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(كثر احلديث عن التي اهواها
 مــا عــمــرهــا مــا اســمــهــا مــا
سـرهـا مـا شــكـلـهـا بـيـضـاء ام
ســـمـــراء  عـــيــــنـــاك احـــلى ام
عيناها  بغداد وهل خلق الله
مــثــلـك بــالــدنــيــا اجــمــعــهـا )
االغـــنـــيــة الـــتي جـــمـــعت بــ
الرومانسية والوطنية و نالت
ـاليـــــ في داخل اعـــــجـــــاب ا
ـئات من العـراق و خارجه و ا
االغاني الـتي حـملـها الـقيـصر
كاظم الساهر وطاف بها اغلب
االوطـان الـعـربــيـة واالجـنـبـيـة
من اجـل أسم الــــعــــراق و رفع
احلـظــر االقـتـصــادي في فـتـرة
التـسعـينـات و توصـيل صوت
الـعـراقـيــ الى جـمـيع انـحـاء
العالم فـضال الى نشر الـلهجة
الـعـراقـية و مـعـرفـتـهم بـالـلون
الـــــعــــراقـي لــــيـس بــــاالداء بل
ــوســيـقـى و االحلـان الــتي بــا
كانت مـدرسـة جديـدة لالجـيال
وجدها الـساهر لـتكون بـصمة
ـــوســيـــقى واالحلــان بـــعــالم ا
الــعــراقــيــة الــتي عــجــز كــبــار
الـــفــــنـــانـــيــــ من وصــــفـــهـــا
واذهـــلـــتــهم وفـي مــقـــدمـــتــهم

الشاعر الكبير نزار قباني  .
قـبل انـطالق بــطـولـة خـلـيـجي
  25التي تستضيـفها البصرة
كــــــثـــــر احلـــــديث عـن مـــــجيء
السـاهر الحـياء حـفل االفتـتاح
و اشـتــعـلت مـواقـع الـتـواصل
االجـتـماعي بـهـذا اخلـبـر اكـثر
من تـنـظـيـم الـبـطـولـة ( مـجيء
الـــســاهـــر اكــثـــر من مــجـــيــئه
لــلـمــكـان ) و بــســبب تـغــريـدة
حملــــافظ الـــــبــــصــــرة اســــعــــد
العـيداني  ذكر فـيـها الـسـاهر
ســيــحي حــفل خــلــيــجي  25
وصـل ســـعــــر تـــذكــــرة دخـــول
ـلــعب الى خـمــسـمـائـة دوالر ا
فـي االســـــــواق الـــــــســـــــوداء 
وتـنـاقـلت صـفـحـات الـتـواصل
االجـــتـــمـــاعـي هـــذا اخلـــبــر و
التـرحـيب بقـدوم الـقيـصر الى
الـبـصرة   لـيـتـفاجـئ اجلمـيع
بــــرفـع احملـــافـظ تــــغـــريــــدته 

وبــعــدهــا اصــبح الــفــنــان كــاظم
الساهر مادة للتشهير و اخليانة
و اليـنـتـمي الى الـعـراق و ظـهور
ـسؤولـ يؤكـدون بانهم بعض ا
كانـوا يتـفاوضـون مع السـاهر و
طــــلب نــــصف مــــلــــيـــون دوالر و
طائـرة خاصة لـلبـصرة و الـعديد
من االقاويل  التي انـهالت بسوء
بحـقه  حـمـلـنـا هذه االقـاويل او
ـــقــربــ االشــاعـــات الى اقــرب ا
لـلـسـاهـر وهـو الـشـاعـر الـغنـائي
الــكـبــيــر داود الـغــنـام الــذي أكـد
لـ(الــزمـــان) قــائال : (حـــالي حــال
ــعــجــبـ جــمــيع اجلــمــهـور و ا
انـــتــظـــر وصــول الـــفــنـــان كــاظم
الــــســــاهـــر  وكل مــــا اعــــرفه ان
مـحــافظ الــبـصــرة ذهب الى دبي
للقاء به لكن التقى بالشاعر كر
الـعـراقـي و لم يـلـتـقـي شـخـصـيـا
بالساهر وال يـوجد اتفاق رسمي
بـيـنـهـمـا  وقـبل افـتـتـاح بـطـولـة
اخلــلــيج بــيــوم  كــنت فـي فــنـدق
الـشـيـراتـون و مـحـافظ  الـبـصرة
ايـضـا كـان مـتـواجد  ومن خالل
صـفحـات الـتـواصل االجـتـاماعي
وصــلت لــنــا االشــاعــات ومــنــهـا
الـفـرقـة وصـلت ـطـار  كـاظم في ا
لـــلــفــنــدق و كــاظـم مــتــواجــد مع
الـفرقـة يـتـدربون عـلى الـبـروفات
ـلـعب و اجلـمـاهـيـر جـمـيعـهم بـا
تــنـتــظــر الـقــيــصـر  وفي الــيـوم
الــثــاني قــبل افــتــتـاح الــبــطــولـة
ابــنــائي عـــاتــبــوني الن لم اذهب
السـتقـبـال كـاظم او الـسالم عـليه
من بـاب الــعالقـة الـوطــيـدة الـتي
تـربــطـنـا مــعـا مـنــذ اكـثـر من 30
عـــامـــا  فـــأرست رســــالـــة له من
ـــوبــايـل مـــســـاء اخلـــيــر خـالل ا
فـاجــاب مـســاء الـنـور ثم كـتـبت
نـورت الـبـصـرة  فـجـاء الـرد انـا
في دبي  فـــارســـلت مـــرة اخــرى
مــتى طــائــرتـك ? فــقــال ال يــوجـد
اتــفـاق رســمي فــقط مــرة واحـدة
ولـــــيـس من خـاللي مـــــبـــــاشـــــرة
واعـتـذرت بـوقـتـهـا وال يـوجد اي
اتصال او تفاوض او اتفاق اخر
كــمــا يــدعي الـبــعض) .مــضــيــفـا
(مـواقف كاظم الـسـاهـر الوطـنـية
سؤول اكثر بكـثير من بـعض ا

الــــذين حتـــدثـــوا بــــســـوء عـــنه 

الــســـاهــر لم يــســـرق و لم يــقــتل
وليس من اصحاب الفساد   في
الــســابـق عــنــدمــا تــذهب الى اي
دولـة في الــعـالم وتـطــلب اسـمـاء
الــرؤسـاء الــعـراق ال يــعـرفــونـهم
اكثـر من معـرفتـهم بالـفنـان ناظم
الغـزالي لـشهـرته كسـفـير لـلغـناء
الـعـراقي و بـأخالقه و وطـنـيته 
هكذا يقدرون الـفنان العراقي في
ـاذا نسيء لـفنان اخلارج ونحن 
حـمل جـراح الـعـراقـيـ و أوصل
صـوتـهم لـلعـالم  الـقيـصـر فـنان
سـاهم بـنـشـر الـلـهـجـة الـعـراقـيـة
وفـتح افـاقـا لـكـثـيـر من الـفـنـان
ـعـقـول ان رد لـلـشـهـرة فـهل من ا

الــسـوء له بــدل ان نــشـكــره عـلى
سميات اذا نتهمه  مواقفه  و 
غــــيـــر الئــــقـــة  وكــــنت اتــــمـــنى
حـضـوره الن هــذا احلب الـكـبـيـر
الذي اشعل لهفة اجلمهور مجرد
ســمـــاعــهم بــحـــضــوره يــجب ان

يقابله باحلب ). 
كــمــا اكـد الــغــنــام (قـام الــكــابـ
عـدنـان درجـال بـتـكـلـفـة الـرابـطـة
باحلصـول على رقم الفـنان كاظم
الـــســاهــر مـن اجل احــيـــاء حــفل
وعـلـمـوا افـتــتـاح خــلـيـجي  25 
ــقــربــ له و بــوقــتــهـا اني من ا
خـاطــبت الـســاهـر وكـان بــوعـكـة
صـــحــيـــة و رحب بــاحلـــضــور و

الغنـاء في البـصرة ب جـمهوره
و ناسه حـسب تـعبـيـره وكان من
شـاركـة بـعـمل جـديد ـفـروض ا ا
بــالــلــغـة الــفــصــحى من كــلــمـات
الـشـاعـر كـر الـعـراقي وهـذا مـا
وضـــحه لي مـن خالل حـــديــثـــنــا
مــضــيـفــا و احلــديث لـلــســاهـر :
اجنـزت الـعـمل ولـم اكن مـقـتـنـعـاً
ها باالغنية التي كـنت اريد تقد
في حــــفل االفــــتـــتــــاح ولـــيــــست
ـسـتوى الـذي اريده ان تـخرج با
للـجمـهور و تـمثل بـطولـة بحجم
الـعراق  وكنـت عامـلـها مـفـاجأة
ـها عنـدمـا اذهب للـبـصرة لـتـقد
لـــــكـن لالسـف لم تـــــكــــتـــــمل وان

شــاءالـله الــتـقي بــجـمــهـوري في
بلدي بـوقت اخر و بـعمل مـكتمل
فـــنــــيــــا من جــــمـــيـع الـــنــــواحي
وســــــأدخل بــــــلـــــدي دون دعـــــوة
ـال مقابل رسمية   و لم اطلب ا
حـضــوري الى الــبـصــرة  كل مـا
تلقـيته اتـصال واحـد من محافظ
ــديــر اعــمــالي  وانــا الــبــصــرة 
ـــنــتــخب ســعــيــد بـــنــجــاحــات ا
الـــوطــني الـــرائــعــة و بـــســعــادة
اجلـــمــهـــور بـــهـــذه الـــنـــتـــائج و
باالفتتـاح والتنـظيم الرائع وهذا
اهم شيء  وكل مــا حتـــدثــوا به
عـني كـالم غـيـر صــادق و افـتـراء
لـيس اكــثـر) . واشـارالــغـنـام الى

تــعــاونه مع الــقــيــصــر بــاغــنــيـة
جـديــدة بـعــنـوان ( ان تــرحـلـوا )
مطالبـا (بعدم استـخدام منصات
التواصل االجتـماعي للتـشهير و
االسـاءة لـيس فـقط لـلـفـنان كـاظم
الساهر بل لـلجميع بـغض النظر
عـن صـــفـــاتـــهـم ومـــراكـــزهم وان
يــأخــذوا احلـــذر و الــتــأكــيــد من
عـلومـة قبل تـناقـلها مصـداقيـة ا
فهناك من يعتاش على االشاعات
و االقـــاويل غـــيــر الـــصــحـــيــحــة
وعــتــبـنــا عــلى من يــتــنــاقل هـذه
الـسـمـوم التـي تسـيء النسـان لم

يقدم على فعلها ).
      التفاصيل ص8

 ·UH'«Ë dÒ×B² « s  s¹—ÒdC²*«  ö UF  rÒK ²ð —U  Í–

أســـرة مــســـجــلـــة ضــمـن قــاعــدة
بيانات هيئة الرعاية االجتماعية
ومـــســـتـــمـــرة بـــاخــذ الـــرواتب)
واشــارت الى ان (هـــنــاك افــكــاراً
كثيـرة لربط دائـرة العمل بـقاعدة
بيـانات احلمـاية االجـتمـاعية من
اجل احلـــصـــول عــلى الـــقــروض
لــلـشــبــاب الـعــاطـلــ عن الــعـمل

وايجاد فرص لهم)
 وقالت ان (هناك مـساعي لتقد
اخلـدمــات واالهـتـمـام بـالــتـعـلـيم
والــصــحــة وحتـســ الــبــطــاقـة
التموينية) ولفتت الى ان (نظام
الـــضـــمــان الـــصــحـي ســيـــشــمل
الـــعـــوائل الـــتـي تـــأخـــذ إعـــانـــة
اجتماعية بـاإلضافة إلى تطبيق
ـقـترحـات واألفـكار الـعديـد من ا
والسيـما أن الـبـرنامج احلـكومي
يـــؤكـــد االهـــتـــمـــام بـــاحلـــمـــايــة
كشف االجتـماعـية).وفي ذي قـار 
مـــديـــر هــــجـــرة احملـــافــــظـــة عن
اســـتـــمـــرار الـــدائــــرة بـــاســـتالم
ــتــضـــررين بــســبب مــعـــامالت ا
الــتـصــحـر واجلــفـاف في قــضـاء
. وقـال بـسام اجلبـايش كـنـازح
مــــحـــمــــد في تـــصــــريح امس ان
هـجرين في ذي (دائرة هـجـرة وا
ـعـامالت قـار مـسـتـمـرة بـتـسـلم ا
لالســـر الــتـي نــزحت مـن قــضــاء
اجلـــبـــايش بــســـبب الـــتــصـــحــر
واجلـفاف وتـسـجـيلـهم كـنـازح
ـوجـهـة من حـسب الـتـعـلـيـمـات ا
قبل الـوزارة) واشـار الى (تـسلم
اكثر من  600 معامـلة حتى االن
قدمة  وسيتم تدقـيق الطلبـات ا
شكلة من بالتنسيق مع اللجنة ا
الدوائـر ذات العالقـة في القـضاء
ـسـتـحـقـة الـتي لـتـحـديـد االسـر ا

تنطبق عليها الشروط).

ذلك الى  33قــضــاء أخــرى وهي
شمولة بخط الفقر من االقضية ا
ـنـاطق). في لـنـنــتـقل الى بــاقي ا
غـــضـــون ذلك  اكـــد مـــســـتـــشــار
ـوسـوي رئـيس الـوزراء سـنـاء ا
ـشـمولـ بـاحلامـيـة قد ان عدد ا
يـصل إلى  600ألف أســرة بــعـد
اقـــــرار مــــوازنــــة .2023وقــــالت
ــوســوي في تــصــريح امس إن ا
(الــســـوداني يــشـــدد عــلى زيــادة
قرر شمول الشمول إذ كان من ا
قرر  300ألف أسرة إال إنه من ا
أن يـصل الـشـمـول إلى  600ألف
أسرة في موازنـة العام اجلاري)
مــؤكــدة ان (احلــمــلــة الــوطــنــيــة
تـهـدف الى تــهـيـئـة األسـر األكـثـر
استحـقاقاً ضـمن قانون احلـماية
االجــــتـــــمـــــاعـــــيــــة ) اوضـــــحت
وسـوي أن (ملـيوناً و 600ألف ا

مليون و 800الف أسرة متـقدمة
على شـبكة اجلـمايـة االجتمـاعية
من خالل الـنـافـذة االلـكـتـرونـية)
مضـيفـا (سنـقوم خالل االسـابيع
ـنـاطق ـقــبـلـة بـالــوصـول الى ا ا
الـسـكـنـيـة واالقـضـيـة والنـواحي
واألحــيــاء الـســكــنـيــة جــمـيــعـاً)
واشـار الى ان (احلمـلـة سـتـطرق
ـتـقدمـ جـميـعـاً ولسـنا ابواب ا
بـــحـــاجـــة إلى أن تـــتـــقـــدمــوا أو
تـتـزاحـمــوا لـتـحـاولـوا الـوصـول
الـى مــــراكــــز واقــــســــام وشــــعب
الــــهــــيـــئــــة والــــوزارة) ومـــضى
االســدي الـى الــقـــول ان (احلــمل
تـشــمل  20قــضـاءً  3مــنـهــا في
بـغـداد و اثـنـان في الـنـاصـريـة و
مثـلـهـا في نيـنـوى وصالح الدين
وقضاء  واحـد في كل احملافظات
ـتـبـقـيـة) مـؤكـدا (الـتـوجه بـعد ا

الشـهـر). من جـانبه  اكـد الـوزير
أحـمـد األســدي أن احلـمـلـة تـعـد
األكبر في العـراق. وقال في بيان
تــــابــــعـــــته (الــــزمـــــان) امس أنه
ــتــابــعــة واشــراف من رئــيس )
الوزراء وبحـضور اكـثر من الفي
ـــــئـــــات مـن مالكـــــات بــــــاحث وا
ــــتــــقــــدمــــة من وكالء الــــوزارة ا
ورئــاســـات الــهــيــئــات ومــديــري
أقــــســــام ومـــــســــؤولـي شــــعب 
انـطـلقت اكـبـر حـمـلـة في الـعراق
ـتـقـدمة ـنطـقـة لـبـحث األسر ا وا
لـلـحـمــايـة االجـتـمـاعـيـة) واشـار
الى ان (أولـويـات هـذه احلـكـومة
الوصول الى الـطبقـات احملرومة
ـشــاكل الـتي ومـعــاجلـة جــمـيع ا
تــعــرضت لـهــا هــذه الـطــبــقـات)
وتـابع ان (هـذه احلـمـلـة الـكـبـرى
تــنــطــلق بــاســتــهــداف اكــثــر من
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انـطـلـقت في بـغـداد واحملـافـظات
اكـبر حـمـلة وصـفـتـها احلـكـومة
شاركة اكثر للبحث االجتماعي 
تسـتـهـدف نـحو من الـفي بـاحث 
مـلـيوني مـسـتـفـيـد . وقـال رئيس
الوزراء مـحمـد شـياع الـسوداني
في تــغـريـدة تــابـعـتــهـا (الـزمـان)
امس (انطـلـقت أكبـر حـملـة بحث
ضـــــمـن شـــــبـــــكـــــة احلـــــمـــــايـــــة
االجـــتـــمــاعـــيـــة) واشــار الى ان
(احلمـلة جاءت الـتزامـاً وتطبـيقاً
لـلـبـرنـامج احلـكـومي الـذي يـركز
عــلى مـعــاجلـة الــفـقـر كــأحـد أهم
األولويـات). وكـانت احلكـومـة قد
قالت في بيان سابق انه (التزاماً
ـا جـاء في أولـويـات الـبرنـامج
احلـكـومي بــدعم الـفـئـات الـهـشـة
والـــــفــــــقـــــيــــــرة من اجملــــــتـــــمع
وللتخفيف من مـعاناتهم وتوفير
سبل العيش الكر لهم انطلقت
بتوجيه وإشراف مباشر من قبل
رئـــيس الـــوزراء  أكــبـــر حــمـــلــة
ــيــداني لــلــبــحـث االجــتــمــاعي ا
ـشـاركـة الـفي بـاحث من هـيـئـة
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة في وزارة
الـعــمل والـشــؤون االجـتـمــاعـيـة
تـســتـهـدف نـحـو مــلـيـوني أسـرة
ـبـلغ اإلعـانـة تـقـدمت لـلـشـمـول 
عــبــر الــنـــافــذة اإللــكـــتــرونــيــة)
واضــــاف ان (حــــمـــلــــة الــــبـــحث
انطـلـقت بالـتـوازي مع اسـتكـمال
إدخـال بـيـانـات أكـثـر من مـلـيـون
و٥٠٠ ألف أسرة مشمولة بشبكة
احلـمـايـة االجـتـمـاعـيـة في نـظـام
زيادة مفردات احلصة التموينية
الـــتـي أقــرّهـــا مـــجـــلـس الــوزراء
واالسـتالم سـيـكـون بدءاً مـن هذا
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شمولة بحملة شبكة احلماية االجتماعية ناطق ا bIHð∫ وزير العمل يتفقد موقع ا

طبعة العراق 

مـكــتـمـلـة بـعــد أن  تـصـفـيـر
ـلونـة إضافة إلى البـطاقات ا
أن جــــمـــــيع الالعــــبــــ بــــأ

اجلـاهزيـة الـفـنـية والـبـدنـية).
في وقت  أكـد رئـيس االحتـاد
اخلـليـجي حـمـد بن خلـيـفة آل
ثـاني أن بطـولـة خـلـيجي 26
ـقـبـلـة سـتـكـون في الـكـويت. ا
واشــار آل ثــاني في تــصــريح
امس ان (بـطـولـة خـليـجي 26
ــقــبــلـة فـي كـانــون األول من ا
عـــــام  2024ســــــتـــــكــــــون في

الكويت)
 مـؤكــداً (الـعـمـل عـلى تـهــيـئـة
ـــشـــاركـــة جــمـــيع الـــظـــروف 
نتخبات بخطوطها األولى) ا
واوضح ال ثاني ان (النـسخة
احلالـيـة ناجـحـة وردت الروح
لـــبـــطـــوالت كـــأس اخلـــلـــيج)
واتـــــســـــطـــــرد بـــــالـــــقــــول ان
(اجلـــمــهـــور الــعـــراقي اســهم
بنجاح البـطولة قبل أن تبدأ)
ولـــــــــــفـت الـى أن (قـــــــــــطــــــــــر
ستسـتضـيف بطولـة آسيا في

كانون الثاني .(2024

ـــنــتــخــبــات الــقــويــة لــذا فــإن ا
ارتكاب األخطـاء سيؤدي بنا إلى
خــــارج الـــبــــطـــولــــة) وتـــابع ان
(جـميع الالعـبـ مـتاحـون لـلعب
وال يوجد العب أساس فمجموع
ـتـواجدون حـالـياً هم  23العبـا ا
جـمــيـعـهم اسـاســيـون ولـكن في
بـــعـض االحــيـــان يـــكـــون بـــعض
ـبــاراة افـضل من الالعـبــ في ا
غــيــرهـم حــيث ســيــتم اخــتــيــار
ـهمة الالعبـ اجلاهزين لـهذه ا
ـــتـــلـك شـــخـــصـــيـــة وكـل العب 
مختـلفة وال يـوجد في حسـاباتنا

العب اساس أو إحتياط). 
ـنتـخب الـوطني لـكرة ويواصل ا
وحـــداتـه الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــقـــدم 
ـالقاة نـظيـره القـطري حتضـيرا 
ضمن الدور نصف اليوم االثن 
ـتــواصـلـة الــنـهـائي لــلـبـطــولـة ا
فعـاليـاتهـا في البـصرة وتـستـمر
حــتى الـتــاسع عـشــر من الـشــهـر
ــنــسق اإلعالمي اجلــاري.وقـال ا
لــلــمـــنــتــخـب مــحــمـــد عــمــاد في
ــــنــــتـــخب تــــصــــريح امس ان (ا
ســـيــخـــوض الــلـــقــاء بـــصــفــوف

نـتخب الـقطري واشار الى ان (ا
فـريق مـتـجـدد ولكـن من الـصعب
ان يـصــمــد حتت ضـغط  65ألف
مــتــفــرج) مـؤكــدا ان (الــبــطــولـة
ذاهـــبــــة لــــلــــعـــراق النـه يـــلــــعب
بــشـخــصـيـة الــبـطـل كـأداء وقـوة

وأمور فنية اخرى) 
ــتــلك واشــار الى ان (الـــعــراق 
روح الـــبـــطـــولـــة مع اجلـــمـــهــور
هم عـنده أن وسالحه األرض وا
يأخذ البـطولة ويـبقى الكأس في
عــرين األسـوُد). وأقــيم في قــاعـة
ـــؤتـــمــرات اخلـــاصـــة بــفـــنــدق ا
ـؤتمر الـصحفي مناوي بـاشا  ا
ــــنــــتــــخب ــــبــــاراة ا اخلـــاص 
الـوطـني ونـظـيـره الـقـطـري الـتي
تنطلق يـوم غد االثن في نصف
نــهــائي خــلــيــجي 25 بــحــضـور
درب خـيـسوس كـاسـاس. وقال ا
كاساس إنه (من الفخر أن نتأهل
إلـى نـــصـف نـــهـــائـي خـــلــــيـــجي
ـستوى والسيـما بـعد ا البـصرة 
الــذي ظــهــر به العــبـونــا في دور

اجملموعات) 
واضــاف ان (مــنــتــخب قــطــر من

والــتــنــافس في بــعـض األحــيـان
وان االقرب ليس له معايير فنية 
لـــلــصــعـــود إلى الــنــهـــائي هــمــا

العراق وعمان) 

العـمـاني أحمـد الـرواس أن لقب
الـبطـولـة سـيـكون لـلـعـراق. وقال
في تــصـريح امـس ان (مـبــاريـات
نـصف النـهـائي صـعـبة لـلـغـاية 

(الوافـدين توزعـوا ما بـ العبي
منتخبات ووفود رسمية وقنوات
إعالمـية وجـمـاهيـر). في غـضون
ذلـك  أكـــد الــــنـــاقــــد الــــريـــاضي
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اســتـبــقت الــتـوقــعــات مـبــاريـات
النصف النهائي لبطولة خليجي
قـامة في مـحافـظة الـبصرة  25ا
بـبـقـاء الـكأس فـي عريـن االسود
بــــعــــد صـــــدارة الــــعـــــراق عــــلى
ـــبـــاريــات الـــتي خـــصـــومه في ا
خــاضــهــا العــبــو الــوطــني امــام
ـــنـــتـــخـــبـــات خـــصـــومـــهم من ا
فيمـا كشف رئيس هيئة شاركة ا
ــنـافــذ احلــدوديـة الــلـواء عــمـر ا
الوائلي عن أعـداد الوافدين إلى
البصرة التي حتـتضن البطولة .
وقــــال في تــــصــــريـح تــــابــــعــــته
(الــــــــزمــــــــان) امـس إن (أعــــــــداد
الوافدين من منفـذ مطار البصرة
ـــــاضي من  28كـــــانـــــون االول ا
وحـــتـى يـــوم امـس بـــلغ  16الف
و 874وافـداً) مــؤكـدا ان (أعـداد
الوافـدين من منـفذ سـفوان خالل
ـدة ذاتــهــا بـلغ  38الف و 527 ا
وافداً ليـكون اجملمـوع اإلجمالي
لــلــمــنـفــذين مـن الـوافــدين  402
الف و 55وافــــــــدا) وتـــــــــابع ان

كاظم الساهر
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نــــاقـش مــــجــــلـس وزراء إقــــلــــيم
كردستـان مخـرجات زيـارة الوفد
ـــفــاوض الـى بـــغــداد الـــكـــردي ا
الذي اقر بوجود اجواء ايجابية
ـلـفـات الــعـالـقـة . وفـرصـة حلـل ا
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (اجملــــلس نــــاقـش بــــرئــــاســـة
نتائج الزيارة مسرور البـارزاني 
األخـــيــرة الـــتي أجـــراهــا الـــوفــد
الـرفيع حلـكـومـة االقلـيم بـرئـاسة
رئـــيـس مـــجـــلـس الـــوزراء  إلى
بـــغـــداد واالجـــتــمـــاع مع رئـــيس
مجلس الـوزراء االحتادي والوفد
ـفـاوض لـلـحـكـومـة االحتـاديـة) ا
واضاف ان (الـوفـد ابدى شـعوره
بوجـود أجـواء إيـجابـيـة وفـرصة
ــركــز ــشــاكـل مع ا جــيـــدة حلل ا
على أسـاس الـدستـور وفي إطار
االتـفـاق الـسـيــاسي لـلـقـوى الـتي
ـــنـــهــاج ـــلت احلـــكـــومــة وا شـــكّ
الـــــوزاري الــــذي صــــوّت عـــــلــــيه
مجـلس الـنـواب االحتـادي) واكد
الــبـــارزاني أنه (تــمت مـــنــاقــشــة
ـلـفـات ذات الـصـلة الـعـديـد من ا
وازنة ومنها مشـروعي قانوني ا
والـــــنـــــفط والـــــغـــــاز وحـــــقـــــوق
الــبــيــشــمــركــة ومــســتــحــقــاتــهـا
ـادة 140 الـدسـتـوريـة وتـنـفـيـذ ا
الـدسـتــوريـة وتـطــبـيع األوضـاع

ـناطق الـكـردسـتانـيـة خارج في ا
إدارة اإلقـــلــيم وتـــنــفـــيــذ اتـــفــاق
سـلحة سنـجار وإخـراج القـوى ا
غـيـر الــشـرعـيـة ومــلـفـات عـديـدة
أخـــرى) مـــؤكــدا (الـــتـــوصل إلى
ـشاكل) تفـاهمـات مـبدئـية حلل ا
وتابع البيان ان (االجتماع ناقش
تقـريـر وزارة الثـروات الطـبـيعـية
بشأن توفير النفط األبيض وآخر
ـــســـتــــجـــدات في مـــا يـــتـــعـــلق ا
بـــاالتـــفــاق بـــ وزارة الـــثــروات
الــــطــــبـــيــــعـــيــــة ووزارة الــــنـــفط
االحتـــاديـــة خـالل زيـــارة الـــوفـــد
احلـكـومي بـشـأن تـنـفـيـذ االتـفـاق
اخلـاص بـإرسـال الـنـفط األبـيض
إلى اإلقـلــيم والـذي قُــدم من قـبل

وزيـر الـثروات الـطـبـيـعـيـة وكـالةً
كمال مـحمد). وكـان البارزاني قد
الـــتـــقى خالل الـــزيـــارة رئــيـــسي
ـــان مــحــمـــد احلــلـــبــوسي الـــبــر
ومـجــلس الــقـضــاء االعــلى فـائق
زيدان. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
ان (الـبــارزاني الــتـقى في بــغـداد
احللبوسي وزيدان كال على حدا 
نفصل وجرى خالل اللقائـ ا
الـتــبـاحث بــشـأن الــوضع الـعـام
ستجدات والتطورات في وآخر ا
الـعـراق إلى جـانب مـنـاقـشـة حل
ــركــز ـــلــفـــات الــعــالـــقــة بـــ ا ا
واالقـــــلــــيـم) في غـــــضــــون ذلك 
القـائد الـعام استـقبل الـبـارزاني 
لـــقـــوات الـــتـــحــــالف الـــدولي في

العـراق وسـوريـا اجلنـرال مـاثـيو
.وجــرى في الـــلــقــاء مـــاكــفــرلـــ
ـــــســـــتـــــجـــــدات (بـــــحث آخــــــر ا
نطقة والتطورات في العـراق وا
إلى جانب مناقـشة االستمرار في
مـــســانـــدة قــوات الــبـــيــشـــمــركــة
ودعـمــهـا في الــتـصــدي لإلرهـاب
والتهديدات التي يشكلها داعش
وأهــمــيــة حــمـايــة أمـن احلـدود)
وأشــار مــاكــفــرلــ إلى (الــتــقـدم
احلاصل إزاء التنسيق والتعاون
األمني بـ البـيشـمركـة واجليش
في مـكـافـحـة اإلرهـاب وال سـيّـمـا
ـــاضي) مـــشـــدداً عـــلى الـــعـــام ا
(أهــمـيــة تـعــزيـز هــذا الــتـنــسـيق
بــهـــدف ســد الــثــغـــرات األمــنــيــة
ــشـمـولـة ــنـاطق ا الـقــائـمـة في ا
ادة  140الدستورية) بدوره  با
اعـرب رئـيس حـكـومة االقـلـيم عن
ـتحدة وقوات (شكره  لـلواليات ا
تواصل التحالف عـلى دعمهـما ا
لـقــوات الـبــيـشــمـركــة في احلـرب
عــلى اإلرهــاب واإلصالحــات في
مـفـاصل وزارة البـيـشـمـركـة كـما
قـدم ايـجــازا بـشـأن نــتـائج زيـارة
الـــوفـــد احلـــكـــومي الـــرفـــيع إلى
بـــغـــداد واالجـــتــمـــاع مع رئـــيس
الــوزراء االحتــادي وخــاصــة في
مــا يــتــعــلق بــتــعــزيــز الــتــعــاون
والتنسيق األمني ب البيشمركة

واجليش).
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ـتعـففة دعـوم للـعوائل ا تسـتعـد وزارة االتصـاالت الطالق خدمـة االنتـرنت ا
ـقبل. وقـالت الوزير هـيام الـياسري في بـيان تـلقته ابتـداء من شهر شـباط ا
ـدعـوم يـوفر 10 كـيـكـا بـايت مـجـانـية لـكل (الـزمـان) امس ان (االشـتـراك ا
ـتعفـفة) واشارت الى عائـلة وان إطالق هـذا االشتراك هـو لدعم للـعوائل ا
دعوم خاصه به وقادر على ان (السـعة التي تصل للمواطن في االشـتراك ا
قيـاسـها بـنـفـسه كمـا يـوفر لـلـمواطن 100كـيكـا بـايت و سرعـة عـاليـة جدا
ـكن وبــسـعـر 15الف ديــنـار قــابل لــلـتــجـديــد) واضـافـت ان (االشـتــراك 
ـواطن مـن حتـديــد احــتـيــاجه من خــدمــة االنــتـرنت) مــؤكــدة ان (الـوزارة ا

ستـوفر تطبيق خاص لقياس السعة والسرعة وتلقي االشعارات او التجديد
في حـالـة نـفـاذ االشتـراك) ومـضت الى الـقـول ان (اخلدمـة الـسـابقـة بـاقـية
كن للوكيل دعوم وال  واطن مخير ب االشتراك احلالي او االشتراك ا وا
اجـبــاره عـلى اي اشــتـراك لــكن عـمــلـيــة دمج االشـتــراكـات فـي االشـتـراك
كـنة) واوضـحت اليـاسري انه (سـيتم انـطالق هذه اخلـدمة دعـوم غيـر  ا
قـبل) واستطـردت بالقول ان (سـوء خدمة اإلنـترنت يعود ابتـداءمن شباط ا
لـوجود أكـثر من  100 شركـة غيـر مرخـصة كـما هـناك أكـثر من  15ألف
وكــيـل وصــاحب بــرج تــســبب بــرداءة اخلــدمــة  ووكالء يــشــاركــون ســعــة

اإلنترنت اخملصصة للفرد الواحد لعدة مشترك ما يضعف اخلدمة).
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 1570بـحـسب وكـالـة األنبـاء الـرسـمـية
أي أن الـعـملـة الـعراقـيـة فقـدت نـحو 10
ــئــة من قــيــمــتـهــا.وال يــعــتــبــر هـذا بــا
الـتـراجـع ضـخـمـاً لـكـنه بـدأ يـثـيـر قـلق
ـواد الــعــراقــيــ من ارتــفــاع أســعــار ا
ـستوردة كالغاز واحلنطة على سبيل ا

ـثــال. يـقـول مـسـتـشـار رئـيس الـوزراء ا
ـالـية مـظـهـر صـالح لـفرانس لـلـشـؤون ا
بــرس إن الـسـبب اجلـوهـري واألسـاسي
لــهــذا الــتــراجع هــو قــيــد خــارجي.لــكن
بـعض السـياسـي الـعراقـي يـعتـبرون
ــتـحــدة تــقف خــلف هـذا أن الــواليــات ا
الــتـقــلب.واتـهم هــادي الـعــامـري رئـيس
ـمـثل لـلحـشد الـشـعبي حتـالف الـفتح ا
الـــذي يــضـمّ فــصـــائل مـــوالــيـــة إليــران
مـــنـــضــويـــة في الـــدولـــة في تـــصــريح
مـارسة الـضغوط الـثالثاء األمـيركـي 
ـنع انفـتـاحه عـلى أوروبا عـلى الـعـراق 
ودول الــعـالـم. واعـتــبـر أن األمــيـركــيـ
يــسـتـخـدمـون الــدوالر كـسالح لـتـجـويع

الشعوب.
—UM¹b « VKIð

ــقـابل يــرى اخلـبــيـر االقــتـصـادي في ا
أحــــمـــد طــــبــــقـــشــــلي أنـه عـــلـى عـــكس
غلوطة ال دليل علومات ا الـشائعات وا
عـلى وجود ضـغط أميركي عـلى العراق
الــشـريك االقـتـصـادي والــتـجـاري الـهـام
إليـــران اجملـــاورة.وفي الـــواقع يـــرتــبط
تــقــلّب الـديــنــار بـبــدء امــتـثــال الــعـراق
لـبعض معايير نظام التحويالت الدولي
(ســـويـــفت) الـــذي بـــات يـــنـــبـــغي عـــلى
ـصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف ا

مــسـؤولـيـة هــذا الـتـراجع.وفـيــمـا سـعـر
ــثـــبّت هــو 1470 الـــصــرف الـــرســمـي ا
ديــنـاراً مـقــابل الـدوالر الــواحـد تـراجع
سـعـر الديـنار في الـسـوق منـذ منـتصف
تـشـرين الـثـانـير إلى  1600ديـنـار مـطلع
األســبــوع قـبل أن يــســتـقــرّ عــنـد نــحـو
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تـشرين الثـاني للوصول إلى احـتياطات
ــــوجـــــودة في الـــــعـــــراق من الـــــدوالر ا
تـحدة. ولـيتـمكّن الـعراق من الـواليـات ا
الــوصــول إلى تــلك االحــتـيــاطــات الـتي
تــبــلغ  100مــلــيــار دوالر عــلــيه حــالــيـاً
الــتـــمــاشي مع نــظـم تــتــطــلب االلــتــزام
ية بـأحكام مكافحة غـسيل األموال العا
وأحـكـام مكـافحـة تـمويل اإلرهـاب وتلك
طـبّقة على ـرتبطة بـالعقوبـات كتلك ا ا
إيـران وروسيـا وفق طبـقشـلي.ويضيف
أن األمـر يــتـعـلق بـدخـول الـعـراق ضـمن
ي يــتــطــلب نــظــام حتــويـالت مــالي عــا
درجــة عــالـيــة من الــشـفــافــيـة لــكن ذلك
ــصــارف ســبّـب صــدمــةً لــلــعـــديــد من ا
الـعـراقـيـة ألنـهـا غـيـر مـعـتـادة عـلى هـذا
الـــنـــظـــام. وأوضح مـــظــهـــر صـــالح أنه
صـارف الـعـراقيـة حـالـياً يـنـبـغي عـلى ا
تــســجــيل حتـويـالتـهــا (بــالــدوالر) عـلى
مـــــنــــــصـــــة إلـــــكــــــتـــــرونـــــيــــــة تـــــدقق
الـطـلبـات...ويـقوم االحـتيـاطي الـفدرالي
بـفـحصـهـا وإذا كانت لـديه شـكوك يـقوم
بـتـوقـيف الـتحـويل. ورفض االحـتـياطي
الــفـدرالي مـنـذ بــدء تـنـفـيــذ الـقـيـود 80
ـالـيـة ـئـة من طـلــبـات الـتـحــويالت ا بــا
لــلـمـصـارف الـعـراقــيـة بـحـسب صـالح
عـلى خـلـفـيـة شـكـوك متـعـلـقـة بـالـوجـهة

{ بغداد- (أ ف ب) - يشهد سعر صرف
الـدينار منذ نـحو شهرين تقـلبات مقابل
الـدوالر يـعـزوه خـبـراء إلى بـدء الـعراق
االمــــتـــــثــــال الجــــراءات دولـــــيــــة عــــلى
ـالـيـة بـالعـمـلـة الـصـعـبة الـتـحـويالت ا
فـيـما حتـمّل أطـراف في البالد واشـنطن
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حذرت مـفوضـية حـقوق اإلنـسان في مـيسـان من وجود ماليـ األلغـام على الـشريط
احلدودي مع ايران مشيرة الى انها تشكل تهديدا مستمرا على اهالي احملافظة.

