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مـنــذ الـسـاعـة الـثــالـثـة عـصـرا
قـاهي والـكافـتـريات امتـألت ا
شجع في محافظة اربـيل با
من مــخـتــلف اطــيـاف الــشـعب
خـتلف االعـمار  العـراقي و 
جاءوا و حجزوا مقاعدهم قبل
ــبــاراة بـاربع ســاعـات  بـدء ا
يــــصـــفـــقـــون و يـــرقـــصـــون و
نتخب الذي يصرخون بحب ا
ـنــفــذ الـوحــيـد يــجـمــعــهم و ا

لفرحتهم .
عـــدد كـــبــيـــر من اجلـــمــاهـــيــر
وخاصة الـعائالت كانت تـنظر
باراة في الشوارع و تشـاهد ا
من خالل الشاشـات اخلارجية
ـطاعم واالسواق للمـقاهي و ا
ـقـاعد بـعد ان شـغـلت جـميع ا
فـيـهـا  ولم يـهــتـمـوا لألجـواء
ـــوقف الــــبـــاردة الن حــــرارة ا
ولــهـــفـــة الـــتـــتــويـج اشــعـــلت

مشاعرهم بالدفء .
بــــدأت اصــــوات مــــنــــبــــهــــات
السيارات تتـعالى مع التلويح
بــــالـــــعــــلـــــمــــ الـــــعــــراقي و
الـــكــردســـتــاني قـــبل انـــتــهــاء
ـــبــاراة  اال ان الـــفــرحـــة لم ا
نـتخب تكـتـمل بعـد ان عـادل ا
ا كان العـمـاني الـنتـجـية  ر
احــبـاطــا خـاصــة اني اشــاهـد
دمـــــوع الــــفــــرح حتـــــولت الى
دمــــــــوع االحـــــــبـــــــاط  لــــــــكن
ـشــجـعـ كـانــوا يـصـرخـون ا
الــكـاس عــراقي  و تــشـنــجت
اعــــصــــاب اجلــــمــــاهــــيــــر في
الـــشــــوطـــ االضـــافـــيـــ في
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ــســتـــوطــنــات إســـرائــيل. وكـل ا
اإلســرائــيــلـــيــة غــيــر قـــانــونــيــة
ــوجب الــقـانــون الــدولي األمـر
الـــــــذي تـــــــعـــــــتـــــــرض عـــــــلـــــــيه
إسـرائـيل.وبـذلك يـرتـفع إلى 18
عـدد الـفلـسـطـيـنيـ بـ مـدنـي
وأعضـاء في تنـظيـمات مـسلّـحة
الـذين قـتــلـوا مـنـذ بـدايـة الـسـنـة
بـرصاص إسـرائـيـلي في الـضـفة
الـغربـيـة الـتي حتـتلـهـا إسـرائيل
منـذ الـعام .1967وقـتل أكـثر من
 150فــلــســطــيــنــيــا في الــضــفـة

اضي. الغربية احملتلة العام ا

فرانس برس القوات اإلسرائيلية
تمنع سـيارة إسـعاف فلـسطيـنية
كـان.وأشارت من الوصـول إلى ا
وزارة الصـحـة الفـلسـطـينـية إلى
ـواطن طـارق عودة "اسـتـشـهـاد ا
يـوسف مــعـالي ( 42عـامــا) بـعـد
إطالق االحـتالل النـار عـلـيه على
جـبـل الـريــسـان شــمـال غـرب رام
الله" قـرب قريـة كفـر نعـمة.وتـفيد
منظمة "السالم اآلن" اإلسرائيلية
زرعة ناهضـة لالستيـطان أن ا ا
مـعــروفـة عـلى أنــهـا مـســتـوطـنـة
عـــشـــوائـــيــــة ال تـــعـــتـــرف بـــهـــا

{ ســــــدي افــــــرايــــــيـم (االراضي
الــفـلــسـطـيــنـيــة) (أ ف ب) - قـتل
إســرائــيـلي فــلــسـطــيــنـيــا حـاول
طـــــعـــــنه بـــــسـالح أبـــــيض أمس
الـسـبت في مــزرعـة مـسـتـوطـنـ
في الضـفة الغـربيـة احملتـلة على
مـــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــاد اجلـــــــــــــــــيـش
اإلسـرائـيـلي.وأوضح اجلـيش أن
فلسطينيا "حاول مهاجمة" مدني
" في مـزرعـة اسـرائــيـلي "بـســكـ
ســدي إفــرايــيم شــمــال غـرب رام
الــــــــلـه وقــــــــد  "حتــــــــيــــــــيــــــــد
اإلرهابي".وشـاهد مـصور لـوكالة
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السـابق في جميع منـاطق البالد حيث تـسجل العظمى

في بغداد  19 مئوية). 
حادثا مروريا اسفر عن وشهـد طريق البطحاء ذي قار 
انقالب مـركبة محـملة باجلمـال ونفوق عدد مـنها بسبب

الضباب.
وضــرب زلــزال مــدمــر بــلـغـت قـوته  6.8 درجــات عـلى
ــسح .وبــحــسب هــيــئــة ا مــقــيــاس ريــخــتــر األرجــنــتــ
اجليـولـوجـي األمـريكـي فـإن (مـركـز الزلـزال كـان عـلى

عمق  610.7كيلومتر).
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
الـتــابــعــة لــوزارة الـنــقل ان يــكــون طــقس الــيــوم االحـد
ــنـاطق كــافـة. صـحــوا والــضـبــاب يـغــلق االجــواء في ا
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
ـنطقـت الوسـطى والشمـالية اليـوم االحد سيـكون في ا
صـحـوا مـع ضـبـاب يـزول تـدريـجـيـا صـبـاحـا في حـ
نـطقة اجلـنوبـية غـائمـاً جزئـياً وضـباباً سيـكون طـقس ا
خفـيفـاً يزول تـدريجـياً ودرجـات احلرارة مـقاربـة للـيوم

نتخب الوطني العراقي »ôUH²Š ∫ مشاهد من االحتفاالت الشعبية التي عمت مدن اقليم كردستان بفوز ا

طبعة العراق 

باراة اجملنـونة بتـسجيل هدف ا
الفـوز للـمـنتـخب العـراقي وحلقه
هدف التعديل بعد دقيقة لتصبح
ــبـــاراة مــارثــونــيــة و تــنــتــهي ا

عراقية باللحظات االخيرة .
مـجــمـوعـة من الــفـتـيــات يـلـوحن
بــالــعــلم الــعــراقي و يــصــرخـون
عـاش الـعـراق  و بـالـروح بـالـدم
نـفـديك يا عـراق وعـنـدمـا تـعرفت
عـلـيـهم تــبـ انـهم من سـوريـا و
احلــــديث لــــســــمــــا الــــتي قــــالت
(الــعـراق يــحــتـويــنــا و يـحــتـوي
جـراحـنـا و كـل مـا يـفـرح الـعـراق
يفـرحـنا كـشعـب سوري مـقيم في
الـعــراق الـذي لم نــعـرف الــغـربـة
فـيه بـالـعــكس نـعـيش فـيه وكـانه
بـلــدنـا  و تــعـلــمـنــا من الــشـعب

الــــعـــراقـي ان فـــرحـــتــــهم االولى
ـنتـخـب الوطـني يـرسـمـهـا فـوز ا
لكرة القدم وهذا الهوس اجملنون
زرعــوه فــيــنـا وحــتى اصــبــحــنـا
نـتخب بـفارق ننـتظـر مـباريـات ا
الصـبـر مثـلـما يـنتـظـرها الـشعب
العراقي ومن خالل الفوز نصرخ

من قلوبنا لتندمل جراحنا).
انية و هـندية وشباب  عائالت ا
من النـيبـال و بنـغالدش يهـتفون

بحب العراق  
ـانـيـة تــرقص و تـهـلـهل عـائـلــة ا
كالنساء العراقيات  ولله احلمد
تـعـرف عـربي ( شـويـة شـوية ) و
احلـديث لــهـا : جـلــسـنـا في هـذه
ــنــتــخب الــكــافــتـــريــا نــشــجـع ا
اني في مونديـال كأس العالم اال

 2022في قـطـر و كـان اجلـمـهور
الـعـراقي يـشـاطـرنـا الـتـشجـيع و
تـعلـمـنـا مـنه طريـقـة تـخـتلف عن
جــمــيـع الـشــعــوب بــالــتــشــجــيع
واليـوم ال نرد الـدين فـقط لهم بل
اصـبحـنـا جـزء منـهم ونـشـاركهم
فـرحــة الـفـوز والـتــتـويج ( وهـذه
هـلـهـولة لـكم ) . الـدبـكـة الـكـردية
تـــــعــــــانـق اجلـــــوبـي الـــــعــــــربي
ــنــتــخب بــأحـــتــفــاالت تــتــويج ا

بخليجي 25
نـتصف الـشارع تـعالت الـدبكة
الكردية و اجلوبي البناء الغربية
( وعـــلـى حس الـــطـــبل خـــفن يـــا
رجــــلــــيـــة ) حــــيث رقص ابــــنـــاء
اجلــــــالـــــيــــــات الــــــهـــــنــــــديـــــة و
الــبـنــغالدشــيـة والــنـيــبـالــيـة  و

ــــواطـــنـــ من احلــــديث الحـــد ا
الـهـنـد (جـمـيـعـنـا نـعـمل في احـد
الـشــركــات في اربـيل و ال تــوجـد
ـظاهر الساحرة لدينا مثل هذه ا
فـرطة بالتشجيع  و الهستريا ا
وهي اجواء جدا جميلة لنا حتى
انـــــنـــــا تـــــخـــــيــــلـــــنـــــا االغـــــاني
االستعراضية الكبيرة في االفالم
الـــهــنـــديــة  شـــعــور ال يـــوصف
ونـــحـن نــــصــــور و نـــنــــشــــر في
صفحاتـنا بالتـواصل االجتماعي
 وهذا الـشعـور انعـكس على من
يــــــشــــــاهـــــد هــــــذه الــــــصـــــور و

الفديوهات في بلدنا).
حـسـ الـعراقـي ابو لـيث رئـيس
شجـع في كردستان و رابطة ا
ـــعـــروف بـــفـــقـــدان اعـــصـــابـــة ا

بــــالـــتــــشــــجــــيـع و خــــروجه عن
السيـطرة الول مرة اشـاهده فوق
الـــســــيـــارة يــــصـــرخ (هــــذا هـــو
الــــعـــــراقـي االصــــيـل هـــــذا هــــو
منـتخـبنـا الغـيور الذي لـم ينسى
جـمـهــوره الـوفي الـذي سـانـده و
ــــــلــــــعـب و في وقـف مــــــعـه في ا
الشارع و الـساحات و الـبيوت و
ـقـاهي  الـشــعب يـتــنـفس كـرة ا
ـنـتـخب هـو الـرئة الـتي قدم  وا
ـنـتخـب لم يـجمع نـتـفس بـها  ا
الــعــراقـيــ بــاطــيـافــهم فــقط بل
جـــمع الــعـــالم بـــغــيـــرته الــتي ال
توصف  فهذه اجلاليات العربية
واالجـنـبـيـة تـشـاطـرنـا الـفـرحة و
الــرقص و الــغــنــاء و االحــتــفــال
وهــذا دلــيل مــحــبــتــهم لــلـشــعب

الـعـراقـي الـذي يـعـشق مــنـتـخـبه
الوطني).

