل عـلى نـشـر لـغات
الـعالم وتـقـرب الـتفـاهم الـسـلمي وتـشـكل ارتـباطـاً يـتـفاعل مـعه اجلـمـهور
أفــراداً وجــمـاعــات كــونه يــنـتــمي إلى هــويــة ثـقــافــيــة واحـدة هي ثــقــافـة
شـتركة ب الرياضـة.والرياضـة تنطـلق من فرضيـة ترى فيـها أنّ الهـوية ا
الـشـعـوب هي قضـيـة االنـسـان حـ يـكون أو ال يـكـون وحـ يـعي أهـمـية
شتركة التي توحده مع شعوب العالم جميعاً في عصر هويته االنسانية ا

تعددت فيه الهويات والتسابق نحو عالم النهايات وفق منظور فوكوياما.
وأن بـطــولـة كــأس الــعـالم هـي بـطــولـة شـــــعـوب
متحدّة تسعى الحترام القيّم االنـــــــسانية من
ـنـاكـفـاة التي خالل تـنافـس شريف يـرفض ا
تـؤدي إلى العـداء بـ األجيـال وتـعـمل على
تـســريخ مــبـاد خـالقـة تــسـعـى من أجـلــهـا

. األ

زالنـــكــو دالـــيــتـش ان االرجــنـــتــ لم
مـرات تــخـســر في هــذا الـدورخلــمس
لكن كـرواتيـا تريـد ان تصنـع التاريخ
للـمرة الثـالثـة عندمـا حلت ثـالثة في
بطولة 1998 بعـدما خـسرت من
هـــولــنـــدا بــهـــدف لــهـــدفــ
وحــــلت وصــــيــــفــــة في
بطولة روسيا2018
بــخـــســارتــهــا من
فـــــرنـــــســــا(4_2)
ودخــــــــــــــــــــــلــت
الــــــبـــــطـــــولـــــة
احلــــــالــــــيــــــة
بــــعــــقـــلــــيـــة
ـــنــــتـــخب ا
ــتـــكــامل ا
وجتــــاوز
ت كـــــــــــل
الصعوبا
ت لـــــــــــــــــالن
ومـــــــــــؤكـــــــــــد
الحــــــــــــــــــــدود
لـرغــبـتــهـا في
مـــــــواصــــــلــــــة
حتـــــــــــقــــــــــيـق
االجنـــــــــــــازات
حصـرا في مو

اجهة اليوم .
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الـــيــابــان وواحـــدة بــوجه الـــبــرازيل
وقــبــلـهــا أدركت الــتــعـادل عـن طـريق
الــنــجم بــرونـود 115االنــعــطـافــة في
ــربع تــدارك االمــور والــتـحــول إلى ا
الذهـبي وتدرك كـرواتيـا ان علـيها أن
تقدم مـا مطـلوب منـها في لقـاء اليوم
حتـــديــداوان تـــتــرك مـــا حــقـــقــته في
ـاضــيـة خــلـفـهــا وهي الـتي االدوار ا
قــدمت مـبــاريـات تــكـتــيـكــيـة ولــعـبت
عـنـاصــرهـا الـدور الـكـبــيـر في الـنـقل
ـسـاحات الـسريـع للـكـرة وفي خـلق ا
ـنافـسـ ويـقدم وايـقاف انـطالقـات ا
جهود بدني الالعب كل ما ليـدهم 
عــالي كـمــا ظـهــر الـكل امــام الـيــابـان
والـبــرازيل دون ان يـشـكـل اي تـاثـيـر
ــتــمــيــزين ــســتــوى ا عــلـى االداء وا
لـــلـــنــهـــايــة الي مـن اجملــمـــوعــة وفي

ـــقـــدمــة مـــودريش ا
رغـم بـــــلـــــوغه 37
سـنـة لكـنه بـقي
يـشــكل مـركـز
الــــــــــثـــــــــــقـل
وحـــــــاضــــــر
لــــــتــــــقـــــد
احلـــــــلـــــــول
ويـــــــــعــــــــــلم
مدرب الفريق

ميسي
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{ الـدوحـة- وكاالت - وجـه أسطـورة كرة
الـقدم البرازيلية بـيليه رسالة إلى النجم
الـبــرتـغـالي كـريـسـتــيـانـو رونـالـدو عـقب
إقـصـاء الـبـرتـغال مـن نهـائـيـات مـونـديال
قـــطـــر 2022 عـــلـى إثـــر اخلـــســـارة أمــام

غرب بهدف دون رد. ا
ودخـل رونـــالـــدو في نـــوبـــة بـــكـــاء عـــقب
اإلقـصـاء من الدور ربع الـنهـائي للـبطـولة
ـية وانـتـهـاء حـلم التـتـويج بـالـلقب الـعـا
ـهـنـية إذ سـيـكون ي في مـسـيرته ا الـعـا
ـهاجم الـبالغ 37 عـاما مـن الصـعب على ا
ـشـاركـة في مـونـديـال كـرة الـقـدم الـقـادم ا
ـقــرر إقـامـته في أمـريـكـا وكـنـدا 2026 وا

كسيك. وا
وكـتب بيلـيه إلى رونالدو ردا عـلى تعليق
الــبـرتــغـالي عــلى اإلقـصــاء من مــونـديـال

قطر: شكرا جللعنا نبتسم يا صديقي.
ـح رونالدو عقب اإلقـصاء من مونديال وأ
قـطر إلى أنه ال يفكر في االعتزال الدولي

وخــاصـة بــعـد الــتـقــاريـر الــتي زعـمت أن
الــبـرتــغـالي أخـبــر زمالءه في غــرفـة خـلع
ـالبس أنه اتــخــذ قــرارا بـــالــتــخــلي عن ا

نتخب البرتغالي. ا
”QJ « W uDÐ

وكــتب رونــالــدو رســالــة عــبــر صــفـحــته
ـوقع "فـيـسـبـوك" جـاء فـيـهـا: الـرســمـيـة 
"لـألسف انــتــهى احلـــلم بــاألمس أريــدكم
جـميـعا أن تعـرفوا أنه قـيل الكثـير وكتب
الـكثـير وجـرت التـكهـنات بـالكـثيـر ولكن
تــركــيـزي مـع الـبــرتــغــال لم يــتـغــيــر ولـو
لـلـحظـة. كنت دائـما واحـدا أقاتل من أجل
هـــدف اجلــمـــيع ولن أديـــر ظــهـــري أبــدا
لــزمالئي وبــلــدي".إلى ذلك غــادرت بــعــثـة
ـنـتـخب الـبـرتـغالـي العـاصـمـة الـقـطـرية ا
الــــدوحـــة غــــداة خـــروجه مـن الـــدور ربع
الـنـهائي لـبطـولة كـأس الـعالم لـكرة الـقدم
ـغـربي من دون 2022 عــلى يـد نـظــيـره ا
.واتــخـذ كــريـســتـيــانـو عــدد من الالعــبـ

رونـالـدو قـائـد مـنـتـخب الـبـرتـغـال قرارا
غـادرة مع بـعثة بـالبـقاء في قـطر وعـدم ا
مــنــتــخب بالده.كــمــا قــرر عـدد مـن العـبي
مـنتـخب البـرتغال الـبقـاء لفـترة أطول في
قــطـــر مــثل بـــرنــاردو ســيــلـــفــا بــرونــو
فـرنـانـديز وديـوغـو دالـوت روبن نيـفـيز
روي بــاتــريـــســيــو رافــائــيل غــويــريــرو
رافـائيل لياو جـواو كانسيـلو وماتيوس
نــونــيــز.ولم يــشـارك الــنــجم الــبــرتــغـالي
نتخب اخملـضرم في التشكيلـة األساسية 
ــونـديـال قـطـر بالده فـي آخـر مـبـاراتـ 
2022 أمــام كل مـن ســويـســرا في دور الـ
ـغرب في الدور ربع النهائي حيث 16 وا

. بارات  الدفع به بديال في كال ا
وأصـبح رونـالـدو العـبا حـرابـدون أي ناد
في الـوقت احلـالي عقب فـسخ مانـشسـتر
يــونـايـتـد قــبل أسـبـوعـ تــعـاقـده وبـات
بـإمكانه االنتقـال إلى أي ناد ضمن صفقة

مجانية.

قـــبل الـــهـــيـــأة الـــعـــامـــة لـــلـــنــادي
األنتـخابـات جرت بـحضـور معاون
مـديــر شــبـاب وريــاضــة احملـافــظـة

الـكــابـ عــبـاس مــالك فـخــر الـدين
والــكـابــ عــبــاس كـبــون مــسـؤول

ديرية . الشعبة الرياضية في ا
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إحـتـضن مـنـتــدى الـشـهـيـد صـبـاح
الـكـرعاوي اإلنـتـخابـات الـتكـمـيلـية
لــنـــادي نــفـط الــوسط الـــريــاضي 
ـنـتـدى  وذلك عــلى قـاعـة مـسـرح ا
بية الوطنية وبإشراف اللجنة األو
الـعـراقـية مـكـتـب األنـديـة والـلـجـنة
العليا للرياضة في القطاع النفطي
 و جلنـة اإلشراف عـلى النادي في

شركة خطوط األنابيب النفطية .
“uH « ÊöŽ«

وذكـر بيـان لـلنـادي تـلقـته (الـزمان)
بـحـضـور اعـضـاء الــهـيـئـة الـعـامـة
جرت اإلنتـخابات التـكميلـية لنادي
نـــــفط الـــــوسـط يـــــوم أمس األول 
والــتي أســفــرت عن فــوز الــكــابــ
يــاســ خــضــيــر رزاق و الــكــابـ
حـسن جـواد جـبـر بـعـضـويـة ادارة
الـنـادي  حــيث حـصـل كلً مـنــهـمـا
على 70 صوتـاً بـعد إنـتخـابهم من
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قف  بالثُمامةِ وأمأل ساحها زجال 
وحيي زياشَ ذاك الفارسَ البطال 

واهزج بصوتك باألشعار سِفرَهمُ
من الرباطِ الى بغدادَ مرجتال

واكتب على الريح تاريخاً يسجلهُ
اسودُ اطلسَ في (الدوحاءِ) مكتمال 

وامدح حكيمي وقدر بِرَّ والدةٍ
فؤادها حولهُ للهِ مبتهال

واذكر مآثرَ (للركراك) قائدَهُمْ
كيف القيادةُ تذكي نارها شُعال

رابط باإلعزاز نذكرهُ كذا ا
والفألُ فيك ايا (بو فال ) محتفال

وارفع ( لياس بونو) الف قبعةٍ 
ستارهُ لعرين األسدِ منسدال

شدوا ثالثاً على االقرانِ فاكتسبوا 
سبعَ النقاطِ تباهي من سما وعال 

لن ينسَ ما حييَ الكروات صولتهمْ
واحلظ ساء لدى البلجيك اذ نزال 

غدا يدوي بساح اجملدِ صوتهمُ
اذا يظهرون ولالسپان مُعتَزَال 

هي الرياضةُ حب في تنافسها 
مالك جداً كان ام هزال  ب ا

ال حقد فيها وال كرها يجددهُ
وروكَ ) او خُذال ان فازَ في لعبهِ (ا

لكنهُ هاجس التشجيع في خَلدي 
يسمو بروحي فأهدي فوزهم أمال
{  عن مجموعة واتساب
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طـربة أنغام نـشاطها الـفني بعد أستـأنفت ا
ان تخطت أزمتها الصحية األخيرة وعادت
لـتــصـويـر احلـلـقـات اجلـديـدة من الـبـرنـامج
الــذي يـحــمل اســمــهــا وبـدأت بــحــلــقـة مع

