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اتـفق رئـيس الـوزراء مـحمـد شـياع
مع رئـــيس حـــكـــومــة الـــســـوداني 
إقـليم كردستـان مسرور البارزاني
ــركــز عـــلى تــكـــامل الـــعــمل بـــ ا
واالقــلـيم وتـقـد افـضل اخلـدمـات
. وقــال بــيــان تــلـقــته لــلــمــواطــنـ
(الـــزمــــان) امس ان (الـــســـوداني 
إســتــقـــبل في الــقــصــر احلــكــومي
وجرى رافق له البارزاني والوفد ا
بــحـث بــحــضــور عــدد من الــوزراء
ــســؤولــ في ـــســتــشــاريـن وا وا
اسـتــعـراض أهم ــركـز واالقــلــيم  ا
ــسـتـوى الــوطـني ــلـفــات عـلى ا ا
وســــــبـل الــــــتـــــــكــــــامـل في عـــــــمل
احلــكــومــتــ عــلى ســبــيـل تــقـد
أفــضل اخلـدمــات لـلــمـواطــنـ في
جـميع أنحـاء ومحافـظات العراق).
ـــركـــز واالقــلـــيم  وعـــقـــدا وزراء ا
نـاقش اجــتــمـاعــا فـنــيــا مـوســعــا 
ــوازنــة  وتـأكــيـد ســرعـة قــانـون ا
حـسـمـها لـيـتـسـنى تنـفـيـذ اخلطط
شاريع الستراتيجية والبرامج وا
فـي مـجــال اخلــدمــات واالقــتــصـاد
واالســـــتــــثــــمـــــار وغــــيـــــرهــــا من
ــلـفـات.وقـال بـيـان ان (االجـتـمـاع ا
تـناول عـدداً من القـضايـا اخلالفية
بــ بــغـداد وأربــيل والســيـمــا مـا
يــتــعــلق بــقــانــون الــنــفط والــغـاز
ا جاء والـتشـديد عـلى حلّهـا وفقـاً 
فـي الدسـتـور). فـيـمـا رأى الـرئيس
رجـب طيب أردوغـان خالل اتصال

هــاتـفي مع رئـيـس الـوزراء مـحـمـد
شـيـاع الـسوداني أن إنـهـاء وجود
حـــزب الـــعــــمـــال الـــكـــردســـتـــاني
سـيـصب في مصـلـحة أمن الـعراق.
وقـال بـيـان تـابـعـته (الـزمـان) امس
ان (السوداني تلقى اتصاال هاتفيا
جـــرى خـالله بـــحث مـن اردوغـــان 
شتركة جـملة من ملـفات التعـاون ا
بــ الــبــلــديـن) واكــد اردوغـان ان
(بـالده تولـي أهـمـيـة كبـيـرة لـسالم
الــــعــــراق واســـتــــقـــراره وسـالمـــة
أراضـــيـه) واشــار الـى ان (إنـــهــاء
وجـود حـزب الـعـمـال الـكـردسـتاني
عــــلى األراضـي الـــعــــراقـــيــــة هـــو
صالح األمن القومي لهذا ضرورة 
الـبــلـد) ونـاقش اجلـانـبـان (تـأمـ
حـــصــة الـــعــراق مـن مــيـــاه دجــلــة
والـفـرات واسـتـمـرار الـتـعـاون في

اجملـــال الــتـــجــاري واالســـتــثـــمــار
ومــشـاركـة الــشـركـات الـتــركـيـة في
مـشـاريع البـنى الـتحـتـية واإلعـمار
بـالـعـراق) كـمـا تـطـرقا إلـى (الربط
الــســـكــكي بــ مــيـــنــاء الــفــاو في
الـــبـــصــرة واألراضـي الــتـــركـــيــة)
وجـدد أردوغان (دعـوته للـسوداني
لــزيـارة تــركـيــا فـضالً عن تــوجـيه
دعـوة له حلـضـور مـنتـدى أنـطـالـيا
الـدبلـوماسي حيث أكـد السوداني
أنه سيلبي الدعوة الرسمية لزيارة
تــركـيــا في أقـرب فــرصـة مــتـاحـة).
وكـان الــسـوداني قـد تـلـقى الـشـهـر
ـاضي دعـوة من أردوغان لـزيارة ا
تـركـيا سـلمـهـا له السـفـير كـوناي
كـمـا تلـقى رئـيس اجلمـهـورية عـبد
اللطيف جمال رشيد دعوة رسمية
مـن نــــظـــيــــره الــــتــــركـي لــــزيـــارة

أنـقرة.وشهدت العالقات ب بغداد
وأنــقـــرة تــوتــرا خالل الــســنــوات
ـــيــاه ـــاضــيـــة  بـــســبب مـــلف ا ا
وحـــزب الـــعــمـــال الــكـــردســـتــاني.
وتــــتـــعـــرض مــــنـــاطق فـي إقـــلـــيم
الـى قــصف مـــتـــكــررا كـــردســـتــان 
وقــد أطـــلــقت أنــقــرة بـــســبب ذلك 
مــؤخــرا عـمــلــيـات عــســكـريــة عـدة
داخـل األراضي الـــعـــراقـــيـــة ضـــد
مـسلحي احلزب  وهو أمر رفضته
احلــكــومــة  واعــتــبــرته انــتــهــاكـا
لــلــســيـادة الــعــراقــيـة لــكن وصف
الـرئـيس الـتـركـي وصف الـعـمـلـية
بــأنـهـا نــاجـحــة ولم يـسـتــبـعـد أن
تتبعها عملية برية. وافادت تقارير
بـان  العـملـية التـركيـة البـرية التي
ال تـزال معلقة بضغط امريكي ضد
الــعـمـال الــكـردسـتــاني والـوحـدات

الـــكــرديـــة في ســوريـــا قــد تـــشــمل
مــــنــــاطـق  في الــــعــــراق.  الى ذلك
بـــحث رئـــيس مــجـــلس الـــقــضــاء
مع الــسـفــيـر األعــلى فــائق زيــدان 
الـتـركي علـي رضا غـونـاي قضـايا
ــــــوقـــــــوفــــــ واحملـــــــكــــــومــــــ ا

األتـراك.وذكـر بيـان تـلقـته (الـزمان)
امـس أن (زيــــــــدان اســـــــتــــــــقــــــــبل
وجــــرى بــــحث عــــدد من غــــونــــاي
ـوقــوفـ ــتــعـلــقـة بــا الــقـضــايـا ا
واحملــــكــــومــــ مـن اجلــــنــــســــيـــة

التركية). 
أكــــد نــــائب رئــــيس وفـي تـــطــــور 
نـدالوي االتفاق ان مـحسن ا الـبر
مـع اجلـانب الـتــركي عـلى تــشـكـيل
ـياه جلـنـة مـشتـركـة حلل مـشكـلـة ا
ـتـكـررة. وقـال بـيان واالعـتـداءات ا
تــلــقــته (الــزمــان) امـس ان (الــوفـد
الــــنــــيـــابـي الـــعــــراقي بــــرئــــاســـة
ــنــدالوي الـتــقى رئــيس مــجـلس ا
األمـة الـتـركي مـصـطـفـى شـنـطوب
عــلـى هــامش مــشــاركــة الــوفــد في
ــانـــيــة أعـــمــال اجلـــمــعـــيـــة الــبـــر
ــنــعــقــدة في مــديــنــة االســيــويــة ا
انـطــالـيـا الـتـركـيـة) واشـار الى ان
(اللقاء بحث العالقات الثنائية ب
الـعراق وتركـيا  ومنـاقشة عدد من
ــلـفـات والسـيـمــا حـصـة الـعـراق ا
تـكررة على ـائيـة واالعتـداءات ا ا
احلـــدود) مـــؤكــدا (االتـــفـــاق عــلى
عاجلة هذه تـشكيل جلنة مشـتركة 
ـشاكل وتعـزيز التـعاون في كافة ا
اجملـاالت لتحقيق مـصالح البلدين

تبادل).  وفق مبدأ االحترام ا
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ــــعـــروف قـــانــــونـــيـــا  زمن ا
باراة  90دقيقة تتوزع على ا
شوط  45دقيـقة لـكل شوط
 مع اضـافــة بـعض الـدقـائق
كـــــــــوقـت بـــــــــدل ضــــــــــائع و
اســـتـــراحــة  15دقــيــقــة بــ
الـــشـــوطــ اي ال يـــتـــجــاوز
الوقت الساعت .بعد انتهاء
مـبــاراة مـنـتــخـبـنــا الـوطـني
الذي تغلب فيـها على شقيقه
ـنـتـخب السـعـودي بـهـدف ا
دون رد في مـبـاراة مـلـحـمـيـة
ـطـر في مـلـعب جـذع حتت ا
النخلة ضمـن بطولة خليجي
 25 خــــرجـت اجلـــمــــاهــــيـــر

الـعراقـية في مـحـافظـة اربيل و
اتخذت من شارع السايدين في
قـضاء عـنـكاوا مـقـرا الحتـفاالت
الـتي فـاقت زمن اربع مـبـاريـات
مـتـتــالـيـة مـعـبــرة عن فـرحـتـهـا
بهـذا الفوز الـذي افتقـدوته منذ
سـنـوات . حـسـ الـعـراقي ابو
ـشـجـعـ لــيث رئـيس رابـطــة ا
العـراقيـ في كردسـتان حتدث
هـاتـفـا بـصـوته عـال (الـعراق و
طر  امـطار خـير بـعـثهـا الله ا
ســبــحــانـه وتــعــالى لـــتــســانــد
مــنــتــخـبــنــا الـوطــني بــرحــتـله
اخلليجية  و يبق العراق فوق
اجلـميع  و امـلـنا كـبـير بـأسود
الــــرافـــــدين بـــــالــــوصـــــول الى
النهائي ومثلما ادخلوا الفرحة

الي العـراقي نـتمنى اليـوم 
ان يكـرروها في الـنهائي  واذا
احــتــفــلــنــا الـــيــوم حــتى بــعــد
مــنـــتــصف الـــلــيل ســـنــحـــتــفل
بـالـتـتـويـج للـصـبـاح و ال نـهـتم
بانـخفـاض درجات احلرارة الن

الفوز هو الدفء لنا).
و يضـيف كاكـا سامـال (مثل ما
تـشــاهـدون هــذا الـشــارع الـذي
اصـــــبح جــــزءاً مـن مــــدرجــــات
ــلـعب وجـمـيـعـا تـهـتف بـأسم ا
ـثل ــنـتـخب الــعـراقي الـذي  ا
جـمــيع ابـنـاء الـشـعب الـعـراقي
ومثلما شاهـدنا عدداً كبيراً من
ابــنـاء كـردسـتـان و احملـافـظـات
الــغــربــيــة  ذهــبــوا لــتــشــجــيع
ـنـتـخب في مـلـعب الـبـصرة و ا

اجنــاح بـطــولــة حــلــيـجي  25
تـشــاهـدون هــنـا في كــردسـتـان
نـفس الفـرحة و الـتجـمع  وهذا
دليل عـلى ان منتـخبنـا الوطني
هـــو اســــاس الــــفــــرحـــة الــــتي

يوحدها على شفاة اجلميع).

ـــقــــ االجـــانب الــــوافـــديـن وا
يــشـاطـرون اجلـمـهـور الـعـراقي
بــالـــتــشــجـــيع ومن بــ االالف
التي احـتشدت في هـذا الشارع
كــان هــنـــاك عــمــال نــظــافــة من
بــنــغالدش يــصــورون مــبــاشـر

ويـرسـلون الـى اهالـيـهم شـهوز
و عريف (احبـبنا كـرة القدم من
تفـاعل اجلمهـور العراقي خالل
لــعب مــنـتــخــبــهم الــوطـني  و
يـخـرجون الى الـشـارع يـرتدون
اعالم الــعـراق او صـور العـبـ

ـنتـخب الـعراقـي وهذا شـعور ا
جمـيل مع الهتـافات واالغاني 
فـوجـدنا انـفسـنـا نشـجع مـعهم
نـتـخب الـعراقي حـتى اصـبح ا
هـو مـنتـخبـنـا ونتـمـنى الفـرحة

دائما للشعب العراقي).

فـيـمــا تـؤكـد سـالـي الـتي كـانت
ترقص في السـيارة وهي تلوح
بـــالـــعـــلم الـــعـــراقي (جـــئت من
سـوريــا الى الــعــراق مــنـذ ست
سنوات و تعلمـت جميع تقاليد
الــشـعب الـعـراقـي وتـنـقـلي بـ
احملــافـظــات حــسب عــمــلي  و
شــــاهـــدت ان فـــرحـــة الـــشـــعب
نتخب العراقي مرتبـطة بفوز ا
الـعـراقي  جتـولت فـي الـعـديـد
من الـدول الـعـربـيـة واالجـنـبـيـة
وهـــنـــاك نــفـس الــشـــعـــور لــكن
عندما يحصـد منتخبهم الكأس
في الــنــهــائي لــكن فـي الــعـراق
غلبوا جمـيع التجارب فكل فوز
يــخـرج اجلــمـهــور الى الـشـارع
يـحــتــفل وانـا اصــبــحت ضـمن

هـــذا اجلــمـــهــور الــعـــظــيم و
اشارك صـديقـاتي العـراقيات

بالرقص في السيارة).
عــلى صــعــيــد مـتــصل الــغت
مـديـريـة شـرطـة السـلـيـمـانـية
أمـــــر قـــــبـض صـــــادر بـــــحق
الـالعب اســـــو رســـــتـم عـــــلى
خلفيـة تركه الوظيـفة ضابطًا
فيـها وذلك تقـديراً لدوره في
الـفوز عـلى الـسعـوديـة ضمن
مـنـافـسـات خـلـيجي  25التي
جـرت األثــنـ وســجل فـيــهـا
رســتم هــدفــاً فــيــمــا تــفــاعل
نشطاء عـلى مواقع التواصل
االجـــــتــــــمـــــاعـي مع صـــــورة
الالعب وهــو يـقــفــز سـابــحـاً

ياه االمطار بعد الفوز.
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وقــال عـلــو ان (مـسـألــة االعـتـراض
تـتعـلق بالـتطـلعات عـلى التـسمـية 
االيــرانــيـة لــتــكـون قــوة اقــلـيــمــيـة
مــؤثـرة من خالل فــرض تـســمـيـات
عـبـر تـصـريـحـات الحـظـنـاهـا مرات
نــظـرا لــتــأثـيــرهــا في بـعض عــدة 
الــدول الـــعــربـــيــة وقــدرتـــهــا عــلى

وقف االقليمي)  ا
 واشـار الى ان (هـذه الـتصـريـحات
قـد تنعكس على الـعالقات العراقية
والســـيــمـــا مـع عــودة االيـــرانـــيـــة 
الــعــراق الى حــاضــنــتـه الــعــربــيـة
بـعــدمـا حـظت بـطـولـة خـلـيـجي 25
ـسـناه الذي  بـحـمـاس جمـاهـيـري 
عـبر كـرم اهالي الـبصـرة للـضيوف

 ( اخلليجي
 وتـابع ان (هذه البطولة لم حتصل
وهي بـطـولـة قائـمـة مـنذ الول مـرة 
عــــقـــود وبــــنــــسخ عــــدة وبـــنــــفس

التسمية).

دول أو مـنـظـمـات تسـمـيـة الـعربي
لــدى اإلشــارة الى اخلــلــيـج.وتــقـام
الــبـطـولــة الـتي انــطـلـقت اجلــمـعـة
ـاضية في محافظة البصرة  مرة ا
كلّ عـامـ حتت مسـمّى رسـمي هو
كــأس اخلــلــيج الــعــربـي وتــشـارك
فـــيــــهـــا دول مــــجـــلس الــــتـــعـــاون
اخلــلـيــجي الـســعـوديــة واإلمـارات
والـكويت وقطر والبحرين وسلطنة
عـمان  إضـافة الى الـيمـن والعراق
الـذي يستضيفها للمرة األولى منذ
انـطالقـهـا في  .1979وكـان اخلـبـير
قـد اعــرب عن االمــني عــمــاد عــلــو 
اسـتغـرابه من صمت الـدبلومـاسية
الـعـراقيـة ازاء تـصريـحـات اجلانب
االيـرانـي واعـتـراضه عـلى تـسـمـيـة
برغم قـامة في البـصرة  الـبطـولة ا
مـرور عقـودا على تسـميتـها  واكد
ان هـــكـــذا مـــواقف ســـتـــؤثــر عـــلى
ـشـتـركـة بـ الـبـلـدين. الـعـالقـات ا

شــبه اجلــزيـرة الــعـربــيــة.ويـتــكـرر
الــسـجــال بـ طـهــران وجـيــرانـهـا
الــعــرب بــشـان تــســمــيــة اخلــلـيج.
واحــــتـــجـت طـــهــــران مـــرارا خالل
ــاضـيــة عـلـى اسـتــخـدام األعــوام ا

مــــصــــطــــلـح اخلــــلــــيج الــــعــــربي
ـة في إيــران الـتي حــسـاســيـة قــد
تـــؤكــد أن اخلـــلــيج الـــفــارسي هي
ـساحة الـتسمـية التـاريخيـة لهذه ا
ـائـيـة الفـاصـلـة بيـنـهـا وب دول ا

اخلــارجـيـة اإليــراني حـســ أمـيـر
عــبــد الـلــهــيــان ان بالده احــتـجت
لـدى العراق عـلى استخدام تـسمية
اخلــلــيج الــعــربي خـالل تـضــيــيف
الـنـسخـة اخلـامـسة والـعـشرين من
كــــأس خـــلـــيـــجي  .25وقـــال عـــبـــد

الـلـهـيـان في تـصـريح امس انه (
اســتــدعــاء الـســفــيــر الـعــراقي الى
اخلـارجية بعد استـخدام السلطات
ا الـعراقية مصطلحا وهميا بدال 
وصـفه باخلليج الفارسي وعكسنا
حـســاسـيـة الـشـعب االيـراني جتـاه
ـــصـــطـــلح الـــدقـــيق اســـتـــخـــدام ا
والـــكــامـل لــلـــخــلـــيج الـى اجلــانب
الــعـــراقي) وأضــاف انه (بــرغم أن
عالقـــات ســتــراتــيـــجــيــة وأخــويــة
وعــمـيـقــة تـربــطـنـا بــالـعــراق فـقـد
أعــربـنـا بــوضـوح عن احـتــجـاجـنـا
ـوضـوع لـدى اسـتـدعاء عـلى هـذا ا
الــسـفـيــر قـبل ثـالثـة أيـام). ويــثـيـر
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وقـع وزيــــر الـــــعـــــمـل والـــــشــــؤون
االجــتــمــاعــيــة احــمـد االســدي مع
مـؤسسة ايرانية لالغاثة االنسانية
وثـيــقـة تـعـاون في مـجـال خـدمـات
الـتدريب وتأهـيل اليتـامى والنساء
ــــعـــيالت الســــرهن.وقــــال بـــيـــان ا
تـابـعته (الـزمـان) امس ان (االسدي
اكـد خـالل مـراسم تـوقـيع الـوثـيـقـة
بــحــضــور الــســفــيــر لــدى الــعـراق
مـحمد كاظم آل صـادق ان التعاون
مع مــؤســســة االغـاثــة ســيــكـون ذا
اهـمـيـة لـلبـلـدين)  واعـرب االسدي
عن امــــله (في ان تــــكـــون وثـــيـــقـــة
الــتـعــاون بــدايـة العــطــاء مـســاحـة
اوسع لــلـعـمل وآلـيــة الـتـعـاون في
اجملـاالت االجـتـمـاعـيـة كـافـة). عـلى
صــــعـــيــــد مــــصـــتـل كـــشـف وزيـــر
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اجلـويـة بـ الـصـ ودول االحتاد
ـا فـي ذلك إجـراءات غـيـر دوائـية
لـلـحـد من انتـشـار الفـايـروس مثل
سافرين وضع الـكمامة واختبار ا
وكـذلك مراقـبة مـياه الـصرف كأداة
تحورات إنـذار مبكـر للكـشف عن ا
اجلــديـدة.ولم يـتــضح بـعـد إن كـان
ــتــحــور اجلـديــد ســيــتـســبب في ا
ــــيـــــة جـــــديـــــدة من مـــــوجـــــة عـــــا
اإلصـــابـــات.ويـــقـــول اخلـــبـــراء إن
(الـلـقـاحات احلـالـية مـا زالت تـوفر
حـــمــايـــة من األعــراض الـــشــديــدة

ستشفيات والوفاة).  ودخول ا

(يـــجب أن تـــكـــون هـــذه تـــوصـــيــة
لــلـــركــاب الــقــادمــ من أي مــكــان
يــنـتــشــر فـيه كــورونــا عـلى نــطـاق
قــال مـســؤولـون واسـع). بـدورهــا 
ــــــتـــــحـــــور فـي الـــــصــــــحـــــة إن (ا
إكـس.بـي.بي. 1.5األســـــــرع نـــــــقال
لــلـعـدوى مـن الـساللـة أومــيـكـرون
ــئـة من اإلصــابـات ــثل  27.6بــا
تحدة). من جانبها في الـواليات ا
أصــدرت وكــالــة سـالمــة الــطــيـران
ـركـز الــتـابـعـة لالحتـاد األوربي وا
األوربـي لـــلـــوقــــايـــة من األمـــراض
ومـكـافـحـتـهـا تـوصـيـات لـلـرحالت
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ــيـة دعت مــنــظــمـة الــصــحــة الـعــا
الــــدول الـى اصــــدار تــــوصــــيـــات
بــارتــداء الــكــمـامــات خالل رحالت
الــسـفـر فـي ظل االنـتـشــار الـسـريع
الحدث متحور لكورونا يطلق عليه
مـتحور اكس بي بي. وقـالت كبيرة
ــنـظــمـة مــســؤولي الـطــوار في ا
بـاوربـا كاثـرين سمـولـوود (ينـبغي
نـصح الـركـاب بـوضع كـمـامـات في
األمـــاكن شـــديــدة اخلـــطـــورة مــثل
الــرحالت الـطـويـلـة) واضـافت انه
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واألجــواء ســتــكــون غــائــمــة ــقــبل  من يـــوم اجلــمــعــة ا
واألمـطار سـتكـون حـاضرة في بـعض االمـاكن من مدن
وسط وجنـوب الـبالد بـشكل مـتـفـرق خفـيـفـة ومتـفـرقة)
واستـبعد عطية ان (تشمل بدايـة االمطار مدينة البصرة
خالل يـوم اجلمعـة) مؤكـدا ان (تساقط االمـطار يـتركز
خالل يـوم السبت في البصـرة وميسان وواسط وبعض
مــنــاطق مــتــفــرقـة مـن بــغــداد ومـدن الــفــرات االوسط 

قبل)  وكذلك احلال يوم األحد ا
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نـخفض جوي تأثـر طقس الـعراق  توقع مـتنـبىء جوي
مـصـحــوب بـجـبـهــة بـاردة يـعــقـبه امـطـار تــشـمل بـعض
قـبل. وكتب صادق احملافـظات ابتـداء من يوم اجلمـعة ا
عطـيـة في صـفحـته عـلى فـيسـبـوك امس ان (مـنخـفـضا
جـويـا مصـحـوبـا بجـبـهة بـاردة سـطـحيـة مـوجود حـالـيا
جنـوب أوربا وسـيـتقـدم نحـو بالد الشـام خالل اليـوم
ـنخـفض على الـعراق يـبدأ ) وتابـع ان (تأثـير ا قـبلـ ا

الـثالثيـة واالتفاقـيات الـثنائـية ب
الــــبـــلــــدين فـي الـــقــــطــــاع األمـــني
والـــصـــنــاعـي والــتـــجـــاري ومــلف
لزيـادة اإليـرادات الوطـنـية الـطـاقـة
وتـعـدُّد مـنافـذ الـتصـديـر) واضاف
الــبــيــان ان (الــلــقــاء شــهــد جــولـة
مــبـــاحــثــات بــشــأن ســـبل تــعــزيــز
الـعالقـات الثـنائـية والـدبلـوماسـية
ـانـيـة والـتـعـاون والـتـنـسـيق الـبــر
) وشـدد ــانـ ــشـتــرك بـ الــبـر ا
احلــلـبــوسي عــلى (أهـمــيـة الــعـمل
ـانـ لتـوحـيد عـلى مـستـوى الـبر
الــرؤى وتــفـعــيل االتــفـاقــيــات بـ
الـبـلـدين واستـمـرار التـعـاون على
ـــان الــــعــــربي مــــســــتــــوى الــــبــــر
واآلســـــيــــوي واإلسـالمي واحتــــاد
ـان الــدولي لــتــبـني قــضــايـا الــبــر
مـــشـــتــركـــة) ولـــفت الى (أولـــويــة
ـوقف الــقـضـيـة الـفــلـسـطـيــنـيـة وا

الــــداعـم لــــهــــا مـن قــــبل الــــعــــراق
واألردن) وتـــــــابـع ان (مــــــجـــــــلس
الــنــواب يــدعم مــخــرجــات الــقــمــة
الــثالثـيــة  وأهـمــيـة إجنــاز الـربط
الـكـهربـائي ومـد أنبـوب الـنفط إلى
مــيـنـاء الــعـقـبــة لـزيـادة اإليـرادات
الـوطـنيـة وتـعـدد منـافـذ التـصـدير
ـملـكـة لـلـعـراق في كـمـا ثـمن دعـم ا
مــواجــهــة الــتــحــديــات وتــوطــيــد
روابـط العـمـل الـثـنائـي والـتـعاون
فـي اجملـاالت كـافـة). بـدوره  اعرب
الــصـــفــدي عن (اعــتــزازه بــنــجــاح
ؤتمر بغداد أعـمال الدورة الثانية 
لـلتعاون والشـراكة ب البلدين في
الـسـعي نـحـو تقـد كل اإلمـكـانات
لـــدعم أمن الــعـــراق واســتــقــراره)
مــؤكــداً (أهــمـيــة تــدعــيم خــطـوات
الـتعاون الثالثي ب األردن ومصر
ـشــاريع االقـتــصـاديـة والــعـراق وا
الـتي  االتفـاق علـيهـا) ودعا الى
زيد من انـ  (ضـرورة عمل الـبر
الــتـنـسـيق والـتــعـاون والـنـهـوض
بـاألدوار الـتـشـريـعـيـة في مـسـانـدة
جــهــود الـبــلـديـن نـحــو تــدعـيم كل
ـشتـرك من أجل أشـكـال الـتـعـاون ا
حتـقـيق الـتـكـامل االقـتـصادي). في
اســـتــــقـــبـل رئـــيس غــــضـــون ذلـك 
حتـالف قوى الدولـة الوطنـية عمار
احلــكــيم رئــيـس مـجــلـس الــنـواب
األردنـي أحـمــد الــصــفــدي والــوفـد

رافق له. ا
وابــــدى احلــــكــــيم خـالل الــــلــــقـــاء
(ســعـــادته بــالــزيــارة) داعــيــاً إلى
(تـــــكــــرارهـــــا لـإلطالع عـــــلى واقع
الـــعــــراق وإدامـــة الـــتـــواصل بـــ
ستويات كافة).  البلدين على ا

وســيـاسي واقــتـصـادي تــسـهم في
دعـم االســـتـــثــــمـــارات والــــقـــطـــاع
اخلـــاص في الـــبالد) ومـــضى الى
الـقول ان (العراق تمكن من تشكيل
حــكـومـة جــادة وفـاعـلــة في تـقـد

). من جانبه  اخلـدمات للـمواطنـ
ـلك عـبـد حتــيـات ا نــقل الـصـفـدي 
الــله الــثـاني إلـى الـرئــيس واشـار
لك بالعراق وحرصه الى (اعتزاز ا
عــلى إدامـة الـعالقـات الـقـويـة  في
مـــا حــمّل رشــيــد رئـــيس مــجــلس
الـــــنــــــواب األردني حتـــــيـــــاتـه إلى
الــــعـــاهل األردنـي وتـــمـــنــــيـــاته له
بــالـــصــحــة والــنــجـــاح ولــلــشــعب
األردنـي بــــالــــتــــقــــدم واالزدهــــار).
والـــتــقى رئــيس مـــجــلس الــنــواب
مـحمـد احللـبوسي نـظيره االردني
واكــدا في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
امـس (دعم مــــخــــرجــــات الــــقــــمـــة
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حـث رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد
رئــيس الـــلــطـــيف جــمـــال رشــيـــد 
مـــجـــلس الـــنـــواب االردني احـــمــد
عــلى تـنـمــيـة الـعالقـات الــصـفـدي 
ا الـقائمة بـ البلدين وتقـويتها 
. يـخدم مصالح الـشعب الـشقيق
وقـال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(رشـيـد اسـتـقـبل في قـصـر بـغداد 
وجرى رافق له  الـصفدي والوفد ا
اســـتـــعـــراض عـالقـــات الـــتـــعــاون

الــقــائــمــة بــ الــبـلــدين حــيث 
تـأكيـد أهمـية الـعمل عـلى تنـميـتها
ـصـالح ــا يـحـقق ا وتــقـويـتـهـا و
( ـشــتـركـة لـلـشـعــبـ الـشـقـيـقـ ا
ورأى رشــيــد ان (عـالقــات الــعـراق
واألردن مـــتــيـــنــة وراســـخــة وهي
مــــحل فــــخــــر واعـــتــــزاز وتــــخـــدم
ــشـتــركــة) واشـار الى ــصــالح ا ا
ساعدة (اسـتعداد العراق لـتقد ا
الـتي يـحـتـاجـهـا الـشـعب األردني)
واضـــــاف ان (ضــــرورة تــــفـــــعــــيل
الـــتــعــاون فـي مــخــتـــلف اجملــاالت
الـسيـاسية واالقـتصـادية والتـعليم
ــصـالح ـا يــحــقق ا والــصــحــة و
وقف األردن ـتـبـادلة) مـشـيـدا ( ا
الــداعم لـلــشـعب الــعـراقي) وشـدد
رشـيـد عـلى (ضـرورة إدامـة الـعـمل
ـشـتـرك بـ الـبـلـدين والـتـنـسـيق ا
واالســــتــــفــــادة من الــــعالقــــات في
نطقة وسالمها ترسيخ استقرار ا
ــشــتـرك وبــاألخص ضــد الــعـدو ا
اإلرهـاب والـتـطـرف) ولـفت الى ان
(األوضـاع الـعـامـة فـي الـعـراق وما
يــــشــــهــــده من اســــتــــقــــرار أمــــني
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الـــلــــبـــنـــانـــيـــة فـي صـــلب إصالحـــات
دسـتورية تـشكّل ضمانـة االستقرار في
لــبــنـان".خالل مــســيـرته الــســيـاســيـة
شــارك احلـسـيــني في تـأســيس حـركـة
ـقـاومـة الـلــبـنـانـيـة (أمل) إلى أفــواج ا
جـــانب اإلمـــام مــوسـى الــصـــدر. وإثــر
اخـتـفـاء األخـير تـولى األمـانـة الـعـامة
لــلـحــركـة بـ الــعـامـ 1978 و1980
تــاريخ انـتــخـاب نـبــيه بـري عـلى رأس
احلـركـة والذي خـلفه الحـقاً في رئـاسة

ان منذ العام 1992. البر
ـولـود في الـعام ويـتـحـدّر احلـسـيـني ا
1937 وهو أب لستة أوالد من بلدة
شـمـسـطار الـبـقـاعـية. وهـو حـائـز على
دبــلــوم في إدارة األعــمـال من جــامــعـة

القاهرة في العام 1963. 
”Uý »eŠ

عـلى صـعـيد آخـر تـوفي أمس األربـعاء
الـزعيم الروحي حلـزب شاس اليهودي
ـــــتــــشـــــدد وأحــــد أركـــــان االئــــتالف ا
احلـكومي في إسرائيل شمعون بعدني
عـن 94 عـــــــامــــــــا عـــــــلـى مـــــــا أعــــــــلن
احلــــزب.وعــــبّــــر زعـــيـم حــــزب شـــاس
وزيـرالـدفـاع أريـيه درعي عن "الـصـدمة
واأللـم" عـــــــــلـى وفـــــــــاة احلـــــــــاخــــــــام
بـعـدني.تـرأس بـعـدني مـجـلس حـكـماء

الــتـوراة وهـو أعـلى هــيـئـة في احلـزب
اضي بعد الـيميني في آب/أغسطس ا
وفــاة ســلــفه شــالــوم كــوهــ عن (91

عاما). 
وكــــان شــــاس انــــضـم إلى حــــكــــومــــة
بـنـيـام نـتـانـياهـو االئـتالفـية الـشـهر

اضي. ا
وقــــال رئـــيس الـــوزراء اإلســــرائـــيـــلي
بـنيـام نتـانيـاهو في بيـان إن بعدني
"عالم عظيم وزعيم روحي".أما الرئيس
اإلسـرائـيـلي إسحـق هرتـسـوغ فوصف
وفـاة احلـاخـام بـأنـهـا "خـسـارة كـبـيرة

لعالم التوراة".
ــتــشــددة بــشــكل ســاهـــمت األحــزاب ا
رئــيس فـي حـصــول نــتــانــيــاهـو عــلى
ـان بـعـد غــالـبـيـة 61 مــقـعـدا في الــبـر
مـنحها االئتالف 11 مـقعدا.كان بعدني
يـــقــيم في ضـــاحــيــة بــنـي بــراك الــتي
ـتشـددين قرب تـسمــــنـها غـالبـية من ا
تـل أبـيب ولـعب دورا كـبـيـرا في حـيـاة

." اليهود الشرقي لسفرد
ولـــــد بــــعــــدنـي في الــــعــــام 1928 في
فـلسـط إبـان احلكم الـبريـطاني وكان
مـن أوائل رجال الدين الذين عينوا في
مـجـلس حـزب شـاس عـنـد تـشـكيـله في

العام 1984.