ـــهــــجـــرين و ـــغـــتــــربـــون و ا  ا
الــنـازحــ تــنـاســوا جــراحـهم و
ـنتـخب. كـما احزانـهم بـتتـويج ا
يــضــيـف االعالمي خــالــد جــمــال
الــبــنـا  الــذي يـرتــدي الــعـلــمـ
الـعـراقي و الـكـردي مع الـتـعلـيق
بـــواســطـــة مــكـــبــر الـــصــوت عن
احلشـود اجلـمـاهيـريـة في شارع
عــنــكـاوا (شــكــرا جلــمـيـع العـبي
نـتخب الـذين يوحـدون الشعب ا
بفـرحـتهم  شكـرا الى من يـجمع
الـعـراقـيــ و يـخـفف جـراحـهم 
ن ساهم بـزرع االبتـسامة شكـرا 
والـتــأخي بـ الــشـعب الــعـراقي
الــذي انــعـــكس عــلى اجلــالــيــات
الـعـربـيـة واالجـنـبـيـة في الـعـراق
وتـعـلــمـوا مـعـنى فــرحـة الـشـعب
ونتـمنى ـنـتخب   عنـدمـا يـفوز ا
ـنـتخب هـذه االفراح لـيس فـقط ا
يصـنـعهـا بل احلكـومـة تصـنعـها
بـاالعـمـار و الـبـنـاء و االزدهـار و
صانع و توظيف عامل وا فتح ا
اخلـريـجـ و عـودة الـنـازحـ و
هجـرين الى ديارهم لـلم الشمل ا
و الــعــيش في هــذا الــبــلــد االمن
ـوحد  العـالم جـمـيعه الواحـد ا
نـــشـــاهـــده من خـالل صـــفـــحــات
الــتــواصل االجـتــمــاعي يــحــتـفل
مـعــنـا  هــذا لـيس كــأس الــعـالم
حــتـى تــنــتــظــره شــعــوب الــكــرة
االرضـيـة بـلـهـفه بل هـو خـليـجي
 25الـــتي شـــرفــتــنـــا مــحـــافــظــة
البصـرة بتنـظيمه ومـا قدمته من
كــرم فـاق الــتـصــور و احـتــضـان

اهالي اخلليج والعراق معا).
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دقائق مـجنونـة ولقب خـليـجي وملحـمة بـطوليـة تسـتحق ان يراق
ـداد ويــتـغـنـى في روعـتـهــا بـأعـذب الــكـلـمـات حــيث سـاعـة لـهـا ا
التـتويـج أشهى الـلحـظات في عـمـر اإلجناز.. اسـود الرافـدين التي
عـاني الرائعة فقد اقتـحمت الصعاب إلسعـاد الوطن جديرة بكل ا
امنت ان الـنصر لـيس له ابواب مـشرعة وهي تـردد.. جميـلة كانت

او قبيحة.. انها بالدي قريبا كان او بعيد.. انه موطني.
فعـندما تـصدح احلـناجر بـالنـشيد تـصاب الـنفس بالـزهو وتـغمر
ـساحـة الـفـاصـلـة بـ قـمـة الـرأس وأخـمص الـقدم الـقـشـعـريـرة ا
هكـذا كـان حال اجلـمـهور في مـلـعب الـبصـرة وهم يـهتـفـون باسم
الوطن حـينما ارتـفعت سارية الـعلم في جذع الـنخلة وحـلقت الكرة

العراقية لتالمس سماوات من ذهب.
ومثـلما كان االفتتـاح مبهرا جاء اخلـتام متوهجـا يعبر عن اصالة
الـبـلـد وشـعـبه فـالـعــراق أصـبح اسـمـا رديـفـا لـكل مـعـاني الـكـرم
ومفـردات السخاء بعد رحلة جمـيلة تواصلت على مدى أسبوع

انـطـلـقت فيـهـا سـفيـنـة الـدورة من ضـفاف شط الـعـرب لـتصل الى
اعـالي اخلــلـيـج وهي تـهــزج بـأغـانـي احلب عـلى أنــغـام اخلــشـابـة

البصرية.  
ـتـفــائـلـ يـتــوقع جنـاح الـدورة.. عــشـرات الـصـور لم يـكن أكــثـر ا
تـشائـمة كـانت تتـصدر الـتصـريحـات احمللـية والـعربـية بـعد تردد ا
خـلـيـجي في الـقـدوم الى بـالد الـرافديـن حتت مـسـوغـات مـخـتـلـفة
جـعـلـتنـا في حـالة مـراوحـة بـ حلم عـصي عن الـتـرجمـة وإحـباط
مزمن تـضافرت عدة عوامل على إدامـته بل اعتقدنا ذات شجن..
ان العـراق غادره اخوته وتـركوه للـمجهـول.. القوه في جب الـعزلة
 وحــيــدا .. مــضــرجـا بــدمــائه.. يــلــعق جــراحه.. ويــنــزف ابــنـائه
يحـسبونه مـصاب بالـوباء وان االقتـراب منه سيـصيبـهم بالعدوى
واألفـضل ان يـتـركوه يـحـتضـر ومـا عـلمـوا أنه غـيـر قابل لـلـموت..

فارضه تربة احلياة وسر اخللود.
اكـاد اجــزم ان ســحــابــة رمــاديــة قــد أزيـحـت عن أجــواء الــعـراق
بـددتـها امـطـار البـصـرة الفـيـحـاء ازالت تلك الـنـظـرة القـاتـمة لـبـلد
ا كان زاخرا باحلياة مفعما بالعطاء عد منبع للحضارة.. علم طا
الدنـيا الكـتابـة وشرع القـوان للـبشـرية اال ان اخلطـوب والرزايا
حولـته الى أرض مجهولة اخلـارج منها فائـزا برحمة ربه.. وضعه
غـرض حتت عدسات مـحدبة او مقـعرة فاخـتزلته بـخيمة االعالم ا

وتابوت وبندقية.
ولعل مـا عكر اجـواء الفـرح ذلك التزاحم عـلى تسـلق جذع النـخلة
فـأزهــقت أرواح وسـقــطت ضـحـايــا مـثــلـمــا كـان بـعـض احلـمـقى
يعـبرون عن مشاعـرهم بإطالقات طـائشة دفع فـاتورتها احملـتفلون
في الـشــوارع والـسـاحــات الـعــامـة في عـادة تــدل عـلى الــتـخـلف
وتؤصل ثـقافة العنف وقيم الـقسوة في نفوس تبـني سعادتها على

تعاسة اآلخرين.    
غـربت شـمـس اخلـليـج عن الـبـصـرة وأشـرق الـفخـر والـسـؤدد في
ـشـهد ـيـمـونـة إلى ا قـلـوب الـنـاس يـبشـر بـتـألق الـعـراق وعـودته ا
الـدولي من الـباب الـكـبيـر فـتحـيـة كبـيرة الـى البـصرة الـتي تـزينت
وجتمـلت.. ضـحكـت وهي الثـغـر الـباسم في وجه مـريـديـها لـتـغدو

بوابة االنفتاح نحو العالم وبداية االنطالق الى آفاقه الرحبة.
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مــنح رئـــيس مــجــلس الــوزراء
محمد شياع السوداني تكر
ـنـتـخب الـوطـني بـعـد العـبي ا
ظفـرهم بلـقب خلـيجي 25قطع
أراضٍ ســــكـــنــــيـــة فـي بـــغـــداد
ومـــنــــحــــهـم جــــوازات ســــفـــر
دبلـومـاسيـة. وقال بـيـان تلـقته
(الـزمـان) امـس ان (الـسـوداني
ـنتـخب الوطني استقـبل وفد ا
تـوج بـكأس بـطـولة خـلـيجي ا
الــبـــصــرة  ?25وأقــام مـــأدبــة
غـــــداء عـــــلـى شـــــرفـــــهم وذلك
بــــحـــــضـــــور رئــــيـس اقــــلـــــيم
كردستان نيـجيرفان البارزاني
أعــــضـــــاء مــــجـــــلس الــــوزراء
ـــــســـــتـــــشـــــارين) واشـــــاد وا
سـتحق السـوداني بـ (الفـوز ا
للمـنتـخب الوطنـي بالبـطولة)
ـــســــتــــوى الـــطــــيب وثـــمـن (ا

والروح الـريـاضيـة الـعالـيـة التي
ـنتـخب في جميع رافقت العبي ا
ــبـاريــات الـتي خــاضـهــا أثـنـاء ا
البـطولـة) واشار الـسوداني الى
(جــهـود الــوزارات واحملــافــظـات
بــشــكل عـام وجــهــود مـحــافــظـة
الــبــصــرة بــأبــنــائــهــا وإدارتــهــا
ومــحــافــظــهــا الــذي بــذل جــهــداً
اســتـــثـــنـــائــيـــاً قـــبل الــبـــطـــولــة
وأثــنــاءهــا) واعــرب عن (شــكـره
للـقوات األمنـية في تـوفير األمن
كـمـا أثـنى عـلى اجلـمـاهـيـر الـتي
كــانت خـيــر سـانــد ومــسـاهم في
جنـــاح الـــبــطـــولـــة) واســتـــذكــر
الـــســوداني (الـــضــحــايـــا الــذين
قـــضــوا بـــســبـب الــتـــدافع الــذي
حـــصل ســـائالً الـــلـه تــعـــالى أن
"يــتـــغـــمـــدهم بـــواسع الـــرحـــمــة
والغفـران) ومضى الى القول ان
(احلـــكــومــة كـــانت عــازمـــة عــلى
إجنــاز كل مـتــطـلــبـات الــبـطــولـة

هم) وتـنفـيـذ هـذا االستـحـقـاق ا
داعيـا  وزارة الشـباب والـرياضة
الى (الـقــيـام بـواجـبــاتـهـا في مـا
يتعلق بالقطاع الرياضي) ولفت
الى (عـــزم احلـــكـــومـــة عـــلى دعم
ــنـتـخـب بـعــد أن يـقـدم الــفـريق ا
الـفــني خـطـةً بـتـوقــيـتـات زمـنـيـة
لالسـتـحـقـاقـات الـقـادمـة السـيـما
كــأس آســـيــا وتــصــفــيــات كــأس
الـــعــــالم) مـــشـــيــــرا الى انه (مع
ـنـجـز الــريـاضي الـذي حتـقق  ا
ســـوف تــكـــون هــنـــاك مــراجـــعــة
ـوضـوعـة وتـوسع في األهـداف ا
في مــــحـــور الــــريــــاضـــة ضــــمن
الـــبــرنـــامج احلـــكـــومي وإعــداد
اخلــطط الــكــفــيــلــة بــتــهــيـئــة كل
مــتــطــلــبــات الـواقـع الـريــاضي)
واضاف ان (مـجلس الـوزراء قرر
ــنــتـخـب الـفــائـز تــكــر العـبي ا
بـخــلـيـجي الــبـصـرة  ?25بـقـطع
أراضٍ ســــكــــنــــيـــــة في بــــغــــداد

