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الثانية باتخاذها مع اطراف عقد
الــبـطـاقــة الـذكــيـة العـادة الــنـظـر
ـبـرم لـرفع الـغ بـبـنـود العـقـد ا
عن حـــقــوق مــصــرفـي الــرافــدين
ذكورة والرشيد وقـيام الشـركة ا
ترتب بتـسديـد مبـلغ الضرائـب ا
الــبــالغ قــيــمــته نــحـو بــذمــتــهــا 
خمسة عشر مليار دينار) واشار
الـبــيـان الـى ان (االجـتــمـاع شـدد
عــــلى االســــتــــمـــرار بــــاجـــراءات
استرداد اموال امانات الضرائب
اضافة وفق خارطة مـتفق عـليهـا
الى صدور مذكرات قبض جديدة
ـتهم يـرتبطون بحق عدد من ا
بـــاطــراف شـــغـــلت مــنـــاصب في

احلكومة السـابقة وكان لها دورا
في تــلـك الــقــضــيــة وعــلى ضــوء
مــســتـجــدات الـتــحــقـيـق). فـيــمـا
أعلنت هـيئة النـزاهة صدور أمر
ــديـــر الــعــام اســـتـــقــدام بـــحق ا
ـنصـور في أمانـة بغداد لبـلدية ا
الــســابـق عـلـى خــلــفــيــة قــضــيـة
ابتزاز.وذكر بـيان تلـقته (الزمان)
امس ان (مــــحــــكــــمــــة حتــــقــــيق
الــرصــافــة اخملــتــصــة بــقــضــايـا
النزاهة  أصدرت أمراً باستقدام
نـصور في ديـر العـام لبـلديـة ا ا
أمـانـة بـغـداد الـسـابق عن تـهـمة
ــشـتــكـ قــيـامـه بـابــتـزاز أحــد ا
ــــوافــــقــــة عـــلـى صـــرف وعـــدم ا

ـالـيـة إال بـعد دفع مـسـتحـقـاته ا
ـــبــــلـغ له) مــــؤكـــدا ان نــــصـف ا
(احملكـمـة اخملـتصـة أصـدرت أمر
ادة االستقدام استناداً ألحكام ا
 340مـن قــانـــون الـــعـــقـــوبــات).
وضــبـطت هــيـئــة الـنــزاهـة أحـد
ـــســـؤولـــ في بـــلــديـــة مـــركــز ا
الرصـافة بـتهـمة االبـتزاز وطلب
مــبـــالـغ مــالـــيـــة بـــصـــورة غـــيــر
قـــانـــونــيـــة.واوضح الـــبـــيــان ان
(مديرية حتقيق الهيئة في بغداد
شـكـلـت فـريق عـمل لــلـتـحـري عن
مــعــلــومــات تــفــيــد بــإقــدام أحــد
ـــســـؤولـــ في بـــلــديـــة مـــركــز ا
شـتكي الرصافـة بابتـزاز أحد ا

وطـلب مـبـلغ يـقـدر مـلـيون و500
الـف ديــــنــــار لـــقــــاء عــــدم وضع
حـواجـز كـونــكـريـتـيـة أمـام مـحل

شتكي)  ا
مؤكدا ان (الفريق انتقل إلى أحد
أحــيــاء بـــغــداد حــيث  نــصب
كم للمتـهم الذي يعمل مسؤول
شعـبة اخملالـفات في بـلديـة مركز
الرصافة وضبطه متلبساً بتسلم
ــتــفق عـــلــيه مع ــالـي ا ـــبــلغ ا ا
تـهم بعدم شتـكي لقـاء تعهـد ا ا
وضع حـواجـز كـونـكـريـتـيـة أمـام
ــشـــتــكـي). وفي كــربالء مـــحل ا
بــصـــدور أمــر افـــادت الــهـــيــئـــة 
ــديـــر الــعــام اســـتــقـــدامٍ بــحـق ا
احلــالي لــهـيــئــة االسـتــثــمـار في
احملافـظة لقـيامه عـمداً بـارتكاب
مــا يــخـــالف واجــبــات وظــيــفــته
بـــقــصــد مـــنــفــعــة شـــخص عــلى

حساب الدولة. 
واشـار الــبـيـان الى ان (مــحـكـمـة
حتـــقــيـق كــربالء أصـــدرت أمــراً
ـديـر الـعـام احلـالي بـاسـتـقــدام ا
لهـيئـة االستـثمـار في كربالء في
ـتـعـلـقـة بـكونـه رئيس الـقـضـية ا
محضر تقديرٍ بدل البيع اخلاصّ
ـعــمل تـعـلــيب كـربالء) واشـار
الى ان (تـقــديـر مـبـلـغ الـبـيع كـان
أقل بكـثير من قـيمـته احلقيـقية)
وتـابع ان (احملـكـمـة أصـدرت أمر
االسـتـقـدام اسـتـنـاداً إلى أحـكام
ــــــــــادة  331مـن قـــــــــــانــــــــــون ا

العقوبات).
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اليـ اليـوم اخلميس تنتـظر ا
 بــلـــهـــفــة فـــوز الـــعـــراق عــلى
نـظــيـره الــعـمــاني  لــتـتــوجـيه
بلـقب بطـولـة خلـيجي  25التي
ستشهد حـفال ختاميـا تاريخيا
وسط تـــوقع حـــضــور عـــدد من
جنوم الغناء العراقي والعربي.
وقـال  عـضـو االحتــاد الـعـراقي
لـكــرة الــقــدم يــحــيى زغــيـر في
تصـريح تابـعته (الـزمان) امس
ان (االســتـــعــدادات تـــمَّت عــلى
أكمل وجه حلـفل نهـائي بطـولة
كأس اخلـلـيج  25في الـبـصرة
وحـفـل اخلـتــام ســيـكــون أكــثـر
روعـة مـن االفـتــتــاح وسـيــبــهـر
تـابـع جمـيع احلـاضـرين وا

ومـنـصة الـتـتـويج سـتـكـون في
أعــلى مـــســتــوى) واضــاف ان
(االحتـاد يــسـعى لــرسم صـورة
مشرفة تعـكس تاريخ وحضارة

( الــعــراق والــبــصــرة خــصــوصـاً
مؤكدا ان (االحتاد قـام وبالتعاون
مع مكتب رئيس الـوزراء بتوجيه
دعـوات الى وزراء وسـفـراء الدول
الــشــقــيــقـــة والــصــديــقــة وكــذلك
توجيه دعـوات إلى رئيس االحتاد
الدولي فيفـا وشخصيـات معروفة

في االحتـادات األوربـيـة حلـضور
حـــــــفـل اخلــــــــتـــــــام فــــــــضـال عن
الـشــخـصــيـات الـريــاضـيــة وعـلى
ـبـيـة رأسـهم رئـيس الــلـجـنــة األو
الوطـنيـة العـراقيـة رعد حـمودي)
وتــابع ان (مــا يــخـص الــفــنــانــ
الـذيـن سـيــحــيــون حــفل اخلــتـام

اليـــزال االمــر طـيَّ الـــكــتـــمـــان في
الـوقت اجلــاري وال يـوجـد تــأكـيـد
بـحـضـور فـنـانـ عـرب حـتى اآلن
وســيــتم اإلعالن عن ذلك فـي حـال
تـأكــيـد حــضـورهم). من جــانـبــهـا
اكدت الـلـجـنـة األمـنيـة لـلـبـطـولة
وضع خطة محكمـة بالنتسيق مع

الـــقــــوات األمــــنـــيــــة  لـــضــــمـــان
انـسـيـابـيـة دخول اجلـمـاهـيـر الى
مــلـــعب الـــبـــصـــرة الــدولـي الــذي
ـباراة اخلـتامـية ب سيحـتضن ا
مـــنـــتـــخـــبي الـــعـــراق وشـــقـــيـــقه
العماني.وقال رئيس اللجنة غالب

الزاملي في تـصريح امس انه (
التوصل الى خطـة محكمـة لتأم
دخـــول اجلــمـــاهـــيـــر إلى مـــلـــعب
بـاراة)  واشار الـى (تخـصيص ا
بـــوابـــتي  12و 3لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر
لـضـمـان الـعـمـانـيـة واخلـلـيـجـيـة 
دخـــولــــهم بـــشــــكل انـــســــيـــابي)
ـبـاريـات واسـتـطـرد بـالـقـول ان (ا
الـســابـقــة شـهــدت تـأمــيـنــاً كـامالً
واألجـهـزة األمـنـيـة بـذلت جـهـوداً
كـبـيــرة خلـدمـة اجلــمـاهـيــر بـغـيـة
ـــلــعب) تــأمـــ وصـــولــهـم إلى ا
ولـفت الى (وضع شـاشـات كـبـيرة
ــبــاراة اخلـتــامــيـة لـنــقل وقــائع ا
بـــالـــقـــرب مـن مـــلـــعب الـــبـــصـــرة
وشاشة أخرى وضـعت في ملعب
الــفـــيــحــاء) داعـــيــا اجلــمـــاهــيــر
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اجلهـات التحقيقية لغرض التحقيق معهم بشأن ما ورد
من االتـهـامـات في الـفـيـديـو). في وقت  احـصت جلـنـة
ـدارس في السـجون.وقـال بيان التـربيـة النـيابيـة عدد ا
امس ان (شواني الـتقى عـضو اللـجنة مـحمود الـقيسي
وجـرى الـتــطـرق  لـلـعـديـد من الــقـضـايـا وعـلى رأسـهـا
اجلهـود الـتي يبـذلهـا الـوزير ومِالكـات الوزارة لالرتـقاء
بعـملـها فـي مخـتلف اجملـاالت) واكد الـبيـان ان (اللـقاء
استـعرض العديد من الـتجارب لسجـناء قرّروا مواصلة
مـشــوارهم الـتـعـلــيـمي وحـصل بـعــضـهم عـلى درجـات

متقدّمة في امتحانات البكالوريا).
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اعفـى وزير الـعـدل خـالـد شواني مـديـر سـجن الـتاجي
ـسؤولـ في السـجن على خـلفـية ومعـاونيـه وعدد من ا
تسـريب مـقطع فـيديـو في مـواقع التـواصل االجتـماعي.
وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس (هـذا القـرار يأتي على
ــسـرب من داخل سـجن خـلـفــيـة الـتـحــقـيق بـالــفـيـديـو ا
الذي تنـاولته بعض مـنصات وسـائل التواصل التـاجي 
االجتـماعي) مؤكـدا ان (قرار االعفاء اضـافة الى مدير
سـجـن ومـعـاونـيـه شـمل مـســؤولي الـشـؤون الــداخـلـيـة
واالمن و الــتــصــاريح االمــنــيـة اذ تــمـت احـالــتــهم الى

رشـيـد اجلـلــسـة احلـواريـة الـتي
ـقــراطـيـة الـتــأمت بـعـنــوان الـد
الــتـي عــقـدت الــطــريق إلى أمــام 
ـــنـــتــدى عـــلى هـــامـش أعـــمـــال ا
االقـتـصـادي في سـويـسـرا. فـيـمـا
الـتــقى رئــيس حـكــومـة االقــلـيم 
عضو الكونغرس األمريكي داريل
عــــيــــسى. وقــــال بـــيــــان امس ان

الـتـنـفـيـذي لـشـركة دبـي لـلمـوانئ
ية سلطان أحمد بن سلمان العا
نـطقة نتـدب للشـركة  والعضـو ا
الـشرق األوسط وشـمـال أفـريـقـيا
سهيل البنـا . وجرى خالل اللقاء
(بـحث مـجــاالت الـعـمل والـفـرص
الهـائـلة  لـلمـسـتثـمـرين الراغـب
بـالعـمل في الـعـراق). كـمـا حـضر

طبعة العراق 
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اتـهم الــشــاعـر الــغـنــائي ولــيـد خــالـد
الـشــطـري مــحـافظ الــبـصــرة أسـعـد
العـيداني بـالتـسيب فـي عدم مـشاركة
طـربـة االماراتـية الـكبـيرة احالم في ا
حـفل اختتـام خليجي  25 الـذي يقام
مــســـاء الـــيــوم. ووصـف الــشـــطــري
ـــراوغ الـــذي احملـــافظ بــــاخملـــادع وا
أجــهـض مــشـــروع أغـــنـــيــة كـــتـــبـــهــا
ـايــسـتــرو عـلي الـشــطـري وحلــنـهــا ا
خــصـاف وجــرى االتـفـاق عــلى قـيـام
ـطــربــة احالم بــغــنــائــهــا في خــتـام ا
ـقـام فـي مـلـعب جـذع خـلــيـجي 25 ا

النخلة.
وقـال الــشـطــري في رسـالــة تـلــقـتــهـا
(الـزمان) منه أمس (جئت من السويد
الى الـعــراق لـلــمـشــاركـة بــأغـنــيـة في
حـفل االختـتـام ووصـلت مـطـار بـغداد
فــوراً وانـــا اآلن في الــبـــصــرة بـــعــد
رحـلـة شاقـة اسـتـغرقت  20 سـاعة 
لـم اذق خاللــهـا طــعم الــنــوم من اجل
عيـون الـعراق وعـيـون اهلي الـطـيبـي
االصالء فـي الـــــبـــــصــــــرة بـــــهـــــدف
ـشـاركــة بـاغـنـيـة من كـلـمـاتي وأحلـان ا

وسيـقار علي خـصاف و االتفاق عـلى ان تغني االغنـية فنانـة كبيرة ا
ثبت عندي مع من اخللـيج و التوصل الى االتفـاق وبالدليل الـدامغ ا
ـاطل ويـلف ويـدور بـعـدم صـرف مـبـلغ تـسـجيل الـعـيـداني لـكنـه كان 
تفق عليه). واكد الشطري ان (الذي حصل وبخديعة االغنـية في دبي ا
احملافظ لم يـتم تسـجيـل االغنـية) بـحسب قـوله. ورأى ان (هذا تـقصـير
متـعمد مع سـبق االصرار وقـد ألقى العـيداني الـكرة في ملـعب عدنان
ـســاءلـة الـقـانـونـيـة) ونــاشـد الـشـطـري رئـيس درجـال لــلـتـمـلص من ا
الـوزراء مـحـمد شـيـاع السـوداني (فـتح حتـقيق فـي هذا األمـر). وتـلقت

(الزمان نص كلمات االغنية بعنوان للفرح بصرنتة غني وجاء فيه:
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.. أهالً أهالً بــالـكـرام .. أهالً أهالً فـي بـلـد الـسالم .. أهـالً بـالـبـصـرة
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.. العـراق بدمنة يـسري .. أحفـظة ألنة يـا ربي .. من كل ع حاسد ..
من غادر وحـاقد .. حـبيـبي شمـا جرى يـهون .. نـحرسك وسط الـعيون

.. للخليج بصرتنة غني .. للفرح بصرتنة غني ..

الـــعــــراقـــيــــة الى (الـــتــــعـــاون مع
األجـهـزة األمـنـيـة وإفـسـاح اجملال
أمـــــــام الــــــــوافــــــــدين مـن بــــــــاقي
سـاهمـة في إجناح احملافـظات وا
هـــذا احلــــدث الـــتـــاريــــخي الـــذي
يحتـسب للـعراق والـبصرة). وفي
تــرأس قــائــد الـعــمــلــيـات بـغــداد 
اجتماعا امنياً ناقش التوجيهات
ـــراجع األمـــنـــيــة الـــصــادرة مـن ا
ـوجـبـهـا الـتي الـعـلـيـا والـعـمل 
تــهــدف الـى االحــتــفـــال بــالــطــرق
احلضارية وعـدم اطالق العيارات
ــنــتـخب الـنــاريــة في حــال فــوز ا
الوطنـي بكأس اخلـليج . في وقت
 تعهد رئيس اجمللس االقتصادي
ــنح فـريق ابـراهــيم الـبــغـدادي 
مــركــبــة ــنـــتــخب الـــوطــني  30 ا
صـــالـــون في حـــال فـــوزه بـــكــأس
اخلـلـيج. الى ذلك  قـالت الـكـاتـبـة
الكـويـتيـة فـجر الـسـعيـد انـها (لن
ارتاح نفسـياً و لن تغـادر البصرة
اال عنـد مـشاهـدة مـنتـخب الـعراق
وهــو يـرفـع لـقـب كــاس اخلـلــيج).

وفي ذي قـار  أعـلـن األمـ الـعـام
جملــلس الــوزراء حــمــيــد الــغــزي
ـن يــحـــتــاج تــكـــفل احلـــكـــومــة 
ــصــابــ في حـادث لـلــعالج من ا
ـنـتـخب خـارج الـبالد. مـشـجـعي ا
.وقـــال الــــغــــزي خالل حــــضـــوره
مجالس عزاء ضـحايا احلادث في
قـــــضـــــاء ســـــوق الـــــشـــــيـــــوخ أن
ن (احلـكـومــة سـتـتـكــفل بـعالج 
ـصـابـ في احلادث يحـتـاج من ا
خـارج الــعــراق) مــؤكـدا ان (ذوي
الضحايا طـالبوا بشـمول أبنائهم
بـــقــانـــون مـــؤســـســة الـــشـــهــداء
وسـنـعرض مـطـالـبـهم في مـجـلس
والســــيـــــمــــا ان هــــنــــاك الــــوزراء
اهـتـمــامـا حـكــومـيــا بـدعم عـوائل
الـضـحـايـا). بـدوره  قـدم مـحـافظ
الـبـصـرة اسـعـد الـعـيـداني  عـقب
وصـوله ذي قـار  الـتـعـازي لـذوي
ضـــحــايـــا حـــادث الـــســـيـــر الــذي
ــشـجــعـ من أبــنـاء تـعــرض له ا
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ـنـتــخب الـوطـنيّ قـال مــدربُ ا
لكـرة القدم خـيسـوس كاساس
إن طـمــوحـنـا يـكــمن في بـلـوغ
ــبـاراةِ الـنــهـائــيـة خلــلـيـجي ا
 ?25وإن الـــــطـــــريـق لم يـــــكن
سـهالً بيـنـما أصـبح تـفكـيـرنا
اآلن إحــــراز الــــلـــقـب لـــلــــمـــرة
الــرابــعــة وإسـعــاد اجلــمــهـور

الكبير الذي يؤازرنا.
ـؤتـمـر وأضـافَ كـاسـاس في ا
الصحـفي الذي عقـد  في فندق
مــــنـــــاوي بـــــاشـــــا واخلــــاص
واجهة الـيوم اخلميس أمام
مـــنـــتــخب عـــمـــان في نـــهــائي
خليجي  25إن (منتخب عمان
واجهـناه في مـباراة االفـتتاح
وهــو فـــريق جــيــد وســـنــعــمل

لكسب اللقب).
وبـ إن (مـبـاراة االفـتتـاح مع
عُــمـان كــانت مـغــلـقــة وقـلــيـلـةَ
ـباراة فـيما الفـرص وحللـنا ا

بـعـد وسنـحـاول الـوصـول بـعدة
طرق لـبـلوغ الـشبـاك والـتسـجيل

من أجل الفوز باللقب).
وأوضـح ان (كل فــــــريـق يــــــذهب
بـاجتـاه األســلـوب الـذي يـخـدمه
ومنتخب عُمان مُستقر مع مدربه
منـذ فتـرٍة طويـلة ويـسعى لـغلق
ساحـات أمام حتـركات فريـقنا ا
أمـا هـدفـنـا احلـقـيقـي فـهو حـسم
ـواجـهـة بالـوقت األصـلي وإذا ا
مــا وصــلـــنــا لــركالت الــتــرجــيح
نـــتــمـــنى أن نــكـــسب الـــلــقبَ في

النهاية.
وأشـــــار إلى إن الـــــبــــعـض فــــهم
كالمــنــا بــعــد مــبــاراة االفــتــتــاح
بـشــكل خـاطئ إذ إنــنـا لم نـقل ال
نـرغب بالـتـتـويج لكـن كنـا نـقول
نخطط لكـل مباراةٍ بشـكل منفرد
وبعد وصولنـا للمباراة الـنهائية
نـــأمـل أن نـــكـــسب الـــلـــقب وهـــو

هدفنا إلسعاد اجلماهير).
واخــتــتمَ كــاسـاس بــالــقــول (أنـا
مـقـتـنع بـأداء الالعـبـ وسـعـيـد

ا حـللنا أسـلوبنا ا قدمنـاه طا
بـــعــــد كـل مــــبـــاراة ونــــشــــخص
األخـطاء ومـعـاجلـتـهـا ونأمل أن
نـقــلل األخـطــاء في لـقــاء اخلـتـام
ــواجـــهـــة ونـــكـــسب ونـــحـــسـم ا

اللقب).
ــنــتــخـب الــوطــنيّ وذكــر العـب ا
لــكـرة الــقـدم أمــجـد عــطـوان إن
(فـريقـنـا مسـتـقـر وبكـامل جـاهز

ــدرب كـاســاس وضع الــفـريق وا
بقمة حالته الفنية مضيفاً ال أحد
يـــعــرف أنه ضـــمن الــتــشـــكــيــلــة
النهائـية حتى السـاعات األخيرة
ـــبـــاراة وهـــذا دلـــيل عـــلى مـن ا
جــاهــزيــةِ اجلــمــيع وإن جــمــيع
الالعــبـ الـ  23يـــتــــنـــافـــســـون
بــهـدف الــدخـول في الــتـشــكـيــلـةِ

األساسية).

وب عطوان ان (اجلمـيع متحفز
سـاهمة بقوة باراة وا خلوض ا
باراةِ بخطف كأس للخروج من ا
اخلــلــيـج الــذي غــابَ عن خــزائن
ــنـــتــخب الــعــراقيّ مــنــذ فــتــرة ا

طويلة).
وأردف (تـواجـد اجلـمـهـور بـهـذه
الكثـافة واإلعالم ودعـمهم الكـبير
كان سبباً بتواجدنا في النهائي

وإنــنـا نــعــاهـد اجلــمــيع عـلى أن
ــشــوار بــالــدعم نــفــسه نــكــمل ا

ونعدهم بالتتويج في اللقب).
من جــهـــته أكــد مــدربُ مــنــتــخب
عـــــمــــان الـــــصــــربـي بــــرانـــــكــــو
ايفـانكـوفـيتش أن بـلوغ مـنتـخبه
ــبــاراة الــنــهــائــيــة شــاق لـكــنه ا

مستحق.
وقالَ برانكو  (نـهنئ العراق على
جنــــاح الــــبـــــطــــولــــةِ وتــــواجــــد
ـبـاريـات اجلـمـاهـيـر في جـمـيع ا
حــتى تــلك الـتـي لم يـكـن طـرفــهـا

منتخب العراق).
وأضـاف (اننـي سعـيـد بـوجـودنا
في النهائي ومتشوقون خلوض
ــبــاراة أمـــام ٦٥ ألف مــتــفــرج ا
وبــلـوغ الــنـهــائي مــهـمــة لم تـكن
يـســيـرةً لـكـنـنـا بــاألخـيـر حـقـقـنـا

الهدف).
ــنــتــخب الــعـراقي وأوضح إن (ا
قـوي وســبق أن ذكــرت إنه قـوي
ويلعب في أرضه وجمهوره ولن
تــكـون مــواجـهــته سـهــلـة لــكـني

واثـق بالعــــبـــيـــنــــا وجـــاهـــزون
للمباراة النهائية).

وذكـر إن (الفـريق جـاهـز بـجـميع
العــبــيه بـاســتــثـنــاء الـظــهــيـرين
بـداعي اإلصـابــة وبـاقي الـفـريق

جاهز للمواجهة).
ـــبـــاراة األولى  الفـــتـــاً إلـى إن (ا
كانت مـبـاراة االفتـتـاح والتـحفظ
كـان ســائـداً فـيــهـا ألن الـنــتـيـجـة
كانت هي األهم وبالـتالي اكتفى

الطرفان بالتعادل).
وقال بـرانكـو (جاهـزون للـمباراة
تغـيرات سواء ومتهـيأون لـكل ا
كــان وقـــتــاً أصــلــيــاً أو شــوطــ
إضــــــافـــــيــــــ أو حــــــتـى ركالت

الترجيح).
ومن جـهته قـال الالعب الـعـماني
جــمــيـل الــيــحــمــدي إن (الــفــريق
جـــاهــز لــلـــمــبـــاراة والالعــبــون
بجاهزية نفسية وبدنية عالية).
ـــنــتـــخب الـــعـــمــاني وأكـــد إن (ا
مـتـعـود عـلى الـلـعب حتت ضـغط

اجلماهير).
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شــدد رئـيــسـا اجلــمـهــوريـة عــبـد
الـلـطـيف جـمـال رشـيـد وحـكـومـة
اقليم كردستان مسرور البارزاني
على اعـتـماد مـبدأ الـشـفافـية في
تـوزيع الثـروات بـ الـعـراقـي .
وقـال بـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس
ان (رشيـد الـتـقى الـبـارزاني على
هامش اعمـال منـتدى دافوس في
اسـتعراضـا خالل اخر سويـسرا 
الـتـطـورات الـسـيـاسـيـة واألمـنـية
في العراق) و أكّـد رشيد (أهـمية
تـكـاتف اجلـهـود وتـوحـيـد الرؤى
إزاء الـــتـــحـــديـــات الـــتي تـــواجه
الــعــراقــيــ جــمــيــعــا) واضـاف
البيان ان (اللقاء تطرق الى سوء
الـتــفــاهم احلـاصل بــ األطـراف
الــسـيــاســيــة الـكــرديــة وضـرورة
ـــشـــكالت الـــتـــركـــيـــز عـــلى حل ا
ووضع مصـلحـة مواطنـي اإلقليم
أوال وعـــلى مـــخـــتـــلـف الـــصـــعــد
والســـيـــمــا تـــلك الـــتي تـــتـــعــلق
بالقرارات احلـكوميـة ذات الصلة
( ـواطـنـ ـعـيـشــة ا ـبـاشــرة  ا
ــصــلــحـة داعــيــا الى (تــغــلــيـب ا
ــســائل الــوطـــنــيــة فـي جــمــيـع ا
العالقة وإيجاد احللول احلاسمة
لـهــا وفـقـا لــلـدسـتــور والـقـانـون
وأهــمــيــة إقــرار مــشــروع قــانـون
الـنـفط والـغـاز لـتـحـقـيق الـعـدالـة
واعــتـمــاد الـشــفـافــيــة في تـوزيع
). من الــثـــروات بــ الــعـــراقــيــ
جــانـــبه  شـــدد الــبـــارزاني عــلى
(اعــــتــــمــــاد احلـــوار اجلــــاد حلل
اإلشكاليات ب القوى السياسية
ووجـوب الـتـوصل إلى تـفـاهـمات
تــعــزز الــوحــدة بــ الــعــراقــيـ
وحتقق تطـلعاتـهم في حياة حرة
ـــة). كــمــا اســتـــقــبل رشــيــد كــر
رئـيس مـجلـس اإلدارة والرئـيس
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كــشف مــجــلس الــقــضـاء االعــلى
عن اصدار مـذكـرات قـبض بحق
متـهمـ في سـرقة مـبالغ امـانات
ـسؤول الضرائب عـلى عالقة 
في احلكومة السابقة. وقال بيان
تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (رئـيس
الــقـــضــاء االعــلـى فــائق زيــدان 
اجـتــمع بـرئـيـس هـيـئــة الـنـزاهـة
حـيــدر حـنــون والـقــضـاة االوائل
في مـحـاكم الــتـحـقـيق اخملـتـصـة
بــنـــظـــر قـــضـــايـــا الـــنــزاهـــة في
الرصافـة والكـرخ القاضـيان اياد
مـحـسن ضمـد و ضـيـاء جـعـفر و
رئـيس الــفـريق الـسـانــد لـلـهـيـئـة
ـكــافـحــة الـفــسـاد عــبـد الــعـلــيــا 
الــكـر عــبــد فـاضـل الـبــصـري 
ونــاقـش الــلــقــاء تــقــد االفــكــار
ـــــقــــتــــرحـــــات الى الــــوزارات وا
ــعـنــيـة لـتــعـديـل الـعـقــود الـتي ا
يــؤشـــر فــيــهــا وجــود غــ عــلى
ا واطن و الدولـة وضرر علـى ا
ـال الـعام يـضمـن احلفـاظ عـلى ا
وبنفس الوقت عـدم تضرر طرفي
العـقد كـمـا جرى بـحث مواصـلة
ــبــذولــة الســتــرجــاع اجلــهـــود ا
ــتـــحــصــلــة من امـــوال الــدولــة ا
جــــرائـم الــــفــــســــاد االداري وفق
االلــيــات الــقــانــونــيــة) واضــاف
الـبـيـان ان (الـقـاضي جـعـفـر قـدم
ايــــجــــازا عـن اخلـــطــــوات الــــتي
شـرعـت مـحـكــمـة حتـقــيق الـكـرخ

ـســتـجـدات (الـلــقـاء بـحـث آخـر ا
نطقة والتطورات في العـراق وا
إلى جـانب منـاقـشـة سبل تـوطـيد
العالقات ب االقليم وأمريكا مع
ــشــاكل مع تــأكــيــد أهـمــيــة حل ا
ـركـزيـة جـذريـاً وعلى احلـكومـة ا
أساس الـدسـتـور) واشار الى ان
(الـبـارزانـي الـتـقى ايــضـا رئـيسَ
الوزراء البريـطاني األسبق توني
بـلـيـر ونـاقـشا الـوضـع العـام في
ـنـطقـة عـامة االقلـيم والـعراق وا
ــــمـــا اإلصـالحـــات الــــتي وال ســــيّ
شـرعت بـهـا الـتـشـكـيـلـة الـوزارية
الــتــاســعـــة في مــجــال الــتــنــويع
االقتصادي والتحول اإللكتروني
في اخلـــدمــات الـــعــامـــة) وتــابع
البيـان ان (رئيس حـكومـة االقليم
اســــتــــقـــبـل وزيـــر الــــصـــنــــاعـــة
والتجـارة البـحريني عـبد الله بن
عــــادل فـــخــــرو  واســـتــــعـــرضـــا
ــلــكـة الــعالقــات بـ االقــلــيم و
الـبـحـرين وحتـديدا فـي اجملاالت
االســـتـــثـــمــاريـــة والـــصــنـــاعـــيــة

والزراعية والتبادل التجاري).
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الــــــذي عــــــمـل فـي إدارته "اآلن وقــــــد
وصـــلـت هـــذه الـــعـــمـــلـــيـــة إلى هـــذا
ـــســـتـــوى فـــإن فـــكـــرة أوكـــرانـــيــا ا
احملايدة في ظل هذه الظروف لم تعد
ذات جـدوى".وكـان الـرئـيس الـروسي
ـيـر بوتـ قـد وصف تـطـلـعات فالد
أوكرانيـا لالنضـمام الى حـلف شمال
ثـابة تـهديد وذلك األطلـسي بأنهـا 
في مــعــرض تــبــريــره لــغــزو الــدولـة
اجلارة في  24شـباط/فـبـرايـر الـعام

اضي. ا
تحدة عل أن وبينما شـدد الواليات ا
الــقـرار بــشــأن االنـضــمــام الى حـلف
شمـال األطـلـسي يعـود ألوكـرانـيا لم
تـبــد الـقــوى األوروبـيــة أي حـمــاسـة
بــسـبب بــالــقـلـق من مـنـح ضـمــانـات
تبادل لـدولة تشـهد نزاعا مع األمن ا

روسيا منذ عام 2014.
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وحـذر كــيـســنـجـر فـي مـقـالــة نُـشـرت
ــــاضي فـي مــــجــــلـــة "ذا الــــشــــهــــر ا
سبكـتايتـر" البريـطانيـة احملافظة من
أن الـــنــــزاع في أوكـــرانــــيـــا له أوجه
تشـابه مع عام 1914 عنـدما انـزلقت
الـقوى الـكـبـرى دون قـصـد إلى حرب
ــيــة.ودعــا في مــقــالــته إلى وقف عــا
ــوجـــبه إلطالق الـــنـــار تـــنـــســحـب 
روســيـا إلى خــطــوط مـا قــبل الــغـزو
ولـكن لــيس أبـعــد بـحـيث تــبـقى في
شـرق أوكـرانـيــا وكـذلك شـبه جـزيـرة

الــقـرم الــتي ضــمـتــهـا مــوسـكــو عـام
2014 مع اخــــضــــاع هــــذه األراضي
لــعــمـــلــيــة تــفــاوضــيــة الحــقــة. وفي
دافـوس أشـار كـيــسـنـجـر الى أنه من
ـــهم "مـــنع احلـــرب من أن تـــصـــبح ا
حـربـا ضـد روسـيــا نـفـسـهـا" وأيـضـا

روحية التي حتطـمت تابعة جلهاز ا
الـــدولـــة حلــاالت الـــطـــوار الــتـــابع

لوزارة الداخلية.
واعـتـبــر وزيـر اخلـارجــيـة األمـيـركي
األسبق هـنـري كيـسـنجـر الـثالثاء أن
الـغـزو الـروسي ألوكـرانـيـا أظهـر أنه
لم يعد هـناك من مبـرر لبقـاء األخيرة
خارج حلف شمال األطلسي رغم أنه
ـعارضـ لهذه كان في الـسابق من ا
ــا ســعت الــيــهـا اخلــطــوة الــتي طــا