و1992. فـي الـــعـــام 1989 لـــعب دوراً
رئـــيـــســـيــاً فـي الـــتــوصـل الى اتـــفــاق
الــطـائف الـذي أنـهـى احلـرب األهـلـيـة.
ويـنظر كـثر إليه بوصـفه "عراب" اتفاق
دافعـ عن استـكمال الـطائف وأبـرز ا
تــطــبـيــقه. وصــرّح مـرارا أنه يــحــتـفظ
ــحـاضـر اجلـلـســات الـتي عـقـدت في
مــديـنــة الـطـائف الــسـعــوديـة وال يـزال
.ويُعرف عن احلسيني مضمونها سرياً
رصـــانــته ودبــلـــومــاســيـــته واعــتــدال
ـنـاكـفـات التي مـواقـفه وابـتـعـاده عن ا
شهد السياسي في لبنان منذ طـبعت ا
انــتـهــاء احلـرب األهــلـيــة وانـعــكـست
ــؤســســات والــعـمل مــرارا شــلالً في ا

احلكومي.
ونـعى رئيس حـكومة تصـريف األعمال
جنـيب مـيـقـاتي احلـسـيـني. وأعـلن في
ـدة ثالثة أيام مـذكرة احلـداد الرسمي 
بـدءاً من الـيـوم األربـعاء.وقـال مـيـقاتي
فـي بــيـــان إنه كـــان لــدور احلـــســـيــني
"الـرائد في حقبة مؤتمر إتفاق الطائف
فــضل كـبـيــر في اقـرار وثـيــقـة الـوفـاق
الـــــــوطــــــنـي الـــــــتي أنـــــــهـت احلــــــرب
الــلــبــنــانـيــة".وأضــاف "عــرف بــحـسه
الـوطـني وإدراكه العـميق خلـصوصـية
لــبـنـان ودوره كـيف يـؤمن الـتـوازنـات
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وســـيـــشـــيع احلـــاخـــام في وقت الحق
األربـعـاء. وتـــــوفي في أثـيـنـا الـثالثاء
عن 82 عـامـاً مـــــــلك الـيـونان الـسابق
قـسطــــــنـط الثـاني الذي حكم البالد
ــلـكي عـام 1974 قــبل إلـغـاء الــنـظـام ا
وفـق مـــــا أعـــــلــــــنت مــــــحـــــطـــــة "إرت"
الـتلفـزيونيـة اليونـانية الـعامة.وأفادت
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شـــكـــا مـــواطـــنـــون من تـــردّي واقع
الـكـهـربــاء في مـنـاطـقـهم. وقـالـوا ان
(الـبـعض اضطّـر الى الـلـجـوء لـطرق
ـة مــثل إشــعـال الــنـار لــتـوفــيـر قــد
الـدفء) مبـيـنـ انـهم (إجتـهوا الى
ــركــبــات حــرق احلــطب وإطــارات ا
ـــواجــــة ازمـــة إنـــقــــطـــاع الــــتـــيـــار
الكهربائي بـصورة دائمية لـلحماية
ــواطـنــون عن من الــبــرد) واعــرب ا
(إســتـيــائـهم من إســتـمــرار إنـقــطـاع
الـــكــــهـــربـــاء الى درجـــة غـــيـــابه عن
مــنـاطــقــهم) مــشـيــرين الى (إهــمـال
الـــــوزارة فـي حل االزمـــــة وضـــــعف
دورها وإمكانياتهـا في توفير التيار
الكهربائي للمواطن منذ سنوات). 
وقـال مــواطـنـون من أهــالي الـكـرادة
انه (يــتــعـذر عــلى الــعــائـلــة الــغـسل
نتيجـة عدم تمكن أجهـزة السخانات
ــيــاه بـســبب قــلـة ســاعـات احــمـاء ا

التجهيز).
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من جـهــتـهـا اكـدت وزارة الــكـهـربـاء
تــــوجـــهــــهــــا لــــلــــربـط مع اربع دول
مـجاورة كـاشـفـة عن خطـتـ تـشمل
عِــدة مــحــاور اســتــعــداداً لــلـصــيف
ـتحـدث بإسم الوزارة قـبل. وقال ا ا
احـمـد مــوسى في تـصـريـح تـابـعـته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة تـســعى
الى تــنــويع الــطــاقــة عــبــر مـشــاريع
الـربط الـكـهربـائي والـعـمل مـسـتـمر
إلنــشـــاء خط يــربط مـــحــطــة الــقــائم
ـحـطـة ريـشـة في األردن) واضـاف
ـسـؤولـة حـدّدت نـقاط الكـات ا ان (ا
الـــربط مع الـــســعــوديـــة ومــســارات
اخلــطــوط و كـمــيــات الـطــاقــة الـتي
ـشترك) مـشيراً ستُدفع عـبر الربط ا

اسـتـقراريـة الـتـيـار خالل يـوم كامل
بــألف مــيــغـاواط مــا يــضــمن زيـادة
ساعات جتهيز للـمواطن والثانية
تـــشـــمل فك اإلخـــتــنـــاقــات وانـــشــاء
اخلـطـوط النـاقـلـة وتـهيـئـة احملـطات
الــتـــحــويــلــيــة ودعم قــطــاع تــوزيع
ــراكــز ونـــصب مــحـــطــات ثــابـــتــة 
احلــــمـل فــــضـالً عن إســـــتـــــحــــداث
غذّيـات وتأهـيل شبكـات التوزيع) ا
الفــتـاً الى (تــنـفــيـذهــا بـعــد مـوافــقـة
ــوازنــة). رئــاســة الــوزراء وإقــرار ا
عـلى صـعـيـد مـتـصل نـفـذّت مالكـات
الشركـة العـامة لتـوزيع الكـهرباء في
الــرصــافــة اعــمــال صــيــانــة اإلنـارة
ـصـابـيح الـعـاطـلـة في واسـتـبـدال ا
شـارع الــرشـيــد وسـاحــة الـرصـافي.
واوضـح مـــســـؤول الــــقـــسم طـــارق
حــــــيـــــــدر في تـــــــصــــــريـح امس ان
الكـات في قسـم اإلنارة بـالـشـركة (ا
اجنـــزت اعـــمــــال تـــأهـــيـل مـــصـــادر
الــتـــغــذيــة و إزالــة الــتــجــاوزات عن
شــــبــــكــــة اإلنــــارة).  وحـــددت وزارة
الــكــهــربــاء أســبــاب تــفــاوت مــعـدل
جتــهــيــز الــطــاقــة بــ احملــافــظـات
وأشـــارت إلـى وجـــود تـــنـــســـيق مع
اجلــــانـب اإليــــراني ووزارة الــــنــــفط
لضـمـان وصول كـميـات وقـود كافـية
لرفع مستوى التجهيز. وقال موسى
إن (معدل جتهـيز الطاقـة يختلف من
محافـظة إلى أخرى ومن مـنطقة إلى
أخـــرى بــــحـــسـب مـــجــــمــــوعـــة من
العـوامل تتـعلق منـها بـتوفـر الوقود
وتأثر بعض احملطـات بزيادة الطلب
على االسـتهالك والـعوارض الـفنـية
الـتي تـطـرح عـلى الـشـبـكـة وغـيـرها
من األمـــور األخــرى الــتـي تــؤثــر في

معدل ساعات جتهيز الكهرباء).

الزحـام الشـديد الـذي تشـهده بـغداد خالل فـترة الـذروة أصبح
يــؤثــر بــشــكل ســلــبي عــلى جــودة حــيــاة الــســكــان فــيــهـا;
ـرورية تـمـتص طاقـة اإلنـسان في الـصـباح فاالخـتـناقـات ا
وتؤثـر بشكل سلبي كـبير على أدائه الوظـيفي وحبه للعمل

وتقتل حيويته عند عودته للمنزل.

احمد موسى

{ بـــيـــروت (أ ف ب) - تــوفـي رئــيس
مــجــلـس الــنــواب الــلــبــنــاني األســبق
حــسـ احلــسـيـني أمـس األربـعـاء عن
عــمـر يــنـاهـز  86عــامـاً بــعـد مــسـيـرة
سـياسية طبـعتها محـطات عدة أبرزها
دوره الــرائـد في اتـفــاق الـطـائف الـذي
أنـهى 15 عـامـاً من احلرب األهـلـية في

لبنان.
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وأفـــادت الــوكــالـــة الــوطــنـــيــة لإلعالم
الـرسـمـيـة أن احلـسـيـني تـوفي صـباح
األربـعاء "إثـر إصابـته بإنـفلـونزا حادة
اســتــدعـت نــقــله إلى غــرفــة الــعــنــايــة
الــفـائـقــة" قـبل ثـمــانـيـة أيــام.وانـتـخب
احلــسـيــني نـائــبـاً عن دائــرة بـعــلـبك-
الــهــرمل في مــنــطــقـة الــبــقــاع (شـرق)
خلـمس دورات متتالية أولها في العام
ان عام 1972 حتى استقالته من البر
2008 وسط انقسام سياسي عميق

أدى إلـى شـلل مـؤسـســاتي في لـبـنـان.
وأعــــلن فـي الـــعـــام 2018 عــــزوفه عن
خــوض االسـتـحــقـاقـات الــنـيـابــيـة مـا
شـــكـل عـــمـــلـــيــــاً نـــهـــايـــة مــــســـيـــرته
الـسـيـاسـية.تـرأس مـجـلس الـنواب في
خــضـم احلــرب األهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة
(1975-1990) بـــ الــعـــامــ 1984
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الى (إتـمـام اتفـاقـيـة الربـط النـهـائـية
مع تـركــيـا لـدفع  300مـيـغـاواط الى
احملافظات الـشمالية وإنـشاء محطة
حتــويـلــيــة بـطــاقـة  400مـيــغـاواط
مستـقبالً تزامنـاً مع استقـرار الطاقة
في تركـيا) مبـينـاً ان (ارتفـاع اسعار
الطـاقة في تـركيـا دفع الوزارة دفـعنا
الى الــتـريث في تــنـفــيـذ اإلتـفــاقـيـة)
واوضح مـوسى ان (الـوزارة اجنـزت
مـــــراحـل من مــــــشـــــروع الـــــربـط مع
اخلـلــيج ونـاقــشت مع هـيــئـة الـربط
اخلـلـيـجي إنــشـاء خط يـربط مـحـطـة
حطـة الوفرة داخل الكويت) الفاو 
ــرحـلــة األولى من مــنـوهــاً الى ان (ا
هـذا الـربط سـتـجّـهز 500 مـيـغاواط
الـى مــحــافــظــة الـــبــصــرة) وبــشــأن
ــقـبل اكـد اإلسـتــعـدادات لـلــصـيف ا
(إعــــداد خــــطـــــتــــ األولـى تــــوفــــر
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ـلك السـابق وهـو نـسيب احملـطـة أنّ ا
لــلــمــلك تــشــارلــز الــثـالـث جلــهـة أبــيه
وعــرّاب األمــيــر ولـيــام "تــوفي بــسـبب

سكتة دماغية".
 وذكـرت وسائل إعالم يونانية أنّه نقل
ــســتــشـفـى في أثــيـنــا األســبـوع إلى ا
ــاضي بـســبب مـشـكـالت في اجلـهـاز ا

شمعون بعدني
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رأة على أن العنف ـتحدة بشأن الـقضاء على العـنف ضد ا ينص إعالن األ ا
تكافئة تاريخيا ب الرجال رأة هـو مظهر من مظاهر عالقات القوة غير ا ضد ا
رأة هو إحدى اآلليات االجتماعية احلاسمة التي تضطر والنساء والعنف ضد ا
ـقـارنـة مع الـرجل. أعـلن كـوفي أنـان األمـ ـوجـبـهـا إلى اخلــضـوع بـا ـرأة  ا
ـتــحـدة في تــقـريـر نُــشـر عـام 2006 عـلى مــوقع صـنـدوق األ الــعـام لأل ا

ائي للمرأة عـلى شبكة اإلنترنـت : بأن العنف ضد النـساء والفتيات تحـدة اإل ا
مشـكلـة ذات أبعـاد جائـحـة. فقـد تعـرضت امرأة واحـدة على األقل من كل ثالث
ـارسـة اجلـنس أو نـسـاء في جـمـيـع أنـحـاء الـعـالم لـلـضـرب أو اإلكـراه عـلى 
عتدي والذي يكـون عادة شخص معروف لها. ـعاملة أثناء حياتـها مع ا إساءة ا
ـتـحـدة الـعـنف ضـد الـنـسـاء عـلى أنه أي فـيـمـا عـرّفت اجلـمـعـيـة الـعـامـة لأل ا
ـرأة مـبني عـلى أسـاس اجلنس والـذي يتـسـبب بإحـداث إيذاء أو اعتـداء ضد ا
ألم جسـدي جنسي أو نـفسي لـلمـرأة ويشمل أيـضاً الـتهديـد بهـذا االعتداء أو
الضـغط أو احلرمان التعـسفي للحـريات سواء حدث في إطار احلـياة العامة أو
ـرأة ـنـاهـضـة كل أشـكـال الـعـنف ضـد ا ي  اخلـاصـة. كـمـا نـوهه اإلعالن الــعـا
الـصادر عام 1993 بأن هـذا العنـف قد يرتـكبه مهـاجمون من كال اجلـنس أو

أعضاء في األسرة أو العائلة أو حتى الدولة ذاتها.
وتـعـمل حكـومـات ومنـظـمات حـول الـعالـم من أجل مكـافـحة الـعـنف ضد الـنـساء
ي ينص على اتـخاذ يوم وذلك عبـر مجمـوعة مخـتلفـة من البرامج مـنها قـرار أ

ي للقضاء على العنف ضد النساء. 25 نوفمبر من كل عام كيوم عا
وعلى هذا االساس واستنادا" على كل ما تقدم صار لزاما" علينا
ان نؤكـد عـلى ان الـفـتـيـات هن نسـاء ضـعـيـفـات ال صوت
ظـلوميـتهن جتـاه تعنـيفهن وتـشريهن وهي لهن يـصدح 
ـة التي تتم خلف االضواء.. ولـعل الفتاة التي يتم اجلر
ظلم صارت احوج صـير ا تعـنيفها وتشـرسها لتواجه ا

ما تكون الينا لنكن صوتها.

ـر بـانـحـسار وأضـاف أن (الـعـراق 
ـورد وقلة إطالقات إطالقات الغاز ا
الـوقـود الـوطـني لـصـالح احملـطات)
الفــــتـــاً إلـى أن (احملـــافـــظــــات الـــتي
سـجــلت تـراجـعــاً بـسـاعــات جتـهـيـز
الــكـهــربــاء هي بـغــداد ومــحـافــظـات
الفرات األوسط بسبب شح الوقود).
 وأشــار إلى أن (الــوزارة تـنــسق مع
اجلــــانـب اإليــــراني ووزارة الــــنــــفط
لضـمـان وصول كـميـات وقـود كافـية
لــتــشــغــيل احملــطــات ورفـع ســاعـات

جتهيز الكهرباء).
—UD ô« ÁUO

من جهـة أخـرى نصح خـبـير بـيئي 
احلكومة االستفادة من مياه االمطار
ـتسـاقـطة عـعـلى مـحافـظـات البالد ا
وخــزنــهـا ـاضــ  خالل الــيــومــ ا
ـــواجــهـــة مـــواسم اجلــفـــاف. وقــال
اخلـبـيـر عــدنـان الـطـائي لـ (الـزمـان)
امس ان (امــطـارا غـزيــرة تـســاقـطت
اول امس اإلثـــنـــ في مـــعـــظم مــدن
جنوب العـراق حتت تاثيـر منخفض
مــوســمي قــادم من الـبــحــر االحــمـر
وبدأت االمطـار من نوع الوابل الذي
ـدن اسـتـمـر دون تــوقف في بـعض ا
ثنى والسيما مـحافظـات ذي قار وا
ومــيــســان والــبــصــرة والــقــادســيــة
وواسـط) واضــــــاف ان (االمــــــطـــــار
حيث ـثنى  الغزيـة كانت في بـادية ا
شـهدت سـيـوال جـارفة غـمـرت بـطون
ــنـتــشـرة في هـذه الــبـاديـة االوديـة ا
واجتــهت بـــحــركـــة ســريـــعــة نـــحــو
اذ ـنحدرات لـتملـئها نخـفضات وا ا
قـدرت كــمـيـة االمـطــار الـتي واصـلت
انهمـارها مسـتمرة حـتى صباح يوم
امس الى اكـثـر ٢٠٠ملـم وهي االغزر
ــاضـــيــة) خالل الـــثالث ســـنـــوات ا

واشــــار الى ان (هــــذه االمـــطــــار قـــد
ــنــاطـق واســعــة من اعــادت الـــروح 
وسط وجنـوب الـعراق بـعـد انحـسار
ـيــاه سـواءا وتــنـاقص في كــمـيــات ا
االمطار او مياه نهري دجلة والفرات
ا انعش الواقع الـبيئي والزراعي
ـنـاطق مع احـتــمـال اخـضــرار هـذه ا
وزيـادة مسـاحـات الـرعي في مـناطق
أخرى) وتابع انه (البـد للحـكومة ان
تـقـوم بـجـهدهـا نـحـو اسـتـثـمـار هذه
االمـــطــار وتــرشــيـــدهــا لــلــزراعــة او
تهذيـبها وخـزنها لـسنوات قـادمة قد
تشـهد جفـافا) ومـضى الى القول ان
ـياه (االمـطـار ستـزيـد من مـنـسـوب ا
ــعـ الــذي يـعــول عـلـيه اجلــوفـيـة ا
ـيـاه كـالذي كـثـيـرا في حـالـة نـقص ا

ــا حـــصـل في ســـنـــوات ســـابـــقـــة 
ســيـزيــد االمـال بــتــجـدد احلــيـاة في
ناطق الـتي شهدت جفافا كثير من ا
حتـت تــاثــيــر مــشـــكــلــة االحــتــبــاس
احلــراري). مـن جــانــبــهــا  تــوقــعت
الـــهــيــئــة الــعــامــة لالنــواء اجلــويــة
والـرصــد الـزلــزالي الـتـابــعـة لـوزارة
الـــنـــقـل  ان يـــكـــون طــــقس الـــيـــوم
االربــعــاء غــيـر مــســتــقـر مــصــحـوب
بـضبـاب . وقـال بيـان لـلهـيـئة تـلـقته
(الــــزمـــان) امس ان (طــــقس الـــيـــوم
ـنـاطق كـافـة األربـعـاء سـيــكـون في ا
صـحـو الى غائـم جزئـيـا  مـصـحـوبا
اما درجات بضـباب يـزول تدريـجيـا 
فستجـيل العظمى في بغداد احلرار 

 15مئوية). 

وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(عــبـد الــغـني تــفـقــد مـصـفــاة كـربالء 
ـنـتـجـات االولـية ـاذج ا واطـلع عـلـى 
بــعـد الــتـشــغـيل الــتـجــريـبي لــلـوحـدة
االولـى بطـاقة 70 الـف برمـيل  ومنـها
الــبـانــزين والـكــيـروسـ والــكـاز) من
ـنتـجات جـانـبه  اكد عـبد الـغني ان (ا
ــطـــلـــوبــة ــواصـــفـــات ا كـــانت وفـق ا
واخملـطط لها) واضاف انه ( حتديد
موعد بدء االنتاج قبـل  مـنتصف آذارا

الـتجـاري بطـاقات تصـاعديـة تدريـجية
وصـوالً الى الـطاقـة الـتصـمـيمـية 140
قبل). الف برميل باليوم نهاية تموز ا
 واوضـح عــــبـــد الــــغــــنـي ان (انــــتـــاج
ـصـفاة من الـبـانزين عـالي االوكـتاين ا
بـدرجـة 95 وبـطـاقـة تـتـراوح من 9-8 
كن زيادته الى مـليون لـتر بالـيوم  و

 12مليون لتر باليوم بعد عملية
ــنــتــجــة من ــادة الــنــفــثـــا ا خــلـــطه 
صفاة) ومضى الى القول ان (انتاج ا
ـصفاة سيوفر نسبة كبيرة تصل الى ا

ئة من االستهالك احمللي  75با
تبقـية من االستـيراد سيتم والـنسبـة ا
تــغــطـيــتــهــا من االنـتــاج احملــلي بــعـد
ــصــافـي االخـرى) تــطــويــر عــدد من ا
مـشــددا عـلى (الـتـزام الـوزارة بـتـنـفـيـذ

نهاج احلكومي).  فقرات ا
وكــان عـبـد الــغـني قـد تــرأس اجـتـمـاع
يــضم مـديـري شـركــة مـصـافي الـوسط
ـصـفـاة مـحـمـد فزاع  عـائـد عـمـران وا
الـى جانب ائـتالف الـشـركـات الـكـورية
ي اس .سـي .بارك  واالسـتشـاري الـعا
كما ـصفـاة  سـؤول في ا وعـدد من ا
ــصــفـاة أجــرى جــولـة مــيــدانــيـة في ا
واخملـتبرات واالروقة الفنية واإلدارية.
واشـــــــاد بـ (دور الـــــــعــــــامـــــــلـــــــ في
الـتــشـكـيالت الـنـفـطـيــة لـتـفـانـيـهم في
ـسـاهمـة  في دعم االقـتـصاد الـعـمل وا

الوطني).
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كـثـر احلـديث والـنـقـد في صـفـحـات الـفـيس بـوك عن عـودة مـظـاهـر احلـرب في
وشوارع مغلقة أمام دوائر رسمية وامنية وسيطرات (حواجز كونكريتية دينـة ا
ديـنة واحيـائهـا) دون مبـرر ودون استجـابة لـرفعـها وإزالة في مداخل شـوارع ا

صور احلرب البشعة.
بعـد نقل الفـريق الركن الـبطل نـومان الزوبـعي قائـد عمـليات نـينـوى السابق الى
ـدينة فـهو أول من قام قيـادة عملـيات األنبـار وهذا الرجل له فـضل كبـير على ا
ـديـنـة بـإشـرافـه وأمـر بـإزالـة كل مـظـاهـر وآثـار حـرب الـتـحـريـر بـفـتح شـوارع ا
ــواطن مـخـوّل بــفـتح اي طـريق أو شــارع مـغـلق أمـام ـدمـرة وقــال بـالـنص (ا ا

داره).
تـابعـة تنـفيـذ خطـته االمنـية ـدينـة  وكان تـواجده في أسـواق وشوارع واحـياء ا
ؤلم وله الفضل في فتح جسر دنية للمدينة ونسيان ماضيها ا بإعادة احلـياة ا
ـغـلق مــنـذ الـتـحـريـر واعــادته الى اخلـدمـة بـعـد تــفـجـيـره وحـضـوره الــكـويـر ا
الشـخصي للـمكان بـعد مـناشدات اهل نـينوى في مـنشـوراتي كانت استـجابته
فـوريــة أليـة مـنـاشـدة مـهـمـا كـانت ويـحـرص بــقـوة عـلى اسـتـقـبـال الـصـحـفـيـ
ـديـنـة وكـان ينـظـر الى ـقـتـرحـاتـهم وشـكـاواهم خلـدمـة ا واالعالمـيـ ويـسـتـمع 

الصحفي الع الثالثة له واليغلق بابه امامهم.
ـوصل يلـتفّـون حوله ـوصل بـصدق حـقيـقي وكان أهل ا هذا الـقائـد أحبه أهل ا
عـاجلتهـا وياما عـاناتهم ويـقوم  في االسواق واالحـياء التي يـزورها ويسـتمع 

رضى وفقراء. تبرع من جيبه اخلاص 
ــوصل كـلــهم النه كـان مالذهم وحـيـنــمـا نــقل االنـبـار أقــسم بـالــله حـزن أهل ا
وأخـاهم وقائدهم لم نـــــــــره في دواوين الـشيوخ وال في مكاتب
سـؤولـ كان دائـمـاً في االحيـاء واالسـواق ب أهـله فـفاز ا

حبتهم.... 
حتيـة للفـريق الركن البـطل نومان الـزوبعي أينـما يكـون فهو

وصل... يبقى في قلوب إهل ا
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دارس أثـناء بدايـة ونهـاية الدوام ,انـظر عن طريق الـصدفـة وانت مارا من احـد ا
الى السـاعة سـتجـد ان الساعـة جتاوزت الـثامـنة والربع,او مـوعد انتـهاء الدوام,
والـطالب هم في (جتـمـهــر) جملـامـيع مـتـعـددة ,مـصـحـوبـة بــالـشـجـارات والـكالم
الـفاحش ,ومتـنفس لـتدخ الـسجائـر والتحرش ,وهـذه ظاهرة لألسف مـنتشرة
توسطة واالعدادية ,كون هذه دارس العراق ,وباألخص مرحلة ا في الكثير من ا
راهـقة ,ومتـعطـشة خلـوض التـجارب! وهـنا نـضع الف عالمة ـراحل في عمـر ا ا

استفهام?
حـول هذه القضية ,كونـها هدف واضح جلعلها سوق لبيع وتعاطي اخملدرات ,او
الـتـعـرض ال سـامح الــله لـعـمل ارهـابي ,او اجـرامي ,لـذا عـلى مـدارس الـعـراق,
وبـاالخص بـغـداد ,ان تـدرك حـجم هـذا اخلـطـر من هـذه الـظـاهـرة ,كـون الـعـراق

اليوم يواجه حتديات كبيرة وكثيرة ,منها االرهاب ,وجتارة اخملدرات.
ـسـؤولـيـة االولى لتـلك الـظـاهـرةوعلـيـهـا أن توجه مـا وزارة التـربـيـة فـتقع عـلـيـها ا
ـسـتـمـرة لـلـمـدارس ,لـكي تـكن عـلى الحـظـات والـزيـارات ا ـدارس بـاالوامـر وا ا

دارس والطالب. شاكل التي تواجهها ا عاجلة ا مسافة قريبة 
أمـا وزارة الـداخـلـيـة هي االخـرى ايـضا عـلـيـهـا مـسـؤولـية ,وهي تـفـعـيل دوريات
جندة الـشـرطة أثـنـاء بدايـة ونـهـاية الـدوام الـرسمي لـلـمدارس ,عـلى اعـتبـار هذه
الـطبقـة من اجملتمع مـهمة ,ومن الواجب االهـتمـام وااللتفـات لها ومـتابعـتها ,بكل
الــطــرقــوبـجــهــود اجلــمـيع ,كي ال تــكـون اداة وحــقل جتــارب في ايــدي االعـداء
والطالب هم شـريحة هـشة وطرية وقـابلة للـتفاعل مع أي سـلبية,

قد تدمر مجتمعا او جيال او عائلة .
لـــذلك مـن الــضـــروري تــكـــريس كـل اجلــهـــود من اجلـــمــيع,
وبـاالخص األهل ,كي تـغـلق عـلى األعـداء اي ثـغـرة قـد تـؤثر

على مستقبل ابنائنا …
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أخصـائي اجلمـلة الـعصـبيـة حيدر
الك الـطـبي الـذي ولـيـد أمس ان (ا
أشرف عـلى حالـة الطـفلـة قال انـها
تـــعــاني الـــكــثــيـــر من األعــراض و
بـــحـــالـــة خــطـــرة  و بـــعـــد إجــراء
الفحوصات اإلشعاعية الالزمة لها
تب بأنـها تعاني الـتهاب الدماغ 
بـــاإلضــافـــة إلى أنـــهــا تـــعــاني من

ضيق شديد في التنفس). 
و بــ ولـيــد انه ( نــقل الــطـفــلـة
ركزة ريضة الى وحدة الـعناية ا ا
.. ثم وضـع جـــــهـــــاز الـــــتــــــنـــــفس
ناسبة لها األصطناعي و االدوية ا
ـراقـبــة الـشـديـدة و أسـتـمـرار مع ا

رحلة التعافي).
مشيراً إلى أن (الطـفلة اآلن بصحة
جــيـدة و أدخــلت لــغـرفــة الــعـنــايـة
ــــركــــزة و هـي اآلن تـــتــــعــــافى و ا

ستغادر مشفاها).
q¹eł dJý

مـن جــانـــبـــهم قـــدم ذوو الــطـــفـــلــة
بـــالـــشـــكـــر اجلـــزيل إلـى الـــكــوادر
ــركــزة  الـــطــبــيــة في الـــعــنــايــة ا
ــبــذولــة في مــرافــقــة جلــهــودهـم ا
ـدة أسبوع على التوالي و الطفلة 
ــهـم اخلــدمــات الـــطــبــيــة و تـــقــد

التمريضية و العالجية لها .
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أدخلت الطـفلة ز . خ الـتي تبلغ من
العـمـر خمس سـنـوات قبل أسـبوع
ركزة في مدينة إلى قسم العنايـة ا
الـصــدر بـالـنــجف بـعـد أصــابـتـهـا
ـرض بـالـتــهـاب الـدمـاغ .. و هـذا ا

عـبـارة عن تـورّم دمـاغي  قـد شـكل
ــكن أن تــهــديــداً عــلى احلــيـاة و 
يـحـدث عـندمـا تـنـتـشـر فـايـروسات
معـينة في اجلـسم مسـببـاً أعراضاً

جانبية .
عالج و قال رئيس الفريق الطبي ا
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اطـلق وزيـر الـنـفط حـيـان عـبـد الـغني
مـشـروع الزمـاالت الـدراسيـة لـلعـامـل
لــنـيل شــهـادتي في الــقــطـاع الــنـفــطي

. اجستير والدتوراه من الص ا
ـــــشــــروع واكـــــد خـالل حـــــفل اعـالن ا
تـابعـته (الزمـان) امس (حرص الوزارة
عــلى دعم وإسـنـاد الـطـاقــات الـعـلـمـيـة
ــواهب واالبــتــكـارات في واصــحــاب ا
الــقــطــاع الـــنــفــطي الــتي تــهــدف الى
تــطـويـر وتـعـزيــز مـهـارتـهم لــتـحـقـيق
ــــســــتــــوى االداء خـــــطط االرتــــقـــــاء 
والــنــهــوض بــالــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة

ستدامة). والتنمية ا
qIŠ d¹uDð

واضــاف انه ( االتـفــاق عـلى تــوفـيـر
50 زمالة دراسية سنوياً تمنح من

أحد قـبل شـركـة اي بـي اس الـنـفـطـيـة 
أذرع شـركـة زنـهوا الـصـيـنـية الـعـامـلة
فـي تــــطــــويــــر حــــقل شــــرقي بــــغــــداد
لـلعاملـ في القطاع الـنفطي العراقي
الســتــكــمــال الــدراســة في اجلــامــعـات
ــعـروفـة لــلـحــصـول عـلى الــصـيـنــيـة ا

اجستير والدكتوراه).  شهادتي ا
وحـدد عبـد الغني مـنتـصف شهر اذار
موعد انطـالق االنتاج التجاري ـقبل  ا
في مـصفاة كربالء مؤكداً ان التشغيل
ئة من حاجة االستهالك سيوفر 75 بـا

ركبات.  احمللي لوقود ا

حس احلسيني

حيان عبد الغني
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قــبل تــنـــفــيــذهم مــا يــعــرف بــالــدگــة
الـعـشـائـريـة قـيـادة عـمـلـيـات مـيـسان
الـــقــبض عـــلى ثـــمــانـــيــة اشـــخــاص
بحـوزتـهم أسلـحـة واعتـدة في قـضاء
قـــلــعـــة صــالح. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته
(الــــــزمــــــان) امـس ان (اســــــتــــــنــــــاداً
لـتــوجـيـهــات قـائـد عــمـلـيــات الـفـريق
الـركن مـحــمـد جـاسم الــزبـيـدي ألـقت
ــشـاة قـوة من الــفــوج الـثــالث لـواء ا
الـســابع والـتــسـعـ الــتـابع لــقـيـادة
الــعــمــلــيــات الــقـبـض عــلى ثــمــانــيـة
اشـــخـــاص قـــبل ارتـــكـــابـــهـم الـــدگــة
العـشـائـريـة في قضـاء قـلـعـة صالح).
واضاف ان (القوة ضبـطت بحوزتهم
أسـلـحـة واعـتــدة مـخـتـلـفـة  أتـخـاذ

االجـراءات الــقـانـونــيـة بــحـقـهم و 
.( تسليمهم الى جهة الطلب اصولياً
ــــتـــابـــعــــة مـــيـــدانــــيـــة وجـــهـــود و
اسـتــخـبـاريــة دقـيـقــة تـمـكــنت مـفـارز
جــهـاز األمـن الـوطــني في مــحــافــظـة
نينوى من اإلطاحة بشبكة مكونة من
7 أفــــراد يــــعــــمــــلـــون عــــلـى إصـــدار
مستـمسكـات ثبوتـية مزورة لـعناصر
مـن داعش. وقــــــال بـــــــيــــــان امس ان
ــتـابــعـة (الـعــمــلـيــة تــمت من خالل ا
ستـمرة لـتحـركاتهم بـ محـافظتي ا
أربـيل ونـيـنوى ومـن ثم اسـتدراجـهم

بــكـــمــ مــحـــكم بــعــد اســـتــحــصــال
ــوافــقـات الــقــضــائــيــة. وقـد ضُــبط ا
بـحــوزتـهم مــحـررات وكــتب رســمـيـة
تابـعة إلى جلـنـة تعـويضـات ضحـايا
اإلرهـاب بـاإلضـافـة إلـى كـتب تـابـعـة
لـوزارات ودوائــر حــكـومــيــة ووثـائق