وقـال مـديـر مكـتب خـقـوق االنـسان في
مـيسان احـمد ستـوري لـ(الزمان) امس
ان (وجــــود ماليــــ االلـــغـــام فـي تـــلك
ـنـطـقـة يشـكل تـهـديـدا مسـتـمـرا على ا
أهــالي احملــافــظــة مـبــيــنــا ان الــعـراق
وسـم الشتـوي العـديد من يـشهـد في ا
مـوجــات األمـطـار الـغـزيـرة مـصـحـوبـة
بــسـيـول قــويـة قـادمــة من ايـران وهـذا
يــؤدي الى جــرف االلــغــام واخملــلــفـات
احلـربـيـة الـتي هي في طـريق الـسـيول
واالمــــطــــار الــــغــــزيــــرة) وأضـــاف أن
(مـحـافظه مـيسـان سـجلت وفـاة وعوق
الــــعـــديـــد مـن الـــفالحــــ واصـــحـــاب
ـنـاطق) ــواشي والـســيـاح في تـلـك ا ا
مـــبــيــنـــا إن (تــلك األلـــغــام مــنـــتــشــرة
اليـ فـي منـاطـق الطـيـب والشـيب بـا
ــحــاذاة والـــزبــيـــدات والــشـــرهــانـي 
الـشـريط احلدودي مع إيـران وفي حال
تـــمت مــعــاجلـــتــهــا ســيـــســهم في درء
ـواطــنـ واسـتـثـمـار مــخـاطـرهـا عن ا
األراضـي للزراعة والرعـي والسياحة).
ــنـاطق تــعـد مــنـاطق ويــذكـر ان تــلك ا
جـيـدة لـلزراعـة ومـنـاطق مهـمـة لـلرعي
إضــافــة إلـى أنــهــا تــشــكل مــشــوعــات
سـياحية مـهمة يرتـادها معظم االهالي
ــنــاطق لـــصــفــاء اجـــواؤهــا وكــثـــرة ا
اخلـضـراء وتضـاريسـهـا اجلمـيلـة وقد
نــــشــــرت فـي وقت ســــابق مـن الــــعـــام
ـاضي ان ميسـان سجلت 5800حـالة ا
عـوق بــسـبب األلـغـام. وكـانت حـكـومـة
رحـلة مـيـسان قـد أعـلنت عـن انتـهـاء ا

الـــزرفي في تـــصــريـح امس ان (زيــادة
ـياه األمـطـار سـاهـمت في رفـع نِسـب ا
اجلـوفـيـة مايـنـعـكس عـلى واقع اآلبار
ــتــدفــقــة والــزراعــة مــطــالــبــاً وزارة ا
ـائـيـة باحلـفـاظ احلـفـاظ على ـوارد ا ا
هــــذه الـــنِــــسب وإدارتــــهـــا بــــصـــورة
اهـمها صـحيـحة في مـناطـق احملافـظة
بــحــيــرة الــنــجف) ودعــا الى (إنــشـاء
ســدود فـي بــالــنــور وبــاديــة الــنــجف
ـنـاطق الـسـيـاحـيـة وتـغـذيـة حلـمـايـة ا
ـــيــاه اجلـــوفــيـــة). في غـــضــون ذلك ا
اوضــــحت وزارة الــــزراعــــة اســــبـــاب
ارتــفــاع اسـعــار الــبـيـض في األسـواق
احملــلـيـة مـشـيــرة الى مـعـاجلـة األزمـة
ودعـم مـــربي الــــثـــروة احلـــيــــوانـــيـــة.
وذكــرالـنـاطق الـرسـمي بـإسم الـوزارة
مـحـمـد اخلـزاعي في تـصـريح تـابـعته
(الـــزمـــان) امـس ان (ارتـــفـــاع أســـعــار
الـبيض في األسواق احمللـية جاء بعد
إلرتــفــاع اســعــاره فـي الــدول األخـرى
وزيـادة اسعار األعالف مـقابل الزيادة
عــلى الـطـلـب مع قـلـة الــبـيض احملـلي
وعـدم اإلستيراد من كـردستان) مؤكداً
ان (الـوزير عباس جبـر العليوي اوعز
بـالـسـمـاح بـنـقل مـنـتـجـات البـيض من
مــحــافــظــات اإلقــلــيم الى مــحــافــظـات
ـواجـهة الـوسط واجلـنـوب والـعـكس 
ــادة) واشـــار الى ارتـــفـــاع اســـعـــار ا
(تـوجيه شـركة مـا ب النـهرين الـعامة
والـشـركة الـعـراقيـة بـتجـهـيز مـنـتجي
الـــدواجن في الـــعــراق بـــأعالف الــذرة
ـدعومة من الدولة بالكـميات الكافية ا
ومـة رفد لـتـشجـيعـهم عـلى إنتـاج ود
ـنـتجـات احملـلـية) الـسـوق احملـليـة بـا
وبــ ان (الــقـرار جــاء لـدعم اصــحـاب

الـثــروة احلـيـوانـيـة فـضالً عن إسـنـاد
). عــلى صــعــيـد ــزارعــ والــفالحـ ا
مـتـصل توقـعت شعـبـة زراعة الـهنـدية
في مـحافـظة كـربالء زيادة غـلة الدو

من محصول احلنطة للموسم اجلاري.
واوضـح مــســـؤول شـــعــبـــة الـــزراعــة
صـالح حس لـ (الزمان) ان (احملافظة
زرعـت مـسـاحـات واسـعـة من احلـنـطـة
حـسب خـطتـهـا للـعام اجلـاري) مـبيـناً
زروعة وصلت الى الف ان (الـكميـات ا
و 82دون مـن احلــنـــطـــة) واضــاف ان
(شـعبـة الزراعـة اجنزت اعـمالـها وفق
خــطــة الــوزارة الـتي تــتــضــمن زيـادة
احلـنــطـة وتـوفـيـر األسـمـدة ومـكـافـحـة
األدغـال وتنـظيم عـملـية الـري وتطـوير
الــتـســمـيــد). ونـفــذت مـديــريـة شــرطـة
ـواد ـتــابـعـة أسـعـار ا كــربالء حـمـلـة 
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وقــــال بـــيــــان امس ان (مـــفــــارز قـــسم
الـعـالقـات واإلعالم ومـديـريـة مـكـافـحـة
ـة اإلقتـصـاديـة التـابـعة لـوكـالة اجلـر
اإلســــتـــخـــبــــارات ودائـــرة الــــرقـــابـــة
الـتجارية في احملافظـة باشرت بحملة
ـتـابعـة اسـعار األغـذية فـي محـال بيع
اجلـملـة و التـجاريـة بتـوجيـهات قـائد
شــرطــة كــربالء احــمــد عـلـي زويـني)
ـــواجــهــة وبـــ ان (احلــمــلـــة جــاءت 
اســــتـــغـالل جـــشـع بـــعـض الـــتــــجّـــار
ــشـكــلـة الــتي اثــرت عـلى ومــعـاجلــة ا
( الــوضـع اإلقــتــصــادي لـــلــمــواطــنــ
مـشـيـراً الى (حتـديـد األسـعـار وإتـخـاذ
اإلجــراءات الــقــانـونــيــة الالزمــة بـحق
). مـن جــــانب اخــــر دعـــا اخملــــالــــفـــ
كـربالئيـون احلكومـة احملليـة بضرورة

اإلهـتمام بشبـكات مياه األمطار في ظل
غـزاره االمـطـار. واوضحـوا لـ (الـزمان)
ــنــاطق حتــتــاج الى بــذل جــهـود ان (ا
مــسـبــقـة من مـديــريـة مــجـاري كـربالء
لــتــهــيـئــة شــبــكـات مــيــاه األمــطـار في
احملـــافــظـــة والــعــنـــايــة بـــهــا جتـــنــبــاً
إلنـــســدادهــا إســـتــعــداداً قـــبل مــوسم

األولـى من معـاجلـة األلـغام في مـيـسان
فـــيــمــا التـــزال هــنــاك ماليـــ األلــغــام
واخملـلـفات احلـربـية في مـنـاطق أخرى
ضـمن الـشـريط احلـدودي وحتـتاج إلى
تـخصيـصات ماليـة الستقـطاب شركات
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وانـــعــشت األمـــطــار بـــاديــة الـــنــجف 
ـساحـات اخلضراء وسـاهمـت بإرواء ا
في الـبـاديـة خصـوصـاً بعـد مـعانـاتـها
لـسنـوات مع ازمة اجلـفاف. وقـال مدير
بـيئـة النـجف عادل مـحمـد محسن في
تـــصــريح تـــابــعــتـه (الــزمــان) امس ان
(هـطـول األمـطـار مؤخـراً عـالج مـشـكـلة
ـــــيـــــاه وجـــــفـــــاف األراضـي في شـح ا
احملــافـــظــة) مــبــيــنـــاً انــهــا (انــعــشت
مــــســـاحــــات واســــعـــة فـي الـــبــــاديـــة
وســاهــمت بــتــقــلــيـل اثــار الــتــغــيـرات
ـنـاخيـة وتثـبيت الـكـثبـان الرمـليـة ما ا
ــــراعي) ســــاهـم بــــتــــحــــســــ واقع ا
واضــاف مـحــسن ان (بـحــيـرة الــنـجف
تـعد مـحـميـة وطنـية طـبيـعيـة اثرت في
مـناخ الـنجف بـصورة عـامة فضالً عن
ـائـية ـغـذيـات لـلـمـسـطـحـات ا زيـادة ا
عـبـر مـيـاه األمـطـار) مـشـيـراً الى انـهـا
(ســاعـدت في تـقـلـيـل الـتـجـاوزات عـلى
مـياه الصـرف الصحي ب مـناطق نهر
الـفرات شط الكوفة وحتـس التراكيز
ـــنــاخ وخـــفض درجــات ــيــاه وا فـي ا
احلــرارة خـصــوصـاً في الــصـيف) من
جــهـته اكــد مـديــر نـاحــيـة الــنـور إيـاد

الــــشـــــتــــاء) واضــــافــــوا ان (شــــوراع
احملـافــظـة حتـتـاج الى اهـتـمـام خـدمي
شـامل اليـقتـصـر على تـبـليط الـشوارع
فــقط) مــؤكــدين ان (فـقــدان اخلــدمـات
وتــــــــردي واقع الــــــــشـــــــوراع ادى الى
حتـــولــهــا لــبـــحــيــرات جـــراء تــســاقط

األمطار مؤخراً).  

ــبــالغ الــذي يــجـري الــنــهــائــيـة لــتــلك ا
حتــويـلـهــا كـمـا قـال.وأثّــر هـذا الـرفض
عـلى عرض الدوالر في السوق العراقية.
قابل تـراكم الطلب لـكن العرض لم فـي ا
يـكن متسـقاً معه وبـالتالي تـراجع سعر
ـصارف الـصـرف مع تـراجع حتـويالت ا

بالدوالر. 
·dB « —UFÝ√

ركزي العراقي في بيان وحتـدّث البنك ا
لـه الثالثـاء عن عـودة سعـر الـصرف إلى
مــا كـان عـلـيه خالل أســبـوعـ واصـفـاً
اضــطــراب أســعــار الــدوالر بــأنـه حــالـة
مــــؤقـــتــــة. في غــــضـــون ذلك اتــــخـــذت
الــسـلــطــات الـعــراقـيــة اجــراءات مـنــهـا
تـسـهـيل تمـويل جتـارة القـطـاع اخلاص
ـصـارف الـعـراقـية بـالـدوالر من خـالل ا
وفـتح مـنافـذ لـبيع الـعـملـة األجـنبـية في
ـصارف احلـكومـية للـجمـهور ألغراض ا
الـسفر. وقرر مـجلس الوزراء كذلك إلزام
اجلـهــات احلـكـومـيـة كـافـة بـبـيع جـمـيع
السلع واخلدمات داخل العراق بالدينار
ـركـزي والـبالغ (1470) وبـسـعـر البـنك ا
ديـناراً للدوالر الواحد.يرى مظهر صالح
أن هـذه االجراءات مهـمة ألنهـا تظهر أن
الـــدولـــة مـــوجــودة حلـــمـــايـــة الـــســوق

شكلة. واطن وتساعد على صد ا وا W∫  متعاملون مع صيرفة أهلية dO

×h∫ فرق اإلزالة تبحث عن األلغام
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عـندمـا يـقـوم شـخص بـالـظـهـور واالدعـاء أمام الـنـاس بـصـفـة أو وظـيـفة
لغرض ايهامهم و االحتيال عليهم بصورة هي غير الصورة احلقيقية له
جرد ظهـور تلك الصفة للعلن ا يقوم ذلك ألسباب وغايـات كثيرة و فإ
و الـعـالم اخلــارجي أي مـشـاهـدة اآلخــرين أو تـعـامل الــنـاس مـعه عـلى
ة أساس الوظيـفة والصـفة التي يظـهر بها إمـامهم فان ذلك يـشكل جر
وفق احـكـام القـانـون  ان انـتـحـال الـشـخـصيـة هـو الـظـهـور إمـام الـغـير
تـعـامل معه ظـهـر الذي  انـتـحال شـخصـيـته بحـيث الـناظـر الـيه و ا
يعـتـقـد دون شك انه يتـعـامل مع من  انـتـحال شـخـصيـته فـإذا انـتحل
شخصية ضابط فهو يـعامل معاملة الضابط بـالتمام والكمال ومنهم من
مارسة ينتحل صفـة الطبيب وهـو لم يدرس الطب في األساس و يـبدأ 
ـا يـتـسـبب في إحــداث إضـرار جـسـيـمـة ألرواح الـنـاس ويـقـوم الـطب 
مارسات التي يقوم بهـا الشخص منتحل صفته منتحل الصفة بنـفس ا
ا ارتداء نـفس الزي كمـا جند ازدياد صـطلحـات ور من حيث اللـغة وا
ـسمـيـات مـختـلـفة مـنـهـا (سفـيـر السالم  األشخـاص الـذين يـظهـرون 
سمـيات لغـرض حتقيق عضو الـلجنـة العلـيا  دكتـور ...) وغيرهـا من ا
كـاسب الـشخـصـية مكـاسب مـاديـة وحتقـيق الـوجاهـة االجـتمـاعـيـة أو ا
وحب الـشـهـرة و الـظـهـور و إشـبـاع نـقص و خـلل في شـخـصـيـته و قـد
ـة االنتـحـال في قـانـون الـعـقـوبات ـشـرع الـعـراقي احـكـام جـر تـناول ا
عدل ضـمن الكـتاب الـثاني (اجلرائم رقم  111لسنة  1969ا العراقي ا
ـضرة بـسـير ـصلـحـة العـامـة) في الـباب الـرابع ( اجلـرائم ا ضـرة بـا ا
العـدالة ) ضـمن الـفصل اخلـامس بـعنـوان انتـحال الـوظـائف والصـفات
بثالث مواد  260 و 261 و 262 وقد أجريت عليها العديد من التعديالت
و أهمها القرار 160 لسنة  1983حيث يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على
عشـر سنـوات كل من انتـحل وظيـفة من الـوظائف الـعامـة أو من وظائف
ــســـلــحـــة أو قــوى األمـن الــداخـــلي أو األجــهـــزة األمــنـــيــة و الــقـــوات ا
االستخبارتية  أو تدخل فيها أو أجرى عمال من إعمالها أو مقتضياتها
بغـيـر حق و ذلك دون صـفة رسـمـية أو إذن من جـهـة مـختـصـة  ويعـتـبر
حصـول الفـاعل على مـكاسب مـادية عن طـريق ارتكـاب أي من اجلرائم
ة ادة   261 تضمن اكثر من جر ذكورة ظرفا مـشددا كما ان نص ا ا
وهي ارتـداء زي أو حــمل وســام لـدولــة أجــنـبــيــة دون وجه حق وارتـداء
الزى الرسمي لـفئة مـعينة بـغير حق و انتـحال لقب عـلمي أو جامعي أو
ديني دون حق وحمل صفة نـيابية أو وظـيفية بغـير وجه حق وحمل رتبة
عسـكـرية دون وجه حق وارتـداء كـسوة خـاصـة اعلى مـن رتبـة مـرتديـها
احلقـيقيـة و االدعاء بـحمل لـقب علـمي من خالل ادعـائه باحلـصول على
شهـادة أو تـزويـر الـشهـادة ويـدي بـانه مـحـام أو مهـنـدس أو غـيـرها من
ـراكـز الوظـيـفـيـة والعـلـمـية والـديـنـية هـن و األلقـاب وا ا
التـي هي مـحل اعـتبـار و تـقـديـر لـدى الـنـاس وحتقق
نـفــوذا يــسـتــحـبـه و يـطــمح الــيه الـشــخص ويــقـدره

اجملتمع.
{ قاضي

الكي زعيم نفسه على الزعامة نفر من ابرانه احلزبي فبزهم.. ا
انه نـاجح . وسـبب جنـاحه انه لم يـعط اي جـانب في حـيـاته الـسـيـاسـية
واجلهـاديـة مـا اعـطـاه حلـزبه.ولم يـخلص لـعـمل اسـنـد الـيه كـمـا اخلص
لـعــمـله احلــزبي.ولم يـقـم عالقـات فــاضـلــة في غـيــر دائـرة حــزبه.بـيــنـمـا

الشيوعيون عملوا ويعملون في احلقل الوطني 
وكأنهم يعملون حلزبهم.  ولهذا كانت عالقاته هشة باقرانه.
ـسـؤولـة عـلى ضـيق مـسـاحة  وهـذه السـيـاسـة هي ا
حترك الـدعـوة الـذي قدم االضـاحي الـبـشريـة بـكرم

اسالمي .
ان الدعوة يشبه بقية االحزاب العراقية.

بغداد
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في اجلـامعـات العـراقيـة للـمشـاركة في
خـطـة تطـويـر منـاهج الـلغـة اإلنـكلـيـزية
وتـشـكـيل جلـنـة تـتـولـى قـيـاس وتـقو
مـخـرجات اقـسـام الـلغـة اإلنـكلـيـزية في
كــلــيـات الــتــربـيــة فــضالً عن تــداولـهم
ديرية إسـتراتيجـيات وخطط  نفذتـها ا
الــعــامــة لــلــمــنــاهج فـي الــوزارة بــهـذا
الــــشـــأن) ولــــفت الى (ســــعي الـــوزارة
لـلوصول الى نـتائج بخصـوص اعتماد
الـية جـديـدة في قبـول طلـبة قـسم اللـغة
اإلنـكليزيـة في كليات الـتربية بـالتعاون
مع اجملــلس الـثـقـافي الــبـريـطـاني). في
ديـرية العامة سـياق متصل افـتتحت ا
لـلــتـربـيـة في مـحـافــظـة الـنـجف مـبـنى
مـدرسـيـة جـديـدة تـتـضمن  18صـفـاً في
قــاطع الـكـوفـة بــرعـايـة وزيـر الــتـربـيـة
ابـــراهـــيـم اجلـــبـــوري. وقـــال مـــحـــافظ
الــنــجف مــاجــد الــوائـلـي في تــصـريح
امس ان (بـناء الصرح جـاء ضمن ابنية
مـشـروع الـوزارة رقم   1 الـذي خُـصّصَ

رصوص للبنات). لثانوية البنيان ا

مـقعـداً مدرسـياً مـزدوجاً و 500سـبورة
ـدارس حسب تـوجـيهـات الـوزير بـ ا
ابــراهــيم اجلــبــوري. وقــال الــبــيــان ان
نحة دارس جاء ضمن ا (تـعزيز واقع ا
الـطارئة الـثانيـة لسد الـنقص احلاصل
ـدارس). وبـحث مـديـر عـام في بــعض ا
ـنـاهج  ريـاض الـعـمـري مـع الـلـجـنة ا
الـتنسيقية الـدائمة ب وزارتي التربية
والــتــعـلــيم حتــديــد دراســة تـســهم في
تـطـويـر واقع تـعـلـيم الـلـغـة اإلنـكـلـيـزية
وتـعلمها بالتعاون مع اجمللس الثقافي
ـون بروغ شـاركـة سـا الـبـريـطـاني  
ـتــحـدة عَـبــر شـبـكـة ـمـلــكـة ا من قِــبل ا
الـتـواصل اإللكـتـروني. وذكـر البـيان ان
(الـعـمري اكـد عزم الـوزارة عـلى تطـوير
واقع الــلـغــة اإلنـكــلـيــزيـة فـي الـعـراق)
واوضح ان (اإلجتماع ناقش اإلجراءات
الـتي اتخـذها جهـاز اإلشراف والـتقو
ــا فـيــهـا مــفـاحتــة اجملـلس الــعـلــمي 
الـثقافي البـريطاني لترشـيح تدريسي
مـختـص من مـنتـسبي كـليـات التـربية

مـشاركة القطـاعات التربوية وفـاعليتها
في مـنـاقـشـة التـربـيـة الـرقمـيـة وتـقد
الــدعم الـلــوجـســتي الـكــامل لــلـمــؤتـمـر
احلــواري نـهـايــة الـشــهـر اجلـاري). في
غـضون ذلك وزّعـت تربيـة نيـنوى الف

لــثـقـافــة رقـمــيـة صــحـيـحــة من جـانب
ودعم فــرص تــشـغــيل خــريـجي اإلعالم
من جـــانب آخــر) وقــال عــمـــيــد كــلــيــة
الـنـسـور عـبد جـواد كـاظم ان (الـكـلـية
ــســـار الــرقــمي داعــمـــة لــفــعـــالــيــات ا
ــا يــحــقـق الــنــفع الــعــام الــعـــراقي 
سـتخدم ويـرتقي بأسـاليب تعـاطي ا
مع الـــظـــاهــرة الـــرقــمـــيـــة ومــواجـــهــة
حتــديــاته). وبــحث مــديــر عــام تــربــيـة
الــكـــرخ الــثــانـــيــة قــيـس الــكالبي مع
ــسـار الـرقــمي صـفـد رئــيس مـجـلس ا
الـــشـــمـــري اإلســـتـــعـــدادات الـــعـــامـــة
لـلمـؤتمر. واوضح الـكالبي في تصريح
تـــابـــعـــته (الـــزمـــان) ان (الـــنـــقـــاشــات
ســتــفـضـي الى إثـراء رؤى اخملــتــصـ
بـضرورات التربية الرقمية وتهيئ الى
شـاركة مـرحـلة جـديدة غـير مـسـبوقـة 
نـاهج ـعـنـيـة بـإسـتـحـداث ا اجلـهـات ا
الـــــدراســـــيــــة وصـــــوالً الـى األهــــداف
ـنفعـة العامة) من الـتربويـة وحتقيق ا
جــانــبـه اشــار الــشــمــري الى (اهــمــيــة

دارس الـنـسـور اجلـامـعة ومـجـمـوعـة ا
ـلكيـة بالتـنسيق مع مـجلس مفوضي ا
هـيـئـة اإلعالم واإلتـصـاالت. وذكـر بـيـان
ؤتـمر يـركّز تـلـقته (الـزمان) امـس ان (ا
طـالبة بـإستحـداث مادة التـربية عـلى ا
الـرقمـية ضـمن منـاهج  وزارة التـربية
وسـيـقـام الـسـاعـة الـعـاشـرة من صـبـاح

اخلميس في األسبوع اجلاري).
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وبـــ ان (مــحـــادثــات رئـــيس مـــجــلس
ــســار الــرقــمي صــفــد الــشـمــري مع ا
عـميد كلية النسور اجلامعة عبد جواد
ـتـطـلـبات كـاظم خـلـصت الـى حتـديـد ا
ــؤتــمـــر بــحــضــور الــفـــنــيــة إلقــامـــة ا
ـعـنـيـة والـنخب الـقـطـاعـات الـرسمـيـة ا
تقدمـة) من جهته اكد عميد الـتربوية ا
كــلـيــة اإلعالم بــجــامـعــة بــغـداد عــمـار
طـاهر ان (عـمادة الـكلـية حـريصـة على
اإلســهــام الـعــلــمي الـفــاعل في تــنــظـيم
ـمـارســات الـرقـمـيـة ودعم مـنـاقـشـات ا
الـتربية الرقمـية إلرساء قواعد تؤسس
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Íd UF « wKŽ ≠ œ«bGÐ

اقــتـرحـت وزارة الـتــربـيــة قـطع خــدمـة
اإلنـترنت خالل فـترة اإلمتـحانات. وقال
وكــــيل الــــوزارة فالح الــــقــــيــــسي في
تـــصــريـح تــابـــعـــته (الـــزمــان) امس ان
(الــــتـــــربـــــيــــة اقـــــتــــرحـت عــــلى وزارة
اإلتــصـاالت قــطع االنـتــرنت اثـنـاء اداء
اإلمـتحانـات) الفتاً الى ان (الـتحقـيقات
بــتــسـريب األســئــلــة اكـتــمــلت وصـادق
عــــلــــيــــهــــا رئــــيس الــــوزراء مــــحــــمــــد
الــســوداني) واشـار الى (تــســلـيم 500
ــاضي مــؤكــداً مــدرســة خـالل الــعــام ا
احلـــاجــة الى اكـــثــر من ثـالث ســنــوات
إلجنــاز ثـمــانـيـة االف مــدرسـة). واقـرت
الـهــيـئـة الـتـحــضـيـريـة الـعــلـيـا ألعـمـال
ـــؤتـــمـــر احلـــواري األول لـــلـــتـــربـــيــة ا
ـؤتمر نهـاية األسبوع الـرقمية إطالق ا
ـسـار اجلــاري الـذي يــقـيـمـه مـجـلـس ا
الـرقمي الـعراقي بـالشـراكة مع مـديرية
تـربــيـة الـكــرخ الـثـانـيــة بـرعـايــة كـلـيـة
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علق من جهة البصرة مشروع على شط البصرة d∫ اعمال تركيب قالب الصب العمدة اجلسر ا ł
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حــكــومــات 2006 ومــا بــعــدهــا  تـــفــنــنت في إذالل
الشـعب آخـرها مـضـاعفـة ثمـن طبـقة الـبـيض. قوت

دارس. الفقراء وأطفال ا

بغداد

VFA « Ê“U  l u  w

s Š œ«“u½

ـساعدة.تـماما كـالطفل اقول دائمـا ان البذرة حتـتاج الى من يقـدم لها ا
الذي يـحتـاج الى رعايـة خاصـة.وفي عمـليـة الزراعـة تبـذل جهـود كثـيرة
ـاء والسـماد نـتوج,هي اذن حكـايـة االرض والبـذرة وا للـحصـول عـلى ا
واجلهـد الـبـشري,وجهـود اخـرى لـوزارات تـعمل لـلـمـحـافظـة عـلى قـيـمة

نتج احمللي. ا
وقـع مخـازن الـشـعب دور في هـذه العـمـلـيـة.انه احللـقـة االخـيـرة التي و
تقـدم لـلـفالحـ االسـمـدة حسب خـطـة مـوضـوعـة مسـبـقـا تـعـدها وزارة
وقع هـو حلقة من ضـمن حلقات الزراعة,وتنفذ هـذه اخلطة بدقـة.وهذا ا
تتالف من فـروع ومواقع تـعمل كـلها حتـت خيمـة الشـركة العـامة الـعامة
واقع التي تبذل للتجهـيزات الزراعية.وموقع مـخازن الشعب احد هـذه ا

وسم الصيفي والشتوي. جهدا مهما في توزيع االسمدة في ا
وقـع موظـفـون يـعـمل اكـثـرهم  بـتـفـان وجد,ومن بـيـنهـم مدراء في هـذا ا
عمـلـوا في الشـركـة لـكن ظرفـا مـا جعـلـهم يـغادرون مـنـاصبـهم لـيكـتـفوا
ـوقع.وفي داخل هذه الـعالقـة من زمـالة بدور جـديـد مع زمالء لـهم في ا

وقع افضل ما لديهم. العمل يقدم اكثر موظفي ا
تـرى هل اكـتــفي بـتـقــد حتـيـة لـهـم وانـا اكـتب هـذه
الكـلمـات عنـهم.في الواقع انـا احيي روح من يـعمل
باخالص وامـتـنان.واحـيانـا تـكون الـكـلمـات بـلسـما

مفيدا في منحنا قناعات جديدة.لذا قلت ما قلت.