الـنــجم الــلـبــنــاني رامي عــيـاش بــيـنــمـا 
ـوعـد ـنـتـظـر في الـقـاهـرة  تـأجـيل حـفـلـهـا ا
قبل.بدوره آخـر في شهر شباط من الـعام ا
صـــرح طــبـــيب الـــفــنـــانــة  الـــدكــتـــور أكــرم
نـزل بعـد تلقـيها العـدوي إنهـا عادت إلى ا
ناسب مبـينا أن وضعـها الصحي العـالج ا
عاد طـبيعيا ومستقـرا بشكل كبير وتماثلت
لــلــشــفــاء بــشـكـل تــام  وأضـاف أنـه وفــقـاً
حلالـتـهـا الـصـحيـة فـهي قـادرة عـلى الـعمل
من الــنـاحـيـة الـطـبـيـة  ولـكن قـرار عـودتـهـا
ــقـبــلـة هـو لـلــفن من جــديـد خالل الــفـتـرة ا
قـرارها الـشخـصي.وسبق أن أعـلنت أنـغام
وقف نشـاطها الفني بالكامل بعد تعرضها
ـضاعـفات كـبـيرة عـقب اخلـضوع جلـراحة

عاجلة.
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ـرأة واألسرة والـطـفولـة النـيـابيـة الـعراقـية رئـيسـة جلنـة ا
ناهضة العنف ناسبة اليوم الدولي  شاركت في مؤتمر 
ـنـاهـضـة الـعنف رأة وإحـيـاء حلـمـلة الـ(16يومـاً)  ضـد ا

القائم على النوع االجتماعي.
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رئــيس مــجــمـع الــلــغــة الــعــربــيــة
ــوت الــســبت بــالــقــاهــرة غــيــبه ا
والـــراحـل نـــاقـــد أدبـي ومـــفـــكـــر
ـي من مـوالــيـد مـحــافـظـة وأكـاد

كفر الشيخ عام 1938.
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سـار الـرقـمي الـعراقي االعالمي الـعـراقي قـرر مـجـلس ا
ومــنــصــة الــتــواصل الـــرقــمي مــنــحه الــوســام الــعــراقي

للمحتوى الرقمي الوطني 2022.
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عـنونـة ( مـسقط ي الـعراقـي ادار االحد الـنـدوة ا االكـاد
في بــغــداد .. قـــراءات وحــوار) الــتي أقــيـــمت في الــبــيت
التـراثي لدار بابل للـثقافـات وشارك فيـها عدد من االدباء

العرب من سلطنة عمان واالردن إضافة إلى العراق.
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الكـاتب العراقي صـدرت له الطبـعة الـثانيـة من كتابه (من
اليـحضره االلهام) بواقع 515 صفـحة مزيدة ومنقحة عن

دار العطاء في قم االيرانية ويتألف من ثالثة فصول.
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ركز الثقافي العربي في الباحث االدبي السوري ضيفه ا
ـحـاضـرة أدبـيـة بـعـنـوان (لـغـتـنـا اجلـمـيـلة بـيت يـاشـوط 

إبداعاً وتأليفاً).
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الـبـاحـثة الـعـراقـيـة تتـحـدث في أمـسـية مـوسـيـقـية ثـقـافـية
ـركـز الـدولي لـدراسـات يـقـيــمـهـا عـصـر الـيـوم الـثـالثـاء ا
ـوسـيـقى الـتـقـلـيـديـة في قـاعـة الـربـاط بـعـنـوان (االطـوار ا

الغنائية العراقية ترانيم سومرية خالدة).
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ي االردنـي نــظـم له فــريـق مــبـــادرة (نــحـــو خــلق االكــاد
حـميـد) في اجلـامعـة األردنيـة بعـمان  مـحاضـرة دينـية 
بحضـور أعضاء الهيئت التدريسية واإلدارية وحشد من

طلبة اجلامعة.

ـاضي لـدعـوة غـداء اقـيـمت في في تـعـود هـذه الـصـورة ألوائل عـشـريـنـيـات الـقـرن ا
بستـان  ياس بـاشا ابن عبـد الرزاق جلـبي  اخلضيـري  للمـلوك الثالثـة علي وعبد
ويـظهر كـرمة  الشـريف حس  ( مـلك احلجاز )  الله وفـيصل أوالد  شريف مـكة ا
في الـصـورة :االول عـلى الــيـمـ من اجلـالـســ كـامل جـلـبي اخلــضـيـري وبـجـانـبه
ياسـ اخلضـيري  واالول عـلى الـيسـار نوري الـسعـيد.والـثـالث من يسـار الواقـف
لك  عـبدالله وفيصل ثم فخري لك علي ثم ا هوحتـس قدري والثالث من اليمـ ا

. االول من اليسار االمير زيد بن احلس جميل.وفي اخللف 
{ (الصورة من مجموعة واتساب)
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إذا كــنت تــبــحث عن عـالقــة فــقـد تــتــوافــر لـك فـرص
جيدة.
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تـمهل في احلـكم على اآلخـرين بانـفعـال وعصـبية بل
هدّ أعصابك واضبطها.
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يشـتـد الـغضب وتـشـعر بـعـدم األمان او تـطـالب بحقّ
وتُقابل برفض فتنهار. 
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اسع لـتـحـسـ مـيـزانـيـتك. حتـصـد ربـحـاً أو جـائـزة.
ترغب بالتجديد.رقم احلظ 3.
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حان الوقت لـتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب
مَرِن وإيجابي .
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حــاذر الــفــشـل في الــصــفـــقــات الــتــجـــاريــة وجتــنب
عسول. اخملادع والكالم ا

”uI «

الـطرف الـثاني يـتعـاطف معك بـشكل كـبيـر ولن يخذل
آمالك.
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تـتــلـقـى جـوابــاً وتـتــحـمس لــتــطـبــيق نـظــريـة أو فــكـرة
جديدة.يوم السعد االربعاء.
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 الـــتـــحــرّر مـن اخلـــضــوع يـــلـــزمك تـــقـــد تـــنــازالت
للشريك.يوم السعد االربعاء.
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تـثـبت قـدراتك اإلداريـة والتـنـفـيـذيـة والقـيـاديـة. تـتـمتع
بحضور ذهني ملفت.
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تـأزم مع الشريك قد تكون له تـبعات سلبية  الوضع ا
عليكما.رقم احلظ 2.
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جتنب الوقـوع ضحـية األفكـار السـوداء. ال توقع على
. عقد أو تباشر عمالً

 u(«

Âu−M «Ë X½√  ULKJ « oÐUDð

اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
الــتـي تــقــرأ وتـــكــتب
افـــقــا وعـــنـــوديــا في

الوقت ذاته:
 1- مــذنـب مــرئي من

االرض
 2- مدينة ينية

 3- عاصمة البيرو
 4- يـــــحـــــصل عـــــلى

راد ا
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ريا العـاني اسم ينمو اسرع من الضـوء في بلورة الريادة والتـجديد العمراني وع
اجـستير في هنـدسة ريا الـعاني احلاصـلة على شـهادة ا ي. ا على االستـحقاق الـعا

هندسة العمارة من جامعة (ام أي تي) االمريكية.
والـتقـدير الـعلمي من الــ (ام أي تي) وهي جـامعـة امريكـية  وجدت اصال لـلربط ب

العلوم اخملتلفة في فلسفة تطبيقية موحدة ال سابقة لها عبر التاريخ.
عمارية ويعـد مكتبـها الهنـدسي في نيويورك  RAW-NYC معـلما من معالم الـثورة ا
ـهندسة ريـا الى الـتمسك بحـرية احلركة لـلمجسدات في في امريكـا والعالم. تذهب ا
ـدرستي الـسوريـاليـة لدى ؤسـس  ـيزة تـعـود الى جهـود ا فـضاء الـتكـوين وهذه ا
كان من جذور والدته ـتفردة  لتحريـر اجلسد وا سلفـادور دالي وتكعيبيـة بيكاسو ا
ومـنـحه صـفـة كـونـيـة حـتى تـبـدو الـتـكـويـنـات االولى لـفن الـعـمـارة لـدى ريا الـعـاني 
شـبيهـة باالطـباق الطـائرة وذات مدلـول جتريدي. وبـسبب تـعمقـها في فلـسفة الـعمارة

االسالمـيــة حــيث الــقـبب ال
اعــمــدة لــهــا بل هي ســمـاء
حتـت ســمـاء ابــعــد وكــذلك
التـطـويـع االجـمل لـلـمـنـائر
الــتي تـــتــجه الـى الــســمــاء
ـــا عالقـــة عـــامـــوديـــا دو
ـنــحـهـا افــقـيــة وهـو مــا 
الــتـــفـــرق الـــبـــصـــري في
الــتـــجـــديــد وريـــادة الــفن

عماري . ا
حـازت ريــا عـلى الـعـديـد
ــيـة  مـن اجلـوائــز الــعـا
وهي مـتميزة في تصميم

مــؤسـسـات الـبـيـئـة اخلـضـراء
الدقيقة وقد منحت كرمها لدار االيتام العراقية مع الناشط الذهبي.