ووكاالت عامة وأختام مزورة).
œuNA  Âdł

واضـــاف الــــبـــيـــان (في مــــحـــافـــظـــة
الـقادسـيـة تـمـكنت مـفـارزنـا من الـقاء
شـهود على شبكة القبض وباجلرم ا
مــكـونــة من (3) أشـخــاصٍ يــقــومـون
بـعـمـلــيـات الـنـصب واإلحــتـيـال عـلى
ــواطــنــ عـن طــريق أخــذ األمــوال ا
منهم وإيـهامـهم بالتـعيـ احلكومي
حـــيث تـــصـل هـــذه األمـــوال إلى ألف
دوالر مـقـابل كل مـعـامـلـة كـمـا ضـبط
ـعـامالت بـحــوزتـهم عـدد كــبـيـر مـن ا
زورة ومـبـالغ مـاليـة). واكـد (تدوين ا
تهم أصولياً وإحالتهم مع أقوال ا
ـضـبـوطـات إلى اجلـهـات اخملـتـصة ا
لـيـنــالـوا جـزاءهـم الـعـادل).وصـادرت
مفارز االمن الوطني  3مالي لتر من
الــنـفط بــعـد ضــبط مــعـمـل لـلــتـكــريـر
حافـظة بابـل . واوضح بيان تـلقته
(الــزمـــان) امس إنه (بـــدعمِ وإشــراف
ـسلحة وضمن القائد العـام للقوات ا
جهود جهاز األمن الوطني وفعالياته

ـســتـمــرة في ضـرب أوكــار الـفــسـاد ا
والـــتـــهـــريـب وبـــعـــد اســـتـــحـــصـــال
ـفارز تـمـكنت ا وافـقات الـقـضائـية  ا
في بابل من دهم مـعمل لتـكريـر النفط
غـيــر اجملــاز وضــبط  نــحـو 3 مالي
فضال عن لتـرٍ معـبأة بـعشـرين خزانـاً
ضبط أختامـاً مزورة تعود إلى وزارة
النفط وبوجرات مزورة ومعدات فنية

تـســتــعـمل في عــمــلـيــات الـتــهـريب)
حافظات فارز جنـحت  مؤكدا ان (ا
صـالح الـــــديـن وديــــــالى وكــــــركـــــوك
والــقــادســيــة ونــيــنــوى في إحــبــاط
عـمــلــيــات تــهـريب 288 ألف لــتـرٍ من
ـشـتـقــات الـنـفـطـيــة خالل ضـبـطـهـا ا
مـــرآبــاً وســـاحـــة تـــســتـــخـــدم خلــزن
ـهـربـة إضـافةً ـشتـقـات الـنـفـطيـة ا ا
إلى ضـــبـط ومـــصـــادرة 11 مـــركـــبـــة
) ومـضى والـقـبض عـلى  8 مـتـهمـ
الـبــيـان الـى الـقــول انه (تـمت إحــالـة
ــتـهـمـ إلى ـضـبــوطـات وجـمـيع ا ا
اجلهات الـقضائـية اخملتـصة ليـنالوا
جزاءهم الـعـادل). كمـا ضـبطت وكـالة
االستـخبـارات عمـلـيات سـرقة الـنفط
ــنـــاطق في 12 مـــوقـــعــاً نـــفـــطـــيـــاً 
مـتـفـرقـة.وقـال بــيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (مــفــارز الـــوكــالــة في وزارة
الـــداخـــلـــيــة تـــواصـل عــمـــلـــيـــاتـــهــا
االستـبـاقـيـة للـحـد من حـاالت تـهريب
علومات النفط ومشتقاته واستناداً 
اسـتــخـبــاراتـيــة دقـيــقـة وبــعـمــلـيـات
مــنــفــصــلــة  تـــمــكــنت من ضــبط 12
مـوقـعـا نفـطـيـا يـسـتـخـدم لـلـمـتـاجرة
وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير
رســمــيــة) مــؤكــدا (الــعــثــور بــداخل
واقع عـلى خزانات نـفطـية مـختـلفة ا
األحجـام حتتـوي عـلى منـتوج نـفطي

W³OÝ∫ الكاتب في السيبة ورأس البيشة

الفـايروسات واجلـراثيم واالهـتمام
بـتهـويـة البـيت من فـتـرة إلى أخرى
وأيـضا االهـتـمـام بـالنـظـام الـغذائي
ـهــمــة لــلــطـفل يــعــد من الــعــوامل ا
ــــواجــــهـــــة األمــــراض ومـن ســــبل
الـــوقــــايــــة تـــنــــاول اخلــــضـــراوات
ـاء والــفـواكه الــطـبـيــعـيــة وشـرب ا

بكميات كافية).
وأضـافت الـشـمـري أن ( الـنـوم عـنـد
األطـــفــال يـــعـــد طـــريـــقـــة مـن طــرق
الــوقــايـــة ويــجب احلــرص عــلى أن
يــحـصل الــطــفل عـلـى سـاعــات نـوم
ناعي كافية من أجل تقوية جهازه ا
وزيـاده كـفـاءتـه ودائـمـا مـا نـنـصح
ريض في بأنه يفضل إبقاء الطفل ا
ـرض الـبـيت حـتى ال يـتم انـتـشـار ا
درسة الـتي يذهب في الروضـة أو ا
إلـيهـا الـطـفل. اذا االهـتمـام بـالـطفل
يــبــدا مـن الــبــيت مــرورا بــالــشــارع
ـدرسة وان مـراقبـتنـا واهتـمامـنا فا
باطفالـنا هو احلل للـحد من انتشار
امـــراض الـــشـــتــــاء الـــرائـــجـــة وإن
ــدرســة تـعــد خــطـوة الــوقــايـة في ا
مـــهــمــة لـــلــحــد مـن األمــراض عــنــد
األطفـال وملـخص هـذه الوقـاية في
احلـرص عـلى عـدم تـنـاول األطـعـمـة
ــعــرضـة ـلــوثــة وا ــكــشــوفــة أو ا ا

لألتربة واحلشرات ).
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ووفّـرت الــشـركـة الــعـامـة لــصـنـاعـة
ُـسـتــلـزمـات الـطـبـيـة في األدويـة وا
ســــامــــراء إحــــدى شــــركـــات وزارة
عـادن لـلـمرة األولى الـصنـاعـة  وا
ُـــســتـــحـــضـــر الـــدوائـي اجلـــديــد ا
سـامـادول كـولـد كـالف.  وقـال بـيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (الــشـركـة
اسـتطـاعت إنـتـاج حبـوب سـامادول
حـسب اخلـطـة اإلنتـاجـيـة الـشـتـوية
ُـعـاجلة الـتي تـضمـن توفـيـر ادويـة 
وسم الشتاء) ُصاحبـة  األمراض ا
مـوضــحـاً ان (الـدواء يُـســتـخـدم في
عـالج نــزالت الـــبـــرد واإلنــفـــلـــونــزا
واحلـــســـاســــيـــة وتـــخــــفـــيف اآلالم
واحلُــمـى والــصـــداع وعالج مــؤقت
إلنـــســـداد األنف واألذن واجلـــيـــوب
األنـفيـة الـناجتـة عن نـزالت الـبرد)
وبـ ان (الـشـركـة سـتـطـرح الـعالج
في األســواق قــريــبـاً) ولــفت الى ان
ــتـاز بـجـودة عــالـيـة وفق (الـدواء 

ــيـة) واضـاف ان ـواصــفـات الــعـا ا
(الشـركة اثبـتت مدى فـاعلـية العالج
عبر التـجارب التي اجرتهـا مسبقاً)
مؤكداً حرصها على (مواكبة التطور
ــيـة فـي الـصــنــاعــة الــدوائـيــة الــعــا
ـستحـضرات اجلديـدة غير وإنتاج ا
ــواطن الـــنــمــطــيــة بــهــدف خــدمــة ا

وتطوير اإلنتاج احمللي). 
واتفقت الشركـة العامـة للمنتوجـات
الـغذائـيــة التـابـعـة الى الوزارة مع
احـــدى الـــشــركـــات اخلـــاصّـــة عــلى
تـأهـيـل وتـشــغـيـل مـصـنـع الـرشـيــد
نظفـات. ـواد الغذائيـة وا وإنتـاج ا
وقــال الـبــيـان ان (شــركـة الــغـذائــيـة
ـــنـــعـــة وقـــعت عـــقـــداً مـع شـــركـــة ا
اخلـاصـة لـتـأهـيل وتـشـغيـل مصـنع
الـــرشـــيــد لـــصـــنـــاعـــة الـــصـــوابــ
ُـــنـــظـــفــــات) وبـــ ان (الـــعـــقـــد وا
يــتـضــمن تــأهـيل وتــشـغــيل مــصـنع
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في مــــثل هــــذه االيـــام مـن الـــســــنـــة
تــتـضــاعف االمـراض الــتـنــفـســيـة و
تــكــثـر عــنــد األطـفــال بــشــكل خـاص
ومنـهـا االنفـلـونزا والـزكـام والتـهاب
األذن واحلـنــجـرة وأحـيـانــا الـتـهـاب
القصبـات الهوائيـة االمر الذي يقلق
الــــوالـــدين مـن خالل مـــراجــــعـــتـــهم
الطباءعـدة  واستخـدام االدوية التي
ضـمد توصف من قـبل الـطبـيب او ا
الصـحي واحيـانـا باسـتخـدام بعض
ــتــداولــة الـتي االدويــة واالعــشـاب ا
كــــان تـــســــتــــخــــدم من قــــبـل االبـــاء
ــا واالمــهــات فـي قــد الــزمــان ور
تـضـاعـف تـلك االمـراض الـتــنـفـسـيـة
قـبل اسـتـشـارة الـطـبـيب االخـصـائي
رضـيـة وتـبقى لـتشـخـيص احلـالـة ا
الوقاية واهتمام الوالدين باطفالهما
ـكــافـحـة هـذه ــثـلى  هي الــطـريـقـة ا

االمراض.
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ويـقـول الـطـبـيب لـطـفي عـبـد البـاقي
اخصائي االمراض التـنفسية (بدون
ادنى شك ان فـــصل الــشـــتــاء من كل
عـام هــو حـاضــنـة كـبــيـرة لالمـراض
التـنفـسية لـلبـالغـ واخص االطفال
الــذين يــتــعـرضــون لالصــابــة بــتـلك
االمـراض بـســبب الـعـدوى من االهل
ــدرسـة هي المــسـ وا واالطـفــال ا
اكــبــر نـاقـل لـتــلك االمــراض ودائــمـا
نشـجع ونـناشـد وزارة الـصحـة على
ضرورة االهتمام ومتـابعة اللقاحات
الالزمة والعالجـات الضروريـة للحد
من انتـشار تـلك االمراض الـتنـفسـية
ويبقى االهتمام من قبل االهل الوالد
والوالـدة بـضرورة مـتابـعـة اطفـالهم
وحــــثـــهم وبــــشـــكل دائـم عـــلى عـــدم
الـتالمس او استـخـدام مـاينـشـر تلك
االمراض الـتنـفـسيـة و عرضـهم على
الــطــبـيـب اخملـتص لــيــحــدد االدويـة
الــــلـالزمــــة لـــــوقف تـــــلك االمــــراض
الـتــنـفـسـيــة الـتي تـسـتــفـحل بـفـصل
الشتـاء ويقينـا اننا نـتابع في العالم
عـن ظـــهـــور واســتـــفـــحـــال نـــوع من
االنـفـلــونـزا في غـالـبــيـة دول الـعـالم
تـــكـــاد ان تـــكـــون اخــــطـــر من وبـــاء
كـــورونـــا الـــذي ابـــتـــلـى به الـــعـــالم
الـغـربي والـعــربي. واالنـفـلـونـزا هي
اخـــطــر االمـــراض الــتـــنــفـــســيــة اذا

مااهـمـلنـاها وتـركـنا االطـفال عـرضة
لها).

ومن جـانـبــهـا تـؤكـد الـطـبـيـبـة بـدور
الشـمري أخـصائـية طب األطـفال في
مؤسسة الرعاية الصحية األولية ان
ثل ( الوقايـة دائماً خيـر من العالج 
هــــذه احلــــاالت وهي الــــوســــيــــلــــة
الــوحـيــدة لـلـقــضـاء عــلى انـفــلـونـزا
الشتـاء واالمراض التنـفسيـة كالربو
واالخــتـنــاق والـسـعــال وغـيــرهـا من
االمــراض ســـوف أتــطــرق لــكــيــفــيــة
الوقاية من األمراض في الشتاء عند
األطــفــال وهي مــقــســمــة لــقــســمـ
: األول الــوقـايــة في الــبـيت مــهـمــ
ـدرسة.وهدف والثـاني الوقـاية في ا
مـؤسـسـة الرعـايـة الـصـحـيـة األولـية
نشـر الثـقافـة الطـبيـة واحلرص على
عــــمل حـــــمالت تــــوعـــــويــــة لألســــر
ــدارس نـــســتــهــدف فــيــهــا طــرق وا
وأســــالــــيب الـــوقــــايــــة من أمـــراض
األطفال للـحد منـها عن طريق برامج
وملصـقات تثـقيفـية وتوعـوية وعمل
بـروشــورات تـوضــيـحــيـة لألمـراض
ــراكــز وطــرق الــوقــايــة مــنــهــا في ا
الـصـحـيـة وعـمل تـثـقـيف صـحي في
مجال التلـفاز واإلعالم بشكل يواكب
خطـة ايـة دولة  في اجملـال الـصحي
وتــوفـيــر الـتــطـعـيــمـات بــاجملـان في
البلد والتـركيز على احلصـول عليها
في وقــتــهـا بــاسـتــمــرار ومـؤســسـة
الــرعـايــة الـصـحــيـة األولــيـة مــلـزمـة
بـتـقـدم كـافـة الـعالجـات لألطـفـال في
عيادة أطفال متـخصصة بكادر طبي

مختص في طب األطفال ).
وأكـدت ان ( الوقـايـة في الـبـيت تـعد
من أهـم أســـــبـــــاب احلــــــد من هـــــذه
األمـراض عــنـد األطــفـال وتــكـون عن
طــريق تــعـلــيم أطـفــالـنــا عــلى غـسل
اليـدين بـاستـمـرار واتبـاع الـطريـقة
الـصـحـيـحة فـي ذلك وهي اسـتـخدام
ده  20ثانـيـة كـما اء والـصـابـون  ا
ـريض يــجب الــفــصل بــ الــطـفـل ا
والـطــفل الـسـلــيم في الـبــيت جتـنـبـا
لـنــقل الـعــدوى.مع ضـرورة احلـرص
عـلى تـنـظـيف وتـعـقيـم األماكـن التي
يتـواجد فيـها الـطفل مـثل األرضيات
والطـاوالت والـكـراسي ومن األلـعاب
ــتـلـكـهـا بــشـكل خـاص حـيث الـتي 
إنــهـــا حتـــتـــوي عـــلى الـــكـــثــيـــر من

الـــرشــــيـــد وإســــتـــحــــداث خـــطـــوط
إنـتاجـيـة ورفع الطـاقـات اإلنتـاجـية
صنع) مضيـفاً ان (اإلتفاق يضمن ا
تـوفــيـر مـنـتـجـاجتــديـدة مـثل قـاصـر
ـلونـة وصـواب األعـشاب البس ا ا
واد ومـادة طارد الـذبـاب وتـعبـئـة ا

الغذائية منها انواع الصلصات). 
وحـقّقـت الشـركــة الـعامــة لـلـسـمنـت
العـراقيــة احدى شـركات الـصنـاعة
مـبـيـعــات عـالـيـة فـي شـهــر كـانــون

اضي.  األول ا
ـبيـعات وذكر بـيان امـس ان (قيـمة ا
وصلت الى 173 الف طن بقـيمة 15
مـلـيــار ديـنـار) واوضح ان (الـوزارة
باشرت بتحـويل منظومة احلرق من
الـنـفط األسـود الـى الـغـاز في مـعـمل
ســـمــنت الـــكــوفــة وحتـــويل الــفــرن
للخـط األول والـثاني إلى منـظومة
حـــرق بـــالـــغـــاز اجلـــاف فـــضالً عن

حتــــويل اخلط الــــثـــالـث مـــاادى الى
خـفض كُلـف إنتـاج األسـمـنت) الفـتاً
الـى ان (الــعـــام اجلــاري ســـيــشـــهــد
تطوراً في اإلنتاج عن طريق مشروع
مـنــظـومـة الــغـاز اجلــاف في مـعـامل

الشركة كافـة). 
وسـوّقت الـشـركــة الـعـامــة لـكـبـريـت
ـشــراق مُـنـتـج الـشـب فـي كـانــون ا
اضـي. وبـحـسب الـبيـان فإن األول ا
(الــشــركـة ســوّقت كــمــيــات من مـادة
ُــكــيس بـــ دوائــر الــدولــة الــشـب ا

بكيات بلغت 40 طناً).
مــنــوهـاً الـى (جتـهــيــز مُـديــريــة مـاء
مُحـافـظة الـبصـرة و الـشركـة العـامة
للصناعات البتروكيميائية ومديرية
مــاء مــحــافـــظــة كــركـــوك ومــديــريــة
مــحـافــظـة بــابل فــضالً عن جتـهــيـز
شـركــة نـفط الـشـمــال و وشـركـة غـاز

الشمال). 
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بــضــبط عــدد من الــنــزاهــة الــعـــامــة 
عقب في دوائر الـتسجيل العقاري ا
في مــحــافـظــة الــبــصـرة. وقــال بــيـان
تـلــقـته (الــزمـان) امس ان (فــريـقـا من
غرفة عـملـيات مديـرية حتـقيق الهـيئة
انتقل إلى عدد من دوائر في البصرة 
التسجيل العـقاري في مركز احملافظة
واألقضيـة والنواحي حـيث تَمكنَ من
ضـبط ٩ مـعـقـبـ مـتـلـبـسـ بـاجلـرم
ـشــهـود) واشـار الـى ان (الـعـمــلـيَّـة ا
أســـفــــرت عن ضــــبط مـــركــــبـــة ألحـــد
الْمـتهـم حتـتـوي على مـجمـوعة من
عامالت) واستطرد بالقول انه (من ا
وكـــاالت مــنـــســوبــة ـــعــامالت  بــ ا
للـمـتهم تـثـبت انتـحـاله صـفة مـحام)
ولـفت الى (تــنـظــيم مـحــضـر أصـولي
ــتـهـمـ بـالـعــمـلـيـة وعــرضه رفـقـة ا
ـضــبــوطــة أمــام أنــظـار ــبــرزات ا وا
قاضـي التـحـقـيق اخملـتص الـذي قرر
تــوقــيــفه عــلى ذمــة الــتـحــقــيق).وفي
اخــمـــدت فــرق الـــدفــاع الــديـــوانــيـــة 
دني حريـقاً نـشب داخل دار سكني ا
في قـضـاء احلـمـزة بـاحملـافـظـة. وقـال
بــيـــان امس ان (الــفـــرق تــمـــكــنت من
إخـمـاد حــادث حـريق داخل دار سـكن
ـعـراج ـنـطـقـة ا في قـضـاء احلـمــزة 

دون تسجيل إصابات بشرية).
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-1-
ليس الكرماء على درجة واحدة من الكرم .

ـن أكـرمه ثم عـاد الـيه في مـرة ثـانـيـة فَـكَـرَمُهُ مـحـدود فـهـنـاك من يـضـيق ذرعـاً 
رة الواحدة . بسقف ا

-2-
وهناك من الكرماء من ال يكف عن العطاء وانْ تكرر الطلب ...

ومن طريف ما يروى في هذا الباب :
ـعـونـة ـهـلب ) وطـالَـبَهُ  ـهـلب ( مــخـلّـد بن يـزيـد بن ا ان رجالً وفـد عـلى حـفـيـد ا

يُقدمها له وكان هذا الرجل قد سأله فاعطاه 
فقال له مُخلّد :

ألم تكن أَتَيْتَنَا فأجزناك ?
قال :
بلى 
قال :

فما الذي رَدَّكَ إلينا ?
قال :

قول الكميت فيكَ :

فأعطى ثم أعطى ثم عُدْنا 
فأعطى ثم عدتُ له فعادا 

مرارا ما أعود اليه إالّ 
تبسم ضاحكاً وثنى الوسادا 

رة السابقة . فأعطاه أضعاف ما كان أعطاه في ا
-3-

العـطاء مع االبتـسامة هـو الدليل عـلى سجيـة الكرم  فال خـير في عطـاء مغموس
بالعبوس ...

ال االّ عبداً له فيما يجعل البخيل نفسه عبداً للمال ان الكر االصيل ال يرى ا
وأين هذا من ذاك ?

-4-
ودعــني اآلن أُذكــرّك بـكــرم رَبكَ الــذي أوالكَ الــنــعم فـاســتــعــنتَ بــبـعــضــهــا عـلى
نـعه من مواصلة العطاء وافاضة معـاصيه ولم تُؤدِ حَقّ شكرها  ولكن ذلك لم 

النعم .
أما آن أنْ تـصـحو مِـنْ غفـلـتك  وتـبادر الى شُـكـره وحـمده والـرجـوع الى رحاب

طاعته ?
َأقْبِلْ عليه فانه مُقبل عليك .

وفقـنا الله وايّاكم لشكر نعم الرب الكر والتزام طاعته واالبتعاد عن معاصيه
والفوز برضوانه فال شيء أثمن من نيل رضاه .

وكما قال الشاعر :
حسبي رضاك بكل وَجْهٍ أمكنا 
فام عليّ بذاك مِنْ قبل الفنا 
فاذا رضيتَ فتلك غاية منيتي 

نى  والقصد كلُّ القصد بل كلُّ ا
انه هو الكر الرحيم .

—UDF « ÍbLŠ ≠  …dB³ «
جميع االوساط الرياضية تؤكد ان
ـقـايس خـلـيـجي  25 نـاجح بــكل ا
كن جتـاوز الهـفوات واالخـطاء و
بـسـهـولـة وهذه بـدايـة جـيـدة لرفع
ـــشــاركــات احلـــظــر الــكـــامل عن ا
الـريـاضـيـة الدولـيـة في كـرة الـقدم
وباقي الـرياضـات االخرى  اهالي
الــبــصــرة ابــدوا  تـعــاونــا كــبــيـرا

لتغطية النـقص في البنى التحتية
بفـتح بيـوتهم أليـواء الضـيوف من
اخلـليج  حـتى االقـضيـة  الـبعـيدة
ـبـاريـات وعـبر ـتـابـعة ا تـنـشـغل 
البعض عن فخره بحفل االفتتاح .

W¹Ëd  dO¼ULł
وتـــبـــقى الـــغـــصـــة تـــمـال نـــفــوس
اجلـمـاهـيـر الــكـرويـة ويـتـمـنـوا ان
يـهــدي مـنــتــخب الـعــراق فـوزا في
ــبـاراة الــثــانـيــة مع الــسـعــوديـة ا
لــتــكــتــمل الــفــرحــة ويــذهب احلظ
الــنـــحس عن فـــريـــقــنـــا الـــوطــني
ويــكـــســـر صـــومه عـن تــســـجـــيل

الـبيشـة) منـطقـة ساحلـية تـقع عند
رأس اخلـــلـــيـج الـــعـــربي في آخـــر
نـــقـــطــة مـن أقــصى جـــنـــوب شــبه
جـزيــرة الـفــاو في نـهــايـة اجلـرف
الــقــاري لـــلــعــراق شــكـــلــهــا عــلى
اخلـارطـة يـشـبه رأس مـثـلـث وهـنا
يـكـون مــصب شط الـعــرب وفـيـهـا
اطاللـــة الــبـــصــرة والــعـــراق عــلى
اخلليج العربي وهي منطقة بوابة
خـروج بـعض سـفن لـنـفط الـعراقي
ومــوقع مـراقـبـة الـسـفن والـقـوارب
الـداخلـة الى اخللـيج الـعربي بـعد
االحــتالل االمـــريـــكي صــارت رأس
الـــــبــــيـــــشــــة
مـــــنـــــطـــــقـــــة
عــــســـكــــريـــة
مــــحــــظــــورة
بــــــــــســــــــــبب
نــــشـــــاطــــات
الــــتـــهـــريب !
رأس البـيشة
تابعة لناحية
اخلــــــــلـــــــــيج
الـــــــــعـــــــــربي
الـــــتــــابـــــعــــة
لقـضاء الـفاو
وفــــــــــي رأس
البيشة موقع
مـــــــــشــــــــروع
مـيـنـاء الـفـاو
الـــــكــــبـــــيــــر.
مـــعـــنى راس
الـبـيـشـة جاء
 –كـمــا يـقـول

الــبـعض-
من كــلـمـة
(الــبــشـة)
بـاللـهـجة
البصربة
ومعناها
الـــــــــوزة
والبطة 

بـيـنـمـا يـقـول د. اسـعـد بـطـرس "أن
البـيـشة مـعـناهـا الـشيـطـان بالـلـغة
الــــســـريـــانــــيـــة  فـــســــمـــيت رأس
الشـيطـان ألن بها الـسفن حـ تمر
مـتـوجـهة الى شـط العـرب تـنـحرف
وتـضـطـرب بـوصـلـتـهـا وسـمي ذلك
ائي مضيق الشيطان!  آخر مر ا ا
سـيطـرة عسكـرية فـي راس البـيشة

هنا تتوقفون !
ـنــوع عــبــورهــا فــأكــتــفــيــنـا ألن 
بـالتـقاط الـصور من بـعيـد الى هذا
وقع الغريب والذي يحمل الكثير ا
من االســرار واالحــداث فـــالــبــعض
يـقـول كانت هـنـا معـارك عنـيـفة في
احلــرب الـعــراقـيـة  –االيـرانــيـة وال
زالت رفاة اجلنود مـدفونة فيه! وال
زال بــــعـض الــــعـــــوائل وشـــــبــــاب
شـاية) الـبصـرة يبـدأون طقـوس (ا
بــاجتــاه كــربالء في عــاشــوراء من
رأس الـبـيشـة ألنـهـا نهـايـة احلدود

العراقية!
WOC ô« Âb «

بـعد تـوجهـنا الى نـاحيـة السـيبة 
وهي اقـدم قـائمـقـامـية في الـبـصرة
أذ انـــشـــائـــهـــا األداري عـــام 1921
ومــوقــعــهــا امــام مــديــنــة عــبــادان

االيــرانـيـة ونـرى بــوضـوح مـصـفى
عـبـادان! عـام  1933صـارت نـاحـيـة
الــســيــبــة تــابــعــة الـى قــضــاء ابـو
اخلـصـيب  تـبـعـد عـن الـبـصرة 65
يناء كم واهميتـها كونها مـحاذية 
عبـادان االيـراني وقد تـعرضت الى
دمار كبير خالل احلرب العراقية –
االيــــرانــــيــــة اذ  ازالت غــــابــــات

النخيل كافة . 
وصـلنـا الى ساحـل السـيبـة وفيـها
أجـواء طـبـيـعـيـة سـاحـرة ومـنـاظـر
خـالبــة لـــقـــربــهـــا من شط الـــعــرب
وامــتــــــــالكــهـا ســــــــــاحال خالبـا
لـكـنه غـيـر مـستـغل سـيـاحـيـا وعدم
وجــود مـرافــــــــــق ســيـاحــيــة رغم
الئـــــــــمة من ماء توافـر االجواء ا
وتــربــة خــصــبــة وبـســاتــ  وفي
الـــســيــبــة ثـــروات زراعــيــة وثــروة
نــفــطــيــة وغــازيــة  –حـــقل ســيــبــة
الــغــازي- الــذي يــتــولى ادارته من
قـــبل شـــركــة ( كـــويت انــبـــيــرجي)
اء وتعني السيـبة موقع أنسياب ا
وجريانه والعطـاء واخلير الكثير 
والـــســيـــبــة بـــالـــفــارســـيــة تـــعــني

(التفاحة)!
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مــجـهــول الــكــمـيــة والــنــوعـيـه ضـمن
محـافظـات بغـداد و البـصرة وكـركوك
ونيـنوى وديـالى) ومضى الى الـقول
انه ( ضــبط  25مــركــبـــة مــخــالــفــة
ضـمن مــحـافــظـات الــبـصــرة وبـغـداد
وكـركـوك واألنـبـار ومـيـسـان وذي قار
وكـربالء والـنـجف وديـالى ونـيـنوى).
والقت مديريـة شرطة الطـاقة القبض
عــلى مـــتــهــمــ اثـــنــ وضــبط وكــر
لتهريب النفط ومشتقاته في محافظة
الـنـجف. وقـال بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (مــفــارز مــركــز شــرطــة نــفط
ضـــبـــطت وكـــراً لـــتــهـــريب الـــنـــجف 
شتقات النفطية وألقت القبض على ا
متهم اثن كانا موجودين داخله 
حــــيث  الــــتـــحــــفظ عــــلى عــــدد من
اخلـزانـات احلـديـديـة والـبالسـتـيـكـية
مـختـلـفـة الـسـعـات فـضال عن مـركـبة

وماطورات سحب وتفريغ).
 UÞu³C  e−Š

ـــــتــــهــــمــــ وتــــابـع انه ( ايــــداع ا
ـضبوطات داخل التوقـيف مع حجز ا
ساحة حـجز أحد مـراكز شرطـة النفط
تـمهـيـداً إلكـمـال األوراق الـتحـقـيـقـية
وعــرضــهــا عــلى  قــاضي الــتــحــقــيق
اخملتص وفق قـانون مـكافـحة تـهريب
الـنفط ومـشـتـقـاته). من جـهـة اخرى 

افـادت هــيــئـة محمد جاسم الزبيدي

االهداف!
اصــــرار كـــروب دوشــــفـــري االثـــار
والتراث كانت حتمل اهتمام في
هـذه الرحـلة هـمـا متـابعـة خلـيجي
25 وتـنــفـيـذ بــرنـامج الــرحـلـة  في
زيـارة االقـضـيـة لنـصل الـى اقصى
اجلــنـوب بـعـد زيـارة جلـبل سـنـام
فـي ســـفـــوان وهــــو عـــلى احلـــدود
الــعــراقــيــة الــكــويــتــيـة (2) كم عن
احلدود الكويتـية! اليوم ونحن في
الــفـاو قــررنــا الـوصــول الى ابــعـد
نـقـطـة بـرية عـراقـيـة داخل اخلـليج
الــــعــــربـي وهي مــــنــــطــــقــــة (رأس
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منـاسبتان من أروع ما حتقق في بدايات السنة اجلديدة 2023 وبعون الله يتحق ما
ا تـغص به األسواق يـريده الـشعب  مـن تطـور وبنـاء ورخاء واقـتصـاد عراقي بـديل 
الـتجـارية من دول اجلـوار  فلقـد كان عـيد اجلـيش العراقي قـرن وسنـتان عـلى بداية
تشكيل فوج موسى الكاظم عام 1921 من أروع ما سجله اجليش في تاريخه  فهو
ـقـدام الذي ـرتـبط مـصـيـريـا في قـضايـا الـعـراق الـوطـنـيـة  وهـو اجلـيش ا اجلـيش ا
عـارك الـقومـية من اجل فـلسـط والـدفاع عن األراضي الـعربـية في شـارك في كل ا

سوريا ومصر واألردن .
ا كان ذلك قـرارا سيـاسيا لـيس اجليش الـعراقي مـسؤوالً عن احلـروب العبـثيـة  وإ
مـتـعجالً بـرسم الـعقـليـات الـعشـائريـة الـتي تتـعـامل بردود الـفـعل والبـحث عن الـغلـبة
والسيطـرة  ولقد دفع اجليش بـكافة صنوفـه ثمن تلك التصـرفات حيث راح نتـيجتها
ـعـارك الـعـبـثـيـة  كـان بـاإلمـكان جتـنب االف اجلـنـود والـضـبـاط البـواسل ضـحـايـا ا

سؤول . الوقوع فيها لو استخدم العقل السياسي الراشد وا
لقـد تعـرض اجليش الـعراقي الخـطر عـملـيات التـنكـيل ما بـعد االحـتال ل للـعراق عام
ـشـاركـة أو بـالـقـبول 2003 حـيث اقـدم الـقائـم بالـسـيـاسـة االمـريـكـيـة في الـعراق بـا
مـرغـمـ من احملـتل عـلى تـفـكـيك وحل اجلـيش العـراقي بـحـجـة بـأن هـذا اجلـيش هو
جـيش صـدام في حـ كل احلـركـات االنـقالبـيـة والـثورات الـتـي جرت فـي العـراق لم
تعتبر اجليش محسوبا على جهة أو نظام سقط والعمل على تفكيك اجليش إال مابعد
االحتالل وسيطـرة الغرب وحلفائهم في العراق على الـسلطة  لذا يعتبر هذا االجراء
وهو اخطـر ما واجهه اجليش على مدى تـاريخه بأنه اجراءً سياسـياً خلدمة إسرائيل
كـونه احـد اجلـيـوش الـعروبـيـة في مـواجـهـة احملـتـلـ لألراضي الـعـربـيـة  والـقـضـية
ـزيـد من ا تـسـبـب با األخـرى هـو تسـريـح اجليـش دون رواتب وحـقـوق إال مـا نـدر 
اجلـوع واحلـرمان الالف الـعـوائـل  وخلـق ذلك تـنـاقـضـا صـارخا بـ افـراد اجلـيش
وسلطة الـنظام اجلديد  كذك عدم االهـتمام بشهداء اجليش في احلـرب اخلليجيت
األولى والـثانـيـة .  يبـقى اجلـيش العـراقي الـذي أعـاد تكـويـنه وترتـيـبه واحدا من اهم
سـلـحـة األخرى الـذي تـصدى جيـوش الـعـالم  وهو اجلـيش الـوحـيد مع الـفـصـائل ا
الخـطـر هجـمة عـنـصريـة إرهابـيـة في تاريخ الـبـشريـة وتمـكن من الـقضـاء علـيـها بـعد
ـعـارك  وبـذلك انـقـذ الـعـراق والـعـرب والـعـالم من اخـطـر عـدوان ثالث سـنـوات مـن ا
إرهـابي دولي .أمـا خـلـيجي 25 فـهو بـحق ايـقـونة الـعـراق بـكل ماتـعـني الـكلـمـة وهو
الـبـدايـة الـرائـعـة لـعـام جـديـد وعـمل نـهـضـوي جـديـد في الـبـنى الـتـحـتـيـة واالقـتـصاد
افيهم والزراعة  لـقد ابهر الـتنظـيم واألداء والعمل  الريـاضي الرائع كل احلضـور 
رئـيس الفـيفـا  وكل احلضور اخلـليـجي العـربي مسؤولـ وجمـاهيـر  ومن ابرز هذا
اجلهد التنظيمي وكذلك العمل البنائي للبصرة يعود لقيادة البصرة محافظا وقيادات
أخرى وجماهيـر البصرة  فلـقد ظهرت البصـرة بحلة جمـيلة جديدة تتـفوق فيها على
العاصمـة وكل محافظات العراق  فـلقد اعادت البصرة وخلـيجها العربي العراق في
مقـدمة الـعـرب  ونأمل من قـيـادة السـيد الـسودانـي تعـزيز الـتعـاون الـعراقي الـعربي
وبـاخلصـوص دول اخللـيج الـعربـي ليـعود الـعـراق محـورا الى مـحوره الـتـاريخي في
ـنجز ـنطقـة والشـرق األوسط والعـالم  فتحـية لـكل العـامل فـي الصرة عـلى هذا ا ا

ـايـلـيق بـالعـراق ومن الـكـبـيـر في اظـهـار كـاس اخلـليج 25 
اجلـيش الى الـشـرطة الـعـراقيـة الـتي قدمت االف الـشـهداء
مع اجلــيش دفــاعــا عن شــعب الــعــراق وامن الــوطن  كل
احلب . ونــــتـــمــــنى أ ان يــــرى احملـــافــــظـــون فـي الـــوسط
واجلنـوب ما حتـقق في البـصرة دون أن تـشتـكي قيـادتها
من ضعف التـمويل مثلما تفعل تلك احملافظات التي لعبت

دورا في تخريب البالد ..