صفد الشمري
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تــتـــجه امــانـــة بــغـــداد الى تـــوســيع
ـــــســـــاحـــــات اخلـــــضـــــراء وزيــــادة ا
تنزهات مؤكدة  قرب تطوير متنزه ا
ابـو نـؤاس وإحيـائـه كـمركـز سـيـاحي
وتـرفـيـهي مــهم لـلـعـوائـل اسـتـجـابـة
لـتــوجـيــهــات رئـيس الــوزراء مـحــمـد
السوداني. وقال بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (األمانة اجرت كشفاً ميدانياً
ــمـتــد من جـسـر لـلــمـتـنــزه واجلـزء ا
اجلمهورية الى حدود بلدية الكرادة)
مـــشـــيـــراً الى (تـــطـــويـــر ابـــو نــؤاس
والـــطــــريق عــــبـــر زراعــــته وتــــأهـــيل
النـافورات وإنـشاء كـورنـيش متـكامل
بطول 2.5 كيلومـتراً فضالً عن تـنفيذ
مــســار لــلــســابــلــة وآخــر لــلــدراجّـات
الــهــوائــيــة) وبــ ان (هــنــالك عــمالً
ــائــيـة ــوارد ا مـشــتــركــاً مع وزارة ا
عاجلة التعارضات والداخلية لنقل

ــوجـودة في الـثــكـنــات الـعــسـكــريـة ا
تـنـزه الى مـواقع اخـرى) مـؤكداً ان ا
(األعــمــال ســتــجــري بــوقت قــيــاسي
وتـطــويـر يــضـاهي جــمـالــيـة حــديـقـة
ـتــنـزه األمـة ضــمن حــمـلــة إلحـيــاء ا
وخــدمـة اجلــانـب الـســيــاحي ألهــالي
بـــغــــداد) واشـــار الـى ان (احلـــمــــلـــة
ســـتـــشـــمل تـــطـــويـــر حـــديـــقـــة بــارك
الـســعــدون بـعــد إكـمــال الــتـصــامـيم
الـنـهــائـيـة لــتـحــويـله كـمــتـنـزه كــبـيـر
) واضـــاف ان ـــاً ـــســـاحـــة 23 دو
(األمـانـة مـسـتــمـرة بـتـنـفــيـذ خـطـتـهـا
سـطحـات اخلضـراء وإنشاء لزيـادة ا
اماكن ترفيهيـة جديدة في العاصمة).
وخــصّص فــريق اجلــهــد احلــكــومي
الـتابـع الى وزارة اإلعـمـار واإلسـكان
ـــنــطــقـــة اخلــطــيب اعــمــاالً جـــديــدة 
الزراعي في بـغـداد لـتوسـيع جـهوده
ـنـاطـق احملـرومـة.  وقــال عـضـو في ا

الفريق عبد القادر دخيل في تصريح
امس ان (الـــفــريـق اجته مـــؤخــراً الى
خــدمــة مــنــطــقــة اخلــطــيب الــزراعي
لكـونـهـا منـطـقـة واسعـة حتـتـوي على
 70زقـاقـاً حتــتـاج الى اخلــدمـات مـثل
إكــســـاء الــشـــوارع وتــبـــلــيط جـــمــيع
األزقّة) واوضح ان (األعمـال تضمّنت
مـتراً فـتح شـارع رئـيـسي بـعـرض 60 
وطول يـبلغ كـيـلومـتـرين) مشـيراً الى
انه (ســـيـــربط مـــنـــطـــقـــة الـــغـــزالـــيــة
برحمانية الشعلة ما يخفف من الزخم
ـروري) واضـاف دخـيل ان (الـفـريق ا
اخلــدمـي ركّــز عـــلى تـــطــويـــر الـــبِــنى
شمولة بأعمال نـاطق ا التحتية في ا
اء الـتـأهـيل بـيـنـهـا نـصب شـبـكـات ا
واجملـاري والــتـبــلـيط واإلكــسـاء بــعـد
بـحــسب قــانـون مــجــلس الـوزراء رقم
286 إلســـتــــمـــرار الــــعـــمل وحتــــقـــيق

إجنازات سريعة). 
من جانب اخر باشرت األمانة العامة
جملـلس الــوزراء بــإعـداد الــتـصــامـيم
شروع رحلة األولى  اخلاصة ضمن ا
تـلكئة شاريع ا الطريق احللـقي ان ا
ـهــمــلـة تــمــثّل نــسـبــة كــبـيــرة بـ وا

شاريع في الـقطاعـات كافة. مجمـوع ا
ـتـحـدث بـإسم األمانـة الـعـامة وذكر ا
حـيــدر مــجــيـد فـي تـصــريح تــابــعـته
(الـزمــان) امس ان (الــطــريق احلــلـقي
همة في شاريع احلـيوية وا يعد من ا
ـشــاريع الــتي جـاءت بـغــداد ضــمن ا
عـاجلـة اإلزدحـامـات وتسـهـيل حـركة
ركـبات) موضـحاً ان (الـطريق سيـر ا
يــبــلغ طــوله 98 كــيــلــومــتــراً يــحــيط
بجـمـيع جـوانب الـعـاصـمـة) واضاف
شروع يحتاج إلى جهد وتكاتف ان (ا

حــكـومـي من اجل إجنــازه بــســرعـة).
وبـحثـت وزارة التـخـطـيط مع وزارات
ـيــة واإلعـمـار واإلسـكـان الـصـحـة وا
تلكئة ستشفيات ا معاجلة مشاريع ا
في عموم العراق. واوضح بيان تلقته
(الـزمـان) ان (هـنـالـك مـتـابـعـة إلجنـاز
ـتـلـكـئـة السـيمـا مـشـاريع ـشـاريع ا ا
اء ـستـشفـيات وا اخلدمـات اهمـها ا
ــدارس والــصــرف الــصــحي وفق وا
االولــويــات الـتـي حــددهــا الـبــرنــامج
احلكومي) الفـتا الى ان (هـنالك عدداً
ـتلكئة توقفة وا شـاريع ا كبيراً من ا
في مخـتـلف الـقطـاعـات) وشـدد وزير
الـتـخــطـيط مـحــمـد عـلي تــمـيم عـلى
عاجلات بـالتعاون (إيجاد احللـول وا
ـسـتـفـيـدة و الـرقـابـيـة مع اجلـهـات ا
لــلــوصـــول الى نــتـــائج) مــبـــيــنــاً ان
شاريع تتضمن ثمانية مستشفيات (ا
في بـغـداد فـضالً عن ديـالى واألنـبـار

ومحافظات اخرى). 
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واوعــز وزيــر الــثــقــافــة والــســيــاحــة
احـمـد فـكّـاك الـبـدراني بـفـتح واآلثـار
مــجـانـاً مـتـحـف الـبـصــرة احلـضـاري

لدعم بطولة خليجي 25. 
وقـال بـيــان تـلـقــته (الـزمـان) امس ان
(الـبـدراني زار مـفــتـشـيـة اثـار وتـراث
ــتــحف احلــضــاري في الــبــصــرة وا
منطقـة القصور الـرئاسية احلـكومية
الكــات بــالـــعــمل اجلــاد) مــوجّــهـــاً ا
ـــتــحف مــشـــيــراً الـى (فــتـح ابــواب ا
للـمـواطنـ وضـيوف بـطولـة اخلـليج
مجانـاً من السـاعة الـتاسـعة صـباحاً

 .( حتى التاسعة مساءً
واشـار الى ان (هـذا الـقرار جـاء لـدعم

تــــصل الى مــــلـــيــــون مــــتـــر مــــكـــعب
بالـسـاعـة) وبـ ان (الـوزارة تـسعى
لـبـنــاء مـشـاريع في قــطـاعـات الـطـرق
ـــــاء واجملــــاري) من واإلســــكـــــان وا
جهته اكد السـفير (رغبـة برطانيا في
دعم الــعـراق وتــعـزيــز الــتـعــاون بـ
البلدين). وخصـصت احلكومة امواالً
غير مـسبوقـة لتنـفيذ مشـاريع الطرق
التي تعد من األولويـات في منهاجها
اخلــدمـي في الـــعــام اجلـــاري. وقــال
البـيـان ان (ريـكاني زار دائـرة الـطرق
واجلـــســور الـــتــابـــعـــة الى الــوزارة
ونـــاقش تـــفـــعـــيل مـــحـــطـــات الــوزن
ـبــة لألحـمــال احملـوريـة وإزالـة ـراقِ ا
الـتــجـاوزات عــلى الـطــرق وجتـهــيـز
ُـسـتـخـدم في الـتـنـفـيذ ونـقل الـقـير ا
وتأمـ احـتيـاجات مـديـريات الـطرق
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ــبـــالغ ـالكــات) مـــبـــيـــنـــاً ان (ا من ا
ـشاريع اإلعمـار واإلسكان رصودة  ا
للـعام اجلـاري هي األكـثر نـسبـة ب
ــشــاريـع كــافــة الــتي يـــتــضــمّــنــهــا ا
الـبـرنــامج احلـكــومي) ولـفت الى ان
(بــغــداد ســتــشــهــد حــمــلــة مــشــاريع
ــروري ــعــاجلــة مـــشــكــلــة الــزخم ا
ومـشـاريع اسـتـراتـيـجـيـة اخـرى مـثل
اطريـق احللـقي حـول بـغـداد وطريق
الـبــصـرة كـركــوك والـطـرق الــرابـطـة
ـدن الــسـكـنـيـة اجلـديـدة ـشـاريع ا
مطـالبـاً اجلمـيع ببـذل اجلهـود خدمة
) مــؤكـــداً ان (مالكــات لــلـــمــواطـــنــ
الــوزارة تــســيــر وفق الــتــعــلــيــمــات
لتنفيـذ الطرق واجلسور بـالتوقيتات

الزمنية احملددة دون تلكؤ). 
واجتــهت وزارة اإلعـــمــار واإلســكــان

والبلديات العـامة الى تنفيذ عدد من
مـشـاريع من شـأنــهـا مـعـاجلـة الـزخم
روري في بغداد الى جـانب تطوير ا
جــســر اجلــادريـة وتــقــاطع ســاحــتي

النسور وقرطبة. 
WK³I  jDš

وقـال بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(الــوزيــر بــنــكــ ريــكــاني بــحث مع
هندس ديرين العام ومسؤول ا ا
وامانة بغداد والنقل إدراج مجموعة
ـــقـــبـــلــة مـــشـــاريع ضـــمن اخلـــطـط ا
ــواجـــهــة مــشـــكــلـــة اإلزحــامــات في
الـعـاصـمـة) مـوضـحـاً انـهـا (اخلـطط
ستـشمل بـنـاء جسـور جديـدة وطرق
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) واضــاف ان (اإلجـتـمـاع كـيـلــومـتـراً
نــاقـش ربط طــريق مـــحــمـــد الــقــاسم

بطـريق بـغداد كـركوك وتـطـوير قـناة
اجليش من جهة الـرستميـة وتطوير
جـــســـور اخــــرى). وحـــقق صـــنـــدوق
إعمـار محـافظـة ذي قار نـسب إجناز
ــشــروعــات احلــيــويــة عــالــيــة فـي ا
درجة في القـطاعات خلـدمية. وذكر ا
ُـنـجزة ـشروعـات ا البـيـان ان (عـدد ا
بلغ 103 مشاريع موزعة ب قطاعات
الــــبـــلــــديـــات والــــصـــحــــة والـــطـــرق
واجلــســور) مـــؤكــداً انــهـــا (شــمــلت
إكــســاء وإنــشــاء وتــأهـيـل الــشـوارع
ـيـاه والـصرف واألزّقـة ومجـمّـعـات ا
الـصــحي وإنــشـاء وتــأهــيل عـدد من
راكـز الـصـحـية وحتـسـ شـبـكات ا
الــكــهـربــاء ونــصب مــحــوالت في من
العب والساحات األحياء وإنشـاء ا
فــــــضـالً عـن جتــــــهــــــيــــــز اآللــــــيـــــات
ــديـــريــة الــشــرطــة الــتــخـــصــصــيــة 
والدوائر البلدية في احملافظة) وب
ـــشـــروعــــات الـــتي نـــسب ان (عـــدد ا
ــئــة بــلـغت 78 إجنـازهــا فـوق 70 بـا
مشـروعاً و 17 مشـروعـاً بـنـسـبة 50
ـئــة) الفـتـاً الى (مـتــابـعـة الـوزارة بـا
مــدى إنـســابــيــة مــراحل الــعـمل دون
تلكـؤ واإللتـزام بالتـوقيـتات الزمـنية
احملــددة لــكل مـــشــروع ومــحــاســبــة
ـتـلـكـئة قـانـونـيـاً بـحسب الـشركـات ا
الــعــقـــود).  وفي كــربـالء خــصــصت
احلكومة مبـالغ مالية لـبناء وتأهيل
ــتـــضــررة في ـــدرســيـــة ا األبــنـــيــة ا
احملــافـــظــة. وقـــال نــائـب مــحـــافــظــة
ـيـالـي في تـصـريح لـ كـربالء عــلي ا
(الـــزمــان) ان (احلـــكــومـــة احملــلـــيــة
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ثـالثــ ســـنــة دون وجـــود جــدوى
ةٍ وهـو مـا أحـدث ضـرراً اقـتــصـاديـَّ

ال العام). با
وأضــــافـت إنه ( تـــــدويـن أقــــوال
ـتــهم وتــنـظــيم مــحـضــر أصـولي ا
وعرضه أمام الـسيد قـاضي حتقيق
مـحـكـمـة جنـايـات مـكـافحـة الـفـساد
ــركــزيـة الــذي قــرر تــوقــيــفه وفق ا
ــــادة 340 مـن قـــــانــــون احــــكـــــام ا
الـعـقـوبـات العـراقي رقم111 لـسـنة

 .(1969
وسبق للهيـئة أن أعلنت عن صدور
أوامــر اسـتــقـدامٍ بـحـق رئـيس أحـد
دواوين األوقـــاف وعــــددٍ من كـــبـــار
ـسـؤولـ في الـديـوان; إلحـداثـهم ا
عـــمــداً ضـــرراً بـــأمـــوال ومــصـــالح
اجلـــهــة الــتي يــعـــــــمــلــون فـيــهـا
هـم ُتـَّ نع سـفـر ا فـضال عن أمـرٍ 
نـــــــقـولـة وغـير وحـجـز أمـوالهـم ا

نقولة. ا
ـرجع الــديـني جـواد الى ذلك أكــد ا
اخلالصي خالل خـطبة اجلـمعة في
مـديــنـة الــكـاظـمــيـة أهــمـيــة إحـيـاء
ــا يــلـيق ـنــاسـبــات اإلسالمــيـة  ا
ـــنــــاســـبـــة  من االلـــتـــزام ووحي ا
والـــعــــفـــة و الـــســـيـــر عـــلى خـــطى
ـناسبـة  و على ضرورة أصحاب ا
ـسألة تـوحيد الـله تعالى االلتزام 
و مـواجـهـة االنـحـرافـات و االلـتـزام
بــالـعـقـيـدة احلـقــة  و الـتـنـبـيه إلى
مــدعــيــات نــشــر اإلحلــاد ونــاشـري

الفساد و الرذيلة.
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مـضــيــفــاً (نــحن نــعـيـش في ذكـرى
والدة سيدة النسـاء و رمز الطهر و
الــعــفــاف  الـــزهــراء فــاطــمــة بــنت
مــحـــمــد) و أشــار إلى (واحــدة من
كــرامـات الـسـيـدة فــاطـمـة الـزهـراء
حيث أنها نصرت الرسالة واإلمامة
ـهــديـة  و صـبــرت عـلى الــهـاديــة ا
احملن و حتمـلت مـصائب احلـياة و
الـفـقـر  فـجـعلـهـا الـله تـعـالى مـثاالً
لــلــصـبــر و الـثــبــات عـلى احلق  و
صارت سيـدة لنساء الـعا أجمع

بـــدورهـــا الـــعـــظـــيم هـــذا. و أشـــاد
بـــدعــوات إقـــامـــة صالة اجلـــمـــعــة
ــــــوحـــــدة في الـــــعـــــراق ) عـــــاداً ا
عالم البارزة حلركة (اقامتها أحد ا
الـــوعي فـي األمـــة و إحـــيـــاء ســـ
اإلسالم العـظـيمـة  فقـد الزمت هذه
ـصـلـحـ الـواع الـدعـوة حـركـة ا
راحـل التي الـعـامـلـ خـاصة فـي ا
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بـحث رئـيس ديـوان الـوقف الـسـني
مع شيخ االزهر مشعـان اخلزرجي 
الــتـعــاون الـعــلـمي احـمــد الـطــيب 
ؤسـسـات الـديـنـية والـدعـوي بـ ا

في البليدن. 
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(اخلزرجي يـرافـقه وفد من الـديوان
 شـيخ االزهر الـذي هـنـأ اخلزرجي
ــنـاســبــة تــولــيه مــنـصـب رئـيس
ديوان الوقف السني) واكد الطيب
ان (األزهر تـربطه عالقـات تاريـخية
وثــيـــقـــة بـــالـــعـــراق في مـــخـــتـــلف
اجملــاالت الــتـعــلــيــمـيــة والــدعــويـة
ـناهج الـتعـليـمية والثـقافـية وأن ا
في األزهـــر مــلــيــئــة بـــالــكــثــيــر من
اإلسهامـات العلمـية البارزة لـعلماء
ـــاضي واحلـــاضــر) الــعـــراق في ا
واضـــــاف ان (جـــــامــــــعـــــة األزهـــــر
تستضيف الـطالب العراقي الذين
يـــدرســــون الـــعـــلــــوم الـــشــــرعـــيـــة
والـــعـــربـــيـــة فـــضالً عـن الـــعـــلــوم
احلـــديــثـــة كـــالـــطـب والـــهـــنـــدســة
اعــــرب وغـــــيــــرهــــا) من جـــــانــــبه 
اخلزرجي عن (سـعادته بلـقاء شيخ
األزهـر وأنه لـقـاء مع قـامـة عـلـمـيـة
ورمـز ديـنـي كـبـيـر يـعـمل دائـمـا من
أجل وحـــدة الـــشــعـــوب الـــعــربـــيــة
واإلسالمــــــيــــــة ونـــــشــــــر الــــــسالم
والـتـسـامح ونصـرة قـضـايـا األمة)
مــجــددا (تــقــديــر الــعــراق الــكــبــيـر
لــلــتــعــاون الــعــلــمي والــدعــوي مع
األزهر الشريف واهتمامه بالطالب
الــعـــراقــيــ الــذيـن يــدرســون بــ
جــــنـــبـــات جـــامـــعـــة األزهـــر هـــذه
اجلـامـعـة اإلسالمـية الـعـريـقـة التي
سلـمون حول العالم) يفتخـر بها ا
موجها دعوته (لشيخ األزهر لزيارة
البالد واعـرب عن االهتمـام الكـبير
مـن جـــانـب الـــعــــراقـــيــــ بـــزيـــارة
فـضــيـلـته فـي أقـرب وقت عـلى أمل
أن تــسـهم هــذه الـزيـارة في تــعـزيـز
روح الــوحــدة واإلخـــاء بــ أبــنــاء
ـــخــــتــــلف الـــشــــعـب الـــعــــراقـي 

طـوائــفـهم وأديـانــهم). من جـانـبه 
اكد الـطيب (تـطلـعه لزيـارة العراق
واشار الى أن هـذا البـلد عـزيز على
ا له ـسـلـمـ  قـلـوب كل الـعرب وا
من تاريخ حـافل بكـثيـر من اجلهود
واألعــمـال اخملـلـصــة الـتي أسـهـمت
في حـفظ الــهـويــة وإثـراء الــثـقــافـة
اإلسالميـة والعـربيـة آمالً أن تكون
زيــارته لــلــعـراق خــطــوة في طـريق
تــوحـيــد األمـة اإلسالمــيـة وتــعـزيـز
حلمتها لتكـون قادرة على مجابهة
مــا نـشــهــده في الـوقـت احلـالي من

حتديات كبيرة).
Êu½UI « –UH½«

عـلى صـعـيــد نـفـذ الـفــريق الـسـانـد
ـكـافــحـة الـفـسـاد لـلـهــيـئـة الـعــلـيـا 
مذكـرة الـقبض الـصادرة بـحق أحد
ـســؤولــ الــســابــقـ فـي ديـوان ا
الوقف الـسـني جراء مـخالـفات في
. عقد شراء فندق بـ 47 مليار دينارٍ
وافادت الهيئة العليا وفي معرض
حديثـها عن تفـاصيل القـضية التي
حـققت فـيـها الـهـيئـة وأحـالتـها إلى
القضاء بأن  الـفريق بالتعاون مع
جـهــات انـفــاذ الـقــانـون تــمـكن من
تنـفـيذ مـذكرة الـقبض الـصادرة عن
قـاضي حتــقـيق مــحـكــمـة جــنـايـات
ــــركـــزيـــة مــــكـــافـــحــــة الـــفــــســـاد ا
ــتـهم الـهـارب الفـتـة إلى أن عـلى ا
  الهارب تهـم القضيـة تخص ا
رئـــــيس ديــــوان الـــــوقف الـــــســــني
ـــديـــر الـــعـــام األســـبق ومـــعـــاون ا
لـلدائـرة القـانونـية حـول اخملالـفات
ـرتـكـبـة في شـراء فـنـدق في إقـليم ا
كـردستـان  تسـبب بـإحداث الـضرر

ال العام. با
وتـابعت الـدائـرة أن (اخملالـفات في
ـــبـــرم بــ هـــيـــئــة إدارة الـــعـــقــد ا
واســتـثــمـار أمــوال الـوقف الــسـني
وشــــركـــة أس أم لالســــتـــثــــمـــارات
السـياحـية احملدودة تـمثـلت بشراء
الـــديــوان فـــنــدق رمـــادا في إقـــلــيم
بـلغ  47 مـلـيـار ديـنار كـردسـتـان 
دة ـالكـة ذاتهـا  وتـأجيـره للـجهـة ا

ساعدتهم الظروف على أقامتها .
وفي الــشـــأن الــدولـي و اإلقــلـــيــمي
قاومة الشعب الفلسطيني أشاد (
ـستـمرة ضـد التـغول الـصهـيوني ا
الـغـاشـم عـلى األبـريـاء) داعـيـاً إلى
(مــســانـدتــهم و دعــهم وفق مــا هـو
متيسر و حاصل  فاألعداء يريدون
تــشــديــد األمـــور وصــعــود جــهــات

مـــتـــطــرفـــة إلى ســـلـــطـــة االحــتالل
الــغـاشم  و لـكن ســتـنـقـلـب عـلـيـهم
بإذن الـله تعـالى ومشـيئـته) مـديناً
(الـقـصف الـصهـيـوني عـلى سـوريا
ــفــروض عــلى لــبــنـان واحلـصــار ا
قاومة من أجل السـيطرة عليها و ا
تـركــيع الـدول الـرافـضـة لـلـمـشـروع

الصهيوني).
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الـبــطـولـة وإجنــاحـهــا). عـلى صــعـيـد
مــتــصـل زار ســفــيـــر بــاكـــســتــان في
ســلـطــنــة عــمــان و رئــيس اجلــامــعـة
ــتـحف الــوطـنــيــة الــبــاكـســتــانــيــة ا
الــــعـــراقـي. وقــــال الـــبــــيــــان امس ان
(السفـير وعدداً من الـدبلومـاسي في
اخلارجيـة الباكـستانـية إطلـعوا على
ـتــحــفـيــة الــتي تــمـثّل ـعــروضــات ا ا
حـــضـــارة وادي الــرافـــديـن وســـومــر
وبــابل و اشــور) مــبــيــنــاً ان (الــوفــد
الزائر عبّرعن إعجـابه الشديد باآلثار
ـوسيقى وصناعـة احلِرف ومـجاالت ا
والـهــنــدسـة والــطب). وفــتـحت وزارة
الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثــار آفـاق
ؤسـسـات واجلامـعات التـعـاون مع ا

هرجانات الثقافية.  وإحياء ا
وذكـر الـبـيـان ان (الـوزيـر احـمـد فـكّاك
ـــضي بـــالــتـــعــاون الــبـــدراني اكـــد ا
ـؤسـسـات واجلـامـعات ـشـتـرك مع ا ا
الثقافية في العـالم للتعريف بحضارة
ــنـظــمـات الـعــراق داعــيـاً الــنــخب وا
ؤسسـات األجنبـية لزيـارة العراق وا
واإلنـفــتـاح عــلى الـعــالم) وبـ خالل
استقـباله مديـر مؤسسـة ال البيت في
اسـبـانـيـا مـوسـى األعـسم الـرغـبـة في
(خلق تعاون حقيقي مع بلدان العالم
ــا يــتـعــلـق بــاألنــشــطـة خــصــوصــاً 
هرجانات الثقافية واآلثارية وإحياء ا
الثـقافـيـة كافـة ودعم اإلرث اإلنـساني
واحلـضـاري والـتـأريـخي) من جـانـبه
اشـــار األعــسـم الى (اهـــمـــيـــة تـــقــد
ـفـقـودة بـحـوث عن اآلثـار الـعـراقـيـة ا
ـسـروقـة خـصـوصاً فـي اسـبـانـيا وا
للمسـاهمة في وإرجـاعها الى البالد).
في غــــضــــون ذلك اغــــلــــقـت هــــيــــئـــة

السـياحـة التابـعة الـى الوزارة عدداً
من الـشـركـات الـسـيـاحـيـة في الـكـرخ
غــيـــر اجملـــازة.  واوضح الـــبـــيــان ان
(الـهيـئـة اغـلـقت نـحـو عـشـرة شـركات
خملـالفـاتـهـا الـقـوانـ والـتـعـلـيـمات)
مشيراً الى (احالتها للممثل القانوني
لــقـــسم الـــشــركـــات وإقــامـــة دعــاوى
قضـائيـة بـحقـهم). في سـياق مـتصل
ناقش الـبدراني الـبـرنامج احلـكومي
واخلـطــة الـعـلــمـيــة الـســنـويـة لــبـيت
احلــكـم مــؤكـــداً اهــمـــيـــة إســنـــادهــا
وحتــقـــيق طـــفـــرة نـــوعــيـــة في األداء

عرفي والبحثي.  ا
واشار الـبـدراني في تـصـريح تـابـعته
(الــزمــان) الى (ضــرورة الــعــمل عــلى
ـتــعـلــقـة تـنــفـيــذ فـقــرات الــبـرنــامج ا
بـــأهـــداف بـــيت احلـــكـــمـــة واخلـــطط
الــســنــويــة الــتي تــضــعــهــا االقــسـام
العلمية في برامجهـا البحثية) مبيناً
(ضـرورة استـمـراريـة الـعـمل في بـيت
احلـكــمــة وتــقــد الــدعم الالزم لــهـا
مايـعـزز صنـاعـة القـرار و الـتوجـهات
اخلدمـية لـلحـكومـة) وشدّد الـبدراني
على (ضـرورة عدم الـتعـامل مع الدول
اجملاورة والـسـفـارات والـقـنـصـلـيات
عن طــريق وزارة اخلــارجــيـة) ولــفت
الى (اهمـيـة إقـامة مـؤتـمرات مـركـزية
ــنــاقــشــة إعــادة في بــيت احلــكـــمــة 
تــفـــصــيـــلــيـــة حلــدود الـــعــراق ودول
اجلوار) واوضح ان (اإلجتماع بحث
زيـادة مــوازنــة بـيـت احلـكــمــة لـلــعـام
ــالـيــة لـتــغـطــيـة اجلـاري مع وزارة ا
ـومـة عـمل اإلحـتـيـاجـات الالزمــة لـد
ـؤســسـة من اجـل حتـقــيق األهـداف ا

نشودة). ا

مــدارس بــالـــتــعــاون مع مـــهــنــدسي
ـبـاشر مـديـرتيّ الـتربـيـة والـتـنـفـيـذ ا
ـنـاطق دارس  بـتـأهـيل وصـيـانـة ا
مختلـفة في احملافـظة) واشار رئيس
ـرسـية مـؤيـد األسدي قسم األبـنـية ا
الى (تشكيل جلان من الـقسم لتأهيل
خمس مـدارس متـضررة من األمـطار
بحسب الكشوف التي نفذتها مالكات

التربية). 
من جانب اخـر اتخذت جلـنة مـراقبة
ظاهـرة اجلزر الـعشـوائي في كربالء
ـــعــاجلــة ظــاهــرة إجــراءات حــازمــة 
اجلــزر الـــعــشـــوائي عَـــبــر مـــراقــبــة
اجلزارين ومـحاسـبـتهم قـانونـياً في
حال عدم إلـتزامهم بـتعلـيمات الـبيئة
والـصـحـة. واوضح مـديـر الـبيـئـة في
احملافـظـة عامـر عـبيـد لـ (الـزمان) ان
(الـــلــــجـــنـــة شـــددت عـــلـى تـــطـــبـــيق
اإلجــراءات الـوقــائـيــة لــلـحــمــايـة من
ـــــنــــتــــشـــــرة في اآلونــــة األمــــراض ا
األخـيــرة) الفـتـاً الى (تــظـافــر الـعـمل
ـــشــتـــرك بــ مـــديــريـــات الــبـــيــئــة ا
والـــزراعـــة والـــبـــلـــديـــة والـــصـــحــة
ومستشفى البيطري وشرطة البيئة)
راقـبـة عمل وب ان (احلـمـلة جـاءت 
ــابـة ونـظــافـة الـلــحـوم ومـدى الـقـصّ
تــطــبــيق الــشــروط الــصــحــيــة عَــبـر
جــوالت مــيـــدانــيــة في عِـــدة مــنــاطق
بـــاحملــافـــظـــة) مــؤكـــداً (مـــحــاســـبــة
اخملـالـفــ وإنـشـاء حـمـالت تـوعـويـة
للتعريف بأهمية اإللتزامات الصحية
والــبــيــئــيــة الــتي حتــد من إنــتــشــار
الـفـيروسـات اإلنـتـقـالـيـة بـ الـناس

وكيفية الوقاية منها).  
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اوضــحت الــســفــارة الــيــابــانــيــة في
العـراق ان تـطويـر مـصفى الـبـصرة
اهم مــــشـــروع تــــنـــفــــذه الـــشــــركـــات
اليـابـانيـة مـؤكدة تـقـد قروض الى
العراق بـقيمـة بقـيمة تـسعة مـليارات
دوالر. وقـال القـائم بـأعـمـال الـسـفارة
اليابـانيـة ماسـاموتو كـينـيتشي في
تــصـريح تــابــعــته (الــزمـان) امس ان
(العـراق والـيـابـان تربـطـهـمـا عالقات
جتاريـة واسـعـة منـذ الـسـبعـيـنـيات)
مضيفاً ان (العالقات اإلقتصادية ب
البـلـدين تطـورت بـعد تـنـفيـذ شـركات
الـــيـــابـــان مـــشـــاريـــعـــاً جتـــاريـــة في
العراق) واوضح ان (اليابان شاركت
في دعم تــطــويــر مـدن الــعــراق عَــبـر
ـشـاريع وعـدد من الـقـروض بـقـيـمـة ا
تسعـة مليـارات دوالر بعد عام 2003
لـــدعم مـــخــتـــلف قـــطــاعـــات اهــمـــهــا
ياه) مشيراً الى الكهرباء والنـفط وا
(تـــوقــيع مـــذكـــرات تــفـــاهم وإنـــشــاء

.( مشاريع جديدة مستقبالً
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عــلـى صــعــيـــد مــتــصـل بــحث وزيــر
اإلعمـار واإلسكـان والبـلديـات بنـك
ريـكاني مـع السـفـيـر الـبـريطـاني في
الـــــــعـــــــراق مـــــــارك بـــــــرايـــــــســـــــون
ريتشـاردسون تنـفيـذ مشروع حتـلية
مــاء الــبــصــرة. وذكــر بــيــان امس ان
ـــشـــاركـــة (ريـــكـــانـي اكـــد احلـــاجـــة 
الــشـركــات الـبــريـطــانـيــة في تــنـفــيـذ
مشـاريع مـختـلـفة بـضمـنـها مـشروع
حتلية ماء البصرة ذو طاقة إنتاجية

-1-
قال الشاعر :

وأنّني ألرى مَنْ ال حياءَ لهُ 
وال أمانةَ وَسْطَ الناسِ عُريانا 

ثابة العاري الذي ال يستره لقـد صدق الشاعر فانّ من الحياء له وال أمانة فـهو 
شيء ..

-2-
ظالم واالنتهاكات للخطوط احلمراء . احلياء من الله مانع من ارتكاب اجلرائم وا

واحلياء من الناس حاجز عن اجتراح ما ال يليق .
طبات . واحلياة من النفس كنز ثم ذلك انه يعصمُ صاحبه من الوقوع في ا

قال الشاعر :
ورب قبيحةٍ ما حال بيني 
وب ركوبها االّ احلياءُ

-3-
سـلم ونسائهم لقـد حرص أعداء االسالم على انتزاع صـفة احلياء من رجال ا
ـعـاصرة ـادية ا بـشـتى الـطرق واألسـالـيب وآخر مـا أفـرزته حضـارة الـتجـريب ا

ثلي والدعوة الى اعتباره زواجاً رسميا تسجله احملاكم ..!! التبشير بزواج ا
ُـولـعـ (بـالـلواط) حـ كـان احلـيـاء مـوجـوداً كـان أصـحـاب الـشـذوذ اجلـنـسي ا

محتقرين منبوذين من قبل اجملتمع ...
والـيوم يقف أحدُهم والى جانبه رجل آخر يشير  –وبكل وقاحة وصلف  –أنه قد
تزوجه دون أنْ يشعر باي وخز اخالقي بعد ان طلّق احلياء طالقا بائِناً ال رجعة

فيه ..!!
سلمة التي كانـت باألمس حترص على ستر مفـاتنها من أع الناظرين والفـتاة ا
فاتن وكشفها وبهذا حتوّلت الى لوحة فنية اصبـحت اليوم تتف في إبراز تلك ا

بعد أنْ كانت في بحبوحة من الصيانة .
-4-

ـن يَـعُدّون ـالي الـذي جـعل الـعـديد  وقـد أبـتُـليَ الـعـراقُ اجلـديـد بـداء الـفـسـاد ا
ا حياء أنفسـهم من رجال البلد وزعمائها يتسابـقون الى نهب الثروة الوطنية دو
قـتضـيات احلفـاظ على ما أئـتمنـوا عليه ا رعـاية  ال مِنَ الله وال مِنَ الـناس ودو

!!..
-5-

ـلـيـارات من الـدوالرات قـد نـهـبت وهي كـافـيـة اليـجـاد الـبُـنى الـتـحـتـية إنّ مـئـات ا
طلـوبةِ وَسـد احلاجـات الضـرورية لـلبالد والـعبـاد في ميـادين الـصحة والـتعـليم ا

عطلة ... صانع ا اء وتشغيل ا والكهرباء وا
-6-

واذا كانت نـبرةُ مكـافحة الـفساد والـفاسدين قـد عَلَتْ وسَرَتْ مـدّويةً في األوساط
ـواطنـ العـراقيـ الذيـن يعـرفون حـيتان الـعامـة  فانّ الـقنـاعة ظـلت بعـيدة عن ا
ساءلة فما هو محل إفالتهم من الفـساد الكبرى ويرونهم حتى اآلن بعيـدين عن ا

احلساب من اإلعراب ?
-7-

اذا كان الـقانون فوق اجلمـيع فليخـضع اجلميع وبدون اسـتثناء ألحـكام القانون
كافحة الفساد موجودة. كن ان يقال بأنّ االرادة اجلدية  وعندها 

-8-
ـالي واالداري فسـرى الى الكـثـير الـكثـير من الـدوائر لقـد اتسع نـطاق الـفسـاد ا

ـواطن ـا ضـاعف مـحـنـة ا واالجـهــزة الـرسـمـيـة وكل ذلك 
وزاد في إرهاقه وابتزازه .