هـنـدس الـعـراقيـ والتي الريـادة في فـضاء الـعـمران الـفـني ميـزة حتـسب لكـبـار ا
وروث التشكيلي حلضارات العراق وتلك يعزوهـا البعض ارتباط الذهنية العراقية بـا
االبعاد مـن االشكال واجملسـمات واالبنـية واالدوات واخلزف والـتصاميـم التي الهمت
فنانـ عراقي تشكيلـي من قبل كجواد سليم ومحـمد غني حكمت ورافع الناصري
وضياء الـعزاوي واسـماعـيل فتـاح التـرك وماهـود احمد وحـافظ الدروبي فـي تقمص
الـتـشـكـيل الــسـومـري الـبـابـلي واضــافـات الـتـجـسـيــد في حـضـارات اشـور وكـلـدان
ألـوف في التعبير اخلـارجي لتتحول العـمارة في مهدها العراقي الى واخلروج عن ا
وسـيلة مـتقـدمة من وسائل الـتعبـير الفـني وان تضـمنت في بدايـاتها تـتويجـا لعروش

اليك واباطرة التاريخ االنساني االول. و
متزج بثقافة االضافة عماري لريا العاني يتـأتى من االلهام ا االختالف في النسيج ا
احلــضـاريـة االخـرى من الـوعي الــغـربي الطالق الـفـضـاء الــداخـلي وجـعـله فـضـاء ً

مـطلـقا رغم وقـوعه ب جـدران التـحديد كـما في تـصمـيمـها لـلسجن
الـنـسـائي في واليـة نـيـويـورك االمـريـكـيـة حـيث يـرى الـسـج
نـشودة فـضاء داخـلـيا قـابال للـتأمل واالبـداع وكبح حريـته ا
ــشــاعـر الــدفــيـنــة. وريــا الـعــاني هي مُــهــنـدســة مــعـمــاريـة ا
ومُصـممة مشاريع استثـمارية ولدت في بغداد في السادس
تـحدة من شـهر آذار عام 1966  وتُقـيم حـاليـا في الواليـات ا

األمريكية.
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أقـامت مـنـظـمـة نـخـيل عـراقي الـثـقـافـيـة
جــلــسـة اســتــذكــاريـة تــأبــيـنــيــة لــشـيخ
اخملــرجــ الــراحـل فــيــصل الــيــاســري
ناسبة مرور أربع يوما على رحيله
حـضــر جـلــسـة الــتـأبــ عـائـلــة الـراحل
وعـلـى رأسـهــا شـقــيـقـي الـراحل عــصـام
وشـفيـق  كمـا حـضـر اجلـلـسة جـمع من
الـفـنـانـ مـنـهم: مـحـمـد شـكـري جـمـيل
فاطـمـة الـربيـعي عـواطف نـعـيم رياض
شهـيد وسـمرقـند اجلـابري إضـافة الى
ي واإلعالمي ومـحبي الفقيد. األكاد
ادار اجلــلــســة اإلعـالمي شــاكــر حــامــد
قائال في مفتتحهـا  (تقديرا من مؤسسة
ورئــيـسـهـا مـجـاهـد ابـوا نـخـيل عـراقي 
الهـيل لـلمـسـيرة الـكـبيـرة الـتي جسـدها
والراحل من الراحل نـقـيم هـذه اجللـسـة
مواليد  1933عمل في الصـحافة واصدر
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة وروايــة قــبل ان
عمل في التلفزيون يتوجه الى السينما 
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الـــســوري وانـــتج واخـــرج الــعـــديــد من
كـما اسس نـقـابة االعمـال الـتـلفـزيـونيـة 
وعمل فـي مؤسـسة الفـنـان في سـوريـا
شتركة وقدم برنامجه الشهير البرامج ا
افـتح يـاسـمـسم وسالمـتك واخـرج عـدد
من االفـالم الــتــســجـــيــلــيـــة والــروائــيــة
حول مؤسسة اخرها(بغداد حلم وردي) 
الديـار الى فـضاء واسع في تـسـجيل كل
االعـمـال الـتـاريـخـية وكـانـت مسـرح لـكل
نـستـذكره الـيوم وكل من عمل العراقـي

معه). 
وقـال اخملـرج مـحـمـد شـكري جـمـيل (اذا
اردنــا ان نـبــحث عن احلــقـيــقــة في هـذا
ــعــتــدل يــظــهــر امــامــنــا صـوت اجلــو ا
الـذي ودعـني بـعد ان رحـوم الـيـاسري ا
طـالـبـا مـني ان ارعى عـجـز عن الـنـبض 
تذكرت يوم ودعته في دمشق كان نفسي
كــان مــحب لــلـفن مــديــر لالذاعـة هــنــاك 
تحركة كان السينمائي وسحر الصور ا
دؤوب وحــريص عــنــدمـا كــنــا طالب في
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الـسـيـنـمـائي قـيس الـزبـيـدي (الـيـاسـري
صديق عمـري رحيله خـسارة كبـيرة لكن
ذكــراه بـاقــيــة الى االبـد)وأشــار الــكـاتب
واالعالمي عــبــد الــعــلــيم الــبــنــاء (شيء
صـعب ان نـؤبن واحـد من اعالم الـعراق
جتـــربــتـه امــتـــدت الى الـــوطن الـــعــربي
اسس بــرامج مــشـتــركـة اعــتــبـره مــبـدع
شـامل كـان كـاتب قـصـة قـصـيـرة ورواية
ثم انتقل الى السينما والتلفزيون خرج
اجريت اجيال من االعالمي والـفنان 
له حوار شـامل في مـجـلة الـسـينـمـا كان
الـيـاسـري بـودق لـبـنـاء العـراق وانـا من
احملظوظ عاشرته سـن طويلة وكنت
ــسـلـسل افـتح يـاسـمـسم ـتـابـعـ  من ا

الذي كان يشرف عليه الياسري).
وشهادة اخرى من الفنانة عواطف نعيم
قــائــلــة (افــتـح يــاســمــسم ابــوابك نــحن
االطـفال كـنـا نـنتـظـر ان يـطل علـيـنـا هذا
البرنامج واليـاسري شخصـية مهمة في
الوسط الـفـني الـعراقـي صاحب مـسـيرة

ثــانــويــة االعـظــمــيــة). واخــتــتم شــكـري
حـديــثه بـالـبــكـاء عــلى صـديق الـطــفـولـة
ــســيـرة ورفــيق الـدرب طــوال ســنـوات ا

الفنية.
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ـقيم في وجاء في كـلـمة شـقيـقه عـصام ا
ـــانـــيـــا (رحل شـــقـــيـــقـــنـــا الـــيـــاســري ا
ونــسـتــذكــره الـيــوم في اربــعـيــنــيـته مع
مـؤسـسة نـخـيل عـراقي) مـضـيـفـا(اخـيرا
ـــعــلـم وفــقـــدانه تـــوقف الـــدرس ورحل ا
خسارة كبيرة) وأضاف (شكلت جلنة في
ـــانــيـــاالصــدار مـــخـــطــوطـــة لــفـــيــصل ا
ونــــطـــلـب من كل مـن لـــديه الــــيـــاســـري 
مــخــطــوطــات ورســائل ان يــزودنــا بــهــا
لـالســـتـــفـــادة مـــنـــهـــا) مـــشـــيـــرا الى ان
ـشـخـاب وسط الـراحل(ولـد الـراحل في ا
حقـول العنـبر). وقـال عنه الـرياضي رعد
حـــــمــــــودي (بـــــوجع ارثـــــيـك وابـــــكـــــيك
دمـا.مــعـمـورة دارك رافــقـتك كـثــيـرا كـنت
مــشــرقـــا حــنــونــا عــلـي). وقــال الــكــاتب

طويـلـة واتـكلم الـيـوم عن الـوفاء الـنـبيل
مــرت ظــروف صــعــبـة عــلى لــلــيـاســري 
الـعــراق مـنـهــا ظـرف احلـصــار جـمع كل
الفنان العراقي في قناة الديار والكل
كان يـعمل كي يـحمي هـذه اجملمـوعة من
ثقف كان وفـيا لم يغادر العراق حتى ا
ـيـز الـيـاسـري تلك ومـا  بـعد االحـتالل 
يـحمل انـسانـية صـادقة الرقـة واحلنـان 
عــنــدمــا يــتــحـدث .الــرحــمــة لــلــيــاسـري

والرحمة لنا جميعا).
وحتــدث عـــنه اخملـــرج صــالح الـــصــحن
قـائال(الـذاكـرة الـتي نـحـمـلـهـا لـلـيـاسري
غنية  كنا على تواصل دائم وباستمرار
نحـمل قـيمـة علـيا لـهـذه الشـخصـية في
شهد الـفني والثـقافي) واضاف (دعوة ا
الـى تـــاســـيس مـــركــــز ابـــحـــاث يـــعـــنى
بـالسـمـعي والـبـصري وان اكـون جـنـديا
ويحـمل كل مقتنـيات الياسري اعمل فيه
من اشــرطـــة وافالم وابــحـــاث ولــقــاءات

معرفية كي يصبح مدرسة لألجيال).
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كرمت إدارة مهـرجان قـرطاج الدولي
لـلمـسـرح نقـيب الـفنـانـ العـراقـي
جـــبــــار جــــودي في حــــفل اخلــــتـــام

بــجــائـــزة صالح الــقــصب الــدولــيــة
لإلبداع. جاء التـكر بصفـته الفنية
سـرحية كـمخـرج وسيـنوغراف من ا
جـمـهـوريـة الـعـراق في حـفل اخلـتام

ـسـرحـيـة وتكـر كل أليـام قـرطـاج ا
من الـــفــــنـــان تــــوفـــيق اجلــــبـــالي و
ديوني من تونس.  الدكتور محمد ا
واكـد جـودي أهـمـيـة جـائـزة الـتـمـيـز
بــأسـم فــنـــان كـــبـــيـــر ورمــز عـــراقي
الــــدكـــــتـــــور صالح الـــــقـــــصب وفي
مـهــرجـان مــؤثـر في الـوطـن الـعـربي
سـرح ومبدعـيه مثل ومهم لـصنـاع ا
ــســرحــيــة.  وشــارك ايــام قــرطــاج ا
الـــعــراق بــعــمــلـــ مــســرحــيــ في
ـهـرجــان الـذي انـطـلـقـت فـعـالـيـاته ا
لـلــفـتـرة من  3كـانـون االول اجلـاري
واختـتمت السـبت.إذ يشـارك العراق
ــســرحـي  (حـرب من خالل الــعــمل ا
الــعــشـر دقــائق ) تــألــيف عــلي عــبـد
الـــنـــبي الـــزيـــدي واخــراج الـــفـــنــان
ابـــراهـــيم حـــنـــون. وكــــذلك الـــعـــمل
ـسـرحي ايـزدان  الـعمـل من تـأليف ا

كرار فياض إخراج مهند علي
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ــطــرب الـــراحل جــورج ردن دت طــلـــيــقـــة ا
الـراسي عارضـة األزياء جـويل حا على
اتـــهـــامــات أســـرته بـــالـــتــســـبب فـي وفــاته
بـالــتــهــديــد بـ(فــضــحــهم) بــنــشـر عــدد من
احلــقــائق.وقــالـت حــا في مــقــطع فــيــديــو
نشـرته مجـلة (اجلـرس) اللـبنـانيـة عبـرموقع
(إنـسـتـغـرام): (أنـا هـبـدأ أفـضح احلـقـائق
وأفـضح عـيـلـته ويــا قـاتل يـا مـقـتـول ومش
هـــســـكت ألنـــكم بـــتـــعـــمـــلـــوا قــلـق عـــشــان
مــصــاحلـــكم وأهــدافــكم).و ســـبق وأعــلــنت
طلـيقة الـفنان الـراحل اللجـوء إلى السفارة
األمـريــكـيــة الــتي حتـمـل جـنــسـيــتــهـا بــعـد
تـأكـيـدهـا تـلـقيـهـا تـهـديـداً بـالـقتـل من أسرة
الـــراسي التـــهــامــهـم لــهــا بـــالــتـــســبب في
طرب اللبـناني قد لقي مصرعه قتـله.وكان ا
 بـعــد اصـطـدام سـيـارته بــحـاجـز أسـمـنـتي
عـلى الـطـريق الـدولي الـفـاصل بـ احلـدود