ـركزيـة احلـقـيـقيـة الـتي تـديـر شـؤون الـوطن في أوقات الـدولـة الـعـميـقـة هي الـدولـة ا
احملن وتنـظم سيـاسته الـداخلـية واخلارجـية وخـططه االسـتراتيـجيـة بطـريقة مـتخـفية
سؤولية غير معـلنة ولهم قادة ومفكرون جذورهم عميقة في إدارة الدولة ويشعرون 
كـبيـرة إجتاه وطنـهم ويصل احيـانا الـتضحـية بأنـفسهـم وبعوائـلهم  من اجل سالمة

الوطن . 
امــا دولـة الــهــؤالء فــهم مــجـامــيع من االشــخــاص كــثـيــرون جــدا مــتـوزعــ في كل
الـوزارات وجـمـيع مـفاصـل الدولـة هـذه اجملـامـيع تـديـر نـفـسهـا بـنـفـسـهـا نـشـاهدهم
ـواطن معـهم مجبـر وال خيار له بشكل يـومي في اغلب الـدوائر احلكـومية ويـتعامل ا
عامالت اال ان يكون حتت سـياط تـصرفاتـهم . (الهـؤالء) مهـمتهم األسـاس تأجـيل ا
متلكات العامة وتأخير همة اخلاصة بدوائر الدولة كذلك سـرقة ا وتعطيل األجـهزة ا
ضللة ضد لفـات وكتابة التقـارير ا راجـع بسبب توقيع بـسيط وسرقة ا عشرات ا

تميزين. ا
 (الـهــؤالء) هم خــبـراء في احلــصـول عــلى االيـفــادات وسـرقــة جـهــود اآلخـرين وهم
مـسـتـفـيـدون ايـضـا من االجـازات الـطـويـلـة وكـتب الـشكـر وقـطع األراضـي والسـلف

والسيارات واجلوائز حتى احلج إلى بيت الله احلرام يكون على نفقة الدولة .
ـراجــعــ دون أي سـبب وال نــعـرف ــوظـفــون احلـاقــدون عــلى كل ا (الـهــؤالء) هم ا
السبب واذا ذهـبت لهم إلجناز معامـلة تقاعد يـتفنون كيف يؤخـرون معاملتك الذاللك

واذا لديك مراجـعة للحصول على سلفة يحسبون عليك كل توقيع
بـلغ معـ واذا كانت عـندك مـعامـلة قـطعـة ارض او إيفاد
او سلفـة وهو جـزء من استحـقاقك يتـفنـنون كيف يـخفون

همة لكي تتأخر . عاملة او يسرقون بعض اوراقها ا ا
خالصـة الـقـول ان الدولـة الـعمـيـقـة تمـثل روح الـوطن اما
(الهـؤالء) هم نتـاج حكـومات فـاسدة حاولـت وحتاول قتل

بدع الشرفاء . الوطنية عند الشعب ومحاربة ا
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ـقاول والشـركات من ذوى اخلبـرة واالختصاص تدعو دائرة الـشؤون الهـندسيـة في ديوان الوقف السـني / منطـقة السـبع بكار ا
لالشـتراك في منـاقصة (صـيانـة جامع الطـوز القـد التراثي  / صالح الـدين) و بكـلفة تـخميـنيـة قدرها (٣٢٠٫٥٦٤٫٠٠٠) (ثالثـمئة
وعشرون ملـيون وخمسمئة واربعة وستـون ألف دينار فقط) احملسوبة على (اخلطة األسـتثمارية) راج مراجعة قسم حفظ وإدارة
ذكورة أعاله لغرض شـراء العطاءات مـقابل مبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) (مائـتان وخمسون باني الـتاريخية واجلـوامع االثرية في الدائـرة ا ا
الف ديـنار) غيـر قابلـة للـرد مع استالم استـمارة معـلومـات لطالـبي العطـاءات وان آخر موعـد لتـقد العـطاءات هو يـوم  (الثالثاء)
ناقصة أجور نشر بـينة أدناه ويتحمل من ترسو عـليه ا ستمسكات ا صـادف  (٢٠٢٣/١/٣١) على أن يستصحب طالب العـطاء ا ا
ناقصة دون تـعويض مقدمي العـطاءات ويعاد ثمن اإلعالن علمـاً أن الدائرة غيـر ملزمة بقـبول أوطأ العطـاءات ولها احلق بإلغـاء ا
هـا في صندوق العطاءات لدى سكرتير اللجنة في دائرة الشؤون الهندسية في ناقصة. وتوضع العطاءات عند تقد شراء وثائق ا

ناقصة وأسم العمل وتاريخ الغلق). الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

handasyawaqaf@yahoo.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تأمينـات أولية بنسبة ٣ % من مبلغ العطـاء و البالغ ( ٩٫٦١٧٫٠٠٠)  (تسعـة مالي وستمئـة سبعة عشر الـف دينار) تقدم على
ـناقـصة ـشـاركة في ا ـؤسـس لـلشـركة ا ـفوض أو ا ـدير ا شكل صك مـصدق أو خـطـاب ضمـان مقـدمـة من قبل مـقدم الـعـطاء أو ا

شروع. دة ستة أشهر واذا كان مقدم العطاء مشروع مشترك يقدم بأسم ا حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ 
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالي . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

قاولـ رقم (١) لسنة قاولـ العراقـي نافذة وصـادرة من وزارة التخطـيط وفق تعلـيمات تسـجيل وتصـنيف ا ٣. هوية تسـجيل ا
ناقصة. ٢٠١٥ وبدرجة / وصنف تؤهله للمشاركة با

ـمـاثلـة عـلى ان تـكـون صـادرة من اجلـهات الـتـعـاقـدية ـنـجزة او االعـمـال ا ٤. تـقـد رسـالـة تعـريـفـيـة للـمـقـاول وتـأيـيد بـاألعـمـال ا
احلكومية.

قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا
ـقـدم اهمـيـة بالـغة في قـاول بتـحـديد مـدة تـنفـيذ الـعـمل مع تقـد جـدول تقـدم الـعمل (و سـيـكون جلـدول تقـدم الـعمل ا ٦. يلـتـزم ا

فاضلة ب العطاءات) . ا
سعـرة و يتم تـدوين أسعار الـعطاء ٧. عـلى مقدم الـعطـاء أن يوقع استـمارة تـقد العـطاء و على كـل صفحـة من جداول الكـميـات ا
داد أو بـشكل مـطبـوع رقمـاً وكتـابـتاً بـالديـنار الـعراقي و ال يـجوز احلك أو الـشطـب و كل تصـحيح في األسـعار أو غـيرهـا يجب بـا

إعادة كتابته رقما و كتابة و التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقدم احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني ألخر ثالث سنوات على أن تكون رابحة.  

٩.   على مقدم الـعطاء تقـد شهادة تـأسيس الشركـة و محضـر اجتماعـها التأسـيسي أو قرار الـتأسيس (مصـدق بتاريخ حديث ال
يتجاوز ثالثة اشهر) وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
عدة من قبل دائرتنا. ١١. يلتزم مقدم العطاء بتقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا

١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .
ـوعــد الـنـهـائي لــتـقـد الـعـطــاء وبـقـيـمـة ـاثل واحـد مـنــجـز خالل الـعـشــرة سـنـوات قـبل ا ١٣. عــلى مـقـدم الـعــطـاء تـقـد عـمـل 

(١٦٠٫٢٨٢٫٠٠٠) (مئة وستون مليون ومئتان واثنان وثمانون الف دينار).
١٤. على مقـدم العطاء تـوفير السـيولة الـنقدية الـبالغة (١٢٨٫٢٢٥٫٧٥٠) (مـئة وثمانـية وعشـرون مليون ومـئتان وخمـسة وعشرون

ألف وسبعمئة وخمسون دينار) عند تقد العطاء.
١٥. على مقدم العطاء تقـد العطاء في القسم الرابع وفق ما ورد في الـوثائق القياسية لعـقود األشغال وستعتمـد كمعايير للتأهل

كتوبة للعطاء بصيغة األعالن.  حيث تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا
ها في صـندوق الـعطاءات لـدى سكـرتير الـلجـنة في دائرة الـشؤون الـهندسـية في الـديوان (مدرج  ١٦. تـوضع العـطاءات عنـد تقـد

ناقصة واسم العمل). عليها رقم ا
١٧ . سيهمل كل عطاء لم يتضمن أي فقرة من الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٣/١/٢٤). ناقصة اعاله في يوم (الثالثاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا
باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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ـقاول والشـركات من ذوى اخلبـرة واالختصاص تدعو دائرة الـشؤون الهـندسيـة في ديوان الوقف السـني / منطـقة السـبع بكار ا
ائة لالشتراك في مـناقصـة (صيانة مـرقد وجامع حـس باشا/ بـغداد) و بكـلفة تخـمينـية قدرها (١٫٨٩٢٫٩٩٥٫٠٠٠) (مـليار وثـما
واثـنان وتـسعون مـليون وتـسعمـئة وخـمسة وتـسعون ألف) ديـنار فـقط احملسوبـة على (اخلطـة األستـثماريـة) راج مراجـعة قسم
ـذكـورة أعاله لـغـرض شـراء الـعطـاءات مـقـابل مـبـلغ (٢٥٠٫٠٠٠) ـبـاني الـتـاريـخـيـة واجلـوامع االثـريـة في الـدائـرة ا حـفظ وإدارة ا
(مائتان وخـمسون الف دينار) غير قابلة للرد مع اسـتالم استمارة معلومات لطالبي العـطاءات وان آخر موعد لتقد العطاءات هو
بـيـنة أدنـاه ويتـحمل من تـرسو عـليه سـتمـسكـات ا صـادف  (٢٠٢٣/١/٣١) على أن يـستـصـحب طالب الـعطـاء ا يـوم  (الثالثـاء)  ا
نـاقصة دون تـعويض مقدمي ناقـصة أجور نشـر اإلعالن علمـاً أن الدائرة غـير ملزمـة بقبـول أوطأ العطـاءات ولها احلق بـإلغاء ا ا
ها فـي صندوق العطاءات لدى سكـرتير اللجنة في دائرة ناقصة. وتوضع العـطاءات عند تقد العطاءات ويعاد ثمن شراء وثـائق ا

ناقصة وأسم العمل وتاريخ الغلق). الشؤون الهندسية في الديوان (مدرج عليها اسم الشركة ورقم ا
  www.handasieya.com      وقع االلكتروني الرسمي لدائرة الشؤون الهندسية لالستفسار: زيارة ا

handasyawaqaf@yahoo.com     أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١. تأمـينات أوليـة بنسبة ٣ % من مبلغ الـعطاء و البـالغ ( ٥٦٫٧٩٠٫٠٠٠)  (ستة وخـمسون ملـيون وسبعـمئة وتسـعون الف دينار)
شـاركة في ـؤسسـ للـشركـة ا فـوض أو ا ديـر ا تـقدم عـلى شـكل صك مصـدق أو خطـاب ضمـان مقـدمـة من قبل مـقدم الـعطـاء أو ا

شروع. دة ستة أشهر واذا كان مقدم العطاء مشروع مشترك يقدم بأسم ا ناقصة حصراً على أن يكون خطاب الضمان نافذ  ا
ناقصة نافذة لنهاية العام احلالي . ٢. براءة ذمة من هيئة الضرائب بعدم وجود مانع من االشتراك با

قاولـ رقم (١) لسنة قاولـ العراقـي نافذة وصـادرة من وزارة التخطـيط وفق تعلـيمات تسـجيل وتصـنيف ا ٣. هوية تسـجيل ا
ناقصة. ٢٠١٥ وبدرجة / وصنف تؤهله للمشاركة با

ـمـاثلـة عـلى ان تـكـون صـادرة من اجلـهات الـتـعـاقـدية ـنـجزة او االعـمـال ا ٤. تـقـد رسـالـة تعـريـفـيـة للـمـقـاول وتـأيـيد بـاألعـمـال ا
احلكومية.

قدمة. فوض للشركة ا ٥. جلب كتاب حجب البطاقة التموينية للمدير ا
ـقـدم اهمـيـة بالـغة في قـاول بتـحـديد مـدة تـنفـيذ الـعـمل مع تقـد جـدول تقـدم الـعمل (و سـيـكون جلـدول تقـدم الـعمل ا ٦. يلـتـزم ا

فاضلة ب العطاءات) . ا
سعـرة و يتم تـدوين أسعار الـعطاء ٧. عـلى مقدم الـعطـاء أن يوقع استـمارة تـقد العـطاء و على كـل صفحـة من جداول الكـميـات ا
داد أو بـشكل مـطبـوع رقمـاً وكتـابـتاً بـالديـنار الـعراقي و ال يـجوز احلك أو الـشطـب و كل تصـحيح في األسـعار أو غـيرهـا يجب بـا

إعادة كتابته رقما و كتابة و التوقيع إزاءه .
٨. على مقدم العطاء تقدم احلسابات اخلتامية مصادق عليها من محاسب قانوني ألخر ثالث سنوات على أن تكون رابحة.  

٩.   على مقدم الـعطاء تقـد شهادة تـأسيس الشركـة و محضـر اجتماعـها التأسـيسي أو قرار الـتأسيس (مصـدق بتاريخ حديث ال
يتجاوز ثالثة اشهر) وتلتزم شركات القطاع العام بتقد نشاطها و نسخة من نظامها الداخلي.

صارف. تقدمة من احد ا الية للشركة ا ١٠. وجوب تقد كتاب يب الكفاءة ا
عدة من قبل دائرتنا. ١١. يلتزم مقدم العطاء بتقد العطاء و فق استمارة تقد العطاء ا

١٢. قبل أجراء التعاقد يرجى تزويدنا بنسخ مصدقة من نشاط الشركة و نظامها الداخلي .
ـوعــد الـنـهـائي لــتـقـد الـعـطــاء وبـقـيـمـة ـاثل واحـد مـنــجـز خالل الـعـشــرة سـنـوات قـبل ا ١٣. عــلى مـقـدم الـعــطـاء تـقـد عـمـل 

(٩٤٦٫٤٩٧٫٥٠٠) (تسعمئة وستة واربعون مليون واربعمئة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة دينار).
١٤. على مقدم العطاء توفير السيولة النقدية البالغة (٧٥٧٫١٩٨٫٠٠٠) (سبعمائة وسبعة وخمسون مليون ومئة وثمانية وتسعون

ألف دينار) عند تقد العطاء.
١٥. على مقدم العطاء تقد العطاء في القسم الرابع وفق ما ورد في الـوثائق القياسية لعقود األشغال وستعتمد كمعايير للتأهيل

كتوبة للعطاء بصيغة األعالن.  حيث تقدم ورقياً بعد ختمها باخلتم احلي اخلاص بالشركة مع بقية الوثائق ا
ها في صـندوق الـعطاءات لـدى سكـرتير الـلجـنة في دائرة الـشؤون الـهندسـية في الـديوان (مدرج  ١٦. تـوضع العـطاءات عنـد تقـد

ناقصة واسم العمل). عليها رقم ا
١٧ . سيهمل كل عطاء لم يتضمن أي فقرة من الفقرات أعاله.

صادف (٢٠٢٣/١/٢٤). ناقصة اعاله في يوم (الثالثاء) ا  ١٨. سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفساراتكم عن ا
باني التأريخية واجلوامع األثرية. مالحظة: يتم أستالم اخملططات من قسم حفظ وإدارة ا
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بــواسع رحــمـته واســكـنــهــا اجلـنــة وألـهـم ذويـهــا الـصــبـر
والـسـلـوان وتـقـام الـفـاحتة في حـسـيـنـيـة الـبـو شـجاع من
دة يومان من الساعة ٦ الى ٨ مساء تاريخ ٢٠٢٣/١/١١ و

انا لله وانا اليه راجعون 
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حتية طيبة.
قتضيات اصدار حجة احلجر والقيمومة

سـتـدعي (عصـام حا احـمد) طـلبـا الى هذه احملـكمـة والذي قـدم ا
فقود) بتأريخ ) (ا يروم نصبـة قيما على (ابـنه) (احمد عصام حـا
ـذكور اعاله مراجعة فقود ا ٢٠١٦/٥/٢٢ فمن لديـة معلومـات عن ا
هذه احملكمة خالل مـده (١٥) يوم اذا كان داخل العراق و (٣٠) يوم
اذا كــان خــارج الــعــراق) من تــأريخ الــنــشــر وبــعــكــســة ســتــتــخـذ

االجراءات القانونية وفق االصول.
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حتية طيبة.
قتضيات اصدار حجة احلجر والقيمومة

سـتـدعي (عصـام حا احـمد) طـلبـا الى هذه احملـكمـة والذي قـدم ا
ـفـقـود) يــروم نـصـبـة قـيـمـا عـلى (زوجـته) (فـريـال حـامـد عـمـيـر) (ا
ذكور اعاله ـفقود ا بتأريخ  ٢٠١٦/٥/٢٢ فمن لدية مـعلومات عن ا
مـراجـعـة هـذه احملـكـمـة خالل مـده (١٥) يـوم اذا كـان داخل الـعـراق
و(٣٠) يـوم اذا كــان خــارج الــعـراق) مـن تـأريخ الــنــشــر وبـعــكــسـة

ستتخذ االجراءات القانونية وفق االصول.
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حتية طيبة.
قتضيات اصدار حجة احلجر والقيمومة

سـتـدعي (عصـام حا احـمد) طـلبـا الى هذه احملـكمـة والذي قـدم ا
فقود) بتأريخ ) (ا يروم نصبـة قيما على (ابـنه) (حامد عصام حـا
ـذكور اعاله مراجعة فقود ا ٢٠١٦/٥/٢٢ فمن لديـة معلومـات عن ا
هذه احملكمة خالل مـده (١٥) يوم اذا كان داخل العراق و (٣٠) يوم
اذا كــان خــارج الــعــراق) من تــأريخ الــنــشــر وبــعــكــســة ســتــتــخـذ

االجراءات القانونية وفق االصول.
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حتية طيبة.
قتضيات اصدار حجة احلجر والقيمومة

سـتـدعي (عصـام حا احـمد) طـلبـا الى هذه احملـكمـة والذي قـدم ا
فـقود) بتأريخ ) (ا يروم نصـبة قيمـا على (ابنه) (حا عـصام حا
ـذكور اعاله مراجعة فقود ا ٢٠١٦/٥/٢٢ فمن لديـة معلومـات عن ا
هذه احملكمة خالل مـده (١٥) يوم اذا كان داخل العراق و (٣٠) يوم
اذا كــان خــارج الــعــراق) من تــأريخ الــنــشــر وبــعــكــســة ســتــتــخـذ

االجراءات القانونية وفق االصول.
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ـا في مـونـديـال قـطـر السـيّـما ـوقع  األكـثـر إثـارة وإدهـاشً احـتـلّت صـورة الـعـروبـة ا
غربي الـذي حصل على ـز ألربعة فـرق عربـية كان أبـرزها الفـريق ا ـتميّ بـاحلضور ا
وحّد كانت فلسط رتبة الـرابعة في كأس العالم. ومثلما كانت الـعروبة اجلامع وا ا
ا التي ارتفـع جنمها في سماء قطر كتعبير وجـداني باالنتماء إلى الهويّة ببعدها أيضً
الـثقـافي والـلـغـوي والـتـاريخـي واحلضـاري خـارج دوائـر األيـديـولوجـيـا والـسـيـاسة

ام ودوافعهم واألحزاب السياسية واختالفاتها العقائدية. ومصالح احلكّ
وألن مـحـاوالت ترذيل الـعروبـة أو تـنغـيـلهـا وجـدت ذريعـة لهـا بـسبب خـطـايا وأخـطاء
األنظـمـة واحلركـات الـسيـاسـية الـتي رفـعت اسـمهـا حـقيـقـةً أو تسـتّـرًا فقـد حلـقتـها
طائـفـة من اإلساءات والـتـشويـهـات  األمر الـذي بـات من الضـروري إبـراز جوهـرها
احلقيقي والتـمييز بينها وبـ الفكرة القومية ذات البـعد األيديولوجي. وكان مونديال
قطر فرصة تـلقائية عفويّـة عبّرت فيها جمـاهير عروبية من شتّى الـبلدان العربية  عن
مـشتـركاتـها اإلنـسانـية االنـتمـائيـة ألمة واحـدة بتـجاوز مـواقف حكـوماتـها وتـياراتـها

السياسية واختالفاتها األيديولوجية. 
ا على الصـعيد الرسمـي العربي ألسباب وإذا كان نكوص الـفكرة القـومية أمرًا واقـعً
موضوعيـة وأخرى ذاتية فإن الـعروبة على الـصعيد الـشعبي ظلّت حـاضرة السيّما
ـا هـو مـشــتـرك في الـلـغــة والـثـقـافـة والــتـاريخ والـهـويّـة ـواطن الـعــربي  إحـسـاس ا
واألديــان واألدب والـفــنـون واإلعالم والــريـاضــة وغـيــرهـا بــالـرغم من كـل مـحـاوالت
عاديـة اخلارجـية واحمللـية طمـسهـا أو تدنيـسها خـصوصًـا بوضع العـقبات القـوى ا
والعراقيل بـوجهها ومنع أي تقارب ب دولها وشعـوبها وتضخيم ما هو مفرّق على

حساب ما هو جامع.
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 وعـلى الـرغم من سـلـبـيـات الــكـثـيـر من الـفـضـائـيـات الــعـربـيـة إلّـا أنـهـا لـعـبت دورًا
إيـجـابيًـا بل مـشـرقًا فـي لُحـمـة الـعالقات بـ شـعـوب األمة الـعـربـيـة من احمليط إلى
ا فيـها تعزيز اللغة العربية والهـويّة والثقافة والتواصل اإلجتماعي ناهيك اخلليج 
ا هـو مشـترك وإنسـاني دون نـسيـان اخلصائـص احمللـية والـهويّات عن التـعريـف 
ثل هذا الـتواصل  األثر الـكبير ة العامـة اجلامعـة وكان  الـفرعية وتـفاعلـها مع الهـويّ
ـوسـيقـية والـعديـد من الـبرامج الـتي أثارت فـي انتـشار األعـمال الـدرامـية والـفنـية وا

إهتمامات عربية مشتركة بحيث قربتها إلى بعضها.
كنني الـقول أن ذلك هو ما أطـلق عليه "العـروبة الناعـمة" التي لعـبت دورًا منظورًا و
وغـير منـظور في تعـزيز ما هو مـشترك من تـطلّعـات وآمال وتقـليص الفـوارق وتعظيم

ا لالختالفات السياسية أو الصراعات العقائدية. اجلوامع جتاوزً
في قطر ظـهرت صورة الـعروبة بال رتـوش ولم تفلح كلّ مـحاوالت ازدرائهـا أو إلقاء
ا أصاب الـوضع العربي مـن تصدّع وتـدهور  وتراجع خالل الـلوم عـليهـا بالرغـم 
ـنــصـرمـة حــيث جـرت مــحـاوالت لــتـجـاوز فــكـرة الــعـروبـة الـعــقـود الــثالثـة ونــيّف ا
شاريع تقـسيميـة طائفـية وإثنيـة وهو ما اشتـغلت عليه دوائـر خارجية واسـتبدالهـا 
ومـراكـز أبــحـاث دولــيـة لــسـنــوات طـويــلـة أقـول عــلى الــرغم من كلّ ذلك فــقـد كـان
ـا أظـهـره أبـنـاء األمـة الـعـربـيـة من أقـصـاهـا إلى ـيـات الـعـروبــة  ـونـديـال أحـد جتـلّ ا
أقصـاها من مـشاهد الـتأييـد والتضـامن والدعم واحلمـاسة للـفرق العـربية والسـيّما
ا عن الـســيـاسـة الـسـائـدة عــلى مـا فـيـهــا من مـنـغّـصـات ـغـرب وذلك بــعـيـدً لــفـريق ا

وتوتّرات ومنافسات ومصالح.
عـمورة إلى أقـصاهـا يهـتـفون لـلمـغرب ويـحمـلون عـلمـها ـا من أقـصى ا شـاهدنـا عربً
ون فـريقـها ال يـعنـيهم إن كـانت حكـوماتـهم على اتـفاق أو اخـتالف مع حـكومة ويحـيّ
غرب. إنهم يـؤيدون فريقهـا وترتفع أصواتـهم بالهتاف وأيـاديهم بالتـصفيق ويدعو ا
البعض لها حتى في صلواتهم كي يفوز فريقها بكأس العالم جملرّد أنها بلد عربي.
ـا  في أحد بلدان االحتـاد األوروبي حتمّس لفريـق آخر  غير فريق وال أظنّ أن مواطنً
ـة مــشــتــركــة في حــ أن الـعــرب بــغضّ الــنــظـر عن بالده العــتـبــار قــومي أو لــهــويّ
ـغرب وكـأن فريـقها فـريق بالدهم تلك جـنسيـاتهم واخـتالف حكـوماتـهم كانوا مع ا
تـجاوزة للحدود والتقسـيمات والسياسات االستـعمارية واحمللية وتلك هي العروبة ا
ة في إطـار "عـروبـة نـاعـمـة" حـضـاريـة وثـقـافـيـة فـائـقـة هي فـلـسـطـ احلـاضـرة بـشـدّ
ـكن البـناء عـلى ذلك?  هو سـؤال يواجه الـنخب الـفكـرية  والـسيـاسية اإلبهـار.كيف 
ـشروع  نهـضوي عربي والـثقافـية احلاكـمة وغيـر احلاكـمة فحـتى اآلن هناك غـياب 
ـشتـركـات بـنظـر االعـتـبار ويـقـيم عـلـيهـا وفـيـها جـسـورًا من الـتواصل جامع يـأخـذ ا
والـتـعــاون والـتـنـســيق من أبـسط الـقــضـايـا وحـتـى أرقـاهـا وهـو دعــوة مـوجّـهـة إلى
واطن الـعرب بعضهم ا هـو مشترك في عالقـات ا أصحاب القـرار كي يستجـيبوا 
ـكن ووفقًـا لـقوانـ وأنظـمة مع بـعض وتسـهـيل مهـمات انـتـقالـهم وإقامـتـهم حيـثمـا 
ـا يؤدي مرنـة في إطار مـشاريـع مشـتركـة اقتـصاديـة وجتـارية وصـناعـية وزراعـية 
إلى تـكـامل عربي تـعـود منـفـعـته على جـمـيع أبنـاء األمـة فحـتى اآلن تـوجد إمـكـانات
ـكن أن يـصـبح العـالم الـعـربي في عداد األ كامـنـة وغـير مـسـتـثمـرة وبـتـفعـيـلـها 

ـة وثــروات طــبــيــعـيــة ومــواد أولــيّــة ومـوقع ـلــكه مـن طـاقــات حــيــويّ ــا  ـتــقــدمــة  ا
جيوسياسي وتاريخ وثقافة.