كييف.
وكــان كــيــســنــجــر الــبــالغ 99 عــامـا
والـــذي يــعــد من أتـــبــاع الــواقـــعــيــة
الـســيـاسـيــة قـد دعـا قــبل أشـهـر إلى
وقف إلطالق النار في أوكـرانيا حتى
لو انطوى ذلك عـلى التسـليم ببعض
ـكـاسب الـعــسـكـريـة لـروسـيـا.ورأى ا
وزيـر اخلـارجــيـة األمـيــركي الـسـابق
خالل مـشــاركـة له عــبـر الـفــيـديـو في
ي في ــنـــتــدى االقـــتــصــادي الـــعــا ا
دافـوس أن انــضـمــام أوكـرانــيـا الى
حـــلف شـــمـــال األطــلـــسي ســـتـــكــون

"نتيجة مالئمة".
وقال "قبل هذه احلرب كنت معارضا
لـعضـويـة أوكـرانـيـا في حـلف شـمال
األطــــلـــسـي ألنـــنـي كـــنـت أخـــشى أن
تـتــسـبب بـالــضـبط بــالـعـمـلــيـة الـتي
نـشـهـدهــا اآلن".وأضـاف وقـد ظـهـرت
في خـلفـيـة الـشـاشة صـورة لـلـرئيس
األميـركي الراحل ريـتشـارد نيـكسون
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"إعــطـاء روســيــا فــرصـة لالنــضــمـام
مـجددا إلـى النـظـام الـدولي".وبـيـنـما
أقر كيـسنـجر بأن دوال كـانت تسـيطر
علـيـها مـوسكـو فـيمـا مـضى ستـكون
مـتـرددة حـيــال اقـتـراح كـهـذا إال أنه
شــــدد عــــلى أهــــمــــيــــة جتـــنـب عـــدم
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صوت مجلس الوزراء على استكمال
ــتـــعــاقــدين في اجــراءات تـــثــبــيت ا
واالعــــــفـــــاء عن الـــــوزارات كـــــافـــــة 
الـتـعـامالتت بـالـدفع االلـكتـروني من

الضرائب . 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(رئـــيس احلــكـــومــة مــحـــمــد شــيــاع
تـــــرأس اجلـــــلـــــســـــة الـــــســـــودانـي 
االعتيـادية جمللس الـوزراء وشهدت
بــحث مــجـمـل األوضـاع الــعــامـة في
لـفات البالد ومـنـاقشـة القـضايـا وا
ـــعـــروضـــة عـــلى جـــدول األعـــمــال ا

وإصدار القرارات بشأنها).
واشار الى ان (السوداني استعرض
في مستهل اجللسـة زيارته الرسمية
حـيث ـانـيـا وأهـم مـخـرجـاتـهـا إلى أ
أكــد جــديــة احلـــكــومــة في تـــنــفــيــذ
برمة وما انطوت مذكرات التفاهم ا
عـلـيه من فـقـرات مـهـمـة ستـسـهم في
تـطــويـر قـطــاع الـكـهـربــاء ومـعـاجلـة
شـاكل الـتي تعـاني مـنهـا مـنظـومة ا

الكهرباء).
وتـابع الـبـيـان ان (اجلـلـسـة نـاقـشت
ـتـعاقـدين مع وزارات الـدولة ملف ا
واسـتكـمـاال لـلتـوجـيـهات الـسـابـقة 
ــلف فــقــد أقــر بــشــأن حـــسم هــذا ا
مــجــلس الــوزراء اســتــحــداث وزارة
ـــالــــيــــة الـــعــــنــــاوين والــــدرجـــات ا
الــوظـيــفـيــة ضـمن مــوازنـة الــدوائـر
والــتـشــكــيالت بـحــسب الــتـفــاصـيل
ـالــيـة لــتـثــبـيت ــبـيــنـة في كــتب ا ا
ـتـعـاقـديـن قـبل الـثـاني من تـشـرين ا
ـالك الــــدائم من األول 2019 عــــلى ا

ـسـتـهـدفـة حـتى نـهـايـة والـشـوارع ا
الـعـام اجلـاري) واســتـطـرد بـالـقـول
انه (اســــتـــنــــاداً إلـى تـــوجــــيــــهـــات
السـوداني التـي أكد عـليـها في وقت
سـابق بـشـأن تــفـعـيل عـمـلـيـة الـدفع
اإللـــكـــتـــروني فـي جــمـــيـع مــفـــاصل
ـا تـتــمـتع به من مــسـتـوى احلـيــاة 
عـــــــالٍ مـن احلـــــــمـــــــايـــــــة واألمـــــــان
واخـــتــصـــارهـــا لـــلـــوقـت واجلـــهــد
ومــســاهــمــتـهــا في تــنــشــيط حــركـة
االقتـصـاد فقـد أقـر اجمللـس توصـية
اجملــلس الــوزاري لالقــتــصــاد الــتي
ــركــزي نـــصت عــلى قـــيــام الــبـــنك ا
بــــتـــســـهـــيل إجــــراءات مـــنح رخص
ــصـــرفــيــة حتــصـــيل الــبـــطــاقـــات ا
بـاسـتـخـدام نـقـاط الـبـيع بي او اس
ــصـارف وتــقـلــيل الــعـمــوالت عـلى ا
واجلـــهـــات الـــتي تـــســـتـــخـــدم تـــلك
األجـــهــزة فـــضال عن الـــزام جـــمــيع
الــــدوائـــر احلــــكـــــــــومـــيــــة وغــــيـــر
احلـكــومـيـة واخملـتـلــطـة والـنـقـابـات
ـراكـز التي واجلـمـعيــــات وجـمـيع ا
ــبــالغ فــتح يـــتم فــيــهــا حتــصــيـل ا
حـسـابات مـصـرفـيـة وتوفـيـر أجـهزة
نـــقـــاط الــــبـــيـع اخلـــاصـــة بــــالـــدفع
اإللــــكـــتـــروني  والـــدفع بـــواســـطـــة
ــصـرفــيــة لــتــحـصــيل الــبــطــاقــات ا
األمـــوال ولـــتـــمــكـــ الـــراغـــبــ من
ـراجـعــ بـالـدفع بـالــبـطـاقـات مع ا
اإلبـقاء عـلى االسـتالم الـنقـدي جـنـباً

إلى جنب).
ـدارس مـشــددا عـلى (إلـزام جــمـيع ا
اخلــاصــة واجلــامــعــات والــكــلــيــات
جتـهـيـز الـوقود األهـلـيـة ومـحـطـات 

من قال هذا..?
ألم تَر ..مكاريدنا يغنون ..في عز النهار.. 

وهم ينشدون الفرح… رغم أنهم يغنون بإنتظام..
ه" ه ..يا "الولد نام..

لكنهم…لم يفَصلوا في األسئلة..
هل نام الولد ..جائعاً .. أم متخما…

هم إنا جميعاً نغني.. ا
بكامل رجولتنا..وبأنتظار الفرج..
وإن قَطعَ احلُزن..شغاف قلوبنا..

ه" ه يا "الولد نام ..
نعم ..نغني ونغني..

لسنا خائف ..لكننا بإنتظار …أن نفتح نوافذنا..
لنطل على اجلمال.. والهدوء..واألستقرار..

والسكينة..والفرح
گاريد..الفقراء …أصدقائي الذين أعرفهم..  ا

اليستحقون كل هذا العناء..ياإللهي ..
بأنتظار الفرج

{ كــــــيــــــيـف - (أ ف ب) - قُــــــتل 16
ـــا بــيــنــهم وزيــر الــداخــلــيــة شــخــصً
األوكــــرانـي وطــــفـالن جــــرّاء حتــــطّم
مـروحـيـة قـرب روضـة أطـفـال صـباح
امس األربــعــاء في مــنــطــقــة كـيــيف

حسبما أعلنت الشرطة األوكرانية.
وقــالـت الــشــرطــة في بـــيــان "لــديــنــا
مــعــلــومــات عن 16 قــتــيــلًــا بــيــنــهم

طفالن".
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وأشارت أيـضًا في بـيانـها إلى مـقتل
وزيــــــــر الـــــــداخــــــــلـــــــيــــــــة دنــــــــيس
موناستيرسكي (42 عاًما) ومساعده
األول يــفــغــيـنـي يــنـيــني ( 42عــامًـا)
ومسـؤول كـبيـر آخـر كانـوا عـلى م
روحـية.ولـفتت الـشرطـة إلى دخول ا
ـا بـيــنـهم عـشــرة أطـفـال 22 جـريــحً
ـسـتــشـفى.وتـقع مــديـنـة بـروفـاري ا
الــتي يــقــطن فــيــهــا نــحــو 100 ألف
شــخص عــلى بــعـد  20كــيـلــومــتـرًا
ا شمال شرق كييف.وقال حاكم تقريبً
منـطقة كـييف أولـيكسي كـوليـبا على
ـأساة كـان هـناك تلـغـرام "في وقت ا
أطفال وموظف في روضة األطفال".
وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي انـدالع حـريق
ــروحـيــة. ولم كــبــيــر بـعــد ســقــوط ا
أساة تُكشف أي مـعلومـة عن سبب ا
حــتى الــســاعــة.وأشـار نــاطق بــاسم
الـقــوات اجلـويــة األوكـرانــيـة إلى أن
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ضــمن الــنــفــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة أو
التخطيطية لكل تشكيل).

 ولـفت الى انه (تنـفـيذا لـلـتوجـيـهات
ـــســتـــمـــرة من رئــيـس الــوزراء في ا
ا جاء في كونـات  وتلـبيـة  رعايـة ا
ــنــهــاج الـوزاري لــلــحــكـومــة فــقـد ا
أصـدر اجملـلس قـراراً يـقـضي بـإلـزام
ـرتــبـطـة الـوزارات واجلــهـات غــيـر ا
ـؤسسـات احلكـوميـة كافة بوزارة وا
بـتـعـويض الـدرجـات الـوظـيـفيـة عن
ـسيحي من ـكون ا الك من ا حركة ا
كـوّن نفسه حصـراً واألقليات أبناء ا
األخـرى وكل بـحـسب مـنـطـقـته عـلى
أن يتـولى مـجلـس اخلدمـة االحتادي
ضـمان تـنـفـيذ الـقـرار بالـتـنـسيق مع

ذكورة). اجلهات ا
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وأضـــــاف ان (اجملـــــلـس وافق عـــــلى
ـنـفذة شـاريع اخلـدمـية ا اسـتثـنـاء ا
من فريق اجلهـد اخلدمي والـهندسي
ـباشـر وجتـهـيز بـأسلـوب الـتـنفـيـذ ا
ـادة ثـالـث من تـعـلـيـمـات ـواد من ا ا
تنـفيذ الـعقـود احلكـومية وتـعلـيمات
ـوازنة  ومـا تـتطـلبه أعـمال تنـفـيذ ا
الــتـنــفـيــذ لــلـمــشـاريع اخملــتـلــفـة في
ـاء واجملـاري قـطـاعـات الـبـلـديـات وا
والـكهـربـاء والـتـربيـة والـصـحة وأي
أعمـال أخرى لـغرض حتـقيق سـرعة
ــرونــة فـي تــنــفـــيــذ تــلك اإلجنـــاز وا

شاريع). ا
مضيـفا (وكـذلك تخويل فـريق اجلهد
اخلدمي والهندسي صالحية التنفيذ
ــبـــاشــر وجتــزئــة الــعــمل الــواحــد ا
شـروعات تـطويـر احملالت واألحياء

بغداد
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االسـتـقـرار في هـذه الـدولـة الـكـبـيـرة
الــــنـــوويـــة.ولــــفت الى أن عــــمـــلـــيـــة
دبـلومـاسـية قـد تـسـاعد روسـيـا على
"إعادة تقييم موقعها التاريخي الذي
كـان مزيـجـا من االجنـذاب إلى ثـقـافة

أوروبا واخلشية من هيمنتها".

روحية قرب كييف %rD∫ حندى اوكراني يقف في موقع حتطم ا
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ــاني في 19 يـنــايـر 2023 عـلى قــانـون ـان اال يـصــوت الــبــر
ان اإلبادة اجلمـاعية لإليزيدي في الوقت الذي رفض فيه البر
العـراقي مـسـودة هـذا الـقـانون عـنـدمـا قـدمـناهـا و تـغـافـلـها
اني وجعلهـا فقرة ضمن قانون الناجـيات! مسودة القانون اال
تـوجب مــحـاكـمـة داعش لـتــحـقـيق الـعــدالـة وتـوصـيـات اخـرى

قدمتها مجموعة أحزاب.

بـجــمـيع صـنــوفـهـا ومــواقـعـهـا وفي
جميع أنـحاء الـعراق فتح حـسابات
مصرفيـة وتوفير أجهـزة نقاط البيع
اخلاصة بالدفع اإللكتروني مع ربط
جتــديــد رخص عــمل ومــنح إجـازات
هـنة من خالل تـوفيـر تلك ارسـة ا
ـــراكــز وكـــذلك جـــمـــيـع ا األجـــهـــزة 
واحملـــال الـــتـــجـــاريـــة بـــأنـــواعـــهـــا
ـطـاعم والـصيـدلـيـات والـعـيادات وا
ـذاخـر وجمـيع الـطـبـيـة اخلـاصـة وا
ـفـرد مـنـافـذ الــتـسـويق بـاجلـمـلـة وا
رخـصـة الـتي تـقـتضي واخلـدمـات ا
الــدفع لــصــاحلـهــا في حــدود أمــانـة

بغـداد ومراكـز احملافـظات واألقـضية
في جـــمـــيع أنــــحـــاء الـــعـــراق فـــتح

حسابات مصرفية).
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 ولـــفـت الى (إعــــفـــاء الــــتـــعــــاقـــدات
واستـيراد أجـهزة الـدفع والتـحصيل
اإللـــكــتــرونـي أجــهــزة نــقـــاط الــبــيع
اخلـاصة وأجهـزة الـصرافـات اآللـية 
بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات
ـــصـــرفـــيـــة مـن رســـوم الـــكـــمـــارك ا
والـضـرائب بـأشـكـالـهـا كـافة وكـذلك
إعـــفــاء جــمــيع الــتـــعــامالت بــالــدفع
اإللــكــتــروني من الــضــرائب عــلى ان

ـــقــبل) يـــنـــفــذ بـــدءاً من حـــزيــران ا
ومـــــضى الى الـــــقــــول ان (اجملــــلس
اوصـى بــشـــأن تـــأجــيـل اســتـــيـــفــاء
الرسوم الـكمـركية لـلسلع والـبضائع
ستوردة باسم الوزارات واجلهات ا
حــيث تـمت ـرتــبــطـة بــوزارة غــيــر ا
ــوافــقــة عـــلى تــأجــيل اســـتــيــفــاء ا
الرسوم الـكمـركية لـلسلع والـبضائع
ستوردة باسم الوزارات واجلهات ا
ا فيها هيئة رتبطة بـوزارة  غير ا
الــتــصــنــيع احلــربي حــصـراً مــا لم
ـصدر تلك ينص الـعقد عـلى حتمّل ا

الرسوم).

إزدحامـاً مسـتمـراً) واضاف سـلمان
ان (رفع الـسيـطـرات سيـجـري تبـاعاً
حـسب الـظــروف األمـنـيـة فـضالً عن
إعـداد خـطة من قِـبل قـيـادة عـمـلـيات
بغداد لـرفع جمـيع السيـطرات وفتح
ــغــلــقــة و الــطـرق جــمــيـع الــطــرق ا
ـــنـــطــقـــة اخلـــضــراء ـــؤديـــة الى ا ا

بالكامل).
مـبـينـاً ان (الـسـيطـرات مـصـنـفة الى
ثالث فـئـات األولى رئيـسـيـة خـاصة
ـــداخل بــغــداد والــثـــانــيــة رُفــعت
مؤخراً وحتـولت الى الثالـثة) ولفت
الى (وجـود خـطّـة بـديـلة تـنص عـلى
نــــصـب الــــكــــامــــيـــــرات بــــبــــغــــداد
واحملـــافـــظــــات لـــتـــعــــزيـــز اجلـــهـــد
اإلســـتـــخـــبــــاري فـــضالً عن نـــصب
سيطرات ومرابطات وتنفيذ عمليات
تـفتـيش فـجـائيـة). وبـشـأن إجراءات
الداخلية لتأم احتفاالت العراقي
ـــنـــتــخـب الــوطـــني فـي حــال فـــوز ا
قـبل بـخـليـجي 25 يـوم اخلـميـس ا
كشف سلمان ان (وزير الداخلية عبد
األمـــيــر الـــشــمـــري  وجّه  بـــتــأمــ
واطن مناطق اإلحتفال وحـماية ا

ونــــــشـــــــر الــــــقـــــــوات األمــــــنـــــــيــــــة
واإلسـتـخـبــاراتـيـة ومـفـارز الـشـرطـة

احملـليـة والـنـجـدة فـضالً عن صدور
ــــنع اإلطالقــــات اوامــــر مـــــشــــدّدة 
ـواطنـ لإلحـتـفال في الـناريـة من ا
ـــنـــتــخـب) داعــيـــاً الى حـــال فـــوز ا
(اإللتزام وجتـنب اإلطالقات الـنارية
السيما تـسببها بـوفاة طفل وإصابة
عِـــدة اشــخــاص بــيــنـــهم اإلحــتــفــال
ـنـتخب الـوطـني على األخيـر بـفوز ا
نــظـــيــره الــقــطــري بــنــصف نــهــائي

خليجي 25).
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في غـــــــضــــــون ذلـك اطــــــلّـع وزيــــــر
الــداخــلــيـة عــبــد االمــيـر الــشــمـري
بـزيارة مـفـاجـئة الى مـديـريـة شؤون
ــديـريــة األحـوال اإلقــامـة الــتــابـعــة 
دنيـة واجلوازات  على الـواجبات ا

ديرية.  هام التي تنفذها ا وا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الـــشـــمــــري شـــدد عــــلى تـــبــــســـيط
ـــــــســـــــاعـــــــدة وفق اإلجــــــراءات و ا
الــسـيــاقـات الــقـانــونـيــة واإلداريـة)
مـــشـــيـــراً الى (ضـــرورة مــحـــاســـبــة
اخملــالــفــ لــقـانــون اإلقــامــة ونــشـر
الـتـوعــيـة والـتـثـقــيف والـعـمل عـلى
تـابعة تكثـيف اجلهـود في حمالت ا

والتفتيش).  
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الـتـعـاطف العـربي الـشـعـبي والرسـمي الـذي تـضـامن مع العـراق في اسـتـضـافته لـبـطـولة
اخلـليج العربي (25) بـضيافة مـحافظـة البصرة لم يـكن وليد دراسة سـياسية وعـقد قمة
عربية أو خليـجية لوضع برنامج يساعد العراق على اجناز مهمته في تنظيم هذه البطولة
بل كان موقـفاً شعـبياً عـفوياً منـتظراً لـدى الشعـوب ال سيما اخلـليجـية بالـذات; فقد كانت
هـذه الشـعـوب تمـني النـفس في زيارة الـعراق لـيس من أجل مـشاهـدة مبـارايات الـبطـولة
حسب بل لكي يعـرفوا حقيقة الـوضع العراقي على الواقع كونـهم أشقاء أعزاء جتمعهم
ناسبة التي ـصير العربي فكـانت هذه البطولة تـمثل ا عوامل مشتركة كـثيرة تمثل لهم ا
ر بـها وسط احتالل يسـتكـشفون من خاللـها كيف يـواجه الشـعب العراقي مـحنـته التي 
ـلبـدة بـارتـبـاك سـيـاسي فـرضه واقع حـالٍ ال مـفـر منه. مـقـيت في ظل كل هـذه األجـواء ا
فـكـانت الـبـصـرة سبـاقـة في االجـابـة عن حـيـرة األشقـاء وتـمـثـلت في ضـيـافة لـم تكن في
احلـسـبان وكـرم قل نـظيـره بل لم يـروا مـثيالً له في (24) مـنـاسبـة جـمعـتـهم (مع الودّ
لـكل الدول الـتي اسـتضـافة الـبـطولـة) بيـد أن الـبصـرة وشعـب العـراق كافـة ضرب أروع
األمـثلة في اجلـود العربي األصـيل والرصانـة في ضيافـة األشقاء. فـالعراق ليـس بحاجة
إلى مـال وليس بحـاجة إلى جاه وليـس بحاجة إلى حـماية وليـس بحاجة إلى ثـقافة أمّا
الـكـرم فـالـعـراق أوالً ثم يـأتي اجلـود. فـكان الـعـراق بـحـاجـة إلى تـعـاطف عـربي ال سـيـما
. مرة قال ـثل ثقالً عربياً أخوياً وال نـريد أن نقول سياسيـاً أو اقتصاداياً خليجي كونه 
ـفكـر عزمي بـشارة: عـندمـا تـدور عجـلة احلـياة سـيقف الـعـراق قويـاً معـافى وسيـهرول ا
اآلخـرون إلـيه سراعـاً. كـون العـراق غـني بشـعـبه وعلـمـائه وحـضارته وتـراثه ومـواقفه
ـناسـبة خـير دلـيل على اسـتعـادة العـراق عافـيته وحـداثته وعـلومه وفـنونه. فـكانـت هذه ا
على أرض الواقع كـما عاشهـا اجلمهور الـعربي اخللـيجي وشاهد
ـضلـلـة; وعـاتب من خاللـهـا وسائل احلـيـاة احلـية فـيـهـا ولـيس ا
االعالم كـافة وأدانـها لتـقصيـرها في نـقل صور العـراق وشعبه
كمـا هي وليس من خالل القنوات ووسائل االعالم التي قصرت

في واجبها جتاه بلدها وشعبها.        

بغداد
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العراق يعشق والـبصرة تبتسم واألسـود تنتصر العراق يـعشق احلرية والسالم والكرم
والعلم والـبصرة تبـتسم وتعـانق االشقاء الـعرب واألسود ترحب
وتضـيف وتُـكرم وتـنـتصـر. كل احلب والـوالء والرفـعـة للـعاشق
وكل الـفـخـر واالعـتـزاز لـلـمـبـتـسم الـذي ابدع وجـاد وزاد وكل
الــعـز ودوام الـتـمـيــز لـشـعب األسـود ودعـائــنـا لـفـريق األسـود
األبطال بالتتويج والفوز بخليجي البصرة ثغر العراق الباسم.

عندما شخـص الدكتورعلي الوردي طبيعة اجملـتمع العراقي منذ عدة اعوام قد اصاب في
ـا اخـطـأ في بـعـضـهـا االخـر اال ان الـتـجـربـة اثـبـتت صـحـة بـعض من تـشـخـيـصـاته ور
يبدو ان انحـسارها يحتاج الى اعوام من العمل ليس حتليالته ونحن نـشهد موجة فساد 
الذي اعتـنق عدد محدود منهم في جسد احلكـومة فحسب بل في صفوف الـشعب نفسه 
مـقـوالت عـجـيـبـة غـريـبـة حـجب فـيـهـا احلـاح الـضـمـيـر وهـو يـعـتـمـد عـلى ارث مـوروث من
حاضنة عشـائرية عاشت صراعات االرض والعوز هناك في القرى النائية فليس عيباً ان
تـكـون في امـتدادك واصـلك تـرجع الى اصـول من طـبـقـة فالحيـة او عـمـالـيـة او ترجع الى
طـبقـة عانت االمـرين من االنظـمة احلـاكمـة  لكـن عيب وخـطيـئة ان تـعتـمد مـقوالت شـعبـية
اصبح لها وجـود عرفي جاء من فهم بـدوي بدائي  جنده اليـوم ينهب الدولـة ويشجع على
الـفساد ال بل ال يـريد مغـادرة ما رشح من حواضنه الـبدائيـة التي حاربت الـدولة وفضلت
على الـرغم من التطور احلضاري في ان تـعيش ببيئتـها القبليـة البدائية التي االستمرار 
ه ‘‘تلك التـي سمحت لبـعضهم ان يـنهب ويسرق من ـيحوف مو ز سادت فـيها مقولة ’’ا
نطلق جيرانه واقاربه وهـو يُشرعن عمله هذا وينـسبه الى الرجولة والشـجاعة ومن هذا ا
 انـطلق بـعضـهم ليـنهب الـدولة الـيوم والـثروة الـعامـة في امتـداد واضح لتـلك البـيئـة التي
ومـازال الـكثـيـرون الذين يـعـملـون في الـدولة من مـوظـف ومـسـؤول قادهـا عـقل الـبداوة 
قوالت الـشعـبية عـند حدود ة  ولم تـقف ا ـيحوف مـو ز يعـتمدون مـقولة بـعض االجداد ا
مـحــاكـاة مـا وصل لـنــا من تـراث سيء ألجـداد سـيــئـ  اال انـهـا انـتـجـت مـقـولـة جـديـدة
نتم الى االحزاب والـكيانات السياسـية اخملتلفة وموظفي اعتمدها بـعض من االعضاء ا
الفساد وهي مقـولة (اكل ووصوص) ويعنون بها انك عندما جتد الفساد مستشرياً فخذ
تـلـكاتـها مـكن من امـوال الدولـة و ـشـكالت وحاول اإلفـادة قـدر ا حـصتك مـنه وال تـثر ا
وأكل كلمـا يطوله فمك الـفاسد والتـهمه ووصوص اي اصـدر صوت من شبع من احلرام
قـولة لـدى بعض واصـدر صوت الـكتـاكيت وهي مـستـمـتعـة بالـنهب  وقـد انتـشرت هـذه ا
ـقـاول الـذين يـغـشـون ويـتـجـنـبون ـال الـعـام وبـعض ا الـعـامـلـ في الـدولـة والـعابـثـ بـا
قولـة بعناية في كـواليس جرائم الفساد اخلضوع لقوانـ الدولة وقد  التسـويق لهذه ا
قوالت الـتي تنمي ضمير وصفقاته وهم يضـحكون على القـوان ويحتالون ويـنحون كل ا
وهـو اصـرار واضح عـلى تـدمـيـر الــدولـة لـصـالح مـصـاحلـهم ـال الـعــام  الـرفض لـنـهب ا
هو دلـيل عـلى مـدى استـنـادهم الى مقـوالت الـسلف الضـيـقة وهـذا اسـتخـفـاف بالـشـعب 
الطالح وتأثير بـيئات التنشئة على تصرفاتهم فأي قيم  تنحيتها لصالح اخرى اصبحت
مـبرر للـنهب وتقـليداً لتـركات احلوافه فـهل يفهـموا ان الدولة ان لم
تـسـد يضـيـعـوا هم وتـراثـهم الـبـالي?. ان اغلـبـنـا يـدرك جـيداً ان
ثـقـافتـهم وفـهمـهم الـضيق ال يـستـوعب مـفهـوم ان تـسود الـدولة
الـقومـية ويسـود قانونـها وان حتفظ ثـروتها  فـان بقاء اي وطن
ـصـوغــات حـمـلـتـهـا عـبـارات يـعـتـمـد عـلى والء اهــله لـكـيـانه ال 

تناقلتها السُن من عاش بيئات النهب والسلب.

واشــــار الى ان (هــــذا األمــــر يــــؤثـــر
بـصورة كـبـيرة في اجملـتـمع بـسبب
رفـوضة ضـايقـات والـسلـوكيـات ا ا
الـتي يرتـكـبهـا بـعض الشـبـاب بحق
الــفـــتــيــات) مــوضــحــاً ان (الــوزارة
سـؤولة تـنظيم بحـثت مع اجلهـات ا
ناطق) ـقاهي بـ ا فتح وانـتشار ا

واضــاف ان (الــشـرطــة اجملــتـمــعــيـة
مـــســتــمــرة فـي حــمالت الــتـــفــتــيش
لــلـــمـــقـــاهي لـــضـــمـــان مــنـع دخــول
راهق دون الـسن القانونـية لها). ا
من جـانب اخر  تـوجـهت الداخـلـية
الـى رفع جـــمـــيـع الـــســـيـــطـــرات في
العاصمة بغداد وتطبيق خطة األمن
ناطقي بدالً منها الفتة الى صدور ا
ــــنع اإلطـالقـــات اوامــــر صــــارمــــة 
ـنـتخب الـناريـة في احـتـفاالت فـوز ا

الوطني. 
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وذكـــر قـــائـــد شــرطـــة بـــغـــداد قــاطع
الـرصـافـة مـظـهـر كاظـم سـلمـان في
تـصــريح تـابــعـته (الــزمـان) امس ان
(الـوزارة اوعــزت بـرفـع الـســيـطـرات

ووضع خطة  بديلة).
مؤكـداً (رفع 27 سـيـطرة فـي جانـبي
الــــكــــرخ والــــرصـــافــــة) واوضح ان
(اإلجـراءات جــاءت تـنـفــيـذاً لـلــخـطّـة
الـتي وضعـتـها الـداخـليـة لتـخـفيف

الزخم ).
 مــشــيــراً الى (رفع 12 ســيـطــرة في
الــكــرخ و15 اخــرى في الــرصــافــة
اهــمـهـا ســيـطــرة اجلـادريــة وبـغـداد
اجلــديـــدة وزيـــونـــة الـــتي تـــشـــهــد

بغداد - ابتهال العربي  
مـنعت مـديـرية الـشـرطة اجملـتـمعـية
الـتـابـعــة الى وزارة الـداخـلـيـة فـتح
ـدارس مـشـيـرة الى ـقـاهي قــرب ا ا

التوجه إلعادة تنظيم انتشارها.
 وقــال مـديــر الـشــرطـة اجملــتـمــعـيـة
غـالـب عـطـيـة  فـي تـصـريح تــابـعـته

ـديـريـة رصـدت (الـزمـان) امس ان (ا
وجـود مقـاهٍ يـرتـادها شـبـاب وفـئات
راهـقـة بـالـقـرب من مـعـاهد بـعـمـر ا
التـدريس) مبيـناً ان (هـنالك تـعاوناً
مـع امــانـــة بــغــداد والـــبــلـــديــات في
احملافظات للحد من منح إجازة فتح

قاهي). تلك ا
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وزيـر الــتـخـطــيط مـحـمــد تـمـيم في
اجلــلــسـة الــثــانــيـة لــلــعــام اجلـاري
للمجلس الوزاريّ لإلقتصاد مع عدد
مـن الـــوزراء قـــضــــايـــا مـــهــــمـــة في
مــخــتــلـف اجلــوانب. واوضح بــيــان
امس ان (اإلجــتـــمــاع جــاء بــقــرارات
نصّت على دعم وزارة الـدفاع والقوة
ـبر تأهـيل وتطويـر قدراتها اجلوية عَ
الـــقـــتـــالـــيـــة واوصـى الى مـــجـــلس
ـــركــزي الـــوزراء بـــتـــقـــد الـــبــنـك ا
تـــســـهـــيالت مـــنح رخص حتـــصـــيل
صـرفـيـة الدولـيـة حيث الـبطـاقـات ا
اســتـــضــاف اجملــلس رئـــيس هــيــئــة
الية العراقية واستمع الى االوراق ا
واقع عمل الـهيـئـة متـخذاً حـزمة من
الـتــوصــيـات الــتي رُفت الى مــجـلس
الـوزراء فــيـمــا يـخص دعم وتــطـويـر
سـتلزمـات الكـافية عمـلها وتـوفيـر ا
ــسـتـوى األداء) واضـاف لإلرتـقـاء 
ان (اجملـــلس الـــزم جـــمـــيع الـــدوائــر
احلـــكـــومـــيـــة وغـــيـــر احلـــكـــومـــيـــة
واخملـتلـطـة والـنـقابـات واجلـمـعـيات
ـطـاعم ومـراكـز الـبـيـع الـتـجـاريـة وا

ــذاخـر ومــحـطـات والـصــيـدلــيـات وا
الـــوقــــود والــــعـــيــــادات الــــطـــبــــيـــة
واجلامعـات والكـلّيات األهـليـة بفتح
حـسـابـات مـصـرفـيـة وتـوفـيـر اجـهزة
نــــقــــاط الـــبــــيع اخلــــاصــــة بـــالــــدفع

اإللكتروني).
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مـــشـــيـــراً الى (إعـــفـــاء الـــتـــعـــاقــدات
واســـــتــــــيـــــرادات اجــــــهـــــزة الــــــدفع
والــتــحـصــيل اإللــكــتــروني واجــهـزة
الصـرافـات اآلليـة من رسـوم الكـمارك
والـضرائب بـأشـكـالـها كـافـة وإعـفاء
جمـيع التـعامالت بـالدفع اإللـكتروني
من الـــضــــرائب) وبـــ ان (اجملـــلس
اسـتـضـاف وزيـر الــنـفط حـيـان عـبـد
الغني لبـحث عِدة ملفـات في القطاع
الــنـــفــطي) ولـــفت عــبــد الـــغــني الى
(استـكـمـال اعمـال وواجـبـات الوزارة
ــواطـنــ وإجنــاز اخلـطط خلــدمـة ا
ـشـاريع الـســتـراتـيـجـيـة بـتـطـويـر وا
ــا ـــعـــدالته  اإلنـــتــاج واإلرتـــقــاء 
ـتـلـكه الـعـراق من يـتـنـاسب مع مــا 
مخزون واحـتياطي نـفطي فضالً عن