اللبنانية السورية.
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{ لــــــوس اجنــــــلـــــوس-(أ ف ب) -
أعـلــنت شـركـة اإلنـتـاج األمـريـكـيـة
"ســـيــرتـــشاليت بـــيــكـــتــشــرز" أن
مـشـروع فـيـلم مـن تألـيـف جنـمة
الـــبــوب األمـــريــكـــيــة تـــايــلــور
ســــويـــفت وإخــــراجـــهــــا قـــيـــد
اإلعـــــــداد. وقــــــال رئـــــــيــــــســــــا
"سـيرتـشاليت" ديفـيد غريـنباوم
ومــاثـيــو غــريـنــفـيــلـد في بــيـان
"تـايلور فـنانة ومؤلـفة فريدة من
نـوعـهـا والـتـعـاون مـعـهـا شـرف
ومـدعاة سرور حـقيقي فـيما هي
تـنطـلق في هذه الـرحلة اإلبـداعية
غنية ثيرة".وليست ا اجلـديدة وا
الـبالغة  32 عـامًا غريـبة عن الفن
الــسـابع إذ سـبق لــهـا أن كـتـبت
وأخـرجت فيلـماً قصيـراً بعنوان
"أول تــــــــوو ويـل: ذي شـــــــورت
فــيـلم" فــاز بـجــوائـز "إم تي في
فـــيـــديـــو مـــيــوزيـك" وكــان
مـــؤهـــلًـــا لـــلــتـــرشح

لألوسـكار ضمن فـئة أفضل فـيلم قصـير.وأعربت
الـنجمة في أيلول الفـائت خالل مهرجان تورنتو
الـسـينـمـائي عن رغـبتـهـا في إخراج فـيـلم.وقالت
ناسبة ألنني يـومها "أود أن تسنح لي الفرصة ا
أحب ســرد الــقـصـص بـهــذه الــطـريــقــة".ودخـلت
ـوسـيـقى األمريـكـية سـويـفت هـذ السـنـة تاريخ ا
مع احـتالل عـشـر أغـنـيـات من ألـبـومـهـا الـعـاشر
"مــيـدنـايــتس" الـذي طُـرح في  21 تــشـرين األول
راتب الـعشر األولى في تـرتيب "بيـلبورد كـامل ا

هوت 100  في سابقة من نوعها.
عـلى صـعـيـد آخر  تـداول مـتـابعـون عـبـر وسائل
الــتـواصل االجـتــمـاعي مـقــطع فـيــديـو لـلــنـجـمـة
الـتركـية الـشهـيرة "هـاندا ارتـشيل" والـذي أثارت
من خـالله اعـجـاب اجلـمـهـور الـعـربي بـهـا.حـيث
ظــهـرت في الــفـيــديـو وهي تــسـتــمع إلى اغــنـيـة
ــصـري الـشـهـيـر "عـمـرو "تـمــلّي مـعـاك" لـلـنـجم ا
ديـاب".كـما أبـدت سعـادتهـا باسـتـماعـها لـكلـمات
األغـنـيـة حـيث تـفـاعلت مـع األغنـيـة بـشـكل كـبـير
وبـدأت تـرقص عـلى أنـغامـهـا وانتـقل اجلـمـهور
ــتـابـعـون الى وسـائل الــتـواصل االجـتـمـاعي وا

للتفاعل معها.

 تايلور
سويفت



ستودع { باريس (أ ف ب) يبدو ا
الـــــــواقع فـي ضــــــواحـي بــــــاريس
لـــلـــوهـــلـــة األولى مـــبـــنى عـــاديّــا
مــــســـتـــودع بال نــــوافـــذ جـــدرانه
مطلية جزئيّا  وفيه آليّات ضخمة.
وحـــدهـــا بــــعض أكـــيـــاس الـــتـــبغ
والفالتر تفضح وجهة استخدامه
وهـي صنع سجائـر تهريب.دهناك
فـي بــلـــدة بــوانـــسي الـــبـــالغ عــدد
ســـكـــانـــهـــا  750نـــســـمـــة قـــامت
اجلــمــارك الــفـرنــســيــة في كــانـون
األول/ديــســمــبــر  2021بــتــفــكــيك
مـصنع سري إلنـتاج السـجائر في
أول عـــمـــلـــيّــــة من نـــوعـــهـــا عـــلى
ـوقع بـعـيد األراضي الـفـرنـسـيـة. ا
عـن األنـــظــــار غـــيــــر أنه مــــرتـــبط
ـحـاور الطـرق الرئـيـسيـة وقريب
مـن بـاريس. عـثــرت فـرق اجلـمـارك
فـيه عـلى سـلـسلـة آلـيـات في حـالة
ــعــاجلــة الــتــبغ وإنــتـاج ــتــازة 
ـســتـودع الــســجـائــر. في أرجــاء ا
تتكدّس أكياس قمامة مليئة ببقايا
الــتــبـغ ولــفــائف الــورق ومــجــامع
ـوقع غــراء تــشـهــد عـلـى نـشــاط ا
ـنـصّـات احملـطّـمة سـابـقـا. وعـلى ا
تـتكدّس الـواح من الكرتـون طبعت
ــاذج عــلب الــســجــائــر عــلــيـــهــا 
لـتقطـيعهـا وحتويلـها إلى عبوات
تعترضها عبارة “التدخ يقتل.”
وعــــلى إثـــر تـــلك “الــــســـابـــقـــة?”
اكــتــشــفت اجلــمــارك الــفــرنــســيــة
مــصـنــعـ ســريّـ آخــرين واحـد
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ية ومعها دول محركات البحث ومنصات التواصل االجتماعي العا
مـخـتـلفـة مـشغـولـة بـسن تشـريـعـات ورفع قضـايـا في احملـاكم ضد
ضللة والكاذبة وفي بعض الدول العربية جتري مروجي االخـبار ا
مالحقـة مدون وصـحافيـ وكتّـاب بتهـمة تغـريدات او تصـريحات
او نـشـر اخـبـار تـتـهم بـأنـهـا غـيـر صـادقـة وتـتـرتب عـلـيـهـا احـكـام

الحقة. بالسجن وا
ـيـة كبـيـرة في نـشر االخـبـار الـكاذبـة عـبـر تقـنـيات هـنـاك جتارة عـا
مـتـقدمـة ومؤثـرة ويـتم استـخـدام خبـراء ومعـلـومات حـقيـقـية إلنـتاج
كـنـها مـعلـومـات جـديدة كـاذبـة لـكنـهـا تـمتـلك قـوة اقـناع عـالـيـة و
الـوصــول الى نـطــاقـات واســعــة في الـرأي الــعـام وأحــيـانــا جتـعل
أصحـاب القرار السياسي او الـنُخب مضطرة لـلتراجع خطوة امام
ـيديـا احلديـثة. تيـار ضاغط صـنعـته تلك الـكارتالت الـكبـيرة عـبر ا
وهؤالء يـنشـطون في مـواسم االزمات الدولـية كـما حـصل في بداية
ـضــادة لـفــايـروس كــورونـا وحــوادث الـزالزل ظـهــور الـلــقـاحــات ا
ومواسم االنتخابات وسواها. وذكر واحلروب وانهيار البورصات 
معـهد ماساتشوستس لـلتكنولوجـيا األمريكي قبل أربع سنوات في
ـيـاً دراسـته االسـتـطالعـيـة ان األخــبـار الـكـاذبـة تـنـال انـتـشـاراً عـا
أسـرع وأكـبـر من االخـبـار احلـقــيـقـيـة الـصـادقـة وهـذه مـشـكـلـة ال
يـسـتـهـان بـهـا وهـي خـارج الـسـيـطـرة في مـعـظم األحـيـان وحتـتـاج
واجهـتها وإصالح اخلـلل الواقع في التـأثير موازنـات ماليـة عاليـة 
ا ال تكون النتائج ـؤسسات ور في قطـاعات مختلفة من الناس وا

بعد ذلك مستوفية لشروط النجاح أيضاً.
ي من نـشـر االخـبار لـكن الـدول الـعـربيـة تـسـتـغل االمـتـعاض الـعـا
ضلـلة لتـستحـدث قوان وتـشريعـات قامعـة للحـريات الشـخصية ا
في الـتـعـبـيـر بـحـجـة نـشـر األكـاذيب  من دون ان يـكـون هـنـاك حد
ـية او مـحلـية فـاصل لـلتـفرقـة والتـميـيز بـ منـصات ومـحركـات عا
ـنهـج ألخبـار  غـيـر حـقـيـقـيـة بـعـيـنـهـا وب نـاشط ـولـة لـتـرويج 
محـترق قلبه عـلى بلده الغـارق في الفساد والـتردي والظالم ويكتب
معـبرا عن بعض تلك احلرائق الـتي قد تنتـابها كلمـات من السهولة
تـخصصة في القـمع للنيل من ان تسـتغلها أجـهزة الدول العـربية ا
ـرتبط بجهات أو منصات تحمس أو اإلعالمي غير ا ذلك النـاشط ا
ـرتبط بـاحلكـومات يـعيش قـابل جند انَّ االعالم ا أو منـظمـات.في ا
في عصـور ساحقـة في التخلف وحتـركه آليات مـتعبـة وجاهلة وفي
أحـسن األحوال مسـيسـة ال ترى سـوى مصالح ال »يـعيش «وال
»يسقط «التي تعود بالعرب دوماً الى العهود الشمولية مهما

ـقـراطـيـة واحلـداثـة والـتنـويـر. الى تـغـطت األنـظـمـة بـشـعـارات الـد
ألون الفـضاء جانـب ذلك جند ان الـوزراء والنـواب والسـيـاسيـ 
علومات اإلعالمي كلـما كانت فرصـتهم مواتيـة الى ذلك بالوعـود وا

الكاذبة من دون ان يدخلوا حتت طائلة احملاسبة من اي قانون.
 أهناك كذب شرعي ودستوري وآخر خارج الشرائع والقوان ? 