العروبة مـشروع بحاجة إلى عمل مستقبلي خارج دوائر األيديولوجيا والسياسة في
ظلّ دول عصرية تـقوم على شرعيـة منجزها ورضـا الناس ومشروعـية حكم القانون
ناهـيك عـن اسـتقـالليـة سـيـاسـيـة واقـتـصـاديـة وتـنـميـة مـسـتـدامـة وعـدالـة اجـتـمـاعـية

واستلهام تراث األمة احلضاري وجتديده في إطار توجّه مشترك وجامع.
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جتمع بيـنهم جامعـة  سماعـون للسؤ
 ميالـون للـفوضى  مسـتعـدون دائما
لالنــتـفــاض عــلى أي حـكــومــة كـانت 
وفي قول اخر ال يعـرفون ماذا يريدون
) وحـــوله اراء كـــثـــيـــرة ولـــكن وقـــائع
االحــداث من بـــعــده الى يـــومــنــا هــذا
اصح من جـمــيـعـهــا  واقـدم اجلـنـرال
بــكــر صـــدقي عــلى انـــقالب عــســكــري
لـتصـحـيح بتـاريخ  29/ 10 / 1936 
مسار احلكومة من الـتعصبيـة القبلية
الى مبـدا العـراق اوال لتـكون االولـوية
تـعدد الـقومـيات للـمجـتمع الـعـراقي ا
واالديـان والــلـغــات ومن اصالحــاتـهـا
الــــبــــدائـــــيــــة تــــوزيع االراضـي عــــلى
الفالحـ واحلد من نـفوذ االقـطاعـي
ـســيـطـريـن عـلى االراضي الــزراعـيـة ا
وبعد اغتياله بتارخ  10آب  1937في
ــوصل عــادوا الـفــارين مـن مـســؤلي ا
احلـكـومة الـسـابـقـة من تـركـيـا ومـصر
إلى الــســلـطــة كــالــســابق  ويــقـال ان
ســيــاســة الــعــراق اوال الــتي اتــبــعــته
حـكـومـة اجلـنـرال قـوت مـوقع الـعـراق
دوليـا وركزت على الـطبـيعـة التـعددية
لـلـمـجــتـمع لـو كـتـب لـهـا الـدوام كـانت

نـيــابي ومن ثم أضــافت الــيـهــا واليـة
وصـل عام 1926والتي كـانت حتت ا
نـزاع كــردي تـركـي من خالل نـفــوذهـا
في عــصــبــة اال ومـن هــنــا اخــتــلط
احلـابل بــالـنـابل مـن اخـتالف شـاسع
في ثالث ثقـافات نـشـات من االكتـئاب
واالضطـرابـات الـنـفسـيـة وعـدم قـبول
االخر خـلفـتهـا احلروب و الـصراعات
آنف الذكر والتي دارت على اراضيها
وادت الى تـــغـــيـــر ســـلـــوك االنـــســان
الــعــراقي نـــحــو الــعــنف واالحــتــكــار
والتـعصب الـقبلـي والقومـي والديني
ـتـوارث من اسالفه عـبـر والـطـائـفي ا
ـا هـو الـسـبب في عـدم الـتـاريخ ولـر
تتويج بريطانيا شـخصا عراقيا ملكا
علـيه ويظـهـر ذلك من خالل اخلالفات
لكـية واحلكومات التي ب الساللة ا
كانت تـقودهـا الشـخصـيات الـعراقـية
اسـتـنـادا الى قــول مـعـروف مـنـسـوب
للـملك نـصه ( اقول وقـلبي مألن أسى
 إنه في اعتقـادي اليوجـد في العراق
شعب عـراقي بعـد  بل توجـد تكتالت
بـشريـة خـالـيـة من أي فـكـرة وطـنـية 
متـشبعـة بتـقالـيد وابـاطيل ديـنية  ال
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الزمـن الصـيـرورة الـرغـبة في الـتـغـيـير
الـــغــــرائـــز احلـــاجـــات الـــتـــقـــاء وإدارة
صـالح) مـاهيـة الـنفـس البـشـرية ثـبات ا
الكـيـنـونة مـع تطـورهـا كـسلـوك ومـشـاعر
ـعــايـيــر مـتــعـددة ـا تــبــني  وأفـعــال ور

لألخالق
 الـكينـونة والـصيـرورة واحدة عـند من ال
ن امر ال ـر عليه الزمن وهو ما خلق 
يــخــضع لــلـــزمــان فال يــكــون في زمن مــا
وهـذا معـنى اخلـلـود في حـيـاة بال تـأثـير
الـــزمن كــالــنـــفس الــبــشـــريــة خــالــدة في
حـقـيــقـتـهـا فـان مـات اإلنـسـان في الـدنـيـا
انــتـــقل إلى حــالـــة أخــرى وزمـــكــان آخــر
وت هو الـفنـاء لإلنسان من اجل ولـيس ا
هـذا فــأي خــطــوة نــتــحـرك بــهــا لــهــا مـا
سيـكـون من اثر عـبر احلـيـاة الكـليـة التي
نحـن نعـيش احـد مـراحـلهـا الـتي تـنـتهي
بــدفن اجلـســد الـذي يــتـأثـر بــالـزمن وان
ثــبـتت الـصـيـرورة ولم تــتـغـيـر مع الـزمن
فــسـيـكـون هـنــالك الـفـوضى واالضـطـراب
والـضعف اإلداري لـلكـيـنونـة كان ال تـقبل
اخملـالف او تــفــهم انك وكـيـل اخلـالق عن
ـلـكـهـا الــعـبـاد أو أن احلـقـيـقــة أنت من 
وان ال حاجـة للـتفـكيـر والتـغيـير  بل يـعد
ـــصــائب والـــكــفـــر بــكل الـــتــحـــديث من ا
ـعتـقدات; وهـذا ما نـالحظه عـند الـناس ا
هـذا الـزمـان وذلـك بـسـبب ضــعف الـفـهم
ــعــلــومـاتي ــرشــدين ونــقـصــهم ا عــنـد ا
وتركـيزهم على الـرعوية وشـيطنـة غيرهم
وان لم يك عـدوا لـهم فـخـسـران الـرعـوية
يــفــقــد هــذه الـنــاس مــكــانـة وهــمــيــة لـذا
ـنظومـة العـقليـة عنـدهم وعند يجـمدون ا
من يـنصـحونه فـاألمر ال يـتعـدى ثبـات ما
يـؤمنـون به ومقـاومتـهم لـس الـكون ثم
ـصـلـحـة ـا يـد تـلك ا خـضـوعــهم لـهـا 
وهذا يـبـقي اإلنسـان في حـيرة لـضـبابـية
منـظومته الـفكريـة.من اجل هذا جعل الله
الــقـرآن مــثــاني(طـيــات) تــفـتـح مع الـزمن
لتـعالج زمـكانهـا وقد تـكون بنـظام في
زمــان واحـد في مـكـانـ وهـي بـالـتـأكـيـد
ــكـان الــواحـد في تــتـغـيــر وتـتــجـدد في ا
زمانـ فعالقة كينونتها مع الزمن عالقة
ر عـلـيه الـزمن بان مـزدوجة  الـقـرآن ال 
يكـون عـتيـقـا لكـنه يتـفـاعل مع الزمن في
جتديـد مخرجاته الفكـرية وهذا ما ينبغي
أن يــفـهــمه الــدعـاة ومـن يـظن انـه يـلــتـزم
اإلسالم الن اإلسالم لـيس نسب دم يؤخذ
ـا وطن فــكـري حلـامـله أمـا بـالـوالدة وإ
العـصبيـة والعنصـرية والطـائفية ورفض
اآلخــر  أي آخــر مـهــمــا اعـتــقــد وان كـان
مـلحدا فـهذا لـيس من فهم مـثاني اإلسالم
في عــصـرنــا الن الـنــاس كــلـهــا تـمــتـحن
بــأهـلـيـتـهـا ولـيـس من احـد وكـيل لـله في
تهنـها البعض أرضه تـلك الوكالة الـتي 
وهي لم تـعط لرسـول الله لـندعـيهـا نحن
فـالـنـاس بـأهـلـيـتـهـا تـقـرر وحتـاسب كـمـا
غيـرها بـالقانـون إن أحدثت سـلبا وتـكافأ
بـالقـانون إن أحـدثت إيـجابـا واألصل هو
نظومة العقلية والساللة لعمارة تفـعيل ا

تحن آدم وحواء. األرض وبهذا 

تـساءل الـفالسـفـة ومـنـهم مـارتن هـايـدجر
وجـون لوك ومن قـبلهـم افالطون وتـبعهم
بــهـذا فالســفــة مـســلــمـ لم يــدخــلـوا في
مــعــاني وعــمق الـــقــرآن لــيــبــددوا حــيــرة
السؤال عن الهوية والكينونة والصيرورة
 والــتــغـيــر في هــذه احلــاالت واجــمــعـهم
كانـوا يقيسونـها على صعيـد الفرد بصفة
اجملمـوع وهـنا يـكونـون قـد فقـدوا عامـل
مهـم مترابـط بشكل كبـير وهما وحدة
فردات أي الـوجود وماهـية اخلـلق لهـذه ا
مــاهـيـة اجلــنس الــبـشـري ولــيس مــاهـيـة
ــاهـيــة عـنــد نـقــطـة الـفــرد ورغم تــشـابه ا
ـكـن أن يـكـون مــنـطق الــكـيـنــونـة حــيث 
ــر الــشـيء واحــد لــكن مع الــزمن الــذي 
علـى اإلنسان وتأثير األحداث علية تصبح
له مـاهــيـة لـلـكــيـنـونـة الــفـرديـة كـذلك هي
األفــكــار كــحــضــارة وعــمــلــيــات الــتــطــور
دني واخللـيقة نفـسها منذ أن الصـناعي ا
كـــانت رتــقــا فــفــتــقـــهــا الــرحــمن بــإرادته
وحتررت الـطاقة ومـازالت تتفاعل وتـتغير
صــيـرورتــهــا مع الــزمن وتــتــشــكل مــنــهـا
ماهـيـات فرديـة مـتعـددة لكـن تبـقى وحدة
الوجـود مـعـبـرة عن اخلـليـقـة بـانـها ذرات
وجــزيـــئــات وان حتـــولت إلى فـــوتــونــات
وأوتـار ومـا ال يــعـد وال يـحــصى من الـذي

نراه وما لم نره من ماهيات فردية.
الـغـايـة من هـذا الـكالم أن اإلنـسـان نـفـسه
هــو اخملــلــوق وهـــو ذاته الــعــجــوز الــذي
وت ضـمن الـكيـنونـة الـعامـة وكـينـونته
الـفردية فـجواب احليرة أن مـاهية اآلدمي
هـي الــتــغــيــيــر والــتــطــور بــعــامل الــزمن
ـعـلـومـة وإعـمـال الـتـفـكـر لعـقل وهـضم وا
ا يسير عـلومة ال يتحول لكائن آخر وإ ا
سـار اخمللـوقة به مـاهيـته لكن الـفالسفة ا
قــد يـحـتــارون عـنــدمـا يـتــصـورون األمـور
بشـكل ثنائـية األبـعاد بيـنمـا إعمال الـفكر

غاية من أجلها كان آدم على األرض.
معادلة احلياة:
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"الــكــيـنــونــة" وهي كل مــا كــان وســيــكـون
تـشــكل مـحــفـظـة الــهـويـة لإلنــسـان سـواء
اهـيته الـعامة أو مـاهيته الـفردية وهي

العامل األول في معادلة احلياة.
ر عـلى كل اخمللوقات في  "الـزمان" الذي 
الدنـيـا إال النـفس البـشـرية والـتي ال تكـبر
ـا تأخـذ من الـزمن ما يـستـجد بـالسن وإ
من مـعــلـومـة ومـا تـنـتـجه اإلنـسـانـيـة ومـا
ينـتجه الـفرد لهـذه اإلنسانـية وكل أمة أو
فــرد البـد أن تــتــغــيـر مع الــزمن وتــتــطـور
عــلــمــيــا وتــتــغــيــر الــهــيــئــة لــتــصل إلى
"صـــيــرورة" مــرتــبـــطــة بــالـــلــحــظــة واالن
والـصيـرورة هي مـعامل الـزمـان وجتسـيد
لـلـزمـن في الـعـصـور وقـد يـتـغـيـر اإلنـسان
ـــعــلــومــاتــيــة بــ حلــظــة واخــرى وفق ا
والتـفاعل الـزمكاني لـتجد صـيرورة أخرى

له.
فـان لم تتطـور اخملرجات وتـتوسع األفكار
ـعــادلـة مع الــزمن فــهـذا خــلل كـبــيــر في ا
شكلة جملسم الهوية بل تـعددة األبعاد ا ا
احلـيــاة الـوجــوديــة ومـنــهـا (الــكــيـنــونـة
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تالقت لـهجات مـختلـفة وقلـوب متـنوعة في كـرنفال ريـاضي كبـير احتـضنته مـدينة
ففـتحت ذراعيها الستـقبال ضيوفها البـصرة جنوب العراق في افتتاح خليجي 25 
شاركة في البطولة هذا العرس اخلليجي سيجمع الوافدين من كل إرجـاء الدول ا
كل األطـياف واأللـوان برابط هـو "األخوة"..تـعد نسـخة اخلـليـجي متـميـزة بوجود كل
بـاإلضـافـة إلى مـجـمـوعـة قـطـر" مــجـمـوعـة واحـدة الـكـويت الـبـحـرين مـن "اإلمـارات
ـمان" مـا يعـني أن حدة الـتنـافس ستـكون قـوية بـ هذه عُ اليـمن السـعوديـة "العـراق

باريات. نتخبات ما يرفع مستوى اإلثارة والتنافس إلى أقصاها في كل ا ا
WHOC  ‰Ëœ

كن أن نعد هـذا الكرنفال مجرد بطـولة يحتضنها بـلد عربي"العراق" حاله كحال ال
ضـيفـة للـبطـولة بل هي رسـالة داخـليـة وخارجـية مـفادهـا أن العراق بقـية الـدول ا
بـلـدكـم مـا زال بـخـيـر ويـنـعم بـاالسـتـقـرار وفــتح ذراعـيه السـتـقـبـال أخـوته الـعـرب
واخللـيـج من كل األلـوان واألطـياف وان الـعـراق سـيبـقى بـلد اجلـمـيع وللـجـميع
سميات واالختالفات أو محاولة عزل العراق عن محيطه العربي بغض النـظر عن ا
واخلليـجي إلى جانب كونهـا رسالة إلى الـداخل  والى السيـاسي حتديـداً بأنها
فرصة مهـمة للنظر من األعلى إلى ما تصنعه "الكرة" من تقريب للقلوب وأن يكونوا
ـسـؤوليـة الـوطـنـيـة واألخالقـية في عـبـور الـبالد إلى بـر األمـان.خـلـيجي عـلى قـدر ا
البـصرة لـيس مـجرد مـباريـات لـلعب (الـكرة) كـمـا يراهـا كثـيـرون .. بل هي كرنـفال
كن أن دولي اخوي ومـهـرجان عـراقي يـعبـر عن عـمق الـثقـافة الـعـراقيـة لـذلك ال 
ـنتظر ما لم تتوفر زمع وال بالتجمع ا هرجان الكروي بهذا الـشكل ا ينطلق هـذا ا
وضـوعيـة والتي حـضرت قـبله الـلجـان الدولـية الـتحـضيـرية وقـطعت له الظـروف ا
أشـواط كـبيـرة في االسـتعـداد وجـهود مـيـدانيـة كـبيـرة بذلـت وتوافـقات اكـبـر حتى
فعودة خرج اخللـيجي بهذا الشكل الالئق والـذي يليق بالعراق وشـعبه وحضارته 
كن أن األشقاء العرب واخلليجي إلى العراق لها داللة وانعكاس لواقع جديد ال 
بل هـو رسـالـة عـراقـيـة مـهـمـة مـفـادهـا أن الـعراق يـقـرا من زاويـة رياضـيـة فـحـسب
بـخير.كـرة القـدم أصبـحت أحد أهم األذرع الـسيـاسية والـتنـفيـذية وتـمتلك األدوات
ـي الضـاغط لـتـحـقـيق مـا تـريـد من عـكس واقع داخـلي عـراقي لـلـرأي الـعـام الـعا
ـنطـقـة لذلك مـثل هـذه الفـعالـيات باإلضـافة إلى الـواقع االقـتصـادي الذي تـعـيشه ا
ـكن لهـا أحداث أي تـغيـرات ومطـالب متـوقعـة تكون قـادرة علـى محاكـاة الواقع
واستنـهاض الهـمم واالنطالق نـحو ضفـاف شواطئ جـديدة ملـؤها األمن والسالم
ا يـختـلف جذريا والعـمل والتـعاون واالنـفتـاح وإعادة البـناء اجملـتمـعي والثقـافي 

عما كان سائدا ..
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دى الطويل". مهمة تطورت على ا

من جـــهــة أخــرى فـــإن احملــلــلـــ أثــيــرت
مــخـــاوفــهـم بــشـــأن مــا إذا كـــان الــقــرض
فرط يؤدي إلى تفاقم الضغوط الـصيني ا
ـــســتـــقــرة ـــالــيـــة غــيـــر ا ـــوارد ا عــلى ا
قرضون احلـكوميون لـباكستـان ذلك ألن ا
الــصــيـنــيـون هـم من بـ أكــبــر الـدائــنـ
ـثــلــون حـوالي 30مــلـيـار إلسالم أبــاد و

ستحقة. دوالر من ديونها ا
WO½U² UÐ Êu¹œ

يـرى اخلبـراء االقتـصـاديون في بـاكسـتان
إنه من غـير العادل حتـديد دور الص في
مـشاكل الديـون الباكـستانيـة حيث يرجع
ــالـيــة احلـالــيـة أكــبـر ســداد في الـســنـة ا

قرض متعددي األطراف. بالفعل إلى ا
شروع بـاكستـان وان كانت تسـتغل بكـ 
 ML1لـكــنــهـا تــبـحـث من دول اخـرى عن
أمــــوال لــــلــــمــــســـــاعــــدة في اســــتــــقــــرار
ـتـقـلـصـة وجتـري وزارة احـتـيـاطـيـاتـهـا ا
الية محادثات مع صندوق النقد الدولي ا
لــتــأمــ بــرنــامج مــســاعــدات بــقــيــمــة ٧
مــلــيــارات دوالر وقــالت إنــهــا ســتــتــصل
ـمـلـكة الـعـربـية بـالدول "الـصـديـقة" مـثل ا
ــزيــد من الــســعــوديــة لــلــحـصــول عــلى ا
الــقـــروض.تــراهن حــكــومـــة شــريف عــلى
قـدرتها على استـقرار االقتصاد في الوقت
انية التي يجب ـناسب لالنتخابات البر ا

إجراؤها قبل نهاية هذا العام.
لــكن الــواقع يــقــول أن بـاكــســتــان تـواجه
صـعوبات اقـتصاديـة وماليـة وان احتماالً
وارداً بـأن جتد نفسهـا عاجزة عن االلتزام
بـقروضهـا اخلارجيـة وباألخص الصـينية
مـنهـا لكـنـها تـراهن عـلى قدرتـها من اجل

شروع. اكمال هذا ا

ـزيد من الـديون الـنقـاد قالـوا إن حتمل ا
ـشـروع  ML1 كـان مـثــاال عـلى عــمـلـيـة
االقـتراض الـسيـئـة التي قـادت بـاكسـتان
إلى أزمــات اقـــتــصــاديـــة مــتــتـــالــيــة في
الـــــســــنـــــوات األخــــيـــــرة انــــخـــــفــــضت
احـتيـاطيـات باكسـتان األجـنبـية إلى أقل
من 6 مـلــيــارات دوالر أو مـا يــعـادل أقل
مـن شـــهـــر واحـــد من الـــواردات.إن هـــذا
ـشروع سيـستغـرق من ستة إلى تـسعة ا
ســـنــوات إلكـــمــالـه وســيـــشـــمل الـــعــمل
ــســار وحتـــديث اإلشــارات اســـتــبـــدال ا
ـرات ـسـتـويـة إلى  ـعـابــر ا وحتـويل ا
اشية نع ا سـفلي أو سور وبناء أسوار 
من عـبـور اخلط وسيـسـتمـر عـلى مراحل
"جلــعـله أكـثــر قـابـلــيـة لإلدارة" بـتــكـلـفـة
أولـية قـدرهـا ثالثـة مـليـارات دوالر عـلـماً
بـأن الـقــرض من الـصــ سـيــكـون قـابال

للسداد على مدى 20إلى 25 عاما.
ـمـر االقـتـصـادي  ML1  هـو جـزءا من ا
الـصـيـني الـبـاكـسـتـاني ومـحـور مـبـادرة
احلـزام والطـريق بـتكـلـفة إجـمـاليـة تـقدر
ــمـر بــنــحــو 60 مــلــيـار دوالر يــشــمـل ا
االقـتصادي الـصيـني الباكـستـاني أيضا
ــيــنــاء جـوادر في الــتــطـويــر الــصــيـني 
أعـماق الـبحـار.قال دبـلومـاسي غربي في
إسالم أبــــاد إن اســــتــــمــــرار مــــثـل هـــذه
شاريع رغم ان بك تمر بضائقة مالية ا
ـبـادرة ـتــلـقـيــة  مــتـزايـدة مـع الـبـلــدان ا
احلـزام والــطـريق إال ان هــذا يـشــيـر إلى
األهــمـــيـــة الـــتي تـــولـــيـــهـــا الــصـــ مع
بـاكـستـان.وقـال: "حـتى لـو تـأخـرت بـقـية
مـبــادرة احلـزام والــطــريق فـإن الــصـ

سـار مع بـاكـسـتان" تـريد الـبـقـاء عـلى ا
مـضيفا أن الـعالقة لها "جـوانب عسكرية

اإلضافـية لـلبـنيـة التـحتـية بـاهظـة الثمن
فـي الـوقت الــذي يـشـهــد ضـغــوطـاًمــالـيـة
شــديـــدة.يـــعـــتــقـــد بـــعض احملـــلـــلــ أن
بـاكسـتان الـتي تدين بـحوالي 100مـلـيار
ـــا في ذلك الـــبــنك دوالر لـــلــمـــقــرضــ 
الـدولي والصـ معـرضة خلـطر التـخلف
عن الـسداد بـعد انـخفـاض احتـياطـياتـها

من النقد األجنبي.
 «—UD  qOGAð

وزيــر الــتـخــطــيط الــبـاكــســتــاني قـال إن
تـطـويـر  ML1أمـر حـيـوي لـلـحـفاظ عـلى
تــشـغــيل الــقـطــارات ومـثــال عـلى الــعـمل
الـتحويـلي الذي جـعله االئتـمان الـصيني
ــكــنـــا.وقــال ايــضــاً لـــصــحــيــفــة امــراً 
ــز: "إذا لم نــنــفــذ هـذا فــايــنــانــشــال تــا
ـشروع فـسـتـفـقـد باكـسـتـان في غـضون ا
عـام لـوجـسـتـيـاتهـا لـلـسـكك احلـديـدية
ويــتم انــهـيــار نــظـام الــسـكـك احلـديــديـة
بـأكـمـله وسـيـنـهـار هـذا اخلط الـرئـيـسي
وسيكون تشغيل العمليات التجارية على
سار محفوفة بـاخملاطر للغاية لذا هـذا ا
ـا أمر حتـمي."لكن فـهو لم يـعد خـيارا إ

wKF « ¡«bOſ

بغداد

 ø d¹uM² « W ËUI Ë WOM¹b « WO u ú   bÒN  q¼

b¹R*« —œUI « b³Ž 5 Š

عمان

الـرأسـمــالـيـة فـي اجملـمل هي حــلـيـفـة
لألصـولــيـة الـديـنــيـة  فـكـيف تــعـتـبـر
ـهدة لألصـولية مدرسة فـرانكـفورت 

الدينية ? 
wM “ —UÞ«

سادسا : إن تقييم مدرسة فرانكفورت
ـــكن أن يـــبــتـــني عـــلى كـــتــاب (  ال 
ديالـكـتيـك التـنـوير ) لـوحـده  و الذي
يـجب أن يــقــرأ في إطـاره الــزمـني  و
ا يتم تقييم مدرسة فرانكفورت من إ
خالل مـجـموع مـنـجـزهـا الـفـكـري قبل
هـذا الـكـتــاب و بـعـده  ال سـيـمـا و أن
ــتــدة من ــدرســة  مـــا تــزال  هــذه ا
جيلـها األول ثم جـيلـها الـثاني و أبرز
مــفـكــريه يــورغن هــابــرمــاس صـاحب
نظـريـة الـفعل الـتـواصلـي  ثم جيـلـها
الــثـــالث  و مـن أبــرز قـــامــاتـه أكــسل
هـــونِث الـــذي يـــلـــعب دورا فـــاعال في
عـاصر .إن الفـكـر الفـلـسفي الـغـربي ا
ـنـشـورة بـعـنوان مـقـالـتي الـبـحـثـيـة ا
(مدرسة فرانكفورت ) تلقي ضوء على
درسـة الرائدة الـتي لعبت دورا هذه ا
رئيـسـا في كـسـر اجلمـود الـذي مـنيت
اركسية  و كـان قد آل اليه عصر به ا

التنوير في مطلع القرن العشرين .

{ مفكر و سياسي عراقي مستقل

قـائم الى واقع قــادم  و هـذا الـنـهج ال
ـكن أن يـعــتـبـر تـمـهــيـدا لألصـولـيـة
الـديــنــيـة الــتي تـتــمــحـور في الــتـراث
وتـــلــجـــأ لـــلــمـــاضي .  ثـــالـــثــا : لـــقــد
اعـتــرضت مـدرســة فـرانــكـفــورت عـلى
فـلـسـفـة هـيـغل لـلـتـاريخ  و رأت أنـهـا
مـثــالـيــة  و أنـهـا لـم تـعـد قــادرة عـلى
حتــلـــيل اجملــتــمـــعــات الــرأســـمــالــيــة
احلديـثـة  و معـاجلة الـتـحديـات التي
تـواجـهـهـا اجملـتـمـعـات الـغـربـيـة  لذا
نـادت بـضـرورة جـعل الــفـلـسـفـة أكـثـر
عــلـمــيــة بـإيــجــاد الـربط الــوثــيق بـ
الفلـسفة و الـعلوم الـتجريـبية  و هذا
مـــا ال يـــتـــسق مـع الالهـــوتـــيـــة الـــتي
تتمسك بهـا األصولية الديـنية  فكيف
ــكن اعــتــبـار مــدرســة فــرانــكــفـورت
هـدة لهـا ? . رابعـا : الحظت مـدرسة
فرانـكـفورت  أن عـصـر الـتنـويـر أنتج
ثــقــافــة هــاجــمـت الــتــأمل الــفــلــســفي
الــــتـــجــــريـــدي و اعــــتـــمــــدت الــــعـــقل
البراغماتي  و اختزلت اإلنسان ببعد
ادي  و أنها صارت واحد هو البعد ا
سـبـبـا في سـيـطـرة الـرأسـمـالـيـة الـتي
أوجـدت الــطـبــقـيــة و ظـلــمت الـطــبـقـة
العامـلة  و الـسبب في بـروز الفـاشية
والــنــازيـــة  و أن ذلك كــلـه هــو نــتــاج
العقل الـبراغـماتي األداتي الذي أودى

ـا هـو كـائن فال نـبحث هنـاك أفـضل 
عـمـا يـنـبـغي أن يـكـون .لـقد اعـتـرضت
مـــدرســـة فـــرانـــكـــفــورت عـــلـى حتــول
ـاركــسـيـة و الــعـقالنــيـة احلــديـثـة و ا
تـنــويـر عــصـر الـنــهـضــة الى حـقــيـقـة
ـنـهج مـطـلـقـة  األمـر الذي يـعـني أن ا
الـذي انتـهـجـته مـدرسـة فـرانـكـفورت 
يـتـنــافى تـمـامــا مع مـنـهـج األصـولـيـة
الـديــنــيـة الــذي يـقــوم عـلى احلــقـيــقـة
ـطلـقـة  و يـتـفق مع مـنـهج الـتـنـوير ا
الذي يـؤمن بنـسبـية األفـكار و الـقيم 
ـــكـن أن تـــعـــتـــبـــر مـــدرســة فـــكـــيف 
هـدة لألصولـية الديـنية فرانكـفورت 

و مقاومة التنوير ?
b¹bł l «Ë

 ثــانـــيــا : إن مــدرســة فـــرانــكــفــورت 
وجـــــدت أن الــــواقـع اجلــــديـــــد بــــعــــد
إخفـاقات احلـقـبة الـليـنيـنـية و قـمعـية
احلـقـبة الـسـتـالـيـنـيـة  و بـعـد احلرب
ـيـة األولى و صـعـود النـازيـة في الـعـا
ـانــيـا و الـفــاشـيــة في إيـطــالـيـا  ثم أ
ـيـة الـثـانـيـة  و األزمـات احلـرب الـعـا
التي شهـدتهـا أوروبا  يتـطلب دراسة
ما ترسب من ذلك و كشف اإلشـكاليات
الـتي تـعـيق الـتـقـدم . و هـذا يـعـني أن
مـدرسـة فـرانـكـفـورت اجتـهت لـتـكـوين
رؤيـة مـســتـقـبــلـيـة لالنــتـقـال من واقع

الفلسفية  فإنني أرى أنه في فهمه و
حـكمـه هذا عـلى مـدرسـة فـرانـكـفورت
ـــكـــنـــني عـــلى خـــطــــأ جـــســـيم . و 

تلخيص ذلك فيما يلي :
أوال : لقد انطلقت مدرسة فرانكفورت
كـرد فـعل عـلى الـدوغـمـاطـيـقـيـة الـتي
ـــنــتـــمـــ لــلـــمـــاركــســـيــة أصـــابت ا
ـعــجـبــ بـهـا  فــاتـخــذت مـسـارا وا
نقـديـا يرفض اجلـمود و الـتـعامل مع
اركسية كـنصوص مقدسة الفلسفـة ا
ـسـار الى تـناول  و اجته بـهـا هـذا ا
الفكر التنويري نفسه بعد أن الحظت
حتـول الـعــقالنـيــة الى آيـديـولــوجـيـا
شمولية ذات نـزعة وثوقية  و حتول
التـوجه الـتنـويـري الى سلـطـة فكـرية
قمـعيـة تقـر الـواقع باعـتقـاد أنه ليس

يـرى الـدكـتـور مـراد وهبـة  و هـو من
عاصرين  أن أبرز الفالسـفة العـرب ا
مدرسـة فرانـكفـورت مهـدت لألصولـية
قاومة التنوير  الدينية في الغرب و 
و استشهـد بكتاب (ديـالكتيك الـتنوير
) الــذي ألــفه كـل من تــيــودور أدورنــو
ــــر و هـــمـــا من ومـــاكـس هـــورگـــهـــا
مؤسسي مدرسة فرانـكفورت و جيلها
األول . ويقول الدكتور وهبة في كتاب
جرثومة التخلف  إن الفكرة احملورية
في ذلك الـكـتـاب هي أن األسـطورة في
صـمــيم تـكــوين الــعـقل اإلنــسـاني  و
ـنــظـور يـضــيف بــأن الـفــلـســفــة في ا
ـــدرســة فـــرانــكـــفــورت  ال اخلــاص 

يسمح لها ببث روح التنوير .
كانـة الدكتور مراد وهبة مع تبجيلي 

عـاصر الى السقوط في الال بالعقل ا
عــــقل . وهـي بـــهــــذا ســــواء أ كــــانت
مـصـيـبـة في نــقـدهـا أو مـخـطـئـة  لم
ـا نقدت تهاجـم التنـوير نـفسه  و إ
سلبيات ثقـافة أنتجها عـصر التنوير
 و هذا هـو الـسـيـاق الطـبـيـعي الذي
ـدرسـة الـفـكـريـة يـجب أن تـنـتـهــجه ا
التي تؤمن بالـفكر الـنقدي و أثره في

اإلبداع الفكري .
 إن تـمـيـيـز مـدرسـة فـرانـكـفـورت بـ
ــوضـوعي الـعــقل األداتي و الــعــقل ا
الــذي رأت أن له قــيـمــة مــعــرفــيـة  ال
ـدرسـة يـســتـلـزم أن ال تــسـمح هــذه ا
لـلـفــلـســفـة في بث روح الـتــنـويـر  ال
ســيــمــا و أنــهــا أكــدت عــلى ضــرورة
الربط الوثـيق ب الفـلسفـة و العلوم
التجريـبية  بل بـ الفلسـفة و العلم
و التكنـولوجيـا  مضافـا الى رفضها

حتويل النسبي الى حقيقة مطلقة .
خــــامـــســــا : لـــقــــد أصـــرت مــــدرســـة
ـنـاهض فـرانـكـفـورت عـلى مـوقـفـها ا
لــلـــرأســمــالـــيــة حـــتى بــعــد نـــقــدهــا
لـلـمـاركسـيـة  و نـقـدهـا لـلـرأسـمـالـية
ا لـيس لـتـقـويض الـرأسـمـالـيـة  وإ
إلصـالحــــهـــــا  فـــــهـي في نـــــقـــــدهــــا
قـراطـية للـرسـمالـيـة تـقتـرب من الـد
االجـــتــــمـــاعــــيـــة . ومـن الـــواضح أن
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تـــخـــفـــيـض ســـعـــر الـــصـــرف الــدوالر
ــشـكــلـة في احلـواالت األمــريـكي; ألن ا
ـصـرفيـة الـتي لم حتل كـونهـا لـيست ا
قـضـيـة تـقـنـيـة فـحـلـهـا اصـبح مـعـقـدا
ــنــال فـهــو يــكــمن في جــدا وبــعــيــد ا
صارف األهلية العراقية مع انـسجام ا
ــنـصــة اإللــكـتــرونـيــة الـتي أوجــدهـا ا
ـركـزي. الــبـنك الـفــيـدرالي مع الـبــنك ا
والــصــعــوبـة إن حـل هـذه االشــكــالــيـة
ســــيــــاسـي من خـالل ضــــرورة اجـــراء
تــفــاهـم بــ احلــكــومــتــ الــعــراقــيــة
ـوضوع; ألنه واألمـريـكيـة بـشأن هـذا ا
ـالي واالقـتـصادي بـاخـتـصـار القـرار ا
تـحدة األمـريكـية. مـرهون بـالواليـات ا

ال بــد من مــعــاجلــة ازمــة ســعــر صـرف
الــديـــنــار وانــخـــفــاض قــيــمـــته فــهــذا
مـوضوع خـطيـر جدا ولـيس موضـوعا
تـقـنـيـا فـقط بل هـو مـوضـوع سـيـاسي
بــالــدرجــة االســاس وإجــراءات الـبــنك
ــركــزي الــعــراقي هـي إجــراءات غــيـر ا
فـعالة وترقيعـية من وجهة نظري;  الن
ــشــكــلـة لــيــست بــالــكــاش ولـيس أن ا
نـعـطي رواتب لـلـموظـفـ بـالدوالر; ألن
ــبـيـعـات الـنـقـديـة ـشــكـلـة تـتـعـلق بـا ا
ــصــرفــيــة. لــذلـك وجــدنـا واحلــواالت ا
ــركــزي الـــيــوم إن مــبــيـــعــات الــبـــنك ا
الـعراقي النقدية تزيد على (80) مليون
دوالر. بــيـنـمــا كـانت قـبـل شـهـر أقل من
 20مـلـيون دوالر ومع ذلك لم تـفلح في
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لـلـســيـطـرة عـلـى الـسـلـطــة بـانـقالبـات
عــســكــريـــة دمــويــة واخــرهــا ســقــوط
حــكــومـــة الــبــعث الـــبــائــد في 2003 
واحالل حــكــومـة مــنــتــخــبـة مــحــلــهـا
والنتيجـة ماكانت احلكومـات السابقة
تهدر الثروات الوطني لـتقوية اركانها
  هدرتها السلطة احلالية في الفساد.
احلل  هناك دول كثـيرة كانت تمارس
الـــقـــرصـــنـــة ودارت عـــلى اراضـــيـــهــا
يـ سحقت كل مـا فيها احلرب الـعا
ولكن بعد ان هـدات االوضاع استلمت
فــيـهــا الــرئـاســة اشــخـاص ذوي رؤى
حــضــاريـة ومــدنــيــة وبــنــوا االنــسـان
ـسـتـقـبل وفق والـدولـة مـعـا لـضـمان ا
اسس وبرامج عـلمـيـة وجعـلوا الـدولة
للشـعب والشـعب للدولـة ووصلوا الى
قـــمـم الـــرقي والــــتـــقــــدم   وهـــذه هي
الوسيلـة الوحيـدة الخراج العراق الى
بر االمان وكفانا كـل سلف في السلطة
يـلـعن خــلـفه وهـو اســوأ مـنه واسـاؤا
الى ســيــادة وســمـعــة الــعــراق دولــيـا
وادخـلـوا الـسـواد االعـظم من الـشـعب
اجملــاعــة واســوأ أالحــوال من جــمــيع

النواحي .  