ومـــــنـــــحـــــهم جـــــوازات ســـــفـــــر
دبلـومـاسـية). ووجه وزيـر الـنقل
رزاق مـــحــيـــبس بـــتــخـــصــيص
خمس تذاكـر سفر مـجانيـة نافذة
لـــســـتــة أشـــهــر لـــصــالـح العــبي
ـالك الـــتـــدريـــبي ــــنـــتـــخب وا ا
اكراما لفوزهم في البطولة. وقال
مـــديــر عـــام الـــشـــركـــة الـــعـــامــة
لــلــخــطــوط اجلــويــة كـر كــاظم
حـسـ ان (الـوزيــر يـهـنئ العـبي
ـالك الـــتــــدريـــبي ــــنـــتــــخب وا ا
ــنـــاســبــة فــوز اســود والـــفــني 
ووجه الــــرافـــديـن بـــخــــلـــيــــجي 
الشركة بتـخصيص خمس تذاكر
سفر مـجانية نـافذة لسـتة أشهر
الك ــنـتـخب وا لـصــالح العـبي ا
الـتــدريـبي). واقــيـمت احــتـفـاالت
ببغداد بحضـور حشد جماهيري
ـنـتخب الى بـعد وصـول العـبي ا
بـغــداد. وكـانـت شـركــة اخلـطـوط
قـد اعـلـنت عن وصـول طـائـرتـها

الى مــطــار الــبــصــرة لــنــقـل وفـد
نتخب إلى بغداد. واكد الناطق ا
بـــاسم الـــقــائــد الـــعــام لـــلــقــوات
ـسـلـحـة الـلـواء يـحيـى رسول ا

في وقت ســـابق ان (الــســوداني
وجه بـإقـامـة حــفل شـعـبي يـلـيق
بهذا اإلجناز الـرياضي الكروي).
وشهدت الـعاصـمة زخمـا مروريا

بعد اغالق عدد من الطرق نتيجة
توافد اعداد كبـيرة من اجلماهير
ابـتهاجا الى ساحة االحـتفاالت  

نتخب الوطني بفوز ا

أجـل وحــــدة الــــعــــمـل الــــوطــــني
ـعـارض). ورأى رئــيس مـجـلس ا
الـقــضـاء االعـلـى فـائق زيـدان أن
أي مناسبة تقـترن بأسم الشهداء
لــــهـــا وقـع خـــاص عــــنـــد أبــــنـــاء
الـــــعـــــراق.واشـــــار زيـــــدان خالل
احلـــفل الى إن (دمـــاء الــشـــهــداء
ســتــبـقـى تـروي شــجــرة الــعـراق
). بدوره  الـذي سـيـبـقى شـامـخـاً
جـدد رئـيس تـيــار احلـكـمـة عـمـار
ـكن ألي احلـكـيم تـاكيـده أنه ال 
حكومة تنفيذية أن تعمل من دون
ــــاني إســـــنــــاد ســـــيــــاسي وبـــــر
فاعل.وقال خالل احلفل الـتأبيني
كن ألي حكومة تـنفيذية إنه (ال 
أن تعـمل من دون اسنـاد سياسي
كن ـاني فـاعل ومـؤثـر وال  وبر
أيـضـا ألي ســلـطـة تـشــريـعـيـة أن
تـراقب وتـصــحح من دون تـفـاعل
وتعاون حكـومي متزن) وأضاف
(جـــمـــيــــعـــنـــا في مـــركب واحـــد
ـمنـا أقالم التـاريخ ودفاتر وستُـقيّ
الـــــوطـن وإذا لم نـــــتـــــوحـــــد في
مواجـهـة الـتحـديـات فلن يـصـمد
نـــظـــامـــنـــا الـــســـيـــاسي طـــويالً
ا وسيتعرض الى هزات أعنف 
تعرض له طيلة العشرين عاما).

الــعــمل بــاجتــاه الـتــعــايش وحلّ
ـــشـــاكـل فال يـــجب أن جـــمــــيع ا
ننظـر إلى بعضـنا كمـنافس بل
الـعـمل مـعـاً بـروح الـشـراكـة). من
جانبـه  قال السـوداني (نسـتذكرُ
الشهادة لـكنْ بطعم الـنصر الذي
حتـققَ عـلى اإلرهــاب ونـسـتـذكـر
الـدمـاء الـّزكـيـة لـكنْ بـطـعم األمن
واالســتــقــرار الــذي أغــدقــتهُ تــلك
الـتـضــحـيـات). فـيــمـا أكـد رئـيس
اجلـمهـوريـة عـبد الـلـطـيف جـمال
رشيد أن الـشهـداء حاضرون في
مــا بــيــنـــنــا وفي ذاكــرة الــشــعب
ووجـــــدانه.وقـــــال رشــــيـــــد خالل
احلفل الـتـأبـينـي انه (في كل عام
نـسـتـعـيــد بـألم ذكـرى اسـتـشـهـاد
احلـــكــــيم  وذلك فـي ظـــرف كـــان
الـعــراق فــيه بـحــاجـة مــاسـة إلى
ــة الـــتـي كــان اخلـــصـــال الـــكـــر
يـتــمـتع بـهــا الـشـهــيـد) واضـاف
(لـقـد اسـتـشـهـد احلـكـيم واخـتـتم
بـهـذه الشـهـادة رحـلـةً طـويـلة من
النضال واجلهاد من أجل العراق
ومن أجل الـــشــعـب  فــكــان دوره
ـعــارضــة الـوطــنــيـة في حــركــةِ ا
والــديـنـيــة لـلــحـكـم الـدكــتـاتـوري
ـستـمر من مشـهـوداً في العـملِ ا

جميع مـكوّنات الـعراق في جميع
ــا فـــيــهــا مـــؤســســات الـــدولــة 
اجلــيش) مـضــيـفــا (بـتــكـاتــفـنـا
نـســتـطــيع أن نـكــون أقـويـاء وأن
نـعـزّز مـوقع الـعـراق) واسـتـطـرد
بـالـقـول (نـحـتـاج  الى أن نـسـاند
بـعــضـنــا في األوقــات الـصــعـبـة
وكلّ جنـاحاتـنـا هي نـتاج عـمـلـنا
شـتـرك ولـدينـا فـرصـة والوقت ا
مـنــاسب جـدّاً لــكي يـقــرّر كلٌّ مـنّـا

مـنـظـور تـطـبـيق الـدسـتـور نـحن
نــدعم الــســوداني الــذي يـســعى
ـــدنـــيــة إلـى إعـــادة الـــســـلـــطـــة ا
واحمللـيـة إلى جـميع احملـافـظات
ويحاول تـمهيـد األرضية لـلحوار
ـشاكل الـعـالـقة واالتـفاق بـشـأن ا
ــركـز واالقــلـيم   ويــحـاول بـ ا
تـــأمــ اخلـــدمــات ومن بـــيــنـــهــا
الـضــمـان الـصــحي لـلـمــواطـنـ

ـشـاركة ويـحاول إعـادة الـتـوازن 

الـــدســـتــور هـــو عـــقـــد ســيـــاسي
واجـتـمـاعي بـ جـمـيع مـكـوّنات
الـعـراق ال يــجـوز إهـمـالـه مـثـلـمـا
يـحــصل اآلن بل يــجب تــطـبــيـقه
بالـكامل) مـشدداً عـلى أنه (يجب
ـكـوّنـات ضـمـان حــقـوق جـمــيع ا
وفق الـدســتـور وأن يـكــون نـظـام
إدارة الــــعــــراق بــــشـــكـل عـــمــــلي
( وحـــقــيــقي نـــظــامــاً فـــيــدرالــيــاً
ومــــــضـى الـى الــــــقــــــول انـه (من
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بحث رئيسا الوزراء محمد شياع
الـــســوداني واقـــلـــيم كــردســـتــان
نيـجـيرفـان البـارزاني  الـعالقات
بــ بــغــداد وأربــيل.وقــال بــيــان
تــــــلــــــقــــــته (الــــــزمــــــان) امس ان
(الـســوداني اســتـقــبل في بــغـداد
ـــرافق له الـــبــــارزاني والـــوفــــد ا
نــــوجـــرى خـالل الـــلــــقــــاء بـــحث
ـركــز واالقــلـيم  الـعـالقـات بــ ا
بـــــاإلضـــــافـــــة إلى األوضـــــاع في
ـنطـقـة).فـيـمـا طـالب الـبارزاني ا
الـقوى الـسـيـاسيـة بـاالبـتـعاد عن
نافـسة والـعمل بروح الـشراكة. ا
وقــــال خالل حــــفـل تــــأبــــ يـــوم
الشهـيد الـعراق الذي أقـامه تيار
ــنـــاســبــة احلـــكــمــة الـــوطــني 
استشهاد آية الله العظمى محمد
باقـر احلـكيم (أحـييّ بـاسم شعب
كردستان الروح الطاهرة لشهيد
احملــــراب وكلّ شــــهـــداء حــــريـــة
الـــــعــــــراق) وشـــــار الى أنـه (مع
إحــيــاء ذكـــرى شــهــيــد احملــراب
نسـتعـيد جـميع ذكـريات الـنضال
ـــــــشـــــــتـــــــرك ضـــــــدّ الــــــــظـــــــلم ا
والـدكـتـاتــوريـة) مـؤكـدا ان (هـذا
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اخلـدمات.) ودعا الى (ضرورة إستثمار
اخلـبرات الـهولنـدية في مجـالَي الزراعة
ا لـهولـنـدا من خبـرة في هذين ـيـاه  وا
) وتابع البيان ان (حس تلقى اجملال
دعــوة رسـمــيـة من نــظـيــره الـهــولـنـدي
لـلـمُـشارَكـة في قـمـة الذكـاء االصـطـناعيّ
التي ستعقد في الهاي). في غضون ذلك

 أكد رئيس حكومة االقليم  ان حكومته
سـتواصل التـنسيق والتـعاون مع بغداد
حلـــ إقــــرار قـــانـــون الـــنــــفط والـــغـــاز
االحتــادي. وشـار بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امـس ان (الـــبــــارزاني اجــــرى اتــــصـــاال
ـنـسق الـرئـاسي األمـريـكي هـاتـفـيـا مع ا
لـلـبــنـيـة الـتـحـتـيـة وأمن الـطـاقـة آمـوس

وضـع كــثـــيـــر من الـــدول بـــشــكـل عــام)
وتـطرق رشـيد الى (الـعالقـة ب حـكومة
ـركـز واالقـليم) واكـد أنـهـا (في حتسن ا
مــتــزايــد وهــذا في صــاحلـنــا جــمــيــعـا
ونـعـمل حالـيـا وبشـكل جـاد على تـشريع
قــانـون الــنــفط والـغــاز الــذي سـيــضـمن
حـقـوق اجلـمـيع وعـلى إعـادة الـنـازح
إلـى مـــنـــاطـــقـــهم وإيـــجـــاد حل جـــذري
ـأساتـهم) وشدد على (أهـمية اسـتمرار
الـتعـاون ب الـبلـدين) بدوره أكد روته
(موقف بالده الداعم للشعب العراقي من
ـياه خـالل تقـد اخلـبـرات في مـجـالي ا
والــزراعــة) مــشـيــدا بـ (الــدور احملـوري
لـلـعـراق في تـرسيخ االسـتـقـرار والسالم
ـنـطـقــة). من جـانــبه  نـاقش وزيـر فـي ا
اخلــارجـــيــة فــؤاد حــســـ مع نــظــيــره
الـهـولـنـديّ فـوبكه هـوكـسـتـرا الـعالقات
الـثنائية ب البـلدين وعددًا من القضايا
ُشـتـرَك. وقال اإلقـلـيمـيَّـة ذات االهتـمـام ا
بــيـان تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (حـسـ
قـدم شــرحًـا مُـوجـزًا عن آخـر الـتـطـورات
الـــســيــاســـيــة في الــعـــراق) مــؤكــدا ان
(احلــكــومــة تـولي إهــتــمــامـهــا بــتــقـد