أعـشقُ احلزنَ عـندمـا يـكون مـضيـئـاً والفـرح عنـدمـا يكـون شامـلًـا واألمل عنـدما
يكون قريبـاً واأللم عندما يكون تطهيراً للذنوب والبكاء عندما يكون فرحاً والدمع
عنـدما يكون قـصيدة والسـجال عندمـا يكون مثـمراً والصمت عـندما يكـون بليغاً
والـكـالم عـنـدمـا يـكـون ثـمـيــنـاً والـذهب حـول جـيـد امـرأة فــقـيـرة ومالبس الـعـيـد
للـيتـامى وبـيوت آمـنة لأليـامى واألرامل والـثكـالى وقوت في جـيب كادح ورائـحة
أبي عندمـا يعود من العمل وصالة أمي وجتـاهل زوجتي بنثـري وشعري وقيادة
السيارة وأنـا ثمل وحانات بغداد أيام زمان وأغاني فيروز وسعدي احللي وهاني
ـنــشـاوي وتالوة عــامـر شـاكــر ووائل جـسّــار وداخل حــسن وتـرتــيل وجتـويــد ا
الكـاظمي وأدعـية مفـتاح اجلـان وسورة يوسف والـكتابـة بغـير أوقاتـها وروايات
عبـد الرحـمن منـيف ودوستـويفـسكي وأشـعار أراغـون وسعدي يـوسف في ديوان
قـصـائـد أقلُّ صـمتـاً وسـامي مـهـدي في ديـوان الزوال ورسـول حـمـزا تـوف وكزار
حـنتـوش وسمفـونية الـفصـول األربعة لـفيفـالدي ومـعزوفة مـلجأ الـعامـرية لنـصير
ـظفر الـنوّاب وكوارث شمّـة وال يا صديـقي لكـاظم الساهـر والقـصائد الـشعبـية 
نـصيف الـنـاصـري عـلى صـفحـة الـفـيس بـوك ونـادي األدباء وجـان دمـو بـتـمرده
وضياعـه وعلي حسـ عبيـد عندمـا يتغـابى وجناة عبـد الله بصـعلكـتها والـغربة
يدان ـركزية وسـاحة ا كـتبة ا عنـدما تكـون وطناً والـوطن عندما يـكون حنـوناً وا
والـتحرير وعـربتي اخلشبـية التي كنت أبـيع منها الـبيض بالدهن إلـى اجلنود عند
الـفجـر في ساحـة الـطيـران واجلنـود عـندمـا يغـنـون حتت القـصف وطبـيب كـتيـبة
دبابات أشبـيلية الشاعر حامد القيسي وصبري في سجن الفرقة األولى وفراري
انـعي من رابـيـة اشـوان وصالح زنـگنه إلى الـشـمـال مع هـاشم معـتـوق وأحـمـد ا
إنـسانـاً وقاصاً مـثيـراً للـدهشة وحـركة ثـوَّار العراق الـشعـبيـة التي كتـبت نظـامها
الـداخلي في “سـرگلو ”حـيث مكـان الثـوَّار من البـيش مرگه وأسـير إيـراني بعـمر
نكوب الذي أعدم أمام ناظري في الورد كان يغني بلغة فارسية ويبكي واجلندي ا
مـيدان الفرقـة األولى ومكتـبتي التي بعـتها حـتى يسعفـني ثمنـها بزواجي وعريف
لك من أهالي احلمزة الغربي والتدخ مع اخلمر ورقص رعيل الدبـابات حمزة ا
وسباق اخلـيول وجـريدة طـريق الشعب والـقطـار النازل الغـجريات فـي الكمـاليـة 
إلى البـصرة ومـرآب النـهـضة والـنسـوة الالئي يبـعن الـقيـمر في مـرآب العالوي
ومحاضرات الشيخ الوائلي وشجن الصوت لدى باسم الكربالئي ونعي اخلطيب
عـبد الـزهرة الـكعـبي في قـراءته للـمقـتل احلسـينـي وموكب الـعبـاسيـة وأناشـيدهم
وكب الـثائـرة وعمي مـيرزا الـنوَّاب الـذي أعدم مـطلع الـسبـعيـنيـات بسـبب قيـادته 
حـسـيـني هـتف ضـدَّ الـطـغـيـان واجلـوع والـتـشـرّد في بـغـداد والـنوم عـلى عـشب
حديـقـة األمـة  وركـوب الـطـائـرة وفي حـقيـبـتي زجـاجـة خـمـر وكـتـاب ورؤية وردة
اجلوري فـوق سـلـة مـشمش وامـرأة تـتـلـفع بـعبـاءة الـصـوف وخـيام الـبـدو ونـهر
ناذرة وهدير مكائن الديزل; وتسلّق أشجار اليوكالبتوس والسباحة الغازي في ا
في نهر عمـيق وكعك مع الشاي عند العصـر والغفوة حتت شجرة توت هناك في
هـدي سـاعة غـروب والفـنادق الـرخيـصة مع األصـدقاء قـام ا بسـات كـربالء وا
شـائ ومبـاريات منـتخب العـراق والرياضـة في أسبوع ومـاء السبـيل ورايات ا
وتعليق مـؤيد البدري ويوسف العاني بـدور عبود يغنّي وسهـير إياد في مسرحية
ان والـت قـصة حب مـعـاصرة لـفالح شـاكـر وعمـر الـسراي بـدمـاثة خـلـقه والرمـَّ
والـرطب اجلني وفاحت عـبد السالم بـحرقةِ قـلبهِ علـى الوطن وحنـان ستار موزان
وسـرحان علي الـسوداني وبـحَّة الصـوت لدى عبـد السـتار ناصـر وهمس حسب
الـشيخ جـعـفـر وابتـسـامة فـهـد األسـدي ونكـات طـالب الـسودانـي وهدوء مـحـمد
وَّال ومـقهى حسن عجـمي وتأتأة كمال خضيـر وفول هاشم في األردن وعرق ا
ـاجدي وأزقـة احليـدر خانة وحـزن حمـيد قـاسم وقصة سبـتي وطمـوح خزعل ا
الشـمس الشمـس جلليـل القيـسي التي لم يـلتـفتـوا لهـا في مؤتـمر الـسرد; ودعاء
ـنبعثـة من سيجارة امرأة عـمياء لقـناة الشرقـية ولسعـد البزاز والغـيوم األرضية ا
سلـمان داود محـمد وذكـرى محمـد نادر تـمشي كنـاقة من قـبيلـة قريش وشُـكبان
ولوحـات عـبد األمـير عـلون وسـتار كـاووش وأبو نـاذرة  مـجنـون مديـنـة الطـفولـة ا
داود نـادل مـقهى حـسن عـجمي الـذي وهـبنـي ثمن شـطـيرة طـعـام عنـدمـا كنت بال
نـقود وشحـاذة نفق ساحـة التحـرير التـي أعطتـني ربع دينار حـتى أسد رمقي من
نـزل ومن بيع اجلـوع في سنـوات احلصار ودجـاجاتي الـتي ربـيتهـا فوق سـطح ا
ثلجة في بيضها كـنتُ اشتري لوازم عائلتي الـصغيرة سنوات احلصـار والِجعة ا
تـمـوز وفـولـگـات شارع اجلـمـهـوريـة وجـسـر األحـرار عـنـدمـا أقـطـعهُ مـشـياً عـلى
تدح مسرحيـاته وخالد علي مصطفى في بياض األقدام يوسف الصـائغ عندما 
قلبه واحمـد عبد اجمليد كـربالئيا وعبد الـلطيف الراشد وصـباح العزاوي وهادي
ـوسـوي وجمـال حافظ واعي وامـرأة اسمـها لـوعة عـشق وأخرى السـيد وحـامد ا
ومحمد عـبد فيحان في صموده هديل احلمام وثالـثة وجهها أجمل من قـصائدها 
ومحـمد زمـان كضـميـر شعـري وشلش الـعراقي الـذي طالتْ غـيبـته راديو دجـلة
ريـر بعـيداً عن أنـظار الـعالم قـبري اجملـهول الـذي سأنام فـيه إلى األبد وبكـائي ا
وحالوة الـدهـ وكـبـة السـراي وگص أبـو سـتـار الـذي اندثـر وأقـراص احلـبوب
لـطرد الكـآبة وابـني مُزكّى عـندمـا يتـكلم خلـيطـاً من اإلنكـليـزية واللـهجـة العـراقية
الـتـجوال عـند سـاحل احمليط الـهـندي ودمـعي يتـساقط عـلى الـعشب الـسهـر ليال
ـعارك حـتى لو ـرآة عنـادي في ا الصـوم في رمـضان حـياتي عـنـدما أراهـا في ا
عهد الزراعي الذي عـشقتُ فيه ثالث ملكات خرجت مهزومًـا بيتنا في اإلسكـان ا
واحـتـرت أي منـهنَّ اخـتـار حـتى وجـدتُ نـفـسي مـطـروداً مـنـهنَّ أول رسـالـة غرام
كتبتهـا في الصف السادس ابتدائي مطارحة الهيام فوق السطح مع ابنة اجليران
ـا كنت مـراهـقـاً جـنوني الـذي احـسـبهُ جـميالً
الشهـداء الذين حملتهم بيدي واجلندي اإليراني
الـذي دفـنـته بـنـفـسي عنـد مـشـارف قـاطع جـبـهة
الطـيب انتحـاري الفاشل خلـمس مرات الرواية
ـفاجئ وندبَ التي أسـعى إلكمالـها قـبل موتي ا
أختي الـكبرى الشجي على قبور األهل وعشقي

إلى وطني الذي دمَّرني.
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لــلـتـعـلـيب في لــونـغـفـيل (شـمـال)
والــثـانـي لـلــتـخــزين في بــوانـسي
نـفسها.د ويـشهد تهـريب السجائر
ازدهـارا كبيرا وضبطت السلطات
الـفـرنـسـيـة أكـثـر من  284طـنـا من
تـــبغ الــتــهــريب عــام  2020و402
طـنا في  2021وأكـثر من  600طن
أكـثر من ثلثيـها تبغ سجائر خالل
األشهر العشرة األولى من .2022
وتـثــيـر األربـاح الـتي يـولـدهـا هـذا
الـتهريب شهية عـصابات إجراميّة
غـــالـــبـــا مـــا تـــنـــشـط في تـــهـــريب
اخملـدرات وتسـعى لتنـويع عمـلها.
وأوضح مـديـر جـهـاز الـتـحـقـيـقات
ــالــيـة الــقــضـائــيــة في الــشـؤون ا

كلف الـقاضي كريـستوف بـيروو ا
قـــضـــيـــتي بـــوانــسي أن “كـــلـــفــة
الــصـنع هي يـورو واحـد لــلـعـلـبـة

والباقي هامش ربح.”
Ë—u  5 ö  WF

وتــهـيــمن مـنـظــمـات إجــرامـيـة من
أوروبــا الـشــرقـيــة تـمــتـد من دول
الــبـلـطـيق إلى دول الــبـلـقـان عـلى
تـــهــريـب الــتـــبغ. وبـــعــدمـــا كــانت
ـــصــانع الــســـريــة تــتـــمــركــز في ا
أوكــرانـيــا ثمّ بـولــنـدا بــدأت تـقـام
مــــــــــواقـع أقــــــــــرب إلـى أســـــــــواق

التصريف وال سيما في بلجيكا.
ــــواقع اآلن إلى وتــــنـــتــــقل هـــذه ا
فـــرنــــســـا حـــيث تــــمـــثل الـــســـوق

الـسـوداء حـوالى  %30 مـن سوق
سافة ب الـتبغ سعيـا لتقلـيص ا
اإلنـتاج واالستهـالك الدخار نفقات
الــــــــــــنـــــــــــقــل. وأوضـح رئـــــــــــيـس
االسـتخبارات اجلمركـية الفرنسية
ـصـنـع الـسري فـلـوريـان كـوال أن ا
ـدة أقــصـاهـا ثـالثـة أشـهـر يــعـمل 
ويـــنــتج مــتــوسط  700عــلــبــة في
الـدقيقة و 4200عـبوة في الساعة.