تصـبح االساس اجلـديد لـبلـورة هوية
وطـنيـة مـخـتـلـفـة للـعـراق وبـاعـتـقادي
الصبح اكثـر تطـورا وتقـدما من الدول
ـسؤلون ـنطـقة حالـيا وا الرائدة في ا
الــعــراقــيــون يــبــتــهــجــون بــزيــارتــهـا
لالطالع عــلى مــعـالـم الـرقي والــتــقـدم
فـيهـا  في حـ أي مـنـهـا كـانت التـعد
ـضـمرة بحـضـارة قـصبـة من بالدهم ا

على ايديهم. 
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اســتـمــرت احلــكــومــات بـعــد اغــتــيـال
اجلــنـرال فـي سـيــاســاتــهـا الــســابــقـة
الــرامــيـة نــحــو الــقــومـيــة والــديــنــيـة
والطـائفيـة وكان يـنبـغي التـوجه نحو
تاسـيس دولـة تمـثل جـميع مـكـوناتـها
والعمل اجلدي لبناء االنسان العراقي
ــدنـيـة  الخـراجه بـرؤى احلـضـارة وا
من قـوقــعـة االكــتـئـاب واالضــطـرابـات
الـــنـــفــســـيـــة وعـــدم قـــبــول االخـــر من
ـستـقرة عـبر الـعصور االوضاع غـير ا
الغابرة ولذلك لم يتغير سياسة احلكم
بـتـغــيـيـر الــرؤس حـتى بــعـد االطـاحـة
ـلكي في  14تموز الدمـوية بـالنـظام ا
1958 الى عـصـرنـا وازداد االمـر سؤا

علـيها الى الـعصـر احلديث احـتلـتها
بــريــطــانــيــا لــنــفس الــغــرض اثــنــاء
ـــيـــة االولى – 1914 احلـــرب الـــعــــا
 1918بعـد حـرب ضروس ابـتداء من
شـهورة واستمرت معركة الشـعيبة ا
اربع ســـــنــــوات مـن الــــبـــــصــــرة الى
وصل وبـعد االحـتالل بسـنوات من ا
الـــــكـــــر والــــفـــــر فـي صــــدامـــــات مع
مكـوناتـها اسـتطـاعت ان تشـكل دولة
الــعـراق بــســفك الــدمـاء لــتــحـكــمــهـا
بـــــاالنـــــتــــداب مـن واليـــــتي بـــــغــــداد
والبصرة عام  1921وتتويج فيصل
احلجـازي مـلكـا عـلـيهـا بـنظـام مـلكي

لـــو تـــصــفـــحـــنـــا تــاريـخ الــعـــراق في
مـقــدمـتـهــا حـضــارات وادي الـرافـدين
واطالالتها التزال ظـاهرة للعـيان منها
تـثـيـر االنـتـبـاه الى عـظـمـتـهـا  القـوام
تــواجـــدت عــلـى هــذه االرض وانــدرث
واقوام اخـرى خـلـفـتهـا  من الـبـديهي
لـيس إرضـاءا وال طـوعـا من أي مـنـهـا
لآلخر ان تتركها إال بالقتال واحلروب
والــدمــار في صـــراع من اجل احلــيــاة
ـوقعـهـا اجلـغرافي وثـرواتـها طمـعـا 
ـعـاشـيـة الـهـائـلـة من خالل رافـديـهـا ا
دجــلـــة والــفــرات وتـــربــتــهـــا الــثــريــة
وتوالـتهـا صـراعات كـثـيرة لالسـتيالء
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بأسم مـدرسـتك وأسـمـاء مـعـلمـيك وزمالءك
وذكـريــاتك  واألروع واألجــمل  من ذلك أن
يكـون هناك سؤال وتـواصل ووفاء وجتديد
ن كان لهم فضل وتربطنا بهم عالقة عهـد 
أبويـة وعالقة زمالة وصداقة تمتد لسنوات
واقف والذكريات طويـلة فيهـا مافيها مـن ا
.ألبـنـاءِنـاهـنـاك مـقـهى في مـديـنـتي أحـيـاناً
يكـون طريقي من أمـامه فأدخل إللـقاء نظرة

قهى اجلالس فيه . سريعة على رواد ا
ـقـهى .. لـكن قـدمـاي لـيـس لي شـغل بـذلكَ ا
...ال لشيءٍ تأخـذاني إليهِ  كلمـا إقتربتُ منهُ
 إال إللـقـاء الـتـحــيـة والـسالم عـلى مـعـلـمي

الذي إعتاد أن يجلس هناك .
بـيـني وبـ مُـعـلـمي في اإلبـتـدائـيـة  فـتـرة
تزيـد على األربـع عـاماًوالزلتُ أشـعرُ وأنا
بهـذا العمر  بذات الهـيبة واإلحترام  لذلك

علم القدير كما كنتُ باألمس. ا
حـفظ الـله مـدرســيـنـا ومـعـلــمـيـنـا وأمـد في

اض . أعمارهم...ورحم ا
أقــول  : بـ جــيـلــنـا وجـيــلـكـم أحـبــتـنـا...
  نـتـمـنى أن فـلـذات أكـبـادنـا  فــرق كـبـيـر 
تقـتفـوا آثار آبـاءكم وأجدادكم  فـاخلير في

األقتداء بهم وبسيرتهم .

مـن ذكـريـات الـدراسـة في مـدرسـة الـغـزالي 
االبــتــدائــيــةالـتــابــعــة لـنــاحــيــة الــطـار  في

محافظة ذي قار: 
اخرج مـرشد الصف الرابع  في بداية العام
الدراسي 1975-1974 قـلم حبر داخل عـلبة
انــيــقــة قــائالً : هــذه جــائــزة الــطـالـب الـذي
سيـكون األول على الصف في نهاية السنة 
وكـان الـتـنـافس مـلحـوظـاً بـ الـطالب لـنيل
اجلائزة التي كانت حافزا للجد واالجتهاد .
ولم يـعــلن عن ذلك الــتــلـمــيـذ الــنـاجح األول
حـتى وقت إعالن الـنتـائج ...وكـانت فـرحتي
وفرحـة األهل التوصف بـالنـتيـجة واجلـائزة
.. ـدرسـة بـأسمـي مضـيـفاً حـ نـطق مـدير ا
النـاجح األول...مبـروك...وكان ذلك الـقلم هو
عـاني أبوية األثمن فـي حياتي  إلرتـباطه 
ــعــلم هــو وتــبــريــويــة كــبــيـــرة. كــان ذلك ا
االستـاذ مؤيد محمد عباس من اهالي احللة
الـكــرام  الزالت الــذاكــرة حتـتــفظ بــصـورته
كان مـربـيا" وصـوته وطـريـقته فـي التـعـليـم 
بحق..  اقـول: اكتب هـذه االسطر بـعد مرور
44عــام ..كم هــو جــمـيل أن تــتــذكـر مــعــلـمك
وتذكـره بخـير بعـد أكثـر من اربعـة عقود من
الــزمن. بل كـم هـو رائع أن حتــتــفظ ذاكـرتك
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الناصرية

منذ القرن التاسع عشر استخدمت السكك
احلــديـديـة الــبـاكــسـتــانـيــة لـنـقـل الـركـاب
والــبــضــائع من بــحــر الــعــرب إلى جــبـال
الـهـيـمـااليــا لـكن شـبـكــة الـنـقل هـذه وفي
الــفـتـرة االســتـعـمــاريـة كـانت ســيـئـة جـداً
واهـملت لدرجـة كبيـرة واخيراً الـقطارات

اضي بسبب الفيضانات. دمرت العام ا
واآلن بــاكـسـتــان تـســتـعــد مع حـلــيـفــتـهـا
الـصـ لـلـتوصـل ولـو حلل جـزئي يـتمـثل
بــاحلــصـول عــلى قــرض صــيـنـي بـقــيــمـة
10مـــلـــيــارات دوالر لـــبـــنـــاء ســكـــة اخلط
الرئيسي الذي يبلغ طوله 1700كيلومتر 
لـذلك اتـفق رئـيس الوزراء شـهـبـاز شريف
والـرئيس الصيني للعمل على اخلط الذي
يربـط مدينة كراتشي السـاحلية اجلنوبية

دينة الهور والعاصمة إسالم أباد.
ــشــروع من احلـد ـتــوقع أن يــزيـد ا  من ا
األقـصى لسـرعة الـقطـار على الـطريق إلى
160كـــلم/الـــســـاعـــة وأطـــلق عـــلـــيه اسم
(مــشــروعML1) لــكن أثـــيــرت تــســاؤالت
ـثقـلة ـكن لبـاكـستـان ا حـول ما إذا كـان 
بـالـديـون أن تقـتـرض مـلـيـارات الدوالرات
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ال اسـتـغـرب عـنـدمـا اشـاهـد االعالمي الـقـطـري خـالـد جـاسم يـتـغـنى بـالـعراق
ولـسـانه يـنـطق حـقا وعـدال بـشـعـبه األبي فـهـو عراقي الـهـوى مـنـذ ان شـاهدت
برنـامجه الشهير اجمللس  قبل سنـ ومازلت اتابعه بشغف  وحب وحن فأنا
اشعـر ان اجمللس وصـاحبه عـراقيًـا ولد في بـغداد والـبصـرة والكـوت واالنبار
ـتـدح واربـيل و كل مــدن الـعـراق تـقــول ان خـالـد مــنـا وفـيــنـا وكـيـف ال وهـو 
العـراق دائمـا وابدا  يفـرح لفـرحهم  ويـحزن حلـزنهم حـتى اصبـحت شعـبيته
جـارفـة  يـتزاحم اجلـمـهـور  الـرياضـي  على بـاب مـجـلـسه لـلتـحـدث او الـتـقاط
صــورة مـعـه ودعـواتــهـم له لــيـكــون ضــيــفــا عــزيــزا مــكـرمــا فـي بـيــوتــهم  بل

ن يستحق الوفاء  ويحسبونه من اهل الدار وهذه نعمة من الله يعطيها 
باالمس في مجلسه العامر بالضيوف 

حتدث حـديث القادة والـزعمـاء الذين يفـتخرون بـانتـصاراتهم لـكنه  حتدث عن
انتـصارات اجلمـهور الـعراقي في بـطولـة اخلليج وكـيف تغـيرت نـظرة اآلخرين
جتاه بـصرة السيـاب والعراق بـصورة عامة بـعد ان  ضللـتهم االخبـار الكاذبة

من بعض اجلهات التي ال تريد اخلير  للعراق األشم. 
باالمس حتـدث وكأنه  اسـتاذ في التـاريخ شرح لنـا بإيجـاز عن وطن حضارته
سبـعة آالف سـنة مُـعرّجًـا على رمـوزه  الـتاريـخيـة قائـلًا ان الـوطن الذي اجنب
عري واجلاحـظ والفرزدق والسياب يـستحق حياة افضل احلسن الـبصري وا

قدمة دائما  وان يكون شعبه في ا
مـقــدمـته الـرائــعـة بـاالمس ابــكت احلـاضـرين  فـي مـجـلـسه

وابكتني وابكت
العـراقـيـ النه قـالـهـا بـصـدق ومن القـلب ولـم يكن

كالمه للمجاملة فحسب 
شكرا خالد جاسم 

العراق وطنك الثاني 
وانت منا وفينا
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الـســعـوديـة ويــامل ان تـتــعـثـر في
مواجهتها اليوم بنفس الوقت.

lOL'« WIŁ
وبـال شك أن اجلــمـــهــور الـــكــبـــيــر
والــشـــارع يـــعــربـــون عن ثـــقـــتــهم
بقدرات اجملموعةالـبيضاء واهمية
ـردود الـعالي االسـتـمرار بـتـقد ا
وقف بافـضل طريقة وهم وحسم ا
ـسؤولـية اجلـديدة يدركـون حجم ا
بــالـرغم من انـتـهـاء مـشـوار الـيـمن
الـتي تـكـون قد خـرجت رسـمـيا من
البطولـة ورغم ذلك بتوجب خوض
الـلـقاء بـاهـتـمام كـبـير واالسـتـفادة
من دعم وتـشـجـيع اجلـمـهـور الذي
لم يــتـوقف وهـو مـن يـخـلق اجـواء
الـلـعب والـفـوز ومـطـلـوب السـعاده
مــــا يـــجـــعـــله اكــــثـــر تـــأثـــيـــرا من
الناحيةالنفسية التي ظهربها امام
السـعودية اللـقاء الذي سـيبقى في
الــــــذاكـــــــرة واحلـــــــديـث عن االداء
والــفــوز الـى حــ وتــزداد مــعــهــا
حـــمـى الـــبـــحث عن الـــلـــقـب الــذي
نتخب اذا سيكون قريب جدا من ا
مـا أجنز مـهمـة اليـوم كمـا مطـلوبا
هم جـداامكانية منه وقبـلها ومن ا
زيــــادة عــــدد االهــــداف لالنــــفــــراد
بـــــــالــــــريـــــــادة الــــــتـي يــــــنـــــــافس
عليهامنتخب عمان بنفس الرصيد

4نقاط.
W¹œuF «Ë ÊULŽ

ومــؤكــد ســيــبـذل مــنــتــخب عــمـان
قـصـارى جـهـوده من أجل الـفـوز و
االنـــفـــراد بـــالــــريـــادة وســـيـــلـــعب
ة في باهتمام عـالي وجتنب الهز
مواجهة اسـاسا تظهـر معقدة امام
رغـبـة الـسـعـوديـة3نـقـاط لالنـتـقـال
لـلـدوراحلـاسم كـمـا تـأمل بـانـتـهـاز
باراةوحتقيق احلدث عبر فرصة ا
بذل كل اجلهود لعبور بوابة عمان
الـتي ظــهـرت ضـعــيـفـة و مــرتـبـكـة
امـام الـيــمن من عـنـاصــرهـا الـذين
ــتــلــكـون حــافــز احلــصــول عـلى
ـبـي اآلسـيـوي كـمـا هو الـلـقب األو
فـريق اليــنــقـصــة شيء و مـتــكـامل
ويلـعب كرة سهـلة وقـادر على قلب
الـطـاولـة عـلى األحـمـر والـبـقـاء في
دائـرة الـصـراع عـلى لـقب الـبـصرة
ــــقـــدوره حتــــقـــيق ذلـك في ظل و
مستوى االعب وجتديد الثقة بهم
فيـما يتـحتم على عـمان التي جنت
من فخ الــيـمن بــشق االنــفس بــعـد
قلق كـبير استـمر للـنهايـة مواجهة
تلك نتخبـات القوية الذي  احد ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ
أكـد الـنـائب الـثـاني لـرئـيس االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم يـونس مـحـمـود امس أن الـعـراق قـادر عـلى تـنـظـيم كـبـرى الـبـطـوالت ومـنـهـا كـأس آسـيا
2027.وأشار يونس محـمود إلى أن (هذه الثـقة بنيت عـلى ما حتقق في بطـولة خليجي 25 التي تضيـفها مـدينة البـصرة في الوقت الراهن) مـبينا
تـلك مالعب كـثـيرة في مـخـتـلف مدن الـعـراق ولـدينـا في بـغداد 3 ـقـبل هـو تنـظـيم بطـولـة كـأس العـرب).وقـال مـحمـود في تـصريـح ( أن (الـهدف ا
يـناء إضافـة إلى مالعب كردستـان في دهوك وزاخو وأربيل والـسليـمانية).وزاد ستادات وأيـضا في كربالء والـنجف وميسـان والكوت والـبصرة وا
ـقبلة 2027).وأضاف (سنـعمل بشـكل مكثف مع الـفيفا ثـابة بروفـة لتنـظيم بطـولة آسيـا بعد ا (في حال ضيـفنا كـأس العرب في الـعراق ستـكون 
ـباريات الـدولية والـبطوالت الـرسمـية).وأردف (أسعـدنا حضـور رئيس الفـيفا لرفع احلـظر الكـلي عن مالعب العـاصمة بـغداد والعـودة الستـضافة ا
جياني إنفانتـينو إلى البصرة ومشاركته عن قرب في احتـفالية افتتاح بطولة خليجي 25 وكانت له ردود إيجـابية بعد مشاهدته ما حصل من تنظيم
رائع وحـفل مبهر وجـماهيـر غفيرة وكـتب تغريـدات أشاد بهـا بجهود االحتـاد العراقي).وخـتم بالقـول (لدينا طـموحات كـثيرة والسـعي بقوة لـتطوير

اضية). الكرة العراقية بعد الذي حتقق من جناحات خالل الفترة القليلة ا
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تتـواصل افراح اهل البصرة من خالل استضافة اشقائهم من اخلليج العربي
وابـنـاء الـعـراق من كـل احملـافـظـات في الـعـرس اخلـلـيـجي (خـلـيـجي 25) هـذا
الكـرنفال الريـاضي الكبيـر الذي حتول الى ظاهـرة جمعت ب الـرياضة والفن
ـشـاركـة اجلـمـيع في تـقـد الفـعـالـيـات اجلـمـيـلـة علـى كورنـيش شط واالدب 

العرب.
ـاضية من ولم تمـنع امطـار اخليـر التي تـساقـطت على الـبصـرة خالل االيام ا
ـتمـيز اسـتمـرار هـذا الكـرنـفال الـكبـيـر باالضـافة الى احلـضـور اجلمـاهيـري ا
والـرائع الـذي تــواجـد في مــدرجـات مـلــعب (جـذع الــنـخـلــة) من اجل مـتــابـعـة
واجهة تـمثلة  باريـات التي جمعت عمان والـيمن  وكذلك القمة اخلـليجية ا ا

العراق والسعودية.
لعـب زاد من حماس ان استـمرار تـساقط االمطـار بقـوة وبكـثافـة عالـية عـلى ا
ــلـعب الــذي لم يـهــدأ او يـتــوقف  بل عـلى الــعـكس ـتــواجـد في ا اجلـمـهــور ا
استـمرت االهـازيج والصـيحـات التي عـبرت عن حب هـذه اجلمـاهيـر وعشـقها
لكرة الـقدم ومنـتخبـاتها الـوطنيـة  ولم تتأثـر بالبـلل الذي اصابـها بل ان اغلب
ـنتـخب الـوطـني الـفـوز على ـلـعب سـعداء بـعـد ان حـقق ا ـشـجـع غـادروا ا ا
شـقيـقه الـسعـودي بهـدفـ نظـيفـ  وعاشـوا سـهرة جـميـلـة على انـغام الـفوز

الذي طال انتظاره.
لعب بظروف جوية ان حضور ما يقارب من (65) الف مـتفرج الى مدرجات ا
وامـطـار قويـة تعـني انـنا نـعـيش زمن كرة الـقـدم العـراقيـة  وان هـذا اجلمـهور
مـسـتـعـد عـلى مـواصـلـة الـتـشـجـيع لالسـود مـهـمـا كـانت الـظـروف او االحوال
اجلـويـة او وجـود شـتى الـعـراقيـل النهـا تـتـنـفس كـرة الـقـدم وهي مـسـتـعدة ان
تضـحي بالغالي والنفيس من اجل عيون جنـومها الذين اسهموا في اسعادهم
اضـية لم تكن ـاضية من خالل حتـقيق االلـقاب  لـكن السنـة ا في السـنوات ا

منصفة لهم بعد ان غاب الفرح والفوز عنهم .
ـهـمـة لـتـنــظـيم خـلـيـجي (25) بـالـبـصـرة هـو اعـادة الـروح ان احـد االهــداف ا
لـلـمـنـتخـب الوطـني الـذي عـانى كـثـيـرا من الـلـعب خـارج مـلعـبه ودفع ثـمن ذلك

القرار االبتعاد عن بطوالت كاس العالم وااللقاب اآلسيوية .
وشــهــد حـفل افــتــتـاح خــلــيـجي (25) تــواجــد رئـيس جــمــهــوريـة كــرة الــقـدم
الـسـويسـري ايـفانـتـينـيـو الـذي عبـر عن سـعادتـه بالـتـواجد في الـعـراق واشاد
بــتـنـظـيم الــبـطـولـة  وكـنـت اتـمـنى ان يـوجه احــد زمالئـنـا الـصــحـفـيـ سـؤاال
اذا استمر احلظر الكروي على العراق اليفـانتينيو لم جند االجابة عليه وهـو (
لهذه الـفترة الطويلة ? وهل الفيفا شـعرت بالندم الستمرار مثل هذه القرارات

ة بحق شعب يعشق كرة القدم?). الظا
نـتـمنى ان تـكـون الـصورة واضـحـة امـام السـيـد ايفـانـتـينـيـو وان يـوصي برفع
ـدن العـراقيـة  الن العـالم يشـهد تـوترات في احلظـر الكـروي عن مالعب كل ا
نظمة ا موجود في العراق  ولكن ا اماكن مختلفة قد تكون بعضها اصعب 
ــقـابل تـســتـمع الى جـيــران الـعـراق الـذين الـدولــيـة ال تـعـيــر اهـمـيــة لـهـا  وبـا

يرفضون اللعب على مالعبنا السباب غير منطقية.
ـأخوذة عن الـعراق  بل انـها بـطولـة خلـيجي (25) غيـرت الـصورة الـنمـطيـة ا
جـعـلت البـعض يـعيـد حـسابـات اخلـاطئـة من اجل الـعودة لـلـطريق الـصـحيح 

السيما بعد ان شاهدوا كرم اهل البصرة وحبهم لعمل اخلير.
باريات البـطولة التي وصـلت جلولتها الـثالثة ومن خاللهـا سنتعرف وبالعـودة 
ؤشرات االولية على الـفرق االربعة التي ستتواجد بـالدور (نصف النهائي)  ا
تشـير الى ان الـيمن غـادر فعلـيا من اجملـموعـة االولى  والزالت حظـوظ الفرق
قـبل اما اجملموعـة الثانـية فان فرقـها االربعة الثالثة قـائمة بـالتواجد بـالدور ا

مرشحة للتواجد في الدور الثاني وبنسب مختلفة.
قابل يناء  با وسيلـعب منتخبا الـسعودية وعمان الـيوم اخلميس على ملـعب ا
سيواجه مـنتـخبـنا شقـيقه الـيمـني بنـفس التوقـيت على مـلعب الـبصـرة  وتبدو
فـرصـة العـبيـنـا كبـيـرة خلـطف بطـاقـة الـتأهل الن الـكـفة
تــمـيل لــصـالح العــبـيــنـا  لــكن الـنــتـيــجـة الــنـهــائـيـة
ــلـعب بــعــد ان يـطــلق حـكم ســتـحــسم في ارض ا
ـبـاراة صـافـرة نـهـايـتـهـا والـتي نـتـمـنى ان تـكون ا
لصـاحلنـا من اجل استمـرار افراح اجلمـاهير في

البطولة.
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ـنتـخب الـوطـني اخلروج يـسـعى ا
بــــــصـــــدارة اجملـــــمــــــوعـــــة االولى
واالنــتـقــال خلـوض نـصـف نـهـائي
الـبـطـولـة عـندمـا يـلـتـقي الـيمن في
الدور الثالث واألخير من تصفيات
اجملــمـوعــة الـيــوم اخلــمـيس عــنـد
الـسـادسـة مـسـاءا رغم أن الـتـعادل
سيكون كافيا لتحقيق ذات الهدف 
وبـكل تــأكــيـد ان كــاسـاس يــخـطط
ـتوقع سـيـقام في خلـوض الـلقـاء ا
اجـواء مـثـالـية عـبـرزخم اجلـمـهور
ــنـــتــخب االثـــنــ في الــذي دعـم ا
ظـروف جويـة غيـر مـعتـادة قبل أن
ـقنـع ـستـوى واالداء ا يـظـهر بـا
طلوبة  وقبلها حتقيق النتيجة ا
نجز االول وحان الوقت لتحـقيق ا
ـــنـــافـــســـة من خالل فـي ســـيـــاق ا
وجــود الالعـــبــ الــذيـن يــتــوجب
ـهمـة بـحذر شـديد و عـلـيهم اخـذ ا
عــلى مـــحــمل اجلـــد النه ال يــوجــد
شيءمــضـمــون ولــآلن لم يــتــحـقق
شـيء امـــام الـــرغــــبـــة الـــكــــبـــيـــرة

للحصول على اللقب الرابع .
qNÝ dOſ —U³²š«

وســـيــكــون الـــوطــني الـــيــوم امــام
اختـيار ليس بـالسهل الـذي سيقام

دينة الرياضية على ملعب ا
ـثل  امـام الــيـمن الــذي يـريــد أن 
عـنصـرمنـافس رغم معـرفته بـحجم
ـهـمــة وظـروفـهـاوقـبــلـهـا فـهـو لم ا
يـخــسـر شيء فـإن خـسـرالنه واجه
ـرشح لـلـقب الـذي يـلـعب الـفـريق ا
فـي افــــضـل الــــظـــــروف فـــــضالعن
الفـوارق التي تـكون قـد غابت امام
عمان لكـنها تخـتلف اليوم وان فاز
فـــــكل شيء واقـع بـــــكــــرة الـــــقــــدم
ثابة لقب البطولة. وسيكون ذلك 

 wMÞu « rOLBð
فـيـمـا يـبـدو الــوطـني مـصـمم عـلى
ــهـمـة لالنــتـقـال لــلـنـصف اجنـاز ا
ـقـبل وعلى بـعد الـنهـائي االثـن ا
مـحـطـة من بـلـوغ النـهـائي ويـظـهر
االوفـر حـظـا لـلـفـوز بـعـدمـا زاد من
ـؤثـر امـام ذلـك الـتـالق والـظـهـور ا
السـعوديـة بفـضل مردود الـالعب
جـمـيـعـا دون اسـتـثـنـاء وكـان الـكل
جنـــوم وعــبـــروا عــقــبـــة األخــضــر
بــجــدارة ويــامل ان يــكــونـوا عــلى
ــوعـد وعــنــد رغـبــة االنــصـار في ا
حـسم صـدارة اجملـمـوعـة من خالل
حتـــقـــيق فـــارق اهــداف لـــتـــجــاوز
مـحـاوالت عمـان اذا مـا تـمـكنت من
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نـتخب الوطـني أمير الـعماري إنه إلى أوضحَ العب ا
ـا طـويـنا واجـهـة الـيمن وإ جانب زمالئـه مسـتـعـد 
صـفـحـة مـبـاراة الـسـعـوديـة وعـلـيـنـا الـتـركـيـز في كل
مــبــاراةٍ عــلى حــدة. وأضــافَ مــحــتــرف غــوتــمــبــيـرغ
السـويـدي (إن أجـواء مـباراة الـسـعـوديـة بالـنـسـبة له
كـانت طـبيـعـيةً كـونه اعـتادَ عـلى الـلعب فـي مثل هـكذا
أجـواء في الـدوري السـويـدي والـتي غـالـبـاً مـا تـشـهد
مــتــغـــيــراتٍ في الـــطــقس).وأشــارَ الـــعــمــاري إلى (إن
حلـظات احلـمـاس والـغـبـطة الـتي تـنـتـابه وهـو يـلعب
ألول مرة وسط هكذا جمهور حماسي في العراق وإن
مشـهد ترديـد كلمـات النشـيد الوطـني ستبـقى حلظات

يزة وخالدة في ذاكرتي).

االنـتـقــال لـدور االثـنــ الـقـــــــــادم
وتـــدرك الـــكـــويت ســـتـــكـــون امـــام
اخـتــبـار صــعب وتـأمـل ان تـتــعـثـر
قــــــطــــــر امـــــام اإلمــــــارات مـن أجل
حتــــــــقــيق الــنـتــيــجــة .وهي تــمـر
حــالـــيــا بــفـــتــرة بــــــــنـــاء جــديــدة
ــنــتــــــــــخــبـــهــا بــعــدمــاحــضــرت
بـــأغـــلـــبـــيــة 17العــــــــــبـــاجـــديــدا
مــثــلـوهــافي الــبــــــــطـولــة وتــعـول
عــلــيــهـم في حــسم الــتــاهل لــلــدور
قـــــبل في اهـم لقاءاتها .ويكتمل ا
غــدا عـــــــــدد فــرق نــصــفي
الـنــهـائي لالربـعـة
الــتي سـتــلـعب
ـقبل االثـنـ ا
ورغــــبــــتــــهـــا
جـــــمـــــيـــــعـــــا
لـالنـــــتـــــقـــــال
لـــــــنـــــــهـــــــائي
الـــبــطـــولــة في
التاسع عشر من
كانـون الـثاني

اجلاري.

خالل17دقيـقـة كمـا جنح سوزا في
ــبــاراة عـبــر الــتــغــيـرات تــســيــر ا
ؤثـرة التي دعـمت األمور لـالخير ا
في مبـاراة شكـلت حتديا لـلفـريق
لـــكن قـــطــر انـــشـــغــلت مـع تــراجع
الوقت بكيفـية الدفاع عن الهدف و
مـحــاولـة اخلـروج به قـبل ان تـدفع
الـثــمن.قــطـرواالمــارات وتــراجـعت
قطر للـوصافة وفي وضع قلق جدا
امـام مـهـمة االنـتـقال لـلـدور الـتالي
عندما تالعب اإلمـارات غد اجلمعة
الــسـادســة مـســاء الــتي تـكــون قـد
خرجت من البـطولة لكـنها تريد ان
تـترك بـصـمة والـعودة ولـو بـنقـطة

وليس بسجل.
مـصـفـر بعـد خـسارتـ مـتـتالـيـت
ـــنـــتـــخب االولـى من الـــبـــحـــرين ا
الوحيد الذي حصل على العالمات
كـامـلـة بـست نـقـاط واقـتـرب كـثـيرا
من مهمة الدفـاع عن اللقب وخطفه
والزال مـنـافـسـا يـشـار له بـاهـتـمام
ويــلـــعب بــشـــكل جــيـــد ومــنـــحــته
ــــزيـــد من الـــقـــدرات عـــنـــاصـــره ا

الدفاعيةو الهجومية .
 وتـواجه غــد اجلـمــعـة الــكـويت 3
في اخــتـبـار صــعب لالزرق بـسـبب
قــوة الـبــحــرين الــتي تـريــد انــهـاء
االمـــور بـــالـــفـــوز الـــثـــالث وقـــد ال
تـختـلف االمور عـلـيهـا رغم حتسن

عــنــاصــر مـهــمــة وفــريق مــنــسـجم
ـدرب ســيـوجه لــلـعب ومـؤكــد ان ا
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عــكس االداء
ـــتـــدني امـــام الـــيـــمـن ويــدرك أن ا
التعادل سيكون كافيا لبلوغ نصف
الـــنـــهـــائي لـــكـــنه طـــامح و طـــامع
بصدارة اجملموعة كـما يامل بتعثر
الـــعــراق امـــام الـــيــمـن لــتـــحـــقــيق
الـصـدارة بطـريـقة اسـهل والـسؤال
ـــــقـــــدور عــــــمـــــان تـــــخـــــطي هل 
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ــــهـــمـــة ســـهـــلـــة عـــلى والتـــبـــدو ا
ـستوى نـتخـب في ظل تـقارب ا ا
وانــحـســار الــفــوارق وكل مـنــهــمـا
ـني الـنــفس اخلـروج بـافــضـلـيـة
النتيجة وسط رغبة عمان في تغير
اضي صورتها الباهتة في اللقاء ا
والـسـعـوديـة السـتـعـادة الـتوازن و
تــعـويض نــكـسـة الــعـراق ومع ذلك
ـنـتـخـب في يـزداد شـغف العـبي ا
الظـهور بـافضلـية الـنتيـجة وحسم
اللقـاء الذي يحتـاج إلى بذل جهود

مضاعفة من العبي الطرف .
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ــاضـيـة تــاهـلت بــطـلـة الــنـســخـة ا
الـبـحـرين لـنـصف الـنـهـائي الـثاني
خلليجي 25 متـصدرة للـمجـموعة
ـثير على قطر الثانيـة بعد فوزها ا
بــهــدفــ لـواحــد في الــلــقــاء الـذي
ـيـناء جـرى امس االول في مـلعب ا
وبــــحــــضــــور جــــمــــهــــور كــــبــــيـــر
عــنــدمـاتــمــكـنت مـن قـلب تــاخــرهـا
بــــهـــدف د 34ســــجــــله بــــراســــيـــة
جـمــيـلـةاحـمـد عالء الـدين الى فـوز
بــهـدفــ حــيـنــمـا أدركـت الـتــعـادل
ـــــدافع د72بـــــهـــــدف خـــــطـــــأ من ا
مـــحــمــدوعــد الــذي هـــونــفــســة من
تـسـبب بـخـسـارة فـريـقه من ضـربة
جــزاء يــفــتــرض أن يــطــرد بــعــدمـا
س الــــــكـــــرة وهـي في تــــــعـــــمــــــد 
طـريــقـهـالـلــمـرمى نـفـذهــا عـبـدالـله
يـــــوسف د 89لــــيـــــمــــنـح فــــريـــــقه
االرجـحـيــة والـتـفـوق واســتـحـقـاق
ــبـاراة الـتــاهل وهي الــتي بــدات ا
بــسـرعـةوبـضــغط هـجـومي وقـامت
باكـثـر من محـاولة امال في حتـقيق
الـتــقـدم قــبل ان تـنــجح قـطــر بـذلك
واسـتـمـرت مـتـقـدمـة قـبل ان تـفـشل
لـلحـد من هـجوم الـبـحرين والـلعب
بـتركـيـز واالندفـاع بكـثـافة ونـظمت
اكثـر من محاولـة خطـرة ما منـحها
االفـضـلــيـة و حتـقـيق اهـم نـتـيـجـة
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أعرب البرتغالي هيليوا سوزا مدرب
مـنــتـخب الــبـحــرين لـكــرة الـقـدم عن
سـعــادته بـالــفـوز واألداء الــذي قـدمه

نتخب القطري. األحمر أمام ا
ــؤتــمـر الــصــحـفي وقـال ســوزا في ا
ـبــاراة (كــانت مـبــاراة رائــعـة عـقـب ا
أظـهـر خاللـهــا الـفـريق روحـا ورغـبـة
قـويــة في الــفـوز والالعــبـون قــدمـوا
ـباراة متـكافئة عطاء كبـيرا وكانت ا
من حــــيث تـــبـــادل االســــتـــحـــواذ في
الشوط األول وفقد الفريق تركيزه في
الركلة الركنيـة التي جاء منها الهدف
الــقـــطــري).وتـــابع: (بــ الـــشــوطــ
حتـــدثت مع الـالعـــبــ وحـــفـــزنـــاهم
ـــان بــقـــدراتــهم وطــلـــبت مـــنــهم اإل
وبالفـعل قدمـنا مـباراة جـيدة وحافظ
الـفريق عـلى تـمـاسـكه وفـرض تـفوقه

خالل الـــشـــوط الـــثــانـي وخــلـق عــدة
فـرص حـتى اسـتـطـاع قـلب الـنـتـيـجة

لصاحله).
وعن الـتـغـيـيـرات في الـتـشـكـيـلـة قـال
سـوزا (إن هــذا الــوضع طــبـيــعي في
نـظام الـبـطـوالت اجملـمـعـة الـتي تـقام
باريـات بطـريقـة مضـغوطة خاللهـا ا
وذلك يـشـكل صـعــوبـة وضـغـطـا عـلى
ـنتخب سـيلعب العبي البـحرين ألن ا
ثالث مبـاريـات صعـبـة  ولكل مـباراة
ظروفـهـا وحسـابـاتهـا وثـقتـنـا كبـيرة
فـي قـــدرات وإمــــكــــانــــيــــات جــــمــــيع
).وأضـاف (أنـا سـعـيـد بأداء الالعـب
الالعب الـذين شاركوا لـلمرة األولى
ــنــتـخـب في بــطــولـة في مــبــاريــات ا
اخلليج وكـان مردودهم إيجـابيا وهم
باريات قابلون لـلتطويـر خالل هذه ا

القوية وأنا سعيد لذلك).