واطن العراقي وب وهكـذا بقيت الفجوة قائمة ب ا
السلطوي 

وهذا مـا يندر بالعواقب الوخيـمة التي نسأل الله تعالى
ان يقينا شرّها .
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ياه االزلية ومشكلة مياه دجلة والفرات وما تردد من حل وانا اتابع باهتمام قضايا ا
يـاه من تركيـا تذكـرت اليـوم هذا الرجل عجـيب يقـوم على اسـاس مقـايضة نـفطـنا بـا
ع خـبـراء الـري في الـعـراق والـصـورة واسـمه (فـاهـي سـفـيـان) وهـو كـمـا اذكـر من ا
جتمـعني به في فندق هلتـون بالقاهرة عام 1960ح كـنا نحضر اجتماعات اجمللس

االقتصادي العربي هو كخبير ضمن الوفد العراقي وانا كصحفي.
ـيـاه وخـاصـة مـيـاه نـهـر االردن الـتي كـان الـعدو وكـان عـلى جـدول اعـمـاله قـضـايـا ا
الـصهـيـوني يعـمل على الـسـيطـرة علـيهـا. وكـما هـو معـلوم فـان مؤتـمـر القـمة الـعربي
االول الـذي انـعـقـد في الـقـاهـرة في مـثل هـذه االيـام عـام 1964 بـدعـوة من الـرئـيس
جـمال عـبد الـناصـر كان الـبنـد االساسي فـي جدول اعـماله مـواجهـة خطط اسـرائيل

لتحويل مياه نهر االردن.
ر بـها قال لي الـرجل ان هـناك اتـفـاقات ومـعاهـدات دولـية تـعطـي حقـوقا لـكل دولـة 
ـر بها النهر لكن اسرائيل تبذل نبع وال اي دولة  نهر وال يجـوز ان تنفرد بها دولة ا
ـر بهـا النـهر من جـهدهـا لالستـفـادة من ميـاه نهـر االردن وحـرمان االراضي الـتي 

مياهه.
وكـان رئـيس وزراء إسـرائـيل ديفـيـد بن غـوريـون قـد كـشف في عام 1955 عن نـوايـا
ياه الـعربيـة إلقامة دولتـها بقـوله: اليهـود يخوضون مع إسـرائيل في السـيطرة عـلى ا
عركـة يتوقف مصيـر إسرائيل وإذا لم ننجح ياه وعلى نـتائج هذه ا العرب معـركة ا

عركة فإننا لن نكون في فلسط  في هذه ا
نـطـقـة الـتي حتـتـلـهـا  وقررت شـرعت إسـرائـيل بـعـد ذلك في إقـامـة مـشـروعات فـي ا
ـيـاه في تـولـيد حتـويل مـجـرى نـهـر األردن إلى مـنـطـقـة الـنـقب وذلك لالسـتـفـادة من ا
ـهاجـرين لـهـا. وفي عام الـكـهـرباء واالسـتـثـمارات فـي إسرائـيل نـتـيجـة زيـادة عـدد ا
1956 تابـعت إسرائـيل أعمال حتـويل ميـاه نهـر األردن إليصال 360 مـليون م 3من
خزان بـحـيرة طـبـرية إلى الـنـقب مبـدئـيا ومـحاولـة جتـفيف نـهـر األردن التي أدت إلى

انخفاض مستوى البحر وانفصال حوضه اجلنوبي عن الشمال.
هذه كانت احـاديث العرب في تلك السـنوات لكن االمور تغيـرت كثيرا خالل اكثر من

نـصف قـرن واحـتالل اسـرائـيـل الـضـفـة الـغـربـيـة عـام 1967
ــاضي وسـكت الــعـرب واصــبــحت مـيــاه نـهــر االردن من ا
وبـعض حـكامـنـا اقامـوا عالقـات عـلنـيـة وسريـة مع الـعدو
ـا يـشجع الـذي احـتل اراضـينـا واسـتـغل مـيـاه انـهـرنـا 
دول اخـرى عـلى السـيـطرة عـلى مـياه انـهـر اخرى ومـنـها

ياه. دجلة والفرات بخطط شيطانية مثل النفط مقابل ا

الـتعليم عـمليـة متكامـلة حتتـاج إلى تركيز وفـهم للبـيئة وتفـاعل مع مكونـاتها وتواصل
ــكن ان يـكـون حــاضـرا اال في اذهـان ـسـتـفــيـدين وهـذا ال  مــسـتـمـر ومــثـمـر مـع ا
مارس الفعلي لهذا الدور لتتراكم معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم ليكونوا قادرين ا
على تـوظيـفهـا في القيـاس والتـقيـيم والتقـو لتـحديـد االحتيـاجات الـتدريـبية واطالق
ـنـاهج واسـتـحـداث أو تــعـديل الـعـمـلـيـات واالجـراءات ـشـاريع وحتــديث ا األفـكـار وا
العـلـميـة والبـحـثيـة واالداريـة. هنـا ال بـد من التـأكـيد ان أي اسـتـشارة أو مـشروع أو
هـتم واخلبراء (وفق مـعايير محـددة الختيار االصلح) فكرة يـجب ان تعرض على ا
الـذيـن هم جـزء من الـعــمـلـيـة والـعــارفـ بـكل أطـرافــاهـا وهم من يـعــرف الـبـيـئـة وكل
شـروع مـتالئـمـاً مع البـيـئـة ومـلبـيـاً حلـاجات مـشاكـلـهـا لـيكـون الـرأي أو الـقـرار أو ا
ـصــالح واذا كـانت هـنـاك حــاجـة السـتـشـارة خــارجـيـة (خـارج الـعـراق) أصـحـاب ا
فيحـددها اخلبراء في الداخل بعد ان يـطرح موضوعها وتعـجز اجلامعات عن اسناد
الـدور لـفـريق أو ألحـد أعـضاء الـهـيـئـات الـتـدريـسيـة عـنـد ذاك وبـعـد دراسـة اجلدوى
ــكن االسـتـعـانـة بـاخلـبـرات اخلـارجـيـة. وهــذا يـشـيـرنـا الى االف أعـضـاء الـهـيـئـات
ـبتعـث إلى أمـريكـا وبريـطانـيا وغـيرهـا وما هـو دورهم في رفد الـعمـلية التـدريسـية ا
ـاذا هذا االنفـاق الهائل في الـتعلـيميـة والبحـثية واجملـتمعـية واذا كانوا غـير قادرين 
األمـوال غـيـر اجملديـة لـنذهـب ونسـتـعـ بخـبـراء من هـذه الدول وغـيـرهـا. اعتـقـد هذا
يـحـتـاج الى دراسـة وتـشـخـيص ومـسائـلـة قـبل تـعـيـ أشـخـاص من اخلـارج لـغرض
االسـتشـارة أو اخلـبرة والـذي يـكلف أمـوال طـائلـة تـضاف الى األمـوال الـتي صرفت
عـلى االبــتـعـاث بـاالضــافـة الى حتـديــد مـعـايــيـر الخـتـيــار االسـتـشــاريـ (اخلـبـراء)
اخلارجي عنـد احلاجة ومن هم الذين يقومـون بعملية االختـيار لتكون العمـلية علمية
ـنفعـة واجملتـمع. التـعليم ـية مـجديـة ورصينـة ولهـا أثر ايجـابي على أصـحاب ا أكاد

الـذي تـتــسع الـفـجــوة بـيـنـه وبـ الـعــلم وبـيـنـه وبـ حـاجـات
اجملـتمع يـحـتاج إلى مـراجعـة شـاملـة وتقـو يـنتج قـواعداً
وأدواراً تعـمل على إزالة الهدر وجسر الـفجوة وخلق بيئة
صـحيـة ركـائزهـا اإلبـداع واالبتـكـار والـتحـفـيز والـتـنافس
اإليـجابـي. التـعـليم أداة الـدولـة لـتوعـيـة اجملتـمع وحتـس
نــوعــيــة احلـــيــاة والــعــلم سـالحــهــا في مــعـــركــة الــبــيــئــة

واالقتصاد وصراع الثقافات.

احد متنزهات بغداد
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ـكـاتب او االشخـاص الطـبـيعـ لتـقد عـطـاءاتهم لـلعـمل اخلاص بـ ١- يـسـر الشـركة الـعامـة لـتجـارة احلبـوب االعالن لـذوي اخلبـرة من الشـركات او ا

(حتميل وتفريغ احلبوب في فرع ميسان).
وازنة االحتاديـة وينوي اسـتخدام جزء مـنها  لتـنفيذ اخلـدمات (اعمال الية  ضـمن ا ٢- تتـوفر لدى (الشـركة العامـة لتجارة احلـبوب) التـخصيصـات ا

التحميل والتفريغ لكميات احلبوب التي تخص فرع ميسان).  
٣- بـامكان مـقدمي الـعطاء الـراغبـ في شراء وثائق الـعطـاء باللـغة (العـربيـة ) بعد تـقد طـلب حتريري الى الـشركـة العامـة لتـجارة احلبـوب / القسم
ـستردة البالغة (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة عظم - مـدخل الشيخ عمر - الطابـق االول) وبعد دفع قيمة البـيع للوثائق غير ا القانوني الكـائن في بغداد - باب ا

ب في أعاله.  علومات على العنوان ا زيد من ا وخمسون الف دينار بامكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
ستمسكات التالية: ٤- يرفق مع العطاء ا

انعة من الهيئة العامة للضرائب. - كتاب عدم 
قدم العطاء دنية  - هوية االحوال ا

- بطاقة السكن
- البطاقة التموينية

- شهادة تأسيس الشركة بالنسبة للشركات
عـظم - مدحل الـشيخ عـمر - الـطابق ٥- تـسلم الـعطـاءات إلى الـعنـوان: (الشـركة الـعامـة لتـجارة احلـبوب / الـقسم الـقانـوني الكـائن في بـغداد - بـاب ا
تأخـرة وسيـتم فتح ـصادف ٢٠٢٣/٢/٢ وسـوف ترفض الـعطـاءات ا ـوعد احملـدد لغـاية الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا من يوم (اخلـميس) ا الـثاني)  في ا
عظم - مدخل الشيخ ثليهم الراغب باحلضـور في العنوان (الشركة العامة لتجارة احلبوب / بغداد - باب ا العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
وافق دير الـعام) في الـزمان والتـاريخ (السـاعة الثـانية عـشر ظـهرا من يوم (اخلـميس) ا عـمر - الشـركة العـامة لـتجارة احلـبوب - قاعـة مكـتب السيـد ا
بلغ طلوبة من مـقدمي العطاءات ومدة نفاذيتهـا (خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق) و ٢٠٢٣/٢/٢ يجب ان تتضمن العطاءات التـأمينات االولية ا
ـركـزي الـعراقـي علـمـا ان الـشـركة غـيـر مـلـزمة بـقـبـول اوطأ (١٠٠٠٠٠٠٠٠) مـائة مـلـيـون ديـنار عـراقي صـادر من مـصـرف مـعتـمـد في الـعـراق / البـنك ا

العطاءات.
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ناقصة. ١- تكون نفاذية العروض (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
صادف يوم ناقصـة وا نـاقصة وقـبل موعد ال يـقل عن (٧) ايام من تاريخ غلـق ا شـارك في هذة ا ؤتمـر اخلاص لالجابـة على استفـسارات ا ٢- سـيتم انعـقاد ا

.٢٠٢٣/١/٢٤
دة ال تقل عن (٢٨) يوم. ناقصة  فعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء احملددة في وثائق ا ٣- تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية ا

دير العام. كتب السيد ا ٤- يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عشرة في ٢٠٢٣/٢/٢ في قاعة االجتماعات 
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كيسة من وسائط النقل الى تفريغ احلبوب ا
سقفات والساحات اخملازن وا

تفريغ احلبوب الفل من وسائط النقل على أختالف آنواعه

كيسة من وسائط النقل الى فوهة األستالم تفريغ احلبوب ا

سقفات والساحات كيسة من ا حتميل احلبوب ا
حتميل احلبوب الفل والشوائب والنفايات

تعبئة احلبوب أو نواجتها أو مخلفاتها بأكياس

ت
الفقرة

بلغ كتابة ا
الفان وسبعمائة وخمسون دينار / طن

الفان وسبعمائة وخمسون دينار / طن
الفان وخمسمائة دينار / طن

الفان وسبعمائة وخمسون دينار / طن
الفان ومائتان وخمسون دينار / طن

سبعة االف دينار / طن

الكلفة التخمينية
بلغ رقما ا

٢٧٥٠

٢٧٥٠
٢٥٠٠
٢٧٥٠
٢٢٥٠
٧٠٠٠

٧nOEM² ثالثة مالي دينار شهريا» ٣٠٠٠٠٠٠
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادنـاه والعـائدة الى تـعلن جلـنة الـبـيع وااليجـار في مديـريـة بلـدية الـعـمارة عن اجـراء مزايـدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك وا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا
يوما وتبـدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحـبا معه التأميـنات القانونية الـبالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لـكامل مدة التأجير
دة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قاعـة مديرية ويـنادى للمـزايدة في الساعـة العاشرة والـنصف صبـاحا في اليوم الـتالي النتهـاء ا
زايدة اجور النشر زايدة عـطلة رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا وكافة ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٢٤ م٢ابو رمانةحانوت رقم ١١ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طالبة بالتعويض او اللجوء الى لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فـترة التأجير او عند انتهاء العـقد دون ا يـسلم ا
احملاكم اخملتصة.

- على الراغبـ باالشتراك جلب بـراءة ذمة من الهيـئة العامة لـلضرائب / فرع مـيسان وبخالفه ال يـسمح له باالشتراك في
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا ا

سنة واحدة٢٤ م٢ابو رمانةحانوت رقم ٢٢

سنة واحدة٢٤ م٢ابو رمانةحانوت رقم ٣٣

سنة واحدة٢٤ م٢ابو رمانةحانوت رقم ٤٤ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة٢٤ م٢ابو رمانةحانوت رقم ٥٥

سنة واحدة٢٤ م٢ابو رمانةحانوت رقم ٦٦

سنة واحدة٤٨ م٢ابو رمانةفرن صمون٨

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي دينار

سنة واحدة٢٤ م٢ابو رمانةحانوت رقم ٧٧ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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رقم (٣١٣٠) في ٢٠٢٢/٩/٥ مبـلغا قدره(٧٫٥٠٠٫٠٠٠) سـبعة مالي وخـمسمائة ألف وجب األمـر الوزاري ا بالنظـر لتضميـنكم 
ذكـور خالل مدة أقصاهـا (١٠) عشرة أيـام من تاريخ تبلـغكم أو اعتـباركم متـبلغ و جملـهولية ـبلغ ا دينار لـذا ننذركم بـتسديد ا

محل أقامتكم تقرر تبليغكم في الصحف احمللية وبخالفه سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية
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تـحدة (أ ف ب) - أعلن { الواليـات ا
الـرئـيس األمــيـركي جـو بـايـدن حـالـة
الكارثة الكبرى في واليـة كاليفورنيا
ـتـوقّـع أن تـزداد األحـوال حـيث مـن ا
اجلـــويــة ســـوءاً األحـــد بــعـــد ثالثــة
أســابـــيع مـن هــطـــول أمـــطـــار غـــيــر
مـسـبـوقـة أودت بـحـيـاة  19شـخـصاً
عـلـى األقل.وأمـر جـو بــايـدن بــتـقـد
مساعدات فـدرالية للـسكان في جميع
أنحـاء الواليـة لـيتـمكّـنوا من إصالح
األضــرار الـــنــاجــمـــة عن الــعــواصف
الشـديـدة التـي تضـرب الـواليات مـنذ
 27كانـون األول/ديسـمبر وأدت إلى
حدوث فيـضانـات وانهيـارات أرضية
وانزالقـات طينـية وفـقاً لبـيان صادر
عن البـيت األبيض.واجـتاحت أمـطار
غــزيــرة وثـلــوج في اجلــبــال الــسـبت
الــعــديــد من مـنــاطق الــواليــة األكــثـر
اكــتــظــاظــاً بــالــسـكــان والــتي بــاتت
يـاه لـدرجة تـمنع تـربتـها مـشـبّعـة بـا
ـزيــد من األمــطـار.ومن امــتـصــاص ا
تـوقع سـقوط أمـطار غـزيرة جـديدة ا
اإلثــنــ حــسـبــمــا أعــلــنت األرصـاد

اجلوية الوطنية.
WOŁ—U   U½UCO

وطـــالـت األضـــرار خـــطـــوط الـــتـــيــار
ــيـاه الــكــهــربــائي بــيــنـمــا غــمــرت ا
احلقـول والطـرقـات.وتتـوقع األرصاد
اجلويـة الوطـنية "فـيضـانات كـارثية"
في الوادي الـسفـلي لنـهر سـاليـناس
وهي مـنــطـقـة زراعـيـة مــهـمّـة جـنـوب
خليج سان فرنسيسكو.وفي السياق
حـذّر حـاكم واليـة كالـيـفـورنـيـا غـاف
نـيوسـوم في مـؤتـمـر صـحافي من أنّ
"األمر لم يـنـتهِ" مشـيـراً إلى أنّه حتى
لــو تـراجــعت غــزارة األمـطــار إلّـا أنّ

يـاه وال يـزال هـناك الـتربـة غـارقـة بـا
خطر كبير بحدوث فيضانات.وإدراكاً
مـنه إلرهـاق سـكّـان كالـيـفـورنـيـا بـعد
عدّة أسـابيـع من هطـول األمطـار قال
"أناشـد اجلميع احلـفاظ عـلى اليـقظة
ـنــطق خالل الـ 24إلى  48ســاعـة وا
ـــقـــبــــلـــة".ووفـق خـــدمـــة الــــطـــقس ا
الوطـنـية فـإنّ حوالى  26ملـيون من
سكان كاليفورنيا كانوا ال يزالون في
حــالــة تــأهّب لــلــفــيــضــانــات مــســاء
الـسبت كـمـا صـدرت أوامر لـعـشرات
اآلالف منهم باإلخالء.وفي ساليناس
دينـة البـالغ عدد سكـانها  160ألف ا
نسـمة فـي جنـوب سان فـرانسـيسـكو
حيث فـاض النـهـر الذي يـحمل االسم
ـــنــاطق نــفـــسه طـــال الـــفــيـــضـــان ا
الزراعـيـة في الوادي غـيـر أنّه ابتـعد
ـنـاطق السـكـنـيـة حسـبـمـا أفاد عن ا
مـراسـل وكـالـة فــرانس بــرس صـبـاح
ــنـطــقـة الــسـبـت.وفي سـبــريـكــلس ا
السـكنـيـة التي تـبعـد بضع مـئات من

يـبـلغ من الـعـمر  30عـامـاً "ليـس لدي
مـكـان أذهب إلـيه وحـتى الـلـحظـة كل
شيء عـلى ما يـرام".ويـوضح مـانويل
ـزرعـة الـذي يـبـلغ من بـاريس عـامل ا
العـمر  58عامـاً لوكـالة فـرانس برس
ـنــطـقـة تـضـرّرت بــشـدّة بـسـبب أنّ "ا
اجلـــفــاف في الـــســنـــوات األخــيــرة".
ويــضـــيف "مــرّ وقت طـــويل لم نــعــد
مــعــتــادين عــلى هـطــول الــكــثــيـر من
األمــطــار".وتــشــهــد اجلــبــال تـســاقط
ثـــلـــوج كـــثـــيـــفــــة يُـــتـــوقع أن يـــصل
مــسـتــواهــا إلى أكـثــر من مــتـر خالل
عــطـلــة نـهــايــة األسـبــوع في سـيــيـرا
نــيـفــادا في الـوقـت الـذي حتــذر فـيه
السـلطـات من مخـاطر انـهيـار ثلـجية
وتــنـــصح بـــعــدم الـــتــنـــقّل.ونـــشــرت
الـسـلـطات فـي منـتـجع بـحـيـرة تـاهو
للتـزلّج في والية نيـفادا صوراً تُـظهر
ــصــطــفّــة عـلى ــركــبـات ا عــشــرات ا

طريق أغلقتها عاصفة ثلجية قوية.
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وقُـتل  19شــخــصــاً عــلى األقل مــنــذ
ّ الـعـثـور بـدايـة هـذه الــعـواصف. و
خـصـوصـاً عـلى سـائـقـ مـحاصـرين
في سيارتـيهما بـسبب األمطـار فيما
سقـطت أشجـار على أشـخاص وقُتل
زوجــان في انـــهــيــار أرضي وجــرفت
الفيضانات جثثـاً.اعتادت كاليفورنيا
على الـظـروف اجلويـة القـاسـية كـما
أنّ الــعــواصف شــائــعــة فــيـهــا خالل
فصل الشتاء. ومع ذلك فإنّ مثل هذه
ــوجــة من الــفــيـضــانــات واألمــطـار ا
الــــغـــزيــــرة تــــعـــتــــبــــر خـــارجــــة عن
ـألوف.وبـيـنمـا يـصـعب إقامـة صـلة ا
مبـاشرة ب سـلسـلة الـعواصف هذه

ناخ. وتغيّر ا
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{ كـاتمانـدو (أ ف ب) - أكدت الشرطـة مقتل  67شـخصاً في حتـطّم طائرة
عـلى مـتنـها  72شخـصـاً في نـيبـال األحـد.وصـرح مـسؤول الـشـرطـة ايه كيه
ستـشفـيات" مضـيفاً شـيتري لـوكالـة فرانس برس أنّ "31 جثـة نقـلت الى ا
ّ الـعثـور على  36جثـة أخـرى في موقع حتـطّم الطـائـرة.وكانت حـصيـلة أنّه 
سـابـقـة أفـادت عن مـقتل  29شـخصـاً عـلى األقل.من جـهـتـهـا أفـادت شـركة
الـطيران بأنّ  15أجنـبياً كـانوا ب ركّاب الـطائرة.وقـالت سودراشان باردوال
من شـركـة "يـتـي ايـراليـنـز" إنّ خــمـسـة مـنـهـم من الـهـنـد وأربــعـة من روسـيـا
وكـوريَـ اثـنـ وأسـتـرالـي وأرجـنـتـيـني وإيـرلـنــدي وفـرنـسي.وهـذه الـكـارثـة
األحدث في سـجل سالمة الـطيـران السـيئ في هذه الـدولة الـواقعـة في جبال

الهيمااليا.

األمـتــار عن الـنــهـر لم يـغــادر مـعـظم
الــســكــان عــلى الــرغم مـن حتــذيـرات
الـــســلــطـــات هــذا األســبـــوع.ويــقــول
روبـــرت زاغــاجـــيــســكـي الــذي خــرج
لينزّه كلبه حتت أمطار خفيفة "يبدو
أنّـنـا جتـنّــبـنـا األسـوأ" فـيـمـا تـتـوقع
األرصـــاد اجلــويـــة أن يــبـــدأ الــنـــهــر
بـالتـراجع اعـتـبـارا من الـسـبت.ومثل
بـقــيــة واليــة كــالــيــفــورنــيــا تـعــاني
ســـــالــــيــــنـــــاس من ســـــلــــســـــلــــة من
الـفـيضـانـات.ويـضـيف زاغـاجـيـسكي
كن من "نحن بحـاجة إلى أكبـر قدر 
ـــــــزارعــــــ ال األمـــــــطــــــار ولـــــــكن ا
ثل هذه يستـطيـعون فـعل أي شيء 
ـيـاه".وعلى بـعد ـشبـعـة با احلقـول ا
بضعة كـيلومـترات يراقب إريك دياز
ياه من منزله احلقول التي غمرتها ا
تواضع القريب من النهر. اخلشبي ا
رغم أمـر اإلجالء الـذي يـسـتـهدف 17
ـنطقـة إلّا أنه بقي ألف شخص في ا
ـزرعـة الذي في مـنزله.ويـقـول عامل ا
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في ذكـرى ميالد الـرئيس جـمال عـبد
الــنـــاصــر  بـــاني نــهـــضــة مـــصــر
وصــــــــــــــــــــــــانـــع اإلجنـــــــــــــــــــــــازات
الـكبرى;االقتصاديـة واالجتماعية
ورمـز الـعـروبـة الـتـقـدمـيـة وبـطل
الــوحـــدة وأحــد زعــمــاء حــركــة
ــيــة ( الـوالدة في الــتــحـرر الــعـا

 15 كانون الثاني / يناير
 1918 في 18 شارع قنوات
فـي حي بـــــاكـــــوس الـــــشـــــعـــــبي

باإلسكندرية). 
خـالـد في عـقل وضـمـيـر أحـرار الشـعب

واألمة. 
 الــــــثــــــوريــــــون
وتون أبدا. ال
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هنية تتعدد االهتـمامات الشخصية في مجاالت احلياة اخملتلفة منها االجتماعية وا
الية وهكذا وصوالً الى الغايات األساسية. والعلمية وا

كـتسـبة الـتي تتـماشى مع الـقوانـ الوضـعية وبطـبيـعة احلـال فأنـها من احلـقوق ا
والـعرفـية وهذا يـبدأ من االرادة الفـردية لألشـخاص مروراً بـاجملتمـعات الصـغيرة
وصوالً الى اجملـتـمع بأكـمـله وتنـتهـي بالـدولة والـتي هي اكـبر اجملـتـمعـات الـبشـرية
ـعنـويـة التي تـتـبنى الـبـناء احلـقـيقي لـكـيانـهـا السـيـاسي واالقتـصـادي والثـقافي وا

والعلمي واإلنساني.
ـبـتـغى األســاسي من خالل الـنـهـوض اذاً الـطــمـوح نـحـو األفـضل واالحــسن هـو ا
الـسـريع بـالـواقع الـداخـلي لـلبـلـد وتـقـد ارقى وافـضل اخلـدمـات الـتي يـحـتـاجـها

ا يضمن حتقيق رضا اجتماعي متكامل نسبياً. واطن و ا
حـيث يقع علـى عاتق الدولـة مهـام كبيـرة وجسـام يستـوجب معـها ترتـيب أولويـاتها
بـشكل او بـأخر من اجل تـنظـيم وضـعهـا الداخـلي واخلارجي سـواءً على الـصعـيد

األمني اواالستخباري اواخلدمي او غير ذلك.
ولـعلـنـا الـيـوم نـشـهد حتـول كـبـيـر بـواقع الـبـلد اال انـنـا مـاذا نـحـتـاج الن نـكون في

الصدارة?!.
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اضـية شـهدنـا احداث كـبيرة ومـتعـددة ابعـدتنا عـن احمليط الدولي فـخالل الفـترة ا
واإلقـليـمي والتي انـعكـست سلبـاً على الـوضع الداخـلي والذي اثـر بشـكل او بأخر
على االستقـرار بنواحي احليـاة اخملتلفـة فالعزلـة السياسـية والثقافـية التي رافقت
ـاضـية جـعلـتنـا في انـفتـاح على الـعالم اخلـارجي من جـهتـنا فـقط او قد الفـترات ا
صالح االقتصادية في مقدمتها. يكون تبادل خجول من قبل بعض الدول تدخل ا
لــكن الـيـوم مـاذا حـدث? نــعم هـنـاك حـدث كـبــيـر جـداً اكـسب دولـتــنـا تـقـارب نـشط
ـستويات االجـتماعيـة والفكرية وانـفتاح متـبادل انتعـشت معه متـطلبات الـنهوض با
والـثقافـية واالقتـصادية. فـقد وحد خـليجي ٢٥ الـنظرة جتـاه العراق فـبعد ان كانت
سـتوى الثـقافي لكـنها نـظرة عدم االسـتقرار األمـني والتـناحر الـطائفي وانـحدار ا
سـرعــان مـا تـغـيـرت عـنـدمـا تـفـاجئ الـعــالم اجـمع بـالـكـرم الـعـراقي (الـبـصـراوي)
ستـوى الثقـافي واحلضاري واالهـم االستقـرار األمني حتى تـزايد التـوافد على وا
بصـرتنـا الفيـحاء واصبـحنا نـشهـد حشوداً جـماهيـرية عـربية واجـنبيـة إضافة الى
أبناء محـافظاتنا الـذين شاركوا أهلـهم في البصرة هذا الـكرنفال الريـاضي الكبير
الذي وحـد ولم شمل أبـنـاء اخللـيج والعـراقيـ لـيسـجلـوا عنـاوين تـاريخـية قـيدتـها

األيام لتتفاخر بها األجيال القادمة.
لذلك نحتاج الستثماره فكيف ذلك?

فلـو اخـذنـا اهم جـانب من جـوانب احلـيـاة وهـو االمن حيـث ابدعت قـواتـنـا األمـنـية
ـهـام ـسـتــمـرة وا ـتــكـررة وا ــتـاعب والـواجــبـات ا والـعـسـكــريـة بـواجـبــاتـهـا رغم ا

وضوعه ال بل فاقتها. سؤوليات الكبيرة والتي جتسدت في جناح اخلطط ا وا
سـؤولية لـلمواطن الذي جـعل من نفسه قدوة كذلك الشـعور الوطني واالحـساس با
نتـخبنا الـوطني وهذا تكـرر  لـغيره فـلم نشهـد اطالق نار عشـوائي خالل الفـوز ا
ا بعد دليل واضح على الـوعي الثقافي والتفكير السليم وهي نقطة حتول جوهرية 
كتسبات االجتماعية. خليجي يستوجب معه االستمرار بذات النهج للحفاظ على ا
فنحن نـطمح الى انتعاش للحضور الدولي في العراق والذي سيساهم بشكل كبير
في دعم اقتصـادنا الوطني وزيادة رصـيدنا االجتمـاعي حتى تصل رسالتـنا للعالم
اجـمع بـأن العـراق سيـبـقى قبـلةً ديـنـية وحـضاريـة وثـقافـية وعـنـوان دائم للـشجـاعة

والكرم.
{ لــواء أستاذ مساعد دكتور
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تـــدار الــدمى وســيـــكــون الــقــادم إســوء
رحلة هي اخطر مرحلة بـكثير  وهذه ا
تــمـر بـهـا االنـسـانــيـة وهـؤالء يـضـعـون
اخلــطط االسـتــراتـيـجــيـة والـتــوجـهـات
والـرؤى خللق مجتمع مـبتذل بعيدا عن

الرشد والعقالنيه . 
2- تــنـــظــيم الــتـــفــاهــة : حتــتــاج ادارة
الـــتـــفـــاهــة الـى وســائـل وعــدد وادوات
وانـظمة رقمية وايضا حتتاج الى افراد
شاعر الناس  مـتمرس في التالعب 
وهــنــا  اســتــخــدام مــبــرمــجــ عــلى
مـــســتــوى عــالـي من اتــقــان الـــرقــمــنــة
وتـــوجــيــهـــهم وتــنـــظــيــمـــهم وحتــديــد
مــســؤولـيــاتــهم بـكـل دقـة وحــرفــيـة في
ـنـظومـات اجملـتمـعـية كـيـفيـة اخـتراق ا
ـــعــدات ورصـــد االمــوال واالجـــهــزة وا
لـغـرض نشـر نظـام التـفـاهة والـسيـطرة
شاعر والعـقول لسهولـة التدمير عـلى ا

الذاتي .
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3- حتـفـيـز الـتـفـاهـة : اسـتـخـدم صـناع
الـتفـاهة طرق وعـمليـات حتفيـز اتسمت
ـهـارة والدافـعـية الـتي دفـعت االفراد بـا
شاركة لـلتزاحم علـى برامج التفـاهة وا
فــيــهـا  وهــنــالك جــوائـز نــقــديــة تـدفع
لالفــراد الــذين يــكــونــون اكــثــر تــفــاهـة
وابـــتــــذال  واصـــبـــحت هـــذه احلـــالـــة
مـستشريـة ب صفوف الـشباب وهؤالء
صــنـاع الـتـفـاهـة فــعال لـقـد جنـحـوا في

ذلك.
4- قــيـادة وتــوجــيه الـتــفــاهـة : هــنـالك
مـراكز لـلقيـادة والتـوجيه وهذه الـقيادة
لــديـهــا رؤى مـتــكـامــلـة الدارة اجملــتـمع
كـقـطـيع ال يعي ويـفـهم مـاذا يريـد وهـنا
الــقــيــادة اغــلـبــهــا رقــمــيه وبــدأت هـذه
القيادات تنشر انظمة التفاهة من خالل
ـمارسـات القيـادة الرديئـة او السلـبية ا
والــــتي اســــتـــشــــرت وتـــوغـــلـت في كل
ـؤسـسات مـفـاصل احلـيـاة وحـتى فـي ا

تـفكيرهم سـلبي استطـاعو ان يغرسوا
نـظام خاص وادارة خاصة للتفاهة من
اجـل ايهام اجملتمع وصوال الى مرحلة
االبتذال االخالقي والتفكك اجملتمعي 
ـــبــتـــذل فــنــان اذ اصـــبح الــشـــخص ا
ـثلـيـة حترر وعـرض احملـارم لـلعـلن وا
والـتهكم بالدين واالنـتقاص من الناس
ــارسـات ــقــراطــيـة وغــيــرهــا من  د
وهـــنــالـك ايــادي خـــفــيـــة تــريـــد ازالــة
ـــدونـــات االخالقـــيــة في الـــقـــواعــد وا
اجملـــتــمع مـن اجل تــســـيــد الــتـــفــاهــة
بـتذلـ والـذين ليس لـديهم والـنـاس ا
مـاضي لـتـضـييق اخلـنـاق عـلى االفراد
كن حتديد وظائف العصامي وهنا 

ادارة التفاهة باالتي : 
1- الـتـخطـيط للـتـفاهـة: هنـالك وكاالت
خـاصه وعلماء نـفس واجتماع واموال
ا تـبـذل من اجـل الـتـنبـؤ والـتـخـطـيـط 
ســيـكــون عـلــيه مـجــتـمع الــتـفــاهـة في
الـــســنــوات الـــقــادمــة و اســـتــخــدام
ــتــوســطـة اخلــطط قــصــيــرة االجل وا
وبـعيـدة االجل من اجل حتـقيق اهداف
ـكن ايـهـام اجملـتـمع الـتــفـاهـة وكـيف 
بـان هـذه الـتـفـاهـات هي حـقـائق وذات
فـــائــدة البــد مـن مــزاولــتـــهــا من خالل
اســتــخـدام وســائل واســالــيب غــسـيل
الــعـقــول وغــيـرهــا  وهـذا الــتـخــطـيط
نــاشئ من مـجـامـيع تــديـر الـعـالم كـمـا

عــد نـظـام الـتـفـاهــة احـد اهم االسـلـحـة
الـفتاكـة الي مجتـمع يراد تدمـيره ذاتيا
وجتــنب اخلــسـائــر الــكـبــيــرة الـتي من
ـمـكن ان يـتـحـمـلهـا الـغـزاة الـرقـمـي ا
فـي العصـر احلديـث  وخصوصـا نحن
نعيش في عالم رقمي قرب البعيد وركز
على اشياء اخذت منا الكثير  وشغلتنا
عن مـراقبـة التنـشئة االجـتماعـية الفراد
أسـرنـا واصبـحـنا أسـرى لهـذه الـتقـانة
والــتـي انــتــشــرت كـــالــنــار بـــالــهــشــيم
وحتـــولت الــتــنـــشــئـــة الى الــتــنـــشــئــة
االجـتماعيـة الرقميـة  رغم تقارب افراد
االســرة جــغـرافــيــا في الـبــيت الــواحـد
ولـكن هـنـالك تبـاعـد فـكري وثـقـافي ب
افـــــراد االســـــرة الـــــواحــــدة كـل واحــــد
مـشــغـول بـبـرامـجه ومــتـابـعـته لـبـعض
انـظمة الـتفاهة احلـتمية وهـذا قد يؤثر
ـراهـقـ الذيـن زينـت لهم سـلـبـا عـلى ا
ـقراطـية انـظمـة الـتفـاهة الـتحـرر والد
وحـريـة الفـكر وبـدأت االشيـاء السـلبـية
والالاخـالقيـة تـسـوق لـهم بـانـهـا افـكار
سمـيات لتـكون اكثر حتـرر مع تغيـير ا
ط التـفكيـر لديهم مـقبـولية  وحـددت 
ـقـربـون ووصـل احلـال االجـرام وقـتـل ا
اذا  نـــصــحـه ومــنـــعه من مـــشــاهــدة
انـظمة الـتفاهـة وحدثت هذه االمور في

مجتمعاتنا مع االسف الشديد .
نـــعم هــنـــالك مـــفــكـــرين اذكــيـــاء ولــكن

العامة وغيرها .
5- رقـابـة مـخرجـات الـتفـاهه :اصـحاب
وقــادة الـتــفـاهه وضــعـوا نـظــام رقـابي
صـارم عــلى جـمـيع من يـنـشـر  فـضـائل
اخالقـيه ايـجـابيـه معـيـنه  ومـحاربـتـها
وتــغــذيه وتــوجـيـه االدارة الـتــنــفــيـذيه
لــلــتــفـاهـه بـالــتــســيـد ونــشــر االبــتـذال
وتــزيــ صــورته بــاســتــخـدام وســائل
الــتــســويق والــتــرويج اخلــادع ووضع
الـيـات رقـابـيه تـقـييـد االفـراد الـعـامـل
لـديـهم والـعـمل عـلى ابـتـزازهم لـتـنـفـيذ

اجندة هذا النظام .
اهداف ادارة التفاهه .