اخلـــدمـــات وإعــادة بـــنـــاء اإلقــتـــصــاد 
ـاليّ اجلـيّـد الـذي بــاإلسـتـنـاد لـلــوضع ا
يـحـظى به الـعـراق بـهـدف تـوفـيـر أفضل
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هـوكسـت وتـطرقـهمـا الى زيارة رئيس
احلـكـومة األخـيرة الى بـغداد ولـقائه مع
رئـيس الـوزراء مـحـمد شـيـاع الـسوداني
وتـــأكـــيـــده اســتـــعـــداد االقـــلــيـم لــلـــحل
الـدسـتوري لـلـمشـاكل ال سـيّمـا اجلـهود
الــرامــيـة إلعــداد قــانــون الـنــفط والــغـاز
االحتــــادي وفـــقـــاً لــــلـــدســــتـــور) واكـــد
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واصل رئـيسـا اجلمـهوريـة عبـد اللـطيف
جـمـال رشـيـد وحـكومـة اقـلـيم كـردسـتان
مـســرور الـبـارزاني لـقـائـتـهـمـا مع قـادة
ورؤسـاء دول العـالم علـى هامش مـنتدى
نـعقد في سويسرا دافـوس االقتصادي ا
حتـشـيـد اجلهـود الـدولـية لـدعم الـعراق

في مجاالت مختلفة. 
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وقـــال بــيــان تـــلــقــتـه (الــزمــان) امس ان
(رشــيــد اكــد خالل اســتــقــبــاله فـي مــقـر
إقــــامـــــته بــــدافـــــوس رئــــيس الــــوزراء
الــــــهـــــولــــــنـــــدي مـــــارك روتـه أن مـــــدة
ولكن الـنتيجة االنـتخابات كـانت طويلة 
حــيث جـــيــدة في تـــشــكــيـل احلــكــومـــة 
ــطــولــة بـ اســتــفــدنــا من احلــوارات ا
األطـــراف الـــســـيــاســـيـــة الـــتي أثـــمــرت
تـــفــاهـــمــات أدت إلى الـــتــصـــويت عــلى
الــــكـــابـــيــــنـــة الــــوزاريـــة) واضـــاف ان
(احلـكـومـة جادة في تـطـبـيق بـرنامـجـها
الـــوزاري وتــركــز جــهـــودهــا في تــقــد
ـيـاه اخلــدمـات الـصـحــيـة والـبـيــئـيـة وا
واإلسـكـان والـكـهـرباء وغـيـرهـا) مـشدداً
عـلى أن (تـوطيـد حالـة األمن واالستـقرار
في الــبالد حتـتل أولــويـة في مـنــهـاجـنـا
والســيـمـا أن الـوضع األمـني أفـضل من
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مهـمـا يـتـكـلم ابن الـبـصـرة والـعـراقـيـون عن الـبـصـرة وطـيـبـة أهـلـها وكـرمـهم وحـسن
الضيافة ال يصل الوصف كما يجب وال تنتقل الصورة احلقيقة الننا اعتادنا أن نرى
هـذه األمـور وال يـرتــقي وصـفـنـا إلـى مـسـتـوى وصف الـغــريب الـذي يـرى مـا ال يـراه

الواصف احمللي!
وتـــعــد الــبـــصــرة في عـــيــون األجــانب
وحــــتـى الــــعــــرب وعــــلـى األخص أهل
اخلـليج (بنـدقية اإلقـليم اآلسـيوي) كما
وصــفــهـا أحــدهم. وهي ال تــمـتــاز فـقط
ـمـيــز وال بـكـثـرة ـوقع اجلـغــرافي ا بــا
خـيـراتـها بـل بطـيـبـة أهلـهـا ووداعـتهم
وحسن تعاملهم مع الضيوف والغرباء
وهـــذا مــا أثــار دهــشـــة اخلاليــجــة في
ـديـنة خـلـيجي  25 وانـبـهـارهم بـهذه ا
الــتي أعــتـقــد الـبــعض-بــسـبب اإلعالم
ـضلل وتصريحات بعض السياسي ا
 –بأن البصرة صارت جزء من إيران.
حـسب تـصـريـح أحـد الـعـراقـيـ  وهو
ـثل نـائب رئـيس الـوزراء األسبق في
إحــدى احلــكـومــات (أن الـبــصــرة بـقي
عـليها فقط أن تتـعامل بالتومان وليس
ـئـة بـالــديـنـار الـعـراقي لـتـكـون  100بـا
إيـرانـيـة). خـلـيـجي  25 وبـاعـتـراف كل
اخلـاليجـة صحح هـذه الـنظـرة بل اثار
إعـجابهم بعروبة وانـتماء البصرة إلى
دول اخلـلـيج وهـذه الـفـائـدة األولى من

خليجي البصرة 25.
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والـــبــعض يـــصــفــهـــا بــأنــهـــا مــبــاراة
مــجــنــونــة. كــان عــلي أن أحــضــر هـذه
لعب ولكن حدث ما باراة النهائية با ا
كـنـا نـحـذر منه إذ أن اجلـمـهـور قـد نام
ـبـاراة أمام لـيـلـة الـتي تـسـبـق إجـراء ا
لعب لعب! نحن وصـلنا أمام ا بـوابة ا
بــعــد اجـتــيــاز أربـعــة حــواجـز أمــنــيـة
الــســاعــة  9صــبــاحــا لــنــرى االزدحــام
وكــذلك كـان بـعض اجلــمـهـور قـد پـأس
ــلـعب بــدون تــذكـرة فــقـرر مـن دخـول ا

ـناسبة الـرجوع . لم تتـخذ اإلجراءات ا
لك التذاكر ليزاحم نع وصول من لم 
االخـــرين قـــرب الــبـــوابــة وكـــأن هــنــاك
تــوجـيه بـعـدم فـعـل ذلك كـمـا أحـسـست
تـــــســــاهـل رجـــــال األمن واجلـــــيش مع
اخملـالـف بل مـساعـدتـهم على الـدخول
احـيـانـا. تـعرضـنـا إلى الـتـدافع وضيق
الــتـنــفس واأللم وسـمــعـنـا أن الــوجـبـة
األولـى الـتي دخـلت الـسـاعـة اخلـامـسـة
فـجرا قد تعـرضت إلى حوادث إصابات
ـكان وسـقـوط ضـحايـا مـاتوا في هـذا ا
(شـاب وشـابـة طـبـيـبـة 23عـامـا عـمـرهـا
مـاتت بـالـدهس باالقـدام بـعـد سقـوطـها
باراة أن تلـغى وتنقل إلى بلد وكـادت ا
مـحــايـد ! كل هـذا بـسـبب الـتـسـاهل مع
اجلمهور الفوضوي واخملالف للقانون.
نـــحن وآخــرون عــلـى الــرغم من وجــود
تــذكــرة لـديــنــا أصـولــيــة وغـيــر مـزورة
انـسحبنا الى البـصرة حتى ال نتعرض
إلـى اإلصـابــات أو األذى . فـي الـطــريق
وقـف الـــبـــعض لـــبـــيـع تـــذكـــرته الـــتي
ـبلغ اشـتـراهـا بـخـمـسـ ومـائـة الف 
25 الـف ديـنـار وكـان الــبـعض يـسـاومه
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عـنـد رجـوعـنا إلـى العـشـار جتـولـنا في
سـوق الـهنـود والتـقـطنـا بعض الـصور
وتــنـاولــنـا الـطــعـام الــذي مـعــهـا وكـان
ـــلـــعب ــــفـــروض أن نـــتــــنـــاوله فـي ا ا
وقــضـــيــنــا وقــتــا عــلـى كــورنــيش شط
الــعـرب ( قــرب تـمـثــال الـســيـاب وأمـام
يــخت صـدام مع جــولـة نـهــريـة رائـعـة)
ـبـاراة كـنـا نـريـد أن حـتى جـاء مـوعـد ا

الـبـارزاني ان (حكـومة كـردستـان وحل
إقــرار قـانــون الـنــفط والــغـاز االحتـادي
سـتواصل التـنسيق والتـعاون مع بغداد
لالســتــمــرار في إنـتــاج وتــعـزيــز قــطـاع

الطاقة في اإلقليم).
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ـــنـــسـق الـــرئـــاسي مـن جـــانـــبه قــــدم ا
االمـريكي (إيـجازاً عن زيـارتهم في األيام
ــاضـيــة إلى بـغــداد وأربـيل الــقـلــيـلــة ا
واتــفق اجلــانــبــان عـلى أهــمــيــة تــذلـيل
الــعـوائق أمـام تــطـويـر قـطــاع الـطـاقـة)
ومـضى الـبيـان الى القـول ان (اجلانـب
نـاقشا سبل توطيـد العالقات ب االقليم
ــــتـــحـــدة كـــمـــا شـــهـــدت والـــواليـــات ا
ـنـاقـشـات تـأكـيداً مـتـبـادالً عـلى أهـمـية ا
تـعزيز الـتجارة واالسـتثمـار والطاقة في
االقـليم ووالـعراق). ويأتي ذلك بـالتزامن
مـع تواجد الـبارزاني في سويـسرا على
خــلـفــيـة مــشــاركـته في مــنـتــدى دافـوس
ـديـنة الـسـويسـريـة التي االقـتـصادي بـا
نتدى اسمـها حيث التقى عددا يـحمل ا
مـن قـادة ومــســؤولي دول الـعــالم هــنـاك
ونــاقش مــعـهم ســبل تـوطــيـد الــعالقـات
االقـتـصـاديـة بـ اقـلـيم كـردسـتان ودول
اوربــا واخلــلـيج خــصــوصـاً في مــجـال
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الـــقــوات األمــنــيـــة صــدرت لــهــا أوامــر
واضــحــة بــإلــقـاء الــقــبض عــلى كل من
تـسـول له نـفـسه العـبث بـاألمن والـقـيام
بـــإطالق الــتــار خالل او بـــعــد انــتــهــاء
ـبـاريات) وتـابع ان (األجـهزة األمـنـية ا
ــدني شــرعـت بــنــشــر مــفـــارز بــالــزي ا
والـعـسـكـري في مخـتـلف مـنـاطق البالد
وتــســخــيـر اإلمــكــانــات من أجل الــقـاء
ــهم الــقـــبض عــلى الـــعــابــثــ وتـــقــد