شجع في احدى مباريات خليجي 25 جماهير ا

حيان عبد الغني

التوتر والـــــضغوطات النفسية).
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ـواطن ابــو ايـسـر احـد جتـار بـيع ا
اســمـاك الـزيـنــة يـقـول ان ( اسـمـاك
الـــزيـــنــة عـــالم جـــمـــيل جـــدا وبــدا
ـواطنـ وهي يـسـتـهـوي غـالـبـيـة ا
ظاهـرة حضاريـة وصحـية ونفـسية
تـــشــعــرنــا بــالــراحـــة الــنــفــســيــة )
ويــضـيف ( انـا كـمــسـتـورد لـبـعض
اسـمــاك الــزيـنــة اتــعـامـل مع جتـار
يـجلـبـون انواع االسـمـاك من خارج
العـراق ودول اجلوار فـاقوم بـشراء
كـميـات كـبيـرة مع معـداتـها كـالزرع
بـاالحواض ومـاكلـهـا والبـروتيـنات
حلي التي تغذيـها واقوم ببيـعها 
الــذي يـحـتـوي عــلى انـواع اسـمـاك
الــزيـنــة والـتي القـت رواجـا كــبـيـرا
ــخـتــلف انــواعــهــا مــثل الــكـوبي
والـــســـورتـــيــــر واالجنل والـــفالش
مــولي والــقـرش وعــشــرات االنـواع
واقـوم بـبـيعـهـا بـعد ان اعـتـني بـها
واعــرضـهـا بـاحـواض لــلـمـواطـنـ
ـتـضرر واحـيـانا تـموت وتـعوض ا
عـندي اعـداد كبـيـرة لسـوء االحوال
اجلـويـة كــالـبـرد وانــقـطـاع الــتـيـار
الـكهـربـائي وهكـذا نـقوم بـتـعويض
تضرر من اسماكنا ونقوم احيانا ا
بــشـراء وبــيع االحــجــار الــبــحــريـة
ـزروعـات ــرجـان والـطـحـالب وا كـا
ن يـرغب ـائـيـة ونــقـوم بـبـيــعـهـا  ا
وهـــكـــذا انـــتـــعـــشت ظـــاهـــرة بـــيع
واطن بتربيتها االسماك التي بدا ا
وتــداولـــهــا في مـــنــازلـــهم بــدال عن
الــطــيـوروعــصــافــيــر الــزيـنــة وهي
ظـاهـرة صـحـيـة وثــقـافـيـة تـشـعـرك
بـالـراحـة الـنـفـسـيـة واجلمـال وانت
حتــتــفظ بــاحــواض اســمــاك زيــنــة

ببيتك) .
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ويـضـيـف ( وانـا اقـوم بـبـيع انـواع
الــــبـالبل وخــــاصـــــة االفــــراخ مــــنه
وطيور الكناري مع اقفاصها فهناك
من يـقـتـنـيهـا بـشـغف وطـوال الـعام
وانــهــا جتـلـب الــربح الــوفــيـر لــكن
التـــخـــلــو مـن اخلــســـائـــر فـــبــعض

الطـيور التـتحمل االجـواء الشـتوية
ستمر وانقطاع التيار الـكهربائي ا
فنقوم بتحمل اخلسائر التي تكلفنا

كثيرا).
ـــــواطـن ابـــــو كـــــرار ويـــــضـــــيـف ا
الساعدي قائال ( انا من رواد سوق
الــــغــــزل مــــنــــذ صــــغــــري وارى ان
انــتــعـاش ظــاهــرة تــربــيــة اســمـاك
ـلـونــة انـتـعـشت وصـارت الــزيـنـة ا
غالبـية البيـوتات العراقـية تقتـنيها
وهي ظــاهـــرة جــمــيــلــة ومــحــبــبــة
وتـــــبـــــعث فـي الــــنـــــفـس احملـــــبــــة
ن يـــتـــابـــعـــاهــا والـــطـــمـــانـــيـــنـــة 
ويسـتخـدمهـا وصارت ظـاهرة اكـثر
من تــربــيـة الــطــيــور عــلى ســطـوح
ـشـاكل فـقام مـنـازلـنـا وجتـلب لـنـا ا
بـــعض الـــنـــاس بـــشـــراء احـــواض
اسمـاك مختـلفـة االحجام ووضـعها
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انتعشت ظـاهرة بيع اسـماك الزينة
ــلــونـة فـي سـوق الــغــزل مــثــلــمـا ا
انـــتــعــشـت ظــاهـــرة بــيع الـــطــيــور
اخملـــتـــلـــفــــة في ســـوق الـــغـــزل مع
الــتــرويج لــهـا وخــاصــة في مـوسم
تزاوجهـا وتكاثرهـا وحسب فصول

السنة . 
(الزمان) جتولت في سوق الـــــغزل
والـتـقـت اصـحـاب بـيع االســـــــمـاك
ـــواطــنــ والــطــيـــور وعـــــدد من ا
الـــذين يـــرتـــادون ســـوق الـــغـــــــزل
وبــشـــــكل يــومي القــتــنــاء اســمـاك
الــزيـــنــة والــطــيـــور واحلــيــوانــات

االخرى .
ـواطن ابــو صـبـري  77 مـتــقـاعـد ا
يقـول ( مـنذ ان احـلت على الـتقـاعد
وقــبــلــهــا وانــا من مــرتــادي ســوق
الـغزل وارصـد امـاكن بـيع االسـماك
الزينة والـطيور كالـبالبل والكناري
واحـيــانـا الــداجـنــة مـثل اجلــارحـة
واشتريها كونها هـواية استقبلتها
بعـد احالتـي على التـقاعـد واحتفظ
بــهـــا بـــامــاكن خـــاصـــة ومــكـــيـــفــة
تــسـاعـدهم عـلى الــعـيش والـتـكـاثـر
فوجدت راحتي الـنفسيـة في اقتناء
هـذه الــهـويـة فـخـصـصت احـواضـا
صـناعـية كـبيـرة وصغـيرة الحـتواء
اسـماك الـزيـنة واني احـتـفظ باكـثر
من 60 نـــــوع من هـــــذه االســـــمــــاك
مــــخـــتـــلـــفـــة االلـــوان واالحـــجـــام 
وحـــقـــيــقـــيــة اقـــضي اكـــثـــر وقــتي
بـتـربـيــتـهـا واالعـتـنــاء بـهـا بـعـدمـا
اجـلب لهـا االطـعمـة والـفيـتـاميـنات
واد التي تساعدهـا على التكاثر وا
والـــعـــيـش وانــا عـــنـــدمـــا اخـــتـــلي
بـاسـمـاكي واتـرقب حـركـة االسـماك
لـونة في احلوض اشـعر بـالراحة ا
الـنـفسـيـة والطـاقـة االيـجابـيـة التي
تطرد الطـاقة السلبـية وهنا البد ان
ادعـو كل الــذين بــاعــمـاري اقــتــنـاء
انواع من اسـمـاك الزيـنة في الـبيت
واالعتناء بها فانـها ستعطيك طاقة
ايـجابـيـة بل وتطـرد كل الـهلـوسات
واالوجاع الـتي تصـاحبك وانت في

هـذا الـعـمـر فـاالسمـاك عـنـدمـا تـركز
عـــلى حـــركـــتــهـــا وهي تـــســـبح في
االحـواض تـعـطـيط طـاقـة ايـجـابـيـة
وتــنـعـشك بـاحلــيـاة احلـلـوة وانـهـا
تعطيك االمل في ان تقضي ساعات
جميـلة وهانـئة بعـيدة عن الفوضى
ـــشــاكل وهـــذا مــااكـــده عــلـــمــاء وا
واالطباء النفسـي عندما اكدوا ان
اســمــاك الــزيــنــة وبـعـض الــطــيـور
ـزروعـات الــظـلـيـة وبــعض انـواع ا
تـعـطـيك طــاقـة ايـجـابــيـة لـذا ادعـو
اجلـميع الى الـتوجـه لتـربيـة انواع
لـونة والـزينـة باحواض االسمـاك ا
اضافـة الى تربيـة الطـيور اجلمـيلة
واالعــــتـــنـــاء بـــهــــا والـــدخـــول الى
هاوالتعرف على طريقة تكاثرها عا
داخل الـبيـوت وهي طريـقـة صحـية

وحضارية).
„ULÝô« ÷«uŠ«

ــواطن عــيــسى ولــيـد 77 ويــؤكــد ا
عاما ان ( اجمل ماشاهده في سوق
الــغـــزل احــواض اســمـــاك الــزيــنــة
ــلــونــة فــهــنــاك احــواض كــبــيـرة ا
واخرى صـغيرة .والـكبيـرة حتتوي
عـلى انــواع اســمـاك زيــنــة بـحــريـة
ووحشية ومختلفة االحجام ودائما
مــاتـكــون لــهــا اطـعـــــــــمــة خــاصـة
ومواد تالئم تربـيتها فـالـــــــبائع
يـعـرفــون كـيف يـكـاثـرونـهـا ومن ثم
بيعها باسعار مـختلفة والتستغرب
ان هـنـاك انـواع من الـسـمك تـسـمى
بالـقــــــرش ومن مخـتلف احجـامها
وتباع باســـــــعـار حسب احجامها
اضافة الى وجـود اسماء مخــــتلفة
االنــــــواع وااللـــــــوان واالســـــــعــــــار
ولــــــــهـذا ترى من يـهــــــوى تـربية
هـــذه االســـمـــاك يــــقـــبل عـــلى هـــذه
االنـــواع وشـــرائـــهـــا وتـــربـــيـــتـــهــا
بــاحــواض فـي بــيــتـه ولــهــذا تــرى
انـــتــــعـــاش اســـمــــاك الـــزيــــنـــة في
ســـــــوق الـغزل وتـزايد االشـخاص
الـــذين يــبـــيــعـــونــهــا ويـــتــداولــون
جتــارتــهــا وهـــــــي تــبــقى ظــاهــرة
صـــحــيـــة وجــــــــمــيـــلــة ونــظـــيــفــة
تـســاعــدنــا عــلى الــتـخـــــــــلص من

داخل الغـرف واالستـقبـال واشترى
اسـمــاء زيـنـة مـلـونـة ووضـعـهـا في
تـابعتها وتـربيتها احلوض وقام 
بــشــكل صــحـي ويــجــلب الــتــكــاثــر
مـــفـــضال عـــلى تـــربـــيـــة الـــطـــيـــور
والــدجـاج واحلــمــام وقـام الــبـعض
بتـربيـة الطـيور كـالكنـاري والبالبل
ألنــهــا تــعــطي الــبــهــجــة والــراحــة
الـنفـسـية الى الـبـيوت واالشـخاص
وهكـذا يجب ان نشـجع على اقـتناء
االحواض وتربية االسماك اجلميلة
النـهـا تـعـطـيـنـا الـطـاقـة االيـجـابـيـة
والــراحـة الـنـفـســيـة وانـا قـرات في
يــوم ان بــعض االطــبــاء في الــعـالم
ـرضى بـالــنـظـر ومـتـابـعـة يــعـالج ا
حـركة االسـماك الـزيـنة وهي تـسبح
بــاحـواضـهـا فـانــهـا تـبـعث الـراحـة
اجلـســيـديـة وتـطـرد بـعض االوهـام

واطنـة عبير واالمراض ). وتقـول ا
ـــنــــدالوي (انـــا شــــجـــعت اوالدي ا
بـجــلب احـواض اســمـاء مــخـتــلـفـة
ـــنـــزل االحـــجـــام ووضـــعـــهـــا في ا
وشــــراء انـــواع اســـمــــاك الـــزيـــنـــة
مع االهـتـمـام بـتـربـيـتـها اخملـتـلـفـة 
وجـلب الـطـعـام والدواء لـهـا وقـمـنا
بتكـاثرها ووجدت الـراحة النـفسية
والـــهــــدوء واالســـتــــقـــرار مــــعـــهـــا
وفـــضــلـــتــهــا عـــلى تــربــيـــة طــيــور
الــســـطـــوح الــتي جتـــلب الـــنــحس
شـاكل فصرت من مـدمني تـربية وا
اسـمـاك الــزيـنـة وقــمت بـدراســتـهـا
ومـعرفـة اجوائـهـا وطعـامهـا وكيف
تـستـجيب لـلـتكـاثر وانـا االن اهدي
بـــــعـض االســـــمــــــاك الصـــــدقــــــائي
واقــــربــــائي بـل اشـــجــــعــــهم عــــلى

تربيتها مثلما انا فعلت ).
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وأبهر! ليكن جميال كاألفتتاح
يـزا فقط بل كـانت مهـرجانا ما كانت اجنـازا رياضـيا  بطـولة خـليجي  25في الـبصـرة
للفـرح وكرنفـاال للمـحبة بـ الشعوب وتـذكيرا لـلعرب بـأصالة الـعراقيـ وكرمهم وحسن
وتـوكـيـدا لـنـا نحن وتـوكيـدا عـمـلـيا لـألشقـاء اخلـلـيـجـ بأن (الـدنـيـا..بـصرة)  ضـيـافـتـهم
حـبة اخلـليـجيـ لنـا وكيف تـغنـوا بالـعراق عـبر فـضائـياتهـم..بعـد أن كان ما العـراقيـ 

كان!
شاجرات العـنيفة واحيانا يـا عن كرة القدم بحـصول ا وبعكس ما هو مـعروف عربيا وعا
شـجـعـ فان مـا حـصل في خـليـجي الـبـصرة انـهـا وحـدّت مشـجـعي الـفرق قـتـلى بـ ا

العب. تنافسة ورفعت اعالم دولها ترفرف على مدرجات ا ا
توقع لكن  صـحيح ان كل العـراقيـ يتمـنون ان يتـوج فريـقهم بطال خلـليجي 25 وهـو ا

فـوزنا احلقـيقي..ان الـتاريخ سيـسجل بأن نـسخة خـليجي  25 في
البـصرة كـانت استـثـناءا مـبهـرا في بطـوالت كـرة القـدم..فلـيكن
غدا اجمل وأبهر من افتتاحهـا حتى لو فاز شقيقنا ختامهـا 

الفريق العماني.
             حتية معطرة برائحة العراق لألشقاء العرب

             تهاني معطرة باحملبة للجنة التنظيمية 
           وبوسات عراقية على خدود اسود الرافدين.

حـسب قـرار وزارة الـتـربـيـة في بـغـداد  تشـكـيل جلـنـة وزاريـة بـخـصـوص تـقـليـص عمل
دارس وارجاع 50 مدارس النـازح في اربيل وسليمانية ودهوك من خالل غلق بعض ا
ئة من الكوادر الـتعليمية والوظيفية وإجبار اجلميع على الرجوع إلى محافظاتهم قسرا با
 لذا نـرجـوا من اجلـمـيع عدم الـسـكـوت عـلى هكـذا قـرار  جـائـر وغيـر مـنـصف فـيجب أن
تـكون لنا ولـكم وقفة  مسـاندة لشركـائنا  في الوطن وأهـلنا  النازحـ في مدن االقليم من
خالل رفـضـنــا وأسـتـنـكـارنــا   لـقـرارات غـيـر مــدروسـة   لـعـدم مـقـدرتــهم  لـلـرجـوع الى
وألنه قرار مـصيري ويـعرقل استقـرار احلياة ومن خالله مـناطقهم الـسابقـة لعدة اسـباب 
يتم  التحـكم بهم   وجعلهم أداة للـضغط من  قبل  من يشاء  وتنـقيلهم من مكان إلى آخر
ة التي صالح افـراد وجهات معيـنة  دون توفير مسـتلزمات  احليـاة  احلرة الكر خدمة 
يـحُلم بـها كل مـواطن في هـذا البـلـد  نرجـو من اجلمـيع  مـسانـدة اخوتـنـا النـازح  عـبر
الفضائـيات  والصحافة احلرة ومواقع التواصل االجـتماعي كال حسب موقعه او منصبه
ـدروس  والتـعـسفي فـحـ يتم تـطـبيـقه سـتتـغـير حـياة لـلـوقوف بـوجه  هـذا القـرار  غـير ا
ـدن الـتي نـزحـوا الـيـها قـرابة مـلـيـوني نـازح بـشـكل مـفـاجـأ  بـعد اسـتـقـرارهم  في هـذه ا
بعـدما فـقدوا بـيوتهم واحتـوتهم لـيتم فـيهـا مواصلـة تعـليم أبـنائهم بـشكل جـيد  ومـستـقر 
ـتلكاتـهم علما بأن هـذا القرار  مخالف لـبنود قانـون حقوق  األنسان في حـرية أختيار و
مـكـان الـسـكن وهـو نـوع من انـواع األضطـهـاد ألنه يـجـبـر االنـسـان الـعـراقي عـلى تـغـيـير
ـرة الـثـانـية  الـتي ـثـابـة تـهـجـير قـسـري مـرة أخـرى وسـتـكـون هـذه هي ا مـسـكـنه فـهـو  
يجبـرون فيهـا على تـرك منازلـهم واعمالـهم مرغـم  متـجاهلـ بنـود القانـون التي تنص

واطن في اختيار. مكان اقامته وعمله.  على حرية ا
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اذا اعــتـبـرنــا حـصـولـنــا عـلى كـأس
خلـيجي 25 هو مـقيـاس جناح

الــبـــصــرة- الــعــراق في
هـذه الــنـسـخــة  فـإنـنـا
مـــتــــوهــــمـــون نــــحن
النـــــتـــــفـق مع هـــــذا
عـيـار رغم اهمـية ا
الفوز في لعبة كرة
الـــقـــدم والـــفـــرحــة
الـتي يــوفـرهـا كـأس
البطـولة! فإنا ارى من
الـــــــضــــــروري ان
يكـون تنـظيم
حـــــــــــــــــــــــفــل
االخــتــتــام ال
يـــــشـــــبه مــــا
حــــــــــدث فـي
حــــــــــــــــــــــفــل
االفـــتـــتـــاح !
علـى اللـجـنة
ــــنــــظــــمـــة ا
لــلــبــطــلــولـة
سؤولة عن وا

بــيع الــتــذاكـر ان
تــــــضع خــــــطــــــة
محكمة وتقنيات
مــــنــــاســــبــــة
لــلــكـشف
عـــــــــــــــن
التذاكر

زورة) وعلى قوى (ا
االمن بــالــتــعـاون مع
الــــلـــــجــــنــــة
نـظـمة ان ا
جتــــــــــــعـل
تـــــدقــــيق
الـتـذاكـر
بـعــيـدا
عـــــــــــــن
بوابات
ــــلــــعب ا
حــــــــــــتـى ال
تتكرر مشاكل
دخـــــــــــــــــول مـن
يـــحـــمـل تـــذكــرة
صــــحــــيــــحـــة ال
يـــــســـــتــــــطـــــيع
اجلــــــــــــهــــــــــــاز
ـوجــود عـلى ا
الـبـوابـة فـتح
اجملـــــــــــــــــــال
لـــــــــهــــــــؤالء
خــــوفــــا من
اقـــــتـــــحــــام
حــــــمــــــلــــــة
الـــــتـــــذاكـــــر
ــــــــــــزورة- ا
كمـا حدث مع
جمـهور عـماني
لــــــديـه تــــــذاكــــــر
طــــلــــبــــوا
الـــدخــول

ــســؤول في االفــتــتــاح فــقــال لــهم ا
اصــعــدوا عـــلى الــبـــوابــة واقــفــزوا
لـلـدخول ألنـني ال اسـتـطـيع ان افتح
الـبـوابة! مـع ان احلالـة الـتـنظـيـمـية
صــارت افـضل في االيــام الــتي تـلت
االفـتـتاح لـكن ال يـزال هـناك مـشـكـلة
حلمـلة الـتذاكـر الصـحيـحة ومـنعهم
ـلـعب ليس من الـدخـول بحـجـة ان ا
فــيه مــكـــان لــهم نــحـن نــحــمل االن
ـبـاراة تـبدأ الـتـذكرة الـصـحـيـحة وا
الساعة السابعة مساء ينصحوننا :
لعب الساعة عليكم ان تكونـوا في ا
الـتاسـعـة صـباحـا والـبقـاء اكـثر من
ـبـاراة عــشـر سـاعــات حـتى تـبــدأ ا
وفــعال في مـــبــاراة الــعـــراق وقــطــر
ــلـــعب تــوجـه احـــد مــعـــارفي الـى ا
الــســـاعــة الــثـــانــيــة عـــشــرة ظــهــرا
ـبــاراة الـسـاعـة الــرابـعـة والـربع وا
ـلـعب مـنع من الـدخـول واجلـواب (ا
مقبط) اما ابني الـذي اشترى تذكرة
ــبـلغ 250 دوالر حلــضـور مــبـاراة
الــعــراق وقــطـر وكــان قــد حــجـز في
الـطـائـرة وبـسـبب الـضـبـاب تـأخرت
الـــطـــائــرة 6 ســـاعـــات لـــيـــصل الى

الـبصـرة الـسـاعة الـثـانيـة ظـهرا اي
باراة بسـاعت وربع وعندما قبل ا
ـلعب مقـطب منذ الـساعة سمع ان ا
ـلعب الثـانيـة عشـرة لم يذهب الى ا
ـباراة عـبر شـاشة وفـضل متـابعـة ا
التـلفزيـون! واجلمـيع شاهـد الشاب
من الــسـمـاوة الـذي اشــتـرى تـذكـرة
بلغ 75 الف دينار وسافر كل هذه
ـبـاراة ومنع من ـسافـة لـيـحضـر ا ا
ــا جــعـــله يــســبح امــام الــدخــول 
اجلميع واالجهزة االمنية يصل الى
لعب وقد كنه الدخول الى ا مكان 

اعتقل بشكل تعسفي!
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نـسعى لـنجـاح اخـتتـام خلـيجي 25
لـتـكـون في يـدنـا ورقـة قـويـة عـنـدما
نـتــقـدم بــطـلـب اسـتــضـافــة بـطــولـة
اخــرى (عـربـيــة او آسـيـويــة) الـكـرم
وحـــسن الـــضــيـــافـــة وطـــيــبـــة اهل
الـــبـــصـــرة عـــلى احملـك ألن االحتــاد
الـدولي لــكـرة الـقـدم وكـذلك االحتـاد
االســـيــوي واالحتـــاد اخلــلـــيــجي ال
يــقــيم جنــاح تــنــظــيم الــدورة عــلى
ـشـاعـر واالحـاسـيس بل مـا يـهـمه ا

ان يكـون التنـظيم نـاجحا ومن دون
خسائـر بشرية   –واذا  التساهل
قـد يــحـدث الـتـدافـع !االخـبـار تـقـول
بعد كل مباراة تـكون هناك اصابات
في البصـرة بحدود  50اصابة- اما
جـراء االحـتــفـال بـإطالق الـرصـاص
احلـي او مـحــاولــة اجــتـيــاز ســيـاج
ـلـعب والـتـعـرض الى االصـابـة! ال ا
ـظاهر ان تتكرر في نريد مثل هذه ا
االخـــتـــتــــام وهـــو الـــيـــوم االخـــيـــر
للبطولـة  خالصة القول عدم توجه
ــلــعب من اي شـــخص الى مــكـــان ا
دون تــذكــرة صــحــيــحــة ومــنع ايــة
جتاوزرات تسمح بدخول جمهور ال
يــحــمل تــذاكــر ألن هــذا يــؤثـر عــلى
جنـاح الــتـنــظـيم! ولــيـكن خــتـامــهـا

مسك!
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اهل البصرة واجلمهور من البصرة
ومن كـــافـــة مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق
وضــيــوفـــنــا مـن اخلــلــيـج هم مــلح
الــبــطــولـــة  ونــشــيــد بــاجلــمــهــور
ـدرجـات قبل الـواعي الذي يـنـظف ا

ــغــادرة.  الـــبــصــرة الــتـي تــســكن ا
روحهـا فعالـية التـطلع وتـشتعل في
داخــلـهــا جـمـرة االبــداع ال يـعــوقـهـا
االحتجاب ولو طـال ! وكلما اقتربت
مدينة البصـرة من احلياة العصرية
ازداد انــــفـــتــــاحـــهــــا عـــلى الــــعـــالم
ـوذجـا اخلـارجي الـبـصـرة قـدمت 
بـإعتـبـارها مـيـناء وانـفـتاحـهـا ليس
وقع) راجعا ألعـتبـارات جغرافـية (ا
ولـكـنه مـرتـبط بـالوظـائف الـثـقـافـية
والتراثية واالدبية وحتى التجارية
فــهي مــديـــنــة الــســيــاب ومــحــمــود
الــبـريــكـان ومـحــمـد خـضــيـر وفـؤاد
سـالم وريـاض احـمـد واخـرون انـهـا
مــديــنــة فـــيــهــا الــشــعــر احــســاســا
وهاجـسا  في الـبصرة هـناك عـشقا
لــلـــتـــراث والــقـــدرة عــلى االتـــصــال
واحلوار والـتشبـع بثقـافة الـتسامح
وهي ســمـات تــمـيــز اهل الــبـصـرة 
ــا قـــالـــوا " طـــائــر بـــاض في وقـــد
دينـة وفرخ في البـصرة وطار الى ا

عمان).
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ــتـــعـــلـــقــة ــشـــاريـع ا اســتـــكـــمـــال ا
بــإســتـــثــمــار الــغــاز وايــقــاف حــرقه
وحتــويـلـه الى طــاقـة نــظــيـفــة تــرفـد
ـرتبطـة بالغـاز والعمل الصنـاعات ا
اجلـــاد في احلـــفـــاظ عـــلى الـــبـــيـــئــة
والـصـحة الـعـامـة وتـفـعـيل مـشاريع
تــطـويــر الـبـنـى الـتــحـتـيــة لـلــمـوانئ
الـــتـــصـــديـــريــة وزيـــادة الـــطـــاقــات
ـشاريع ـبـر التـسريع  التـصديـرية عَ
مد خطوط األنابيب ومحطات اخلزن
والضخ).مؤكـداً (حرص الوزارة على
تـوفيـر الـبـيـئـة اآلمنـة لإلسـتـثـمارات
األجنـبـية لـتـطويـر احلـقول الـنـفطـية
والــغــازيــة وتــقــد الــدعم لــلــجــهـد
الــوطـنـي لـلــمــسـاهــمــة الـفــاعــلـة في
تـطويـر الـصنـاعـة النـفـطيـة والـعمل
على تعـزيز دور الـعراق في منـظمتي
اوبـك واوابـك وتــــــــوســــــــيـع افـــــــاق
ـا يـخـدم الـتـعـاون مع دول اجلـوار 
ــشــتـركــة). عـلـى صـعــيـد ــصـالح ا ا
مــــتـــــصـل اســــتـــــكـــــمـــــلت شـــــركــــة
اإلســتـكــشـافـات الــنـفــطـيــة الـتــابـعـة
ـــسح لـــوزارة الـــنـــفط عـــمـــلـــيـــات ا

الزلزالي لبـرنامج الفـاو مؤكدة قرب
ـــسح لـــلـــحـــقــول تـــنـــفـــيــذ بـــرامج ا
شتركة مع دول اجلوار.  احلدودية ا
وقــال مـــديــر الــشــركـــة عــلي جــاسم
حمـود في تصـريح تابـعته (الـزمان)
ان (الشركة توفر احدث التقنيات في
واكبة عاجلة  مجال اإلستكشـاف وا

الــتـطــورات) مـوضــحـاً انــهـا (تــمـلك
قـاعــدة بـيـانـات وإمــكـانـيــات بـشـريـة
وخـبــرات عـالــيـة تــمـكّن من تــطـويـر
حـقـول جـوالت الـتـراخـيص) مـشـيراً
ـسـح الـزلـزالي الى (تـنــفـيــذ بـرامج ا
شتـركة مع دول للـحقـول احلدوديـة ا
اجلوار والـتنـسيق مع قـيادة الـقطاع
النفطي إلحالة العقود والبرامج إلى

اإلستكشافات النفطية).
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واوضح ان (الـشـركـة لــديـهـا فـرقـتـان
في محافظة األنبار وفق برنامج ملح
ثرثار اإلهتـزازي والفرقة الـثالثة في
ــثـنى امــا الـرابـعــة فـقـد مـحــافـظـة ا
سـح الزلـزالي انـتـهت من عـمـلـيـات ا
ضمن مشروع بـرنامج الفـاو) منوهاً
الى ان (الــــعــــمل جــــارٍ في مــــشـــروع
الـســويب ضـمـن بـرنــامج نـهــر عـمـر
وتعـمل الفـرقـة اخلامـسة في مـشروع
ــسح الـزلــزالي ثــنــائي األبــعـاد في ا
مـنطـقـة شـمـال األحدب بـالـديـنـاميت
ـــئــة من مـــشــاريع ام وإجنــاز 88 بــا

قصر). 
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شغّلت وزارة الكهرباء 14 محطة في
عــمـــوم الــعـــراق مــشــيـــرة الى مــنح
مـحـطة ـانـيـة إلنـشـاء 400  قـروض ا
والتعاقد مع شـركات اميركيـة لتنفيذ
ـواصـفات عـالـية. مـشاريع لـلـطاقـة 
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(الوزارة تتبـاحث وتتعـاقد مع شركة
جـنـرال إلـكـتـريك الى جـانب شـركـات
امــيــركــيــة اخــرى) مــؤكــداً ان انــهـا
(شـركـات رصـيـنـة قـادرة عـلى تـنـفـيذ
واصـفـات عـالـيـة لـتـمكّن مـشـاريع 
مـن اســــتــــقــــرار احملــــطــــات ألعــــوام
طــويـلــة) وبــ ان (الــعـقــود تــشـمل
التـعاون مع شـركة سـيمنـز في عامي
 2019و 2020 لتوفـير الـطاقـة) الفتاً
الى (جتـهــيـز وتـشـغــيل اكـثـر من 14
محطة في عـموم محافـظات العراق)
واوضح ان (الـوزارة بـحـثت صـيـانـة
صنعة وتأهيل احملطات التولـيدية ا
في شـــركــة ســيــمــنـــز) مــضــيــفــاً ان
محـطة (هنـالك قـروضـاً إلنـشاء  400 
مع الـشــركـة). من جــانب اخـر بـحث
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وت باألمس شهدت جـمالً ينحـر كان أثر ذلك عليّ كـأثره على طفل يـعرف أول مرة عن ا
والـتكـاثر ونهـاية مـطاردة الـغزالن.لـقد شـهدت في حـياتي عدة عـملـيات احـتضـار لكـائنات
مختلفة بعـضها لبشر يتلوّون وهم يلفظون أنفاسهم األخيرة ويتفوهون بكلمات عجيبة ال
تخطر عـلى بال أحدهم سقط من أعلى بناية كان يـصرخ بكلمة آه رغم أنه لم يكن يتألم
بـعد أكـثـر مـا بقـي في ذاكرتي من مـشـهـد السـقـوط هـو صوت ارتـطـامه بـاألرض صوت
ا بـسبب الـزاوية التي ـهيب ر كأنه نـبضـة عنيـفة لـكن ال شيء يشبه مـوت ذلك اجلمل ا
كنت أنظر منهـا للموضوع وهي نتيجة لكثير من الـتراكمات.للجمل رقبة طويلة جداً وهو
ال يذبح كسائر الـكائنات بل ينحر نحراً بإدخـال سك أشبه بالسيف في رقبته -بعد أن
ـة-لتـبدأ بـعدهـا حفـلة احتـضار رهـيب.من سوء حـظي أن ذلك اجلمل لم يربط بـطريقـة مؤ
يكن قد ربط جيداً وما أن أدخلت السك في رقبته حتى أفلت رأسه وصار يدور ويدور
شاعر النهائية ذلك النوع اً مهتـاجاً بصورة مفزعة.حملت تلك الثواني سلـسلة من ا متأ
ا ال يقبل النقاش أو العزاء.رأيت في عينيه الذعر شاعر الذي يكون نهائياً وقاطعاً  من ا
ـكن بـعــد أن الحظ أن دمه يـتـدفق بــغـزارة تـوسـعت عــيـنه وأطـلـقـت تـسـاؤالت فـلـســفـيـة 
ـوقف.بعد اذا) يبـدو أنه مثـلي يبحث عن تـبريرات تـخفف من حدة ا اختـصارها بـكلمـة (
ـة كمـلك أزيح عن العـرش فهو ال أن بـدأت قواه باخلـوار دخل في مرحـلة اسـتسالم مؤ
يـتمـكن من التنـفس وها هو يـتمـدد طالبـاً الرحمـة تلك الـكلمـة التي سـتشعـر بخلـو الكون
مـنـهــا لـو كـنت تـنـظـر إلى عــيـنـيه في تـلك الـلــحـظـة.أعـتـقـد أن اإلنـســان يـبـحث بـطـبـعه عن
الـتـبـريرات ال احلـقـائق وأغـلب بنـاءاتي الـفـلسـفـيـة خلـيط من الـتـبريـرات واألحالم لـتـفريغ
ـشهـد كـهذا نـحن نـعـيش على آالم التـوتـر لـكنـني كـلـما شـيـدت منـظـومـة فكـريـة تنـهـار 
ا جتـود به قرائـحنـا من مـبررات.عـندمـا مات غـيرنـا هذه هـي احلقـيقـة ثم نكـسـو ذلك 
بقـيت عـينه مـفتـوحة لم أسـتـطع أن أبعـد عيـني عـنهـا وأعلم جـيـداً استـحالـة مرور هـكذا
مـشهد دون عـقاب.كم من الصعب أن أجـد في سنواتي الـقادمة آلـهة أو أفكاراً تـستطيع
هـيب تـمر عـلى جـفونه تـسـاعده عـلى اغـماض أن تـمد يـدهـا لتـمـسح رأس ذلك اجلمـل ا

عـــيـــنـــيه بـــعـــد أن

بعد االشادة الـدولية والعربية  واخلليجية  بدورة خليجي 25 دورة كاس اخلليج العربي
ـديـنـة الـبـصـرة الـفـيـحـاء الـعـراقـيـة  وتـقـاطر االشـقـاء الـعـرب من دول اخلـلـيج ـقـامـة   ا
ـشارك ـشاركة  والـرغبـة التي تـولدت لدى ا شـاركة ومن بعض الـدول العـربية غـير ا ا
في احلـضـور لـهـذا  الكـرنـفـال اخلـليـجي الـعـربي واالسـتـقبـال الـرائع الـذي عـبـر عن كرم
البصري واخالقـهم العربية االصيـلة والذي ولد لدى االشقاء الـعرب  االعتزاز بإخوانهم
العراقي تـعبيرا عن االخاء العـربي واالصالة العربيـة وجناح هذه الدورة التي اقيمت في
ـا اغاض الـبـعض من دول اجنـبيـة  فاطـلقت الـبصـرة الفـيحـاء والـذي حسـبت للـعراق 
كالم اعـتراض عـلى تـسـميـات  في خـيالـهـا ال تـنفع في تـغـييـر واقع تـاريـخي ازلي   هذا
الـنجاح  الذي حـسب للعراق  الـذي يفتخـر ويعتـز  باستضـافته  ال شقائه الـعرب  تطمح
جماهيره ان يـكون هذا النجاح منطلقا لكاس العرب في دوراته القادمة  الذي عقد دورته
الـعـاشــرة في دولـة قـطـر من عـام 2021 ورغم مـرور ست عـقــود عـلى تـأســيـسه  حـيث
بـادرة صحـفي لبـناني راحل  ,حيث اسس عام 1963 اثر اجـتمـاع عقـد سنة 1962 
عقـدت اول دوره له في لبـنان  لـكن دوراته بـقيـاس العـمر الـزمـني له قلـيله  وهـذا ناجت عن

ــا ال سـبـاب  وطـروف خـارجـة  عن رغـبـة تـبـاعـد دورات انـعـقـاده ور
الــقـــائــمــ عــلى االحتــادات الــريــاضــيــة  وحــيث ان الــريــاضــة
اصـبـحت عـامل تـقارب ومـحـفـز لـلـزيارات بـ االشـقـاء الـعرب
لـذا يطـمح العـراقـي من االشـقـاء العـرب ان تكـون دورة كاس
العـرب الـقادمـة في الـعراق  ان لم يـحـدد مكـان اقـامتـهـا وهو
ـشاركـة عـربـيا مع بـحد ذاتـه تعـبـيـر عن الرغـبـة الـكبـيـرة في ا
االخـوة من كل الدول الـعـربيـة وتعـميـقـا ال واصر  الـتواصــــل

واالخاء  العربي مع اشقائنا العرب .