1- الـــعــمل عـــلى اســتـــدامــة الــتـــفــاهه
واالضرار باالجيال احلاليه والقادمه 
2- اقـتالع القيم اجملتمعية واستبدالها

بقيم هشه وفق خطط زمنية 
3- خـلق نـخـبـة الـتـفـاهه لـلـتـسـيد عـلى
مــفــاصل الــدول واجملــتــمـع والــثــقــافـة

والعشيره وغيرها
4- بـث ونشر فـيروس الـتفاهه من اجل
ان يـنخـر جسـد اجملتـمع والقـضاء على

ناعة اجملتمعيه  ا
5- تــسـهـيل عـمـلـيــة االنـحـدار الـقـيـمي

دون مقاومه تذكر 
6- الــعـمل عــلى تـرسـيـخ قـانـون ازاحه

االيجابيه واحالل السلبيه
7- الـعمل عـلى تشـجيع الـفراغ الـفكري

والعقلي للفرد واجملتمع 
8- الــتــســطـيـح الـرؤيــوي لــكل مــا هـو

يتصادم مع ادارة التفاهه
9- الــــعــــمل عــــلـى دعم الــــتــــفــــاهه من
شـخـصـيات مـعـروفه سـواء بعـلـمهم او

بعدم علمهم 
10- الــتــوجــيه بــالـبــهــرجه واالبــتـذال
بـفـضح الـناس من اجل خـلق صـراعات

مجتمعية داخل اجملتمع الواحد .

{ استاذ دكتور
{ عن مجموعة واتساب
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ــزعــوم 2- حتــري أســـبــاب الــتــعــطل ا
لـلــطـائـرة والـتـأكـد من أنه لـيس ضـمن
مـخطط النيـل من سمعة وكـفاءة الطائر
األخــضــر ضـمـن مـخــطط قــتــله وبــيـعه
ألطـراف مـتـآمـرة يـتـكـرر اسـمـهـا مراراً
وإن ثـبت أنه ضمن حـلقـات قتل الـطائر
األخــضـر لــسـرقــة جـنــاحـيه فــيـنــبـغي
ـتآمـرين" إلى الـقـضـاء بتـهـمة إحـالـة "ا

ال العام. التخريب وهدر ا
ـطـلـوب تـشـديـد إجـراءات الـرقـابة 3- ا
دفــاعــاً عن ســمــعــة الــطــائــر األخــضـر
ـزيـد من االحتـرام لـلمـواطـن وإبـداء ا
الــعــراقـــيــ الــذين يــحــبــون طــائــرهم
األخــــضـــر ويــــفـــضــــلـــونـه في حــــلـــهم

وترحالهم.
{ مع فائق االحـترام سيادة الوزير...وعسى
تـكـون حـريــصـاً عـلى تـألق طـائـرنـا األخـضـر
ومـنع قــتـله وسـرقــة تـاريـخه ومـنــجـزاته الـتي

تشوه بقصد أو بدون قصد.

اعـــتــــذار!?إن وزارة الـــنـــقـل مـــطـــالـــبـــة
ــفـاجـئــة غـيـر ــعـاجلـة هــذه احلـالـة ا
ـبررة حتى وإن عطلت طـائرتها فهي ا
مــلــزمـة قــانـونــاً بــخـدمــة الــزبـائن وفق
ـوجبهـا اشتـروا تذاكر ـواعيـد التي  ا
هدور الـسفـر...وتعويـضهم عن الـزمن ا
واإلنــفـاق الـطـار الـذي فــرضه تـغـيـيـر

غادرة. موعد ا
W¹œU  WLO

ـــتـــضـــررين ..ومـــا هـــو مـن يـــعـــوض ا
الــتــعــويض ســواء من حــيث الــقــيــمـة
ـادية ألجور النقل من الـذهاب للمطار ا
واإليـاب ثم الذهاب ثـانية لـلمطار وهي
فـي كـل مـــــــــرة ال تـــــــــقـل عن 30 دوالراً

بجانب ليلة اإلقامة اإلضافية??
ـــعـــنـــوي ـــادي وا مـــاذا عـن الـــضـــرر ا
ــواطـــنــ عـن مــواعـــيــدهم لـــتــخـــلف ا

هنية والعائلية? والتزاماتهم ا
تطـابقة من ناسـبة فأن مـعلومـاتي ا بـا

الـرحـلـة الـقـادمـة? فـكـانت عـلـيـنـا أعـبـاء
تــكــلـفــة لــيــلـة مــبــيت خــارج مـيــزانــيـة

سافر. ا
رضى ـواطن من ا -مـاذا بخصوص ا
الـذين جتشموا التوجه للمطار وهم في
حـالـة صـحـيـة صعـبـة أو مـا زالـوا قـيد
عالج يـسـتـدعي رعـاية خـاصـة ويـشكل

تكرار تنقلهم إرهاقاً يهدد حياتهم?
-ما هو التعويض الذي تقدمه العراقية
ــادي إلضــاعــة يـوم عــمل عـن الـضــرر ا
كــامل أم أن الـقــنـاعــة الـســائـدة هي أن
الــعـراقـيـ يـعـيـشــون عـلى ريع الـنـفط

بالتالي ال قيمة ألي عمل يقومون به?
-مـــاذا عــــمن لـــديه مــــواعـــيـــد مـــهـــمـــة
والــتــزامــات حــســاســة قــد تــكــون لــهــا
بـــسالمـــته الـــصــحـــيـــة أو أي نــوع من
ـواعـيد في عـصـر "الزمن من ذهب" أم ا
زمن الــعـراقـيــ بال قـيـمــة لـذلك تـرجـأ
ــغـادرة حــتى دون أحــيــانــاً مــواعــيــد ا

فـي عمان لكن قـيل لنا أن أحد إطارات
الـطائرة غير صالح لعـملية التــــحليق

والهبوط.
ومـع األيام تـصـاعدت اآلمـال ثـانـية في
فــاعــلـــيــة الــطــائــر األخــضــر وحتــسن
وضــعه كــثــيــرا لـكن بــعــد حــ بـدأت
مالمـح مريبة عندمـا نريد احلجز على
اخلــطـوط الـعــراقـيـة يــقـال لـنــا "نـفـذت
مقاعد الطائرة" وح نلجأ لوساطات
األصـدقـاء ونصـعـد الطـائـرة جند أكـثر
!!?هذه احلالة تكررت من نـصفها فارغـاً
رات فيما كان ينصح بعض عشرات ا
ـواطـنـ مــوظـفي مـكـاتب الـعــراقـيـة ا
بـالــتـوجه لـشـركـة عـراقـيـة قـيل أن لـهـا
عـالقــــة بــــوزيــــر تــــولى عــــدة وزارات

ضمنها وزارة النقل.
ـهم ما أثـار سخـطي وسخـط عشرات ا
ـواطـنـ هو أنـنـا كـنا نـتـوجه يوم 8 ا
كـانون الثـاني من هذا العـام إلى مطار
ــوعـد انــطــالـيــا لــلـمــغــادرة بـحــسب ا
احملـدد على تـذكرة السـفر في التـاسعة
مـسـاء يـوم األحد لـكـنـنـا فوجـئـنـا بأن
سـلطات مـطار انطـاليا نـفت وجود أية
رحـلة عراقية الـيوم. وهذا ذكرني بعام
1973 عـنـدمـا قـابـلت الـرئـيس الـيـمني
ـــقـــدم إبــــراهـــيم احلـــمـــدي ورئـــيس ا
وزرائـه الـدكـتــور مـحــسن الـعــيـني ثم
تــوجـهت بــعـدهــا إلى مــطـار صــنـعـاء
الـذي كـان مـدنيـاً وعـسكـريـاً في الوقت
ـقـرر أن تـغادر نـفـسه حـيـث كـان من ا
بـنا طائـرة اخلطوط الـيمنـية إلى عدن
وبـعـد قـرابة سـاعـة من االنـتـظار داخل
الـطائرة جاء ربان الطـائرة ليقول لنا"
يـا حضرات..الرحـلة ألغيت لـعدم توفر
عــدد كــافٍ من الــركــاب.." وكــأنـنــا في
ســاحـة سـيـارات عالوي احلـلـة نـبـحث
عن الـركاب وليس شـركة لهـا التزامات

محددة مع قاطعي تذاكرها!?
هــنـاك عــدة أسـئــلـة أوجــهـهــا لـلــسـيـد
الـوزيـر وتابـعه الـسيـد مـدير اخلـطوط

اجلوية العراقية:
-إن كـانت العراقـية قد تـعرضت لظرف
ــــوطــــنــــون ـــــاذا لم يــــبــــلـغ ا طــــار 
ـستـجد لـيـتصـرفوا بـاألقل لـتوفـير بـا
أجـرة الـتوجه لـلمـطـار التي تـقارب 30
دوالراٍ? وهـــــو مــــبـــــلغ لـــــذوي الــــدخل
احملـدود وأي مـواطن نزيه تـعني عـرقاً
ودمــاً ولـــيس شــيــئــاً يــهــدر ألنه مــال

حالل وليس من ضمن سرقة القرن..
ـيـا في ـتـعـارف عـلـيه عـا -ألـيـس من ا
خــطـوط الـطـيـران أنه في حـالـة إرجـاء
الــسـفـر ألكــثـر من سـويــعـات مـحـدودة
ـعـنـيـة بـاسـتـضـافـة تـتـولـى الـشـركـة ا
ــسـتـفـيــدين من الـرحـلــة حلـ تـوفـر ا

ـاضي قـيل في الــسـتـيـنـات من الـقـرن ا
بــأنك بـحـاجــة إلى عـلم ونـشــيـد وطـني
وخــطـوط جـويـة ووكـالــة أنـبـاء لـتـكـون
دولـــة ذلك ضـــمـن مـــوجــة االســـتـــقالل
الــوطـني الـتي ســادت أفـريـقـيــا وبـقـيـة
أجـزاء آسـيا وبـقـية الـعـالم للـتـحرر من
ربـقـة االستـعمـار االسـتيـطاني والـقد

أيضا.
لـــكن الـــعـــراق ألـــذي اعـــتــرف بـه دولــة
مــسـتــقـلــة مـنـذ تــشـرين األول 1932 لم
يـكن مجـرد علم ونشـيد وطـني وخطوط
جــويـــة ووكــالــة أنــبـــاء بل هــو كــيــان
متميز سواء بتراث وادي الرافدين أو
طـمــوح قـيـادته الـتي تـصـدرهـا الـراحل
فــيــصل األول فـي الـتــطــلع إلـى إقــامـة
دولـة فاعلـة تكون نواة لـلدولة الـعربية
الـكبرى الـتي دفع الشريف حـس ملك
جنـد واحلجـاز عرشه ثـمنـاً لهـا لرفض
الـسادة الـبريـطانـي والـفرنـسيـ هذا
الـطمـوح الذي كـان ضمن مـا يتـعارض
ـــصـــالح مـــعـه ضـــمن تـــعـــارضـه مع ا

االستعمارية وعد بلفور.
pJÝ ◊uDš

ـــهم ســيـــدنــا الــفـــاضل وزيــر الـــنــقل ا
احملـتــرم والـسـيـد مـديـر عـام اخلـطـوط
اجلـوية العراقيـة  مد خطوط السكك
احلديد كما  إنشاء اخلطوط اجلوية
الـعراقية لـلطيران وغـيرها كانت قالئل
ـــنـــطــقـــة الـــتي كــانـت بــشـــهــادة في ا
ية أيضاً الـعراقي أوالً وشهادات عا
مــؤســـســة تــتـــسم بــالــدقـــة والــكــفــاءة
والـلباقة لعاملـيها من النساء والرجال
وكـان الـطـريق سـالـكـاً من الـبـصـرة إلى
بـرل بـراً واجلو مفـتوحاً بـكل فضائه

لطائرنا األخضر.
واتـسعت خطوط حركة الطائر األخضر
الـعراقي لـتشـمل غالبـية الـوطن العربي
والـعـالم أو باألقـل عواصـمه الـرئيـسة
ـواطن الـعـراقي ال يـطـمأن حـتى صـار ا
إال لــطـائــره األخــضـر ســواء من حـيث
ــعــامــلـة أو ــواعــيـد أو لــطف ا دقــة ا
الـهـدايـا الـتي يـراها مـكـدسـة في حـمام
الـطـائـرة من عطـر بـاكـو رافان لـلـرجال

والنساء.
ودارت األيــام وانـكـسـر جـنـاح الـطـائـر
األخــضـر بــفـعل احلــظـر عـلـى طـيـرانه
وانــدثــار طــائــراته وهـي جـاثــمــة عــلى
ـزيد األرض...وعـاد الـوضـع مـبـشـراً بـا
مـن وجـود الـطـائـر األخــضـر في سـمـاء
الـــــعـــــالم بـــــعــــد أن عـــــاد إلـى رحالته
ـية بـعـد رفع احلـظر الـداخـلـية ثم الـعـا
اجلوي لكني أتذكر في مرة أن منتسباً
حـمل وجـبـة اإلطعـام في حـضـنه ومرة
أخـرى كـنـا عـلى وشك صـعـود الـطـائرة

مـصـادر متـعددة هي أن لـدى الـعراقـية
13 طـائرة بوينغ 737. 9 مـنها عـاطلة
ولــديـنـا 6 طــائـرات كـنــديـة مـتــوسـطـة
احلــــجم CRJ  .. 3 طــــائـــرات مـــنـــهـــا
عـاطلـة ألن الفـنيـ يسـتعـينـون بقطع
غــيــارهــا لــتــمــشــيــة الــثالث طــائــرات
األخــريـات !!وعـمــلـيـاً يــتم الـتــلـكـؤ في
إصـالح جـمـيع هـذه الـطـائـرات بـسـبب
عـراقـيل مـتـعـددة فـيـمـا يـتـم انـدثـارها
ـا يـزيـد علـى حسـاب كـلـفة اإلصالح
فـي هدر صارخ ألموال الشـعب وعرقلة
خـدمـات نقل وسـيـاحة مـهـمة ومـجـزية
بـإبـقـاء هـذه الـطـائـرات تـنـدثـر جـاثـمة

على األرض.
اقــتــرح عـلـى الـســيــد الـوزيــر وتــابـعه

السيد مدير اخلطوط:
وظفي 1- تـوجيه إنذار شديد اللهجة 
الـــعالقـــات لــعـــدم إبالغـــهم مــبـــاشــرة

عني بالتغير احلاصل. واطن ا ا
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والـنفطي التأريخي على إيران لم يؤثر
ويــوقف خــطــر تــوســعــهـا في عــلــيــهـا 
وإن مـشــاركـة إيـران في حـرب ــنـطـقـة ا
روســـيـــا عـــلى أوكـــرانـــيـــا بـــتـــزويـــده
ـسيّـرات والـصـواريخ  البـالـيسـتـية بـا
هـو مـعركـة مع أمريـكـا باإلنـابة خـاصة
ــمّـوّل وأن ادارة الــرئــيس بــايــدن هي ا
الــرئــيــسي لــتـســلــيح وتــمــوّيل احلـرب
هــنـــاك لــصــالح أوكـــرانــيــا واجــبــرت
ـواجـهـة غزو ـشـاركـة معـهـا  اوروبـا بـا
من بـوتـ الوكـرانيـا عن طـريق الـنـاتو
كان على ادارة الـرئيس بايدن أن هـناك 
في العراق وسوريا تـواجه خطر ايران 
والـــيــمن ولــبـــنــان وتــقـــوض نــفــوذهــا
وخـطـر دااااعش اإلجـرامي والـذي فــيه
تـخـادمت امـريـكـا وايـران في مـواجـهته
كل والـقـضاء عـلـيه في سوريـا والـعراق
من زاويـته ومـصـلـحـته االسـتـراتـيـجـية
ومـن هـنــا بــدأ الــتــصــادم االمـريــكي –
بـعـد كل هــذه الـتـخـادمـات في االيــراني
اليـوم هـو يوم ـدى ـصـالح الـبعـيـدة ا ا
الـتــصـادم االسـتـراتـيـجي االمـريـكي مع
بعـد نفاد صـبرها االسـتراتيجي طـهران
 وفـقـدانـهـا الـكـثـيـر من مـصـاحلـهـا في
ـنـطـقة بـعـد إخـراج روسيـا من حـلـبة ا
الـصراع في سوريا وانكفاء الص عن
حــرب روسـيـا ضـد اوكـرانـيـا اآلن نـرى
أن الـــتــحـــالف الــصـــيــني –الـــروسي –
اإليـراني قد تالشى بعـد زيارة الرئيس
ــنــطــقــة اخلــلــيج الــعــربي الــصــيــني 
وتـوقيـعه اتفـاقيـات اقتـصاديـة ونفـطية
مع دول اخلــــلـــيج إســــتـــراتــــيـــجــــيــــة 
ــا أقــلـق ادارة بــايـدن والــســعــوديــة 
واطـار صــوابــهــا خـوف من وارعــبــهــا 

بـإعـتراف قـادة إيـران ومنـهم الـرئيس
هـاشـمي رفـسـنـجـاني وأبـطحـي نائب
وصــوالً الى تــقـاسم الــرئــيس خـاتــمي
ـتـعاقـبة احلـكم في حـكومـات الـعراق ا
ولـكن مــنـذ االحـتالل والى يــومـنـا هـذا
هــذا الـزواج الــكـاثــولــيـكي بــرأئي قـد
انـتهى االن بيـنهمـا بعد الـصراع على
وبـروز ظــاهـرة ــنـطــقــة  الــنــفـوذ في ا
تـنـظـيم داااعش اإلرهـابي وتـغوّله في
الـشرق االوسط وسيطرة نظام طهران
عـلى أربـعة عـواصم عـربيـة  وتراخي
قـبضـة أمريـكا الـعسكـرية والـسيـاسية
ـصالح وتـهـديـد طهـران ا ـنـطـقة  في ا
بــعـد أن اإلســتـراتــيــجـيــة األمـريــكــيـة 
تــوتّـرت الـعالقـات االمـريـكـيـة مع دول
بـعـد مـجيء الـرئـيس اخلـلــيج الـعـربي
بــايـدن الى احلـكم وهـجـومه اإلعالمي
وإيــقـافه عــلى الـســعـوديــة واإلمـارات 
الــتــعـاون الــتـســلــيـحـي واإلقـتــصـادي
فـشـعرت إدارة الـرئيس بـايدن بـيـنهـما
أن عـالقـــــاتــــــهــــــا ومــــــصــــــاحلــــــهـــــا
اإلسـتـراتيـجيـة في الـشرق االوسط في
مـهب الـريح وإن احلصـار اإلقتـصادي

تــــمــــتّــــد الـــــعالقــــات األمــــريــــكــــيــــة –
الى فترة تواجد مرشد الثورة اإليرانية
االيــرانـيـة اخلــمـيـنـي في فـرنـســا بـعـد
ــــــا قـــــبل ور خــــــروجه مـن الـــــعـــــراق
لـتـهـيـئـته حــيـنـمـا كـان في الـعــراق ذلك
لـقـيـادة الـثورة عـلى شـاه ايـران مـحـمد
بـعـد شـيـطـنـته في داخل رضـا بــهـلـوي
وهـكــذا كــان عـلى مــ الـطــائـرة ايــران
ـتجهة الى طهران التي حملت مرشد ا
مسؤول (السي آي أي) الـثورة خميني 
وشاهده رشد يجلس جوار ا االمـريكي
يـنزل مع اخلمـيني في مطار الـعالم كله
وهـكـذا تـطــورت الـعالقـات بـ طــهـران
االدارة االمـريكية –االيـرانية لتصل الى
ذروتـــــهـــــافي احلـــــرب اإليـــــرانـــــيــــة –
وفـضـيـحـتي إيران –غـيت أو الـعـراقـيـة
في بــالـتـعــاون مع إسـرائـيل الــكـونـتـرا
وهــكــذا عــهــد الـــرئــيس رونــالــد ريــغن
تــــواصل الــــتــــعـــاون الــــتــــســــلـــيــــحي
والــسـيــاسي واإلعالمي بـ الــطـرفـ

حــتى وصل هــذا الــتــعـاون والــتــخـادم
في إسـقــاط نـظـام الـى مـشـاركــة إيـران
صــــدام حـــــســــ وإحــــتالل الــــعــــراق

دعـمــاً اعالمـيـاً وســيـاسـيـاً اإليــرانـيـ 
وهـذا يــضـمن لـهـا وعــسـكـريـاً واضــحـاً
إضـعـاف وتـراخي الـنـفـوذ اإليراني في
سـوريا والـعراق واليـمن ولبـنان الذي
يـــعــاني مـن ســوء وإرتــبـــاك وفــشل في
احلـــكم وتــصـــادمه مع شــعـــبه هــنــاك
فــــحــــال ســـوريــــا أســــوأ من الــــعـــراق
والـــعـــراق أســـوأ من لـــبـــنـــان والــيـــمن
صيرالشعوب وهـكذا تتحّكم أمريكـا 
وتـزعم زوراً وبـهـتـانا أنـهـا تـريـد فرض
في أنـظـمـتـهـا ــقـراطـيـة واحلـريـة  الـد
أكـــذوبـــة ــــصـــنـــوعــــة في واشـــنــــطن ا
ـقـراطـيـة أمـريـكـا تـظـهـرسـوأتهـا في د
قراطـية بل فشل فالحريـة والد الـعراق
ــواطـنـ ســيـاسي وحــكـومي وإفــقـارا

وسـيـطــرة أحـزاب عـلى وقــمع حـريــات 
الـنـفوذ الـسـياسي والـعـسكـري واألمني
قـراطيـة أمريـكا في الـبالد هـذه هي د
فـي الــــــعـــــــالـم فـــــــتــــــبـــــــاً لـــــــهـــــــكــــــذا
تـــضــحـك بــهـــا عــلى ـــقــراطـــــــــــيــة د
إن الـــــــــتـــــــــصــــــــادم الـــــــــشــــــــعـــــــــوب 
األمـريـكي–اإليــراني قـادم بـعـد إنـتـهـاء
صـالح اإلسـتـراتيـجـية الـتـخـادم وأن ا
تــبـرّر هــذا إلمــريـكــا مـثــلــمـا تــبـــــــررّه
إليــران والــضــحّــيــة دائــمــا الــشــعــوب
وقـلــنــا ســابـقــا ونــؤكـد ــــــــــقــهــورة  ا
مـــقــــولـــة وشـــعــــار ال تـــوجـــد عـــداوات
هـكذا بل تـوجـد مـصـالـح دائـمـة  دائـمـة
الـيوم تـنتـهي مصـالح امريـكا مع ايران
لـتـبدأ فـصالً آخر من الـعـداوة بيـنهـما
والـــعــقـــوبــات األوربــيـــة واألمــريـــكــيــة
الـقـاسيـة على إيـران وقـادتهـا وحرسـها
أولى هـــــذه اإلشــــارات الـــــثـــــوري اآلن 
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عـلى شـكل شـوارع ومـدن ايـران كـلـهـا 
إلســـــقــــاط تـــــظـــــاهـــــرات غـــــاضـــــبـــــة
ألنـه أخـذ والــتــخــلّص مــنه  نــظــامــهــا
في طــريق إقـامـة يــشـكّل عــقـبــة كـأداء 
(مـشـروع الشـرق االوسط الكـبيـر) حلم
أمـــــريــــــكـــــا وهـــــدفـــــهــــــا األوحـــــد في
لــهــذا إدارة الـرئــيس بــايـدن ــنــطـقــة ا
انـيا تـعـمل مع بريـطـانيـا وفرنـسـا وا
عــلى إحـالـة احلـرس الـثـوري االيـراني
وفـصائـله على الئحـة اإلرهاب الدولي
وهي مـرحـلـة خـطـيـرة تـدعم تـظـاهرات
الـــشـــعـب االيـــراني إضـــافـــة الى دعم
أوروبـا وأمريـكا لـلمـعارضـة اإليرانـية
وتـزويدها بكل ماحتـتاجه  ومنها ابن
الـشـاه ومر رجـوي زعيـمـة مجـاهدي
فهـل نسـتـطيع خـلق ومـنـظمـة االحـواز
الــــقـــول اآلن أن الــــتــــحـــالـف الـــدولي
ألمـريكا  بدأ فعلياً يعمل إلسقاط نظام
عــكس سـيــنــاريـو طــهــران من الــداخل
غــــزو الـــعـــراق وإحـــتـالله الـــذي بـــدأ
بـــتـــجـــيـــيـش اجلـــيــوش ل(30) دولـــة
ـعـطـيـات الـدولـية تـذهب الى جـمـيع ا
هـذا الـسيـنـاريو لـسبـب بسـيط هو أن
أمـريـكـا وحتـالـفـهـا بـغـزو الـعـراق  قد
فـشل فشال ذريعا وفدمت إدارة اجملرم
أكثر من خمـسة اآلف قتيل على بـوش 
قـاومة العـراقية الـبطلـة فال تريد يـدّ ا
تــكــرار الــســيــنــاريــو الــفــاشل ثــانــيـة
بــــإيـــران ثم أنــــهـــا (دول الـــتــــحـــالف
االمـريكي) التـريد التـغيّـير من اخلارج
 كـي التـــخــــســــر الـــشــــعب اإليــــراني
هي ودول ويـصـطّف مع مـاللي طـهران
الـــتــحــالف تـــدعم وبــقـــوة الــتــغـــيــيــر
الــــداخـــلي وهــــذا مـــانــــراه في ثـــورة

ـمـلـكـة الـعـربـية تـخـلي دول اخلـلـيج وا
الــسـعــوديـة عــنـهــا وخـاصــة في أزمـة
الــنــفط الــتـي تــعـانـي مــنــهــا الــواليـات
ــتـحـدة االمـريـكـيــة وتـخـفـيض انـتـاج ا
وكــــذلك الـــتــــحـــالف الــــنـــفط الــــعـــربي
لــهـذا االســتــراتــيــجي مع الــســعــوديــة
إســـتــشـــعـــرت ادارة بــايـــدن بــاخلـــطــر
وفـــــقــــدان زمــــام االمــــور فـي الــــشــــرق
االوسـط فسـارعت الى اعـادة الـعالقات
لتـضييق اخلناق على ـنطقة  مع دول ا
طــهــران بــعــد فــشل اإلتــفــاق الــنــووي
فــكـانت في مــؤتــمـر فــيــيـنــا  االيــراني 
إســرائــيل تــمــارس احلــرب الــســريـة –
ـواقع احلـسّـاسـة عـلى ا الـســيـبـرانـيـة 
وإغــتــيــال عــلــمــاء ــفــاعـالت طــهــران 
وتدمير األسـلحة النوويـة والباليسـتية
مـؤسسات الطاقة الكهـربائية والنفطية
لــتــعــطــيل نــهــجــهــا وإصــرارهـا عــلى
إمــتالك الـقــنـبــلـة الـنــوويـة واالســلـحـة
خـاصـة بـعـد أن والــصـواريخ احملـرمـة 
أيـــقـــنت اســـرائـــيل  أن إرســـال إيــران
الى حـدود فــصــائل والئــيــة مـســلــحــة 
سـوريـا مـعـهـا  يـشـكّل خـطـراً حـقـيـقـياً
يـهـدّد مسـتـقـبلـهـا القـريب وبـالرغم من
إن إسـرائـيل تقـصف يـوميـاً مـعسـكرات
وتمنع تزويدها ومـواقع هذه الفصائل 
فـإن هذا بـالـسالح والـعـتاد من الـعـراق
ـنع إيـران من اإلسـتـمـرار في دعم لـم 
ــــواجــــهـــة وتــــســــلــــيح الــــفــــصــــائل 
خـطرأمـريكـا واسرائـيل وإبقـاء احلرب
خـــارج إيــران وبــعــد وعـــجــز أمــريــكــا
عـن مــــواجـــــهـــــة إيــــران وإســـــرائـــــيل 
وفـصائلها في العـراق وسوريا ولبنان
والــــيــــمن حــــوّلت الــــصــــراع اآلن الى
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بـعـد مــضي مـا يـزيـد عـلـى اربـعـ عـامـا  من اقــامـة  خـلـيـجي  5 عـام 1979 في
الـعـراق  يـعـود لـيـنـتـظم في الـعــراق مـرة اخـرى وفي مـديـنـة الـبـصـرة الـفـيـحـاء  
ـطـلـة عـلى اخلـلـيج بـحـضـور خــلـيـجي مـتـمـيـز لإلخـوة اخلـلـيـجـيـ من كل الـدول ا
ا بـعث في نفوس الشـعب العراقي بكل جـماهيره العربي نـعم اخلليج العربي  
من اقــصى شـمــاه الى اقـصى جــنـوبه حــيث الـبــصـرة الــشـمـاء  وبـفــرح وسـرور
استـقبل الـعراقـيون اخـوانهم في خـليجي25 حـيث عبـر اجلميع مـن االخوة  التي
الـتقـتـهم الـفـضـائيـات عن الـشـكـر والـتقـديـر لـلـشـعب العـراقي الـذي جـسـده الـكرم
والـترحيب البصري  اليس لذلك ابـعادا سياسيـة واقتصادية واجـتماعية فما هي

مضام هذه االبعاد :
1- الــبـعــد الـســيــاسي : ان اقـامــة خـلــيـجي 25 في مـديــنـة الــبـصــرة الـعــاصـمـة
االقتـصاديـة للـعراق تـمثل نـقطـة حتول في العـالقات السـياسـة ب مـجمـوعة الدول
ـطلـة عـلى اخللـيج الـعربي  ومع بقـية الـدول الـعربـيـة التي سـاهم بعض الـعـربيـة ا
شاركة بـاحلضور وكذلك اإلشـادة عربيا عن مواطنـيها في هذه الـدورة من خالل ا
بـعـد  بـخـلـيـجي 25 مـعـبـرين عن الـدعم واالسـنـاد لـلـعـراق وشـعـبه   بـعـد شـاهـد
اجلـميع مـستوى الـترحـاب باألخوة الـعرب الـقادمـ الى هذه الدورة وبـالتـأكيد كل
ذلك له انـعـكـاسـات عـلى الـعالقـات الـسـيـاسـيـة بـ احلـكـومـات الـعـربـية  وهـو مـا
يحـتـاج الى دعم مـقومـات هـذه العالقـات وهـذه هي مهـمـة احلـكومـة الـعراقـيـة التي
يجب عـليـهـا تعـزيز هـذه العالقـات ب مـجمـوعته واشـقائه الـعرب ال نه دولـة عربـية
اصال وفصال  وهو منـبع احلضارة والتاريخ والتراث  وللعراق مكانة ب اشقائه
ـيادين الدولية واقف السياسـية في مختلف ا ـبادر في الكثيـر من ا العرب  فهو ا
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2- البعد االقتصادي : مثلما لهذا اخلليجي انعكاس على العالقات السياسية ب
الدول اخلليـجية والعربية فان انعكاس ذلك من الناحية االقتصادية سيكون اوضح
ا يـجعل مـنه بـيئـة استـثمـارية حـيث ان ذلك عبـر عن مسـتـوى االمن في العـراق  
جـاذبة لـرؤوس االمـوال الوطـنـية والـعـربيـة  واالجـنبـية    حـيث في العـراق  فرص
ال استثـمارية محفزة كثيرة وكبيرة  وجاذبة  السيـما في ظل حرية انتقال راس ا
والقوى العـاملة مع امكانية تـبادل اخلبرات ب الدول العـربية في مختلف اجملاالت
 كـما ان مـديـنـة الـبـصـرة فـيـهـا فـرص اسـتـثـمـاريـة مـتـعـددة في مـخـتلـف اجملاالت
ـيـاة واحـيـاء مـشـروع الـبـتـروكـيـمـاويـات ومـصـنع كـمـشـروعـات الـطـاقـة وتـصـفـيـة ا
شاريـع الصنـاعيـة و الزراعـية واخلـدمية  ويـحتاج احلـديد والـصلب  وكـثيـر من ا
طلوبة ذلك ايضا الى تـشريعات قانونية  وتسـهيالت   في التعامالت واالجراءات ا
عرقالت والقيود واحملددات  التي  تشكل  عوامل مساعدة على هروب بعيـدا عن ا
ـستثمر  مع امكانـية منح اعفاءات ضـريبة  لفتـرة محددة وفي كل االحوال يجب ا
ـشروعات االسـتثـماريـة والتي يـفترض  نـعم يجب ضـمان حـقوق الـعراق من كل ا

ان تكون لها انعكاسات ايجابية على التنمية والتطور االقتصادي في العراق . 
3- الــبـعــد االجـتـمــاعي : جـســدت جـوالت االخــوة الـعـرب  بــ شـوارع الــبـصـرة
ومـحالتـهـا واسـواقـهـا واحـيـائـهـا الـشـعـبـيـة  والـضـيـافـة الـتي عـكـست مـدى الـكرم
الـعربي لـدى البـصـري  اال طـياب مـدى حب الشـعب الـعراقي ألشـقائه الـعرب من
كل الـدول العـربية   ومدى  الرغـبة  الـكبيـرة   لدى الـعراقيـ في تكـرار زياراتهم
ـشاركـة فيـها  وكـما كن ا نـاسبـات التـي  ـشاركـة في مـختـلف ا الى الـعراق  وا
روى بــعض االخــوان  الـعــراقــيــ عن ردود فـعـل االخـوان الــعــرب عـلـى الـتــهــلـيل
والترحـيب البصـري وحتديد ا خالل اسـتضافة بـعض االخوان العرب في دورهم
 حـيث لـهـذه االسـتضـافـة مـشـاعر كـبـيـرة وجـيـاشة لـدى األخـوة من ابـنـاء اخلـليج
العـربي جمـيعـا الستحـسانـهم طريـقة الـترحـاب واعراف وتقـاليـد الضـيافـة العـربية
التي اشـتهـر بهـا العراقـي عـبر التـاريخ و قد ولـد ذلك انطبـاعا مـغايرا تـمامـا عما
يـشـاع عن فـقدان االمن   كـمـا عـبر عن رغـبـة االخـوة الـعرب في تـكـرار الـزيارات
ـنتشرة في مواقع متعددة من العراق عـالم احلضارية والتاريخية ا لالطالع على ا
ـعــنـيـة من  أقــصى الـشــمـال حــتى  أقـصى اجلــنـوب وهــذا يـتــطـلب مـن الـدوائــر ا
ـواقع من حيث اقامـة  منـشئات اخلـدمة السـياحيـة اجلاذبة  وكل االهـتمـام بهذه ا
مـاله عالقة بـالـتسـهـيالت التي تـوفـر خدمـة سيـاحـية جـاذبة وفي ذلك خـدمة عـامة