للعدالة).
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واصـيب شخصان في ميسان بعيارات
نـاريـة طائـشة اطـلـقت خالل االحتـفاالت
نـتخب العراقي ببطوله ـناسبة فوز ا
كــاس اخلــلـيج الــعــريي بـنــســخـته 25.
وقــال مـصـدر امــني لـ(الـزمـان) أمس ان
ـصـاب نـقال الى مسـتـشفى الـشهـيد (ا
الـصـدر لـتـلـقي الـعالج) واعـلـنت قـيادة
عـمـلـيـات مـيـسـان عن الـقـاؤهـا الـقـبض
عـلى عدد من مـطلـق العـيارات الـنارية
دون ذكــر عـــددهم.   واعــلــنت الــهــيــئــة
الـــعــامــة لـــلــكــمـــارك عن اعــادة اصــدار
ارسـالــيـة نـكـهـات عـذائــيـة سـائـلـة عـبـر
مــركــز كــمــرك طــريـبــيل  احلــدودي الى
اجلــانب االردنـي مــخــالــفـة لــلــضــوابط
والـشروط االسـتيراديـة. وأكدت  الهـيئة
فـي بيان أمـس ان (عمـلية االعـادة تمت
من خـالل جلـنـة مـخـتـصــة شـكـلت لـهـذا
الـغـرض وفـقا  لـقـانـون الـكمـارك الـنـافذ
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ـــدان مـن خـــطـــورة هـــذا الـــتـــصـــرف ا
شـــرعـت بـــإجـــراءات األمـــنـــيـــة وألـــقت
الـقـبض على 27 مـتـهمـاً في بـغداد و38
آخـــرين فـي بـــاقي احملـــافـــظــات حـــيث
سـيتم تـقد هـؤالء الى العدالـة ليـنالوا
ـواطـن الى جـزاءهم الـعـادل) داعـيـا ا
(اإلبـالغ عن األشــخـــاص الــذيـن قــامــوا
بـإطالق الـعـيـارات الـناريـة بـعـد انـتـهاء
مـبـاراة كـأس خـلـيجي  25وتـوثـيـق هذا
األمــر). وكــان قــائـد عــمــلــيـات مــيــسـان
الـفريق الركن محمد جاسم الزبيدي قد
وجه الــقـطـعـات األمـنـيـة بـاالنـتـشـار في
احملـــافـــظــة.وحـــذر الـــزيـــدي في بـــيــان
ــواطـنـ من اطالق الـرصـاص احلي (ا
نتخب الوطني) متوعداً في حال فوز ا
(بــاتــخــاذ اإلجــراءات الـقــانــونــيــة ضـد
مــطــلــقي الــعــيــارات الــنــاريــة). واعــلن
الــنــاطق بـاسم الــقــائـد الــعــام لـلــقـوات
ـسـلـحـة الـلـواء يـحـيى رسـول صـدور ا
أوامـر بالقـاء القبض عـلى مطلـقي النار
خالل او بـعـد انـتـهـاء خـتـامي خـلـيـجي
25. وقــــال ان (االعــــراف الـــســــمــــاويـــة
ـراجع الــديـنـيــة والـقـيم والــتـعـالــيم وا
االخـالقيـة حرمت إيـذاء اآلخـرين وسلب
أرواحــــــــــــــــــهـم دون ذنــب ونــالحـظ ان
الـبعض قد جتـرد من اإلنسانـية ويقوم
بـاالحـتــفـال بـطـريـقـة غـيـر قـانـونـيـة من
خالل رمي العيارات النارية في مختلف
ـناسبات) الفـتا الى انه (بالتزامن مع ا
نـــهـــائي كــأس خـــلـــيــجي  25نـــؤكــد ان

اخملــتـصـة لـلـكــشفِ عن مالبـسـات هـذا
اإلعـتـداء وبـيان أسـبـابه). وطـالب نائب
ـان شـاخـوان عـبـد الـله في رئـيس الـبـر
ة الحـقة مـرتـكبي جـر وقـت سابق  
قـتل عـائلـة كـردية داخـل أراضيـها.ودان
عـبد الـله في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ة اإلعتداء اآلثم على عائلة كردية (جـر
من مـحافظة دهوك تعرضوا إلطالق نار
داخـل األراضي الــتــركــيـــة في الــطــريق
الـرابط ب نـصيـب ماردين وأدى إلى
إسـتـشـهـاد خـمـسـة من أفـراد الـعـائـلة)
مـطــالـبـا احلـكـومـة الـتـركـيـة بـ(مالحـقـة
ـة والقصاص منهم مـرتكبي هذه اجلر
بــالــقـانــون) ودعــا إلى (ضـرورة إطالع
مـجـلس النـواب عـلى حيـثـيات اإلعـتداء
عـــبــــر وزارة اخلـــارجـــيـــة والـــســـفـــارة
الـعراقيـة في تركيـا). وأعلنت الـسلطات
فـي بــيـان امـس (اعــتــقـال  4 أشــخــاص
يـشـتــبه بـتـورطـهم بـحـادثـة قـتل عـائـلـة
عـــراقــيــة). ولــقى  4عــراقــيــ حــتـفــهم
وأُصـيب آخـر إثـر حـادث إطالق نـار في
الـقـت الـقـوات االمـنـيـة تــركـيـا.في وقت 
الـقـبض عـلى  65مـتـهـمـاً قـامـوا بإطالق
الـنار بـعد انـتهاء مـباراة كـأس اخلليج.
وقــال بـيــان تـلـقــته (الـزمــان) امـسه انه
(الـبـعض اصـر عـلى االحـتـفـال بـطـريـقة
ـا أدى الى إصـابة 24 غـيـر قـانـونـيـة 
مـواطنـاً في بغداد و39 آخـرين في باقي
احملــافـظــات) وأضـاف انه (مـع حتـذيـر
األجـهـزة األمـنـيـة في أكـثـر من مـنـاسـبة

ُـتَّهم دون الـرجوع إلى وتـوقـيعـها من ا
مـديــر الـفـرع). مـضـيـفـا إنَّ (إجـراءاتـهـا
الـتحـقيقـيَّـة والـتدقيـقيَّـة وبعد االطالع
عــلى األضـابـيــر اخلـاصَّـة بـالــشـركـتـ
ـتـــ تـــوصَّــلـت إلى أنَّ إحــدى األهـــلـــيـَّ
الـشركـت مـدينة حتـاسب ضريـبي منذ
ـــبـــالغ الـــعـــام  2014 ولـــغــــايـــة اآلن 
ضـخمـةٍ فيـما تبـيَّن أنَّ الشـركة األخرى
مـديـنـة أيـضـاً "حتـاسب ضـريـبـي" لـعام
ـبـلـغ قدرُه  96 مـلـيـون ديـنار).  2022 
مــؤكـدة أنه ( تـنــظـيم مـحــضـر ضـبطٍ
ُتَّهم أصـوليٍّ بالعـمليَّـة وعرضه رفقـة ا
ــضـــبــوطــة عـــلى قــاضي ُـــبــرزات ا وا
ُـخــتص الـذي قـرَّر تـوقـيف الــتـحـقـيق ا
ـــادة  340 من ــهـم وفق أحـــكــــام ا ُــــتـَّ ا

قانون العقوبات العراقي).
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كـما أعـادت السلـطات التـركية جـثام
خـــمــســة أشـــخــاص من أهـــالي دهــوك
قــضـــوا في هــجــوم مــســـلح. وطــالــبت
وزارة اخلـــارجـــيـــة اجلـــانب الـــتـــركي
بـتحـقيق عاجل في مـقتل عـائلة عـراقية
عـــلى اراضــيـــهــا.واعـــربت الــوزارة في
بـيان تلقته (الـزمان) امس عن (تعازيها
ـواطـن ـواسـاة لـعـائـالت ا وخـالص ا
الـعراقـي الـذي قُتِـلوا في تـركيا امس
إثـرَ تــعـرضـهم إلطالق نـار عـلى مـركـبـة
كــانت تـقـلــهم) داعـيـا اجلــانب الـتـركيّ
الـى (بـذل اجلــهــود إلجــراءِ الــتــحـقــيق
بــشـكلٍ عـاجل وبـالــتـعـاون مع اجلـهـات

ـة لـــشــركــتــ وتـــوقــيع كــتـب بــراءة ذمـَّ
أهـلـيَّتـ للـمُقـاوالت من دون علم مُـدير
الـفرع أو مـسؤول شـعبـة الشـركات فيه.
واشــار الـبـيــان الى ان (مـكــتب حتـقـيق
الـهيئـة في ميسـان بادر فور تـلقّيه تلك
ـــعــلــومـــات إلى تـــألــيف فـــريق عــملٍ ا
ُحـافظة واالنـتقـال إلى دائرة ضـريبـة ا
حـــيث تــمـــكَّن من ضــبـط الــوكــيل األول
ة للـضرائب في ُـدير فـرع الـهيـئة الـعامـَّ
ُـحافظة فـضالً عن ضبط كتب براءات ا
الذمَّة وسجلَّات الصادرة والواردة التي
َّ تـنـظـيـمـها تـخصُّ تـلـك الكـتـب; الـتي 
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كــشـفـت هـيــئـة الــنــزاهـة االحتــاديَّـة عن
ضـبـطهـا  مـسـؤولٍا في ضـريـبة مـيـسان
نـــظـم   كـــتب بـــراءة ذمَّــــةٍ لـــشـــركـــتـــ
أهـلـيَّـتـ والـتـسـبُّب بـالـضـرر الـعـمدي
ال العام.وقالت دائرة التحقيقات في با
الـهيئة في بـيان توضيح   عن الـعمليَّة
ـوجب مُــذكَّـرةٍ قـضـائـيَّـةٍ الــتي نُـفـذَت 
بـتلـقيهـا معـلومـاتٍ تُفيـذ بإقـدام الوكيل
ُدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب األول 
في مُـــحــافــظــة مــيــســان عـــلى تــنــظــيم
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أربيل

العالقة الزوجيـة الناجحة شرطـها..الثقة  ودلـيلها أن كليـهما يعرفان
. هل حاصل هذا عندكما ?احجو الصدك. وبايل كلمة السر في ا

} } }
(لـو أنـبـأني الـعـراف..انك يومـا سـتـكـون حـبـيبـي..لم اكتـب غزال في

رجل). ماذا تتمن (تتمنى) لو أنبأك العراف!
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ارجـو من زمالئـي االعزاء الـذيـن يعـدون او يـقـدمـون الـبـرامج االقـتـصـاديـة  واالسـتـثـمـارية
الـية في القـنوات التـلفزيـونية  االلـتفات الى شـريحة مهـمة من اجملتـمع  جتاوز عددهم وا
ـليون   واذا اضـفنا لـهم عوائلـهم  فالـعدد يكـون في حده االدنى ستـة مالي  فهل من ا
ستهلك عن البنى عاد وا الي  واالكتفاء باحلديث  ا عقول  االبتـعاد عن معاناة هذه ا ا
ـشـاريع الورقـية والـلـهاث وراء االخـبار اآلنـيـة التي تـنشـرهـا الوزارات عـبر االقـتصـادية وا
عني بنية على بالونات رقمية  يتحدث عنها بعض ا مواقعها الدعائية  او التصريحات ا

في هذا البرنامج او ذاك ..
الي سـكوت عـنه في تلك الـبرامج  هـو احلـاالت االنسـانيـة التي يـعيش حتت وطـأتهـا ا ا
صـارف االهلية  حـيث تدنت اسعـار اسهمها الـى درجة بائسـة  وبعضها من مـساهمي ا
وصل الى دون سـعـر رغـيف اخلــبـر ( مـثـال : سـعـر ســهم مـصـرف الـشـرق االوسط 140
فلـسا !!) ومـضت مـدة طويـلـة على عـدم عقـد جـلسـة لـهيـئته الـعـامة  كـمـا لم يوزع اربـاحا
ركزي العراقي  صـرف يحمل الدرجة ( A) في تقـييمات البـنك ا ساهـميه  بينـما هذا ا
يوم كـان مـسـموحـا له في الـدخول الـى نافـذة بـيع العـمـلة  وهـي النـافـذة التي تـدر اربـاحا