للمنتـخبِ الوطني).وحثّ رئيس
االحتاد الالعب عـلى (مواصلةِ
واجهاتِ زيد من العطاء في ا ا
ـقبـلـة خـصـوصاً أن الـبـطـولة ا
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ـنتخب الـوطنيّ خيـسوس كاساس شدّد مدرب ا
على أهميةِ مباراة اليوم اخلميس أمام منتخبِ
الــيــمن وضـــرورة الــتــركــيــز فـــيــهــا وذلك في
ـؤتـمـر الـصـحـفي الـذي عـقـد امس األربـعاء ا

دينةِ البصرة. في فندق مناوي باشا 
وأوضـحَ كــاســاس (إن صـــفــحـــة مــبــاراة
السعودية طويت ليست هي إال مباراة
واحدة فزنـا فيها وعـلينـا التعامل مع
كل مـبـاراة وفق أهـمـيـتـهـا وظـروفـهـا
وفـي ضــوء كل مـــبــاراة حتـــدد خــطــة

اللعب والتشكيل اخلاص بها.) 
وأضـــافَ كــاســـاس (مــبـــاراة الــغــد ال

ـنـافس قـدّم تـخـلـو من الـصـعـوبـةِ كـون ا
مــسـتــوى جـيـداً فـي مـبـاراته األولـى ضـد الـســعـوديـة
وأحـرج مــنـتـخبَ عـمـان في مـبــاراته الـثـانـيـة ولم يـكن
محظوظاً لذلك نحن نعد طـريقة لعب خاصة من ناحية
ـباريـاتِ التي نـقل الكـرة والضـغط بـطريـقةٍ أفـضل من ا
لــعــبــنــاهــا وســوف أحتــفـظ عن كــشف األســمــاء الــتي

نافس). ساعدةِ ا ستخوض اللقاء كوني ال أرغب 
وعن تـغيـر بعض أداء العـبي مـنتـخب الـعراق وظـهورهم
َ (إنه يتحدث باستمرار مع الالعب من ستوى جيد ب

زيـد من احلـمـاس والـشجـاعـة ولـكن هـذا ليس أجل مـنـحـهم ا
كـافـيـاً بل لـديـنـا الـعـديـد من اجلـلـسـات الـفـرديّـة مع الـالعـب

ـقـاطع الـفـيـديـويـة ومـقـارنـتـهـا مع أدائـهم ومــشـاهـدة بـعض ا
نتخب سواء على صعيد األنديـة أو من خالل مشاركاتهم مع ا
الـوطنيّ في مـبـارياتٍ سـابـقة ونـحـاول دائمـاً تصـحـيح بعض

األخطاء وأنا سعيد جداً باستيعابهم للواجبات).
وأشــار مـدرب مــنــتــخب الــعــراق إلى (إن أســود الــرافــدين هم
لـيـسـوا مـرشـحـ لــلـظـفـر بـالـلـقب بــالـرغم من إن لـديـنـا حـلم
الـوصول إلى الـنهـائي لـكن الواقع إن هـناك أكـثـر من منـتخب

يز ولديه حظوظ الظفر باللقب).
كمـا حتدثَ كـاساس قـائالً (إن اجلهـد البدنـي الذي بــــــــذل من
ضـــــــــغـوط سـيـحتم ـبــــــــــاريـاتِ ا العـبـيـنا مع جــــــــــدول ا
علينا تغيير الـتشكيل ومنـــــــح فرصــــــة لالعبـــــــــ آخرين
وسيـكـون الشتــــــــراكــــــــهم رسـالة مـهمـة للــــــــــجمـيع بأن ال
فــرقَ بــ أســاسـي وبــديل وكل العـــــــــب قــادر عــلى شـــــــغل
ـركــز أو الــنــهج الــذي نــحـــــــــتـاجـه مع كل مــبــاراة وحـسب ا

ظروفها).

مــســـتــوى الــثــانــيــة الــتي حتــاول
ـنحها الظـهور مرة أخرى بـشكل 
ـنافـسة الـتقـدم والبـقاء طـرفا في ا
ــهــمــة امــام هـي تــدرك طــبــيــعـــة ا
الــبـــحــرين الــتـي الزالت مــرشــحــة
سـاخـنة لـلفـوز واالنـتقـال لـلنـهائي
وحتقيق حلم اللـقب الثاني بقيادة
درب الذي سـاهم كثيرا في نفس ا
ـنــتـخب تــغـيــر وتـطــويـر صــورة ا
تجـدة الذي ينافس الـيوم بأغلب ا
العـناصـرمن حقـقت له اللقب االول

في قطر .
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و كـــانـت الـــكـــويت قـــدانـــعـــشت
آمــالـهــا بــالـفــوز عــلى االمـارات
بـهـدف قـاتل د90 سـجـله احـمـد
الـظـفـيـري مـنـحـهـا كل الـفـوائـد
ومنحهادفعةمـعنوية كبيرة قبل
خـو ض لــقـاء احلــسم اجلـمــعـة
رغم ان االمارات قـدمت مسـتوى
واضـح ولـــعـــــــــــبت مـــتــــوازنـــة
ونـــقــــلت اكـــثـــر مـن كـــرة ســـهـــلـــة
وهــــــــاجـمت لـكــــــــن دون جدوى
لــكـن الـكـــــــــويت صــعــبت من دور
ـنــافس قـبل أن تـنـتـفض في اخـر ا
الوقت وكـان لها مـا أرادت وانقذت
ـــوقف بــــالـــفـــــــــوز الـــشـــــــــــاق ا
والــتـحــول والــبـــــــــقــاء في دائـرة
الــــصــــراع وتــــمــــني الــــنــــفـــــــس
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ــسـتــويـاتٍ تــضم مـنــتـخــبـاتٍ 
متقاربة وهذا ما يتطلب من كل
العبٍ الـتــركـيـز الــعـالي من أجل
ـسـتــوى مـشـرفٍ في الـظــهـور 

خليجي زين 25).
واســــتـــــقــــبـلَ رئــــيـس االحتــــاد
الــعــراقيّ لــكــرة الــقــدم عــدنــان
درجـــال في الـــبـــصــرة رئـــيس
االحتـاد الــعُـمــاني لـكــرةِ الـقـدم
نـــــائـب رئـــــيـس احتـــــاد كـــــأس
اخلـلــيج سـالم بن سـعــيـد سـالم
كتبِ الوهيبي ومدير التطوير 
االحتـــاد الـــدولي لـــكـــرةِ الـــقــدم
(فـــيـــفـــا) / مــــكـــتب دبي حـــسن
حسان  وبـحُضور األمـ العامّ
لالحتــاد الــعــراقيّ لــكــرة الــقـدم
"مـحــمـد فـرحـان" ورئــيس جلـنـة
ــراسـيم فـي بـطــولـةِ خــلــيـجي ا

زين بصرة 25 علي األسدي".
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حـضـر رئــيس االحتـاد الـعـراقي
لـــكــرة الــقــدم رئــيـس الــلــجــنــة
التـنظـيمـية خلـليجي 25 عدنان
درجــال تــدريــبــات مــنــتــخــبــنـا
الــوطـــني امس االربـــعــاء قــبل
مواجـهـة منـتـخب اليـمن مـساء
الــيــوم اخلـمــيس ضــمن خــتـام
دور اجملــمــوعــات في خــلــيــجي
25.وكـان درجـال قـد زار مـسـاء
ــــنـــتــــخب الـــثـالثــــاء العـــبـي ا
الـوطـنيّ بـرفـقـة عـضـو االحتـاد
الـعــراقي غـا عـريــبي في مـقـر

إقامتهم في البصرة.
ــنــتـخب وهــنــأ درجـال العــبي ا
الوطـنيّ علـى أدائهم الـتبـطولي
ـتميـز الذي بذل طـيلة واجلهد ا
ـبــاراة الـتــسـعــ ضـد دقــائق ا
الـــســعـــوديّــة.مـــوضــحــا ان (إن

أسـود الرافـدين سـاهـمـوا برسم
الـبسـمـة عـلى وجوه اجلـمـاهـير
الـعــراقـيّــة الـتي كــانت وال تـزال
وســـتـــواصل الـــدعـمَ واإلســـنــاد

خيسوس
كاساس
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مـثلة السـورية تشارك في بـطولة مسـلسل ( واخيرا) ا
قبل ويقع في 15 حلقة. الذي يعرض في رمضان ا
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ويــدو رالـــفــيــلم حــول شــخــصــيــة
ريــفــيــلــد والــذي يــقــوم به الــنــجم
الـهـولـيـوودي الـشـهـيـر "نـيـكوالس
هـــــولـت" وهــــو خــــــــــادم دراكــــوال
والـذي يـحـاول دائـمـاً االبـتـعاد عن

دراكوال.
ويــحـاول "ريــنــفـيــلــد" اخلـروج من
اجل رؤية مـا اذا كانت هنـاك حياة
خــارج حـيـاة أمـيــر الـظالم وانـهـاء
عالقـــــته مـع دراكـــــوال.وخالل وقت
سـابق أكّــد نــيـكــوالس كـيــدج بـأنه
يــريــد اظــهــار شــخــصــيــة دراكـوال

بطريقة مختلفة فقال: 
(أريـد ان تـظـهر شـخـصـيـة دراكوال
بـطـريـقـة مخـتـلـفة وسـيـكـون األمر
ـتع لـلـغـايـة ألنه كـومـيدي ورعب

وهذه قوة اجلذب فيه).
ويــشــــــــارك في الــفــيــلم
عـــدد من الـــنــجــوم
مــــــــــــــنـــــــــــــهـم:
نــــيـــكـــوالس

{ لـــــوس اجنــــلــــوس -وكــــاالت -
ـيـة لالنـتـاج طـرحت الـشـركـة الـعـا
(يونـيزرسل بـكجـرز) مقـطع دعائي
للـفـيـلم الـشهـيـر (ريـنفـيـلـد) والذي
ســيـــقـــوم الــنـــجم الـــهــولـــيــوودي
الـشــهـيـر "نــيـكـوالس كــيـدج" بـدور
الــبـطــولـة فــيه ويـنــتـمي إلى فــئـة

الرعب الفنتازي.
ــــقــــطـع الــــدعــــائي األول وفــــــي ا
ـوقع الــبـوابـة لـلــفـيـلم ووفـــــــــقـا 
ظــهــــــــر في الــفـيــديــو نـيــكـوالس
كـيــدج بـشـخــصـيــة دراكـوال حـيث
ســيــضع بــصــمــته في شــخــصــيـة
دراكـوال والــتي أدّاهــا الــعــديـد من

النجوم.
قطع شخصية رينفليد وظهر في ا
وهـو يـعـقد اجـتـماع لـلـتـخلّص من
اوامــر وسـيـطــرة دراكـوال عـلـيه

ــــســــاعــــدة ويــــطــــلـب ا
لــلــخـروج من عـالقـته

السامة معه.
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ضــمـن نــشــاطه الــثــقــافي لــلــمــوسم
ــــلــــتــــقى اإلذاعي احلـــالـي يــــقــــيم ا
والـــتــلــفــزيــونـي في اإلحتــاد الــعــام
لألدبـاء والـكتـاب في الـعـراق جـلـسة
حوارية يسـتضيف فيـها الكاتب زيد
احلـــلي لـــلــحـــديث عـن جتــربـــته في
الـصـحـافـة اإلذاعـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة
لتقـى صالح الصحن تقد رئـيس ا
وذلك في الساعـة احلاديـة عشرة من
صــبـاح غـد اجلــمـعــة في قـاعــة عـلي
ركـز الثقـافي البغدادي الوردي في ا
.واعـــلن الــصــحـن في صــفـــحــته في
(فـيـسـبـوك) عن اسـتـئـنـاف جـلـسـات
لـتقى مـضيـفا ان ( ضـيف ملـتقـانا ا
هــو الــصـحــفي الــرائــد  زيــد احلـلي
الـــذي عــمـل طــويال فـي الــصـــحــافــة
اإلذاعيـة وكـيف  توظـيف الـثقـافة
الـصــحـفـيــة في الـبــرامج اإلذاعـيـة)

أسـتـاذ الـلـغـة الـعـربـيـة وآدابـهـا في اجلـامـعـة األردنـيـة
حتـدث عـن األمن الـلــغـوي ضــمن فـعــالـيــات احـتــفـال
ي لـلـغـة جــمـعـيـة لـغــة الـضـاد الـثـقــافـيـة بـالـيـوم الــعـا

العربية.

صري يحيي أمسية ـايسترو ا ا
من الـسـيـمـفـونـيـات الـعـربـيـة في
ــقـــبل في الـــثـــالث من شـــبـــاط ا
اوبـــــرا دبـي بـــــدولـــــة االمـــــارات

العربية.

مديـر  شرطة النـجدة  حضر احلـفل الذي أقيم االثن
ـناسبة الذكرى 101 لـتأسيس الشرطـة العراقية في
نادي الـعلوية ببـغداد وتخلل احلـفل فعاليات اجـتماعية

وثقافية .
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كــلـفه رئـيس ـديــر الـسـابق لــقـنـاة افــاق في الـعـراق  ا
مـجــلس الـوزراء مــحـمـد شــيـاع الـســوداني بـعــضـويـة

مجلس امناء هيئة االعالم واالتصاالت .

مينا توغاي
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(الـــطـــعن) هـــو عـــنـــوان احـــدث أفالم
اخملـرج ســرمـد الــيـسـاري الــذي كـتب
الـسـيـنـاريـو له
أيـــضــــا وعـــنه
قــــــــال (تـــــــدور
احـداث الـفـيـلم
حـــــول صـــــراع
الــــــــــــــــــــــــــــذات
االنـســانـيـة في
مـواجهـة الـشر
ومــــــصــــــيــــــره
احملـــــــــــتــــــــــوم
واالنـــــــســـــــان
مــهــمــا تــمـادى
وســــمح لـــذاته
فـي مـــــــســــــــلك
الـــشـــر البــد ان
تـــكـــون هـــنــاك
نـــهــايـــة لـــهــذا
ـــــــــــســــــــــلـك) ا
واضــــــــــــــــــــاف
(احداث الـفيلم
تـــــــدور حــــــول
عـــمــلـــيــة زواج
فـتــاة من شـاب

احـبهـا وطعن في شـرفهـا بحـجة انـها
لــيـسـت عـذراء فــتــطــلب مـنـه الـطالق
فـــيــرفـض والــفـــيــلـم يــقـــدم مــعـــانــاة
انسانية حـقة المراة هربت من ظروف
لــكن في ـــكــان امن  صــعـــبــة لــتــصل 
الـــنــــهـــايـــــة تـــقع فـي احملـــظـــور دون

جدوى).
وعن الــــفــــيــــلم الــــذي عــــرض ضــــمن
هرجان الرافدين شاركـة  العروض ا
الـسـيـنـمـائي الـدولي بـدورته الـثـانـيـة
الـــتي أقـــيــــمت في تـــشــــرين الـــثـــاني
ـاضي حتـدث الـنـاقــد مـهـدي عـبـاس ا
قــائال(الــفــكــرة جــريــئــة لــكن االفــكــار
وحـدهـا التـصـنع افـالم مـالم تـرافـقـهـا
عناصر سينمائية متميزة في التمثيل
بـاسـتـــــثـنـاء البـطل الـذي كـان قـريـبا
ــســـرح من الــســيــنــمــا  ونــحن الى ا
ســـعـــداء ان نـــشــــــــاهـــد هــكـــذا افالم
ـطـروحـة شــبـابـيـة من خالل االفـكـار ا
لـكن فن الـسـيـنـما صـنـاعـة وكـان لدى
اخملــرج  اكــثــر من فــرصــة افــتـقــد من
خاللـهـا قواعـد الـلـعبـة .وظـاهرة افالم
الـشـبـاب وطـرح االفـكـار اجلـريـئـة هـو
هــدف من اهـــداف جنـــاح هــذه االفالم
وعــلـى الــشــبـــاب مــنـــاقــشــة الـــفــكــرة

مــوضــحــا (ان الــتــرمــيـمــات ال زالت
ـا جــاريــة في مـقــر احتــاد االدبــاء 
لتقى في مقر يصعب عقد جلـسات ا
الـــــتــــحـــــاد كــــمـــــا هــــو مـــــعــــتــــاد).

ôu «—œ WOB ý bÒ −¹ ÃbO

نيكوالس كيدج
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زيد احللي

ـسـتــشـار الـسـابـق لـوزيـر الـتــعـلـيم الـعــالي الـعـراقي ا
هجر وهي مجلة تصدر في ا منحته (الشبكة مباشر) 

تميز لعام 2022.  صفة اإلعالمي ا

wLOFM « Õö

ي الـــعــــــــراقي تــــضـــيـــفـه رابـــطـــة الــــنـــقـــاد االكــــاد
ـيـ في اإلحتـاد الـعــام لألدبـاء والـكـتـاب في واالكـاد
صبـاح غد اجلـمعة بـجلـسة بـعنوان (جتـليـات التـجديد
ـركـز الثـقافي واإلبداع في شـعـر أحمـد مـطر) تـقـام با

البغدادي.

ستكـون لديك القدرة التخاذ قرارات مـهمة بعد حتليل
سليم. 
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 يجب أن تكـون على استعداد إلنهاء الصداقات التي
تشكل عرقلة لتقدمك. 
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ط احلــيــاة تــتــطــلب الــعـمـل اجلـاد حتـســيــنــات في 
زيد من الوقت في عام2023. وا
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جتنب التـردد في التعـبير عن نفـسك الن ذلك سيكون
عائقا أمام تقدمك في احلياة .
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عام 2023 يشهـد تغييرات كبيرة في حياتك وتتمتع
بفوائد عملك الشاق. 
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2023  هـو الـعـام األمـثل لـبـنـاء عالقـات اجـتـمـاعـيـة
جديدة .رقم احلظ 3.
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عالقـاتك تـتـطـلب الـتــدقـيق الـسـلـيم و قـد تـضـطـر إلى
اتخاذ بعض القرارات الصعبة. 
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هنـاك حـاجـة لالهـتـمـام بـالـتـفـاصـيل الـصـغـيـرة أثـناء
شاريع.رقم احلظ 5. تنفيذ ا
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 تستـعرض أهدافك في احلياة وتشكل استراتيجيات
لتحقيقها خالل2023.
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عــلــيك جتـنـب الـصــارحــة اجلــارحــة في تــعـامــلك مع
اآلخرين في عام2023.
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تـتـعـلم مـهـارات جـديدة لـتالئم االحـتـيـاجـات اخلـاصة
بك,يوم السعد االربعاء.
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ابحث عن الـوالء في الصداقات جديدة. و2023يعد
عام لإلبداع في العمل.

 u(«
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقـــام الالزمــة من  1الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.

Issue 7480 Thursday 12/1/2023
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7480 اخلميس 20 من جمادى االخرة 1444 هـ 12 من كانون الثاني (يناير) 2023م

بغداد
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تألـقت بالمنـازع قنـاة (الشـرقيـة) ليـلة راس الـسنـة وفي بدء الـعام اجلـديد وكان
القـها باستضافة الفنان اياد راضي واالء حس فقد تمالك اياد راضي نفسه
ولم ينفـعل مع امنيـات الناس الـبسيـطة والقـناعة الـتي يتمـيز بهـا العراقـي كبيرا
كان ام طفـال صغيرا فقد انحصرت امنياتهم كلها بسعادة اهلهم او رضا ربهم
علـيهم فما ارادته الطفلة سوبر مـاركت من اجل ان تسعد اهلها وطفل اخر همه
ـــريــضـــة وطــفـــلــة اخـــرى امــنـــيــتـــهــا ان حتـــصل عـــلى دراجــة مــعـــاجلــة امه ا
هـوائـية(بـايسـكل)  الحظ هل فـهـمتم يـا سـادة ما يـتـمنـاه العـراقي فـكبـيـر السن
يسـعى حلج البيت والطـفل خلدمة اهله .هـذه االمنيات جـعلت الفنـانة االء حس
تتـالم وتتفاعل مع االطفال وامنـياتهم وابتساماتهـم وسعادتهم ح يتم االتصال
نطق والصورة .كان ذيع الذين ابدعو هم االخرين با ذيعات وا بهم من قـبل ا
االحــتـفــال جـمــيل وفـاض الــبـزاز بــعـطــاءه لـيــشـمل مــوالـيــد الـعــراق اجلـدد في

Æ2023 الساعات االولى من عام
ناسبة ودام عطاءكم وسخاء كم ايها  شكرا لكل من احيا ا

االحبـة لقد كـانت ليـلة عراقـية بانـصاف امـتزج بهـا الفرح
والدمـوع واألماني والسعادة الـتي يريدها إبنـاء هذا البلد
من االنـقـيـاء واالوفـيـاء لـكي تـبـقى االبـتـسـامـة عـلـى مـحـيا

العراقي جميعا 
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وكـيل وزارة الــثـقـافــة والـســـــيــاحـة واآلثـار الــعـراقـيـة
حتـدث في دورة (الـتـعـريف بــــــقـانـون اآلثـار والـتـراث
رقم 55 لــســنـة 2002) اقــامــهــا مــركــز الــدراسـات
ــركـــز اإليــطــالي والـــبــحــوث اآلثـــاريــة الــثالثـــاء في ا

بالقشلة.

أدّت الى تـغـيـيـر كـبـيـر في وجـهـهـا.وأثـارت
الفنانة التركية  جدلًـا كبيرًا بسبب التغيير
الكـبير الـذي ظهر عـلى مالمحهـا حيث بدت
عـيـونـهـا بـشـكل مـخـتـلف تـمـامـاً عـما كـانت
عـلــيه في الــسـابق بــاالضـافــة الى اخـتالف
شـكل وجـهـهـا.ويـبـدو أن االنـتـقـادات أثارت
استياء كبير لدى توغاي والتي انتقلت الى
حسـابـهـا في (انسـتـغـرام) لتـكـسـر صمـتـها
وتدافع عن نفسهـا.وقالت في منشور طويل
ـتابع حول مـظهرهـا: "لقد حتـدّث جميع ا
حـول الـتغـيـير الـكـبيـر في مـظهـري وشـكلي
وهـذا ما كـنت أتوقّـعه يا جـمهـوري العـزيز
أنــا أعـاني من مــشـكــلـة صـحــيّـة في عــيـني
الـيـسـرى منـذ سـنـوات عديـدة وبـسـبب هذه
شـكلة اضـطررت إلجراء عـمليـات جراحية ا

." أسفل الع

{ إســـــطــــنــــبــــول  –وكــــاالت -
تــعــرّضـت الــنــجــمــة الــتــركــيـة
الــشــهـــيــرة "مــيـــنــا تــوغــاي"
لـــهــجــوم كــبـــيــر وذلك بــعــد
ظـهورهـا للـمـرة األولى عقب
ـســلـسل غــيـاب طــويل في ا
الـــتــركي الــشـــهــيــر "طــائــر

الرفراف".
وانـــتــــقــــد الــــعـــديــــد من
مـــــتـــــابــــعـــــ وســـــائل
الــتـواصل االجــتـمـاعي
النجمة التركية  حيث
اتهموها بأنها قامت
بــــــالـــــعــــــديــــــد من
الـــــعـــــمـــــلـــــيــــات
التجميلية التي
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أعـلنت رئـاسة جائـزة العنـقاء الذهـبية
انـحي فعـاليات هـا  الـدوليـة عن تكـر
خــلــيـجي  25الــبــصـرة وقــال مـؤسس
اجلـائزة األديب محـمد رشيـد لـ(الزمان
) امس (بـعد زيارة وفـد جائزة الـعنقاء
ــديـنــة الــبــصـرة الــذهــبــيـة الــدولــيــة 
الـفيـحـاء واثنـاء حفل افـتتـاح خلـيجي
ــســنــا اجلــهــود الــوطــنــيــة الــتي  25

تـضافرت لنـجاح هذا الكـرنفال العربي
ـهـم لـذا قـررت ادارة جـائـزة الـعـنـقـاء ا
الـذهـبيـة الدولـية مـنح جوائـز الرعـاية
ـانـحـ لـفـعـالـيـات خـلـيـجي لـتـكـر ا
25) مــشــيـــرا إلى انه (ســيــتم تــكــر
ـانــحـة ضـمن كـرنـفـال الــشـخـصـيـات ا
مــهـيب في الـبــصـرة عـلى قــاعـة فـنـدق
كـراند ميلينيوم السيف في وقت يحدد
الحــقــا لــتــكــر اجلــهــات الــراعــيــة ).
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هـذه الـصـورة ذات الـطــابع الـكـومـيـدي الــتـقـطت من قـبل
ــصـــور الـــفــرنـــسي نـــيك ويـــلـــر الــذي رافـق الــرحـــالــة ا
نتـصف السـبعـينات البريـطاني كـافن يونغ حـينـما عـاد 
الى العراق واجنز كتابه عن االهـوار بعنوان (العودة الى

االهوار) .
 صـاحب الـصـورة هو رشـك الـشغـانـبي مـن اهـالي قـرية
الـعكـر في االهـوار الـوسـطى. عـلـمـا ان الـعـنـوان لـلـكـتاب
يشير الى عودة مرة اخرى وسـبق تلك العودة رحلة يونغ
مع رحالة بريطاني اخر اسمه ولفريد ثيسيغر كان يتردد
على االهوار واجلزيرة العربية في اخلمسينات من القرن

اضي.  ا
ـرات رافق يـونغ ثـيـسـيـغر الـى االهوار وفي في احدى ا
مـرة اخــرى رافق ثـيــسـيــغـر عــالم الــبـيــئـة االســكـتــلـنـدي
ماكسـويل صاحب كـتاب (قصـبة في مـهب الريح) والذي
اء وعاش جاء في اخلـمسـينـات الى العـراق واخذ كلـب ا

معه شمال اسكتلندا.
{ عن موقع القصب في تليغرام

هـولت  أوكـوافـيـنـا بـ شـوارتز
أدريـــــــان مـــارتــــيـــنـــيـــز وشـــهـــره
اغــداشـــلـــو والـــفـــيـــلم مـن إخــراج

كريس مكاي.
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ـــســرح جـــمــيع دعـت دائــرة الـــســيـــنــمـــا وا
اخملـرجـ من داخل وخـارج الـدائـرة ولـفرق
ـسـجـلـة رسـميـا في ـسـرحـيـة احملـتـرفـة وا ا
سرحية والى خريجي قسم الفنون ا العراق
من كلـيات ومعـاهد الفـنون اجلمـيلة  لـتقد
ـسـرحي ـسـرحـيــة لـلـمـوسم ا مـشــاريـعـهم ا
لـعام 2023 وجـهة لـلكـبـار وعروض مـسرح
االطـــفـــال  مــوضـــحـــة انه يـــتم اســتـــقـــبــال
قـبل ويتم ـشاركـات لغايـة األول من اذار ا ا
سـارح في دائرة تـقدم الـطـلبـات الى قسـم ا
ـســرح.عـلـمــا ان هـنــالك جلـنـة الـســيـنـمــا وا

سرحية). شاريع ا خاصة باختيار ا
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طربـة ماجدة الرومي عن اخـتيارها اعلـنت ا
سفـيـــــــــــرة لـلفـنـانـ الشـبـاب الـعرب من
قـــبل األمـــانـــــــة الـــعـــامـــة جملـــلس الـــوحــدة
سيـرة الفـنية اإلعالميـة العـربية بـناءً عـلى ا
الـطـويـلـة لـهـا حـيث تـعـتـبـر الـرومي مـدرسة
ــوسـيــقى فــنــيــة  لــلـمــوســيــقى الــعــربــيــة وا

الكالسيكية.
وفــنـــيـــا أنـــتــــــــــهـت مــاجـــدة الـــرومي من
تسـجيل قـصيـدة بعـنوان (مـحاولـة تشـكيـلية
لرَسْـم بيـروت) من كـلـمات الـشـاعـر الكـبـير
ـلحن يـحي احلسن وتـسجيل نـزار قباني وا

رالف سليمان.
وتقـول االغـنـية فـي مطـلـعـها: (عـنـدمـا ترجع
بـيــروت إلـيـنـا .. بـالـسالمـة .. عـنـدمـا تـرجع
بـيـروت الـتـي نـعـرفـهـا ..مـثـلـمـا تـرجع لـلـدار
احلـمامـة .. سـوف نـرمي في مـياه الـبـحر ..
أوراق الـسفـر .. وسـنـسـتـأجـر كـرسـي في

بيت القمر .. ).
واســتــوحى قــبــاني الــقــصــيــدة مـن أحـداث
احلرب الـلبـنانيـة األهلـية التي اسـتمـرت منذ

عام 1974 حتى عام 1992.

الــعــمــوم اتــمــنى االخــذ بــاحلــســبـان
تدوين هذه االفالم).