واسهام  في التنمية .
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ــعـــايــيــر االجـــتــمــاعـــيــة واالفــكــار وا
والعادات والـتقـاليـد واسالـيب احلياة
والتـفـكيـر والسـلـوك واآلداب والفـنون
الـتي تـمــيـز مـجـمـوعــة مـا او مـجـتـمع
مـع وتـعـطـيهـا االحـسـاس بهـويـتـها
ميزة  وهي اجملتمعية وشخصيتها ا
تــتـغــيــر تـبــعــاً لـلــتــفـاعـل مع الـبــيــئـة
التـاريخـية واجلـغرافـية واالقـتصـادية
ــاديــة الـــتي تــتــواجــد فـــيــهــا تــلك وا
الثـقافـة. ان الثـقافـة االجتـماعـية بـهذا
ــعــنى هـي نــتــاج تــراث مــجــتــمــعي ا
ـثل يـجــري تـنــاقــله عـبــر االجـيــال و
عــمــلــيــة بــرمــجــة لــعـقــول افــراد تــلك
اجملموعة بحـيث يصبح االطار احملدد
ـســتـقــبــلي. بـنــاء عـلى ذلك لـلــنـتــاج ا
طـرحــنـا تـســاؤالً عن مـاهــيـة الـثــقـافـة
?وكيف نشأت ثم األجتماعية للعراقي
تـطـورت ?ومــا هي خـصـائــصـهـا الـتي
عتاد? هذه األسئلة تؤثر في سلوكنا ا
وسـواها هـي ما سـنـلـخص أجـابـاتـها

قاالت.   عبر هذه السلسلة من ا
{ مـنــقـذ داغــر: مـديـر الــشـرق األوسط في

كالوب الدولية لألبحاث.
ميشيل كيلفاند:أستاذة الثقافات األجتماعية

قارنة في جامعة ستانفورد. ا

يعتبـر سمات للشـخصية الـوطنية ما
هو في الـواقع اال مجـموعـة تعـميـمات
ـطـيـة نـادرا مــا تـكـون صـحـيـحـة او

دقيقة.
ثـانــيـا االنــتــقـادات األخالقــيـة. ذكــرنـا
سابقـا إن تاريخ الكـتابة عن شـخصية
الـدول واجملــتــمـعــات في الــعــالم هـو
تـاريخ يـرتـبط مع احلـروب والـغـزوات
الـتي خــاضـتـهــا الـدول ضـد بــعـضـهـا
البعـض وكان الكـتاب يـحاولـون دائما
تـبـسـيط االمـور جلـعـلـهـا مـيـسـرة في
اط الـشـخصـية ح إن الـبـحث في ا
الوطـنيـة أو اجلمـاعيـة يتـطلب مـعرفة
دقيقة و عميـقة بثقافـة تلك اجملتمعات
. واالدهى ان مــعــظـم تــلك الــكــتــابــات
كــــانـت تــــتم بـــــواســــطــــة رحّــــالــــة أو
مستشـرق أو أجانب ال ينـتمون لتلك
الثقـافة. واحـيانـاً كانت تُـكتب من قبل
اشخاص يـكنـون العداء لـذلك الشعب
أو يرون أنفسهم أكثـر ثقافةً وحتضراً
منه. لـذا جاءت كـثيـر من الكـتابات عن
الشخـصية اخلـاصة بشـعب ما او أمة
مـا مـلـيـئـة بـالـتـمـيـيـز الـعـنـصـري او
الوصمات االجـتماعـية الى احلد الذي
جـعـلت بــاحـثـاً مـشــهـوراً مـثل روبـرت

: تمحورت حول موضوع رئيسي
أوال االنتقـادات العـلميـة. وجهت كـثير
من االنتـقادات إلى مفـهوم الـشخـصية
اجلـمـاعــيـة أو الـشــخـصـيـة الــوطـنـيـة
كونه يتبنى مفـهوما تنميـطياً للسلوك
االنــسـانـي ال يـســتــنــد الى مــنـهــجــيـة
علمية رصيـنة. أن معظم ما كتب حول
الـشـخــصـيـة اجلــمـاعـيـة أو الــوطـنـيـة
اسـتنـادا إلى انـطـبـاعـات و مالحـظات
شــخــصــيــة لــلــكــتــاب لم تــبــنى عــلى
مـنــهـجــيـة عـلــمـيــة حـقــيـقـيــة ولم يـتم

اختبارها ميدانيا.
WOD/ WOB ý

ان أبـحاث كـثـيـرة  أجـراؤهـا أثـبتت
عـــــدم وجـــــود عـالقـــــة بـــــ ســـــمــــات
الـشخـصـيـة النـمـطـيـة للـشـعـوب وب
السمات الشخصية الفعلية ألفراد ذلك
الشعب. كما وجدت الكثير من الفروق
الفـردية الـناجـمة عن اخـتالف اجلنس
نطـقة اجلغـرافية ألفراد أو العمـر أو ا
اجملتمع و جتاهلـها من خالل قولبة
شخـصـيـة أفـراد ذلك اجملـتمـع ككل في
. واســـتـــنــادا الـى دراســة ط مـــعـــ
عـلــمـيــة جتـريــبـيــة فـقـد تــوصل أحـد
البـاحـثـ إلى اسـتـنتـاج مـفـاده ان ما

شـخـصـيـة فـرديـة ب أفـراد اجملـتـمع
الــــواحـــد اال انه يــــؤمن بــــأهـــمــــيـــة
اخلـصـائص الـتي تــمـيـز كل مـجـتـمع
وجتـــعـــله يـــطـــبع أفـــراده بـــصـــفــات
سـلـوكـيـة معـيـنـة. بل انـه يؤمـن اكـثر
ط الـــتــفــكــيــر الــفــردي من ذلك ان 
يـتـأثـر كـثـيـرا بـثـقـافـة اجملـتـمع الـذي
يـعيـش فيه الـفـرد.لـقـد خـضع مـفـهوم
الشخصية الوطنية أو اجلماعية إلى
انـتـقـادات كـثـيـرة مـنـذ أواسط الـقـرن
ـشـاكل الــكـثـيـرة الـعـشــرين بـسـبـب ا
ــفــهــوم الــنــاجـــمــة عن تــبــنـي هــذا ا
عـــلـــمــيـــا.وأكـــثـــر هــذه االنـــتـــقــادات

يــــقــــول الــــوردي " أن األفــــراد الــــذين
يعيشون في مجتـمع مع يتشابهون
في بـعض اخلـصـائص الـتي تـمـيـزهم
عن غـــيــرهم مـن أبــنـــاء اجملــتـــمــعــات
ــا نالحـظه األخـرى. وإنــنـا بــالـرغم 
ب أفـراد اجملـتـمع الـواحـد من تـباين
وتـفـاوت نـراهم مــشـتـركـ في صـفـة
عامة جتعلهم يختلفون عن غيرهم في
فــــوارق شـــخــــصــــيـــة واضــــحـــة". إن
?الـوردي يـؤمن مـثل غـيـره من عـلـماء
االجـتـمـاع إن الـشــخـصـيـة هي نـتـاج
اجملتمع الذي يعيش فيه الفرد. وعلى
الــــرغـم من إدراكـه أن هــــنـــــاك فــــروق

كـابالن Kaplan يـتــسـاءل في مــقـال
) وما كتـبه عن معـنى كلـمة(أمـريكـي
يــتـضــمــنه من مــفــارقــات مـنــهــجــيـة
واخالقــــيـــة. واحلـق ان شـــعــــوبـــنـــا
العـربيـة واالسالمـية عـانت جمـيعـها
stigmas من كــثــيــر من الــوصــمــات
االجتماعـية التي وصمت بـها بسبب
كـونهـا عـربـيـة او مسـلـمـة او بـدوية.
الخ. بناءً على ذلك فقد غادر كثير من
العلماء والباحث مفهوم الشخصية
الوطنيـة او اجلماعيـة منذ مدة على
الـــرغم مـن انه ال زال شـــائـــعـــاً عـــلى
صـعـيـد غـيــر اخملـتـصـ وكـثـيـرا مـا
ــشـاكل يــسـتــخــدمــونه دون وعي بــا
نهجية واالخالقية التي يتضمنها. ا
هذه األنـتـقادات جـعلت مـن مصـطلح
الشـخصـية الـوطـنيـة مصـطلـحاً غـير
مــرحـب به عــلـــمــيـــاً عــلـى الــرغم من
. لــذا فــضــلــنــا في شــيــوعه أعالمــيــاً
كــتـابــنــا الـذي عــرض ألهم الــنــتـائج
الـــتي تــوصـــلــنـــا لــهـــا بــخـــصــوص
اجملتمع الـعراقي أسـتخدام مـصطلح
أكـثــر مـوثــوقــيـة وأقل أنــحـيــازاً هـو
مـصـطـلح الـثـقـافـة األجـتـمـاعـيـة. أنه
يــعــنـي مــجــمــوعــة الـــقــيم الــفــرديــة
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ـبرقع وجـود خطط إلقـامة بطـوالت رياضـية جـديدة عـلى مستـويات إقـليـمية أكد وزيـر الشـباب والـرياضة أحـمد ا
ـبـرقع في تـصـريح صـحـفي إنه بـعـد الـنـجـاح الـقـيـاسي لـبـطـولـة خـليـجي  25من جـمـيع اجلـوانب ودوليـة.وقـال ا
التنـظيميـة والفنيـة تفكـر وزارة الشباب بـجدية إلقامـة بطوالت جـديدة بالتـنسيق مع احتاداتـنا واألطراف األخرى
قبلة للـبطولة اخلليجـية ستحدد طبيـعة مستوى النجاح بـرقع أن األيام ا عـلى مستويات إقليـمية ودولية.وأضاف ا
تـحقق ألهداف بـطولة خـليجي 25 وتـطويـر وإنعاش الـرياضة في الـعراق واالنتـقال إلى مصـاف الفرق النهـائي ا
ـبرقـع أن وزارة الشـبـاب سـتـبـقى الـراعي األكـبـر لـكل الـفرق .من نـاحـيـة أخـرى أكـد ا ـعروفـة دولـيـاً الـريـاضـيـة ا
ـتوازن لـهـا لتـأهيل جـميع بـرامـجهـا التـنظـيـميـة والفـنيـة وكذلك الريـاضـية في الـعراق وتـقد الـدعم الـكامل وا

تشجيع إقامة البطوالت احمللية خملتلف األصناف الرياضية.
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أعلنت دولة الكويت أن نحو 55 ألف
شـخص عــبـروا احلــدود الى الـعـراق
بـيـنـهم نـحو 25 ألف مـواطن كـويتي
وهــو رقم غـيــر مـســبـوق مــنـذ الــعـام
1990 في وقت يـتــجه الـعــراق لـفـتح

منفذ سفوان بشكل دائم.
ونـقلت وسـائل االعالم الـكـويـتـية إنه
خالل الفترة من 28 ديسمبر 2022
حتى 13 يـنـاير 2023  بـلغـت أعداد
ــسـافـرين إلـى الـعـراق عــبـر مــنـفـذ ا
الـعبـدلي 55 ألـفاً و472  من بـيـنهم
25 ألـفـاً و137 كـويـتـيـاً و 1565من
قـيـمـ بـصـورة غيـر قـانـونـية فـئـة ا
الـــبــدون و 1534من الـــســـعـــوديــة
و6859 من الــــبـــحـــرين و 7509من

الـعراق و 295من الـيمن و221 من
قــطـر و 38من اإلمــارات بــاإلضــافـة
إلى مـسـافـرين من جـنـسـيـات عـربـيـة

وخليجية أخرى".
وأشـــــارت إلـى أن ارتـــــفــــــاع أعـــــداد
سـافـرين عـبر احلـدود الـبريـة مرده ا
إلـى الـــســمـــاح لـــهـم بــالـــدخـــول إلى
األراضي الـعـراقـيـة من دون تـأشـيـرة
مـــســـبــــقـــة وأن وزارة الـــداخــــلـــيـــة
اسـتـنـفـرت كــامل قـوتـهـا األمـنـيـة في
ــعـــبــر لـــتـــســهـــيل ذهـــاب وعــودة ا
ـشــجـعـ الـذين تـابــعـوا مـبـاريـات ا

نتخب الوطني الكويتي. ا
ـصـادر الى جنـاح اخلـطـة ونـوهت ا
األمـــنــيـــة الــتي كـــانت أول اخـــتــبــار
لـتــنـظـيم هــذه األعـداد الـكـبــيـرة غـيـر
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بــدء الــعــد الــتــنــازلي لــبــطــولــة
خلـيجي25 بكـرة الـقدم اجلـارية
في مــديـنــة الــبـصــرة ولم يــبـقى
فـقط ثالث مـبـاريـات عـلى نـهـاية
مـنـافسـات البـطـولة عـنـدما تـقام
إلـيـوم اإلثنـ مـبـاراتي الـنصف
النهائي ثم لقاء اختتام البطولة

قبل . اخلميس ا
WFÐ—_« ‚dH «

وجتــد الـفــرق االربــعــة نـفــســهـا
امــام اهم اخـتــبــارات الـبــطــولـة
ســتــتـابــعـهــا جـمــاهــيـرهــا عـلى
أعـصـابـهـا وتـعـلم وقـوفـهـا عـنـد
مــفــتـــرق طــرق ولــذلك ســتــلــعب
بــشــعــار نــكــون او ال نــكــون في
مــواجــهـــتــ ســـتــكــونـــان عــلى
أشدهـا وسيكـون ملعب الـبصرة
الــــدولي عـــلى مــــوعـــد مع قـــمـــة
حـاســمـة فـي الـنــصف الـنــهـائي
االول لــلــبــطــولـة عــنــد الــرابــعـة
والــربع عــصــرا بــ مــنــتــخــبي
الــعــراق وقــطــر بـيــنــمــا تــلــتـقي
الـبـحـرين وعـمــان عـنـد الـثـامـنـة
ـيــنـاء والـربع لــيال في مــلــعب ا
ويــــدخـل الــــوطــــنـي ونــــظــــيــــره
قـطـرمـواجهـتـهـما وهـمـا يـدركان
ان الــــفــــوز وحــــده من يــــحــــسم
الـــتــاهـل واالنــتـــقـــال مـــبـــاشــرة
خلـوض لقـاء النـهـائي ومطـلوب
من العبي الوطني الظهوربشكل
ــاضــيـة ـبــاراة ا مــخـتــلف عـن ا
رغم الـفــوز الـكـبــيـر عـلـى الـيـمن
لــكـن كــان ظــهــورامــتــبــايــنــا في
ــســـتــوى خــصــوصــا الــشــوط ا
األول من أجل احلــــصـــول عـــلى
فـرصة الـفوز امـام مـهمـة معـقدة
و غيـر سهـلة رغم ظـروف اللعب
ـنافس الـتي يحـضى بـها امـام ا
وطـــبـــيـــعـــة و اهــمـــيـــة الـــلـــقــاء
وبامكان الوطني حتقيق وحسم
االمـــور واخلــروج بـــالــنــتـــيــجــة
ـتــلك حــظـوظ ــطـلــوبــة كـمــا  ا
احلصول على اللقب الرابع لكن
الـــتـــحـــدي ســـيـــكـــون اكـــبـــر مــا
يـــتــوجـب عــلى الـــتــشــكـــيل بــدء
الــــلـــعب بــــحـــذر شـــديــــد لـــقـــوة
ـنـافس الــذي اليـريـد الــتـفـريط ا
بـهـذه الــفـرصـة بل ســيـقـاتل من
أجـلـهـا وقبـلـها تـريـد قـطر تـغـير
ـــنـــتـــخـب وتـــقــد االداء وجه ا
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ــــنـــتــــخـب الـــعــــراقي أكــــد جنم ا
الـــســابق هـــوار مال مـــحــمــد أن
مـدرب أسـود الـرافـدين خـيـسـوس
ـلك فـرصــة تـاريـخـيـة كـاسـاس 

Æ25 حلصد لقب خليجي
وقال مـحمـد في تصـريح صحفي
كـاســاس مـحــظـوظ في الــنـســخـة
ـديـنة الـبـصرة ـقـامة  احلـالـية ا
بالعراق.وأضاف يجب أن يستغل
ـنتـخـبات كـاسـاس ظهـور بـقيـة ا
بــــصــــورة مــــتــــفــــاوتــــة بــــاألداء
وشـاهـدنـا مـسـتـويـات مـتـواضـعة
لــبــعض الـــفــرق الــكــبـــيــرة مــثل
اإلمــارات والـــكـــويت إلى جـــانب
مشاركة السعـودية وقطر بالصف
ـنـافـسـة جـاءت عن الـثـاني.وزاد ا
طريق الـبحـرين وعـمان وبـإمكان
كاساس أن يقود العراق لإلجناز
وخطـف لقب الـبطـولة بـعد وضع
ناسب.وتابع اجلماهير التكتيك ا
ـنـتـخب الـكـبــيـرة الـتي سـانــدت ا
الـــعــراقي تـــســتــحـق أن حتــتــفل
بـلـقب جــديـد والـفـرصــة مـواتـيـة
لــتــحـــقــيق الــكــأس اخلـــلــيــجــيــة
الرابـعة.وخـتم مباراتـنا أمـام قطر
حتـــتــــاج تـــعـــامال ســــلـــيـــمـــا من
كاساس الختيـار أدواته السليمة
فـي كــسب الــنــتـــيــجــة والــتــفــوق
والوصول للمـباراة اخلتامية في
ــــــؤازرة الــــــكـــــبــــــيــــــرة من ظـل ا
اجلــمـاهــيـر الـعــراقـيــة الـعــاشـقـة

ألسود الرافدين.
وفي سـيـاق مـنـفـصل جـذب العـبو

ـنــتـخب الــيـمــني األنـظــار بـقـوة ا
خالل بــطـولــة خــلــيـجي  25الـتي
ا تـستـضيـفهـا مديـنة الـبصـرة 
حـفـز العـديد مـن األنديـة الـعراقـية
والـعـربـيـة لـلـتـقـدم بـعـروض لضم

بعضهم.
ـنـسق اإلعالمـي في بـعـثـة وقــال ا
منـتـخب الـيـمن بـبـطـولـة خـلـيجي
25 مـنصـور الدبـعي عـبر حـسابه
في مـوقـع الـتــواصل االجــتــمـاعي
فــيـــســبــوك تـــلــقى  7 العـبـ من
منتخبنا الوطني األول لكرة القدم
عروضـا احتـرافيـة رسمـية وجادة
من أنــــديـــة بــــالـــدوري الــــعـــراقي

صري. والعماني وا
وتـابع بـالـتـوفـيق لـهـذا اجلـيل من

. يستحقون الكثير. الالعب
ويــخـوض نـاصـر مـحـمـدوه وهـو
ـــنــتـــخب جتـــربــة أبـــرز العـــبي ا
احــتــرافــيــة نــاجــحــة في الــعـراق

وسبق أن لعب مع أكثر من ناد.
كـمــا يـتـواجــد في الـعـراق حــالـيـا
ن ـــهـــاجم الـــدولي الـــيــمـــني أ ا
ـيدان جهاد الهاجـري ومتوسط ا
عبد الرب كما سبق لالعب عالء
الــــصــــاصي وأحــــمــــد الــــصـــادق
االحــــتـــراف هـــنــــاك في ســـنـــوات
ســــابـــقــــة.ورغم خــــروجه من دور
اجملـــمـــوعـــات بـــاخلـــســـارة في 3
مــبــاريــات أمــام الــســعــوديـة 0-2
وعــمــان 3-2 والــعــراق 5-0 إال أن
ـنتـخب الـيـمني ظـهـر بأداء الفت ا
ــهــتـمــ وحــصل أثــار إعــجــاب ا

العبوه على اإلشادة.
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أعلن رئـيس الـلجـنة األمـنـية لـبطـولة
خليجي 25 غالب الزامـلي عن نصب
خــمس شــاشـــات عــمالقــة في أمــاكن
ـيـناء قـريـبـة من مـلـعـبي الـبـصـرة وا
نتـيجـة الكـثافة اجلـماهـيريـة الهـائلة
باريات توقع أن تشهدها البطولة  ا
نصف نهائي والنهائي.وقال الزاملي
ـتـوقع إن أعـداد اجلــمـاهــيـر فـاقـت ا
وحتسـبـاً حلدوث اربـاك في الـتنـظيم

ـتـبـقـيـة  لـلــمـبـاريـات احلـاسـمــة ا
االتفاق مع أمـ بغداد عـمار موسى
وبـالـتـعــاون مع مـديـر شـركـة الـرايـة
عـلى صـرف خــمس شـاشـات عـمالقـة
جـــدا تـــوضع في أمـــاكن قـــريـــبــة من
ـيـنـاء لـتـشـاهـد مـلـعـبـي الـبـصـرة وا

اجلــمـاهــيـر الــعـراقــيـة واخلــلـيــجـيـة
قـبـلة وجتـنب حدوث أي بـاريـات ا ا
إربـاك باجلـانب الـتنـظـيمي مـوضـحاً
أنه بعد أن شهد اإلقبال اعدادا هائلة
ـنــظــمـة جــدا تــعــذر عـلـى الـلــجــنــة ا
ـبـاريـات الـسـابـقة اسـتـيـعـابـهـا في ا
ـنـتـخب حـتى الـتي لـم يـكن طـرفـهـا ا
العراقي.وأضـاف انه وبالتـنسيق مع
قــيــادة عــمـلــيــات وشــرطـة الــبــصـرة
ســتــبــاشــر الــيـوم الــكــوادر الــفــنــيـة
بنـصب الشـاشـات العـمالقة الكـمالـها
وســتـكــون جــاهـزة بــعــد غـد االثــنـ

باريات. تابعة جماهيرنا العزيزة ا
ودعـــا الــزامـــلـي جـــمـــهـــور الـــعــراق
ن لم يتسنى لهم واخلليج الواع 
احلــصــول عــلى تــذاكــر الــدخــول ألن

ــقــبـلــة عــبـر ــبــاريـات ا يــتــابــعـون ا
الــشـاشــات الـعــمالقـة الــتي بـاشــرنـا
بنـصبـهـا في البـصرة وذلك من اجل
اجنــاح الـــبــطــولــة وعــدم حــدوث أي

إربـاك في انـسـيـابـيـة دخـول وخـروج
اجلــمــهــور وحــفــاظــا عــلى اجلــانب
الـــتــنـــظــيــمـي الــذي يــعـــكس صــورة

إيجابية وحضارية للعراق.
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ـقامة وانا اتـابع مبـاريات بـطولة  اخلـليج الـعربي ( خـليجي 25) لـكرة الـقدم  وا
في مـديـنـة الـبـصرة الـعـراقـيـة  واحلـديث عن كـرم اهل الـبـصـرة وفـرحـتـهم بـهذا
ـدينة الـعريقة العرس الـعربي  احبـبت ان اعطيـكم نبذه بـسيطـة عن تأريخ هذه ا
في الـتـأريـخ اإلسالمي والـتي اجنـبت الــعـديـد من عـلـمــاء األمـة  وارتـبط اسـمـهـا
بالـعديـد من مدارس الـفقه االسالمي اخملـتلـفة  ومن خالل ذلـك نعرج عـلى جزء
من تأريخـنا الـيمـني العـريق  . فبـعد فـترة من معـركة الـقادسـية الـشهـيرة والتي
ـسـلمـ وبـ الفـرس وكـان اكثـر من ثـلث اجليش االسالمي جرت بـ الـعرب ا
ـعركة  من ابناء اليمن  امر اخلليفة الراشد  عمر ابن اخلطاب  رضي في هذه ا
الله عنه ببناء مدينة البصرة  وهي اول مدينة يتم تأسيسها بعد الفتح االسالمي
لـلـعـراق عن طـريق الــصـحـابي اجلـلـيل عــتـبـة بن غـزوان  وتـأتـي بـعـدهـا مـديـنـة
(الكـوفة ) التي اسـسهـا قائد مـعركـة القـادسية الـصحـابي اجللـيل سعد بن ابي
ـناذرة  وقد اتـخذها اخلـليفة وقاص عـلى مقربـة من مدينـة ( احليرة ) عـاصمة ا
الراشـد عـلي بن ابي طـالب رضي الـله عـنه  عاصـمـة لـلدولـة في عـهـده  وما ان
انتهى عُتبة بن غزوان من تأسيس البصرة  حتى وجه  اخلليفة عمر بن اخلطاب
دينة ما يقرب من ست الف شخص من القبائل العربية اخملتلفة ليسكنوا هذه ا
نـاطق الـشـرقيـة وفـتح بالد فارس ولـتـكون قـاعـدة لتـسـييـر اجلـيـوش منـهـا الى ا
ومن ضمن تـلك القبائل التي سكنت البـصرة  العديد من القبائل الـيمنية منها  :
قبيلة القساملة  وبنو النجار  وبنو االشعر   وبنو  بجيلة  وبنو احلارث  وبنو
الــنـخع   وبــنـو حــمـيـر  وبــنـو احلــتـات وقــد سـكن بــنـو احلـتــات  في ضـواحي
البصـرة   اما في العراق كـافة فهناك الـعديد من القبـائل اليمنيـة التي استقرت
بـهـا بعـد الـفتح االسالمي لـلـعراق وبالد فـارس  والـذي كان لـلـيمـنـي فـيه الدور
الــكـبـيــر . ويـذكـر انـه وبـعـد ســيل الـعــرم األول والـذي تـفــرقت بـعـده أيــدي سـبـأ
نزحت من الـيمن اربـعة من بـطـون سبـأ وبقـيت ستـة   فالـذي بقي في الـيمن هم
ـار وحــمـيـر ) وهــؤالء هم من اسـسـوا (مـذحـج وكـنـدة واألزد  واألشـعــريـون وأ
بعـدها دولة سبأ الثانية ودولة مع  ودولة قتبان ودولة أوسان ودولة حضرموت
لك السبئي  ( كرب إيل وتر ) ومع  وقد توحدت بعدها اليمن بالكامل على يد ا
ـالك عـديـدة  ولـكنـهـا مـا لـبثت ان ضـعف الـدولة الـسـبـئـية  تـفـكـكت الـيمن الى 
لك الـتُبع (ملشان أر ذي يزن  ) اول تبابعة عادت لـلتوحد من جديد  على يد ا
الـدولة احلميرية آلتي تأسست عام (275م ) وشـمل سلطانها كل أرجاء اليمن .
وفي عـهـده انـتـهت  مـأرب كـعـاصـمـة ومــديـنـة رئـيـسـيـة  واصـبـحت صـنـعـاء هي
لـوك   كـما وصـفهـا ابن خـلدون عـاصمـة الـدولة احلـمـيريـة وقـاعدة  الـتـبابـعـة وا
وذلك منـذ عهـد الـتُبع احلـميـري األول (مـلشـان أر ذي يزن ) الـى عهـد حفـيده
ــيالدي  ثم ابــنه ( مــعــدي كـرب بن ســيف ابن ذي يــزن  في الـقــرن الــسـادس ا
سـيف بن ذي يــزن ) آخـر مـلــوك حـمـيــر الـتـبــابـعـة  ويــرجع اصل هـذه االسـرة
ديـرية نصاب اليـزنية التـي تعاقبت عـلى عرش مُلك حـمير  الى ( وادي عـبدان 
محـافظة شبوة في شرقي اليـمن )  هذا ما كان من شأن بطـون سبأ الستة التي
بقـيت في اليـمن بـعد حـادثة سـيل العـرم االول ... وامـا بطـون سبـأ االربعـة التي
نـزحت من الـيـمن بـعـد سـيل الـعرم األول فـهي ( خلم وعـامـلـة  وجـذام وغـسان )
ناذرة في العراق وكانت عاصمتها لكة ا ناذرة الذين اسسوا  ومن خلم جاء ا
ؤرخ نـذر بن ماء السمـاء)  كما اوضح ذلك ا ( احليـرة ) ومن اشهر ملـوكها ( ا
اليـمني الشـهيـر محـمد حسـ الفـرح  رحمه الـله في كتـابه البـديع ( اجلديد في
تـأريخ دولة وحضارة  سـبأ وحمير ) ج .. 2وهـكذا جند ان التـواجد  اليمني في
الـعـراق من قـبل اإلسالم وبـعـده  حتى انه مـن ضمن الـتـسـمـيات الـعـديـدة  التي
ـوصل )  هو اسـم  ( خوالن )  كـمـا اشار الى اطلـقـها  الـعـرب عـلى مديـنـة  ( ا
قـدسي في كـتـابه ( أحـسن الـتـقاسـيم ) وذكـر ذلك عـمـاد الـدين خـليل في ذلـك ا
وصل ) .  واصل هـذه التـسمـيـة ترجع الى قـبيـلة ( كتـاب ( خطـوات في تـراث ا
وصل في خوالن عـامر ) في محافظة صعدة التي نزح العديد من ابنائها  الى ا
العصـر اجلاهلي نتيجة حروب قبلية  ثم حلقـهم قسم كبير من هذه القبيلة اثناء
مشـاركة  القـبائل اليـمنـية في اجليـوش االسالمية لـفتح الـعراق وفارس واسـتقر
قـسم كـبـير مـنـهم هـنـاك ..   فـيـا ابـنـاء وطـني الـيـمـني الـكـبـيـر  اقـرأوا تـأريخـكم
وافـهـموه جـيـدا وخذوا مـنه الـعظـة والـعبـرة  واياكـم ان يدب الـيأس فـي نفـوسكم
فالـتـاريخ جوالت ومـا تـعـيشه الـيـمن األن هي جـولة من جـوالت الـتـاريخ التي لن
تدوم   فـكما عرفـتم كانت اليـمن تنكمـش وتتفكك ثم تـنهض وتنـطلق من جديد 
الى كل السـاسـة والقـادة في هذه الـبالد اقرأوا تـأريخ بالدكم جيـدا وستـدركون
ـشـاريع الـصـغـيـرة انه يـدون اسـمـاء الـعـظـمــاء فـقط امـا الـضـعـاف واصـحــاب ا
والـذين يـقـدمـون مـصـاحلـهم عـلى مـصـلحـة بالدهـم فهـم في سـطور الـتـأريخ من

تاع ..  سقط ا
نـعـود بكم مـن جديـد الى مـدينـة الـبصـرة. فـنقـول : سالم الـله عـلى بصـرة الـفقه
والــعــلـم واألدب . والــتي اجنــبـت الــفــقـــيه الــزاهــد احلـــسن الــبـــصــري  وعــالم
البصريات والفيزياء احلسن ابن الهيثم  واخلليل بن احمد الفراهيدي  مؤسس
عــلم الــعــروض  وأبــو األسـود الــدؤلـي واضع اصــول الـتــنــقــيط في الــكــتــابـة 
والعالمـة اجلاحظ صاحب كتاب ( الـبخالء)  وغيرهم الكـثير والكثـير من العلماء
واألدباء وبـقية  الـعلوم اخملـتلفـة  سالم الله على بـصرة العـروبة وقاعـدة جيوش
اإلسالم . سالم الـله عـلى اجـسـادا تـرقـد هـنـاك في ارض الـبـصرة مـن األجداد
واالحـفاد ومن كل الـذين جاهـدوا من اجل رفع راية االسالم . سالم الـله علـيكم

يا اهل البصرة العربية اإلسالمية.
{ عن مجموعة واتساب

ال حــديث الــيـوم في الــشـارع الــعـراقي واخلــلـيــجي وحــتى الـعــربي يـعــلـو عن
مـشاهـد الـفـرح الـتي تعـيـشـها الـبـصـرة التـي باتت مـحـطـة لألنظـار واالهـتـمام
ومركـزا للـمتـابعـة والتـرقب وهي حتـتضن األشـقاء في اخلـليج الـعربي والـيمن
في خـليجي  25الذي يـقام ألول مرة في مـدينة الـفيحـاء وبعد انـتظار 44 سـنة

عن اإلطاللة األولى للبطولة من العاصمة بغداد عام 1979.
وواحدة من مـظاهر النـجاح  التوافـد الكبيـر للجمـاهير سواء من الـعاصمة أو
محـافظـات الـعراق األخـرى  أو من دول مجـلس التـعـاون العـربي بعـد إن فتح
العـراق أبوابه الستقبال األشقاء  فيمـا كانت مبادرات أهل البصرة محل ثناء
وإشادة من الـداني والـقـاصي في مـواقف ليـست غـريـبة عن الـشـعب الـعراقي
يـناء شاهد عـلى روعة هذه ضـياف والكـر  وان مدرجات جـذع النخـلة وا ا
ـبـاريـات التي تـكـون طـرفـها اجلـماهـيـر اجلـمـيـلة الـتي تـتـسـابق لـلتـواجـد في ا
ـشاركة في مـشهـد غيـر مألوف نـتخـبات ا نتـخب العـراق وأيضـا مبـاريات ا ا

على مباريات بطوالت اخلليج في نسخاتها السابقة.
أسود الـرافدين وصـلوا إلـى محـطة الـدور نصف الـنهـائي واإلعالم يركـز على
الـفــوز بـالــكـأس  ,واجلــمـهــور يــريـد إن يــنـسـى أحـزان اخلــروج الــقـاسي من
تصفـيات بـطولـة كاس العـالم  ويطـالب العبيه إن يـصنـعوا لهم فـرحة كـطموح
مشـروع جدا بعد إن غاب الكأس عن خزيـنة احتاد الكرة منذ عام 1988 وهو

العام الذي شهد فوز العراق باللقب الثالث  إذ سبقه لقبي 1979 و1984.
واألجــمل  حـركــة األعـمـار الــتي شـهــدتـهـا الــبـصـرة وتــصـاعـد وتــيـرة اجنـاز
يـناء الرياضي  30 ألف مـتفرج بعـد أكثر من عشر شـاريع وافتتـاح ملعب ا ا
سنـوات على وضع حجر األساس  فـيما شكل احلدث الـرياضي حالة حتدي
للحـكومة احمللية لالهتمام بـشكل أكبر في أكمال البنيـة التحتية وإنشاء الطرق
اجلديـدة وتـأهيل اجلـسـور  وإعادة احلـياة إلـى كورنـيش شط الـعرب بـإطاللة
جميـلة جعلت اجلماهير العراقية والـوافدين يحرصون على التواجد واالحتفال

بانتصارات فرقها أمام أنظار الشاعر الكبير بدر شاكر السياب .
الطموحات تكبر  واألمنيات تتحقق  وعرس اخلليج في
الـبصرة 2023 يـفتح أبواب األمل لتـضييف بطوالت
ـسـئـولـ اليالء مـشاريع رياضـيـة مـقـبـلة  تـدفع ا
الـبـنـى الـتـحــتـيـة الــنـصـيب األكــبـر حـتى نــشـاهـد
اضـية ازدهارا عـمـرانيـا ينـفض غبـار الـسنـوات ا

يزانيات ضخمة واجنازات على الورق .