كبيرة للمصارف ! 
وايـضـا (مــصـرف اربـيل  سـهـمه بـ  110فــلـوس) و (مـصـرف بـابل  70فــلـسـا) (مـصـرف

اخلليج  160فلسا) وغيرها .. 
ـصارف  هل يـجـد الـزمالء صـعـوبة  في اسـتـضـافـة رؤسـاء مـجـالس االدارات في تـلك ا
صـارف التي تـدنت اسعـار اسهـمهـا بشـكل مريع  وتـسألـهم عن اساب وشـبيـهاتـها مـن ا
واعيد عـقد اجتـماعات الـهيئات الـعامة   وان عـقدتها  اذا لم تـعد تهتـم  هذا الـتدني  و
فتختار اربيل والـسليمانية مكانا لالنعقاد حلرمان مساهمي بغداد وبقية احملافظات بسبب
واطـنـ شراء الـبـعد اجلـغـرافي  وضعف ذات الـيـد   واالسـتفـسـار عن اسبـاب عـزوف ا
ــالــيـة  ومــاهي االعــذار في عــدم تــوزيع االربـاح اســهـمــهــا في ســوق الـعــراق  لألوراق ا
ـصارف الـناجحـة التي اوفت سـؤول في ا للـمساهـم  ونـامل ان تسـتضـيف البـرامج ا
بالـتزامـاتها امـام مسـاهمـيها مـثل ( مصـرف بغـداد سهـمه االن دينارا و 380 فـلسا ووزع
ـصـرف االهـلي سهـمه ديـنارا و 280 فـلـسـا ووزع ارباحـا مـجـرية) اربـاحا مـجـزية ) و ( ا
صـرف الدولي االسالمي سهـمه دينار و 750 فلـسا ووزع ارباحا مـجزية ) و(مصرف و(ا

التنمية الدولي الذي وزع ارباحا مجزية)  الخ..
ان اظــهــار الــلـــون االبــيض  امــام الــلــون االســـود  مــطــلــوب  كي تــأخـــذ تــلك الــبــرامج
ـسـاهـمون ـكـيالـ   فـا ـتـلـقي  دون اتـهـامهـا بـالـكـيل  الـتـلـفـزيـونـية مـصـداقـيـتـها عـنـد ا
صـارف في السـابق مثل : وعوائـلهم  يـعيـشون االن دوامـة استـذكار مـا آلت اليه يـعض ا
(مصـرف البـصـرة الدولي الـذي ذهبت امـوال مسـاهـميه مع الـريح  ومصـرف دار السالم
ركـزي وحلـقه مصـرف الـشمـال  وقـبلـهم مـصرف دجـلة الـذي وضع حتت وصـاية الـبـنك ا
والـفـرات وتـلـوح بـاألفق  مـصـارف اخـرى .. امـا مـصرف " الـوركـاء" فالزال حتـت غيـاهب

سؤال مساهميه ومودعيه .. فاين هو ?
ـعاجلـة انـسانـيـة سـريعـة من قـبل الـبنك نأمـل ان يحـظى نـداء من تـورط بشـراء االسـهم  
ـصـارف ــالـيـة  ورابــطـة ا ـركــزي الـعـراقي ودائــرة مـسـجل الــشـركـات وهــيـئـة االوراق ا ا
اخلاصة .. فاجلـرح غائر .. غائر  السيـما ح نعرف ان سيدة ارمـلة باعت ارض ورثتها
عن زوجـها  بسـعر مائة مـليون دينـار  واستثمـرتها بشـراء ٦٠ مليون
ـصـرف الـشـرق االوسط قــبل ٤ اعـوام عـلى امل ان تـسـد ســهم 
رمـق اوالدهـــــا مـن االربـــــاح .. لــــــكن لـم حتـــــصـل عـــــلـى شيء 
بـلغ ثـمانـيـة مالي فـاضطـرت الى بـيع اسـهمـهـا بعـيون دامـعـة 
ـلـيـون ديـنـار  رافـعـة يـديـهـا الى الـله شـاكـيـة عـلى من ونـصف ا

تسبب بضياع عائلتها وخسارة 91 مليون دينار !

ال جديـد في قـولي : ان الـرياضـة جنـحت في تـمـت الـنـسـيج االجتـمـاعي الـعراقـي  بيـنـما
فـشلت السـياسة في ذلك  وهـو من صلب وظائـفها  بل وتـمكنت الـرياضة فـي غضون أيام
زاج طوال عقدين معدودات من صنـاعة مزاج اجتماعي رائق  فيما عكرت السياسة هذا ا

 ووصلت به حد التطرف في بعض مراحل العملية السياسية .
 وال أظنكم نـسيتم ماذا فعل فـوزنا ببطولـة كأس آسيا عام  2007يوم كـانت اخلناجر تترى
على جـسد الوطن وصـدور العـراقي  وكـيف ضمـد كأس البـطولـة جروحنـا الغـائرة  لكن
ـزاج الرائق جدا باتخاذ السياسيـ لم يكونوا من النبـاهة والروح الوطنـية الستثمار ذلك ا
اجـراءات سيـاسـية من شـأنـها تـمـك الـعـراق من عـبور مـحن تـطل برأسـهـا من كل زقاق 
زاج يـروق ثانـية  لـتلـتئم واخـتصـار الزمن السـترجـاع األنفـاس وبدء الـنهـوض  وها هـو ا
اللحمة الـوطنية من زاخو الى البصرة مرورا ببغـداد واألنبار في واقعة وطنية ال مثيل لها 
صـدقـوني ليس الـكـأس هو الـهدف  بـل الغـاية هي الـوطن حتـديدا  وان اسـتـعادة سـيادته
فقودة هي التي دفعت هـذه احلشود للزحف الـكبير الى بصرتـنا احلبيبة  دنيـة ا وهويته ا
ا لـكن الـوطن بـوصفه هـدفـا جتسـد بـرغبـة الـفوز بـكـأس بـطولـة اخلـليج الـعـربي  تأمـلـوا 
صدحت به حناجر اجلـماهير  لقد غدت الـبصرة قبلة ظاهـرها رياضي وجوهرها سياسي
 ومـنارة تـستـحق الطـواف حولـهـا والتـوثيق فـيهـا  كمـا هي حـال ساحـة التـحريـر في عام

 2019التي صارت لها قدسية سياسية خاصة  ال تقبل الضمائر احلية اال بزيارتها
طعم التركي عتـصم والتقاط الصور مع ا وتسجيل شرف االنـتماء للوطن بالتجوال ب ا

رمز ثورة تشرين . 
فرحة الفـوز التي عمت بيوت الـعراقي  واالعالن عن شـرف االنتماء لـلوطن الذي عبر عن
نـفسه باحلضـور للبـصرة  وفي ساحـات االحتفال في جـميع احملافـظات  وقبـالة شاشات
التلـفزة  يـجب أال تنسـينـا الدور الكـبيـر الذي بذله الـفنـانون العـراقيـون والعرب  اذ مألت
نـظمـ للبـطولة  ؤازرة ا أغـانيـهم ميادين االحـتفـال وأوقات الفـضائـيات احمللـية والعـربيـة 
ـشــاعـر الــوطــنـيــة لــدى اجلـمــهـور  وبث روح احلــمـاس فـي نـفــوس الالعــبـ  والــهــاب ا
والترحيب بضيوف العراق  وحث اجلموع على التوجه للبصرة وتشجيع منتخبنا الوطني.
باشـرة في تعميق الوحـدة الوطنية وهـذا يعني ان للـرياضة والفن أدوارهمـا الكبيرة وغـير ا
ب ألـوان طيفـنا االجـتماعي  واالعالء من سـمعـة الوطن  وتـبديد احلـواجز النـفسـية التي
عزلـتنا عن عمـقنا العربـي  ولعل ما قامت به الفـنانة الكـبيرة أحالم مثال لـلمشاعـر القومية
ـثله العراق المـته العربية ـعرفة ما  الـطافحة في دواخل أبـناء العروبـة الذين يعرفون حق ا

واالسالمية .
أظن ان من أبرز دروس بطولة ( خليجي 25) التي أذهلت اجلماهير العربية من احمليط الى
اخلـلـيج  ولـفـتت أنـظـار الـعـالم لـبالدنـا الـتي مـضى عـلـيـهـا عـقـدان وهي حتـتل ذيل قـائـمـة
اهتـمامـات األسرة الدولـية  هو ضـرورة االستـثمار وبـشكل مخـطط  له في الريـاضة والفن
وصـدة وحلـحلـة األزمات ـقدورهـا فتح األبـواب ا فـاتيح الـتي  ـداخل وا والـثقـافـة  فهي ا

اخلانقة في اطرها السياسية وغير السياسية .
لـقـد أسـعـدني مـضـمـون حـديث دولـة رئــيس الـوزراء مـحـمـد شـيـاع الـسـوداني مع أعـضـاء
نتخب الوطني ومالكه التدريبي وبحضور رئيس احتاد كرة القدم بأن لدى احلكومة خطة ا
ا ان الفـن والثقافة كما دى مع االحتـاد استجابة للشـغف اجلماهيري بـاللعبة  و طويلة ا
زاج االجتماعي واشاعة هي الرياضة من شـأنهما تهذيب األذواق وتـنمية الوعي وترطـيب ا
خـتـلف أشـكـالـها ـاثلـة لـلـفـنـون  الـبـهـجة واشـبـاع احلـاجـة لـلتـرفـيه  لـذا البـد من خـطـة 
ـهرجـانات ـعارض الـتشـكيـليـة وتنـظيم ا ـوسيـقيـة وا ـسارح وقـاعات الـعروض ا كتـشيـيد ا
الفنية الـرصينة  وانشاء ساحات خاصة لالحـتفاالت في احملافظات  ولعل في مقدمة تلك
ـهمـة هي دار األوبـرا في الـعاصـمـة بغـداد الـتي طال ـنـشآت الـفـنيـة ا ا
انتظـارها  ما أرجوه أال يلتفت السوداني الى األصوات التي تناصب
ـكن لـلحـياة ان تـنـتعش بـغيـاب الـفنـون  نتـحدث الـفن الـعداء  فال 
عن فن يـرتـقي بـالـذوق واحلس اجلـمـالي  ولـيس عـلى غـرار احلفل
الــفــني (.....) الــذي اقـيم  فـي سـاحــة االحــتـفــاالت الــكـبــرى اثــنـاء

نتخب الوطني   لعلي بهذا النداء أسمع ردا .     استقبال ا

نـشاهـدها عـلى شاشة كـبيـرة قالـوا لنا
اذهـــبــوا الـى ســاحـــة الــطـــيــران  –في
الـبـصرة تـوجد سـاحة الـطـيران مـثلـما
كـان جزء مـوجـودة في بغـداد-. قـسم ا
لـلشباب وجزء للعوائل واجللوس على
ـــا اضــــطـــرني األرض غــــيـــر مــــريح 
لــلــذهـاب بــالــقــرب من" شـنــشــول مـول
ــبـــاراة مع جــمع غـــفــيــر من "لـــرؤيــة ا
اجلــمــهـور وتــفــاعـلــنــا مع الـتــغــيـرات
ــبـاراة حـتى الــدرامـاتـيــكـيــة لـنـتــجـة ا
ـباراة الـلـحـظة األخـيـرة وإعالن حـكم ا