الى ذلك ناقـشت رسالـة ماجسـتير في
سرحـية بكـلية الـفنون قسم الـفنـون ا
اجلـمـيـلـة بـجــامـعـة بـابل (تـمـظـهـرات
ـسرحي العراقي) اخلوف في النص ا
لـلطـالبـة حال صـالح كر حـافظ التي
قــالت عـنــهــا (جتـلت أهــمــيـة الــبـحث
واحلـاجــة الـيـه كـونه يــسـلط الــضـوء
عـــــلى الــــطـــــروحــــات الــــنـــــفــــســــيــــة
واالجـتــمـاعـيــة لـلـخــوف اضـافـة إلى
دراســــة اخلــــوف دراســــة مــــوســــعـــة
مـفاهيـميـاً ونفسـياً وفسـيولـوجيًا في
ــــســــرحي من حــــيث مــــجــــال االدب ا
ـفـهوم اخلـوف وتمـظـهراته تـعـريفه 

سرحي العراقي). في النص ا
مــضـــيــفــة (تــنــاول الــبــحث  اخلــوف
مــفـاهـيــمـيــا وقـد تــطـرق الى الــنـشـأة
واالســبـاب واخلــوف في الــديـانـات 
ـفسرة لـلخوف كمـاتنـاول النظـريات ا
مـــتـــطــــرقـــا الى اخلـــوف نـــفـــســـيـــا 
وفـسـيـولـوجيـاً واجـتـماعـيـا وتـناول
ايـضـا  تـمـظـهـرات اخلوف فـي النص
ـســرحي مـتـطــرقـا الى  تـمــظـهـرات ا

.( يا وعربياً اخلوف  عا

وتــــــطــــــويـــــرهــــــا من خـالل الـــــورش
الــسـيــنـمــايـيــة). وعن الــفـيــلم حتـدث
اخملـــرج عــزام صـــالح قـــائال(الــفـــيــلم
الـسـيـنـمـائي لـيس كـامـيـرا تـصور في
ـا هي قـضـيـة انـسـانـية الـشـوارع وا
وعنـد عرض تـناولـتـها احـداث الفـيـلم
اي فيـلم يجب عرض الـسينـاريو على
اجلـهـات اخملــتـصـة بــرغم ذلك تـنـاول
واالهم اخملرج الفيـلم بصورة درامية 

كــــــان الــــــزمـن واالحــــــداث حــــــيث 
تـصويـرها بـظرف صـعب ولو اتـيحت
ـــادي لــــلـــمـــخــــرج  فـــرصـــة الــــدعم ا

عنوي لقدم أفالما بكفاءة عالية). وا
WFzUý ¡UDš√

وعن الــفــيــلم حتــدث اخملــرج صــبــاح
رحيمة قائال(اجلـميل في فيلم الطعن
لكن الفكرة واخـتيارها كونـها جريئة 
االخطاء الشـائعة في مثل هذه األفالم
الــتــمــثــيل الــبــطىء يــصل الـى درجـة
مثل ليس لديه موهبة كون ا االزعاج 
ــشــكــلــة في الــتــمـثــيل) فـاصــبــحت ا
واضـاف (هـنـاك فـكــرة جـريـئـة تـطـرح
لــكن عـدم احــداثــهــا بـشــكل مــبــاشــر 
او استخدام الفكرة بالشكل الصحيح
وعــــلى ــــوضــــوع بال حــــوار طــــرح ا

مخرج (طعن) سرمد اليساري



هنـاك جتـربـة في بريـطـانـيا اسـمـها “االحتـفـال الـسـنوي”
ا قبل الدخول في رحلة االعدادية  تخرج مـن ا للطلبة ا
اجلـامـعـات هـذا االحـتـفـال يـكـون بـعـد ان يـتـخـرج الـطـلـبة
ـدة ال تـقل عن أربـعـة شـهور اذ ويداومـون في اجلـامـعـة 
تـفوقـ منهم تقـوم مدارسهم الـتي تخـرجوا فـيهـا بدعـوة ا
راحل دارس يـحـضرهـا طـلبـة ا حلضـور حـفل في ذات ا
ـتفوقون الى مرحلة األخرى ليشهدوا كيف انـتقل الطلبة ا
ـدارس بـتـكـر رمــزي لـلـطـلـبـة اجلـامـعـة وتـقــوم إدارات ا
ثـل ادامة الـصلـة بـ الطـالب ومـدرسته ـا  تـخـرج  ا
الثانوية التي تكون دائماً هي صاحبة الفضل األساس في
بنـاء شخـصيـة الطـالب ح يـنـتقل الى اجلـامعـة ثمّ بعـدها

الى سوح العمل.
ـــدارس شـــخــصـــيــات في وفي كل ســـنــة تـــدعــو إدارات ا
اجملتـمع نـالوا تـقـدماً مـهـنيـاً في وظـائف واعمـال ومـجاالت
ـدارس لــيـقـوم إبـداعـيــة بـعـد ان تــخـرجـوا فـي ذات تـلك ا
الشخص في احلـفل السـنوي بعـرض مجال إجنـازاته بعد
ســنـوات طــويــلــة من الــتــخـرج وكــيف اســتــطــاع ان يــبـني
درسة الـثانوية التي مستقبـله خطوة فخـطوة منذ مـغادرة ا
ت الذي انطلق عبره الى احلياة العملية. كانت األساس ا
 قـبل ســنـوات شــهـدت اســتـضـافــة طـالــبـة مــتـخـرجــة قـبل
ســـنــوات فـي مـــدرســتـــهـــا وقـــدمت ايـــجـــازاً حــول كـــيف
استطاعت ان حتجز لـها مساحة في عـالم الشعر والرواية
وتنـشر ديوانـ من القـصائـد وتشـرع بكـتابـة رواية وهذه
مكانـة كبـيرة جـدا في بريـطانيـا حيث تـنفـتح بعـدها عوالم
ال والـشـهـرة أمـام االديب  عـلى الـعكس مـن االدباء في ا
بلداننا الذين تبدأ رحلة تعبهم ومعاناتهم بعد كتابهم االول
مع دور النشر وتدبيـر مبالغ نشر أعمـالهم فيكون االبداع
االدبي سـبــبـاً جــديــداً في زيـادة فــقـرهـم وعـوزهم. وأمس
رأيت محـاميـة شهـيرة جـاءت الى مدرسـتهـا التي تـخرجت
ـهنـية في بـضع دقائق مـنذ ان فيـها وعـرضت جتربـتهـا ا
ـــدرســـة الــتـي كــان طـالبــهـــا اجلــدد تــخـــرجت فـي هــذه ا
يـصـغــون والـطــمـوح يـشــتـعل في عــيـونـهم مـن اجل بـلـوغ
األهـداف الـتي يـحلـمـون بـهـا مـثـلـمـا حـقـقت تـلك احملـامـية

حلمها.
دارس في بـريطـانيـا تعـمل في إطار مـنظـومة مـتسـلسـلة ا
ومتصلة من الـتربية والرعـاية تسعى لـلتواصل مع خطوط
النـجاح ومـتابـعة الـطلـبـة النـابغـ حتى لـو كان قـد مضى

على تخرجهم عشرون عاماً وأكثر.
ناسبة إعمار مدارس مهدمة شهدتُ في العراق احتفاالت 
ــدارس الـــعــريــقــة أو ذكــرى تــأســـيــســهــا اذا كـــانت من ا
دن الكبيـرة وهناك مواقع الكترونية والرائدة في بغداد وا
ـــتــخــرجــون في تــلك في الــتــواصل االجـــتــمــاعي يــتــابع ا
دارس اخبـار اجليل اجلـديد ويـستعـيدون الـذكريـات عند ا
الـتقـاء األصـدقـاء الـقـدامى من طـلـبـة او أسـاتذة لـكن ذلك
يحتـاج الى خطط عـمل في تأسـيس تقـاليـد ثابـتة في جذب
الشخـصيـات الناجـحة في اجملـتمع الى منـبعـها  الدراسي
األول  من اجل جـعل الـطـمــوح لـدى اجلـيل اجلـديـد حـالـة

مجسدة ونابضة أمامهم. 
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{ لــنـدن (أ ف ب)  –أبــدى رؤسـاء
قـــطــاع الــفــضـــاء في بــريـــطــانــيــا
الـثالثـاء خيـبة أمـلـهم بسـبب فشل
احملــــاولــــة األولى إلطـالق أقــــمـــار
ـمــلـكـة اصــطـنــاعـيـة مـن أراضي ا
ــتـحــدة لـكــنـهم تــعـهــدوا إجـراء ا
حتـــقـــيـق في مـــا حـــصل وتـــكـــرار

. احملاولة الحقاً
وقـال الـكونـسورسـيوم الـذي يضم
شـــركــة (فــيــرجـن أوربت) ووكــالــة
الــفــضــاء الــبــريــطــانــيــة ومــيــنـاء
كــورنـوال الـفـضــائي في بـيـان إن
احملـاولة التـاريخية األولى إلطالق
أقـــمـــار اصــطـــنـــاعـــيــة من األرض
الـبريطانية بلغت الفضاء في وقت
مـتـأخـر أمس لـكنـهـا لم تـنجح في
ــدار ــطـــاف في بــلــوغ ا نـــهــايــة ا

ستهدف. ا
همة في وقت متأخر ثل فشل ا و
االثــنـ صـفـعــة لـقـطــاع الـفـضـاء
ـتـحـدة الـتي ـمـلـكـة ا الـولـيـد في ا
ـهـمة سـيـجعـلـها كـان جنـاح هذه ا
واحـــدة من تــسع دول قــادرة عــلى
إطالق صواريخ إلى مدار األرض.
أقـلعت مركبة فيرجن أوربت بوينغ
747 حتـمل الصاروخ الـبالغ طوله
ـينـاء الفـضائي في  21مـتراً من ا
كـورنـوال في جنـوب غرب إنـكلـترا
. عـنـد الـسـاعة 22,02 ت غ االثـن
ـركـبـة ثـم انـفـصل الـصــاروخ عن ا
اجلـويـة وانـطـلق كـمـا هـو مـخـطط
عـــلـى ارتـــفــاع  35ألـف قـــدم فــوق
احملــيط األطـلـسي جـنـوب ايـرلـنـدا
قــرابــة الـســاعـة 23,15 ت غ. لــكن
فــــيــــمـــــا كــــان مــــقــــرراً أن يــــدخل
ـدار ويُــطــلق أقــمـاره الــصــاروخ ا
الــتـســعـة فــقـد أبـلـغ الـعـلــمـاء عن
“اخــتالل ”حــال دون وصــوله إلى
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{ باريس- نيويورك-  (أ ف ب) –
ــــغـــنـي الـــبــــلـــجــــيـــكي تــــصـــدّر ا
سـتـرومـايـيه قـائـمـة الـتـرشـيـحـات
لـلدورة الثامنة والثالث من حفلة
تـــوزيع جــوائــز “فـــيــكــتــوار دو ال
ـرتــقـبـة في مـوزيك ”الــفـرنـســيـة ا
العاشر من شباط/فبراير مع نيله

ــــــــــــدار. وأشــــــــــــار بــــــــــــيـــــــــــان ا
الـكونسورسيوم إلى أنه “في وقت
مع خالل إشعال الطبقة الثانية
مـن محـرك الـصـاروخ وعنـدمـا كان
مـنطلقًا بسرعة تفوق  11ألف ميل
فـي الــســـاعـــة تـــعـــرض الـــنـــظــام
ـــهــمــة الخـــتالل أدى إلى إنـــهــاء ا
مـــبـــكـــراً .وأشــــاد رئـــيس شـــركـــة
(فــيـرجن أوربت) دان هـارت بـفـرق
اإلطـالق لــكــنه قــال إن مـــهــمــتــهم
همة تـعقدت بسبب “طـبيعة هذه ا

األولـى من نــوعــهـــا مــا تــرافق مع
تعقيدات إضافية.

وأضـاف “ســنـعــمل بال كـلـل لـفـهم
طـبيـعة الـفشل واتـخاذ االجراءات
دار الـتـصـحيـحـية والـعـودة الى ا
ــجــرد االنــتــهــاء من الــتــحــقــيق
الــكــامل وعــمــلـيــة ضــمــان سالمـة
ــهــمـة .”وقــالت وكــالــة الـفــضـاء ا
الـبريـطانيـة إنهـا ستـعمل عن كثب
مع “فـيرجن أوربت ”ألنـها “حتقق
فـي سـبـب االخـتالل .”وقــال مــديـر

أربـعة ترشـيحات في القـائمة التي
. أُعلن عنها االثن

غـنـي الـذي كان فـي فـترة ورُشـحّ ا
اســتــراحــة نـتــيــجــة مــعـانــاته من
ـفـرط فـي فـئـات أفـضل اإلجــهـاد ا
مـــــــغـنٍّ وأفـــــــضـل ألـــــــبــــــــوم (عن
(مــولـتـيــدود) وأفـضل أغــنـيـة (عن

مــجـمـوعــة مـتـنـوعــة من الـوظـائف
ــدنــيـة والــدفــاعــيـة من مــراقــبـة ا
الـبـحـر إلى مـسـاعـدة الـبـلـدان على
اكــتـشــاف مــهـربي الــبـشــر مـروراً
ـــتــابـــعـــة األرصــاد اجلـــويــة من
Sat- الـفـضاء. قـالت رئيـسة شـركة
ellite Applications Catapult
لـوسي إيـدج إن الـتـخـطـيط سـيـبدأ
همـة بديلة حلـساب جهة من فـوراً 
زبــائن الــشــركــة كــان لــديــهــا قــمـر
اصـطنـاعي للمـراقبـة البحـرية على
ـــهــمـــة. لــكـــنــهـــا أشــارت إلى أن ا
ـــســألـــة األهم تــتـــعــلـق بــقــدرات ا
ــمـــلــكــة اإلطـالق الــفـــضــائي فـي ا
ــتـحـدة. وقــالت إيـدج إلذاعـة (بي ا
بـي سي) ســــنـــواصـل جتـــاربــــنـــا.
ســـتــكــون لـــديــنـــا قــدرة إطالق من
ـا أكــثـر من ـتــحــدة ر ــمــلـكــة ا ا
واحــدة. أعـتـقــد مـنـطــقـيـاً أن األمـر

سيحصل في غضون عام.
ازداد عـدد الـقـواعـد الـفـضـائـية في
أوروبـــا فـي الـــســـنـــوات األخـــيــرة
بــــســـــبب مــــشــــاريـع االســــتــــغالل

التجاري لقطاع الفضاء.
ولــفـــتــرة طــويــلـــة كــانت األقــمــار
ـقام االصـطـنـاعـيـة تُـسـتـخـدم في ا
األول لـلـبـعـثـات اخلـاصـة بـوكـاالت
الــفــضــاء الــوطــنــيــة لــكنّ مــعــظم
ــوانئ الــفــضــائـيــة في مــشــاريع ا
ـبـادرات أوروبــا بـاتت مــرتـبـطــة 

للقطاع اخلاص.
وقـد شـهـدت الـسـوق طـفـرة كـبـيـرة
مع ظـهور شـركات ناشـئة صـغيرة
إضــافـة إلى تــكـنـولــوجـيـا حــديـثـة
جـعلت كالً من الـصواريخ واألقمار
االصـــطــنــاعـــيــة أصــغـــر حــجــمــاً
والتزايد السريع في عدد تطبيقات

األقمار االصطناعية.

شـارك مئـات األشخاص في إطالق
ـهــمـة الـتي سُـمـيت (سـتـارت مي ا
أب) فـي إشارة إلى أغـنـيـة شـهـيرة
لــفــرقـــة رولــيــنغ ســتــونــز والــتي
تـتكفل بها شركة “فيرجن أوربت”
الـتـابـعـة لـلـمـلـيـارديـر الـبـريـطـاني
تخصصة في ريتشارد برانسون ا
عــــــمــــــلــــــيــــــات إطـالق األقــــــمـــــار
االصـــطــنـــاعــيـــة الـــصــغـــيــرة إلى
ــفـتـرض أن الــفـضــاء.  وكـان من ا
يـــكـــون لألقــمـــار االصـــطــنـــاعـــيــة

الـرحالت الـفـضائـيـة التـجـارية في
الــوكــالــة مــات آرتــشــر “رغـم هـذه
الـنـتـيـجـة اخملـيـبـة لـآلمـال … جنح
ـــشــروع في إنــشــاء قــدرة إطالق ا
أفـــقـــيـــة ”فـي مـــيـــنـــاء كـــورنـــوال
الـفـضائي. عـمـليـة اإلطالق االثـن
كــــــانت األولـى من نـــــوعــــــهـــــا من
األراضي الـبريطانيـة بعدما كانت
ـنـتـجة في األقـمـار االصـطـناعـيـة ا
دار ـتـحـدة تُـرسَل إلـى ا ـمـلـكـة ا ا

عبر موانئ فضائية أجنبية.
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(النـــفــيـــر) وأفــضـل عــمل ســـمــعي
ـصـورة وبــصـري (عن الـنــسـخـة ا

من “فيس دو جوا.(”
وتـقـدّم ستـرومايـيه عـلى الفـرنسي
أوريـــــلــــســـــان الــــذي نـــــال ثالثــــة
ـغـنـية الـبـلـجيـكـية تـرشـيـحات وا
أجنـيل الـتي حـظيـت أيضـاً بـثالثة
ــغــنـون تــرشــيــحــات. وســيــبــرز ا
الــبــلـجــيـكــيــون في حـفــلــة تـوزيع
اجلـوائـز الـتي سـتـنـعـقـد في مـركز
“ال ســ مـوزيـكـال ”قــرب بــاريس
بـتاريخ ألنّ مـغنيـاً بلـجيكـياً ثـالثاً
هـو بـيـار دو مـيـر نـال تـرشـيـحـ

فـيمـا حظيـت البلـجيـكية مـانتـيسا
بترشيح واحد.

وفــي دورة عـــــــــــــام 2022 فـــــــــــــاز
أوريـــلـــســان وكـالرا لــوتـــشـــيــاني
. ونـال بــاجلــائـزتــ الــرئــيـســتــ
مــــغـــني الــــراب الـــفـــرنــــسي ثالث
جـــوائـــز عـن فـــئـــات أفـــضل مـــغنٍّ
وأفــــــضل أغــــــنـــــيــــــة (لـــــودور دو
لـيـسـانس)  وأفـضل عـمل سـمـعي
وبــصــري عن الـوثــائـقي “مــونــتـر

جاميه سا أ بيرسون.
فـيـمـا انـطـلـقت االثـنـ في أتالنـتا
مــحـاكـمــة مـغـني الــراب األمـيـركي
يــانغ ثـاغ الـذي يــواجه إلى جـانب
 13آخـــرين تــهــمـــة االنــتــمــاء إلى
إحــدى الـــعــصــابــات واســتــخــدام
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األدب أبقى من الـسيـاسة والـزعماء والـرؤساء يـأتون ويـذهبون..
تنبي كما يقول الشاعر نزار قباني لكننا ونحن جـميعاً نعرف ا

تنبي. ال نعرف وزيراً واحداً في عصر ا
نقـرأ لعـمر اخلـيام ونـحب شكـسبـير ونـحلم مع الـلورد بـايرون

لوك والوزراء في عصورهم.  لكننا ال نحفظ أسماء  ا
وأستـاذ الصحـافة العـربيـة مصطـفى أم يروي لـنا حـكاية فـيها
معـان عميقة عن العالقة ب األدب والـسياسة. يريد أن يقول: إن
األديب أطـول عمـراً من الـسيـاسي واألدب ال يـنحـني في حـضرة

السياسة.
فـعـنـدمـا مـنح الـرئــيس جـمـال عـبـد الـنـاصـر قالدة الـنـيل لألديب
الـكــبـيـر تـوفـيق احلــكـيم وكـانت هــذه الـقالدة من أرفع األوسـمـة
لوك ورموز الثقافة واألدب. نحها إال للرؤساء وا والنياش ال 
قـالت له زوجته: إيّـاك أن تـخـفض رأسك وتنـحـني وأنت تـصافح

رئيس اجلمهورية. 
ـاذا ال أنــحــني?. إنــنـي أنـحــنـي وأنـا قـال احلــكــيم فـي دهــشــة: 

أصافح أيّ إنسان!. 
قالت زوجته: إنك عندي أكبر من رئيس اجلمهورية. 

وذهب تـوفيق احلكيم إلى التكـر ولم يحن رأسه في مالقاة عبد
الناصر!.

ـاذا لم يـفـكـر رئـيس وكـان عـبـاس الـعـقـاد يــسـخـر من الـسـؤال: 
الوزراء الـنقـراشي في اختـياره وزيـراً للـمعـارف?. كان يـقول: إن

.! النقراشي يعلم أنه يُنزِل من قيمته إذا فكَّر في اختياره وزيراً
وكان الـشاعر مـحمد حسن أبـو احملاسن أول وزير لـلمعارف في
الدولـة العـراقية فـي وزارة جعفـر العـسكـري. وكان الـفقـيه العالم
والشـاعر محـمد رضا الـشبيـبي وزيراً للـمعارف في وزارة نوري

السعيد نتغنّى بقصائده الثورية التي ألهمتنا احلماسة.
وقرأت أن رئـيس وزراء بريطانيا عـرض منصب وزير على أستاذ
األدب في جـامعـة أكـسفـورد فـرفض األسـتاذ قـائالً: إن مـنصب
أستـاذ في جامعة أكسفورد عندي أعلى من منصب رئيس وزراء

بريطانيا.
ونحن نـعـرف عن مـحـمـود سـامي الـبـارودي أنه شـاعـر. قـرأنا له
قـصـائــد جـمــيـلــة في كـتـب األدب والـنـصــوص.. لـكـن قـلـيـالً مـنـا

يعلمون أنه كان رئيس وزراء مصر في ثورة عرابي.
وفي الـعراق كان أبـو (القـراءة اخللـدونية) سـاطع احلصـري (أبو
عارف وبقيت خلـدون) وزيراً للمـعارف. مات احلصري ومـاتت ا
(القـراءة اخللـدونـية) الـتي تـعلـمـنا مـنهـا ونـحن طالب في الصف

األول اإلبتدائي ألف باء اللغة العربية. 
وهـنـاك الـشـاعر جـمـيل صـدقي الـزهـاوي شاعـر الـعـقل ومـعرّي
. انـتـخب عـضـواً في مـجـلس الـعـصـر مـثـلـمـا وصــفه طه حـسـ
بعوثان ”العـثماني مرت وكذلك الشاعر معروف الرصافي “ا
واجلواهـري كـان نائـبـاً عن كربالء في اجملـلس الـنيـابي. والـشيخ

الشاعر علي الشرقي كان وزيراً ونائباً في مجلس األعيان.  
ــنــاصب كــلــهــا لــتــبــقى قــصــائـد لــقــد ذهــبت هــذه اجملــالس وا

اجلواهري والرصافي والزهاوي ما بقي الشعر والنثر.
إذا أردت أن تـعــرف احـتــرام أيـة أمــة بـ
األ فــاعــرف أوالً قــيـمــة األدب فــيــهـا
فـــــإذا وجــــــــــــدت األديب يـــــنـــــزوي في
مــؤخـرة الـصــفـوف فـإنـهــا أمـة في آخـر

. األ
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شهـادة للـتـاريخ أقتـرحت عـلى مـحافظ الـبـصرة أسـعد الـعـيداني
ـبـرقع ورئـيس أحتـاد كـرة الـقـدم عـدنان ووزيـر الـشـبـاب أحـمـد ا
درجـال تـوجــيه الـدعـوة لــلـفـنــانـة الـكــبـيـرة  أحالم  ألحــيـاء حـفل
األفتـتاح وزودتهم برقم أخي مـبارك الهاجـري زوج الفنانة أحالم
لكن مـا باليد حيلة مع شديـد األسف .!. شاهدتهم يا عراقي ما
صـرحت بهِ الـفـنــانـة أحالم لـقـنـاة (الـشـرقــيـة) لـبـرنـامج (ظـهـيـرة
اجلـمــعــة) وجلـريــدة (الـزمــان) ..  شـاهــد حب الــفـنــانـة أحالم
شاركة حباً بـالعراق ولنصرة للـعراق وشعب العراق كانت تـود ا

هيب . العراق في هذا العرس الكروي ا
أشـعـر بــاخلـجل يـعـتـريـني من أخــمس قـدمي لـشـعـر رأسي وأنـا
أحتدث مع أخي الـشاعر الـغنائي الـبصري الـعذب طاهـر سلمان
حـدثـنـي بـألم وعـتب وهـو يـقـول جـالـس في بـيـتي كـنت أتـمـنى أن
ـهـيب فـأنـا أبن أشـارك بـكـتــابـة عـمل في هـذا الـعـرس الــكـروي ا

البصرة لكن عتبي على أصحاب القرار ..!
نـظمـة لبطـولة خـليجي ختـاماً رسالـتي ألصحـاب القرار الـلجـنة ا
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ورقـصـات من الـفـلـكـلـور الـبـصـري الـقـد يـجب أن تـكـون مـسك
حفل اخلتام لبطولة كأس خليجي  25بالبصرة .

تــوجـــيه الـــدعــوة لـــرواد الــفـن والــريـــاضــة
بــالــبـصــرة حــضــورهم أهم من حــضـور

السياسي وحماياتهم..!
اللهم أني بلغت فأشهد..

وما على الرسول أال البالغ..
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تكامل التي ستقام في ذيع ا ية الشرقية لإلعالم عن دورة ا تعلن اكاد
ستوديوهات قناة (الشرقية) في أربيل. مدة الدورة خمسة ايام ابتداء ً 15

قبل . الى  19شباط ا
الدورة اجلديدة يقدمها خبراء ومختصون في فن االلقاء واإلعالم
تدربون في نهاية الدورة على شهادات معتمدة التلفزيوني. يحصل ا
تدربون اثناء ايام الدورة مهارات جديدة في وفيديو تخرج . يكتسب ا
كيفية  قراءة نشرات االخبار وعناوينها عبر تدريبات عملية مكثفة

باالضافة الى حتس مهارات اللغة العربية والنطق السليم ولغة اجلسد
وكيفية التعامل مع الكاميرا . للتسجيل يرجى  التواصل على حساب

ية االكاد
Www.alsharqiyaacademy.com  

او عبر الواتس اب
00971547033515  
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{ بـرل (أ ف ب)  –أُوقـف االثن
في مــنـطـقـة فـرنـسـيـة حـدوديـة مع
ة قـتل فرّ ـانـيا رجل مُـدان بجـر أ
ـانيـة عـبر اخلـمـيس من مـحكـمـة أ
قـفـزه من إحـدى نـوافـذهـا عـلى ما

انية. أفادت الشرطة األ
وأشـــارت شــرطــة ريـــغــنـــســبــورغ
(جـــــــنـــــــوب) فـي بـــــــيـــــــان إلى أنّ
“الـشرطة في فـرنسا ألـقت القبض
عـلى الـرجل الـفـار رشيـد شـواكري

انيا.” في منطقة حدودية مع أ
واحـتـل خـبـر فـرار شـواكـري وهو
من اجلـنسـية اجلـزائريـة ومحـكوم
عـام  2011بـالـسجـن مدى احلـياة
من قــاعــة في الــطـبــقــة الــسـفــلــيـة

إلحــدى مـحــاكم ريـغــنـســبـورغ في
بــافــاريــا الــعـنــاوين الــرئــيــســيـة
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لـــلـــصــحـف. ودين الـــرجل الـــبــالغ
ة قتل وسرقة. أربع سنة بجر

{  ديــنــيه لي بــان (فـرنــسـا) (أ ف
ب)  –قُـــــتـــــلـت امس االول امـــــرأة
كـانـت ضـمن مـجـمـوعـة من سـبـعـة
مـتزجلـ محـترفـ تابـع لـنادي
جــبــال األلب الـفــرنـسـي في نـيس
نــتــيــجــة انــهــيــار ثــلــجي وقع في
اجلــانـب الــفــرنــسي من ســلــســلــة
جـــبـــال األلب. وسُـــجّـل االنـــهـــيــار
اجلــلــيــدي مـنــتــصف الــنــهـار في
مـنـطـقـة تُسـمّى بـيك دو لـيـغل على

ارتفاع 2500 متر في مقاطعة ألب
دو أوت بــروفــانس عــلـى مــا أفـاد
عـــنـــاصــــر اإلنـــقـــاذ. وعُـــثـــر عـــلى
الـضـحـيـة وهي فـي اخلـمـسـيـنات
من عـمرهـا مغمـورة بأربعـة أمتار
من الــثــلـوج فــيــمـا تــوقّف قــلـبــهـا
وجــهـازهــا الـتـنــفـسي عـن الـعـمل
وقــد تــوفــيت رغم تــدخّل عــنــاصـر
اإلنـقـاذ. وجرف االنـهيـار اجللـيدي
أربـــعــة آخــرين مـن اجملــمــوعــة إال
أنـهم لم يتعرّضوا ألي
إصـــــــابــــــــة. وتـــــــولت
عـناصـر اإلغاثـة رعاية
اثــنـ مـنــهم كـانـا في
حــالـة صــدمـة. وجـرت
االســـتــــعـــانـــة بـــثالث
مــــروحـــيــــات ونـــحـــو
عــشــرين عــنــصــراً من
خــدمـة اإلنـقـاذ بـيـنـهم
ثـالث فــــــــرق مـــــــزوّدة
بـــــكالب وعـــــنـــــاصــــر
مــــتــــخــــصـــصــــ في

اجلبال.

شـركـة إنتـاجه كـواجهـة لـنشـاطات
إجــرامـيــة بـدءاً بـعــمـلــيـة طــويـلـة

. الختيار أعضاء هيئة احمللف
ـوافقة على وقـد تستـغرق عمـلية ا
هــيــئـة احملــلــفـ أســابــيع ضـمن
احملــاكــمـة الــتي يُــتـوقَّـع أن تـمــتـد

أشهراً عدة.
وفـي الربـيع الفـائت وجّـهت هيـئة
مـحـلفـ كبـرى في واليـة جورجـيا
ــولـود في اتــهــامــات لـيــانغ ثــاغ ا
أتالنتا وأشخاص آخرين بانتماء
مــزعـــوم إلى أحــد فــروع عــصــابــة
ــعـروفـة بـتـســمـيـة (يـانغ (بالدز) ا
ســــــال اليـــــف) أو (واي اس ال)
وهـي األحــــــــــــرف األولـى مـن اسـم
غني الـتي تأسست شـركة إنتـاج ا
عــام 2016 (يـــانغ ســتـــونــر اليف

ريكوردز).
ُـتـهـمــون األربـعـة عـشـر ويُــحـاكم ا
بــتـهـمــة الـتـآمـر اجلــنـائي لــلـقـيـام
بــــأعــــمــــال ابــــتــــزاز واحلــــصـــول
بـنتـيجتـها على مـبالغ من األموال.
هــذا االتـهـام مـدعــوم بـجـرائم قـتل
مــــزعــــومــــة وعـــمــــلــــيــــات اجتـــار
بـاخملـدرات وسرقـة سـيارات وغـير

ذلك. 
ويُـحـاكَم يـانغ ثـانغ بـتهـمـة الـتـآمر
ـشــاركــة في أنـشــطـة اجلــنــائي وا

إجرامية نفّذتها العصابة.

{ بــــاريس (أ ف ب)  –تــــوفي
صوّر الفرنسي عن 97 عاماً ا
أدولــفــو كــامــيــنــســكي االسم
الــــبــــارز في مــــجـــال تــــزويـــر
ــسـتـنـدات الـرســمـيـة خـدمـةً ا
لـــلــمــقـــاومــة الـــفــرنــســـيــة ثم
ــــنــــاهــــضــــة لــــلــــحــــركــــات ا
لـالسـتــعــمــار عــلى مــا ذكـرت
ابــنــته لــوكــالــة فـرانـس بـرس

 . االثن
وقـالت سارة كـامينـسكي التي
ــــاضي ســـيـــرة نــــشـــرت في ا
حـــيــاة والــدهـــا في كــتــاب إنّ
كــامــيــنــسـكي كــان إنــســانــيـاً
ومـصـوراً ومـقـاومـاً فـرنـسـيـاً
مــــتــــخــــصــــصـــاً فـي تــــزويـــر
ــسـتـنـدات الــرسـمـيـة. وكـان ا
أدولفو وهو يهودي من أصل
أرجـنـتـيـني مصـوراً مـوهـوباً
ثـم أصـبح مـزوراً بـارعـاً وبدأ
ـــقــاومــة الــفــرنــســيــة يــزوّد ا
ــــضــــطــــهــــدين والــــيــــهــــود ا
ــســتــنــدات مــزوّرة قــبل أن
يـنخـرط بعد احلـرب في نشاط
مـن أجل قضايا أخرى على ما
ذكـرت مـؤسـسة (فـونـداسـيون
بــــــــور ال مــــــــيــــــــمـــــــوار دو ال
شـوا)(مؤسـسة من أجل ذاكرة

احملرقة).
ــقـاومــة إلـى احلــركـات ومـن ا
ـناهـضة لالسـتعـمار أصبح ا
ـــزوّد األبــرز كـــامـــيــنـــســـكي ا
ــزوّرة لـألوراق الـــرســـمـــيـــة ا
ــرتــبــطــة بــنــضــاالت الــقـرن ا

العشرين كلها.
وولـد كامينسكي في بوينوس
آيـرس األرجـنـتـيـنـيـة لـوالـدين
ـهاجـريـن الـيـهـود وكان مـن ا
. يــحـلم فـي أن يـصـبـح رسـامـاً
إال أنّـه انـــــــضم فـي سن ال17

قاومة في باريس. إلى ا
وفي مـخـتـبـر سـرّي اسـتـثـمـر
مــعـرفـته بـالـكــيـمـيـاء واحلـفـر
الـضوئي الـضروريـ لتـغيـير
لـون احلـبـر الـذي سيُـسـتـخدم
فـي إصدار مـسـتـنـدات مزوّرة

ما أنقذ آالف األرواح.

—ÒuB  …U Ë
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{ واشــــــنـــــطن (أ ف ب)  –كــــــيف
صــمــدت اإلنــشــاءات الــرومــانــيـة
ـــائـــيـــة أو بـــيـــنـــهـــا الـــقـــنـــوات ا
الـبـانثـيون في رومـا أمـام اختـبار
ـذهل? سؤال الـزمن بـهـذا الـشـكل ا
حـيّر العلماء طويالً إال أن باحث
أمـيركي وأوروبيـ يقولون إنهم
اكـتشفوا أخيراً سر طول عمر هذه
ــشـيــدة قـبل ــعـمــاريـة ا الــتـحف ا
حـوالى ألـفي عـام: خـرسـانـة قادرة

على إصالح نفسها.
ـبــاني احلــديــثـة وفــيــمــا بـعـض ا

يـصـبح في حـال سـيـئة بـعـد عـقود
قـلــيـلـة فـقط عـلى الــتـشـيـيـد يـأمل
هـــؤالء الــعــلـــمــاء في أن يـــســاعــد
اكــتــشــافــهم في تــقــلــيل الــتــأثــيـر
ناخي إلنتاج اخلرسانة البيئي وا
الــذي يـولّـد انــبـعـاثـات كــبـيـرة من

غازات الدفيئة.
حــتى اآلن كـانـت قـوة اخلــرسـانـة
الـرومانيـة تُعزى إلى مـكون واحد:
الـرماد الـبركاني من مـنطقـة خليج

نــابـــولي في إيــطــالــيــا والــذي 
إرســــــاله إلـى جـــــمــــــيع أنــــــحـــــاء

اإلمــــبــــراطــــوريــــة الــــرومــــانــــيــــة
الستخدامه في البناء.

ــرة ركــز الــبــاحــثــون لــكـن هــذه ا
ـتـحدرون خـصوصـاً من إيـطالـيا ا
وسـويـسرا انـتـباهـهم عـلى وجود
خـــاصــيــة أخــرى: قـــطع صــغــيــرة
بـيـضـاء المـعة مـتـأتـيـة من اجلـير
وهــو مـــكــون آخــر يُــســتــخــدم في

تصميم اخلرسانة.
ـشـارك في وقــال أدمـيـر مـاسـيك ا
إعــداد هـذه الـدراســة الـتي نـشـرت
نـتائجهـا مجلة “سـاينس أدفانسز

واألســتــاذ في جـامــعـة (ام أي تي)
ـرمــوقــة مـنــذ بـدأت األمــيــركـيــة ا
الـعمل عـلى اخلـرسانـة الرومـانية
كـنت مـفـتـونـاً بـوجـود هـذه الـقطع
الـــصـــغـــيـــرة. وأضـــاف هـي غـــيــر
مـوجـودة في اخلـرسـانة احلـديـثة
فـلماذا كانت موجودة في الهندسة
ـة? واعتـقـد اخلـبراء سـابـقاً الـقـد
أن هــذه الــقــطع الـصــغــيــرة كـانت
زيج البناء أو نتيجة لسوء خلط 

واد خام رديئة اجلودة.


	p1-sh aa.shf
	p2.shf
	p3.shf
	p4.shf
	p5
	p6
	p7.shf
	p8.shf