ـميـز بعـد الـسقـوط اخمليب في ا
كـــــأس الــــــعـــــالـم رغم اخــــــتالف
مسـتويات الفـرق في البـطولت
امام السـعي للتـخفيف من وجع
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ومن جـديد يـعـلق كاسـاس اماله
عـلى انـتـفـاضـةجـديـدة من خالل
ـنظم و بـتركـيز وتـقد الـلعب ا
االداء الــــــــســــــــريـع والــــــــقـــــــوي
واالسـتـحـواذ عـلى الـكرة واالهم
الـتعـامل مع الفـرص وترجـمتـها
واسـتغالل ظـروف الـلعب بـشكل
جيد حيث زخم اجلمهور الكبير
الذي لم تعد تسـتوعبه مدرجات
ـــلــعـب مــا يـــضـــطـــر الــبـــعض ا
ـــتـــابـــعـــة مـــبـــاريــات الـــذهـــاب 
ـنـتـخب عبـر الـهـاتف والتـلـفاز ا
وفـي اي مـــــكــــان مـــــتـــــاح مع ان
الـشعـور بالطـمأنـينـة ال ياتي اال
ـيداني والـكل يـريد بـاحلضـور ا
ان يكـون دورا لـهم للـشد من ازر
ـــهـــمــة الـــتي الـالعــبـــ لـــدعم ا
يــنــتــظـر ان تــنــتــهي كــمــا يـجب
لــلــحـــفــاظ عـــلى نــظـــافــة ســجل
ــــنــــتــــخب الــــذي مــــر من دون ا
خسـارة من تصـفيـات اجملمـوعة
االولـى ولـــــــوذلك بـــــــات فـي طي
الـنــســيـان الن احلــديث مــنـصب
عـلى مـواجـهـة الـيـوم الـغـاية في
الـصـعـوبة رغـم ان االداء حتسن
بـعض الـشـيء مـدعـومــا بـخـبـرة
ـــهـــمــة ـــدرب اإلســـبـــاني في ا ا
ـــنــتـــخب ويــريــد االولى له مع ا
االحـتــفــال مع اجلـمــيع بــاحـراز

اللقب في بداية مشواره .
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مـن جانـبـهـا تـريـد قـطـر الـظـهور
بـــحــضــور مـــؤثــر بـــســبب نــوع
نـافسة هـمة واللـعب بدوافع ا ا
على الـلقب ما يـدفع االعب الى
بــذل أقـصى اجلــهــود والــتــطـلع
بكل قوة لـعرقلة الـوطني ومؤكد
سـتـلـعب بـالـطـريـقـة الـتي تـؤمن
لـــهــا بـــلـــوغ الــنـــهــائـي بــعـــدمــا
اتــضــحت صــورة الــفــريق امــام
درب برونوبتـنيرو الذي يكون ا
قــد حـدد وعــالـج االخـطــاء الــتي
رافـــقت مـــبـــاريـــات تـــصـــفـــيــات
اجملـمـوعـة بـعــدمـا تـأهـلت بـشق
االنــفـس عــلى حــســاب اإلمـارات

حـيـنــمـا أدركت الـتــعـادل الى مـا
قـبل دقـيقـتـ عـلى نهـايـة الوقت
و كـــادت ان حتــرم من الــوصــول
إلى لـقـاء الـيـوم وقـبـلـهـاخـسـرت
من الـــبــحــرين بــهــدفــ لــواحــد
لـكـنـها جتـد نـفـسهـا امـام فـرصة
البــد من اســتــغاللــهــا والن مــثل
هــكــذا مــواجــهــات حتــسم بــاقل

الفرص .
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وتتـطلع بـطلة الـنسـخة السـابقة
نجز للمرة الثانيه الى صناعة ا
عــــلـى الـــتــــوالـي في ظـل وجـــود
اغـلــبـيـةاجملــمـوعـة الــتي حـقـقت
لقب بطـولة قطر 24كما ستدخل
بـــوشــاح الـــبـــطل وهي اســـاســا
وضعت هدف اللقب امام عينيها
عــنـدمــا تــخـوض مــهـمــة لــيـست
بــالــسـهــلــة امـام عــمــان وتـظــهـر
حتديـا للفـريقـ اللذين يـشهدان
اســتــقـرارا تــدريــبــيـا ويــضــمـان
مـجـمـوعـة تـلـعب سـويـة مـن مدة
وكالهــمــا يــحــاول اإلبــقــاء عــلى

فرصة الفوز.
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ويـخـطط سـوزا مـدرب الـبـحـرين
الـــذي احـــدث تـــطـــورا واضـــحــا
ـــنـــتـــخب وجـــعل يـــقـــدم داخـل ا
مستويات ثابتة وتدرك عناصره
ـواجـهـة األخـطر سـتـكـون امـام ا
مــا يـــتــوجب عــلـــيــهــا الـــظــهــور
متوازنـة في ظروف لعب تـتطلب
االهـــتـــمـــام بـــاألداء امـــام رغـــبــة
احلــفـاظ عــلى الــلــقب عــلى بــعـد
ــواصــلــة خــطــوة مـــايــدفــعــهـــا 
حتقيق االجناز االول في مسيرة
ـنـتــخب في جــمـيع مــشـاركـاته ا
ويـــحــضـى الــفـــريق بـــاهـــتـــمــام
عنـي بادارة الـلعبـة وجمهور ا
ــتــو قع ان بــحــضـر ــنــتــخب ا ا
اليوم بكثافة في ظل التسهيالت
التي امنـها مجـلس الوزراء امام
الـفرق لـدعم مـهـمـة مـنـتـخـبـاتـها
ويامل جمهور البطل أن سيلعب
فــــريـــقــــهم االبــــقــــاء عـــلـى امـــال
الصراع عـلى اللقب في الـبطولة
الـتـي سـتـحــمـلــهـا ذاكــرة الـفـرق
وجـماهـيرهـا التي تـمضي أيـاما
ا لم تألقها اطالقا في جميلة ر
الــبـطــوالت الـســابـقــة وسـتــكـون
الــبــحــرين امــام اخــتــبــار كــبــيـر

واجهة قطر  U³¹—bð ∫ الوطني يستعد عبر وحداته التدريبية 

عـــنــــدمـــا تــــواجه عـــمــــان الـــتي
سبقتها قبل يوم خلوض مباراة

إليوم.
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وسـتـلـعب عـمـان بـاهـتـمـام اكـبر
امـام طـبـيـعـة الـلـقـاء رغـم تـفاؤل
رودولــــفـــو فـي ان يــــلــــتــــقي في
النـهائي مع العـراق لكن الو اقع
شـيءوالـــتـــمـــنـــيـــات شيء آخـــر
كن الـتقـليل من شـأن عمان وال
الـتي أخـذت تـظـهـر بـوضوح في
الـــبـــطـــوالت االخـــيـــرة و قـــدمت
مباريات متـوازنة في البطولة و
الــدخــول في مــنـافــســات الــيـوم
ــرور بــثــقــة من بــوابـة وتــامل ا
الـــبــحـــرين وسط نـــظـــرة العــبي
الــفـريق لــلـقــاء بـاهــتـمــام كـبــيـر
والـسعي لـلـفوز الـذي سـيقـربهم
ــقـدور من خــوض الــنــهـائـي و
الـفــريق من ذلك الـذي يـقـدم االن
كـرة سـهـلـة لــكـونه مـنـظم وقـادر
على صنع الـفارق وقهـر منتخب
الــبــحــربن اجلــاهــز وهــو االخـر
الــذي بــلغ لـــقــاء الــيــوم من دون
خــــــســـــارة والتــــــريــــــد عــــــمـــــان

ــــغـــادرةبل ا
الـــــــبــــــقــــــاء
لــلـــنــهـــايــة
بـــــــــــعـــــــــــد
جنـــاحـــهـــا
فــــــــــــــــــــــــي
اجملـمـوعـة
وقـادرة ان
تقدم حتت
انـــــــظـــــــار
جمـهورها
الذي يريد
االسـتمتاع
بـــــــــاألداء
ورحــــلـــة
الــبــحث
عـــــــــــــــــن
النتيجة
وان

يـشـهـد واحدة
مـن الــــــبــــــطـــــوالت
ـــتـــقـــدمـــة والـــتي ا
شــدة اهـل اخلــلــيج
عــــــلى مــــــخــــــتــــــلف
تابعتها. مستوياته 

مهدي كر

سبوقة في منفذ العبدلي منذ العام ا
1990 إذ إن العـبـور إلى العـراق كان
مــقـــتــصــراً في الــســـابق عــلى زيــارة
ـقـدسـة ورحالت الـقـنص الـعـتـبــات ا

ونقل البضائع.
فـي ســيــاق مــتـــصل أعــلــنـت هــيــئــة
نافـذ احلدوديـة العراقـية أن اعداد ا
الوافدين من مـنفـذ مطار الـبصرة من
تاريخ  2023 / 12/ 28لغاية الساعة
12:00 لــيالً من يــوم 2023 / 1/ 14
بلـغت  16874شـخصـا فـيـمـا بـلغت
اعــداد الــوافــدين من مــنــفــذ ســفـوان

 38527شخصاً".
واوضـــحت ان اجملـــمـــوع اإلجــمـــالي
للـمـنفـذين من الـوافـدين بلغ 402.55
" مــبــيـــنــة ان "الــوافــدين شـــخــصــ

تــوزعــوا مـا بــ العــبي مــنـتــخــبـات
ووفــود رســـمــيــة وقــنــوات إعالمــيــة
وجــمــاهــيـر.كــمــا نـقــلت الــصـحــيــفـة
الكويتية عن مصادر حكومية عراقية
مــطــلـــعــة أن ثــمــة تـــنــســيـــقــاً عــالي
ــسـتــوى بــ اجلـانــبــ الـكــويـتي ا
والـعـراقي لـوضع آلـيـة تـسـمح بـفـتح
مـنفـذ سـفوان الـعـراقي عـلى احلدود
مـا يـعـنـي اسـتـمـرار اإلجـراءات الـتي
طبقت في البطولة على مدار العام.
ـصـادر إن اجلـانب الـعـراقي وقـالت ا
يـدرس حالـيـاً فتح الـتـأشيـرة جلـميع
ـــقــيـــمــ في دول اخلــلـــيــجـــيــ وا
اخلـــلـــيج والــســـمـــاح لــهم بـــدخــول
األراضـي الــعـــراقــيـــة مــقـــابل رســوم
رمـزيـة تـبـلغ نـحو  25دوالراً نـحو 8
دنــانــيـر كــويــتــيـة عــلى أن تــلي ذلك
دراسة إمـكـانيـة فـتح الطـريق لـلسـفر
اإلقليمي إلى بقية الدول عبر العراق
كما كـان معـموالً به سابـقاً قـبل العام

1990 وفق شروط ورسوم محددة.
ولــفـــتت إلى أن هــذه اخلـــطــوة بــعــد
ــواطـنـ اإلقـبــال الـكـثــيف من قـبل ا
ـقيـمـ علـى السـفر واخلـليـجـي وا
لــلـعــراق مـؤكــدة أنــهـا ســتـؤدي إلى
انـــتـــعـــاش احلـــركـــة االقـــتـــصـــاديــة
والـسـيــاحـيـة بـ الـبــلـدين وتـسـهل
ــسـافـرين عـبـر الـعـراق إلى انـتـقـال ا
تــركـيــا وســوريـة واألردن مــا يــعـني
حتــول مــنــفـذ الــعــبــدلي إلى شــريـان
لـلــحـركـة الـتــجـاريـة ونـقـل الـبـضـائع

أيضاً. W∫ احد موانئ البصرة التي تستقبل البطولة اخلليجية uDÐ

هوار مال محمد
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ـلـتــقى االذاعي والـتـلــفـزيـوني احـتـفـى ا
صـبـاح اجلـمـعـة بـالـصـحفـي الـبـارز زيد
احلـلي لـلحـديث عن جتـربـته الـصـحـفـية
بـجلـسـة أقـيـمت عـلى قـاعـة عـلي الوردي
ـركــز الـثــقـافـي الـبــغـدادي قــدمـهـا في ا
ــــيـــلــــتــــقى صــــالح الــــصـــحن رئــــيس ا
قـــائال(نــتـــواصل في اشـــاعــة الـــثــقـــافــة
االصـيــلـة في الــعـراق من خـالل الـكــلـمـة
الـصـادقـة والـهــادفـة هـكـذا هي مـسـيـرة
ضــيـفــنــا الـيــوم الــصــحـفي الــرائــد زيـد
احلــــــلي واحلــــــديث عـن جتــــــربـــــتـه في

الصحافة االذاعية والتلفزيونية).
زاوجة بـ العمل وعقب احللي قـائال (ا
ــقـروء وحتــويـله الى اعالم الـصــحـفي ا
مـســمــوع هــكـذا هـي جتـربــتي من خالل
ــمــتـدة مـن عـام. مــســيــرتي االعالمــيــة ا

1965. الى يومنا هذا).
وتـضـمـنت اجلـلـسـة شـهادات عـدة بـحق
احملـتفى بـه من زمالئه واصـدقـائه مـنهم
الــروائي صــادق اجلــمل الــذي قــال(هــذا
يـز لزيد احلـلي هو اول صحفي اليوم 
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عراقي حـاز عـلى عضـوية الـنـقابـة بعـمر
17. سنة وكـان اخراصـدار له مجلـة دنيا
التي وزعت عـربيـا ودوليـا واستـطاع ان
يـقـدم من خاللـهـا مــجـلـة فـكـريـة ثـقـافـيـة
ــمــيـــز به انه اليــتــحــدث عن .والــشيء ا
نفسه ابدا).. وقال الفـنان جمال العتابي
(زيــد احلــلـي يــنــتــمـي الى جــيل الــرواد
وهذا االمتداد واالنتـماء مثله زيد احللي
وانا عـمـلت معه في مسـيـرته الصـحـفيـة
في احــدى اجملالت فـي اجلــانب الــفــني)
واضـاف (تـعــلـمت مــنه درسـا مـهــنـيـا لم
اذكـر يــومــا انه تــدخل في عــمـلـي ولـديه
قــدرة ومــهـارة فـي االمـكــنــة فــهــو ذاكـرة

صحفية مهمة).
وشـهــادة اخــرى من الــكـاتب الــصــحـفي
الــدكـتــور هــاشم حــسن قــال فـيــهــا(هـذه
حلـظـة مـهـمـة االحـتـفـاء بـالـصـحـفي زيـد
وتعلمت منه احللي كونه صاحب منجز 
بعض االبـجديات كـون الصـحافـة رسالة
وهناك هـاجس للـصحفي يـتامر واخالق
عــلى نـــفــسه حـــتى يــوصـل مــايــريــد ان

يقوله).
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ــطــربـة مــاجـدة شـوّق عــوض الــرومي شـقــيق ا
الـرومي جـمـهــورهـا  بـنـشـره مــقـطع فـيـديـو من
كواليس تصوير أغنية "عندما ترجعُ بيروتُ إلينا
بـالسالمـة".وعـلّق عـلى الفـيـديو قـائالً: "مـا طوّلت
علـيـكن بـيروت من هـون بـتبـلش بـكـرا بتـعـرفوا
احلــكـايــة".وكــشف اإلعالمي جــمـال فــيّـاض عن
الـلـمــسـات األخـيـرة الــتي وضـعت عــلى األغـنـيـة
التي كـتب كـلمـاتهـا الـشاعـر نزار قـبـاني فنـشر
صـورة عبـر "تويـتر" وعلق عـليـها بـالقول: "أمس
ـاجـدة ونزار أكـمـلـنـا وأجنـزنـا تـسـجـيل رائـعـة ا
ّ تـــســـجـــيل قـــبـــاني ويــــحـــيى احلـــسن. أمـس 
الـقصـيدة الـتي طـال انتـظارهـا وكـنت بكلّ فـخر
عـرّابـهـا عـنـدما تـرجع بـيـروت إلـيـنـا بـالـسالمة!
قـريبًـا سـتكـون مـفاجـأة الـتفـاؤل بـأن اآلتي ال بدّ
سـيـكـون أجـمـل! وكـمـا تـقـول الـقـصـيـدة: سـوف

نرمي في مياه البحر أوراق السفر".

فـقر مرتفعة كما في العراق حيث اعلن
رسـمـيا في  8 تـشـرين االول (في االيام
ـتـسـول الــتي الـتـقـطت فـيــهـا صـورة ا
الـكندي) عن زيادة نسبـة معدالت الفقر
ـائـة فـي الـعـراق الى حـوالي  30 فـي ا
ونــســبـة الــبـطــالــة الى حـوالي  20في
تـسول الكنـدي يبدو قويا ـائة. كان ا ا
ــتــازة ويـرتــدي مالبس وفـي صـحــة 
جـــيــدة ومع هـــذا فــانـه يــحــمـل الفــتــة
بـالـلـغة اإلنـكـلـيزيـة وتـرجـمتـهـا (بدون
مــــــــــــســـــــــــــكـن . جــــــــــــائـع . اي شـيء
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سـؤال كان يلح في عقـلي وانا في كندا
هل يــوجــد فــيــهــا فــقــراء وهـل يــوجـد
مـــتـــســـولـــون وهـي من اغـــنى بـــلـــدان
الـعــالم. فـجـأة ونـحن في الـسـيـارة في
احـد شوارع مـدن اقليم اونـتاريـو اكبر
اقـالـيم كنـدا عام  2017 حملـت متـسوال.
صــــــورتـه في احلــــــال ورحـت ابــــــحث
واسـال كـيف يحـدث هذا في هـذا البـلد
الي من الـغـني مـحط انـظـار وآمـال ا
سـكان بلـداننا التي تـعاني من معدالت

سـيــسـاعـدني). االصـدقـاء من اجلـالـيـة
الــعـراقــيـة قــالـوا لي ان حــاالت الـفــقـر
مــــحـــصــــورة في مـــنــــاطق الــــســـكـــان
االصـــلـــيــ الـــذين يـــعـــانــون الـــفـــقــر
والـبـطـالة وان مـعـانـاتهم هـذه اجـبرت
كـــنـــدا عـــلى رصـــد امـــوال اكــثـــر حلل
عيشـية والصحية.  وكمثل مـشاكلهم ا
عـلـى ذلك فـان  إقـلـيم أونـتـاريـو  حـيث
اضي  أكثر كـنت اقيم قد رصد الـعام ا
من  220 مــلــيــون دوالر كــنــدي (نــحــو
 168.48 مـــــلـــــيـــــون دوالر امــــريـــــكي)
لـتـحـسـ الـرعـايـة الـصـحـيـة لـلـسـكان
صـادر الصـحفـية .وحـسب ا األصـلـي
تـأتي تلك اخلـطوة بعد شـهر من زيادة
حـــادة في مـــحـــاوالت االنــتـــحـــار بــ
الـفقـراء من مجـتمع السـكان األصـلي

ـيـا. ــا أثـار اهـتــمـامـا عــا في كــنـدا 
ويـعـاني هـؤالء الـسكـان الـبـالغ عددهم
 1.4مـليـون نسـمة مـستـويات مـرتفـعة
من الــفـقــر والـبـطــالـة وتـقـل أعـمـارهم
مــقـارنـة بـبــاقي سـكـان كــنـدا وهـو مـا
يــربـطه الـبـعض بـالــعـيش في مـسـاكن
غـير الئقـة وإدمان اخملدرات والـكحول.
وقـالت حـكـومـة إقـلـيم أونـتـاريـو وهو

الــورقــيـــة عــائــدة قــريــبـــا الى مــكــانــهــا
ــيــ قــيس الــصــحــيح). وكـــان لالكــاد
بـهــنـام ومــحـمــد الـونــان وعـقـيـل مـهـدي
مـداخالتــهم الــغـنــيـة. في خــتـام جــلـسـة
االحـتـفــاء دعـا الـصـحن الــشـاعـر سـتـار
الزكم لـيقدم شـهادة الـشكـر والتـقدير من
احتاد األدبـاء لـلـمحـتـفى به وقـلده قالدة
لتـقى لإلبداع كـما قـدم الروائي صادق ا
اجلــمل شـــهــادة تــقــديـــريــة من اجملــلس

ركز الثقافي البغدادي. الثقافي في ا
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وعقب اجلـلسـة كتب احلـلي في صفـحته
في فـسـيبـوك قـائال(شـكـرا بـحـجم الـفرح
احلـضـور الـبهـي  الـذي شرفـنـي  وانا
ــتــواضـــعــة في احتــدث عـن جتــربــتـي ا
الصحافة واالذاعة في قـاعة الدكتورعلي
ـتـنبي  ـركز الـثـقافي في ا الوردي   بـا
ـتـي و قـنـاعـتـي بـان الـوفـاء زاد من عـز
واحملـبــة خـصــلـتـان تــعـنــيـان الــسـعـادة
بـاوسع صــورهـا ..شــكـرا دكـتــور صـالح
ك رائــعـا  شــكـرا الـصــحن  كــان تـقــد
روائـيــنـا صــادق اجلـمـل  حـديــثك اثـلج

ي عقـيل مهدي في وقال الفـنان واالكـاد
مـــداخــلـــته (االن عـــلى الـــصـــحـــفي قــول
ولألسف هنـاك تـعـتيم وتـعـميم احلقـيـقـة
وااللـية ضـد االخرين بـطـريـقـة مـتخـلـفـة 
االعالمـيـة تــغـيـرت وتـطـورت لــكن الـنـيـة
ســــيــــئــــة). وفي مــــداخـــلــــة لـالعالمــــيـــة
والـشــاعـرة حـذام يــوسف الـطــاهـر قـالت
(اقــتـــرحت عــلى احلـــلي تــقـــد خــبــرته
لـــلــصـــحـــفـــيــ اجلـــدد من خالل دورات
تدريبية أو مـحاضرات في كليات اإلعالم
وهو األجدر بـذلك ألن حالـيا تقـام وتنظم
دورات تــــدريـــبــــيـــة فـي اإلعالم مـن قـــبل
ــهـنـة).واضــافت (انـا مع طـارئــ عـلى ا
تنوع اجلهات الـتي تطرح رؤاها على ان
لتزم يكون لها قانون يحترم الصحفي ا
وبــعض الــفــضــائــيـات االهــلــيــة لالسف
تـــســـتـــقـــطـب من يـــروجـــون النـــفـــســـهم
ولالخرين). وعقب الكاتب رحيم العراقي
قائال(عـندمـا كتـبت حلـقة خاصـة عن زيد
احلـلي  وجـدت انـه لم يـكـتـب عن نـفـسه
كــــان يــــخـــتــــار بــــعض الــــدورات ورأيه
مــايــزال يـشــعـر ان الــصـحــافـة اجلـرىء 

صــدري  شـــكـــرا دكــتـــور هــاشـم حــسن
صــديق وزمـيـل الـعــمــر عــلى افــاضـتك 
شكـرا دكـتور مـحـمد الـونان  اسـعـدتني
موضوعيتك  شكرا دكتور عقيل مهدي 
وضـعت اصــبـعك عــلى اجلـرح الــغـائـر 
شكـرا دكـتـور  قيـس بهـنـام زمـيل ورفيق
الـدرب الـقــد  حـديث ذكــريـاتك اعـادت
لي شـــبـــابي    شـــكـــرا دكـــتـــور جـــمــال
العتابي حرارة مودتك  حلقت بها فرحا
  شكرا اعالمينا الرائع رحيم العراقي 
 سـطــورك الـنــبـيـلــة طـوقــتـني بــالـيـمن 
شــكـــرا مــبـــدعــتــنـــا حــذام عـــلى دعــوتك
الشـجاعـة  شكـرا شاعـرنا ستـار الزكم 
شهادة التقدير التي قدمتها باسم احتاد
االدباء افـرحـتني كـثيـرا ..شـكرا االسـتاذ
ـــركــز الــثــقــافي طــالب عـــيــسى مــديــر ا
الـبــغـدادي .. كـانت هــديـتــكم ذات الـرمـز
ـشــتـركـة  الـتــراثي  صـورة حملــبـتـنــا ا
شـكــرا زمـيــلـتي اسـمــاء عـبــيـد تــوثـيـقك

للفاعلية افرحتني..
شــــكــــرا .. شــــكــــرا .. شــــكــــرا جلــــمــــيع

احلضور.. لقد تشرفت بكم )..
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شاركت الفـنانة  ياسـم صبـري متابعـيها على
عـبـر (إنـســتـغـرام)  أحـدث ظـهــور لـهـا بـإطاللـة
شـتويـة نالت إعـجاب مـعجـبيـها. يـاسمـ ظهرت
خـالل وجــودهـــا في إحــدى احلـــدائق مـــرتــديــة
جــاكــيت شــتــوي أبــيض الــلــون وبــنــطــال زيــتي
واسع وانـتـعـلت حـذاء بـسـاق وتـركت شـعـرهـا
يـنــسـدل عـلى كـتـفـيـهــا واعـتـمـدت مـكـيـاج نـاعم
ـتــابـعــون مع تــلك اإلطاللـة . و تـفــاعل ا وهــاد
فـجـاءت بـعض تـعـلـيـقـاتــهم عـلى الـنـحـو الـتـالي:
(جميـله جمال مش عـادي) (جميـلة اجلميالت)
(كل يوم بـتحلـوي بزيـاده) (اجمل امراه ع وجه

االرض) (عمري احللو).
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ـسـار عـمـيــد كـلــيـة الـنــسـور اجلــامـعـة قــرر مـجــلس ا
الـرقــمي الــعـراقي مــنـحـه اجلـائــزة الـعــراقـيــة لالبـداع
ـؤتـمـر الــعـراقي األول لـلـتـربـيـة الـرقـمـي عـلى هـامش ا
قبل تقديرا جلهوده في الرقـمية الذي يعقد اخلمـيس ا
ــمــارسـات الــتي مـن شـأنــهــا االرتــقــاء بــالـوعي دعم ا

اجلمعي الرقمي.
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ــرور الـعــراقي نــعـته مـفــوض ا
ـرور الــعـامـة بـعـد ان مـديـريـة ا
وت اثـر حـادث مؤسف غـيـبه ا

مقدم التعازي لعائلته.
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عـهد الكـاتبـة العـراقيـة يضـيـفهـا مسـاء اليـوم االثنـ ا
ناقشة كـتابها (وحدها الفـرنسي في العراق  بامسـية 
تــغــني) الــصــادر فـي فــرنــســا بــالــلـــغــتــ الــعــربــيــة

والفرنسية عن دار نشر ليزير.
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الـروائي الــفـلـسـطـيـني وقع امـس االحـد كـتـابه (قـيـامـة
الـصـادر عن ـكـتـبـة الـوطـنـيـة بـعـمان  كـالـيـبـسـو) في ا

جفرا ناشرون وموزعون.
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الكـاتب والشاعـر العراقي صدرت لـه مجموعـة شعرية
ــطـر) عن دار كــلـمــة في الـقــاهـرة  بـعــنــوان (دمـوع ا

تضمنت  23 قصيدة كتبت في فترات مختلفة.
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ــســـلــسل اخملــرج الـــســوري مـــشـــغــول بـــتــصـــويـــر ا
ــؤلـفــيه حــسـام األجـتــمــاعي اجلـديــد (خــريف عــمـرّ) 

شراباتي و يزن مرجتى.
r UÝ Ècý

ـمـثلـة الـعـراقـية تـلـقت وشـقـيقـتـهـا سـهى وشـقيـقـهـما ا
فائـزتـعازي األوسـاط الفـنيـة واإلعالمـية بـوفاة والـدتهم
سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته. اجلمعة 
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ـمـثل الـسـوري يـشـارك في مـسـلـسـل (الـنـار بـالـنار) ا
ــقـبـل وتـشــاركه ــؤمل عــرضه في شــهــر رمــضــان ا ا

البطولة كاريس بشار.

أكــبــر إقــلــيـم في كــنــدا من حــيث عــدد
الـــســـكــــان إن الـــتـــمـــويل اخملـــصص
لإلنفاق على مدى  3سـنوات سيحسن
ــزيــد من خـــدمــات األطــبــاء ويـــقــدم ا
الـفواكه واخلضراوات لألطفال ويزيد
أعــداد الــعـامــلــ في مــجـال الــصــحـة

العقلية. 
وقـال وزير الـصحـة في أونتـاريو إريك
هــوســـكــيــنــز إنه تــقــرر إنــفــاق 104.5
مــلـيـون دوالر كــنـدي سـنـويــا.وأعـلـنت
مـنطقـة شمالي أوتـوا حالة طوار في
نــــيــــســــان  2016بــــعــــد أن حــــاول 11
شـخـصـا االنـتـحـار خالل بـضـعـة أيام.
وقــال حـاكم أونــتـاريــو إيـسـادور داي:
"هـناك أزمة صـحية كـامنة بـ السكان
األصـلي وهذا هو مـا نحتاج لعالجه.
هـذا االسـتـثـمـار سـيـبـدأ بـالتـعـامل مع
احلـاالت الطـارئة لـكن يتـع الـوصول
ـشــكـلــة". وكـانت حــكـومـة إلى ســبب ا
كــنـدا الـلـيـبــرالـيـة قـالت في اذار 2017
إنـهـا قـد تـنـفق  8.37مـلـيـار دوالر عـلى
ـــســـاعـــدة الـــســـكــان مـــدى  5أعـــوام 
األصــلــيــ عــلى الــتـعــامل مـع ظـروف

حياتهم الصعبة.
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يـواصل نقيب الفنانـ العراقي جبار
ــعــيــته نــخــبـة مـن مـبــدعي جــودي و
ـــســرح الـــعــراقي زادت عـــلى ثالثــ ا
شـخصيـة حضورهم الـفاعل في الدورة
ــسـرح الــثــالـثــة عــشــر من مــهـرجــان ا
الـعـربي الـذي تـقـيـمه الـهـيـئـة الـعـربـية
لـلـمـسرح بـالـتـعاون مع وزارة الـشـباب
ــغـربــيــة الـتي والــثــقـافــة واالتـصــال ا
تـختتم فعالـياتها اليـوم االثن بعد ان
انـــطـــلـــقت في الـــعـــاشـــر من الـــشـــهــر

اجلاري.
وعــــــرض الـــــــوفــــــد الــــــعــــــراقـي ثالث
مــســرحــيــات لــلــتــنـافـس عــلى جــائـزة
الــشــيخ الـدكــتــور سـلــطـان بـن مـحــمـد
الـقـاسـمي ألفضل عـمل مـسـرحي عربي
لـعـام 2022. والـتـقى جـودي بأمـ عام
الـهيئـة العربـية للـمسرح وتـباحث معه
حـول مـلف اسـتـضـافـة الـعـراق لـلـدورة
ـسـرح الــرابـعـة عــشـرة من مـهــرجـان ا
ـــقــبل والــتي من الــعـــربي في الــعــام ا
ــؤمل االعالن عــنــهــا في حــفل خــتـام ا

ـــهــرجـــان. كــمـــا الـــتــقى مـع عــدد من ا
رؤوســاء الــوفــود الــعــربــيــة وتــبــاحث
ــســرح مـــعــهم فـي شــؤون وشــجـــون ا
الــعــربـي اضــافــة الى حــفل االفــتــتــاح
الكبير الذي جاء بنكهة عراقية جسدها
الـفـنـان العـراقي الـكـبيـر جـواد األسدي
الـذي كـتب وألقى رسـالة الـيوم الـعربي
ـثــابـة صـرخـة لــلـمـسـرح الــتي كـانت 
. وحرص بـوجه كل الظـلمة والظـالمي
شارك في جودي على مؤازرة ودعم ا
ـنـافـسـة عـلى ـســرحـيـات الـعـراقـيـة ا ا

المـح مـــحب انت شــــخص طــــيب الـــقــــلب جــــمــــيل ا
للسفروأنيق .

qL(«

حــاول ان تـــبــتــعـــد عن الــدخـــول في خــصـــوصــيــات
.رقم احلظ 8. قرب ا

Ê«eO*«

جتـيــد الـتــعـامل مع اجلــمـيع وتــمـتــلك قـدر كــبـيـر من
الطاقة اإليجابية.

—u¦ «

امـنع نفـسك من الدخـول في نقـاشات سـلبـية وحاول
أن تكون إيجابيا.

»dIF «

 انت محب للـعدل ومنصف لـلحق وتمتـلك ذوقًا رفيعًا
البس. باختيار ا

¡«“u'«

ـقبلة تـناول السـوائل بكمـيات كبـيرة خالل الـفترات ا
يوم السعد األربعاء.

”uI «

ـقبـلة  وحاول أن اجـتهـد  في عمـلك خالل الفـترات ا
تتحلى بالصبر.

ÊUÞd «

ابــتــعــد عن الــدخـول فـي  مـشــكالت تــتــســبب لك في
حدوث أزمات صحية.

Íb'«

ـتسـرعة  لـكي ال يحدث ابـتعـد عن اتخـاذ القرارات ا
عكس توقعاتك.

bÝô«

يــفـــضل أن تــلــتـــزم الــهــدوء لـــكي تــكـــون في أفــضل
حال.رقم احلظ  2.

u b «

حـاول أن تـتـحـلى بـالـهـدوء واسـتـمع لـنـصـائح شـريك
حياتك .رقم احلظ 9.

¡«—cF «

ـقـبـلـة  سـوف حتـصل عـلى  الـعـديد خالل الـفـتـرات ا
من اإليجابيات.