-1-
عمليات التـزوير للوثائق ليست بجـديدة ولكنها قفزت من كـونها محدودة معدودة الى عالم

زورات وفي كل النواحي واجلهات . يزخر با
-2-

وأنـا أكتب هذه الـسطور الكـشف عن تزوير غـريب في بابه  فـقد زوّر أحد الـشيوخ إجازة
ادّعى صـدورهـا من زعـيم احلـوزة الـعــلـمـيـة في الـنـجف االشـرف االمـام اخلـوئي –رض-
سـاجد في لبنان ليكون إمامه وخطيـبه وقد صدّقة الناس وتفاعلوا معه وتسلل الى أحد ا
 غيـر أنَّ صديقـاً لنا  –وكان يـتمتع بذكـاء وفطنة  –كتب اليّ يـسألني عـنه وهل هو مجاز
بـاالجــتـهـاد من الـســيـد اخلـوئي ورغم اعــتـقـادي بـعــدم صـحـة االدعـاء ذهــبتُ الى الـسـيـد
اخلوئـي وسألـته فـنـفي أنْ يـكـون قـد أجـازه بـاالجـتـهـاد  وقـال انّه اسـتجـازني فـي االمور

احلسبية ولم أجزه .
ا أجابني به الـسيد اخلوئي وهنـا أظهر الصديق بـراعة فائقة ح فكتبتُ الى الصـديق 

قال للشيخ :
أعطني اجازة السيد اخلوئي لكي أُفحم بها مَنْ يُنكر اجتهادك 

ـزورة مـنه حتـى سارع الى تـصـويـرها وبـعث بـهـا اليّ وح ومـا انْ حـصل عـلى الورقـة ا
أَطْلَعْتُ السيد اخلوئي عليها كتب :

( إنْ هذه االجازة مفتعلة مكذوبة ولم تصدر مِنْ قِبَلِنا ) 
كذوبة وما كتب عنها  واحتفظ بصورة عن االجازة ا

-3-
وح بعثتُ الـتكذيب الى صديـقنا بادر الى نشـره وكان السبب في انـفضاض الناس عن

ُزّوِر . ذلك الشيخ ا
-4-

تـسـتـرين بعـبـاءة الديـن يجب فـضـحهم انّ اصحـاب الـدجل ا
وكشفهم النقاذ اجملتمع من شرورهم ومزاعمهم الباطلة .

-5-
انّ عـمـلـيـات الـضـحك عـلى الـذقـون تـعـددت أشـكـالـها  وزاد

فرسانُها  –لالسف الشديد  –في العراق اجلديد .
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v‡‡ Ëô« …d‡‡‡LK  Êö‡‡‡Ž√
حتيـــة طيبـــة...

درج ادناه وفـقا الحكام ـوقع ا تـعلن اجلامـعة التكـنولوجـية عن اجراء مـزايدة علنـية للـمرة االولـى أليجار ا
ـزايدة لـلمـوقع والتي عـدل) والشـروط اخلاصـة با قانـون بيع وايـجار امـوال الدولـة رقم (٢١ لـسنـة ٢٠١٣ ا
صادف (٢٠٢٣/٢/١٩) تعـتبـر جزء اليـتجـر من العـقد وذلك في الـساعة (الـعاشـرة) من صبـاح يوم (االحـد) ا
ـزايدة ضرورة مراجـعة شعبة الـعقود احلكومـية في اجلامعـة من اليوم التالي فـعلى الراغبـ باالشتراك با
زايـدة مبلغ التـامينات الـقانونية زايـدة مستصـحب معـهم في موعد ا لنشر االعـالن لالطالع على شروط ا
ذكورة في الشروط اعاله وكـتاب براءة ذمة من الضريـبة لعام ٢٠٢٢ وشهادة ستمسـكات الشخصـية ا مع ا
عـدم محكومية للراغب باألستئجار( النسخه االصليـة)  وفي حالة حصول عطلة رسمية غير متوقعة بتاريخ
ـزايدة اجـور نشر زايـدة ويتـحمل من تـرسو عـليه ا ـزايدة يـكون يـوم الدوام الـتالي لـلمـزايدة هـو موعـد ا ا

ئة من بدل االيجار . االعالن والداللية البالغة (٠٫٠٢) اثنان با

وقعت اسم ا

كـــافتريــــا قســم هندسة الطب احلياتي١

≤∞≤≥ WM  ©±® r — WB UM  ÊöŽ«

ـدرجة ضمن ?ÊuMH) وا «Ë W U?I¦ « d?B  ¡U?A½« ŸËdA?  s  WO?I³?²*« ‰UL?Žô«) ـناقصـة العامـة واخلاصة بـ تـعلن محـافظـة ميسـان/ قسم العـقود احلكـومية عن اعالن ا
WFÐ—«Ë WzU/ULŁË —UOK  ÊËdAŽË WO?½ULŁ ©≤∏[∏∏¥[π¥±[∞∞∞® تـخصيصات (البترودوالر لسـنة ٢٠١٩) ضـمـن تبـويـب (٣-٥٤-١-٤-٩-٤-١٤) وبكلفة تـخمينية مقدارها

ÆÂu¹ ©∑∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuFÐ—«Ë bŠ«ËË WzULF ðË ÊuOK  Êu½ULŁË
ـصـنفـ من ذوي اخلبـرة واالخـتصـاص تقـد عـطاءاتـهم خالل اوقـات الدوام الـرسمي الى قـاول ا ـناقـصـة من الشـركـات وا فـعلـى الراغـب بـاالشـتراك في ا
الـعنـوان (ميسـان - العـمارة - الشـبانـة - بنـاية محـافظـة ميسـان - الطـابق االول - قسم الـعقود احلـكومـية ) ولـلحصـول على مـعلـومات اضافـية االتـصال على

مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منـصوص عليه في ورقـة البيـانات في الوثـيقة القـياسيـة على ان تقدم عـلى مقدم الـعطاء تقـد نسخ إضافـية عدد (٢) باإلضـافة الى النـسخة االصـلية وفقـاً 
نـاقـصة مـسـتصـحـب مـعهم عـطاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقة ومـخـتومـة ومـثبت عـلـيهـا اسم مـقدم الـعطـاء وعـنوانه االلـكـتروني ورقم الـهـاتف واسم ورقم ا

البيانات االتية:-
U¼dO?ſ ô w© وعـلى شكل خطـاب ضمان (صادر من «dŽ —UM?¹œ n « Êu L?šË WzU?/ULŁË Êu?OK  Êu?½UL?ŁË WO½U?LŁË ÊU²?zU ® ©≤∏∏[∏μ∞[∞∞∞® ١- الـتأميـنات االولية والـبالغة

ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي) او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا أحد ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٣. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
فوض للشركة او من يخـوله قانونيا الى قسم العقود احلكومية لغرض دير ا ناقصة بعـد تقد طلب حتريري من ا ٦- بـامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ ÊuOK بلغ ®∞∞∞]∞∞∞]±© ® شراء الوثائق القياسية و
©≤∞≤≥Ø≤Ø±≤® ـصادف ـناقـصة سـيكـون يوم ®»b?Šô© ا ـصادف ®Ø≤Øπ≤≥∞≥© وأن مـوعـد غلق ا نـاقـصة سـيكـون يوم (»(?fOL© ا عـلـما ان اخـر موعـد لـبيع وثـائق ا
الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رسمية فيؤجل

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

ؤتمر في صادف ®Ø≤Øμ≤≥∞≥© ويـكون ا s يوم (»bŠô) ا  ©«dNþ …bŠ«u? ناقـصة عند الساعة ®» شارك في ا سـيتم عقد مؤتمر خـاص باالجابة على استفـسارات ا
قسم العقود احلكومية.

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

ـناقـص ـقدمـة من ا WE?Šö∫ يـتم اعتـماد (الـوثـيقـة القـيـاسيـة لـعقـود االشغـال الـكبـيرة) الـصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتـكون الـعـطاءات ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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Republic of Iraq
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١- مــهــنـدس (مــدني) / عـدد
(٤) عـــــــلـى ان يـــــــكـــــــون من
شـروع لديه ضـمنـهم مديـر ا
خبرة ال تقل عن (١٥) سنة.

٣-  مـهــنـدس (مـيـكـانـيك) /
عدد (٢).

٢- مهـندس (كهـرباء) / عدد
.(٢)

ــبــلغ (٣٫٧٣١٫٧٧٨٫١٢٩) ديــنـار ١- ســيــولــة نــقــديــة: 
عراقي.

اثل واحـد منـجز وخالل ٢- اخلـبـرة التـخصـصيـة: يقـدم عـمل 
ـوعد النـهائي لتقـد العطاء مـدة ال تتجـاوز (١٠) سنوات قبل ا
ــبـلغ ال يــقل عن (١٧٫٣٣٠٫٩٦٤٫٦٠٠) ديــنـار عـراقـي وتـقـدم و

فاضلة في حالة التساوي. االعمال األخرى ألغراض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شـهـادة تـأســيس الـشـركـة مــصـدقـة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

٣- مــعـدل االيــراد الــسـنــوي: مــبـلغ (١٥٫٠٦١٫٤٣٣٫٥٢٢)
نفذة ستلمة على االعمال ا محسوباً من الدفعات الكلية ا
( دة ال تقل عن (سنت ستمرة و نجزة او تـلك ا للعقود ا
ـنـاقـصـة مع وال تـزيـد عن (١٠) سـنـوات من تــاريخ غـلق ا
مـراعـاة عدم ضـرورة ان تكـون سنـوات العـمل مـتسـلسـلة.
دقـقة ـيزانـية الـعامـة ا ٤- احلـسـابات اخلـتامـية: تـقد ا
الي الخر من قبل احملاسبـ القانونيـ تعرض الوضع ا

سنت ويجب ان تكون معدالتها رابحة.

٥- اخلـبـرة الـعامـة: تـقد عـقـد واحـد منـجـز خالل مدة ال
وعـد النهائي لتـقد العطاء. تتجاوز ثـالث سنوات قبل ا

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تــصـنـيف الـشـركــات وا
ارسة مهنة. تاز/انشائية) واجازة  )

٤-  فــني (مــسـاحــة) / عـدد
.(٢)
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رقم (٧٠٣) في ٢٠٢٢/١٢/١ وبالنظر لعدم حصول راغب بالتأجير تعـلن جلنة البيع وااليجار في مديرية بلديات ميسان عن تأجير (٢١ ملك) احلـاقا باعالننا ا
والـتي تبـدأ بالـتسـلسل ١:- (مـعرض لـبيع الـسيـارات رقم ٨٩٣/٥) والبـالغـة مسـاحته (٣٧٠) م٢ وتـنتـهي بالـتسـلسل ٢١ :- (حـانوت علـى جزء من مـساحة ٥ /
زاد العلني استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة درجة تفاصيله ادناه والعائدة الى مديرية بلدية الكحالء با ١٢٤٧ / السراي) والبالغ مساحته (١٢) م٢ ا
زايدة الـعلنيـة مراجعة مـديرية بـلدية الكـحالء او سكرتيـر اللجـنة خالل مدة ١٥ يوم تـبدأ من اليوم عـدل فعلى من يـرغب باالشتراك بـا رقم ٢١ لـسنة ٢٠١٣ ا ا
قـدرة لبدل االيجار الـتالي من تاريخ نشر االعـالن مستصحـبا معه صورة من البـطاقة الشخـصية مع التأمـينات القانـونية التي ال تقل عن (٢٠ %) من الـقيمة ا
ـزايدة في اليوم التالي من مـدة االعالن الساعة العاشرة والـنصف صباحا خالل الدوام الـرسمي ويكون مكان اجـراءها في مقر مديرية لـكامل مدته وستجرى ا
زايدة اجـور النشر زاد الـعلني عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يلـيه من ايام العمـل الرسمي ويتـحمل من ترسو عـليه ا بـلدية الكـحالء واذا صادف يوم ا

واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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يـوما" ما  سـألني أحد الـسادة الوزراء
ـــاذا ســمي الـــتـــعــلـــيم اجلـــامــعي   ..

تعليما" عاليا" ?
أجـبـته وأنا اسـتلـهم سـنوات خـبرتي 
في الـتـدريس أسـتـاذا" جـامـعـيـا"  ومـا
تـــوافــر عـــنــدي مـن مــعـــلـــومــات خالل
ـنـاصب عـديــدة في الـتـعـلـيم أشـغــالي 
ي وديوان الوزارة  .. التقني واألكاد
قـلت له مـبـتـسـمـا"  أن اجلـواب يـرتبط

سألت مهمت :
أولـهـمـا أن الـتـعـلـيم الـعـالي يـأتي بـعد
مــراحل دراسـيـة مـتــعـددة في الـدراسـة

توسطة والثانوية .. االبتدائية وا
لـذلك فـهو يـشكل حـلـما" وطـموحـا" لكل

طالب وعائلته .
كــمــا سـمي الــتــعــلــيم عـالــيــا"  وفــقـا"
ـنــافـســة في الـعــلم  كـونه لــفـلــسـفــة ا
ـــنــطــقـي لــلــنـــخــبــة ــثـل  الــتــدرج ا
ـتميـزين  الذين ينـبغي أن يـتفوقوا وا

( بــجـهــودهم الـذاتــيــة ) عـلى أقــرانـهم
وزمالئهم .

ـثل لــذلك قـيل أن الــتـعـلــيم الـعــالي  
ـسـار احلقـيـقي لصـنـاعة جـيل مـثقف ا
ـــعـــرفـــة في خـــدمــة سالحـه الــعـــلم وا
مــــؤســــســــات الــــدولــــة والــــنــــهــــوض
ـتطلباتها ..  ويعد األساس في تقدم

اجملتمعات.
لـقـد توافـرت لـنا فـرص زيـارة جامـعات
ـتقدمة عـريقة في عـدد من دول العالم ا
.. وجـدنـا فـيـها ( أنـظـمـة مـرنـة) تـعالج
حـاالت الطلـبة الذين الترتـقي مهاراتهم
ومــقــدراتــهم الـــعــلــمــيــة مع مــســتــوى
الـكــلـيـات الـتي يـدرســون فـيـهـا  فـيـتم
نـقلهم الى مـعاهد أقل مسـتوى وبنفس
الـــتـــخـــصص  في حـــال فـــشـــلـــهم في

اجتياز السنة الدراسية األولى .. 
ـعـهـد  يـتم وعـنـد الــفـشل في دراسـة ا
اشـراكــهم في مـنـاهج تــطـويـر مـهـاريـة

ـــنـــحـــون بـــعــد ـــدة ســـتـــة أشـــهـــر  
اجـتـيـازهــا  شـهـادة تـدريـبـيـة تـؤهـلـهم

للعمل في القطاع العام أو اخلاص .
لــقــد عـــمل مــفــكــروا االدارة واالنــتــاج 
ــصـانـع مـنــذ عـقــود  عـلى وأصــحـاب ا
ــعـيــبـة (ذات ــنــتـجــات ا كــيـفــيــة فـرز ا
ـواصـفات الـرديئـة) بـاجتاه الـتحـس ا

وضمان اجلودة ..
ـصـنع وبـالـتالي حـفـاظـا" عـلى سـمعـة ا

سمعة منتجات بلدانهم ..
 Ułd  ÃU²½«

  وبــالــعــودة الى مــســارات الــتــعــلــيم 
يــنــبــغـي أن نــقف كــثــيــرا" أمــام انــتــاج
طـلوبة ـواصفـات ا مـخرجـات التمـتلك ا
.. حـفاظا" على سمعة الـتعليم والسمعة

الوطنية .
ــشــكــلـة في بــعض الــدول الــعــربــيـة  ا
ومـنــهـا الـعــراق  أن الـطـالب ســيـجـتـاز
الـكـلـيـة الـتي نـسب الـيـهـا (بـصـفة شـبه
مـطــلـقــة) نـتــيـجـة الــتـمــسك بـاألنــظـمـة
اجلـامـدة واعتـمـاد القـرارات اآلنـية دون
وجـود مسـارات اسـتراتـيجـيـة للـتطـوير

والنمو .
ويـومـا" بعـد يوم  تـسـبب ذلك في تدني
مــسـتـوى اخلــريج وضـعـف مـهـاراته أو
محدوديتها  وخملتلف االختصاصات ..
كـمـا أن جتـاوز أعـداد الـقـبـول لـلـطـاقات
تاحة  أوجد االسـتيعابية واالمـكانات ا

ـؤسـسات ضـغـطا" كـبـيـرا" على ادارة ا
اجلـامــعـيـة والــهـيـئــات الـتـدريــسـيـة ..
ســيـمــا في الـدراســات الـعــلـيــا  حـيث
الـتـوسـعات ومـنح الـدرجـات للـنـجاح 
فـأصبح األسـتاذ اجلـامعي رهـ ثقـافة
ــصــطـلــحــات دخـيــلـة  وقــيم جــديـدة 
أســاســهــا الــتــســاهل وضــرورة جنـاح

الطلبة على اختالف مستوياتهم .
جـملـهـا تعـارض فـلسـفة هـذه األمـور 
الـتــعـلـيم الـعـالـي  الـذي يـعـد من أبـرز
ؤهل واجـباته  تخريج كوكبة من  ا
بـقــابـلـيــات تـسـهـم في دعم مـتــطـلـبـات
سـوق الـعـمل . عـمـومـا"  فـإن الـتـعـلـيم
الـعـالي في مـعـظم دول الـعـالم  يـشـهد
ـمــنـوحـة تـراجــعـا" في مــقـدار الـثــقـة ا
لـلـشهـادات اجلامـعـية  بـسـبب طغـيان
الـفـلسـفـة الـرأسمـالـية ووضـع التـعـليم

ربحة  في خانة اجملاالت ا
فـشــهـدنـا اسـتــسـهـال مــنح الـشـهـادات
اجلـامـعـيـة ( األولـية والـعـلـيـا) وظـهور
الـــعـــشـــرات من اجملـالت(الـــعـــلـــمـــيــة)
الــزائــفــة الــتي تــمــنح قــبــول الــنــشــر
لـــبـــحــوث  التـــتـــوافـــر فـــيـــهــا أبـــسط
االشــــتــــراطــــات   مـــا أوجـب تــــزايـــد
مــؤسـسـات ضــمـان اجلـودة ومــعـايـيـر
اجلـودة الـتي تسـعى الى اعـادة األمور

الى نصابها .
كن القول ختاما"  
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بغداد

أن الـتوسعات وتعدد األدوار والفرص 
مــوجـودة في بـعض جـامــعـات الـعـالم 
لــكن االخـتالف .. أنــهـا التــأتي نـتــيـجـة
ضــغــوط( كــمــا يــحــصل لــديــنـا )  وأن
ـمنـوحـة  يـتم حسـابـهـا على الـفـرص ا
أسـاس الطـاقة االسـتيـعابـيةواالمـكانات
ــســتـوى الــعــلـمــيــة  ( حــرصـا" عــلى ا
الـعلمي)..  واألهم من كل ذلك  أن تبقى
اشــــتــــراطــــات أداء االخــــتــــبــــارات هي
األســاس  بــحــيـث يــنــجح من يــجــتــاز
وضـوعـة  وعـلى الـطالب أن األسـئـلـة ا

يجتهد ويقرأ لكي ينال النجاح .
مـايحصل في بـعض اجلامعات الـعربية

 والسيما العراق   ..
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أن تــعـدد األدوار االمــتـحــانــيـة  تــعـني
ـؤكـد  وأن على فـرصـة لـلـنجـاح شـبه ا
األسـتاذ اجلامعي أن يتساهل في وضع
األسـئـلة ويـتـساهـل في التـصـحيح  ثم
ـتـأرجحـ درجـات بـقرارات يـتم مـنح ا

من أعلى .
سـارات تتعـارض بالتـأكيد  مع  تـلك ا
ـتلكـون العلم تـخريج طـلبة مـؤهل ( 
ـهـارة ) للـنـهوض بـحـاضر ـعـرفة وا وا

ومستقبل البالد .
طروحة .. وخالصة وجهة النظر ا

أن الـتـعـلــيم الـعـالي  يـنـبـغي أن يـكـون
مــســارا" لـــتــمــيـــيــز من بــإمـــكــانــهم أن

يـنهضـوا باالقتـصاد الوطـني ويدعموا
خـــطط ومــســـارات جنــاح مـــؤســســات
الدولة والقطاع اخلاص .. باجتاه بناء

سمعة وطنية ..
إن الـتوجه نحو تسـهيل احلصول على
الـشـهـادات اجلامـعـيـة  أدى الى تـزايد
(مــحــدودي الــقــدرة أعــداد اخلــريـــجــ
ـهـارة )  ومـضـاعـفـة عـددهم مـقـابل وا
فـــرص الــعـــمل احملـــدودة .. مـــايـــعــني
مـزيـدا" من االضـطـرابـات اجلـمـاهـيـرية
لــلـذين تـتــفـاقم أعـدادهم ســنـويـا"  في
مــقـابل حــلـول جــزئــيـة التــسـتــوعـبــهـا

امكانات الدولة ومؤسساتها ..
فــضال" عن أن سـيــاسـة تـغــلـيب( الـكم)
عـلى( الــنـوع)  غـالـبـا" مــايـنـتج عـنـهـا
مـخرجات يكون ضررها أكثر من نفعها
 الســيـمـا فـي الـتـخــصـصــات الـطــبـيـة
والــهــنــدســيــة وغـيــرهــا  فــخــريج بال
مــهـــارة وتــخــصص ســـيــعــمل كــوارث

مجتمعية في مستقبل مجهول .
كـــمــــا أن الـــضـــوابـط واالشـــتـــراطـــات
ـــعــايـــيـــر .. تــعـــد األســـاس  الــذي وا
اليـنبـغي الـتسـاهل فيه لـبـناء مـنظـومة
تـعليم متماسكة  تدعم القيم اجلامعية
وتــهــيئ لــبــنــاء االنـســان عــلى األسس
الــصـحـيــحـة  . الــله والـوطن من وراء

قاصد. ا
ستشار السابق لوزير التعليم العالي { ا
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عمان

 إن اجملتـمعـات العـربيـة كانت قبل
هــيــمــنــة مــا يــســمى بــالــصــحــوة
اإلسالميـة  متجـهة اجتاهـا مدنيا
على مـستـوى الفـكر و الـسلوك  و
لـعب الـتـطـور الــعـلـمي و الـتـعـلـيم
ــــدرسي و اجلـــــامــــعي و اإلعالم ا
العـام و اخلاص  و نـشاط الـنخب
ـثـقــفـة  دورا في هـذا احلـداثـيــة ا
الـــتــوجه الـــذي كــان هــو الـــتــوجه
السائد الذي عشناه في العراق في
أواخـــر الــســتــيــنــيــات و ســنــوات
نـصرم  الـسبـعيـنيـات من القـرن ا
سناه في األجيـال التي سبقتنا و 
. و هـذا الـتــوجه لم يـقـتــصـر عـلى
بعض الـدول العـربيـة دون بعض 
ـا كان شـامال بـتفـاوت نـسبي و إ

لكل الدول العربية . 
  و عــــــــــلى الــــــــــرغم مـن وجـــــــــود
إرهــاصــات بــرزت مــظــاهــرهــا في
سبعينـيات ذلك القرن  إال أنه منذ
الـثــورة اإليـرانـيــة الـتي تــسـوّرهـا
صـنف مـن رجـال الــدين لـيــقـيــمـوا
نظـاما ثـيوقراطـيا حـرّك أطروحة (
اإلسالم الــســيــاسي ) و أتــبــاعــهـا
ـد الديني بقـوة  صار ما سـمي با
 يــسـيـطـر عـلى الـعـقل اجلـمـعي و
يــتــحــكم في ثــقــافــة اجملــتــمــعــات
العـربيـة  و أدار الدفة نـحو ثـقافة
ـفاهيمها و لغتها دينية ملتبسة 
و خـطابـها و أسـاليـبهـا  بعـجرها
و بجرهـا  و انحسـر شيئا فـشيئا
ـدني الذي له مفـاهيمه و التوجه ا
خــطـابه و أســالــيــبه  حــتى صـار
يشكو في كثير من هذه اجملتمعات

من غربة قاتلة .
بـعــد مـرور أكـثــر من أربـعــة عـقـود
عـــــلـى مـــــا ســــمّـي ( الـــــصـــــحــــوة
ـــا حـــفــــلت به من اإلسـالمـــيـــة ) 
جتــارب فــاشــلــة و آثــار مــدمــرة و
تـوظيـف استـغاللي لـلـدين و جشَع
ثل و للـسلطة و سـلوك بعـيد عن ا
تـطرف تـمادى و ذهب بـعـيدا نـحو
ـــــة و اإلرهـــــاب  صــــارت اجلـــــر
اجملــتـــمــعــات تــنــتــبه و تــعي بــأن
الـصــحــوة لم تـكـن سـوى مــشـروع
مـوت مــجـتــمـعـي  و تـخــلف يـشل

العقل و يعكر صفو العيش . 
  نحن نشهد في هذه احلقبة بداية
صــحـوة مـدنـيـة واعـدة  نـرجـو أن
يشتـدّ عودها و تقـوى شوكتها  و
أن تـأخــذ مـجـتـمــعـاتـنــا الـعـبـرة و
الــدرس  كي ال تـنـتــكس من جـديـد
ــتــاجــرين بــالــدين حتت تــأثـــيــر ا

الطامع بالدنيا .
  إن مجتمـعاتنا الـيوم بحاجة الى
تـيـار مـجتـمـعـي  يـؤمن حـقـيـقة ال
شــعـارا أو ســتــارا أو انـتــهــازيـة 
ـدنـيـة و الــتـنـويـر و قـيـمـهـمـا  بـا
فــالـظــواهـر الـفــرديـة ال تــسـتــطـيع

التأثير و التغيير كما يجب . 
 و من هــنــا  أرى أن الــعــمل عــلى
بـلـورة هـذا الـتـيـار يـجب أن يـكـون
من أولــويــات و مــفـردات بــرنــامج
دنـية و التـنوير و مـنظمات قوى ا
ـــدني الـــتي مـــا يـــزال اجملـــتـــمـع ا
حـضــورهـا الــفــاعل دون مـســتـوى

الطموح . 
{ مفكر و سياسي عراقي مستقل 
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رء تـنفـيذهـا لتـحقيق بـاستـثنـاء العـمل و ضرورات أخـرى ال غنى عـنها يـتوجب عـلى ا
أحالم تـشـكل مــعـنى حلــيـاة االنـسـان فــأن جُل الـسـلــوكـيـات الــتي حتـصل لالفـراد و
اجلـمـاعـات هي عـادات يـقــوم بـهـا االنـسـان يـومـيــاً بـوصـفـهـا عـوامل ال أراديـة . إذ أن
تصـرفـات الفـرد اذا ما حـاول النـظـر اليـها يـجدهـا عـادات مجـردة تتـغلـب على تـفكـيره
لسـطـوتهـا على سـلـوكه و دينـامـيتـها فـي حيـاته . و نرى الـتـشابه و الـتـماثل الـدائم ب
ـادية هي الغالبة و تبـديلها نادر الوقوع ادية و غير ا االفراد في التعامل مـع االشياء ا

فقط ح تفرض احلاجات و الوعي الذي يدب في االنسان نحو التحول.
ـا تـسـجن اجلـمـاعات و سلـطـة الـعـادات ال تـطـوق سـلوك الـفـرد إزاء ذاته فـحـسب و إ
لـثبـاتـهـا عرفـاً او قـانونـاً غـيـرمكـتـوب يتـوارثه االبـنـاء عن االباء  و إذا مـا حاول الـفرد
ـا ــوروث فـأنه ســيــقع فــريـســة االتــهـامــات و الــرفض و ر حتــدي او مــنـاقــشــة ذلك ا
العـقوبات و التنكيل  و مدونات الـتاريخ شاهداً عـلى العذابات الـتي أصابت االنبياء و
فكرين في مـختلف االزمان و االمـاكن و اجملتمعات  الـتي شهدت وقائع الفالسفـة و ا
تـدعـو الى الرفض  و لـكن بـعـد حـ أو زمنـاً طـويالً. بـعـد مالمـسـة الـتـقـدم و الـتراكم
تقـدمة التي أسـتثمرت ـعرفي الذي يـشكل أحد أهم روافـد االرتقاء لدى اجملـتمعـات ا ا
الـعقل و حـرية الـتفـكيـر بعـيداً عن الـتعـصب و سلـطة الـعادات و الـتقـاليد  الـتي وقعت
حتت تبريـراتها الكثـير من الفظاعات  كالثـأر و االقتتال العـبثي و االتهام غيـر اليقيني

تعلقة بالشرف . لثقتهم بقانون القبيلة أكثر من قانون الدولة . او الشبهة ا
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أن عدم التـفكيـر يبدأ من مـرحلة الـطفولـة و التلـق في عمـلية التـعليـم و تدريب التـلميذ
ـنهجية و تـفريغها في ورقة عـلم او ماذكرته الكتب ا على احلفظ و تطبـيق ما ينطق به ا
االمـتـحان  و هـذا يـنـسـحب الى مـجـاالت و حـقـول أخـرى في احلـيـاة تـشـير الـى عدم
ا يـنـطق و مـا يـفـكـر به رمـزاً منـح احلق بالـتـفـكـيـر نـيـابة عن إذ انـنـا نؤمـن  التـفـكـيـر 
اجلـمــاعـة  أو حق تــفـويــضه الـتــفـكـيــر الـذي يــفـضي الى ســلب إرادة    اآلخـر دون
كـانة قـدس او ا مـراجـعة او تـفكـيك مـا يقـول و يطـرح من آراء و أفـكار حتت عـناويـن ا
وقع الـسـيـاسي . أي أنـنا نـلـغي أو نـنـفي وجودنـا . أن عـدم الـتأمل و االجـتمـاعـيـة و ا
تطـبـيق قوله تـعالى{'قُلْ سِـيرُوا فِي الْـأَرْضِ فَـانْظُـرُوا كَيْـفَ بَدَأَ الْـخَلْقَ ـ ثُـمَّ اللَّهُ يُـنْشِئُ
هَ عَلَيـ كُـل شَيْءٍ قَدِير] {'سورة الـعنـكبوت( .[(20الـتي توجب النَّـشْأَةَ الْـآخِرَةَ ـ إِنَّ اللـَّ
بهرة . في مـا يعيش أغلب الناس حاالت من تفكير االنـسان باخللق و هندسـة الكون ا
الـكــسل الـفـكـري و اخلــمـول بـعـيـداً عن االبــتـكـارات الـتي أبـدعــهـا االنـسـان في الـدول
ـتقـدمة نتـيجـة البـحث العـلمي الـنظري و الـتجـريبي السـتيـعاب مـا يدور من عـظمة في ا
اخلـلق  من خالل الــتـقـدم الــتـكـنـولــوجي و حـريـة الــتـفـكــيـر . و في الـوقت عــيـنه نـرى
قطاعات و اسعـة من اجملتمع أعتمدت التوكـيل ألشخاص محددين بالتفـكير نيابة عنهم
في الـقضـايا االجـتمـاعية و الـدينـية و الـسيـاسية . فـقد (أصـبحـنا نـفوض الى اآلخرين
هـم عندنا من قال  ’و لـيس ماذا قال التـفكير عنا  و نأخذ مـا قالوا دون منـاقشة . فا
ألن فـكـرنـا الـتـراثي مـبـني عـلى الـثـقـة الـسـمـاعـيـة ال عـلى احلـجـة الـعـقـلـيـة) (د. مـحـمد
شـحـرور  االسالم و االنـسـان). أن صـفـة الـعـجـز تـفـاقـمت  و غـلـبـة سـلـطـة الـعـادات
القبلـية على سلطة الـتعاليم الدينـية التي تهذب االنسان  غدت مالزمـة لتصرفاتنا  إذ
وروثة) و إستبداد العرف هو في إن (العيش حتت سلـطة العرف (التقاليد و العادات ا
كل مكـان العقـبة الـتي تتحـدى التـقدم البـشري ألن يـشن هجومـاً متـواصالً على كل ما

عتاد).(جورج زيناتي  احلرية و العنف). يهدف الى شيء آخر افضل من ا
ـوروث عـلى أحـاديـثـنـا و سـلـوكـنـا مع تـمـدد اخلـطـاب الـشـعـبوي  و و قـد طـغى هـذا ا
إنتـشار الـقنـوات االعالميـة التي تـكرس خـطاب الـكراهـية و االنـقسام  و تـعدد وسائل
الـتواصل االعالمي و االجـتمـاعي التي تكـشف عن مسـتوى الـهبـوط في الوعي و تدني
مـحـتوى مـا يـنـشـر من قـضـايا تـعـمق الـتـعـصب و تـشيع اجلـهل و الـتـضـلـيل و اإللـهاء
بقضايا ال تخدم االنسان و ترتقي باجملتمع . في ما تندحر االصوات الواعية و النخب
الـثقـافـيـة التي يـتـوجب االهـتمـام بـها و سـمـاع صـوتهـا في عـمـليـة الـتـأثيـر االيـجابي و
ــوضـوعي  و لــيس إهــمــالــهــا و تــطــويــقــهــا بـأمــواج مـن االمـراض حتــسـ الــواقع ا

ياه الراكدة. االجتماعية التي كانت سبباً بأستمرار ا
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االمارات

 ال تعذليــه فإن العــذل يولعـــــه       قد قلتِ حقــا ولكن لـيس يسمعـــــه 
جاوزت في نصحه حدآ اضرً بـه      من حيث قدرت ان النصح ينفعـــــه 
فاستخدمي الرفق في تأنيبه بدال       من عذله فهو مُضنى القلـب موجعـُه

... هـذا هـو مقـطع من قـصيـدة  الـشاعـر ابن زريق الـبـغدادي الـواحـدة  تفـيض حـزنا
واسىً وهو يخاطب  زوجـته التي لم يستمع لنصحهـا  بضرورة عدم  السفر والتغرب
 وهي من القصـائد التي حركت اوتار القلب  والوجدان واخلاطر  والمست أحاسيس

احملبة والوفاء 
" شـعـراء الـواحــدة " قـالـوا قـصــائـدهم  وجـلــسـوا جـانـبــا  بـيـنـمــا ذاعت  شـهـرة تـلك
الـقـصـائــد  لـتـضـرب اآلفــاق واألمـصـار  وكـفَت شـعــراءهـا قـول غـيـرهــا  لـتـفـردهـا 

وانسجام افكارها ومعانيها 
السـؤال احلائـر هنـا  هل بامـكان قـصيـدة واحدة ان تغـنيـنا  عن ديـوان شعـر كامل !