الـرومـاني فـوز العـراق بـكأس خـلـيجي
25. وابـــــتــــدأت االحــــتــــفـــــاالت في كل
شـوارع البصـرة ومع كل احتـفال هناك
من يــصـر عـلى تــعـكـيـر صــفـو الـفـرحـة
,بـأستخدام الرصاص احلي على الرغم
اعـــتــقــال الــبـــعض وتــوجــيـه عــقــوبــة
قــانــونـيــة لــكن مـا يــثــيـر االســتــغـراب
احــيـــانــا يــطــلق الــرصــاص من رجــال
اجلـيش والـشـرطـة كـتـعـبـير خـاطئ عن
الــفـرحـة واالنـتــصـار . طـفـلــة صـغـيـرة
تــعـرضت إلى رصـاصـة من هـذا الـنـوع

في الـكتف ومن حظهـا أن الرصاصة قد
ســـقــطت من االعـــلى عــلـــيــهــا لـــتــكــون
إصـابـتـهـا خـفـيـفـة. في كل مـنـاسـبة من
هـــذا الــنــوع نــقـــدم خــســائـــر بــشــريــة
وإصـابـات كـسور وخـتـناق بـسـبب عدم
االلـتـزام بالـتوجـيـهات وتـساهل الـدولة
مع اخملـالـف لـلـقانـون. فـكيـف سيـكون
شـعـور ام الشـاب وأهل الطـبـيبـة الذين
فـقدت عـوا ئـلهم هـؤالء بالـتدافع بـينـما
يـرقص بسـعادة من سبب هـذه األخطاء
ـــاذا ســوف تــشـــعــر األم احلـــزيــنــة  

خلـسارتهـا فقيدهـا أو ابنتـهم ام تشعر
بالفرح  لفوز العراق بكأس اخلليج!

ظاهر امـا آن األوان لتخلص مـن هذه ا
اخلــطــيـرة. الف مــبــارك لـفــوز الــعـراق
ديـنـة البـصـرة على مـا قـدمته وشـكـرا 
ــوذجــا الــكـرم مـن صــورة مــشــرقــة و
والــطـيـبـة وحـسن الـضــيـافـة. والـشـكـر
مـوصول لكل اجلهود التي ساهمت في
جنــاح خــلــيـجي  25 والـى مـنــاســبـات
أخـرى نعـزز اإليجابـيات ونـتخلص من

السلبيات.

b¼UA∫  جمهور وكاتب السطور في ملعب جذع النخلة
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ـشاريع افـتـتـحت كـربالء عـدداً من ا
ـا يـتالئم الـصـحـيـة في احملـافـظة 
سـتوى الـصحي واخلدمي مع رفع ا
. وقـال احملـافظ نـصـيف لـلـمـواطــنـ
اخلـــطـــابي فـي تـــصــريـح تـــابــعـــته
(الـزمـان) امس ان (كــربالء افـتـتـحت
مركز الكوثر الصحي في منطقه حي
الــغــديـــر ضــمـن مــشـــاريع تــنـــمــيه
األقـالــيم عـلى مـســاحه الـفـ و500
) مـشـيراً مـتـراً مـربعـاً وذو طـابـقـ
الى ان (كلفته اإلجمالـية بلغت مليار
و835 مـــلــيـــون ديـــنــار) واوضح ان
ركـز يضـم عدداً من غـرف اخملتـبر (ا
والـسـونـار وطب األسـنـان واألشـعة
الكــات الــطــبــيــة فــضالً عـن غــرف ا
والصـحيـة والصـيدلـية) مـضيـفاً ان
ـركز (دائـرة صـحه كـربالء جـهـزت ا
ـولـده سـعـة مـلـيـون واكـثـر من 27
ـركـز سـيـخـدم الف) الفـتـاً الـى ان (ا
نــحــو 3 االف مــواطـن ضــمن مـــركــز

احملــــافـــــظـــــة) وبـــــ ان (مـالكــــات
الـــــدائـــــرة تـــــولّت الـــــتـــــصـــــامـــــيم
ـركـز وبـالـتـعاون واخملـطـطـات في ا
مع الدائرة الهنـدسية في احملافظة)
مـؤكــداً ان (اإلفـتـتـاح جــاء بـحـضـور
الـــــوزيــــــر صـــــالـح احلــــــســـــنـــــاوي
واحملــافـظ) واكــد احلــســـنــاوي في
تصـريح امس (إنـشاء مـستـشفى في
قضاء الهـندية ضـمن خطة الوزارة
لــتــعــزيـز اجلــانب الــصــحي وبــنـاء
مركز صحي اخر للمحافظة) منوهاً
الى (الــعـــمل لــتـــأهــيل مـــســتـــشــفى
احلــســ و األطـفــال و مــســتــشـفى
الـنـســائـيـة في كــربالء إلدخـالـهـا في
اخلـدمـة مـسـتــقـبالً ضـمن الـبـرنـامج
احلـكـومي). من جـانب اخـر اطـلـقت
ـؤثرات مديـريه شـؤون اخملـدرات وا
الـعـقـلـيـة في كـربالء  بـالـتـعـاون مع
قـــــــسـم اإلعـالم واإلتـــــــصــــــــاالت في
احملــافــظــة حــمــلــة تــوعــويه بــشـأن
مخاطر اخملدرات في احملافظة. وقال
بـــيـــان تــــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان

ــديـريـة بـاشــرت بـتـوعـيـة (مالكـات ا
ـــنــاشـــيــر الــشـــبــاب عَـــبــر تـــوزيع ا
ـخاطر اإلدمـان واثارها التـعريفـية 
السلبية على حياة اإلنسان) مضيفاً
ان (احلمـلـة حذرت من خـطـر انتـشار
ـبـادرة جـاءت ـة) وبـ ان (ا اجلـر
بالتعاون مع قسم العالقات واإلعالن
في قـــيـــاده شـــرطه كـــربالء وشُـــعب
الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة في احملـافـظة).
واعـدّت مــديـريه بـيـئــة كـربالء خـطه
إلدارة محـمـيه قضـاء احلـسيـنـية في
احملافظة إلدخالـها في الئحة التراث
ي. وقــال مـــديــر الـــبــيـــئــة في الــعـــا
احملافظة حامـد عبيد في تصريح لـ
(الـزمـان) ان (خــطه تـهـدف الى إدارة
مـحمـيـة احلـسيـنـيـة وتشـكـيل جلـنة
ديرية الى جانب فنية مشتركة من ا
ورئـــاســـة جــامـــعـــة كـــربالء إلجــراء
ـقـتــرحـات األحـيــائـيـة الـدراســات وا
واإلجـــتــــمــــاعـــيــــة الالزمــــة إلعـــداد
مــنـظــومـة وطــنــيـة من اجل احلــفـاظ
عــلى احلــيــاه الــفـطــريــة والــتـنــمــيـة

ــســتــدامــة في كــربالء) الــريـــفــيــة ا
واضـاف ان (الــفِـرق الــفـنـيــة بـحـثت
إجـــراء الــتــدابــيــر الـــفــعــالــة حلــفظ
الطـبيعـة و التـنوع البـيولـوجي لها
للبقـاء في البيئـات الطبيـعية فضالً
ــــــــهــــــــددة عـن إعــــــــادة األنـــــــــواع ا
بـاإلنـقـراض واعـادتـهـا الى وضـعـها
الـطبـيـعي عَبـر وضع اسـتـراتيـجـية
وخــــطط خــــاصـــة). وفي مــــيـــســـان
ـــســتـــشــفى وصـــلت نِـــسب إجنــاز ا
ـئـة. وذكـر مـديـر التـركي الى 93 بـا
صــحــة احملـــافــظــة عــلي الــعالق  لـ
ـسـتـشفى وصل (الـزمان) ان (بـنـاء ا
الى مراحل اجناز متقدمة وسيدخل
اخلـــدمـــة قــريـــبــاً) مـــشـــيــراً الى ان
ــســتـشــفى بــســعـة 490 ســريـراً) (ا
واوضح ان (الـــتـــوجــيـــهـــات جــاءت
ــشـروع بــتــســريع الــعــمل إلكــمــال ا
ودخوله في اخلدمـة قريـباً) مضـيفاً
ان (العـمل جارٍ عـلى توفـير األجـهزة
الـــطــــبـــيــــة واخلـــدمــــيـــة وصـــاالت
الـــعـــمــــلـــيـــات والــــطـــوار وقـــسم
احلــروق ودور األطــبــاء من شــركـة
الــيــكــتــا الــســويــديــة). ونــفـذ فــريق
الـعـنقـاء في مـيـسـان حمـلـة خـدمـية
لتظيف كورنيش السراي باحملافظة.
وقـــال األديـب مـــحــــمــــد رشـــيــــد في
تـــصـــريح لـ (الـــزمـــان) ان (الـــفـــريق
اجــرى حــمــلــة طــوعــيـــة لــتــنــظــيف
الــــكــــورنـــــيش مـع فــــريـق مــــواهب
األطفال) مـبينـاً ان (االطفال تـبرعوا
بـزهـريـات لإلسـهـام بـزيـادة جـمـالـية
الــــكــــورنــــيش) وتــــابع رشــــيــــد ان
ـرفأ الـثـقافي (احلـملـة تـنوعت بـ ا
وكورنـيش عـواشـة و تنـظـيف نصب
العالم عـبد اجلبـار عبد الـله) مؤكداً
(اسـتــمـرار احلـمالت ونـشــر مـفـهـوم
الـنـظـافـة وتـكـثـيف الـزراعـة من اجل

يسان).   حتس الواقع البيئة 
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ــائي عــززّت مــيـــاه األمــطــار اخلـــزين ا
والـواقع الـزراعي في مـحـافـظـة ذي قـار
ـــائــيــة في ــوارد ا بــحـــسب مــديـــريــة ا

احملافظة. 
ــائـيـة في ذي قـار ـوارد ا وقــال مـديـر ا
عـبـد الرضـا سـنيـد في تـصريح تـابـعته
(الــزمـــان) امس ان (غــزارة األمــطــار في
منـطقة اجلـنوب اسهـمت بنجـاح اخلطة
الـزراعـيـة) وب ان (هـذا الـتـعـزيـز جاء
ياه نـطقة من ازمـة شح ا بعـد معانـاة ا
ـنـاخيـة وقـلة الـثـلوج بـسـبب الظـروف ا
ــرتــفـــعــات في شـــمــال الــعــراق عــلـى ا
ـائـيـة مـاادى الى وإنـعـدام اإلطـالقـات ا
ـطــلــقـة من الــسـدود قـلــة الــتـصــاريف ا
اخلـزنـيـة بـإجتاه مـحـافـظـات اجلـنوب)
مـــشـــيـــراً الـى (تـــأثـــيـــره عـــلى اخلـــطط
سـاحات الـزروعة الزراعـية وتـقلـيص ا