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الالزمــــــة من  1 الى 9 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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مـرت عــلـيــنـا قــبل ايــام  ذكـرى رحــيل عـمــيـد
االغـنـيـة الـبـغـداديـة عـبـاس جـمـيل الـذي رحل
عام  2005 تاركا عـشرات االحلـان البـغدادية
الــتي كــانت ومــازالت في قــلــوب الــعــراقــيــ
وإذ تـمــر عــلـيــنـا ــنـاســبــات  يـرددونــهــا في ا
الـذكرى  18 لـرحـيـله مـازالت احلـانه تـرددهـا
ــا حتـمـله من احلـنـاجـر الــعـربـيـة والــعـراقـيـة 
اصـالـة وقــمـة في الــلـحن وتـمــنـيـنــا ان تـبـادر
ــســؤولــة عـن الــثــقــافــة والــفن في اجلــهــات ا
استـذكـار رمـوزهـا ومـنـهم جـمـيل الـذي بـقيت
احلانه تصدح الى يـومنا هذا وعـرفنا الراحل
ـرحــة الـتي التــفـارقــة في اصـعب عن روحه ا
وتـقول ـرحة  الظـروف ويتـمـتع بروح الـنكـته ا
طربة الـراحلة وحيـدة( اني اغني من صميم ا
قــلــبي وبــكل عــواطــفي وجــوارحي ال اغــني
كيفما كان او بال هـدف االغنية التي ال تعني
شـيــئـا.. ال اغــنــيـهــا لـقــد بــدأت الـغــنـاء مــنـذ
الطفولة وغـنيت في االذاعة والتلـفاز منذ عام
1951. وقـد حـفـظت الـكــثـيـر من االغـاني وان
صـوتي قـوي بـشــهـادة االخـرين لـقــبت فـيـمـا
مــضى بــامــيــرة الـــغــنــاء الــريــفي والشك ان
المح االساسـية الـتي يتـشكل مـنهـا صوتي ا
تــكــمن في صـــفــائه وانــســيـــابه وقــدرته عــلى
. وهذا ال التفاعل مع الكلمـة واللحن الريفي
يـعــني بــالـضــرورة عــدم اسـتــطـاعــتي تــأديـة
االغاني الـعصـرية. لقـد كان اول من اكـتشف
لحن عبـاس جميل الذي جوهر صوتي هـو ا
ـلـحن ناظم نـعـيم حيث قـدمني عرفـني على ا
ه ذاك هـواي. ثم جـاء لـلـجـمـهـور بـاغــنـيـة يـا
الفـنان الـراحل جـميل بـشـير فـقدمـني بـاغنـية
من وصـلج من دالج.. كـانت هـذه اول مـرحـلة
اخطـوهـا. ثم جـاءت القـفـزة الـكبـيـرة عـلى يد
لـحن عبـاس جـميل الـذي صـاغ لي العـديد ا
من االحلان التي دفعت بـقدرات صوتي نحو
زيـد من الـتألق والـنـجاح مـنـها :عـ بـع ا

وجاوين اهلنا) .
وهكذا تبـقى احلان جميل
فاكـهـة االغـنـيـة الـبـغـدادية

الى يومنا هذا.
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ـهـا الــتـحـضـيـرات  وانــسـيـابـيــة تـقـد
ـــواعــــيــــد احملـــددة وعــــرضــــهـــا فـي ا
ـــؤتـــمــرات الـــصـــحـــفـــيــة وحـــضـــور ا
والـندوات الـنقديـة التـطبيـقيـة اخلاصة
بـــهـــا. وقـــدم جـــودي ورشـــة لــعـــدد من
ـــغـــربي بـــعـــنــوان ـــســـرح ا شـــبـــاب ا
(الــسـيـنـوغــرافـيـا حـامـل ومـحـمـول في
ـــســرحـي) وهي ورشــة في الـــعــرض ا
االقـتــصـاد والـذكـاء الـسـيـنـوغـرافي في

سرحي. العرض ا
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{ إسـطنبول  –وكـاالت - وافقت النـجمـة التركـية الشـهيـرة "فرح زينب عـبد الله"
على تـقد شـخـصيـة بـيهـتار في فـيـلم "بيـهـتار" وهي الـشـخصـية الـشـهيـرة التي
منوع".وأشاد قدّمتها الـنجمة التركيـة "بيرين سات" من خالل مسلـسل "العشق ا
العديد من اجلمـهور بهذه األخبار حيث أن الكثيرين يعتبروا بأن شخصية بيهتار
مـنـوع والـتي قدّمـتـهـا بيـرين سـات هي أفـضل شخـصـيـة في تاريخ في الـعـشق ا
منـوع" جناحًا كبيًرا في تركيا والعالم الدراما التركـية. وحقق مسلسل "العشق ا
الـعربي بـأكمـله وما يـزال يحقق الـنجـاح الكـبيـر وسيكـون الفـيلم اجلـديد مـقتبس
عـنه ومأخـوذ من روايـة حتـمل االسم نـفسه وذلـك للـكـاتـبة الـشـهـيرة "هـالـيـد زيا".
ووقعت أحـداث الرواية مـا ب عامي  1899و  1900والفـيلم سـيقع أحداثه خالل
هذا العام وبالرغم من الكشف عن النجمة التي
ستـؤدي دور بيهتار في الـفيلم إال أنه لم يتم
الـكـشف عن تـفـاصـيل أخـرى حـول الـنـجـوم
الـذين سـيشـاركـون في الـبـطـولـة أو مـوعد
نـصـات التي الـتـصويـر والـعـرض وا
ـسـلـسل سـتــعـرض عـلـيـهـا.ويـدور ا
حول قصـة فتاة تدعى بيـهتار تكره
والــدتــهــا كــثــيــراً ألنــهــا شــاهــدت
خـيانـتهـا لوالـدها فـتقـرر االنتـقام
مـنـهـا بالـزواج من رجل كـبـير في
الـسن وثـري جــداً كـانت والـدتـهـا

تضع عينها عليه.
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فرح زينب عبد الله

ياسم صبري
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منـذ انطالق خـليجي  25 يحرص نـاشطـان على ادخال الـفرحـة على عدد من
بـاريـات وعن ذلك يـقول الـنـاشط في اجملال نـحـهم فرصـة مـتابـعـة ا االيـتـام 
وقع يال(في مـبادرة مني ومن صـديقي صاحب اإلنساني صـفاء فالح وفقـا 
دار أيتـام بالـبصـرة قرّرنـا في كل لعـبة بـبطـولة خـليجي 25 ندخّل 40 يـتيـما
بتوفير تـذاكر لهم ونخليـهم يتونسون ويشاركـون الفرحة ويانه).وفالح منذ ان
أنــهى دراسـته في كــلـيــة اإلدارة واالقـتــصـاد عـام 2014 كــرّس مـعــظم وقـته
. فهو يـجمع التبرعات من اخلـيري من خالل صفحته على تـعفف ساعدة ا

شرّد. (فيسبوك) ويساعد بها الفقير واليتيم وا
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{ واشــنـطن) ,أ ف ب) - اســتــمـتع
ــر مـلـطـخ بـبـرهــة من احلـريـة لم
تـســتـمـر طـويالً إذ رُصـد اجلـمـعـة
قـرب حـظـيـرته بـعد سـاعـات قـلـيـلة
مـن هـروبه مـن حـديــقــة حـيــوانـات
مــديــنــة داالس األمــريــكـيــة.رغم أن
احلــيــوان لم يــغـامــر بــعـيــداً فــقـد
اسـتدعى هروب أنـثى النـمر "نوفا"
إلـى إغالق حـــديــقـــة احلـــيـــوانــات
حــيث أجــرى شـرطــيـون عــمـلــيـات
بـحث استخدموا خاللها مسيّرات
مــزودة بـقـدرات تـفـتــيش بـاألشـعـة
ـواقع حتـت احلمـراء لـلـبـحث في ا
اخملـــفــيــة بـــ األشــجـــار.وكــتــبت
حـديقة احليوانات على تويتر أنها
"سـعيدة بـاإلبالغ" عن حتديد موقع
أنــثى الــنـمــر نـوفــا "داخل حـديــقـة
احلــــــيــــــوانــــــات بــــــعــــــد ظــــــهــــــر

اجلـمـعـة.وأضافت "كـانت مـوجودة
قــرب مـوقــعـهـا األصــلي وتـمــكـنت
الــفــرق من تــأمــ عــودتــهــا.وكـان
مــوظـفــون الحــظـوا فــقـدان "نــوفـا"
صـبـاح اجلـمـعـة عـنـدمـا تـفـحـصوا
الــــقـــفـص الـــذي يــــتـــشــــاركه هـــذا
احلــيـوان الـبــالغ أربع سـنـوات مع
أخــته "لـونــا" ورصـدوا تــمـزقـاً في
شـبـكة الـقفص.وأكـد نائب الـرئيس
ـسؤول عن رعايـة احليوانات في ا
حــديـقــة احلــيـوانــات الـواقــعـة في
واليـة تكـساس هـاريسـون إيدل أن
ـلـطـخـة "ال تـشـكل خـطـراً الـنـمـور ا
على البشر بشكل عام".وتزن "نوفا"
مـا ب تسعة و 11كـيلوغراماً وفق
ـلطـخة من إيـدل.وتـتحـدر النـمور ا
جــبـال هـماليــا وأجـزاء من جـنـوب

. شرق آسيا والص
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ـقـاالت ونـتــشـارك االحـاديث عن دور أي نـتــحـدّث ونـكـتـب الـكـثـيــر من ا
سـاعدة والدعم  واطن الـذي هو بـحاجـة الى ا مـسؤول ومـهامه جتـاه ا
خاصة الذين هـاجروا وتغرّبوا عن الوطن ألسباب كثيرة منها الرغبة في
إيـجاد حـياة أفـضل وذلك إن وجدوا في الـغربـة االستـقرار واالمـان كما
صُـوّر لــهم وهُــنـا تــقع مــسـؤولــيـة ســفــاراتـنــا في اخلــارج بـفــتح أبـواب
ـهاجـر الذي يـجد في الـسفارة واطن ا التـواصل واالهتـمام والـعنـاية بـا
ـوجـودة فـي هـذا الـبـلــد الـذي يـلـجــأ ويـقـيم فـيـه ..حـيث أن كل أنـظـاره ا
وطموحاته تتـجه الى سفارة دولته بـسفيرها وقـنصلها وعامـليها.. الذين
نـؤكد بأن علـيهم متابـعة أبناء الـبلد واحتـياجاتهم وحل مـشاكلهم وزيارة

مرضاهم وتقد كل انواع العون واخلدمة..
 وهــنـا البــد أن أشــيــر الى جـانـب مـعــ اثــنــاء مـراجــعــتي الى ســفـارة
ـمـلكـه االردنيه الـهـاشـميه  ـ الـدائـرة الـقنـصـلـية جمـهـوريـة العـراق في ا
واثنـاء دخولي بـاب القـنصـليـة استـقبـلني شـخص بسالم وقـال لي كيف
أخـدمك قـلت له هـذا مـوضـوعي قـال لي تـفـضل هـذا رقم  وانـتـظـر حتى
ـراجـعـ نـنـاديك وكـان هــنـاك عـدد من الـعـامـلـ يــنـجـزون مـعـامالت ا
عـاق كـان في سيـارته لكي راجـعـ ا والـقسم االخـر خرج الى أحـد ا
ـعـامــلـة وعـنـدمـا وصـلت الى الـشـبـاك الـذي نـاداني سـمـعت يـنـجـز له ا
الـقـنــصل يــتـحــدث مع امـرأة ويــقـول لــهـا ال تــراجـعي ســوف نـرسل لك

راجعة..  عاينة لكونك ليس لك القدرة على ا موظف للكشف وا
ال أدري كم هي مـشـاعـر الـغـبـطـة والـفـرح عـلى هـذا الـتـعـامل االنـسـاني
الذي يـشعـرنا بـصورة وحـسّن االخالق والتـصرف الـنبـيل للـعامـل في
ـتـغـرّب وهم بـحـاجـة الى هـذه ـواطن خـاصــة ا سـفـاراتـنـا في اخلـارج ا
ـسؤول في أي مـكان هو في الـرعاية ويـنعـكس ذلك علـيه ليكـتشف ان ا
ــواطن اذا كـان يــعـمل داخـل الـعــراق او في خـارجه خــدمـة ا
باراك الـله بـكل موظف يـقـدم خدمـة ألبنـاء الـبلـد ويسـهر
من اجـل راحتـهم لـيـنـعـكس هـذا الـتـعـامل عـلى قـربهم
لـوطـنـهم ويجـدوا الـصـورة العـراقـيـة احلـقيـقـيـة التي
اراد الـبــعض من الــغـربـاء تــشـويــهـهــا بـتــصـرفـات

تسيئ الى سمعة العراق وشعبه ..
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{ وكــاالت - تُــوجت مــلـكــة جــمـال
ــتـــحــدة األمــريـــكــيــة الـــواليــات ا
أربـوني غابرييل بلقب ملكة جمال
الــــكـــون  2022فـي حـــفل أقــــيم في
مــديـــنــة نــيــو أورلــيـــنــز بــجــنــوب
ـتـحـدة مـسـاء الـسـبت الـواليــات ا
واسـتمر حـتى الساعات األولى من
ـثلة بيـنمـا أصبـحت  امس األحـد
ـلــكـة فــنــزويال الـوصــيــفـة األولـى 

جـمـال الـكـون فـيـمـا نالت
أنـدريـانـا مـارتـيـنـاز
مـن جــــمــــهــــوريــــة
الـــدومــيــنـــيــكــان
لــــقب وصــــيــــفـــة
ثـــــــانــــــــيـــــــة في
ـــســابــقــة الــتي ا
شــهــدت مـشــاركـة
مــــتـــســــابـــقــــتـــ

عــــربـــيــــتـــ هــــمـــا

يـاسمينا زيتـون من لبنان وإيفل
خـــلـــيـــفــة مـن الـــبــحـــرين. وكـــانت
غــابـريــيل وهي فـلــبـيــنـيـة األصل
ـــســـرح فـي عــرض صـــعـــدت إلى ا
أزيـاء ملـكة جمـال الكون  2022هذا
األسـبـوع وهى ترتـدى "زي القـمر"
احــتـفـاالً بـذكـرى أول هـبـوط لـرواد
الــفـضــاء األمـريــكــيـ عــلى سـطح
الـقمـر عام 1969. بـيـنمـا تـأهلت 5
مـشتركات إلى الـTOP5ضمن
مـسابقة ملكة جمال الكون
الـ ?71كـلهن من البلدان
الـواقعـة في النصف
الــغــربي من الــكـرة
األرضــــــيــــــة وهي
فـــــــــــــــنــــــــــــــزويـال
والـــــــــــــواليـــــــــــــات
ـــــــــــتــــــــــحــــــــــدة ا
وبـــــورتــــوريــــكــــو

وكــــــوراســــــاو وجــــــمــــــهــــــوريـــــة
ثلة الـدومينيكان.فيما استبعدت 
روسـيـا آنـا لـيـنـيـكـوفـا ( 22عـامـاً)
احلـاصــلـة عـلى لـقب "مـلـكـة جـمـال
ــثـلـة أوكــرانـيـا روســيـا- 2022 و
عركة فـيكتـوريا أباناسـينكـو من ا
عـــلى الـــتــاج دون أن تـــتــأهال إلى
نـصـف الـنـهـائي. تـعـتـبـر مـسـابـقـة
"مـلكة جـمال الكـون" التي تأسست
ـــســـابـــقـــات عـــام  1952 مـن أهم ا
ـــيــة لـــلــجـــمــال إلـى جــانب الـــعــا
مــســابــقــة "مـلــكــة جــمــال الـعــالم"
ومــسـابــقـة "مــلـكــة جـمـال األرض".
وتـنـافـست في احلفل  86شـابـة من
حــول الــعـالم  25مـن أوروبـا و28

مـن إفـــريــقـــيـــا وآســـيـــا واحملـــيط
الـــهـــاد من بـــيـــنـــهـن شـــابـــتــان
عـــربــيـــتــان و 31مـــتـــســابـــقــة من
األمريكيت و اختيار  16منهن
رحلة قبل ثم وصلت  5مـنهن إلى ا
الـــنـــهـــائــيـــة وبـــلـــغت ثالث فـــقط
الـلحـظات احلاسـمة. بـينمـا انتهت
ــسـابــقــة بـتــتـويـج مـلــكـة جــمـال ا
الـكون للعام   2022الـهندية هارناز
ســــانــــدو لألمــــريـــكــــيـــة أربــــوني
غـابـرييل لـتكـون خلـيـفتـها . يـشار
الى ان الـبـحـريـنيـة إيـفـل خـلـيـفة
ولــدت عـام 1998والــدهـا بــحـريـني
وأمـهـا روسـيـة ودرست تـخـصص
عـلـوم مـاليـة ومـصـرفيـة وحـصلت
عــــلى دورات فـي الـــتــــايــــكــــونـــدو
والــرقص وكـانت الــوجه الـدعـائي
ــكــيــاج "ديــور". ــســتــحــضــرات ا
وحــصـلت عـلى  لـقـب مـلـكـة جـمـال

ــاضي.أمـا الــبــحــرين في أيــلــول ا
) فـهي يـاسـمـيـنـا زيـتون ( 20عـامـاً
مـن بــلــدة كـــفــرشــوبـــا في جــنــوب
لــبـنــان وقـد حــصـلـت عـلى الــلـقب
الــذي احــتــفــظت به مــلــكــة جــمـال
لــبــنـان لــعـام  2018 مــايــا رعــيـدي
ألربـع سـنــوات بــعــد تـعــذر إقــامـة
ــسـابـقـة خالل الـسـنـوات الـثالث ا
األخـــــــيــــــرة بــــــدايـــــــة بــــــســـــــبب
االحـتجاجات الشـعبية في تشرين
األول 2019 ثـم جـائـحـة كـوفـيد-19
ــالــيـة في الــبالد. فــيــمـا واألزمــة ا
نـتخـبة الـتي تدرس ـلكـة ا نـالت ا
الـــصــحــافـــة ويــبــلغ طـــولــهــا 167
سـنتيمـتراً ووزنها  51كـيلوغراماً
جـــائـــزة مـــالــيـــة قـــدرهــا  100ألف
دوالر عـــلى أن تـــمــثّـل لــبـــنــان في
مـسابقتي ملكة جمال العالم وملكة

جمال الكون.

دن دون أن يعرف قد يصح الـقول: إنه ال أحد يستـطيع معرفـة أسرار ا
تاريخها وفـضاءها الثقافي والقِيَمي. فهي ليـست جتمُّعًا سُكانيًّا للبشر;
ا هي أسلـوب حياة ملـيئة بضـجيج الروح والـتاريخ واحلضارة. فال وإ
كان دون أن يتوهَّج روحها وتنتصر للحياة دينة على بهرجة ا تتوقَّف ا
من أجل الـبـقـاء حـيّـة وتـصـيـر قـلـبًـا نـابـضًـا آلدمـيـة اإلنـسـان وحـريـته
وكــرامـته. خــلـيـجي  25أعـاد لي شــريط الـذكــريـات اجلـمــيـلــة في بـدايـة
الستيـنيات حول البصرة التي بناها الصحابي عتبة بن غزوان -رضي
ـعقل الـله عنه-فـي السـنـة الـرابعـة عـشـرة للـهـجـرة. عِشـتُ في محـطـة ا
حيث كان والدي يعمل بها ناظرًا حملطة السكك احلديدية. وجدتُ نفسي
في مكانٍ آخرَ ال يُـشبه األمكنة الـتي عشتُ فيهـا.  فهناك ثقــافة ال تُميز
ب الـناس وطِيـبة اسـتثنـائية وبـحر يـعطي جمـاالً للـمدينـة -رغم رطوبة
ة تـتمـيـز بـالـشـنـاشـيل وتراث الـصـيف الـعـالـية ودبـقه- وعـمـارة بـصْـريـَّ
غنـائي ومـوسـيـقي وشعـر; كـأغـاني الـبـحر والـهـيـوة والـليـوة واخلـشـابة.
إضـافةً إلى نخـيلها وبـساتينـها فضـلًا عن شط العرب الـذي يشق مئتي
كـيـلو مـتر من بـساتـ النـخـيل والشـناشـيل والـقصـور على ضـفافه من
زت الـبـصـرة الـتي حتـمل األسـمـاء شـمـال الـبـصـرة إلى جـنـوبـهـا.   تـمـيـَّ
العـشرة (أم الـعراق خـزانـة العـرب ذات الوشـام الـبصـرة العـظمى
البـصرة الـزاهرة قُـبَّة الـعلم عـ الدنـيا ثـغر الـعراق البـاسم الـرعناء
والـفيـحاء) بـتمـدُّنِهـا في السـتيـنيـات فكـانت مديـنة التـسامح; حـيث جتد
ـسلم (الشيعي الكلداني واآلشـوري والسرياني والصـابئي واليهودي وا

والسني) في أقوى تآخٍ ومحبةٍ وتعاونٍ بينهم. 
وأم الـعـراق قــدَّمت واحـدًا من أكـبــر فالسـفـة عــصـره أال وهـو احلـسن
عـتزلـة الذين البـصري صـاحب نظـرية الـعدل والـتوحـيد. ومـنهـا خرج ا
نـطق في التشريع وكذلك خرج إخوان دَعوْا إلى حريـة العقل واألخذ با
ــزيجٍ من الــفــكـــر اإلسالمي والــيــونـــاني وظــهــر أبــو نــواس الــصــفـــا 
والـفـراهـيـدي واحلـسن بن الـهــيـثم وبـشـار بن بـرد والـفـرزدق واجلـاحظ
واألصـمـعي. وفي عـصـرنـا ظهـر بـدر شـاكـر الـسـيـاب وسـعـدي يوسف

ومحمد خضير وغيرهم.   
شعَـرت في البـصرة بـأُلفـةٍ قويـة معـها كمـكان وتـفاعل قـوي مع أهـلها;
فـأهل الـبصـرة يُـسـجـلـون رقْـمًـا قـيـاسيًّـا عـراقـيـاً في الـطـيـبـة والـتـسامح
والكرم; لـذلك لم أجد صعوبةً في اختراق اجملتمع وتكوين عالقات قوية

درسة وفي احلي الذي أسكنه.  مع األصدقاء في ا
دينة الـتي تطفو على النفط وأهلها كنت سعيدًا جـدًّا في طفولتي بهذه ا
يُـعـانون احلـاجـةَ والـفقـرَ عـلى مر الـعـصـور!  إال أن سعـادتي نـبعَت من
أنها أعطتني األمل بالبشر وعرَّفتني معنى التسامح وفتحَت أُذنيَّ على

وسيقى والغناء وعشق اجلمال.  تذوُّقِ ا
ومن حـسن حـظي أنني بـقـيت فيـهـا ثالثة أعـوام مـليـئة بـالـذكريـات التي
ة وبــاالسـتـدالل عـلى فـهم ـعـرفــة احلـيـاتـيـَّ مألت خـزانـة الـعـقل بــكـنـوز ا
ستقبل وأسرار فك تشفير العشق; “مركب هوانا من البصرة جانا " ا
ـاضي واحلاضـر بـقيـت البـصـرة تفـوح مـنهـا رائـحةُ ومـا بـ سنـوات ا
طَلْع النخيل وبلح احملبة والطيبة رغم أحزان احلاضر ومآسيه وجتوُّلِ
ال في حاراتها وشوارعهـا. لكن معادلة احلياة مازالت مافيات الـقتل وا
ثـابـتـة; طـيـبـة الـبـصـراوي تُـعـادِل أطـنانًـا مـن الذهـب لـكنـه مـازال يعـاني

اإلهمال ونقص اخلدمات والفقر رغم طوفان مدينته بالنفط!
لـقــد مـر زمن طـويـل ولم نـرَ الــعـراقيَّ يــعـيش حلـظــات الـفــرح ويـرتـدي
مالبس السعـادة ويتألأل بوهج احلياة ويتمـسك بفرص الزمن السعيد;
إال عـنـدمـا دخل من بـوابـة كـرة خـليـجي 25  كـأنـه عاش حـلـمَ "ألف لـيـلة
ـعـاشـرة ولـيـلـة" وجتـوَّل مع الـسـنــدبـاد الـبـحـري في تَـنـقُّالتـه الـبـحـريـة 
شعوب دول اخللـيج; ليجسد احلكايـات األسطورية في التراث العراقي;

وكأن الكرة حباتُ دواءٍ لتسك أوجاعِ بصرة العراق.
فـالــبـصــرة مـشــتى اخلــلـيج تــاريـخــهـا مـن حـكــايـات ألف لــيـلــة ولـيــلـة
والسـندبـاد البحـري األسطـوري; لكـنها مـدينـة ظُلِـمت باجلـوع والعطش
وذبلت بالفقـر وسُرِق نِفطها ونخـيلها وأُغلقت منـافذُ تنفُّسها ورغم كل
ذلك لم يـنفـد صـبرهـا ورفرف عَـلَمُ طيـبـتهـا ووسِعَ حلـمُـها الـكبـير بـحرَ

شـط العـرب. جاء أهـل اخللـيج لـلبـصرة
طيّة مُـسبقة حبـة ومعهم صـور 
بــســـبب اإلعالم وبـــلــبــلـــة الــقــيل
ـديـنـة والــقـال; فـبــعـضـهم راقـبَ ا
ٍ عـــوراء وضَـــخَّمَ األحــداثَ بـــعــ
ٍ حلـــاجـــةٍ في نــفـس يــعـــقـــوب! وعــ
ـحـبـةٍ واشـتـياق أخـرى كـانت تـنظـر 

الـــعــشــاق وأهـــمــلت ضـــعف الــتـــنــظــيم
وفــوضى الــزحــام الــكــبــيــر وتــعــطُّلَ أجــهــزة

"الباركـود" للتحقُّق من التـذاكر ومشاجرات بعض
صـــبــــيـــة احلـــراســـات في مــــنـــطـــقـــة جـــلـــوس كـــبـــار

ـطــرب الـذي يـأتي وال يـأتي; الـشـخــصـيـات.  وضـجـة ا
سيوف الـتخوين والـتشكـيك ضد كاظم الـساهر. كأن كلَّ
من يـغرد أصـبح له احلق في أن يـحتـكر الـوطنـية في نـفسه
ويـوزعـهـا عـلى من يـشـاء. فوضـى التـصـريـحـات والـعواطف
حـيث الــفـاصل بــ الـفــوضى واحلـريــة شـعـرة دقــيـقــة يـراهـا
ــبــصـرون بــالــبـصــيــرة ال بـالــبــصـر!  كــمــا اشـتــعــلت وسـائل ا
الـتـواصـل االجـتــمـاعي بــاآلالف الـتــغـريــدات من قـبـل الـعــراقـيـ

واخلليجـي حول احتجاج أيران لتسمية اخلليج العربي بدالً من "
اخلليج الـفارسي وكان الرد الـشعبي حتت هاشـتاك: اخلليج –العربي.
بينمـا تصدر وسم (# البصرة-ديـرتكم) ترند العراق عـلى منصة تويتر
و"عـ غـطـة وعـ فـراش". وكـان الـرد الـشـعـبي اخلـلـيـجي: "أتـعـبـتـمـونا
شهدَ األقوى الذي طغى بكرمكم وضـيافتكم يا أهل البصـرة "     لكنَّ ا
; على البـطولة; هو اإلنسـان (صانع احلدث) البصـراوي الطيب والكر
طـاعم كانت تـرفض تَقـاضِيَ األموال من الـضيوف فـاحملال الـتجاريـة وا
ن ال يـقـدر عـلى "عــيـني عـلى حـسـابـي". وبُـيـوت الـبـصـري كـانـت مـأوىً 
ـبـيت وسـائـقو سـيـارات األجـرة يـرفضـون تَـقـاضِيَ أُجـرتِـهم!... كانت ا
الـبصـرة تُـغـني بـوذيّـات األمـل والتـرحـيـب بالـضـيـف: " نحـن الـضـيوف
نزلِ"    علَّمتنا فيحاءُ العراق درسَ النجاح; بأن اخلروج من وأنت ربُّ ا
ميزة بإرادة اليأس واإلحبـاط هو العودة إلى الهـوية الوطنـية العراقيـة ا
اإلجنـاز والتفـوق والتمـيز وصنـاعة قـصص ناجحـة في مختـلف ميادين

احلياة والكفّ عن جَلْدِ الذاتِ والنحيب. 
قـصــة جنـاح خــلـيـجي  25هـي الـدرسُ األوَّل لـلـتــحـدي. فـمــا رأيـنـاه في
افتتاحـية البطولة كانت جميلة ومُدهشةً وترفع الرأس. والبصراوي رفع

رأس العراق بشهامته وأتعب أهل اخلليج بكرمه. 
الـبـصـريون كـانـوا مـركـز الـبطـولـة وأبـطـال اخلـليج

والــفــريق الــفــائــز األول بــالــبــطــولــة. خــلــيــجي 25
بصراوي بامتياز. 

االول  2009 قــــــــــــائـال
"تــيــتــانــيك قــدم نــوعـا
جــديــدا من الــعــاطــفـة".
ـا يـقـرب وفــاز الـفـيــلم 
مـن تـــســــعــــ جــــائـــزة
وحـــصل عـــلى ســـبـــعــة
وأربــعـ تـرشــيـحـا من
مـــخـــتـــلـف الـــهـــيـــئــات
ـانـحـة لـلـجـوائـز حـول ا
الــعــالم.وقــدمـت الــفــنــانـة
الـــكـــنـــديــة ســـيـــلـــ ديــون
األغـنية الرئيسـية للفيلم وهي
بـعـنوان 'قـلـبي سـيسـتـمر 'الـتي
مــازالت تـلــقى رواجـا كـبــيـرا بـ

جـمـهـورهـا إلى الـيـوم. وسبق وأن
أعـيـد إصـدار الـفـيلـم في عام 2017
لالحـــتـــفـــال بـــذكـــراه الـــســـنـــويـــة
الــعــشـرين و اخــتـيــاره حــيـنــهـا
تحدة لـلحفظ فـي سجل الواليـات ا
الــوطــنـي لألفالم. ويــأتي احلــديث
ــرتـقب لـ'تــيـتــانـيك' عـن الـعـرض ا
بـــالــــتـــزامن مع تــــكـــر مـــخـــرجه
جــيـمس كــامـيـرون إلســهـامـاته في
مـجال صـناعـة األفالم وذلك بوضع
يــديه وقـدمـيه فـي اإلسـمـنت خـارج
ـــســـرح الـــصــــيـــني (تي.سي.إل) ا
بهوليوود على هامش جناح فيلمه
ـاء" الذي يـتـصدر "أفـاتـار: طـريق ا

شباك التذاكر. 

عـلى صـفحـتهـا بإنـستـغرام مـعلـقة
بالقول "تيتانيك يعود إلى الشاشة
الــكـبــيـرة بــدقـة  3دي و 4كي وذلك

لفترة محدودة".
ويــتـنــاول الـفـيــلم وهـو من كــتـابـة
جــــيــــمس كــــامــــيــــرون وإخــــراجه
وإنتاجه كارثة غرق السفينة 'آر إم
إس تــيــتــانـيك 'فـي أولى رحالتــهـا
عـــبـــر احملـــيط األطـــلـــسي مع دمج
اجلـــــــوانـب الـــــــتــــــــاريـــــــخـــــــيـــــــة
واخلـيالـية.وحـطم تيـتانـيك األرقام
الـقـياسـية إلجـمـالي شبـاك التـذاكر
ـــدة  12عـــامـــا وهــو مـن بــطـــولــة
لـيـونـاردو دي كـابـريـو الـذي جـسد
دور 'جـاك 'وكــيت ويـنـسـلـيت الـتي
ظــهـــرت بــشــخــصــيــة 'روز 'وهــمــا
شــــخــــصــــيــــتــــ من طــــبــــقــــتـــ
اجـتـمـاعـيـتـ مـخـتـلـفـتـ وقع كل
مــنــهــمــا في حب اآلخــر عــلـى مـ

الرحلة األولى للسفينة عام .1912
وتـوقع العـديد من نقـاد الفـيلم قبل
إطـالقه أن الـعــمل سـيــكـون خــيـبـة
أمـل كــبــيـــرة في شـــبــاك الـــتــذاكــر

خـــاصـــة أنـه كـــان أغـــلى فـــيـــلم 
إنـتـاجه في ذلك الـوقت لـكـنه حقق

جنـاحــا غـيـر مـسـبـوق ألنه كـمـا 
وصـفه قـصـة حب استـحـوذت على

مشاعر مشاهديه.
وصـرح كـاميـرون نـفسه في كـانون

{ واشـنـطن  –وكـاالت
- يـــــــعـــــــود فــــــيـــــــلم
'تـيـتـانيك 'مـن جـديد
إلـى دور الـسـيـنـمـا
بـإيطـاليـا وفرنـسا
والـسـويد في 10
شــبـاط احـتـفـاال
ـرور ربـع قرن
عــــــلـى عــــــرضه
لـــلـــمـــرة األولى
في  19 كـــانــون
األول مـن الــــعــــام

.1997
ونــشـر احلـسـاب الـرســمي لـلـفـيـلم
"تــيــتــانــيك مــوفـي"  بــإنــســتــغـرام
مـــلـــصق إعالني حـــديث لـــلـــعــمل
كاشفا أنه "سيعرض من جديد لكن
رة بـتقـنيتي  3'دي 'و’كي '4 هـذه ا
وذلك احـتـفـاال بـالـذكـرى الـسـنـويـة
اخلـامـسة والـعشـرين لقـصة احلب
اخلــالـدة" وسـيـكـون ذلك في عـطـلـة
ــتـــزامــنــة مع نـــهــايــة األســـبــوع ا
احـتفال العالم بعيد احلب مضيفا
"عـيد مـيالد سعيـد لصـاحب الرؤية
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيـــــة جـــــيـــــمس
كــامــيــرون".وأكــدت بـطــلــة الــفــيـلم
ـمثـلة اإلنـكلـيزيـة كيت ويـنسـليت ا
اخلــبـر حـيث أعــادت نـشـر صـورة
ــلـصـق اإلعالني اجلـديــد لـلــعـمل ا
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لــكن كــنت اتــمــنــاهــا بــلــون الــفــصــحى
البصـرة لألسف اجنزتهـا لكنـها لم تكن
ـستوى الـذي اريده انا ) مـبيـنا (كنت با
ارغب بــاحلــضــور الى الــبــصــرة في أي
يوم من أيام البـطولة لتـقد االغنية في
مـفـاجـأة لـلـجـمـهـور الـعـراقي مـايـحـتـاج
اال ان ذلك لم يـحدث ) دعوة فـهـذا بلـدي
هم الناس مـتونس احلمدلله مشددا (ا

والتنظيم رائع).

بــخـــصـــوص احلـــضـــور الحـــيــاء حـــفل
االفــتــتـاح ) مــضـيــفــا ان (مـديــر اعــمـاله
اعــتــذر لـلــعـيــداني الــذي كـان مــتــفـهــمـا
لـلـظـرف وقــلـنـا ان شـاءالـله مـرة ثـانـيـة)
مؤكدا ان (سبب الرفض ال يتـعلق بقيمة
أجـور احــيـاء احلــفل كـمــا  تـداوله مع

األسف).
مــوضــحــاً (كــنت قــد اعــددت اغــنـيــة مع
الــــشـــاعــــر كــــر الـــعــــراقي بــــالـــلــــغـــة
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خــرج الـــفــنــان كــاظم الــســاهــر
اخـيــراًعن صـمــته بـعــد ان كـثـر
احلديث عن سـبب عدم مـشاركته
في افتـتاح خـليجي   25 وقال في
تسجيل صـوتي مع الشاعر داود
الـغـنـام (ان مــديـر اعـمـاله تـلـقى
اتـــصـــاال واحــــداً من مـــحـــافظ
الـــبــصــرة اســعـــد الــعــيــداني
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ــطـرب ســيف نــبــيل اجـدد اطــلق ا
اعماله (كد احلجاية) كتحية تقدير
لـلـمـنـتـخب الـوطـني الـعـراقي الذي
يـنافس في بطولة خليجي 25 وعلق
نـبيـل قائال (كـد احلجـايـة.. وفيـتوا
وكــــفــــيـــتــــوا.. هـــديــــة من الــــقـــلب
لـلمنتخب الوطني العراقي ..اتمنى
دوم الـــــفــــــوز واالفــــــراح). و(كـــــد
احلـجـايــة) من احلـان سـيف نـبـيل
تــوزيع عــمــر كــلــمــات عــلي بــدر 
صـبـاغ وإخـراج تـصـويـري كـمال
االلــــوسي. وحــــقـــــقت االغــــنــــيــــة
مـايقارب الـ 2 مـليـون مشـاهدة في
الــسـاعــات الــقــلـيــلــة من اطالقــهـا
تــزامــنـــامع تــأهل الـــعــراق لــلــدور

النصف نهائي.
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