ـا أن ثـمـن اآللـة يـتراوح وتـابع “
ب  50و 200ألـف يـــورو فــــهـــذا
يــعــني تــغــطـيــة الــتــكـالــيف خالل
بضعة أيام وتكون هوامش الربح
مـــذهـــلــة وغـــالـــبــا مـــا تـــســتـــقــدم
ـة ــنـظـمـات اإلجـرامـيّـة آالت قـد ا
سُــحــبت مـن اخلــدمـة مـن بــولــنـدا
وبـلغـاريا ومـولدافـيا حـيث الكـثير

من مصانع التبغ القانونيّة.
وبـحـسب تـقـديـرات االسـتـخـبارات
ـصـانع تدرّ اجلـمـركيّـة فـإن هذه ا
 80إلى  120ألـف يورو في ثـماني
ســاعـــات تــشــغــيل في الــيــوم مــا
يـــعــني ســـبــعــة مـاليــ يــورو في
ثالثـة أشـهر. ونـتج تـفكـيك مـصنع
ثــــــــــان فـي بــــــــــويــــــــــنــــــــــسـي فـي
أيــلـول/ســبــتـمــبـر عن مــعـلــومـات
اسـتخباراتـية جمركـية حول إنزال
ــنـطـقــة الـصـنــاعـيـة شــحـنـة في ا
وحتــديـدا في مـوقع شـركـة لـلـعـزل
احلـــــراري. وتــــوجـــــهت فـــــرق من
ــوقع عـنـد الــفـجـر اجلــمـارك إلى ا

مــســارا آخــر ثم أن نــلــتــقـي عــنــدمـا
نـصـبح جـاهـزين تـنـقّال خـالل سـنوات
الـتدريب ب عدة مـطاعم حائزة جنوم
مــيــشـالن في اســبــانــيــا وســويــســرا
وفـرنـسـا.وقـبل أن يـسـتـقر فـي باريس
حـــيث عــمل فـي مــطــعم آالن دوكــاس
عــمل ســيــرجــيـو لــعــامــ في مــطـعم
“جـاردان دي سـانس ”فـي مـونـبـلـيـيه
(جــنـوب فـرنــسـا) إلى جــانب تـوأمـ
آخـرين حـائـزين تصـنـيف ثالثـة جنوم
مــــــيـــــشـالن هــــــمـــــا جــــــاك ولـــــوران
بـورسيل.ويتابع سيرجيو جالسا قرب
شـــقــيــقه فـي مــطــعـــمــهــمــا “مـــطــبخ
الـشـقـيـقـ توريس“ ”كـنّـا مـنـفـصـل
لــكن كـنّـا نـلـتـقـي شـهـريـاً في مـطـاعم
فـنـتـناول وجـبـة لـذيـذة وننـفق الـقـليل
الـذي كنـا جمعـناه ونـخطط للـخطوات
الــتــالـيــة في اســتـراتــيــجـيــتــنـا: أنت
تـتولّى اللـحوم واخلضـر وأنا السمك
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{ بـرشـلـونـة (أ ف ب)  –عـنـدمـا كـانـا
يــبـلــغـان الــثـامــنـة صـمّـم سـيــرجـيـو
وخــافـيـيــر تـوريس عـلى أن يــصـبـحـا
طـاهـيـ ويحـقـقـا إجنازات كـبـيرة في
هــذا اجملــال. وبـعــد أكـثــر من أربــعـ
ـتـحـدران من سـنـة جنح  الـتـوأمـان ا
بـــرشـــلــونـــة في رفـع هــذا الـــتـــحــدي
بــحـصــولـهـمــا عـلى  تــصـنــيف ثالثـة

جنوم أعلى درجة لدليل ميشالن.
وفـي مقـابـلـة مـع وكالـة فـرانـس برس
يــقـول خـافـيـيـر ( 51عــامـاً) مـتـبـسّـمـاً
“كــانت اخلـطــة مـثــالـيـة.”ولــتـحــقـيق
الـنـجـاح قرّر الـشـقـيـقان الـلـذان فـاجأ
اخـتيـارهـما جملـال عمـلهـما أسـرتهـما
ـفـرده اخلــضـوع لـتـدريـب كلّ واحـد 
ــكـنـة من بــهـدف جـمـع أكـبـر كــمـيـة 
ـعـلومـات.ويضـيف خـافيـير “عـنـدما ا
غــادرنـا بــرشـلـونــة كـانت الــفـكـرة أن
يــسـلك سـيــرجـيـو مــسـاراً وأسـلك أنـا

{ نــيــويــورك (أ ف ب)  –تــعــتــزم تــويــتـر
إعـادة إطالق خدمة اشتراك مدفوع جديدة
ـسـتـخـدمي االثـنـ سـتـكـون أغـلى ثـمـنـاً 
أجـهـزة “آبل ”وتـتــضـمّن نـظـامـاً لـتـوثـيق
ـنـصة. وغـرّدت الـصفـحة احلـسـابات في ا
الـرسمـية لـتويـتر الـسبت “سـنعـيد إطالق
+تــويــتـر بــلــو+ الـتي تــتــضـمّـن اشـتــراكـاً
ـوقع مـقـابل  8دوالرات أو شــهـريـاً عـلى ا
 11دوالرات ألنـظـمـة +آي او اس+ وتـتيح
ــيـزات لــلــمــسـتــخــدمــ االسـتــفــادة من ا
اخملــصـصـة لـلـمـشــتـركـ وأبـرزهـا عالمـة

الـتـوثـيـق الـزرقاء.”وأشـارت اجملـمـوعـة إلى
ستخدم أنّ الـعالمة الزرقاء يحصل عـليها ا
عـقب عمـلية حتـقق.وسيـتحوّل لـون العالمة
إلى الــذهــبي حلـســابــات الـشــركــات فـيــمـا
ســـيــصـــبح فـي وقت الحق خالل األســـبــوع

ؤسسات احلكومية. رمادياً حلسابات ا
وسـيُتـاح للمـشتـرك أيضـاً اخلاصـية التي
تـتيح لهم إمكـانية تصـحيح تغريـداتهم بعد
نـشـرهــا أو تـلك الـتي تـسـمح لـهم بـتـحـمـيل

مقاطع فيديو ذات جودة أفضل.
وغـرّدت صفحة تويتر الرسمية “شكراً على

صـبركم في الـوقت الذي كـنّا نـسعى فيه
إلـى إدخــال حتـــســيـــنــات عـــلى خـــدمــة
+بلو+.”ومنذ استحواذه على تويتر في
نهاية تشرين االول/أكتوبر أعلن إيلون
مـــاسك عن رغـــبـــته في إطـالق صــيـــغــة
ـنـصـة التي مـدفـوعـة لـتـنويع عـائـدات ا
ـالي بـصـورة كـبـيرة يـعـتـمـد وضـعـهـا ا

تأتية من اإلعالنات. على العائدات ا
وأُطـلقت أول صيـغة بعـد عشرة أيام من
ــــتـــعـــدّد اســــتـــحـــواذ رجـل األعـــمـــال ا
ــنــصــة أي بــدايــة الــنــشــاطــات عــلى ا
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قــــمــــريـــاً (“روفــــر (”يــــزن عــــشـــرة
كــيـــلــوغــرامــات من تـــصــنــيع دولــة
اإلمــارات.وســبق أن أرســلت الــدولـة
اخلـليجـية التي دخـلت حديـثاً مجال
االســتــكـشــاف الـفــضــائي مـســبـاراً
ريخ العام الفائت. وفي مدارياً إلى ا
ـستـكشف الـقمـري الذي حـال جنح ا
يــحــمل اسم “راشــد ”فـي الــهــبـوط
فـسيصـبح أول مهمة قـمرية تـنجزها
دولـــة عــربــيــة.وأشـــاد نــائب رئــيس
اإلمـارات وحـاكم دبي الـشـيخ مـحـمد
بـن راشـــــد آل مـــــكـــــتــــــوم بـــــإطالق
ـستكـشف واصفاً العـملية بـ”جزء ا
مـن بـرنـامـج فـضــائي طـمــوح لـدولـة
اإلمارات.”وغـرّد عبـر تويـتر “هـدفنا
ـعـرفـة وتـطـويـر قـدراتـنـا هـو نــقل ا
وإضــافـة بـصــمـة عـلـمــيـة في تـاريخ
الـبـشـرية  وكـان مـشروع “هـاكـوتو”
اخلــاص بـالـشــركـة الــيـابـانــيـة أحـد
ــشـاريع اخلــمـســة ضـمن الـالئـحـة ا
ـســابـقـة “غــوغل لـونـار الــنـهـائــيـة 

واشنطن (أ ف ب)  –الزمان 
 أقــلــعت األحـد من كــيب كــانـافــيـرال
مـركبة من صـنع شركة يـابانيـة تتيح
الــهــبـــوط عــلى ســطح الــقــمــر وقــد
تـصبح أوّل مركبـة خاصة وكذلك أول
مــركـبــة يـابـانــيـة تــهـبط عــلى سـطح
ــركــبــة عــلى مـ الــقــمــر.وأُطـلــقت ا
صـــاروخ تـــابع لــشـــركــة “ســـبــايس
اكس ”مـن الــقـاعــدة األمــيــركــيــة في
فـلـوريـدا بـعـد تـأجـيل اإلقالع مـرت

إلجراء اختبارات حتقق إضافية.
ركبـة التي صنّعـتها شركة وأقـلعت ا
“آي سـبـايس ”الــيـابـانـيـة الـنـاشـئـة
وحتــمل مــســتــكــشـفــاً قــمــريــاً بـنــته
اإلمـارات على م صاروخ “فـالكون
 ”9عــنـد الــسـاعـة  2.38بــالـتــوقـيت
احملـلي ( 7.38بــتـوقـيت غــريـنـتش)
على ما أظهرت مشاهد نُقلت مباشرة
خـالل عـمـلـيـة اإلطالق.وحـتى الـيـوم
ـتـحـدة وروسـيـا وحــدهـا الـواليـات ا
والـصـ جنـحت في إنـزال روبـوتات
عــلى ســطح الـقــمــر عـلى بــعـد 400
ألـف كـــيـــلـــومــــتـــر من األرض.وقـــال
الـرئيس التـنفيـذي للشـركة اليـابانية
تـــاكــيـــشي هــاكـــامــادا فـي بــيــان إنّ
“مــهــمـتــنــا األولى ســتـرسي األسس
إلطالق اإلمـكانات التي يتيحها القمر
وإنـــشـــاء نـــظـــام اقـــتـــصـــادي قــوي
وحــيـوي.”وتــعــتـزم “آي ســبــايس”
الــتي يـقـتـصــر عـدد مـوظـفــيـهـا عـلى
حــوالي مـئـتـ إنـشـاء “خــدمـة نـقل
دائم ومنخفض التكلفة إلى القمر.”
وأشـارت الشركة إلى أنّ الهبوط على
ـرئي من الـقـمـر مُـتوقّع في اجلـانب ا
ركبة نـيسان/أبريل .2023وحتـمل ا
الــتي يـتــراوح حـجـمــهـا بــ مـتـرين
ـتـر مــسـتـكـشـفـاً ومــتـرين ونـصف ا