ا حتفل به ذاكرة األجيال  متعدد الصوروالرؤى واخليال  
هناك قصيـدة " المية العرب " للشنـفرى  والتي قالها في بغـداد  يشكو اهلها وزمانه

 والتي يقول فيها : 
اقيموا بنــي أمي صدور مطيـــكم        فإني الى قــومٍ سواكـــمُ ألميـــل 
فقد حمَت احلاجات  والليل مقمــر      وشدت لطيـــاتٍ مطايــا وأرجــــل 

اعلــل النفس باآلمـــال  ارقبـــها        ما اضيق العيش لوال فسحة األمل 
ن خـاف القـلى متعــزل وفي االرض منأى للكر عن األذى     وفيهـا 

نخل اليشكري "  في قصيدة له : وقال الشاعر" ا
استودع الله في بغداد لي قمرا     بالكرخ مطلعه  من فلك االزرار مطلعه

هناك دائمـا ثمة صراع داخلي يتـماوج ماب الشدة والـهدوء والتأزم واإلنفراج .. هذه
علومات وسـواها  وضعها  الكاتب نعمان ماهر الكنعاني في كتابه "شعراء اجلاهلية ا
وصـدر االسـالم  ومـابــعــده " ووضع بــعض الــنـقــاط عــلى احلــروف  ولم يـتــسنَ له ان
يضـعها جمـيعا  فبـقيت األسئلـة مشرعة ! وهـنا يجدر بـنا ان نتسـاءل  وبحسن نية :
طـر " لبدر شاكر الـسياب  من ان تكون نع قـصيدة مثل " قصـيدة انشودة ا ماالذي 
ضـمن " شـعراء الـواحـدة " لـتفـردهـا وجـمالـيـة وخـصوصـيـة اجـوائهـا األلـيـفة الـنـدية ?
والتـي يقـول فيـها : عـينـاك غابـتا نـخيل  سـاعة الـسَحـر او شرفـتان راح يـنأى عـنهـما

تورق الكروم  وترقص األضواء  كاألقمار في نهر .. القمر  عيناك ح تبسمان 
dO)« WKłœ

ـنع  ان تـختـار قصـيـدة " يادجـلـة اخليـر " للـجـواهري  كـقـصيـدة واحدة  ومـا الذي 
يا ام البسات وهي التي يقول فيـها : حييت سفحك عن بعـد فحييني  يادجلـة اخلير 
ـاء والــطـ ! او  قــصـيـدته //حـيــيت سـفــحك ظـمــآنـا ألـوذ به // لــوذ احلـمــائم بـ ا

األخرى : والتي يقول فيها : 
مرحبــا ياايها األرق            فُرشت انسا لك احلدق 
لك من عيني منطلق            إذ عــيون الناس تنطبق 
لك زاد عندي  القلق           واليراع النضو والورق 

اما قصيدة شاعر اجليل عبد الرزاق عبد الواحد  والتي يقول فيها :
هو العراق سليل اجملد واحلسب            هو الذي كل من فيه حفيد نبي 

ا كبرياء االرض اجمعها تنمى اليه      فما فيها ســـــواه ابــــي  كأ
هو العراق فقل للدائرات قفي         شاخ الزمان جميعا  والعراق صبي  

 انها قصيدة القصائد  وعقد لؤلؤها  النضير   وهناك  عودة الحقة عن ادب يستحق
مـنـا كل االهـتـمـام والـعـنـايـة  والـرعـايــة  هـو االدب الـرفـيع  الـذي  تـخـتـنق فـيه رفـوف

تنبي !   كتبات العامة واخلاصة واحضان  ارصفة ا ا
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ظــلت دراســة اجملـتــمع الــعــراقي تـدين
بــالـفــضل لــلـرواد األوائل الــذين بـدأوا
بــدراســة وحتــلــيل اجملــتــمع الــعــراقي
ـناهج أسـتـنـاداً لـلمـعـارف والـعـلـوم وا
الــتي تـعــلــمـوهــا أثـنــاء تــواجـدهم في
اجلـامـعـات الـغـربـيـة في الـنصف األول
من الـــقــرن الـــعــشــريـن. لــكن الـــعــقــود
االخيرة من القرن العشرين وبداية هذا
الـقرن شهدت ثورة منـهجية جديدة في
cross- عـلم االجتماع الـعابر للـثقافات
.  cultural sociologyفقد بدأت فرق
ــكـونـة من مــخـتـصـ في الـبــاحـثـ ا
مــخـتــلف الــعــلـوم االجــتــمـاعــيــة (عـلم
الـنفس واالجتـماع واالونثريـولوجيا
واالحــصــاء وغـــيــرهم) بــالـــعــمل مــعــاً
السـتكـشاف أوجه الـشبه واخلالف ب
اجملـتـمـعـات اإلنـسـانيـة لـيس من خالل
الحــظـات الـشـخـصــيـة حـسب بل من ا
سـحية خالل الـدراسات الـتجـريبيـة وا
  surveysالتي ال تكتفي باالفتراضات
ا حتاول اختـبارها عملياً الـنظرية وإ

في مـختـلف الشـعوب واجلـماعـات. لقد
ركـزت تـلك الـدراسـات مـعـظم جـهـودهـا
لـسـبـر غـور الـثقـافـات االجـتـمـاعـية في
ــتــقــدمــة وبــالــذات في الــدول الــدول ا
الـغـربـية مع جتـاهل شـبه تـام لـدراسة
الـثقافات االجتماعية في الدول النامية

ومنها العراق.
ــؤلـــفي هــذه لـــقــد أتـــاحت الــفـــرصـــة 
الـدراسـة بـدء صـفـحـة من الـتـعـاون في
حـــــقل الـــــدراســـــات الـــــســـــوســـــيـــــو-
ــنـطــقـة ســيـكــولـوجــيـة في الــعـراق وا
الـعـربيـة عمـومـاً منـذ عام  .2008وكـان
تـنوعة أثر كبير خلـلفيتهمـا العلمية اا
ـــنـــهـج الــعـــلـــمـي لـــهــذه في تـــكـــامل ا
الـدراسة. أعتمدت الدراسة على تطبيق
مـقياس نـفسي عـلمي على عـينة كـبيرة
تــمـــثل كل شــرائح اجملـــتــمع الــعــراقي
وعـبر ثالث موجـات مسحيـة استغرقت
. أتـاح ذلـك وألول مرة أكـثـر من سـنـتـ
فــرصــة عـلــمــيــة حـقــيــقــيــة لـيـس فـقط
قـوالت السائدة عن الخـتبار كـثير من ا

الـثقـافـة العـراقيـة كـازدواج الشـخصـية
رونة...الخ والقبلية والطائفية وعدم ا
عـرفـة الكـيـفيـة التـي تشـكلت بل أيـضـاً 
بـها هذه الثقافـة وبالتالي تأثير ذلك في

 . سلوك كثير من العراقي
WOŽUL²ł« W UIŁ

لــقـــد كــشـــفت نـــتــيـــجــة هـــذه الــدراســة
ستطيلة   longitudinalأن العراقي ا
ذوو ثـقـافـة أجتـمـاعـيـة متـصـلـبة. بل أن
مـقارنة األرقام التي أسفرت عـنها عملية
الــقـيــاس مع نــتـائج أكــثـر من  50دولــة
أخــرى  قـيـاســهـا أثـبــتت أن الـثــقـافـة
األجـتماعـية الـعراقيـة هي األشد تصـلباً
ولــذلك أســمــيــنــاهــا ثــقــافـة في الــعــالم
Hyper-  أجـتـمـاعـيـة مـفـرطـة الـصالبـة
 ?Tight Cultureوهي بال شك حالة
ـظـاهـر غـيـر صـحــيـة تـفـسـر كـثـيـر من ا
االجتماعية التي سنتحدث عنها الحقاً .
فـــالــعـــراقي فـي اجملــمـل كــمـــا أظـــهــرت
مــفـرط في احلــذر شــديـد الــدراســة ذلك
كثـيـر التـحفظ وكـثيـر األهتـمام الـطاعـة
ـحيطه األجتماعي. ويبدو هذا الهيكل
الـتراتـبي لـنمط الـتفـكـير الـعراقي مالئم
جـداً لبـيئـة ملـيئـة بالـقلق األمـني وفيـها
حـالة شديـدة من عدم الوضـوح والتأكد.
فــالـشــخص الـذي يــعـيش في مــثل هـذه
الـبيئة ال بد إن يكون شديد احلذر خوفاً
ـعايـير من ارتـكـاب االخطـاء أو جتاوز ا
الـثقـافيـة الـكثـيرة الـتي قد تـنفـجر عـليه
إذا  جتـاوزهـا. إن االمـعـان في الـنـظـر
ط الـتفـكـير الـثـقافي لـتـركيـبـة وهيـكل 
الـعـراقـي تـقـودنـا الى اسـتـنـتـاج واضح
وصـــريح مــفـــاده: مع مــراعـــاة الــفــروق

والــشــخـــصــيــة بــ ـــوغــرافــيـــة الــد
الـعراقيـ  فإن السـمة العـامة للـثقافة
الـعراقيـة إنها قـلقة وحـذرة ومتحـفظة
ـفـاسـد. إن وتـرتــكـز الى فـلـســفـة دفع ا
ظـاهر للـثقافـة العـراقية تـتشابه هـذه ا
ـتـصـلـبـة ـوذج الـثـقـافــة ا تـمــامـاً مع 

 . وصوفة نظرياً ا
 إن هـــذا االفــراط في الـــتــصـــلب الــذي
ط الـتفكيـر الثقافي كـشف عنه قياس 

لــلــعـراقــيــ يـصــلح إن يــســمى بــنـمط
الـثقافة الـعصبية.والـعصبيـة كمصطلح
هــنـا مــأخـوذ من ابـن خـلــدون الـذي عـد
ــــلك والــــغـــلــــبـــة. ويــــقـــصـــد أســـاس ا
بـالـعـصـبيـة من حـيث الـوظـيـفـة ذات ما
ــعـايــيــر االجــتــمــاعــيـة. نــقــصــده من ا
 Normsفالعصبية عند ابن خلدون

تـؤدي وظـيــفـة تـوحـيـد اجلـمـاعـة وعـدم
ـــنع وجـــودهــا اخلالف تـــشــتـــتــهـــا و
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عمان

لة  بوجودها. وكان والفرقة وتتوحد ا
رأي ابن خـلدون إن شدة العـصبية هي
الـتي تـؤدي الى الغـلـبة وضـيـاعهـا هو
ـعـنى إنه مــا يـؤدي إلضـاعـة احلــكم. 
في الــوقت الـذي يـلــعب فـيه الــتـعـصب
لـلـجـماعـة (كـمـا يبـدو الـوضع عـليه من
قـيـاسنـا لـنمـط التـفـكيـر الـعراقي) دوراً

في توحيد اجلماعة وحفظها 
وقع االلكتروني { البقية على ا

dHÝ “«uł Ê«bI
فـقــد جــواز الـســفــر الـســوري بــاسم (هـدى
مـحــمـد الـزعــبي) في مـنــطـقــة (حي الـعـدل)
والـصـادر مـن دولـة سـوريـا عـلى من يـعـثـر

عليه تسليمه الى السفارة السورية.

الى السيد علي جندي خلف صاحب مكتب علي جندي خلف
ديـر الـعام لـشركـة مـصافي اجلـنـوب اضافـة لـوظيـفته قـدم السـيـد ا
رقم (٣٦٥٠٦) مثل القانـوني باقر ابو الهيل هاشم االنذار ا وكيله ا
تـضـمن سـبق وان احـيـلت طـلـبـية في ٢٠٢٢/١١/٢٢ سجـل ١٨٣ وا
ـوجب قـرار االحـالة ـرقـمـة ٢٠١٩/٢٥١ بـعـهـدة مـكـتـبـكم  الـشـراء ا
ـادة ــتـضـمن جتــهـيـز شـركــتـنـا  بــالـعـدد ١٤٦ في ٢٠٢١/١/٢٠ وا
(steem hose) من منشأ أوربي وبفترة جتهيز (٤٥) يوم من تأريخ
ـبلغ اجـمـالي قدره (١٦٫٠٠٠٫٠٠٠) سـتة عـشر الـتبـليغ بـاالحـالة و
ادة اعاله رغم مـليـون دينـار عراقـي اال انكم لم جتـهزوا شـركتـنا بـا
ـرقمة ٢٢٧٤ في ٢٠٢٢/٦/٢٩ و ٣٣٢٥ في تـبلـيغـكم بكتب شـركتـنا ا
٢٠٢٢/٩/١٤ و ٣٥٦١ في ٢٠٢٢/١/٥. ولـدى ارسال ورقة االنذار مع
ورقـتـي الـتـبــلـيغ بـواســطـة مـبــلغ مـركــز شـرطـة الــربـاط اتـضح انك
ركز وشرح اجمللس بلغ اخلاص بـا مـجهول االقامة وحـسب شرح ا
ـنـطقـة الـطـويـسـة / دور الـشـرطة تـقـرر تـبـلـيـغك بـواسـطة الـبـلـدي 
ادة (٢١) من الصحف اليومية استنادا للفقرة (١) والفقرة (٢) من ا

عدل . دنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٦٩ ا رافعات ا قانون ا
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اسطنبول
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ـسبق ان هـذه الـقوة قـادرة على ـان ا اكـبر من جـمـيع االفراد مع اال
حمـاية  مـصـاحلهم  ومن الـطبـيـعي ان هذه الـقوة هـي قوة الـسلـطة 
انا  االفراد انفسهم بان هذه القوة قادرة على حماية مصاحلهم ا
 وتديـر شؤونـهم  وبـغض النـظر عن الـتـفصـيالت التـي انشـات فيـها
الدولة  يوصـلنا تـاريخ اجملتمعـات الى ان سلطة الـدولة كانت موضع
اهـتمام اجلـميع  وبغض النـظر عن الفـلسفة الـتي يؤمن بهـا النظام اال
ان االنـظـمـة بـاخــتالف فـلـسـفـاتـهـا بــحـاجـة الى دور الـدولـة في انـهـاء
االزمـات االقــتـصـاديــة الـتي تـواجــهـهــا اذ  ان تـدخل الـدولــة ال يـعـني
فلـسفـة اخرى دون غـيرهـا فمـا دعى الـيه العـالم االقتـصادي الـشهـير
كــنـز من تـدخل الـدولـة حــ حـلت عـلى الـنـظــام الـراسـمـالي في ازمـة
بـدا التـخطـيط االقتـصادي الذي   1928 ال يـعني ان الـدولة اخـذت 
يدعوا اليه الـنظام االشتراكي وان كـينز ليس اشتـراكيا . اذن فالدولة
دور سـواء كانت تـؤمن وتطـبق النـظام الـراسمـالي او االشتـراكي لكي
تـــســـتـــطـــيع ان تـــقف الـى جــانـب الـــنـــاس وهم يـــواجـــهـــون االزمــات
االقـتـصـاديـة فـهل تــسـتـطـيع دولـتـنـا مـن مـواجـهـة االزمـة احلـالـيـة في
ارتفـاع االسـعار ومـوجاته الـتي انـهكت الـناس الـفـقراء بـعد ان وصل
الــدوالر الى اكـثـر مـن مـئـة وسـتــون الف ديـنـار 160 لـكل مـئـة دوالر
دخـوالت االفراد وتـرهق. اجلميع وجـة التي تعـصف  وايـقاف هـذه ا
سـواء كان موظـفا او متقـاعدا او يعمل بـالنشـاط اخلاص ننتـظر لنرى
ما سـوف تقـوم به دولـتنـا في معـاجلة االزمـة االقتـصاديـة التي نـعاني

منها 

ـعـزل عن اجملتـمـعـات األخرى في تـنـظيم مـؤكد بـان مـجـتمـعـنا لـيس 
حــيــاته االقــتــصـاديــة االجــتــمــاعــيـة,ومع الــتـطــور الــذي وصـلـت الـيه
كن اغـفالها  اجملتمـعات  وبعد ان اصـبح وجود الدولـة ضرورة ال 
بــ اجملـتــمــعــات وجــدت احلــاجـة الى ومع تــشــابك هــذه الــعالقــات 
اســتــخــدام قــوة الـــدولــة في تــوجـــيه احلــيــاة االقــتـــصــاديــة في هــذه
اجملـتـمـعـات طـبـعـا يـاتي هـذا ادراكـا من االفـراد انـفـسـهم بـانـهـم غـير
ـكن وغـير ـعـنى ان الـفـرد ال  ـفـردهم  قادريـن في إدارة شـؤونهم 
ــكن الــقــول حـدود قــادر عـلـى تـصــريف امــوره اال بــحـدود مــعــيــنـة 
ـسؤولـيـة الـعائـلـية  اذن الـفـرد غـير قـادر عـلى تـصريف امـور غـيره ا
سؤوليته العـائلية  لذلك احـتاج الى قوة اخرى تكون وهو يتصـرف 
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وروثـة وليسوا بواردِ االستماعِ أليّ فكرة السّوادُ األعظمُ من الـنّاس أُسارى معتقداتهم ا
ـا ألـفَـوْا علـيه آبـائَـهم وأجـدادَهم  لـذا تراهـم  يُعـرضـون عن اإلسـتـماع جـديـدة مُـخـالِفـة 
ُـخـالِف ألنّ لديـهم الـقنـاعة الـتّـامّة بـأنّ أفـكارهم هـذه هي حقّ مـطلق ! . والـسّببُ لـلفـكر ا
مكن أن يتلقّوها إن احلقيقي لهذا اإلعراض هو الهروب من احتمالية الصّدمة الّتي من ا
اكتـشفـوا أنّ بعض مـا كانـوا يُدافـعون عـنه ما هـو إالّ مجـرّد خَيـاالت وأوهام ال يُـمكن أن
ُـرِيح أفضلُ عندهم ألف مرّة من احلقيقة تكون حقـائق .لذلك هم يطبّقون قاعدة : الوهمُ ا
ـتبادر هنا : ماذا لو اكتشـفتَ أنّ كل ما تقتنعُ به أو ما تؤمنُ به كان ُرّة ! .  والسّؤال ا ا
خطئاً وأنّك أُخِـذتَ من عقلِك توهّمـاً واستعجاالً ?   الـله سبحانَه عـندما وضع في كلّ منّا
جُـمـجـمـةً وعـقالً مـسـتـقالً   أراد أن يـقـولَ لـنـا:إنّ لــنـا عـقالً ولـيس دمـاغـاً فـحـسب! الـله
سيـحاسِبـنا على مـا انتهى إلـيه عقلـنا نحنُ ولـيس على مـا انتهى إلـيه عقل (ابن تيـمية أو
الرّازي أو الـشّـافعي أو أبـو حنـيفـة أو سـفيـان أو زيد أو أو يـزيد أو عـمر ..) وال أظنّ أنّ
الله سـيغفرُ لـغبائِنـا  فحتى إن أخـطأنا فنـحنُ مُلزمـون بالتفـكير وطرح الـسّؤال والبحث.
ـكن أن جتدَ معـتقـدك بدون الـشّك فيه والـسّؤال فـيه وحوله و عـليه إن كـنتَ صادقاً فال 
...  لـكنّ اإلنسانَ غالبـاً ما يختار ويـقرّر بالعاطفـة أكثر منه بالـعقل . حياتُنـا  اختياراتنا
اليـوميـة أخطـاؤنا وتـلقـائيّـاتنـا. كلُّ هذا يـشهـد أنّ العـاطفـةَ تقتـلُ العقـل وتزّكي خـواطرنا
أو اإليـديولوجـيا  حـتى تعمى ذهب  السـلبـية .. فمـثالً يكـفي فقط أن حتبّ الشّـخص  ا
ساو التي تُلـغم اختيارك  بل حتى في عالقاتنا اليومية نكاد أال نفطن لها. فمثالً عن ا
ٍ استغالالً ا تسخط عـلى صديق تنقلبُ كلّ حسناته إلى سيـئات و تصير في رمشةِ ع
و تـملّقاً و تـقرّباً هكـذا هو اإلنسـان. علينـا أن نُخجِل أنفـسَنا قـبل أن نُخجِلَ اآلخرين ...
ـستـوى إذاً كي يـكتـشفَ و يرى مـدى انـحطـاطِنـا و تمـرُّدِنا عن من مـنّـا يتـرفّع عن هذا ا

العقل ? .
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ومـؤكــد يـخــطط لــقـلب الــطـاولــة عـلى
صـــاحـب االرض واجلـــمــــهـــور بــــعـــد
تخـطي حـاجـز البـحـربن الصـعب كـما
شـهــد اداء الـفـريق نــوعـا من الــثـبـات
حتى مع اليمن عنـدما قلب تاخره الى
فوز ثم عـبر بـوابة الـسعـودية وقـبلـها
تعـادل مع الـوطـني بـدون اهـداف كـما
قدم مباراة جيدة فـي النصف النهائي
ـــــســـــتـــــوى واضح ومـــــنح ولـــــعب 
ـدرب الثقة االفضليـة لنفـسه ويجدد ا
بـعنـاصـر الـفـريق الـتي تـمـتـلك قدرات
وإمــكـــانــات فـــنــيـــة فــضال عـن حــالــة
االنــســجــام عــنــدمــا خــاض اكــثــر من
بـطولـة ومن مـدة بـنـفس الـوجـوه كـما
يــلـعب كــرة ســريـعــة وســهـلــة وظــهـر
باعـلى اجلاهـزية في مـواجهـة االثن
عنـدما احـبط تطـلعـات البحـرين وقدم
الـفريق نـفـسه بـواقـعيـة واظـهـر حـالة
من األداء ولـعب بـروج اجلــمـاعـة كـمـا
تلك رغبة الفوز في لقاء اليوم بحثا
عن اللقـب الثالث وتـعلق عـمان االمال
مــرة أخـــرى عــلى العـــبــيـــهــا من أجل
خطف لـقب الـبـصرة واالحـتـفال فـيـها
كمـا حصل بـعد حـسم مهـمة البـحرين
وهي تمتلك العديـد من العناصر التي
تربد خوض اللقاء برغبة الفوز بعيدا
عن ظـــروف الــلـــعب حــيـث احلــضــور
اجلــمــاهــيــري الــكــبــيـر لــكــنـه جتـاوز
حتـديــات لـقـاء االفــتـتـاح امــام بـنـفس
الـــظـــروف وبــات اكـــثـــر قـــدرة وثـــقــة
خلــوض مــواجـهــة احلــسم ويــنــتــظـر
جــمــــــــــــهــوره أن يــلــعب بــاهــتــمــام
ـنـافس عنـدما ومحـاولـة عرقـــــــــــلة ا
ا لم تـتكرر يجد نـفسه امام فـرصة ر
قـريـبـا مـا يـدفـع الالعـبـ الـلـعب بـكل
قـوة ومــحـاولـة اخــــــــــذ زمـام األمـور
بـــعــدمــا تـــمــكـــنــوا مـن الــتـــعــامل مع
طـلـوبة األحداث و حتـقـيق النـتـائج ا
لـعب الرائع التي نـقـلتـهم علـى أد ا
باراة بـالــــــكثير سـتوى وا وتقد ا
من االتزان واجلـديـة وبروحـيـة عالـية
درب وقبـلـهـا تـكـــــــــون تـوجـيـهـات ا
ـسـاحات الـلـعب بـضـغط وعـدم تـرك ا
واسـتـغالل الــفـرص وتـرجـمــتـهـا كـمـا
يتميز الفريق بالتـسديد البعيد ويريد
ـوعـد بـعــــــدمـا اتعب أن يـكون عـلى ا
منافـسيـة وسيكـون الى جانـبه والشد
ــــــؤكـــــد مـن ازره جــــــمــــــــــــــهــــــوره ا
سـيـتــضـاعف عـنــدمـا يـحـضــر بـكـثـرة
سـاندة الـفريق ودعـــــــمه نفـسيا في

اصعب مهمة .

الــعـالـم االخـيــرة عــنــدمــا فــاز بـاربع
مباريـات وسجل تـسعـة اهداف مـنها
ن حـس وهدف ثالثة للمـتصدر أ
البراهـيم بايش واهـمـية الـسيـر على
ـرحوم عـلي ـنـتخـب ا خـطى جنـوم ا
كـاظم وحــسـ ســعـيــد وفالح حـسن
رحوم احمـد راضي اللذين دونوا وا
أسمـائـهم لـيس في بـطـوالت اخلـليج
ـشاركـات ومـعـهم أسـماء بل في كل ا
ـنـتخب اخـرى حتتـفظ فـيـهـا ذاكـرة ا
والـكرة الـعـراقـيـة بـاعتـزاز كـمـا ظـهر
الدفاع اكثـر متماسـكا وقال اخطاء و
بـدوره هـذا سـيــنـعـكس عـلـى عـمـلـيـة
ــنـتــخب وتــوجـهــات االحتـاد بـنــاء ا
درب على بنـائه للمسـتقبل وليس وا

للبطولة.
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ومهم اسـتغالل فـرصة الـلقـاء وحسم
ــهـــمــة كــمـــا يــجب وهـــذا مــرهــون ا
بـظـهـور الـفـريق بـصـفـوف مـتـكـامـلـة
وفعالة وقبلها التسلح بروحيةاللقب
نتـخب ثالث مرات الذي كـان حققـه ا
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وصل رئيس االحتـاد النـيجيـري لكـرة القـدم ابراهـيم موسى غـوسو امس إلى مـطار الـبصـرة حلضور

ختام بطولة خليجي 25.
راسم علي واستـقبل غوسـو األم الـعام لالحتاد الـعراقي لكـرة القـدم محمـد فرحان ورئـيس جلنـة ا
األسدي في بـطولة خليجي 25 في مدينـة البصرة حلضـور نهائي كأس اخللـيج التي جتري في ملعب
الـبصرة الدولي الـيوم اخلميس  وجـاء حضور رئيس احتـاد نيجـيريا بدعـوة من نظيره الـعراقي عدنان

درجال .
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ـنــتــخـبــ الــوطـني يــسـعى كـل من ا
وعمان اللذين يجمعها اللقاء النهائي
والـلــقب في مــلـعب الــبـصــرة الـدولي
ــطـلــوب من اجل حتــقـيق لـلــظــهـور ا
الــفـوز واخلــروج بــلــقب خــلــيـجي25
الــيــوم اخلــمــيس الــتــاسع عــشــر من
كانـون الـثاني اجلـاري عنـد الـسابـعة
مـسـاءا ومــعـهـا يــسـدل الـســتـار عـلى

ذكورة. احداث النسخة ا
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ويـدخل الـفــريـقـان إلى مــبـاراة الـيـوم
ـعــنــوبـات مــرتـفــعـة بــعـد الــفـوزين
ـهـمـ الـلـذين حـقـقـاهـمـا في الـدور ا
النـصف الـنهـائي عنـدمـا فاز الـوطني
على قـطر بهـدف لـواحد وعـمان على
الـبـحـرين بـهـدف وسـتـكـون مـواجـهـة
مــفــتــوحــة بـ االثــنــ وكالهــمــا لم
يـــعـــرف طـــعم اخلـــســـارة والــتـــطـــلع
لـتـحـقـيق حـلم الـلـقب لـلـبـطـولـة الـتي
حــضــيت بــاهـتــمــام دول وجــمــاهــيـر
اخلــلــيج والــيـــمن واهــتــمــام إعالمي
واسع ويـــعــود الــوطـــني الى مـــلــعب
الــبـصــرة و الــتــطـلـع بـخــطى ثــابــتـة
نــحـوالــتــتــويج بــالـلــقب والــرابع في
مشاركـاته منذ اخـر لقب له عام1988
ـرحـوم عـمو في الـسـعوديـة بـقـيـادة ا
بابا ويعد مرشحا قـويا لتخطي عقبة
عمان الغـير سهـلة اطالقا بـاالستفادة
من عــامــلي االرض واجلــمــهــور كــمـا
ـتـلك فـرصـة الـظـفـر بـالـلـقب بـعـدما
عكـس نفـسه في تـصـفيـات اجملـمـوعة
وجتـاوز احلـاجـز الـقـطـري واسـتـعـاد
شيء مـن وضــــــعه الــــــفـــــنـي واحلس
الــتـــهــديـــفي والــســـعي جلــنـي ثــمــار
شـاركة في حتـقـيق الفـوز في مهـمة ا
صـعــبــة في مـواجــهـة وصــيــفه نـفس
نافس في لقاء االفتتاح الذي إنتهى ا

بدون اهداف.
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ويـقف الـوطـني امـام فـرصـة حـاسـمـة
ويـعــلم أنه ســيـواجه مــنـتــخب قـريب
ـباراة مـنه كـما ال تـوجـد فـوارق كـمـاا
حتمل حتـديا لـهمـا وكل مـنهـما يـعلق
االمـال عــلى من اوصـله مـن الالعـبـ
لـلمـحـطـة األخـيـرة والـعـمل واخلروج
منـها بـسالم وشيء مهم اخـتلف عـند
الوطـني بـظهـوراكـثـر من العب بحس
تهديـفي وقدرة عـلى التـسجـيل وكسر
ــنــتـخب هــذه الــعـقــدة الــتي كــلــفت ا
اخلروج بـسهـولـة من تصـفيـات كأس

بـــشــهـــادة اجلــمـــيع تــقـــريــبـــا اشــرت
ــراسم افــتــتـاح الــصــورة االجــمــالـيــة 
بـطولـة خلـيجي 25 فـي مديـنة الـبصرة
الـعـراقيـة في السـادس من شـهر كـانون
الـثـاني-يـنـايـر اجلاري جنـاحـا مـبـهرا
ـا لم يسـبق له مثـيل منذ ومـتمـيزا ر
انطالق هذه البطولة في عام 1970 من
الـبحرين وحتى نسختها الـ 24 بدولة

قطر في عام 2019.
ـخـتلف وقـد بـدا واضـحـا ان العـراق 
مـؤسسـاته احلكـوميـة وغيـر احلكـومية
ـلف تنظيم واجنـاح البطولة ـعنية  ا
يـــخـــوض غــمـــار حتـــدي كــبـــيـــر جــدا
اليـــحـــتـــمل بـــأي حــال مـن االحــوال ان
يـنتـهي بالـفشل واالخـفاق السـيما وان
مـشــروع اسـتـضـافـة الـعـراق لـلـبـطـولـة
انــطـــلق قــبل اكـــثــر من عــشــرة اعــوام
حــيــنـــمــا كــان مــقــررا ان يــســتــضــيف
الــبـطــولـة بــنـســخـتــهـا الـ 21 بــيـد انه
الســبـاب فـنـيـة لم يــتـحـقق ذلك وتـكـرر
االمر مع البطوالت الالحقة  22و  23و

.24
ولـلـعـراق مع بـطـولـة كـأس اخلـلـيج-او
خـلـيـجي كـما اطـلق عـلـيـهـا فيـمـا بـعد-
قـصة طويلة فيها الـكثير من التشعبات
والــتـعـقـيــدات والـتـداخالت وهي جـزء
مـن مـلـفه الـريـاضـي الـعـام الـذي الـقت
الـسـيـاسة بـظاللـهـا الثـقـيلـة عـلـيه على
امتداد اكثر من اربعة عقود من الزمن.
فـــهـــو-اي الــعـــراق-حـــرم من تـــنـــظــيم
واســتـــضــافــة بــطــولـــة كــأس اخلــلــيج

والــبـطــوالت الـريـاضــيـة االخــرى مـنـذ
ـاضي في مـطــلع ثـمـانـيـنـيـات الـقـرن ا
الــبــدايـــة بــســبب احلــرب الــعــراقــيــة-
االيـرانية التي اندلعت في شهر ايلول-
سبتمبر من عام 1980 اي بعد انتصار
الـثـورة االسالمـيـة  االيـرانـيـة بـحـوالي
عـام ونـصف الـعام واسـتـمـرت ثمـانـية

اعوام متواصلة.
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ولم يـكد يلـتقط انفـاسه بعد ان وضعت
حــرب الــثـمــاني اعــوام اوزارهــا حـتى
اقـدم الـنـظـام احلـاكم حـيـنـذاك بـزعـامـة
صــدام حـسـ عـلى غـزو دولـة الـكـويت
فـي صـيف عـام 1990 لــتــنـفــتح ابـواب
اجلـحيم عـلى العـراق والعـراقيـ عبر
احلــــصـــــار والــــعــــقـــــوبــــات واحلــــرب
الـعــسـكـريـة لـيـنـتـهي احلـال الى عـزلـة
كــامــلـة او شــبه كــامــلـة عــلى مــخــتـلف
ــســـتـــويـــات حــيـث كــان الـــصـــعـــد وا

للرياضة نصيب واضح منها.
وبــــيــــنـــمــــا حــــرم الــــعــــراق في عــــقـــد
الـثـمانـينـيات من اسـتـضافـة البـطوالت
الـرياضية ومنهـا بطولة كأس اخلليج
فـأنه بعد غزو الكـويت وحتريرها حرم
ـشـاركة فـيـها ايـضـا حتى سـقوط من ا
نـــــظــــام صــــدام فـي ربــــيع عــــام 2003
لـــيــســتـــأنف حــضـــوره في عــام 2004
ولــتـــبــدأ بــعــد اعــوام قـالئل مــســاعــيه
وجـــهـــوده ومـــحـــاوالتـه الســـتـــضـــافــة
الـبـطـولـة مـرة اخـرى بـعـد اسـتـضـافـته

االولى لها عام 1979.

وهــنـــا واجه الــعــراق جــمـــلــة عــراقــيل
ومـعوقات كـان عليه التـغلب علـيها لكي
تـتـمـهـد الـسـبل السـتضـافـة الـفـعـالـيات
والــبـطـوالت الـريـاضــيـة ومن بـ تـلك
ـفروض الـعـراقيل والـعـقبـات احلـظر ا
مـن قــــــبل االحتـــــــاد الــــــدولي لــــــكــــــرة
الــقـدم(الــفـيــفـا) الــذي كـان يــحـول دون
العب اجــراء اي مـبــاراة دولـيــة عـلى ا
العب الـــعـــراقـــيـــة وكـــذلك افـــتـــقـــار ا
ـعـايـيـر ـنــشـات الـريـاضـيـة جملـمل ا وا
ــطــلــوب ــســتــلــزمــات ا والــشـــروط وا
تــــوافـــرهــــا جـــراء ظــــروف احلـــصـــار
والــعــقــوبـات اضف الـى ذلك االوضـاع
ـسـتــقـرة خالل االعـوام االمــنـيـة غــيـر ا
التي اعقبت سقوط نظام صدام بسبب
االحـتالل االمـيـركي وظـهور اجلـمـاعات
ـســلــحـة والــتــنـظــيــمــات االرهـابــيــة ا
كـــتــنــظـــيم الــقـــاعــدة وتــنـــظــيم داعش
ـســمـيـات وغــيـرهـمــا من الـعــنـاوين وا
االخــــرى.لــــيـس هــــذا فــــحــــسب بل ان
ـواقف والتوجهات السـياسية لبعض ا
ـنـطـقة دول اخلـلـيج ودول اخـرى في ا
حــيـال الــنـظـام الــسـيـاسـي اجلـديـد في
الـعـراق بعـد التـاسع من نـيسـان-ابريل
2003  كـان لهـا االثر الـكبـير والواضح
فـي ابـقـاء الــعـراق مــعـزوال وغــارقـا في
ـشـاكل واالزمات الـسيـاسيـة واالمنـية ا
واالقــتـصـاديـة واخلــدمـيـة واحلــيـاتـيـة

اخملتلفة.     
ــــؤثــــرات والشـك ان االســــقــــاطــــات وا
الـسـيـاسيـة عـلى الفـعـالـيات واالنـشـطة
والـبـطـوالت الـرياضـيـة كـانت حـاضرة
فـي مـخــتــلـف االوقــات  السـيــمــا عــلى

الصعيد الدولي.
ـيــة االولى حـرمت فــبـعــد احلـرب الـعــا
االطــراف اخلـاسـرة فــيـهـا وهي كل من
ــانــيــا والـنــمــســا واجملـر وبــلــغــاريـا أ
بياد 1920 شـاركة في أو وتـركيا من ا
ـانــيـا من في بــلــجـيــكــا كـمــا حـرمـت أ
ـبـياد  1924بـفـرنـسا. ـشـاركـة في أو ا
وحــــدث نـــفـس الـــشـيء بـــعــــد احلـــرب
ـانـيا ـية الـثـانـيـة اذ  حرمـان أ الـعـا
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بـفـخـر واعـتـزاز نـعـلن عن نـهـايـة رحـلة
احملـــبــة والـــسالم الـــتي انـــطــلـــقت من
ــهـــمــة بــكل امــانــة مــديـــنــتــنــا وأدت ا
ـتـلـخـصـة واخالص مـحـقـقـة غـايـتـهـا ا
بـسطـور قلـيلـة ( يا أبـناء الـعم يا أبـناء
خــلــيــجــنــا ان الــعــراق آمن ) من خالل
ــضــيف الــتـــرحــال بــ احلــضــارة و ا

العب و االسواق و األنهار. وا
انــطـلــقـنـا مـن الـبـصــرة إلى زقـورة أور
ومــنـــهــا لــنـــصب الــشــهـــيــد و ســاحــة
ـقـدسة مـواصـلـ الـتـرحال الـتـحـريـر ا
لـنـواعيـر هيت و نـينـوى احلدبـاء حتى
الـصـعـود إلى قلـعـة هـوليـر رجـوعاً إلى
حــــضـــارة بـــابـل وتـــرحـــاب مــــيـــســـان
الـعظـيمـة.نقـلنـا صورة الـعراق الـعظيم

بـأمانة و صـدق اذرفنا الـوقت و اجلهد
كـالـدموع الـتي انهـمرت عـنـدما عـانقـنا
مـشـايخـنا و احـبتـنا في عـموم الـعراق

ابتهاجاً باحتضان خليجي 25.
bŠ«Ë ‚«dŽ

جـمـعـنا في بـاصـنـا تراب الـوطن بـأيادِ
اطـفـالنـا تأمالً بـعـراق واحدٍ قـويّ بإذن
شهد الذي الـسماء و من فوقهـا حيث ا
يُـدمعُ القلب والع معاً ( تخيلوا معي
أطفال ذي قار واالنبار ونينوى واربيل
و بــغـداد يـجـمـعـون في جــعـبـة عـتـيـدة
حــفـنـات تـراب الـوطن ).مــا ال تـعـلـمـوه
أحــبـتـي هـو ان الــرحـلــة كــانت بـجــهـد
ذاتي والــتــخــطـيـط لـهــا قــبل عــامـ و
شـراء و حتـضـيـر البـاص كـان بـجـهود
ذاتـيـة أيـضاً حـيث رفض مـالك الـباص

باراة واخـير جاء الـيوم الذي انـتظرناه طـويال انه يوم احلسم يـوم حمل الكـاس  يوم ا
النهـائية لبطولة كـاس خليجي البصرة (25) الذي سيـجمع منتخبـنا الوطني مع نظيره

العماني وعلى ملعب جذع النخلة.
قـبل انـطالق الـبـطـولـة كـنـا نـفـكـر كـيف سـتـجـري االمـور وكـيف سـنـتـعـامل مع االعـداد
ـاضـية  الكـبـيـرة من الـضيـوف في مـديـنـة عانت مـن ظروف قـاسـيـة خالل الـسنـوات ا
لـكنـنا الـيـوم نفـتخـر النهـا جنـحت في االمتـحـان وبامـتيـاز من خالل تـعاون اجلـميع في
رسم صورة ايجابيـة وبهية للـبصرة والعراق سـتبقى محفـورة في اذهان اجلميع  وقد
قـبلة والسيما الزخم اجلماهيري يصعب تكرار مـشاهد خليجي البصرة في الدورات ا

الكبير .
لقد عاشت الـبصرة اسبـوعان من افراح اخللـيج العربي بوجـود االشقاء من كل الدول
ـا يحـصل  النهـا كانت ترى اخللـيجـية والتي جـاءت الى البـصرة وهي غـير مـصدقة 
ـفبركة والـتي تعود لـسنوات مضت  وتـسمع ما تنـقله الفـضائيات من بـعض االخبار ا
والقسم اآلخر مـنها موجود يومياً في اغلب دول العالم  وبعض االهالي حذرو ابنائهم
ا شـاهده وهو من خطـورة السـفر الى البـصرة  لـكن اجلمـيع اقتـنع وكان مـندهـشهـا 

رسومة سابقاً عن العراق والبصرة. مخالفاً لكل الصور ا
لـقـد ظـهـرت اشــارات جنـاح الـبـطـولـة مـبـكـراً من خالل احلـضـور اجلـمـاهـيـري الـكـبـيـر
ـدينـة السيمـا بعد ـلعب وكذلـك بكل ارجاء ا وتفـاعلهـا مع احداث الـبطولـة على ارض ا
ان شهد كونيش شط الـعرب وشارع الفراهيدي حركة غيـر اعتيادية على مدار الساعة
واسـتمـر لساعـات طويـلة من الـليل.ولـعب تالق مـنتـخبنـا وحتقـيقـهم الفـوز دوراً ايجـابياً
الك ــرحـلــة جــديـدة و طي صــفــحـة اخلــســارات من خالل تــعـامل ا النــهم دخــلـوا 
ـدرب كاساس الذي يـعمل على بنـاء فريق قادر على اعادة التدريبي االسـباني بقيادة ا
امـجاد الـكرة الـعـراقيـة.نسـخـة خلـيجي (25) بـالبـصـرة تذكـرنا بـالـنسـخة الـ(9) الـتي
درب الراحل عموبابا وكاب الفريق عدنان درجال جرت بالرياض عام 1988بقيـادة ا
ـنتـخـب العـمـاني بـ(1-1) وعـنـدهـا اعرب ـبـاريـات الـتـعادل مـع ا  حـيث كـانت بـدايـة ا
تابع ان الـفريق غير مستـعد وسيواجه صعوبـات بالدورة  لكن مدرب الفريق جنح ا
باعادة ترتـيب اوراقه وقدم مباريات كبيرة وواصل مشوار البطولة الناجح وحقق اللقب
بعـد ان فاز على السعودية ايضاً بـ(0-2). ونتمـنى ان يتكرر مشـهد فوز االسود بلقب
البطولة الـ(25) اليوم اخلميس من خالل اجتياز العقبة االخيرة امام عمان لكي يسمع
زئـير االسـود وفـرحتـهم بحـمل الـكاس اخلـليـجـة في كل مكـان  وان حتتـفل اجلـماهـير
العراقـية بـالفوز الـذي طال انـتظاره لـسنـوات طويلـة  الننـا خضنـا آخر نـهائي بدورات
ـركز ـدرب حـكـيم شـاكر  لـكـنـنـا حصـدنـا ا اخلـلـيج عام 2013 بالـبـحـرين وبـقيـادة ا
ـاضـية الـثـاني.نعـلم ان الـضـغوطـات كـانت كبـيـرة على العـبي مـنـتخـبـنا خالل الـفـترة ا
الك الــتــدريــبي اجلــديـد ولـعــبت دورا ســلــبــيــا في تــراجع مــسـتــواهم الــفــني  لــكن ا
وبـاحتـرافيـة استـطاع ان يـعالـج االخطـاء وصعـد بطـموحـات الفـريق خطـوة بخـطوة ولم
يـسـتـعـجل الـتـصـريـحـات الـرنـانـة  بـل انه كـان واقـعـيـا من خالل اعـادة روحـيـة الـفـوز
والـوصول لنهائـي البطولة.وتـقع على جماهيـرنا الوفية مـسؤولية اجناح احلـلقة االخيرة
من مــسـلـسل خـلـيـجي (25) وذلك مـن خالل االبـتـعـاد عـن مـخـالـفــة الـتـعـلــيـمـات الـتي
ـلعـب اي شخص ال عـنـيـة بـالـتنـظـيم  ونـامل ان ال يـحـضـر الى ا تـصـدرهـا اجلـهـات ا
يـحمل الـتذكـرة احلقـيقـية لـلمـباراة  بل بـامكـانه ان يتـابعـها من خالل الـشاشـات التي
العب والــسـاحــات الـعــامــة واالمـاكن اخملــصـصــة لــلـجــمـاهــيـر  او في تــنــصب في ا
ـسؤولة عن تـطبيق الـقانون فرض بـيته.وعلى الـلجنـة االمنية ا
ــبــاراة وعـدم عــدة اطـواق امــنــيـة خــارج اســوار مــلـعب ا
بـاراة باالقـتراب ـلك بـطاقـة ا الـسمـاح الي شخص ال 
ــسـؤولـ مــنـهــا.ونـدائي االخــيـر اوجــهه الى الــسـادة ا
ـباراة اخلتام واقول لهم ( ال تـفسدو فـرحة العـراقي 
ـلعـب  النكم من خالل احـضـار حمـايـاتـكم واقـتـحـام ا

لعب). في أمان باجواء كرة القدم داخل ا
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ترنو ابصار اجلـماهير العراقيـة صوب البصرة التي حتتـضن مساء اليوم نهائي كأس
ـنتـخب العـراقي بـشقـيقه اخلـلـيج العـربي بـكرة الـقدم فـي نسـخته الـ 25بـلقـاء يجـمع ا
العـماني على مـلعب جذع الـنخلـة  واللقـاء الذي يجـمع األحبة في الـفيحاء الـتي فتحت
ـوعد  سـيسـجل عبـر مداد الـقلم  ذراعـيهـا لألشـقاء  واحـتضـنت أخوة كـانوا عـلى ا

قيت . أنهم أسهموا في فك أغالل احلصار الرياضي ا
اجلميع ينتظر فرحة االنتصار وحتقيق اللقب الرابع منذ عام 1988 وان كأس اخلليج
لم تعـد مـجرد بـطـولة إقـلـيمـيـة جتمـع ثمـان دول  بل كـانت ومازلت حتـمل نـكهـة كـروية
وتـذوب فـيهـا بـلـدان وجـماهـيـر عـلى أنغـام سـحـرهـا  وان ما شـهـده خـليـجي الـبـصرة
شـاهد فرح نـقلت إلى 2023 من حضـور جمـاهيري كـبيـر تخـطى النـسخ السـابقـة و
كـاسب الكـبيـرة التي حقـقهـا العراق في العـالم بعفـوية عن األمن واآلمـان  يعـد أحد ا
كسر الصورة الـنمطية عن بالد الرافدين  وان الوطنية إكـسير حياة تماما كالدم الذي

يسري في العروق .
إما كـرم البصـرة جتاه أشـقاؤهم في مـجلس الـتعـاون اخللـيجي والـيمن  فـشكل نـقطة
مضـيئة أخرى في مـسيرة النـجاح ومنح البـطولة دفعـات كبيرة لـلنجاح والـتميز قبل إن
نتخب تـنطلق صافرة الـبداية بلقاء الـعراق وسلطنـة عمان  واليوم يتـجدد اللقاء بـ ا

للظفر باللقب اخلليجي.
الي خلف التلفاز ليلة التـتويج  احلدث األبرز الذي سيعيشه جمهـور جذع النخلة وا
والهـواتف الذكـية واألجـهزة الـلوحـيـة وغيـرها من أجـهزة االتـصال  وان مالمح الـبطل
تبـدو األقـرب السـود الـرافـدين مـتـسـلحـا بـالالعب رقم 12(اجلـمـهـور) لالمـسـاك بـلقب
شاركة  وفي سـتويات الفـنية للـمنتخـبات ا بطـولة اخلليـجي التي أسهمت في تـطوير ا
ـيـة واالسـتعـانـة باألسـمـاء الـتدريـبـية واصـفـات الـعا نـشـآت الـضخـمـة وفق ا تشـيـيـد ا
الالمـعة  كـما أنـهـا كانت الـبوابـة لظـهور كـوكبـة من جنـوم كرة الـقدم الـذين يشـار لهم
نـطـقة فـان تـضيـيف الـعراق بالـبـنان  وإذا كـانت الـبطـولـة تشـكل عالمـة فارقـة لـدول ا
لـلبـطولـة في الـبصـرة بعـد خلـيجي 5 في بـغداد عام 1979هو االسـتحـقاق الـذي طال
انتـظـاره  فـيمـا كل احلـضـور العـراقي في بـطـوالت اخلـليج
نافسة إلى أعلى درجاتها . تعة واإلثارة وارتقاء ا سر ا
الـلقب حق مـشروع  ولديـنا مسـاحة كـبيرة من الـتفاؤل
بـــنــجــاح مــهـــمــة اســود الـــرافــدين في لـــقــاء اخلــتــام 
نـتخبنا وطـموحنا كـبير ومتـوقد  وعليـنا جتديد الـثقة 

الوطني ودعمه ومؤازرته .
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بـاراة النهائـية لهذا وضعت بـطولةخلـيجي البصرة (25© أوزارها بعـد ان وصلت الى ا
تـمثل بالبطولة التي نظمتها محـافظة البصرة في ملعبي جذع النخلة العرس العراقي ا
يناء مـن السادس وحتى الـتاسع عشـر من شهر كانـون الثاني عام 2023 الـبطولة وا
اسـتضافـها العـراق بعد مـدة طويلـة من االستـضافة االولى الـتي كانت قبل (43) سـنة

نتخب العراقي حتديدا عام 1979 وفاز بها ا
اليوم خليجي ( 25) في العراق بـتنظيم رائع واالروع منه حفل االفتتاح الذي أشاد به

كل من شاهده يليق بالبطولة وضيوفها والعراق ..
ا ستـوى أو غيرهـما وا البطـولة بـايامهـا كانت مثـيرة بعـدة جوانب ليس بـالنتـائج او ا
ستضيف باحلضور اجلمـاهيري والروح الرياضية التي حتلى بها اجلمهور العراقي ا
باريـات ويشـجع منتـخباتـها  مـثيرة بـاهل العراق لـلبـطولة عـندما كـان يحـضر جمـيع ا
وحتـديـدا أهل الـبـصـرة الـذين تـفـنــنـوا في اكـرام ضـيـوفـهم ومـا قـدمـوه لـهم واثـبت كل
عراقي حبهم لـلضيف وفرحة اجلميع بعـودة االشقاء العراق وهم يتواجدون على ارض
الـعراق بعد غـيبة طويلـة  وتفاعل العرب من اخلـليج وغيرهم مع تـنظيم العراق لـلبطولة
ال سيـمـا ان هذه الـبطـولة وجنـاحـها حتـفز الـعراق فـي االنفـتاح لـتنـظـيم بطـوالت عربـية
تابع واسيوية سواء بـكرة القدم او االلعاب االخرى  اقامة البطولة في العراق جعلت ا
تمثل العـراقي يتطـلع الى الكيـفية التي يـتعامل بـها االعالم العـربي السيمـا اخلليـجي ا
ـعـروف (اجملـلس) الـذي يـقـدمه االعالمـي الـقـطـري خـالد بـقـنـوات الـكـاس والـبـرنـامج ا
جاسم بطريقـة مهنية رصينة  حيث عـكس برنامج اجمللس التعامل االعالمي الصحيح
ـشـاعر مع االحـداث والـتعـاطي مع الـضـيـوف وكيـفـيـة ادارة احلـوار معـهم بال جتـريح 
االخرين وباسلوب بعيد جدا عن االبتزاز سواء في طريقة الطرح او صياغة السؤال ..
ه في مـحافـظة الـبصـرة وجعل ولذلك البـد من القـول ان بـرنامج اجملـلس الذي  تـقد
اغـلب الـعـراقـيـ والـعـرب يـتـفـاعـلـون مـعه ويـتـابـعـونه بـشـكل واضح من خالل كـلـمـات
االطـراء لـلبـرنـامج وضـيـوفه ولهـذا النـسـتـغرب بـان الـبـرنامج

كان جزءا من النجاح الذي حققته البطولة
هـنيـئا لـلـعراقـيـ هذا الـنـجاح بـتنـظـيم البـطـولة وشـكرا

ؤثر في بلدهم العراق لالشقاء حضورهم ا
بـخـلـيـجي ( 25) والـشــكـر ايـضـا مـوجه الى االعالمي
ـمـيـز .. الـسـتم خـالـد جـاسم وضـــــيــوف بـرنـامــــجه ا

معي ..?

بياد لندن شاركـة في أو والـيابان من ا
ـــبـــيـــاد عـــام 1948.وقـــبـل انـــطالق او
1976 في مـديـنـة مـونـتـريـال الـكـنـديـة
انـسـحبت 28 دولـة أفـريقـية احـتجـاجا
ــبـيـة الـدولـيـة عــلى رفض الـلـجـنـة األو
ـشاركـة في اسـتـبـعـاد نـيـوزيـلـنـدا من ا
ــــنـــــتــــخب الـــــدورة بــــســــبـب زيــــارة ا
ـوقوفة الـنيوزيـلندي جلـنوب أفريـقيا ا
بـية الدولـية ذاتها من قـبل اللجـنة األو
ـبـيـة ما شـاركـة في الـدورات األو عـن ا
بـــ عـــامي 1964 و1988 بــــــســـــبب
سـيــاسـة الـفـصل الـعـنـصـري الـتي كـان

ينتهجها النظام احلاكم هناك.
وفـي عـــــهـــــد احلـــــرب الـــــبـــــاردة بـــــ
ـعـسـكـرين الشـرقي والـغـربي شـهدت ا
ـبـيـة الـدولـيـة مـقـاطـعـات الـدورات االو
عــديـــدة فــبــيــنــمـــا قــاطــعت الــواليــات
ــتــحـدة االمــيــركــيـة وعــدد من بــلـدان ا
ـبـيـاد مـوسـكـو ـنــظـومـة الـغـربـيــة او ا
احــتــجـاجــا عــلى الــغـزو الــســوفــيـاتي
الفـغــانـسـتـان رد االحتـاد الـسـوفـيـاتي
ـعــسـكــر االشـتــراكي عـلى ومــعه دول ا
قاطعة تـلك اخلطوة بعد اربعة اعوام 
ــبـيـاد لـوس اجنـلـوس في الـواليـات او
ــتــحــدة.وبــالــنـســبــة لــبــطــولــة كـأس ا
اخلـــلـــيج فـــقـــد شـــهـــدت هـي االخــرى
انــســحــابــات ومــقــاطــعــات بــعــضــهــا
السـبـاب سـيـاسـية واضـحـة وبـعـضـها
االخــر السـبــاب ومـبـررات ارتــبـطت في
ظــاهـرهـا بــامـور فـنــيـة من قــبـيل سـوء

التحكيم والتحيز.
ثال ال احلصر انسحبت فـعلى سبيل ا
الـسـعوديـة من بـطولـة عام 1990 الـتي
نـظـمـتـهـا الـكـويت الن شـعـار الـبـطـولة
اشـتـمل علـى احلصـان الذي اسـتـخدمه
الــكـويـتـيــون في مـعـركــة اجلـهـراء عـام
1920 الـــتي دارت رحـــاهــا بـــ حــاكم
امــارة الـكـويت حــيـنـذاك الــشـيخ سـالم
ــبــارك الـــصــبــاح من جــهــة وقــبــائل ا
مــدعــومــة من قــبل حــاكـم امــارة جنـد-
الــسـعـوديــة  فـيـمـا بــعـد- الـشــيخ عـبـد
الـعـزيـز ال سـعود. وفي نـفس الـبـطـولة

انـــســحب الـــعــراق نـــتــيـــجــة اخـــطــاء
حتـكـيـمـيـة خالل مـبـاريـاته مـع  نـظـيره
االمـــاراتي الـــتي اعـــتـــبـــرهـــا االحتــاد
الــعــراقي لـكــرة الــقـدم حــيــنـذاك انــهـا
مـقـصودة ومـبـيتـة اال ان بـعض خفـايا
االمـور اشـرت الى ان ذلـك االنـسـحاب
كــان جـزءا من عـمـلـيــة تـهـيـئـة االجـواء

لغزو الكويت ليس اال.
WOÝUOÝ  UÐU Š

الـى جــــانـب ذلك فـــــأن احلـــــســـــابــــات
الــســيـاســيــة هي الـتـي اتـاحت لــلــيـمن
الـبـعيـدة عن ضفـاف اخللـيج االنضـمام
الـى بطولـة اخللـيج مـنذ عام 2003 مع
الــسـعي لـضم االردن في مــقـابل ابـقـاء
ايـــران بـــعـــيـــدة عـــنـــهــا وهـي الـــدولــة
اخلـلـيـجـيـة االكـبـر!. وفي الـواقع جنح
الـعـراق بتـحسـ اوضـاعه االمنـية الى
حـد كـبـيـر وكـذلك جنح في رفع احلـظر
بـالـكامل عن مالعـبه وفقـا لقـرار صادر
عن (الـفيفا) اواخـر شهر شبـاط-فبراير
ــاضي فــضال عن احــداث مـن الــعــام ا
قـفـزة نـوعـيـة الفتـة في انـشـاء وتـطـوير
ـــنـــشـــات الــــريـــاضـــيـــة في ـالعب وا ا
ــدن ـــخــتــلف ا الــعـــاصــمــة بــغــداد و
الـعراقية بـحيث بات متاحـا استضافة
الــفـرق اخلـارجـيـة وتـنــظـيم الـبـطـوالت
اخملتلفة. وثمة نقطة اهم من كل النقاط
االنـفة الذكـر اال وهي البعـد السياسي
ــكــنـــا في اي وقت من الـــذي لم يــكـن 
االوقـات الـتغـافل عنه وجتـاهله. فـلو لم
تـكن هنـاك ارادة سياسـية علـيا من قبل
اصـــــحـــــاب الـــــقـــــرار فـي الـــــعـــــواصم
اخلـليـجيـة اكبـر من قرارات وتـقديرات
االحتـادات الـريـاضـيـة مـا كـان بـامـكان
الـعراق استضافة بطولة اخلليج حتى
ـسائـل الفـنيـة واللـوجسـتية لـو كانت ا
واالمـنية متكاملة وال يشوبها اي نقص
او قـصـور. اذ ان تـنـظيم هـذه الـبـطـولة
جـاء في ظل انـفتـاح سيـاسي وحتوالت
ايـجابية في عالقات العراق مع محيطه
الـــعــربي الســيـــمــا مع االطــراف الــذي
تــبـنت سـيــاسـات ومـواقـف وتـوجـهـات

ســلـــبــيــة حــيــال الــنـــظــام الــســيــاسي
ـتــشـكـل بـعــد االطـاحـة ـقــراطي ا الــد
ــنــحل في عـام بــنــظـام حــزب الـبــعث ا
2003 وكــان لـهـا دور في دعم واسـنـاد
وتــمــويل الــتــنــظــيــمــات واجلــمــاعـات

سلحة طيلة عدة اعوام. االرهابية ا
والشك ان بطولة خليجي 25 وارتباطا
بـالنجـاح والتـميز الـعراقي بتـنظيـمها
ــكن ان تــشــكل عــامال اضـافــيــا اخـر
يـسهم بتعزيز مكانة العراق السياسية
فـي فضـائه الـعربـي واالقلـيـمي وحتى
الـدولي وتـوفـر له افـاقـا اوسع واشمل
نطقة حللحلة بعض مشاكل وازمات ا
الـتـي غـالـبـا مـا كـانت لـهـا انـعـكـاسـات
ـشـهد وتـأثـيـرات سـلـبيـة عـلى عـمـوم ا
لفات وتشابك الـعراقي بحكم تداخل ا

صالح وتشابه االجندات.   ا
وهـنـاك عامل اخـر مـهم للـغـاية يـتـمثل
ــكن ان بــالــبــعــد االقــتــصــادي الــذي 
تـتبلور مخـرجاته ومعطيـاته االيجابية
مـن خالل اسـتــعـادة الــعـراق حــضـوره
ــشــاركــة في الــريـــاضي لــيس عـــبــر ا
الـبطوالت الـرياضيـة اخملتلـفة فحسب
ــا في تـنـظـيــمـهـا واسـتــضـافـتـهـا. وا
كاسب االقتصادية االنية فـفضال عن ا
فـــأن جنـــاح الــتـــنـــظـــيم من مـــخـــتــلف
اجلـــوانب من شـــأنه ان يـــعــزز فــرص
االسـتثـمار وينـشط الدورة االقتـصادية
مـن خالل جـــلب واســـتـــقـــطــاب رؤوس
االمــوال اخلـارجـيــة الـتي هي االخـرى
ـواقف والـتـوجـهات تـرتـبط اسـاسـا بـا
الــســـيــاســيــة.ولـــعل االفــاق والــفــرص
االقـتصـاديـة تتـعزز بـقدر اكـبر حـينـما
تـــكــون بــطــولـــة خــلــيــجي  25 بــدايــة
ومـنـطلـقا نـحو تـنظـيم بطـوالت اخرى
دن سـواء في الـبـصرة او غـيـرهـا من ا
ح الى ذلك محافظة العراقية ومثلما ا
الـبـصـرة اسـعـد الـعـيـداني الـذي اشار
فـي تــــصــــريـــــحــــات لـه الى الـــــســــعي
الستضافة بطولة كأس ا اسيا خالل

قبلة. االعوام ا
وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا

وان يــتــصــاعــد الــرهــان عــلى خــبــرة
ـدرب كــاسـاس الــذي ظـهــرت بـعض ا
من بـصـماتـه علـى الفـريق وعـلى اداء
اجملـــمـــوع لـــكـن الـــوقت الزال طـــويال
وهــــنــــالك بــــطــــوالت اكــــبــــر وأقـــوى
ومنافسـ يتقدمـون على الوطني في
الـتـصـنيـف الدولـي لـكن مـهم ان يـبدأ
الــفــريق بــخـــطــوة و يــضع قــدمه في
منـافسـة اكتـسـبت اهمـية اسـتثـنائـية
فـي الـــــصــــــراع عـــــلـى لـــــقـب إحـــــدى
البـطـوالت الـتي زادت شـعـبيـة كـبـيرة
رور رة السباب عـديدة سيتم ا هذه ا

عليها .
…dO³  WŽdł

ـــنـــتــخـب مـــبــاريـــاته ورغم جتـــاوز ا
واكـتــسـابه جلــرعـة عـالــيـة واهــتـمـام
استـثنـائي من اجلـمهـور والشـارع ما
يـامل ان يــكـون عــنـد حــسن ظن الـكل
وكـلــمـا كــان الـتــحـدي اكـبــر يـجب أن
يكـون الـتـصمـيم اكـبـر وبعـد الـنـتائج
التي اسعدت الشارع ومنها من غطت
عـلى نــوع األداء لـكــنـهــا في الـنــهـايـة

قادت اجلـمـيع لالحتـفـال بكل
مــامـــتـــاح بــاســـتــثـــنــاء رمي
ـرفــوظـة االطالقـات الــنـاربــةا
الـتي نـغـصت فـرحـة اكثـر من
بــــيـت وعــــائـــــلــــة ويـــــامل من
الــوطــني وعــنــاصــره تــكــرار
سيـنـاريـو لـقاء قـطـر االثـن
ــــاضي وهم مــــطــــالــــبـــ ا
بتقد افضل ما لديهم الن
ــــنـــــافس لــــيـس ســــهال ا
ويــــــجـب مــــــواجــــــهــــــته
بحمـاس وتوازن واالهم
امـتالك احلـلـول سـعـيا
لــتـــفــادي الـــنــتـــيــجــة
الــــســــلــــبــــيــــة مع ان
ـــبــاراة جتـــري في ا
مــــلـــعـب الـــوطــــني
مـايــتـوجب الــفـوز