اكـس-بـرايـز ”الــتي انــتـهت من دون
إعـالن أي فـــائـــز إذ لم تـــتـــمـــكّن أي
شــركـة من إنـزال روبـوت عـلى سـطح
وعد احملدد ( .(2018إال الـقمر قبل ا
ــــــــــــــشــــــــــــــاريـع أنّ عــــــــــــــدداً مــن ا
اسـتـمـرّت.وترغب الـشـركـة اليـابـانـية
ــســـاهـــمــة بـــبـــرنــامج أيـــضـــاً في ا
“أرتـيـميس ”الـتـابع لوكـالـة الفـضاء
األمـيركية (ناسا).وبعد حتليقها فوق
الـقمـر واجتـيازهـا مسـافة لم تـصلـها
أي كـبسـولة صاحلـة للـسكن من قبل
هـبـطت كـبسـولـة أوريـون الفـضـائـية
الــتــابــعـة لــنــاســا األحـد فـي احملـيط
ــرحـــلــة األخــيــرة من الـــهــاد في ا
مـهـمة “أرتـيـمـيس  ”1الـتي تـنـطوي
عـلى رهـانات كـبـيرة لـوكـالة الـفـضاء
األمـيركية. ودخلت الـكبسولة الغالف
اجلــــوي لألرض بــــســــرعـــة  40ألف
كـيـلـومتـر في الـساعـة ودرجـة حرارة
تــبــلغ  2800درجــة مــئــويــة أي مــا
يوازي نصف حرارة سطح الشمس.

واخلبز واألطباق الباردة.”
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ــثل مـطـعــمـهـمـا الــذي افـتُـتح عـام و
 2018تـتويـجاً حلـلم طفـل يـتحدران
من حـي شـعـبي في بـرشــلـونـة عـشـقـا
الـطـبخ بـفضل جـدتـهمـا الـتي أت على
غـرار كثيـرين إلى برشلـونة من جنوب
إسـبانيـا بحثـاً عن مستـقبل أفضل في
كـاتـالـونيـا (شـمـال شرق) بـعـد احلرب

األهلية (.(1936-1939
ويـقولـسيـرجيو “كـانت جدتـنا تـعتني
ا أنها كانت تمضي يومها في بنا و
ـعـنى ــطـبخ نـشــأنـا في مـطـبـخ. بـا ا

احلرفي للكلمة.”
وكـبر التـوأمان في أجواء دافـئة أعادا
إحـيـاءهـا عنـدمـا اتـخذا قـرارهـمـا قبل
أربع سـنوات بفتح مطـعمهما اخلاص
بـــعـــد أن حــــازا جنـــمـــتـــ في دلـــيل
مـيـشالن فـكـانت انـطـالقتـهـمـا األولى
فـي مـشــروع ضــمـن فــنـدق كــبــيــر في

برشلونة “دوس سييلوس.
”وقـام الـشقـيـقان عـندهـا بـزيارة أكـثر
من مـئـتي موقع قـبل أن يقع خـيارهـما
عـلى مـستـودع صنـاعي قد يـستـقبل
خــمــســـ شــخــصــا في كلّ وجــبــهــة
يـقدمها فيجلسون حول ثالث طاوالت
مُــدّت في وسط الـقـاعـة فـيــمـا يـنـهـمك
الــطــهـاة من حــولــهم. وتـبــلغ تــكـلــفـة
اخــتـبـار هــذه الـوجـبــة الـفـريـدة 255
يـورو يحـصل فيهـا الزائر عـلى أطباق
من قـائمة التذوّق تـضاف إليها  160
يـورو في حـال رغب في تـنـاول النـبـيذ

مع األطباق.
ـبــلغ مــرتـفــعــا جـداً  ويُــعــتـبــر هــذا ا
بـالـنـسـبة إلـى العـديـدين في إسـبـانـيا
حـيث يـبـلغ احلـدّ األدنى لألجـور نـحو

ألف يورو.

{ إفـروان (الــنـيـجـر) (أ ف ب)  –لـم يدَعْ
الــغــوجن أحـمــد خــضـخــضــات شـاحــنـة
الـــبــــيك-آب وهـي تـــتـــقــــدم عـــلى دروب
الــصـحــراء الـوعــرة في شـمــال الـنــيـجـر
تـنهكه وال الغـبار الذي راح يـلطخ بلونه
الـداكن ثـوبـه األزرق الـفـيـروزيّ حتـبـطه
بـل أطــلق الــعــنـان لــفــرحــته حــ الحت
أضـواء واحة إفـروان في اللـيل الصافي.
وصل مـوكب رئـيس الـبـلـديّـة أخـيـرا إلى
ستكـينة ب اجلـبال والصحراء قـريته ا
لـلمشاركـة في مهرجان “آير ?”أحـد اكبر
مــهــرجـانــات مــنـطــقــة الـصــحــراء الـذي
يــحــتـفي بــتــراث الـطــوارق وثـقــافــتـهم
والــــذي أقــــيـم هــــذا األســــبــــوع. وخالل
ــهــرجــان الــذي يــحــمل اسم ســلــســلـة ا
نطقة تتحوّل هيبة احمليطة با اجلبـال ا
قـلعة إفـروان الواقـعة على مـسافة 1200
كـلم من العاصمة نـيامي لثالثة أيّام إلى
واجـهة سـياحـيـة لبـلد مـهـدّد على كلّ من
حــدوده بـــفــعـل احلــرب الــتـي يــشـــنــهــا

نطقة. اجلهاديون في ا
قـصد إفـروان هذه الـسنـة حوالى خـمسة
آالف شـخص مـعـظمـهم أعـيـان مـحـلـيّون
وبـينهم بـعض األجانب فـبلبـلوا سكـينة
الــصــحـراء وخــمــول سـكّــانــهـا بــحــركـة
مـتواصلـة من السـيارات الـرباعـيّة الدفع
التـي تعبـر بكامـل سرعتـها تـاركة خلـفها

سحابات كثيفة من الغبار.
ــوسـيـقـيّــة ومـسـابـقـات بـ الـعـروض ا
ــشــاركــون ســاعــات ــضي ا اجلَــمـــال 
ــدّدين عـلى فـرش يــتـحـادثـون طـويـلـة 
وهـم يـحــتــســون الــشــاي في نــقــاشـات

تـسـيّر رحالت مـبـاشـرة بـ باريس وكلّ
من إغـاديـز وغـاو وكيـدال وغـيـرها. وظل
رالي بـاريـس-داكـار لـوقـت طـويل يــعـبـر

هذه الصحراء.
ال تــزال تــلـك احلــقــبــة تــلــهم اخملــيّالت
وتـسعى نـيامي الغـتنام ذلـك رغم حركات
ــاضــيــة وحــالــيــا احلــركــات الــتــمــرّد ا
اجلــهــاديــة الــتـي تــتــمــدّد في مــنــطــقــة

الساحل.
 إثـر قتل سـتّة فـرنسـيّ عام  2020عـلى
مـسـافة بـضـعـة كـيـلـومـتـرات من نـيامي
أعـلنت فـرنسـا النـيجر “مـنطـقة حـمراء”
وأوصت مــواطـنــيـهـا “بــشـدة ”بــتـفـادي
اضي الـذهاب إلـيـهـا بعـدمـا كـانت في ا
ـصدر الـرئـيـسي لـلـسيّـاح لـهـذا الـبـلد. ا

تـــكــشـف عن جتــذّر الـــهـــويّــة اخلـــاصّــة
ـنطقة ولو أن اجللسة تـتخلّلها أيضا با

زايا شاحنات تويوتا. إشادات 
لــوال االنـتــشـار الــعـسـكــري الـكــثـيف في
تفرّج يخال نفسه عاد في احمليط لكان ا
الـزمـن عـشــرين عــامــاً إلى الــوراء حـ
كـانت عـائـدات الـسـيــاحـة تـشـكّل قـسـمـا
ـــنـــاطق كـــبـــيـــرا من اقـــتـــصـــاد هـــذه ا
ـعتمـد إلى حـدّ بعيـد على الـصحـراوية ا
نـشاطـات غيـر رسـميـة وح كـان الذين
أصـبحوا الحقـا قادة حركات تـمرّد مجرّد

. مرشدين سياحيّ
كـانت الـنـيـجـر في ذلك الـزمن عـلى غرار
مــالي قــبـلــة سـيــاحـيــة كـبــرى في غـرب
إفـريقـيا وكـانت إحدى شـركات الـطيران

ونـصـحت بـاريس الفـرنـسـيّـ الـراغـب
في زيـــارة إفــروان بـــتــأجـــيل رحــلـــتــهم

“احملفوفة باخملاطر.”
وحـمل مـسـاعـد رئـيس الـبـلـديّـة حـمـادي
يـــحي عـــلى “هـــذه الـــســـفــارات ”الـــتي
“افــتــعــلت هــوسـاً ”في حــ أن الـنـزاع
يـجري عـلى بـعد أكـثـر من ألف كـيلـومـتر
من إفـــروان مـــؤكـــدا أنه “ تــأمـ كل
نـتـشرين ـنـطقـة هـنا .”وإلى اجلـنـود ا ا
واقع عدد روّاد بـأعداد تفوق في بعض ا
ــرشـد ـهــرجـان قــال ريـســا أغ بـوال ا ا
الـسياحي السابق الذي تزعّم حركة تمرّد
وهـو اليـوم مسـتشـار للـرئيس الـنيـجري
ــتـمــرّدين مــحــمــد بــازوم إنّ عــشــرات ا
الـسابق الذين يُعرفون باسم اإليشومار

وقع. “نُشروا في الصحراء من حول ”ا
وخالل الـرحلـة إلى شـيريـيه بـوّابة تالل
ـهـرجان تـينـيـري حـيث أقيم قـسم من ا
ــكـن رؤيــة شـــاحــنـــاتـــهم بـــرايــاتـــهــا
ـراقـبة الـبيـضـاء مـتمـركـزة في الـبـعيـد 
الـطـريق الـتي حتـوّلت إلى مـسـار سـباق
بــ حــوالى ثــمــانــ ســائـق يــتــبـارون
بخـشـونة مـطلـق الـعـنان آللـياتـهم على

الرمل.
ـشوي فـيـما تـتردّد تـقدّم أطـبـاق اللـحم ا
أصـداء آالت الـغـيــتـار الـكـهــربـائـيّـة بـ
الـكـثـبـان الـرملـيّـة الـزهـريّـة ثـاني أعـلى
كـثبـان في مـنـطـقـة الصـحـراء كـمـا يـؤكد
وسيقيّ عمارة الـسكان احملليون. يقول ا
ـعروف بـاسم بامبـينو “وكـأنّنا مـختار ا
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{ ريــكــيــافــيك (أ ف ب) في جتــربـة
كن فـريـدة من نـوعـهـا في الـعالـم 
لـلــزوار االقـتـراب من تـدفق حـقـيـقي
حلـمم الـصهـارة في قـاعـة للـعروض
في وسـط الـعـاصــمـة االيــسـلــنـديـة