فيها.
 U —UA*« q−Ý
ويــــــذكــــــر أن
الـــــــوطــــــــني

شــارك في  14نــســـخــة
وغـاب 9 نـسـخ وحـصل
عـلى الـلـقب ثالث مـرات
ـــــرحـــــوم بـــــقـــــيـــــادة ا
عــــمــــوبـــــابــــا االول في
بــــــــــــــــغــــــــــــــــداد 1979
والثـاني 1984والثـالث
ــركـــز الـــثــاني 1988 وا
 1976بـعــدمــا خــسـر من
الـكـويت(4_2) في قـطـر
وفي بـــــطـــــولـــــة 2013
خـــــســـــرمن اإلمـــــارات

. بهدف لهدف
ÊULŽ V ²M

ويـــنـــتـــظـــر مـــدرب
عمان برانكو ايوا
نـــــكــــر فـــــيـــــتش
الـــوطـــني عـــلى
نار بـعدمـاتنـبا
و اجهته في
نــــــــــــهـــــــــــائـي
الـــــبــــطـــــولــــة

و مـخـرج الـعـمل وقـائـد الـرحـلـة الـسـيد
عـصام جـعفـر عذاب رفض كـل العروض
احلـزبـية وبـعض الفـرضـيات الـتجـارية
لـتـبقى الـرسالـة إنـسانـية وطـنـية تـقول
لـلعالم ( بـصرتنـا آمنة وعـراقنا اجمل )
لـيبـقى متـحمالً اجـور الكـادر و تكـاليف
وضوع االنتاج حتى حلظة كتابة هذا ا
.وهـنا نفتـخر بأن الرحـلة التي حصدت
ـشاهـدات و بعـد ان خذلـها كل ماليـ ا
ـعنـي من حـكومات مـحلـية وحـكومة ا
مــركـــزيــة و وزارات مــعــنــيــة وعالمــات
ـزاد خـيـري لـبـيع جتــاريـة سـتـنـتـهـي 
الـباص كمـا موضح في اإلعالن .أحبتي
ـتابـعـ لهـذا الـعمل ...ماليـ ا جـمـيعـاً
..كـنـا نـخـطط لـزيارة جـمـيع مـحـافـظات
الــعــراق وبـــاقي دول اخلــلــيج الــعــربي

ولـكن األن اصـبحـتم عـلى دراية بـسبب
تـــوقف بل نـــهــايــة رحـــلــتــنـــا .وســائل
االعـالم احلــكــومــيـــة و اخلــاصــة نــتج
بـرامج و مـسـلـسالت مـع شديـد األسف
شـاهد ولكن ـستـوى ذائقـة ا ال تـرتقي 
تُـهدرُ علـيها ملـيارات الدنـانير ومالي
الـدوالرات وعندما وصل األمر لبرنامج
كــانت رحــلــته عــبــارة عن نــداء عـراقي
يــقــول لــلــعــالم (نــحن بــخــيــر و امـان)
حتـججوا بنقاط مضحكة .شكراً للكادر
الـذي لـم يـخـذلـني ... شـكـرااا حملـبـتـكم
أيـهـا اجلـمـهـور الـوطـنيّ ....شـكـرا لكل
من سـاهم بـنـجـاح الرحـلـة ...و ال شـكر
ن كـانوا سـببـاً بايقـافنـا كي ال تتوقف

مصاحلهم اخلاصة.
{ عن مجموعة واتساب
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الـكــاتب األردني ضــيـفــته مــديـريــة ثـقــافـة الــزرقـاء مع
لـك عبد الله قصي ادريـس بامسيـة أقيمت فـي مركز ا
الـثـاني الـثـقـافي أدارهـا عـضو الـهـيـئـة اإلداريـة لـنادي

أسرة القلم الثقافي أحمد أبو شاويش.

t² uÐ l²L² ¹ V¹œ

W¹œuF « w ورمي جثته في غابة ساجناكتيبي
ــسـاعـدة في مــديـنـة أســطـنــبـول 
والــدهـا.ووفق الـصـحـف الـتـركـيـة

{ اسـطـنـبـول  –وكـاالت - اتـهـمت
ـغـنـيـة وعـارضة األزيـاء الـتـركـية ا
سـيتشـيل شيـفتـجي بقتل حـبيـبها

ألــــقت الـــشــــرطـــة الــــقـــبـض عـــلى
ـتهم سيتـشيل باعتـبارها أحد ا
األربــعـــة بــقـــتل الـــشــاب "ســـمــيح
شـــيـــفــجـي" الــذي عـــثـــرت إحــدى
الـعوائل عـلى جثـته مـكبـلة الـيدين
والقـدم في غـابة "سـاجناكـتيبي"
أثــنــاء بــحــثــهم عن الــفــطــر.ووفق
بـعض الصـحف اتـضح أن سـميح
سيفجي من مديـنة توركان جمعته
ـغــنـيــة الـتي عالقــة سـابــقـة مـع ا
هــــددت بـــقــــتـــلـه في مـــنــــشـــورات
شـاركــتـهــا عـبـر حــسـابـاتــهـا عـلى
مـــواقـع الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي;
ـــتـــكـــرر عـــلى بـــســـبب إصـــراره ا
الــــرجـــــوع لــــهــــا واســـــتــــئــــنــــاف
عـالقـتــهــمــا.واشــتــبــهت الــشــرطـة
بـسـيتـشـيل على أنـهـا القـاتـلة بـعد
تــتــبع ســجالت هــاتـف الــضــحــيـة
ــرور اخلــاصـة وسـجـالت حـركــة ا
بــــلـــــوحــــة تــــرخــــيص اخلــــاصــــة
بسـيـارته. وبـعـد الـتـحـقـيق مـعـها
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تــصـدّر الـنـجم الـهـولــيـوودي الـشـهـيـر
"جــــــوني ديـب" وســـــائـل الـــــتــــــواصل
االجـــتـــمــاعي خـالل االيــام الـــقـــلــيـــلــة
ـاضيـة وذلك بعـد أن شارك مـجمـوعة ا
ـمـلـكة مـن الصـور خـالل تـواجـده في ا

العربية السعودية.

وتـواجد النجم الـهوليوودي  في
مـدينة العُال حيث كانت هذه أول
زيــــارة لـه هـــنــــاك وذلـك من أجل
حـضـور مـهرجـان الـبحـر األحـمر
الــســيــنــمــائي.وأعــلن مــهــرجـان
الـبــحـر االحـمـر الـسـيـنـمـائي أنه
ي اجلديد يـدعم فيلم الـنجم العـا
وســـيــشــارك فـي انــتــاجـه ايــضــاً
.ونـشــر وزيـر الـثـقـافـة الـسـعـودي
األمـير بندر بن عـبد الله آل سعود
صـــــورة جـــــمـــــعـــــتـه مع الـــــنـــــجم
الــهـولـيــوودي الـشـهــيـر وهـو
يــقـوم بـجـولــة رفـقـته في
مــديــنــة الــعُال وعــلّق
عـــــــلى الـــــــصــــــورة
"اوقـــات ســعـــيــدة"
والقـى تـــفــــاعـــلًـــا
كـــــــبـــــــيـــــــرًا من
ـــــشــــاهــــيــــر ا

. السعودي

عمــــــيدة كلـية الـتربـية للـبنـات بجامـعة بـغداد تـسلمت
اول وثـيــقـــــــــة لــلــمـــــــســار الــرقـمـي الـعــراقي الــتي
ـسـار الـرقـمي لـلـشـخـصـيـات الـتي ـنـحـهـا مـجـلس ا
تـســهم في نــشـرثــقـافــة االسـتــخـدام احملــلي الـرشــيـد

لالنترنت.

ــؤتــمــر الــدولي حـول اإلعالمـي الـعــراقي شــارك في ا
الـصـحــافـة االذاعـيـة واخـبـار الــبـودكـاست الـذي عـقـد

امس األول الثالثاء في الشارقة.

اخلـبـيـر االقـتــصـادي الـعـراقي تـلـقى والـدكـتـور مـنـقـذ
ــيـة والــثـقــافـيــة بـوفـاة داغـر تــعـازي األوســاط االكـاد
اخــيــهــمــا ســائــلـ الــلـه تـعــالـى ان يـرحــمـه بـرحــمــته

الواسعة.

ــطـربــة الــلـبــنــانـيــة حتــيي غـدا ا
ـــســرح اجلـــمــعـــة حـــفال عـــلى ا
ــلك خـالـد اجلـامـعـي بــجـامـعـة ا
ــمـــلــكـــة الــعـــربــيــة فـي أبــهــا بـــا

السعودية. 
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الـباحث االقـتصـادي ورجل االعمـال العـراقي صدر له
ؤسـسة العربية للدراسات والنشر في العاصمة عن ا
اللـبنانية بيروت كتاب (االستـراتيجيات التسويقية وفق

تحدة لألعمال). ي لأل ا مباد االتفاق العا

دنيا سمير غا

في 17 كانون الثاني 2015 مع ام عالء
(نوال الوائـلي) حيـنما كـنا في الـقاهرة
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هذه الصورة لفاتن حمامة التي توفيت
ـكـتب وكـالـة االنـباء حـيث كـنت مـديـرا 

العراقية (واع) من 1972 الى 1976.
خالل الـسنـوات االربع الـتي قـضيـنـاها
في القاهرة كانت لـنا لقاءات وصداقات
مع الــعــديـد من الــفــنـانــ والــفـنــانـات
وهـذه الـصورة الـتـقـطـتـهـا عام 1974
في حـفل اقـامــته الـسـفـارة الـعـراقـيـة
وتظـهـر ام عالء في الـوسط مع فاتن
حــمــامــة والى الــيــمــ زوجــة احـد

موظفي السفارة.
فـي ذلـك الـــــــوقـت كـــــــانـت ام عالء
تـراسل جـريدة اجلـمـهـوريـة التي
كـانت مــحـررة فـيــهـا وقـد اجـرت
لقـاءات مع العـديد من الـفنـانات

البارزات في تلك الفترة.
ــثــلــة فـــاتن حــمــامــة كـــانت 
مـحـتـرمــة وشـخـصـيـة رائـعـة
غـايـة في الــبـسـاطـة والـذوق
عــانت الـكــثـيــر في حـيــاتـهـا
الــشـخــصـيـة مــضـحــيـة في

سبيل فنها  رحمها الله.

اعـترفت بـقتل حـبيـبهـا والتـخلص
ـسـاعدة والـدها.وروت من جـثته 
ة مُـشـيرة إلى أن تـفاصـيل اجلـر
سـمــيح حـضـر إلى مــنـزلـهــا طـلـبًـا
للصـلح وبعد نـقاش قصـير عملت
عــلى ضــربــة عــدة مــرات بــكــرسي
حديدي مكسور; ما أدى إلى وفاته
على الـفور. ثم قـررت التـخلص من
جثـته عن طـريق تكـبيـله ورميه في
الـغـابـة.وأفيـد أن عـائـلة الـشـاب قد
قدَّمت بالغًا باخـتفائه قبل أيام من
الــــعـــثـــور عــــلى جـــثــــته هـــامـــدة.
وشيفتـجي من مواليد 29 حزيران
1998 من مـديـنة تـوكـات التـركـية
انــتــقــلت إلى مــديــنــة إســطــنــبـول
لــــدراســـــة تــــخــــصـص تــــمــــريض
وإســـعــاف في جـــامــعــة بـــيــلــجي.
ودخــلـت إلى عـــالم عـــرض األزيــاء
وتـــدوين عـــبـــر مــواقـع الــتـــواصل
االجـتمـاعي فيـما كـان لهـا اهتـمام

وسيقى والغناء. كبير با
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ــيـة الــعــراقـيــة ضــيـفــهـا امـس األربـعــاء قـسم االكـاد
الدراسـات اللغويـة والترجميـة في بيت احلكمـة بجلسة
عـلـميـة حـواريـة بعـنـوان (نظـريـة الـصفـر لـلـنحـو الـكلي

ومستقبل تعليم قواعد العربية).
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ـؤرخ األردني راجع ودقق  كتـيب تاريـخي عن مديـنة ا
السـلط بعنوان (مدينـة السلط في سطور) اطـلقته بلدية

السلط الكبرى.

جتـــنب الـــصـــدام مـع األصـــدقـــاء وانــتـــبـه حلـــمـــايــة
مصاحلك.رقم احلظ .9
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تـسـيـطـر عـلى غـضـبـك وتـقـاوم اسـتـرجـاع الـذكـريـات
احلزينة.رقم احلظ.3
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راعي إحسـاس شريك احلياة خـاصة يومي اخلميس
واجلمعة.رقم احلظ .2
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الوقت مثالي إلثبات ذاتك وللتعاون مع زمالء ورؤساء
العمل. 
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نـحك إصـراراً وتسـتطـيع أن تـخرج من حب الـعـمل 
كل احلروب منتصراً .
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حتـسـن تـنــظــيم أفــكــارك وأعــمــالك وتــتــخـذ مــواقف
إيجابية. يوم السعد االحد.
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وتـوظف جـهـودك في اجتاه سـلـيم. ال تـتـسرع في أي
قرار.
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ـغـامـرة في حتـافظ عــلى هـدوء أعـصـابك وتـتــجـنب ا
هنية. الية وا األمور ا
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تـهـتم بـتـنـظيـم وقتك وأعـمـالك لـقـاءات رائـعـة وجـذابة
على كل األصعدة.
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ـنــحك مـزيـداً مـن الـثـقــة بـالـنــفس وتـشـارك بــرجك 
اجلميع بحب.
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ــا لـــديك من خـــبــرات. وتــعـــتــنيِ تــفـــيــد من حـــولك 
شاعر األهل واألقارب.

¡«—cF «

حتـسن الـتـعـبـيـر عن مـشـاعـرك.. تـربـطك بـاألصـدقـاء
تعة. نشاطات مهمة و
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.
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والــله يــاأيـهــا الـربع مــشــتـهي اعــلق عـلـى مـبــاراة كـرويــة ... وكـمــا قـال ســعـدون
الساعدي  (شني قابل ابزز ?! ).. لكني الاعرف كيف يحصل التسلل !

كنـت اكتب فـي الزمـان زاويـة حتت هـذا الـعـنـوان (هواء  *شـبك ) بـعـد ان دعاني
الـزمـيل احـمـد اسـمـاعـيل (مـقــيم االن في قـطـر ) ان اكـتب في الـريـاضـة ولم اكن
ـكن اكــون مـحـلال او قــاطع  الـعــقل بـعــد .. حـتى ظـلــلت اكـتـب ثم اكـتب وكــان  

محرما في احلقل الرياضي  فوق بساط اخضر ..
 ماعلينا ...

 في التـعلـيق البد ان تـكون مـنحـازا تفـتعل  1000سـبب لكي التـقف على احلـياد
تفرح لـفوز من تناصره وتشمت في االخر اخلاسر واال ماسر انشطار الناس ب

برشلونة ومدريد وال احد منهم زارها حتى في خياله?! .
ـبـاراة دون قـال لي الـطـبـيب : جتــنب دواعي الـقـولـون الـعـصــبي ... تـفـرج عـلى ا

علق .. صوت ا
ـيثاق دول عـدم االنحـياز  هاديء تـمامـا مثل اهوار عـلق الوطـني ملتـزما   كان ا

اجلبايش قبل موسم االمطار الذي ثأثر لنفوق اجلواميس بعد اجلفاف القاتل !
ا اشكو منه ..   فوجئت به حتى تعافيت 

ـلك حماسـا منقـطع النظـير يعلق كردي من حلـبجة اسـمه ( بيسـتون تاوكوزي ) 
بـجـسـده كـامال حـتى انـي اتـخـيلـه صـاهال جـائـحـا جائـال في غـرفـته بـ مـعـلـق

صنف دمهم بارد كمناخ آيسلند ..
يهتـف بيستـون بالكـردية (له بةرژةونى عـراقه امجد عـطوان مةتـرسى داره توپةكه
گـول گـول گـول ابـراهـيم گـول تـةمــاشـاكـةن نـاكـرى ونـابى ونـا گـوجنى ٦٥ هـةزار
هـاندةر لـةم يارى گـايه وه ئةم گـوليـةيان نـةبيـ .الله ابـراهيم داگـره ابراهـيم سةر
بـةرز كه ابـراهـيم ابراهـيم چى گـولـيك بو خـودايه..له كـاتى بـةعسـةى سـةرورةمان

ابراهيم ابراهيميكى نوى ليرةيه ...
ضـرغام اسـمـاعـيل گـؤشـةيه الـله گـول گـول گـول ئـاسـو ئـاسـو ئـاسـو ضـرغـام بؤ
ئـاسـو كره من الـسلـيمـانـيه الى البـصره هـدف الثـاني عن طـريق العب كردي بـعد
هوار هو ئاسو ئةمه چي مةخلوقيكه خودايه ئةمه چى يارى زانيكه ئةى عرب ئةمه
جى گول كـةريكه إالهي ئـاسو). ثم في حلـظة صحـو يتـرجم الى العـربيـة : (الكرة
لصالح العراق امجد عطوان الكرة خطيرة الكرة گول گول گول ابراهيم گول گول
انـظـروا ال يحـوز وال يـحصل وال يـتـناسـب خمـسـة وستـون الف مـشجع من داخل
لـعب وما يرون هـكذا هدف رائع ..مـا هذا الهـدف يا الله ابـراهيم جديـد موجود ا
هـنـا اليـوم ضـرغـام اسمـاعـيل زاويه الـله گول گـول گـول اسـو اسو اسـو ضـرغام
السـو كـره من بـغـداد الى الـسلـيـمـانـيـة بـرأس اسـو هدف الـثـاني عن طـريق العب
غوار اسو ما هذا اخمللوق يالله ما هذا الالعب يا عرب ما هذا كردي بـعد هوار ا
الـهـداف يا الـله حالوتك يـا اسو يـا ابن روسـتم مبـروك مـبروك مـبروك مـن هلـبجه
وشارةزور وگـةرةميان وسليمـانيه ورانيه واربيل وكركـوك العزيزة الى بغداد وذي
قـار والبـصـرة الفـيـحاء ومـيسـان وديـالى وبابل والـنـجف االشرف مـبـروك للـعراق
شوف الـكرد والعرب والكلـد واشور شعب واحد مبـروك للعراق حصل على ثالث
نـقاط مـهـمة امـام السـعـودية).  وعـلى عـناد من ال اسـمـيه فقـد  نصـبت في عـزلتي
القــطـة ورحت اعــلق بــطـريــقـة بــيـســتـون هــاتـفــا : بـايــشـشــشـشش  بــايش  يـاااه
...كووووول ! والـبصرة ام الكرم وخالته وعمـته وجدته وحفيدته وكنته وضرته  لم
يدخل من اهلها موسوعة غينيس  من نحر 100 بعير وذبح 200 خروف وفرقها
عـلى 600 صـيـنـية لـيـرفع شـأن قـبـيـلـته بـني الم حـيث اقـام الشـيخ فـوزي الالمي

مأدبة امتدت من  اجلسر االيطالي الى جسر التنومة !
 وغـنت بـنت الـتنـومـة رحمـة ريـاض احمـد (عـ غطـا وع

فراش ..عاش العراق) ... 
لقـد اجهشت بالبـكاء كما فعل نـور صبري في مجلس
خـــالـــد جـــاسم  والـى هـــنـــا ســـكن احلـــديث ولم تـــزل

للذكريات بقية وبقاء : انتظرونا!   
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احيـت الفنانـة دنيا سـمير غـا ذكرى ميالد
والـدها الـنـجم الـراحل سـميـر غـا بـطرح
أغـنـيـة جـديــدة  حتـمل عـنـوان (أوخي) وهي
أغنـية تـرجع أصلـها لـوالدهـا الفـنان الـكبـير
سمـير غـا وأعادت دنيـا  غنـائها وأهـدتها
ــنـاســبــة عــيـد مــيالده.واألغــنــيـة لـوالــدهــا 
األصلية فكرة و رؤية النجم الراحل سمير 
أحلان وتـوزيع سـمـيـر حـبـيب أمـا الـنـسـخة
اجلـديـدة فـهي مـن تـوزيع الـنــابـلـسي الـذي
ــوســيــقــيــة وضع لــهــا أيــضــا الــفـــواصل ا

اجلديدة. 
وبـدأت دنيـا الكـليب الـذي نشـرته على
قــنــاتــهـــا في (يــوتــيــوب) بــإهــداء
الـعمل لروح أسطورة الكوميديا
 وحـققت األغنية في أقل من
سـاعــتـ حـوالي 10 آالف

مشاهدة.
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واجهة يستعد النجم السوري باسم ياخور 
ــوسم مــواطــنه الــفـــنــان ســلــوم حــداد في ا
ـــــقـــــبل 2023 مـن خالل الــــــرمـــــضـــــانـي ا
مسـلـسل العـربجي وهـو العـمل الذي تـأخر
ـفتـرض ان يعرض تـصويره حـيث كان من ا
ـسلـسل قـصة ـاضي.يـروي ا في رمـضان ا
عــبـده "الــعـربــجي" الـذي يــقـود أســطـول من
اخلـيول ويـجسـد دوره الفنـان باسـم ياخور
ويـقع في حب إحدى الـفتـيـات لكـنهـا ترفض
هـذا احلب.وال يـتــقـبل عـبــده الـرفض ويـبـذل
جـهـده من أجل ان حتــبه كـمـا يـواجه عـدوه
الـذي يـجـسـد دوره الـفـنان سـلـوم حـداد في
ــيـــزة وقــعـت في حــقـــبــة زمـــنــيــة أحـــداث 
مـاضيـة. وشـاركت الـفـنانـة شـكـران مرجتى
صورة لـهـا عـلى صفـحـتـها فـي (فيـسـبوك)
تعـبر فيها عن إحدى اللحظات اجلميلة التي
عـاشتـها في2022 مـرفِقةً صـورة شخـصية
"خـولة" الـتي جتسـدها مـرجتى في مسـلسل

(زقاق اجلن) إخراج تامرإسحاق.
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اخـتـتـمت امس األول الـثالثـاء فـعـالـيـات
ــسـرح الــدورة الــثـالــثــة من مــهــرجــان ا
الـعـربـي الـذي اقـامـته الــهـيـئـة الــعـربـيـة
لـلـمـسـرح بــالـتـعـاون مع وزارة الـشـبـاب
ـغـربـيـة في الـدار والـثـقـافـة واالتـصـال ا
البيـضاء والـتي انطـلقت في الـعاشر من
الشـهـر اجلـاري.وفي خـتـام الـدورة أعلن
االمـ الـعام لـلـهـيـئـة الـعربـيـة لـلـمـسرح
اسـمـاعـيل عـبـد الـله إقـامـة الدورة الـ14
سـرح العـربي  في بـغداد من مهـرجـان ا
عام .2024 وقـام األمـ الـعـام بـتـسـلـيم
ـقبـلـة الى نقـيب الـفنـان ملف الـدورة ا
ـسارح العـراقـي جـبار جـودي ومـدير ا
سرح علي محمود في دائرة السينما وا
الــسـوداني .وألــقى جــودي كــلـمــة شــكـر
فيـها الـشيخ الـدكـتور سـلطـان بن محـمد
الـقـاسـمي الـقـاســمي والـهـيـئـة الـعـربـيـة
لــلـمــسـرح ووزيــر الـثــقــافـة والــسـيــاحـة
واآلثار أحـمد فـكاك الـبدراني ومـدير عام
ـســرح أحـمـد حـسن دائـرة الـســيـنـمـا وا
مــوسى وأمــ عــام الــهــيــئــة الــعــربــيــة
لـلـمــسـرح االسـتــاذ اسـمـاعـيـل عـبـد الـله
وجمـيع طـاقم الهـيـئة الـعـربيـة لـلمـسرح

.ثم دعا نقـيب الفـنان الـعراقيـ جميع
ـــشــاركــ ـــســرحـــيــ الـــعــراقـــيــ ا ا
ـهـرجـان وفي مقـدمـتـهم الفـنـان جواد با
سرح األسدي الى الصعود الى خـشبة ا
لتوثيق هذه اللحظة التاريخية بالصوت

والصورة .
ـهـرجـان بـوفد ضم وشارك الـعـراق في ا
خـمــســة وثالثـ شــخـصــيـة مــسـرحــيـة
لـعــرض ثالث مــسـرحــيــات وكـانت أولى
سـرحـيـات التي  عـرضـهـا مسـرحـية ا

(خالف) للمخرج مهند هادي
وقــام الــنــقــيب بــتــحــيــة ومــبــاركــة هـذا
بدع ـسرحية ا العرض الناحج وفريق ا
وقـدم لــهم بــاقـة ورد تــقـديــراً وتـثــمـيــنـاً
لــلـــجــهــود االبـــداعــيـــة الــكــبـــيــرة الــتي
ـيـزة شكالً هـنـية وحـرفـنة  جسـدوهـا

. ومضموناً
وبصفته السينوغراف العراقي والعربي
األبرز قدم جـودي ورشة لعـدد من شباب
ـغـربي كـمـؤطـر حـملـت عـنوان ـسـرح ا ا
(الــسـيــنــوغـرافــيــا حـامل ومــحــمـول في
ـــســـرحـي) وهي ورشـــة في الـــعـــرض ا
االقـتــصـاد والــذكـاء الـســيـنــوغـرافي في

سرحي . العرض ا

ـســرحي الـعـراقي الـثـاني امـا الـعـرض ا
فهو (ميت مات) لعـلي عبد النبي الزيدي
ـكسرحية وقدم جودي باقي ورد السرة ا
كـذلك فــعل مع الــعـرض الــثـالث الــنـاجح
ـبـهـر (أمل ) لــلـمـخـرج جـواد األسـدي وا

بدع . وفريقه ا
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علـى صعـيـد اخـر احتـفى صـالـون بـغداد
ـــســرحي وبـــالــتـــعـــاون مع مــؤســـســة ا
الـنــهـرين لـلــتـنـمــيـة والـشــبـاب بـالــفـنـان
لــلـحــديث عن ي عـقــيل مــهــدي واالكــاد
بـجـلـسة قـدمـهـا الـفـنان مـسرح الـسـيـرة 
جمـال الـشـاطي قـائال( ولـد الفـنـان عـقيل
مـهــدي في الـكــوت انـهى الــبـكــلـوريـوس
ـسـرحـية بجـامـعـة بـغداد قـسم الـفـنون ا
ـــاجــســـتــيــر عــام 1972. حــصـل عــلى ا
والــــدكــــتــــوراه من جــــامــــعــــة (فــــيــــتس
ببـلغـاريـا)وصدر له اكـثر مـن كتـاب منـها
اجلـــمـــالـــيـــة بـــ الـــذوق  والـــتـــربـــيـــة
ونــظــرات في ـــدارس  ــســرحـــيــة في ا ا
ـــســـرح الـــتــــمـــثـــيل والـــواقــــعـــيـــة في ا
ـــســرح والـــفــضــاء ومـــتــعــة ا الــعـــراقي
اجلمالي للمسرح )واضاف(مهدي ينتمي
الى جـــيل مـن اخملــرجـــ واالكـــادمـــيــ

مـــســـرح الـــســيـــرة مـن خالل شـــخــوص
شعـبـيـة وبعض قـصص االطـفـال. وعمل
عــلى مــايـــطــلق عــلــيـه تالقح الــرؤى من
خالل تــقــد الـعــرض مع الــفــكــرة لـذلك
وله ــسـرحـيـة جنـحت اغـلـب نـصـوصه ا
الـطائر العديـد منـها السـيدة والـفرسان
طـرزان  وحتـدى الـواقع بــكل مـافـيه من
معاناة في مسـرحية السـياب واجه فيها
واقع قـــاسي من خـالل اخملــبـــر الـــســري
الــذي يـــطــارد الــســـيــاب وهـــو في عــالم

االخرة).
ـي جـبـار وحتـدث عــنه الـفــنـان واالكـاد
خـــــمــــاط قـــــائـال (من حـق الــــفـــــنــــان ان
ـنـجـزه الـفنـي كـمـمثـل ومـخرج يـفـتـخـر
ومؤلـف وله حـضوره الـدائم فـي احملافل
الـعـربـيــة والـدولـيـة وجتـربــته مـتـمـيـزة
والـتمثيل واإلخراج حيث ابدع بالنص 

سرحي). ا

مايعرف باجليل الثالث الذي ضم اسماء
مـــهـــمـــة مـــثل الـــراحل عـــوني كـــرومي 
وفـــاضـل خـــلــــيل وعــــادل كـــر وصالح
ومـن خالل ثالثـ عـمـل قـدمـهـا الـقـصب
سـرح السيرة للمسـرح العراقي بـداها 
الــتي اخــرج فــيــهــا اعــمــال مــهـمــة مــثل
جـواد ســلـيم الـســيـاب حــقي الــشـبــلي 

ويوسف العاني يغني واخرون).
بـعـدهـا بدات شـهـادات ومـداخالت بـحق
احملـتفى بـه من زمالئه واصـدقـائه مـنهم
ـي فواد مـوسى سـكران الفـنـان واالكاد
قائال(عقيل مهدي وما تركه من ارث مهم
في الثقافة العراقية والعربية يعد مكتبة
كاملة حـيث امتلك فـيها اكثـر من سبع
كـتـاب زرع فيـهـا قـيم جـمـالـيـة ومـعـرفـية
لــذلـك لــقب بـــاســتـــاذ الــقــيـم واجلــمــال)
واضـاف (هــو يـتــمـيــز بـلــغـة مــسـرحــيـة
والـتــمــثـيل خــاصـة مــؤلــفـا ومــخــرجــا  
ـســرحي إضـافــة الى اجلـانب الــنـقـدي ا
)..وشــهـادة ــبـدعــ وهــو امـتــداد لــكل ا
ي زهـــيــر اخـــرى من الـــفــنـــان واالكـــاد
ــســرح الــعــراقي الــبــيــاتي قـــائال (مــر ا
ـهـمـةحـيث بـرز بـالـعـديـد من احملــطـات ا
مــنـهـم عـدد مـن اخملـرجــ مــنــهم عــقـيل
ثل قدم مهدي تـميز كـمخرج ومـؤلف و

سرح العراقي على خشبة مغربية ا
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{ بـاريس (أ ف ب)  –يـسـعـى عدد
من الـعـلـماء إلى أن يـثـبتـوا إمـكان
ــا تـــوجــيه الــصـــواعق وحــتى ر
الـتـوصل يومـاً إلى افـتعـالـها  من
خـالل جتــربــة أولى اســـتــخــدمــوا
فـيـها تـقنـية الـلـيزر عـلى قمـة جبل
سـويسري عـلى ما ورد في دراسة
. وشــرح أوريـلـيـان نُــشـرت االثـنـ
أوار مـن مــخـــتـــبـــر الـــبـــصـــريــات
الـتطبـيقيـة في معهد الـبوليـتكنيك

ــنـطـقـة الـبـاريـسـيـة أردنـا أن في ا
نـثـبت لـلـمـرة األولى تـأثـيـر الـلـيزر
عـلى الـصـواعق وأسـهل شيء هو
تـوجـيـهـهـا. وتتـوج هـذه الـتـجـربة
تـعاونـاً قائـماً مـنذ حـوالى عشرين
عــامــاً مع الــفــيــزيــائي جــان بــيـار
وولـف من مــجــمــوعــة الــفــيــزيــاء
الــتـطـبــيـقـيــة في جـامـعــة جـنـيف

شاركة ستة معاهد.
وتـتـسبـب الصـواعق الـتي حتصل

بـالسكان. وباشر نحو 40 شخصاً
بـــيـــنــهـم عــنـــاصـــر من الـــشـــرطــة
ومــدافــعــون عن الــبــيــئــة وســكـان
ـنطقة بعملـية البحث عن النمرة ا
الــبـنــغـالــيـة الــبـالــغـة  8ســنـوات
مــســتـــعــيــنــ بــطــائــرة مــســيــرة
ـروحــيــة. ورُصـدت ومــدعــومــ 
. الـــنــمــرة أخــيـــراً مــســاء االثــنــ
وعــادت أنـثى الـنــمـر الـتي رُصـدت
ــزرعــة لــلـبــحث عـن حلـوم قــرب ا
تـأكلهـا. وقال غريشـام ماندي أحد
الـسـكـان “نــحن واثـقـون من أنـنـا
ســـنـــنــجـح في الـــقــبـض عــلـــيـــهــا
وإعـــادتـــهــا .”وعُـــلّق الـــبـــحث عن
الـنـمرة عـند حـلـول اللـيل ألنّ هذه
الــعـمــلـيــة تـنــطـوي عــلى مـخــاطـر
كـبيـرة في الظـالم بحسـب ماندي.

وتـزايـدت تربـية الـنـمور احلـيوان
ـــهــدد بــاالنــقـــراض في جــنــوب ا

إفريقيا خالل السنوات األخيرة.
وتـفـتـقـد جـنوب افـريـقـيـا إلحـصاء
رســمي عن أعــداد الــنــمـور فــيــهـا.
وتـشـيـر مـنـظـمة “بـور بـاوز ”غـيـر
ـعــنـيـة بــالـدفـاع عن احلــكـومـيــة ا
حـقـوق احلـيـوانـات إلى أنّ  10من
ـــراً) ـــيـــة ( 359 األعــــداد الـــعــــا
صُــدّرت من جــنـوب إفــريــقـيــا بـ
عــــامي  2011و ?2020وبــــيــــعت

معظمها إلى حدائق حيوانات.
وأكــدت جـمـعــيـة جــنـوب إفـريــقـيـا
حلـمــايـة احلـيـوان لـوكـالـة فـرانس
بـرس أنّ “تـربـية هـذه احليـوانات
في مـنطقـة سكنـية أمر خـطير جداً

وغير مسؤول.”
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UOI¹d √ »uMł w 40 إلى 120 مــرة في الـثــانـيـة في
مـخـتلـف أنحـاء الـعالم  بـأكـثر من
أربــعــة آالف حـالــة وفــاة كل ســنـة
وبــأضــرار اقــتــصـاديــة تــصل إلى
مـليارات الدوالرات  وفقاً للدراسة
الــتي نُـشــرت في مــجـلــة (نـيــتـشـر
فـوتونيـكس). والصاعـقة أو البرق
عـبارة عن تفريغ للكهرباء الساكنة
ـتراكـمة بـ غيـوم العواصف أو ا

ب هذه السحب واألرض.
مـنـذ اخـتـراع بـنـجـامـ فـرانـكـلـ
مـانع الـصـواعق في الـقـرن الـثامن
عـشـر اقـتـصر الـتـقـدم الـعـلمي في
مـجال احلـماية من الـصواعق على
تـوجـيـهـهـا من خالل إقـامـة أعـمدة

في نقاط مرتفعة.
واســــتــــخـــــدم فــــريق أوار ووولف
الـلـيـزر كـمـانع لـلـصـواعق. ويـنـتج
شــعـاعه بالزمــا وهـواء مـشــحـونـاً
بــاأليـــونــات واإللــكــتــرونــات يــتم
تـســخـيـنه أيـضـاً بــهـذه الـعـمـلـيـة.
وأوضـح أوار أن الـــــهـــــواء الـــــذي
يــعـبـره الـشـعــاع يـصـبح بـعـد ذلك
مـــوصالً جـــزئـــيـــاً (لــلـــكـــهـــربــاء)
وبـالـتالي مـساراً تـفضـيـليـاً للـبرق
يــشــبه إلى حــد ســلــكــاًً. وأخـفــقت
اخـتــبـارات أجـراهـا الـعـلـمـاء عـلى

هــذه الـنـظـريـة في نـيــو مـكـسـيـكـو
الـعـام 2004. وكــان اخلـطـأ يـكـمن
فـي أن الـلــيـزر لم يــكن مــضـبــوطـا
بــشـكل جــيـد وكــذلك األرض الـتي

اختيرت لالختبار. 
ووجد العلماء احلل على قمة جبل
ســانــتـيس الــتي يــبــلغ ارتـفــاعــهـا
2500 مـــتــر عن مـــســتـــوى ســطح
الــبــحــر في جــبــال األلـب بــشــمـال
شــرق سـويــسـرا. ومـا شــجع عـلى
كان مجهز وقع أن ا اختيار هذا ا
أصـالً بـبـرج اتــصـاالت طـوله 124
مــتـراً  يــتـعــرض بـانــتـظــام دقـيق

لنحو مئة صاعقة في السنة.
وبـعد عام اسـتلزمهمـا بناء ليزر
قوي جداً من صنع شركة (ترامف)
ـانيـة  ونقل مـدى أسابـيع على األ
شـكل قـطع بواسـطـة التـلـفريك إلى
الــقـمــة تـولـت أكـبــر مـروحــيـة في
ســــــويــــــســـــــرا وضع حــــــاويــــــات

للتلسكوب على القمة.
ويُــسـتـخــدم الـتـلــسـكـوب لــتـركـيـز
شـعاع اللـيزر للحـصول على أقوى
. كــثــافــة عــنــد ارتــفــاع 150 مــتــراً
ويـتـضـاءل شعـاع الـليـزر األخـضر
مـن قطر 20 سـنتيمـتراً في البداية

إلى بضعة سنتيمترات.
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ويــعـد بــنـاهي من أبــرز اخملـرجـ
اإليـراني وهـو نال جوائـز دولية
عـدة أهـمـهـا جـائـزة الـدب الـذهـبي
ألفــضل فـيــلم في مــهـرجــان بـرلـ
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مـنـذ أن قـامت الــعـمـلـيـة الــسـيـاسـيــة في الـعـراق قـبل
عـقـدين من الـزمن جـرى ابـتداع سـلـوك نـاشـز ال يقل
ارسة ديكـتاتورية مـقيتة في فحـواه ومعناه عن ايـة 
وهـو انّ نوّابـاً أو وزراء يكـتبـون استـقاالتـهم مُجـبرين
علم ”الكبير الذي أو برضاهم ويسلمونها الى يد  “ا
يسيّرهم كيف يشاء وحـ يخرجون عن طاعته يقوم
ـنـصب يـعـمـلون بـإقـالـتـهم وطـوال فـتـرة بـقـائـهم في ا
كــأجـــراء أذالء مــكـــســوري الـــعــ حتت يـــديه. وهــذه
ـمـارسـة تـشـبه عــمـلـيـات الـتـسـقــيط الـتي تـمـارسـهـا ا
اجـــهــــزة اخملــــابــــرات في بــــعض دول الــــعـــالـم ضـــد
مـعارضـ سـيـاسـي حـ تـقـوم األجهـزة بـتـسـجيل
فيلم جنسي للمعـارض مع امرأة يرتبون ارسالها اليه
لأليـفاع به ومـن ثمّ اسـكاته أو جـعـله نـاطـقـاً بـاسـمهم

في كل مجلس ومحفل.
لـكـن هـنـاك اخـتالفــات بـسـيـطـة بــ احلـالـتـ إذ في
احلالة األولى تكـون العملية بـالتراضي ب النائب أو
علم الكبير «في ح تكون احلـالة الثانية الوزير و «ا

باإلكراه والتلصص السري.
لـكن التـصرف هـما من أنـواع سافـلة جـدا في العمل
الـسيـاسي ويوحـيان بـأنّ عالم الـغابـة هو الـسائد في
غـياب كـامل لـلـقيم الـسـامـية وانّ هـنـاك بـضعـة أنـفار

صير شعب كامل. تتحكم 
لـو أتـيح لي تـقو حـالـة توقـيع الـنائب أو الـوزيـر على
نصب وايداعها في خزنة استقالته قبل وصـوله الى ا
ة النائب أو ذلك الكبير الذي جـاء به لوجدت انّ جر
ـة رئيـسه الـذي أجبـره على الـوزير هي أكـبـر من جر
ذلك فـثـمـة فـارق شاسـع بـ الشـاري وبـ من يـبـيع
ـثل نــفـسـه ألنّ مَن يــريـد ان تــكــون له إرادة حــرة و
الـشـعب احلـر لن يقـبل أن يـكون فـي موقع انـحـطاطي
مـبـتـذل ربّـمـا تـرفض الـسـاقـطـات أحـيـانـاً أن يـضـعن

أنفسهن فيه.
انّ الـعـراقـيــ الـصـابــرين لـيـســوا جـمـيـعــاً عـلى عـلم
ـنــصب بــتـفــاصــيل الــصــفــقــات الــتي يُــبــاع فــيــهــا ا
ـزايــدة عـلـيه ويُـشـتــرى ومن ثمّ يـعــاد بـيــعه ثـانـيــة وا
غـالـبـاً قـبل أن تظـهـر الـنـتـائج الـتي تـتـداولـهـا وسائل

االعالم.
 بــعــد ذلك يــريـدون مـن الـعــراقــيـ أن يــصــدّقـوا أنَّ
أولـئك الـذين وقعـوا استـقـاالتهم قـبل تسـلم مـناصـبهم
سـيــحـفــظـون الــعـهــد الـوطــني والــقـسم احلــكـومي أو
ـة ويـدافـعون ـاني وسـيـحاربـون الـفـسـاد واجلر البـر

عن استقالل البالد وسيادتها وعزتها.
قبل  هذا التـناقض هو أهم أسباب االنـهيار الكـبير ا
لكن لم يحن توقيته حتى اآلن بالرغم من انه حتمي. 
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الرحتال القلب الى مدن الغربـة شجون وفصول من انتظار
غـودو الـعـرب  غـودو الـعربـي الـذي ال يـشـبه مـطـلـقـا غودو
صـموئـيل بـيـكـيت  وال يـشـبه االخـيـر نـوسـتـاجلـيـا الـعذاب
العـراقي الذي طـال امـده  ب حـرب طـاحنـة وسالم قلق 
أو ب عـودة واهنـة للـعوامل  وبـ انتـظار المل اخـذ ينـفد
ويتهـاوى امام واقعـيات القـسوة  وثـوابت القهـر في العالم

عاصر  ا
في احلالة الـعراقـية وكمـا هي العـادة هناك شـاعري شجن
رة  ـشـهـد االنـسـاني وعـبـر بـوابـة الـبـصـرة هـذه ا يـربك ا
البـصـرة الـتي انـتظـرت الـعـرب في التـسـعـيـنات لـتـقـول لهم
ـكـمم الــفم انـهـا لم تــذهب الى خـيــمـة صـفـوان اال بـلـغــة ا
مضطرة.  وقـبلها لم تـنحمل من طهـران اال صواريخ الفتك
والفناء مضطـرة  والبصرة التي لم تـصلها رسائل االخوة
 وال هـدايــا احملــبـ  حــتى جتــلت في جــنــونـهــا الــقـومي
العربي  لـتجعـل من ابنائـها خاليا نـحل تسـتقبل الـقادم
ـتد من اخللـيج بابـتسـامـة وحلـوى وطعـام ودموع وجـنون 
ـــوصــلـي واالنــبــاري ـــديــنـــة زحف الـــيــهــا ا في شــوارع ا
والـبـغـدادي والـكـردي واآليـزيـدي واالشـوري قـبل ان تـقـول
تعالوا الي يا نخـيل العراق احلالة العـراقية التي جتسدت
بـالـعزلـة االجـبـاريـة والـتـخـويف االعالمي الـتي فـرضت من
قبل العرب قبل الغرباء على بغداد والعراق بدأت تتهاوى 
فقد بدات تلك العزلة والتـي تمتد خلمس واربع عاما من
االسى واحلـروب واحلـصـار والــهـيـمـنـة االجـنــبـيـة مـتـعـددة
الـهـوايات  مـصـحـوبـة بـخـيـانـة الـبـغض ومـتـاجـرة البـعض
االخر  اقول فقـد بدأت باالنـهيار و كسـر حاجز اخلوف
من ان تكون ارض ارض العراق مزارا وكعبة للقاء احملب
العـراق اليـوم يعـبـر عن الكـبت اجلمـعي والـعزلـة  عبـر رئة
البـصـرة الـبـصـرة الـتي قـالت كال لـكل انـواع احلـصارات
ــريض واالطــواق والـزنــازيـن والـســجــون وبــطش االعالم ا
ـهـيض الـبـصـرة تـعـبـيـر عن الم الـعـراقي  وهـو يـبـتـسم وا
باكـيا امـام خـطوات الـقادمـ لـيحـتفل ولـيـظهـر  وبشئ من
ي ايــضــا  الــطــمــأنــيــنــة الــداخــلــيــة عــلـى انه مــواطن عــا
ومتواصل وبـاق ضمن قـوائم وساللم االبداع والـتجـليات 
كبقية خلق الله  وهو يعد الطعام باكيا ومناديا الخوة الدم
ـصــيـر والـلــغـة والــتـاريخ احلــالـة الـعــراقـيــة في مـسـرح وا
ـصـانع بـحـاجة الى ـركـبـة الـدوافع وا ـشـاعـر ا الـدموع وا
وقفة كـتاب وجتـليات شـعراء وبـهجـة موسيـقيـ  وصحوة
سـاسـة وضـمـيــراعالمـيـ   الـعـراقي يــابى اال ان يـقـولـهـا
بشـرف بـالغ: انـا بـاق ومـتـجـدد ومـبدع وكـوني رغـم كل ما

حلق بي من دمار وخراب ودماء 
العراقي يابى اال ان يـكون واقعـيا وناجز احلـدوث مجسدا
دورا كــامـال  الــظـــهـــور عـــلى مـــســرح
االحداث وحتى ختام الذروة وانزياح

الظالم الى سراج .
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اريزونا  

{ بـــــاريس (أ ف ب)  –أظـــــهـــــرت
دراسـة جـديـدة نـشـرت الـثـالثاء أن
ـياه الـعذبة تـناول إحـدى أسماك ا
ـصـطادة من الـبحـيرات واألنـهار ا
ـنـزلة شـرب مـياه األمـيـركـية هـو 
لوثات األبدية تتضمن ما يسمى ا
ــدة شــهــر. وجـرى تــصــنــيع هـذه
ـواد الـكـيـمـيـائـيـة في أربـعـيـنات ا
ـــاء ـــقـــاومـــة ا الـــقــــرن الـــفـــائـت 
ــكن إيـــجــادهــا في واحلـــرارة و
األوعـــــــيــــــة غــــــيـــــــر الـالصــــــقــــــة
ــواد ـــنـــســـوجـــات وأغـــلـــفـــة ا وا
الـغـذائـيـة. إال أنّ عـدم قـابـلـيـة هذه
ُــسـمـاة ــركـبــات الـكــيـمــيـائــيـة ا ا
واد الـفاعلـة بالـسطح الفـلورية بـا

لـلـتـفـكك يـؤشـر إلى أنـهـا تـراكمت
مـع الــوقت فـي الــهـــواء والــتـــربــة
ومــــيـــاه الـــبــــحـــيــــرات واألنـــهـــار
واألطـــــعــــمـــــة وحـــــتى في جـــــسم
اإلنـسان.وتزايدت الـدعوات لفرض
قــواعـد أشـدّ عــلى اسـتــخـدام هـذه
ــضـرة ــركــبــات الـكــيــمــيـائــيــة ا ا
لــصــحـة اإلنــسـان ألنــهــا تـتــسـبب
ـــشــاكل فـي الــكــبـــد وتــؤدي إلى
ارتـفـاع نـسـبـة الـكـولـيـسـتـرول في
الـــدم بــاإلضـــافــة إلى انـــخــفــاض
ـنــاعــيـة واإلصــابـة االســتــجـابــة ا
بـأنواع كثيـرة من السرطان. وأراد
الــبـاحـثـون قــيـاس كـمـيــة الـتـلـوث
ــيـاه الــذي تــعــرضت له أســمــاك ا

الــــعـــذبـــة من خـالل حتـــلـــيل 500
ســـمـــكـــة أُخـــذت من الـــبـــحـــيــرات
واألنــهـــار األمــيــركــيــة بــ عــامي
2013 و2015. وكـــــان مــــتـــــوسط
مـعدل الـتلوث 9. 5 مـيكـروغرامات
لـــكل كــيــلــوغـــرام واحــد عــلى مــا
ـنشورة أشـارت دراسة البـاحث ا
ــــانــــتل فـي مـــجــــلــــة (إنــــفــــايــــر
ريـسـرتش). ومن بـ كل الـعـيـنات
ـلـوثة كـان ثالثـة أرباعـهـا ملّـوثاً ا
بــــحـــمـض بـــيــــرفــــلـــوروأوكــــتـــان
الـسـلـفـونـيك الـذي يُـعـدّ أحـد أكـثـر
ـلـوثـات شـيـوعـاً وضـرراً مـن ب ا
ـــواد اآلالف الـــتـي تـــنـــتـــمي إلى ا
الـفاعلة بالسطح الفلورية. ويعادل

حتـــويـــهــا األســـمـــاك الــتـي تُــربّى
لـلـبـيع. وقـال ديـفـيـد أنـدروز وهـو
ـانـتل عــالِم في مـنـظــمـة (إنـفــايـر
ووركـيـنغ غـروب) غـيـر احلـكـومـيـة
وتــرأس الــدراســة في حــديث إلى
وكـــالـــة (فــــرانس بـــرس) لم يـــعـــد
بـإمكاني النظر إلى سمكة من دون
ـواد الــتـفـكـيـر في أنـهــا مـلـوثـة بـا
الــفـــاعــلــة بــالــســـطح الــفــلــوريــة.
وأضـاف أن نتيجة الـدراسة مثيرة
لـــلـــقــلق جـــداً ألنـــهــا تـــؤثـــر عــلى
اجملـتمعـات الفقـيرة التي تـستهلك
األســمــاك كــمــصـدر لــلــبــروتـ أو
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تــنـاول ســمـكــة واحـدة تــعـيش قي
ـياه العذبة الشرب مدى شهر من ا
ــــــلــــــوثــــــة بـــــحــــــمض ــــــيـــــاه ا ا
بــيــرفـلــوروأوكــتــان الـســلــفــونـيك
ــعـدل 48 جــزءًا لــكل تــريـلــيـون.
وأشــارت وكــالـة حــمــايــة الـبــيــئـة
األمـيـركيـة في توصـيتـها اجلـديدة
ـيـاه تُـعتـبـر آمـنة لـلـشرب إلى أنّ ا
إذا لـم تــكن حتـــوي أكـــثــر من 2.0
جـزءاً من حمـض بيـرفلـوروأوكتان
الـسـلـفـونـيك لـكل تـريـلـيـون. وأتت
واد الفـاعلة بـالسطح مـستويـات ا
الـفـلـورية الـتي رُصـدت في أسـماك
صطـادة من البرية ـياه العـذبة ا ا
أعــــلى بـ278 مــــرة من تـــلـك الـــتي
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{ لـــــنــــدن (أ ف ب)  –تـــــعــــرّضت
شـرطـة لـندن النـتـقادات حـادة بـعد
اعـــتـــراف أحــد عـــنـــاصــرهـــا يــوم
االثـن بارتكابه مدى 17 عاماً 24
عـــمـــلــــيـــة اغـــتـــصـــاب وعـــدداً من
االعــتــداءات اجلــنـســيــة وهــو مـا
وصـفته النيابة العـامة البريطانية
بـــأنه من أكـــثــر الـــقــضـــايــا إثــارةً
تـعلـقة بـواحد لـلـصدمـة ب تـلك ا
مـن عــنـــاصـــر الـــشـــرطــة.  وقـــالت
مــســاعــدة قــائـد الــشــرطــة بــاربـرا
غـراي بـاسم شـرطـة مـنـطـقـة لـندن
أتـقـدم بـاعتـذاري لـلـنسـاء الـلواتي
اعـــتــدى ديـــفــيـــد كــاريـك عــلـــيــهنّ
مـضــيـفـةً كـان يـنـبـغي أن نـكـتـشف
ــارسـاتـه هـذه وألنــنـا لم نــفـعل
ذلـك فـوّتــنــا فـرصــة تــسـريــحه من
الـــشــرطـــة. وأمــام إحــدى مـــحــاكم
لـندن أقـرّ ديفـيد كاريك (48 عـاماً)
االثـــنـــ بـــذنـــبـه في أربع جـــرائم
اغــتــصــاب. وكــان اعـتــرف في 13
ـسـؤولـيـته عن 43 كــانـون األول 
ـة بيـنـها 20 حـالـة اغتـصاب جـر
إضــافــة إلـى اعــتــداءات جــنــســيـة
ارتـكبها ب عامي 2003 و2020.
وأحـيت هـذه الـقـضـيـة ذكـرى وفاة
سـارة إيفـرارد التي أحـدثت صدمة
في البالد. وفي آذار/مارس 2021
اغــتــصب أحـد عــنــاصـر الــشــرطـة
الـفـتـاة الـتي كـانت تـبـلغ 33 عـامـاً
قـبل أن يقتـلها. وكان ديـفيد كاريك
آنــذاك واحــداً من عــنــاصــر وحـدة
سؤولة عن أمن شـرطة العاصمة ا
ــان والـــديـــبـــلــومـــاســـيــ الـــبـــر

{ اوسلو (أ ف ب)  –أعـرب علماء
آثـــار نـــروجــيـــون عن اعـــتـــقــادهم
بـأنهم اكـتشـفوا أقـدم حجـر جيري
يـحـمل نـقـوشـاً بـاألحـرف الـرونـيـة
االسـكندينافـية في العالم إذ تعود
الـنـقوش احملـفـورة علـيه إلى نـحو
ألــفَي عـام أي قــبل قـرون من أقـدم
عـروفـة راهنـاً عـلى ما الـنـقـوش ا
أوضـحـوا الثالثـاء. وعثـر الـعلـماء
عـلى هذا احلجر الـرملي البني في
مــــدفن اكـــتُــــشف في خــــريف عـــام
2021 بـــــالــــقــــرب مـن بــــحــــيــــرة
تـيريـفيـوردن شمـال غرب أوسـلو 
أثــنــاء أشــغـال بــنــاء خط لــلــسـكك
احلــديـد. وأوضح مـتــحف أوسـلـو
لـلتاريخ الـثقافـي أن عملـية حتديد
تفحمة تـاريخ العظام واألخشاب ا
الـتي عثر علـيها في مقـبرة بجانب
احلـجر يشيـر إلى أنه نُحت ما ب
الـسـنـة األولـى والـسـنة 250 بـعـد
ــــتـــــحف هــــذا ـــــيالد. ووصـف ا ا
ـــثــابــة حــلم االكـــتــشــاف بــأنه “
تخـصصـ بهـذا النوع لـلعـلمـاء ا
مـن احلـــجــارة. وكـــانـت األحـــجــار
الــــرونــــيــــة تُـــنــــصـب عـــادة عــــلى
أضـرحـة وخـصـوصـاً خالل عـصر
الــفـايــكـيــنغ وهي حتــمل نـقــوشـاً
بـــاألحــرف الـــرونــيـــة  وهي أقــدم
أبــــجــــديـــة مــــعــــروفـــة فـي الـــدول
ــة االســـكـــنــدنـــافـــيــة. وقـــالت عـــا
الـرونية كريستل زيـلمر لوكالة (إن
تي بـي) النـروجـيـة كـان يُـعـتـقد أن
األحــــــجـــــار األولى فـي الـــــنـــــروج
والـسويد ظهـرت قرابة العام 300
أو 400 ولــــكن يــــبــــدو أن بـــعض
األحــجـار الـرونـيــة قـد تـكـون أقـدم

. ا كان يعتقد سابقاً

ناسبة. الفائتة التخاذ القرارات ا
وفـي آذار/مــــــارس 2021 أثــــــارت
ـمـلـكـة قــضـيـة أخـرى الـرعـب في ا
ـــتــحــدة إذ قــام الـــشــرطي واين ا
كـوزينـز باغتـصاب سارة إيـفيرارد
ـتحـدرة من لنـدن وقتـلهـا بعـدما ا
خــطـفــهـا عـقب تــقـيــيـد يــديـهـا في
اعـــتــقـــال زائف. وحُــكم عـــلى هــذا
الــشـرطي بـالـســجن مـدى احلـيـاة
فــيـمــا اتُّـهــمت الـشــرطـة بـتــجـاهل
مــؤشـرات مـقـلـقــة في شـأن سـلـوك
اجملـرم. وقال الـناطق بـاسم رئيس
الـوزراء ريشي سـوناك يتـع على
الـشـرطـة تـسريح هـؤالء الـعـنـاصر
السـتـعـادة ثقـة الـبـريطـانـيـ التي
اثـلة لتلك تـبددت بسبب قـضايا 
ـرتــبـطـة بـديـفـيـد كـاريك. وأعـرب ا
رئـيس بلـدية لنـدن صادق خان عن
شــعـوره بـــاشـمــئـزاز كــبـيــر جـراء
اجلــرائم الـبــشـعـة الــتي ارتـكــبـهـا
ديـفـيـد كاريك مـطـالـباً بــالـرد على
تــــســـاؤالت جـــديــــة عن كـــيــــفـــيـــة
اســتــطــاعـتـه اسـتــخــدام مــنــصـبه
بـصورة سيئـة. في تشرين الثاني
سـلـط أحـد الـتـقـاريـر الـضـوء عـلى
ثـغرات في عملـيات جتنيـد عناصر
الــشـرطــة كـاشـفــاً حـجم الــسـلـوك
تـحيّـز ضدّهن ـعـادي للـنسـاء وا ا
والـذي يـنـطـوي حـتى عـلى حترش
جــــنـــسي. وقــــال رئـــيـس أجـــهـــزة
الــرقـابـة في الـشـرطـة مـات بـار من
الــــســـهل جـــداً عــــلى األشـــخـــاص
الـسـيـئـ االنـضـمـام إلى الـشـرطـة

والبقاء فيها.

الـــشــرطـــة.  وقــدمّ رئــيـس شــرطــة
مـنـطـقـة لـنـدن مـارك رولي اعـتذاره
عـن جـرائم كــاريك مـشــيـراً إلى أنّ
كـــاريك مــارس هـــذه الــتـــصــرفــات
بـسبب “قـصور في نـظام الـشرطة.
وأضـاف “لــقـد فـشــلـنـا وأنـا آسف
لــذلـك. مــا كــان يــنــبــغي أن يــكــون
ديفيد كاريك عنصراً في الشرطة.”
وأعـلــنت شـرطـة مـنـطـقـة لـنـدن عن
إعـادة مراجعة 1633 حـالة اعتداء
جــنـسي أو عـنف مــنـزلي مـزعـومـة
عُـني بـها أكـثـر من ألف عنـصر في
الــشـرطــة مـدى الـســنـوات الــعـشـر

هـني جلعـلهنّ يدركن أن مـنصـبه ا
ـســاعـدة ألنّ ال جــدوى من طــلب ا
. وأظـهر أحـداً لـن يصـدق أقـوالـهـنّ
الــتــحــقـيـق أن ديـفــيــد كــاريك كـان
مــوضـوع اتـهــامـات عـدة بــالـعـنف
مـنـذ بـدايـة الـعـقـد األول من الـقـرن
احلـــادي والــعـــشــرين من دون أن
ـسؤول يـتسـبب ذلك في إطالق ا
عـنه حتقيقاً شامالً. وأكدت رئيسة
ـلـكــيـة جـاسـوانت دائــرة االدعـاء ا
نـروال أنّ هذه القـضية  “مـن أكثر
الـقـضايـا إثارةً لـلصـدمة ”بـ تلك
ـــتــعــلــقـــة بــواحــد مـن عــنــاصــر ا

والــتـابـعــة لـشـرطــة مـنـطــقـة لـنـدن
وشـرطـة لـنـدن. وأوقف في تـشرين
االول 2021 ووجـهت له أول تـهمة
بـاالغـتصـاب. وقال كـبيـر احملقـق
ـا إيــان مـور من أمـام احملـكـمـة “
أنّ الــقـــضــيــة حــظــيـت بــاهــتــمــام
وســــائـل اإلعالم ظــــهــــر عــــدد من
الـضحايـا اجلدد وكان لـشهاداتهنّ
تــأثــيـر قــوي جـداً. وأبــدى تــوقـعه
ظــهـور مـزيـد من الـضــحـايـا بـهـذه
الـقضية. وتعـرّف ديفيد كاريك إلى
عـــدد مـن الـــنـــســـاء عــــبـــر مـــواقع
الــكــتــرونــيــة لــلــمـواعــدة أو خالل

نـزهات ونشـاطات وكان يـستخدم
مـوقعه كعنصـر في الشرطة لكسب
ثـقتهن. واعـترف كاريك بـاغتصابه
تـــسع نــســـاء بــعــضـــهنّ بــصــورة
مـــتــــكـــررة مـــدى شـــهـــور وحـــتى
سـنــوات. وكـان الـشـرطي يـحـتـجـز
بـــعـض ضــحـــايـــاه داخـل خـــزانــة
صـغيـرة حتت درج منزله لـساعات
مـن دون توفيـر الطـعام لـهنّ وكان
يـصف بـعـضـهنّ بـ(عـبـداته). وكان
يـســيـطـر عـلى أمـوالـهنّ ويـعـزلـهنّ
. وقـال إيـان مـور كـان عـن أقـاربـهنّ
يــحبّ إذالل ضــحـايــاه واسـتــخـدم
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{ جـــــوهــــانــــســــبــــرغ (أ ف ب) –
ــر هــاربــة مــنــذ هــاجـــمت أنــثى 
ـزارع الـقـريـبة يـومـ مـن إحـدى ا
مـن مـديــنــة جــوهــانــسـبــرغ رجالً
وقـتلت كلباً وغزاالً على ما حذّرت
. شــرطـة جــنـوب إفـريــقـيــا االثـنـ
وأكـــد الـــنــــاطق بـــاسم الـــشـــرطـــة
ـاكاتـسو سـيلـو في حديث إلى د
وكـالـة فـرانس بـرس جنـاة الـرجل
الــبــالغ  39عــامــا. وجنــحت أنــثى
الـــنــمـــر الـــســبت فـي اخلــروج من
قــــفـــصــــهــــا بـــعــــد أن قــــطع أحـــد
األشـــخـــاص اجملـــهــولـــ ســـيــاج
ـزرعـة الـتي تبـعـد حـوالى ثالث ا
كــــيــــلــــومــــتــــراً عن الــــعــــاصــــمـــة
االقـتـصـاديـة جلنـوب إفـريـقـيا في
أكــثـر مـقـاطـعـات الــبالد اكـتـظـاظـاً

الــــســــيــــنــــمــــائـي عـــام  2015عن
(تـاكـسي طـهـران) وتـشـارك جـائزة
أفـضل سـينـاريـو في مـهرجـان كانّ
الـسـيـنـمـائي في 2018 عـن فـيلـمه

(ثالثة وجوه).
وكـــــــان اإلعالم احملـــــــلي أفــــــاد أن
بــنـــاهي أوقف لــدى حــضــوره الى
تـابعة الـنيـابة العـامة في طـهران 
مـلف مخرج آخـر هو محـمد رسول
آف الذي أوقف قبل ذلك بأيام على
خـــلــــفـــيـــة مـــســــانـــدته حتـــركـــات
احــتــجــاجــيــة شــهــدتــهـا مــنــاطق
إيـرانية بـعد انهـيار مبـنى بجنوب
غـــرب الــبـالد في أيــار/مـــايــو في

حادثة أودت بـ 43شخصا.
وأفـادت محامية رسول آف في 11
كـانون الثاني/ينـاير أن السلطات
أفـرجت عـن مـوكلـهـا بـشـكل مـوقت

وألسباب صحية.
وأتـى االفــــراج عـن رســــول آف في
وقـت تــــشـــــهــــد إيـــــران مــــنــــذ 16
أيـلـول/سبـتـمبـر احـتجـاجـات إثر
وفــاة الـشـابـة مـهـســا أمـيـني بـعـد
ثـالثة أيـام من تـوقيـفـهـا من جانب
شــرطــة األخالق لــعــدم الــتــزامــهـا
بــالــقـواعــد الـصــارمــة لـلــبـاس في

اجلمهورية اإلسالمية.
وأوقــــفت الــــســـلــــطــــات عـــددا من
ــعـروفــة في الـســيـنــمـا األســمـاء ا
اإليــرانــيــة عــلى خــلــفــيــة دعــمــهـا

للتحركات االحتجاجية.

{ طـــهـــران (أ ف ب)  –دعـت أبــرز
نــقـابــة لـلــسـيــنـمــائـيــ في إيـران
الــثالثــاء الــســلــطــات لالفــراج عن
ــعـارض جــعـفــر بــنـاهي اخملــرج ا
ـوقوف مـنذ تـموز/يولـيو مـبدية ا

قلقها على صحته.
وقـالـت نـقـابة “بـيـت الـسـيـنـما في
بــيـــان إنــهــا تــطــلب بــإصــرار من
الـسلطـات القضائـية بحث االفراج
عن الـسـيد جـعفـر بنـاهي في أقرب

كن. وقت 
وأضـافت النـقابة إن الـطلب يـرتكز
ستـندات القانـونية الـكافية عـلى ا
الـتي  تـوفيـرهـا من أجل االفراج
عن الـسـيـد جـعفـر بـنـاهي وأيـضا
احلـــاجــة الى االعــتـــنــاء بــوضــعه
الــبـدني ومــرضه من دون أن تـقـدّم

تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
وأوقـف بــنــاهي ( 62عــامــا) أحــد
أبــــرز األســـمـــاء فـي الـــســـيــــنـــمـــا
ـــــعـــــاصــــــرة في اإليــــــرانـــــيــــــة ا
تــمـوز/يـولــيـو. وأكـد الــقـضـاء في
حــيــنه إيــداعه الــســجـن لـيــمــضي
عـــقـــوبــة بـــاحلــبـس ســتـــة أعــوام
صـدرت في حـقه قبل أكـثر من عـقد

من الزمن.
وعـــــرفـت عن بـــــنـــــاهي مـــــواقـــــفه
ـــعـــارضـــة لـــلـــســـلـــطـــات. ودانه ا
الـقضاء اإليراني في 2010 بـتهمة
(الـدعـايـة ضـد الـنـظـام) الـسـياسي
للجمهورية اإلسالمية وحكم عليه

ـنع من بــالــسـجـن سـتــة أعــوام وا
إخـراج األفـالم أو كـتـابـتـهـا لـفـتـرة
طـويــلـة أو الـسـفـر والـتـحـدث الى
وســـائل اإلعالم وذلـك في أعــقــاب
تـأيــيـده الـتـحـركـات االحـتـجـاجـيـة
الـتي تـلت إعادة انـتـخاب الـرئيس
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