كأنهم في حضرة بركان فعلي.
فـفي وسط القـاعة الـتي تشـبه صالة
سـيــنـمـا أقـيم هـيـكل تـصـطف عـلى
جـانـبيه عـوامـيد بـازلت  تـذكّر بـتلك
ـوجـودة عـلى شاطئ ريـنـيسـفـيارا ا
الــشـــهــيــر في جــنـــوب ايــســلــنــدا
ـــعـــروف بـــرمــلـه األســود. عـــلى وا
ـقاعد القـابلة للـسحب جلس نحو ا
 40زائــراً غـالـبـيـتــهم الـعـظـمى من
الــســيـــاح. ويــتــوجه إلــيــهم مــقــدم
الـعرض األسكـتلنـدي إيان ماكـينون
قـائالً “إنـه العـرض الـذي تخـتـبرون
نصهرة احلقيقية التي فـيه احلمم ا

تتدفق عمدأً داخل مبنى .”
وبـعـد حملـة لـبـضع دقـائق عن نـشأة
ــــشــــروع وعـن عــــلم الــــبــــراكــــ ا
االيـســلـنـدي  يـعـرّف فـيـلم وثـائـقي
بــأهم االنـفـجـارات الـبــركـانـيـة مـنـذ
اسـتـعمـار اجلزيـرة في نهـاية الـقرن
الـتـاسع.ثـم يأتـي اإلعالن الـذي طال
انــتـظـاره: “لــقـد مـرت خـمـسـة آالف
عـام تقريـباً لم تتـدفق خاللها احلمم
الــبـركـانــيـة في ريــكـيـافــيك … حـتى
ـتـوهـجة اآلن.”ثـم تنـسـاب احلـمـم ا
عـلى منـحدر فوالذي مـحاط بـالرمال
الـسوداء فتـضيء القاعـة كما لو أن
الـشمس أشرقـت فيها وتـغدو أشبه
تفرج على خلع بـفرن ما يحمل ا

ستراتهم. 
ـنـحـدر يُـصـدر الـسـائل وفـي آخـر ا
ـنـصهـر أزيزاً عـند احـتـكاكه بـكتل ا
اجلـلـيد ويـتصـاعد مـنه عنـدما يـبرد
صــــوت يــــشــــبه صــــوت الــــزجـــاج

كسور. ا
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نـــعــــزف في ديــــارنـــا ?”مـــوضــــحـــا أن
ـكـان الـذي ولـدنـا فـيه الـصـحـراء هي”ا

والذي كبرنا فيه تذكّرنا بجذورنا.”
ـدير اإليـطـالي لـوكـالـة الـسـفـريّات عـاد ا
“سـوسيـيـتي فـواياج سـاهـاريان ”روكـو
رافـا هذه الـسنـة إلى الصـحراء ألول مرّة
منذ  15سـنة. وهو نشأ في أغاديز مركز
ـنطـقـة وطـوّر فـيهـا نـشـاطه في اجملال ا
الـسـيــاحي قـبـل أن يـنـتــقل إلى الــتـشـاد
اجملـاور عند انـتشار “االضـطرابات ”في

النيجر.
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يقول “هـناك طلب شديد ”مشيرا إلى أنّه
جـــاء لــدرس احـــتــمـــال تــنـــظــيم رحالت
ـنـطـقـة. لـكـنّه أضـاف أن سـيـاحـيـة إلى ا

كان الـوضع ملـتبس مـوضحا “إن كـان ا
اذا آمـنا فـعال فسـوف يسـألنـا السـيّاح 

نحتاج إلى مواكبة عسكرية
وتــفــرض نــيــامي عــلى أيّ غــربي يــزور
الصحراء مواكبة مسلّحة لقاء بدل ماليّ.
وسـأل عــامل آخـر في اجملـال الــسـيـاحي
طــلب عــدم ذكــر اســمه “في أي بــلــد من
العالم يتجوّل السيّاح مع رشاش أمامهم

ورشاش خلفهم?”
وقـال رئيس جمـعية حـرفيّي إفروان قادر
حـمامـدة الذي يـصنع احلـلي منـذ ثالث
عـاما إنّه ال بـدّ من الـتسـلـيم بـأن مرحـلة
“مـا قـبل ”انـتـهت وأن ”الـسـيـاحـة التي
ســنــشـهــدهـا اآلن ســتــكـون عــلى الـدوام
ـواكبة عسكري ”مـضيفا “ال أدري إن

كان هذا يجذب السيّاح…”
لـكن هذا ال يعـني أنّه سيسـتسلم. وإن لم
يـعد السيّاح يـأتون إليه فهو اآلن يذهب
غـليـهم. عـوّل قادر حـمـامدة عـلى مـعارفه
لقـلب مـعادلـة عمـله فبـات يقـصد فـرنسا
بـنـفـسه كل سـنـة لـبـيع حـلي ومـنـتـجـات

جلديّة خاصة بالطوارق. 
يـقـول “ال بـدّ لـنـا من الــسـعي لـتـصـريف
مــخــزونـنــا فـي مــكــان آخـر.”ويــبــدو أن
نـطقـة هو هدف الـعديد من الـرحيل من ا
ســكّــانـهــا الــذين بــاتــوا يـتــوزّعــون بـ

سـاعـ إلى الهـجـرة وبـاحـث عن ذهب.
يـغادر محـمد بوعـميد ( 22عـاما) مـدينته
أربـعـة أشـهـر لـلـتـنـقـيب في أعـمـاق آبـار
مـواقع البـحث عن الـذهب في الصـحراء
عـلى أمل حتقيق ثـروة. ويقول “لم يـعهد

ثمة ما نفعله هنا.”

تـشـرين الثـاني/نـوفمـبر لـكـنهـا أحدثت
فــوضى في الــشــبـكــة االجــتـمــاعــيـة مع
ظـهـور عـدد كـبـيـر من احلـسـابـات تدّعي
أنــهـــا تــمــثل شــخـــصــيــات أو شــركــات

معيّنة.وعُلّقت اخلدمة بصورة فورية.
وكــان مــاسك وعـد بــأن تــعـاود اخلــدمـة
العمل في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر
قــبل أن يـعـلـن بـعـد أيـام قــلـيـلــة تـأجـيل
شروع إلى أجل غير مسمى حتى يتم ا
ــنـع انـــتـــحــال الـــتـــوصل إلـى نـــظـــام 

الشخصيات.

فـوجـدت أربـعـة أشـخـاص يـنـزلون
من شـــاحــنــة صــنــاديق خــشــبــيــة
كــبـيـرة عــثـرت الـفـرق فـي داخـلـهـا
عــــلى آالت لـــصــــنع الـــســــجـــائـــر.
ـــســــتـــودع الـــقـــائـم في طـــريق وا
مـــســـدود كــــنـــايـــة عن جـــدران بال
نــــوافـــذ وســــطح مـن الـــصــــفـــائح
ـعدنـية. وتشـير أشـغال عزله إلى ا

أنّه أعيد تأهيله مؤخرا. 
وعــلـقت عـمـيـلـة في اجلـمـارك “من
ـا يـجري اخلـارج ال نـرى شـيئـا 
فـي داخــــــله .”وأوقـف ســـــائــــــقـــــا
الــشـــاحــنــة وعــامالن جـــمــيــعــهم
مـــولـــدافـــيــــون رهن الـــتـــحـــقـــيق
ووضــعت أخـتـام عـلى اآلالت الـتي
تــقــدّر قـيــمــتـهــا مــا بـ  900ألف
و 1,8مـلـيـون يـورو بـحـسب جـهاز
الـتحقيـقات القضـائية في الشؤون
ـاليـة.وتـعتـبر هـذه خسـائر تـكبّـدها ا
ـهـربـون الـذين تـمـكـنـوا عـنـد تـفكـيك ا
صنع من استعادة اآلالت في مؤشر ا
إلى أهـمـيّتـهـا قبل أن تـضع اجلـمارك

يدها عليها مجدداً.
وقـال كريستوف بيروو “هذا يثبت أن
لـــديــهم الـــقــدرة عـــلى تـــعــبـــئــة عــدة
شـاحنات ورافـعات شوكيّـة السترجاع
هـــذه اآلالت خـالل بـــضع ســـاعـــات أو
بــضــعــة أيــام.”وفـي كلّ مــرّة تــقــبض
الـسلطات على عمّال بسيط غالبا ما
يـتـحدرون من أوروبـا الـشرقـيـة بدون
أن تـنجح في وضع يـدها على قادة

الشبكة.

{ رومــا (أ ف ب) نـدّد الـعـامـلـون في
مـجــال الـنـشـر والـكـتب في إيـطـالـيـا
الـسـبت بـإلغـاء احلـكومـة مـبلغ 500
ثـابة عالوة تقـدّم منذ 2006 يـورو 
لـلـشبـاب عـند بـلـوغم الثـامـنة عـشرة
من الــعــمـر حــتى يـنــفـقــونـهــا عـلى
الـثـقـافـة. وأشـارت احتـادات الـقـطاع
في بيان إلى أنّ “الـكتّاب والناشرين
ـصنّـعة وبـائـعي الكـتب والشـركات ا
ـكــاتب يـطــالـبـون لــلـورق وأمــنـاء ا
ـان واحلـكومـة بـسـحب اقـتراح الـبـر
إلــغـاء عالوة  500يــورو الـتي تـقـدم
لــلــشــبـاب فـي سن الــثـامــنــة عــشـرة
السـتخدامها إلنفاقـها على مشتريات

ثقافية

ـبـلغ “أتـاح آلالف وتــابـعت أنّ هــذا ا
الــشــبــاب اسـتــكــشــاف عــالم الــكـتب
واالطـالع عـلــيه أكــثــر بــاخــتـيــارهم
بـحريّـة ما يرغـبون في قراءته ?”كـما
أنه “دعـم الـــكـــتـــاب من الـــنـــاحـــيـــة
االقـتصاديـة وجعل البلـد الذي يُعرف
طـالعـة كثـيراً يـحقق سـكّانـه بعـدم ا
تـقـدمـاً كبـيـراً في هـذا اجملال .”ونـقل
ــعــهـد ــتــخـصــصــون أرقــامـاً عن ا ا
اإليــطــالي لإلحــصــاء تــشــيـر إلى أنّ
ُـوفَّـر لـلــشـبـاب عـزز الـقـراءة ــبـلغ ا ا
لـدى مَن هـم ب الـ 18والـ 21عــامــاً
فـارتفعت نـسبة الـقرّاء في هـذه الفئة
الـــعــمـــريــة من   46.8إلى  %54ب
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