اضية). بالنسبة لألعوام ا
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واضاف سنـيد ان (كميـات األمطار التي
ــوسم اجلــاري عـززت إرواء هــطــلت بـا
نطقة وكذلك إجناح كميات كبيـرة من ا
اخلطة الزراعية وزيادتها الى نحو 222
الف دو فـي احملــــافــــظــــة فـــــضالً عن
ياه في نـهري الغرّاف ارتفاع منـسوب ا
والـــفــرات األمـــر الـــذي ادّى الـى زيــادة
الـتــصـاريف الــداخـلــة في هـور احلــمّـار
واألهوار الوسطى في قـضاء اجلبايش
ومـا زالت الــتــصـاريـف تـتــدفق بــإجتـاه
ــــنـــاســــيب) ولــــفت الى ان األهـــوار وا
(اخلطة الـزراعية شـملت مسـاحات اكثر
من احملـددة سـابـقـاً الى جـانب مـتـابـعة
ديرية لـلتصاريف الـواردة واحملافظة ا
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راشنة ناوبة وا عليها والعمل بنظام ا
ورفع التـجاوزات لـتأمـ كمـيات كـافية

قترحة).  إلجناح اخلطة الزراعية ا
في غـضـون ذلك اطـلّـعت وزارة الـزراعة
على واقع احلـنطـة في محـافظـة كركوك.
وقــال بــيـــان تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان
ـــزروعــات الـــتــابـــعــة (دائـــرة وقــايـــة ا
لــلـوزارة اجتـهت الى حـمـالت مـكـافـحـة
لـلـحـنـطـة بـالـتـعـاون مع مـديـريـة زراعة
ـركز اإلرشـادي في احملافـظة كركـوك وا
ـزارعـ تــتـضـمّن تـعـريـف الـفالّحـ وا
ـكـافــحـة واإلسـهــام بـنـجـاح بـأهـمــيـة ا
حـمالت مـكافـحـة ادغـال احلنـطـة فضالً
عـن الــتـخــلص مـن األدغــال الـتـي تـؤدي
ـو الــنـبـات) وبـ ان الى الــضـرر في 
(احلــمالت حــضــرهــا مــديــر عــام دائـرة
الــوقــايــة ســمــيــر عــبـد الــرزاق حــسن
ومــعــاون مـــديــر زراعـــة كــركــوك احالم
فخـري الـدين ومدراء اخـرون وعدد من
طـلـبـة كـلـية الـزراعـة في جـامـعـة كـركوك
واخملـتـصـ في الـشـأن الـزراعي) الفـتاً
الى (تنفيذ حملة في ناحية يايجي قرية
25 تركالن للتوعية بإدارة اآلفات

الـزراعـيـة الـتي تـصـيـب حـقـول احلـنـطة
ـبـيـدات احملـلـيـة ومــكـافـحـة األدغـال بـا
وفق مــواعـيــد مــحـددة لــعــمـر الــنــبـات
ــنــاسـبــة وحتــديـد ــبـيــدات ا ونِــسب ا
ـنـاسـبـة فضالً عن ـنـاخيـة ا الـظـروف ا
ـرشـات). عـلى صـعـيـد متـصل تـعـيـيـر ا

ارتفع مـعدّل إنـتاج الـعسل ألكـثر من 12
الـف طن في مـحـافــظـة الـبـصــرة لـلـعـام
اجلــاري بـحــسب الــوزارة. وذكـر مــديـر
الـزراعة في الـبـصرة هـادي حـس في
تـصـريح امس ان (إنـتـاج الـعـسل إرتـفع

الـى اكــــثــــر من 12 الف طن بـــــالــــعــــام
اجلاري) مـبينـاً ان (كمـية العـسل الكلي
وصـــــلت الى 12. 871 طـن حــــيـث بــــلغ
إنتـاجه عنـد النـحّالـ اجملازين 7 االف
و991 طــنــاً امــا غــيــر اجملــازين 4 االف
و880 طـــــــنـــــــاً) واضـــــــاف ان (زيــــــادة
اإلنـتاجـية جـاءت بالـتعـاون قسم الـنحل
ــزروعــات الــتــابـع الى دائــرة وقـــايــة ا
بـالـتـعـاون مع مديـريـة زراعـة الـبـصرة)
ــعـنــيـة اجـرت مـوضــحـاً ان (اجلــهـات ا
ـكـافـحـة آلفـة الـفـاروا حــمالت مـجـانـيـة 
الــتي تـصـيب الــنـحل الى جــانب حـمـلـة
ـا سيـرانا اخـطر مـكافـحة مـرض (نوز
األمـراض الــتي تـصـيـب الـنـحل). ودعت
الـزراعـة الـقـطـاع اخلـاص الى االرتـقاء
بعملية تصدير التمور من حيث التعبئة

والـتـغـلـيف مـؤكـدة تـوجـهـهـا لـتـوسـيع
ـواجـهــة الـعـواصف بـسـاتــ الـنـخــيل 
الـتــرابـيـة وتـثــبـيت الـكــثـبـان الــرمـلـيـة.
واوضـح مـــســـتـــشــــار الـــوزارة مـــهـــدي
الــــــقــــــيـــــسـي فـي تـــــصــــــريـح امس ان
ـوثقـة من التـمور (األصـناف الـعراقـية ا
تبـلغ بـحدود 625 صـنفـاً مـنهـا جتـارية

واخرى صناعية).
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مـشـيـراً الى ان (الـوزارة تـواجه مـشـكـلة
في كــيـفــيـة اســتـثــمــار واسـتــغالل هـذه
األصــنـاف بـالــتـصــديـر عَــبـر الــتـعــبـئـة
ستـوى يتنـاسب مع اهمية والتغـليف 
التمور وقيمتها الغذائية واإلقتصادية)
وبـ ان (الـقــطـاع اخلـاص مـسـؤول عن
هذا األمر لإلرتقاء بتـصديره وتصنيعه
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الصحة ومحافظ
كربالء يفتتحان
مستشفى جديداً

محمد بن زايد آل نهيان

واحلـيــوان) مــشـيــراً الى (اهــمــيـة
خـضـوع جـمـيع الـعـيـادات ومـكاتب
اخملـــتــبـــرات الــبـــيــطـــريــة اجملــازة
ـشتـركة في لـلتـفتـيش من اللـجان ا
الـنـقابـة ووزارات الـزراعـة والبـيـئة
والــصـحــة لــلــكـشف عــلى نــوعــيـة
الــلــقــاحــات واألدويــة الــبــيــطــريـة
ومـدى اإللتـزام بـالشـروط الـصحـية
ــــنــــتــــجي الــــثـــروة واخلـــدمــــات 

.( ُرب احليوانية وا
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وبــ اجلــبــوري ان (هــنــالـك جلـان
مـشــتــركـة تــكــشف عـلـى الـعــيـادات
ــوجــودة في عــمــوم الــبــيــطـــريــة ا
احملــافـظــات) الفـتــاً الى (الـتــدقـيق
عــلى الـصــيـدلــيـات والــعـيـادات في
الـطب الـبـشـري لـتـعـلـقـهـا بـصـحـة
اإلنــســـان وإســتـــهالكه مــنـــتــجــات
الـثــروة احلـيـوانـيـة مـا يـسـتـوجب
جــــودة وصـالحـــيــــة الــــلـــقــــاحـــات

واألدوية البيطرية). 
وبحـثت وزير الـزراعة عـباس جـبر
العلـياوي مع البـنك الدولي إعادة
ـتــضـررة من تــأهــيل احملـافــظــات ا
األعمـال اإلرهابيـة وإقامـة مشاريع

زراعية في عِدة محافظات. 
وقــال بــيـــان امس ان (الــعـــلــيــاوي
ــنـطـقـة ـديــر اإلقـلـيـمي  بــحث مع ا

الــشـرق األوسط جــان كـريــسـتـوف
ــمــثل اخلــاص لـبـــــعــثـة كـاريه وا
الـــــبــــــنك الــــــدولي الـى الـــــعـــــراق
ريـتــشـــــــــارد عـبــد الـنــور تــمـويل
ـشــــــــاريع مـن الـبـنك الـدولي في ا
ـــواقع مـــجـــال تـــأهــــيل وإعـــمـــار ا
الـتــابـعــة لـلــزراعـة في مــحـافــظـات
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ـائية في الـبصرة وارد ا اجتهت ا
الى تـصريـف كمـيـات األمطـار نـحو
األهـــوار واإلســتـــفــادة مـــنـــهــا في
ـلـحي مــشـيـرة الى ــد ا مــعـاجلـة ا
وضع خطـة جديدة لـتعـزيز اخلزين
ــائي عَــبــر األمــطــار. وقــال مــديـر ا
ائيـة في محـافظة ـوارد ا مديـرية ا
البصـرة جمعة شـياع في تصريح
تــابـعـته (الــزمـان) امس ان (هـطـول
األمــــطـــار مــــؤخــــراُ ســـاهـم بـــدعم
اجلـــــانـب اإلروائـي والـــــزراعـي في
منـاطق احملافـظة) مـبيـناً ان (مـياه
األمــطــار اخــتـــلــفت في كــمــيــاتــهــا
وغــزارتــهـا من مــنــطـقــة الى اخـرى
حــيث بــلــغـت اعــلى نــســبــتــهــا في
قضاء ابي اخلصـيب ثم الفاو يليه

القرنة). 
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عـلى صــعـيــد مـتــصل بـحـث مـديـر
ــائـيــة فـي ديــالى مــهــنـد ــوارد ا ا
ــعــمــوري مع مــديــر مــاء ديــالى ا
ــعـوقــات الــتي مـرتــضـى جـاسـم ا
شترك) واوضح ان تواجه العمل ا
ـياه في (اجلـانـب نـاقـشـا تـوزيع ا
ـيـاه مـنــاطق احملـافــظـة وتــوفـيــر ا
اخلـام حملـطـات اإلسـالـة فـضالً عن
ــاء الـى ذنـــائب األنـــهــر إيـــصـــال ا

ـعموري ) وشدد ا إلرواء البـساتـ
ـشـترك في عـلى (اهـميـة الـتـعاون ا
ـيـاه من الـهدر). في احلـفـاظ عـلى ا
غضون ذلك إتخذت وزارة الزراعة
إجـراءات قـانـونـيـة بـحق الـعـيادات
الـبـيـطــريـة والـتـجـارة بــالـلـقـاحـات
واألدويـة غــيــر الــرسـمــيــة مــؤكـدة
خطـورتهـا على اإلنسـان وتهـديدها
لـلــثــروة احلــيـوانــيــة. وذكــر وكـيل
الوزارة مهـدي سهـر اجلبوري في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمـان) امس ان
(الـــعــيــادات الــطــبــيــة الــبــيــطــريــة
اخلــاصـة تُــفـتـح من قِـبل خــريـجي
الــطب واجلـراحـة الـبــيـطـريـة عَـبـر
نـقــابـة األطـبــاء الـبــيـطــريـ الـتي
تـخـصـصـهـا اجلــامـعـات الـعـراقـيـة
ـعـتـرف بـهـا رسـمـياً اواألجـنـبـيـة ا
سـتلـزمات اخلـاصة بشـرط  توفـر ا
هنة من ارسة ا بالعيادة واجازة 
الــــنــــقـــــابــــة الى جـــــانب شــــهــــادة
ـراكـز الــتـخـصـص) مـضـيــفـاً ان (ا
ـسـتـشـفيـات الـبـيـطريـة الـتـابـعة وا
الى دائــرة الــبـــيــطــرة في الــوزارة
ربي الثروة تقدم خـدماتهـا مجانـاً 
احلـيوانـيـة) وشدد اجلـبـوري على
(اهـمـيــة إعـتـمــاد تـســجـيل األدويـة
والــلـقــاحــات الــبـيــطــريـة رســمــيـاً
لـــكـــونـــهـــا تـــؤثـــر عـــلى اإلنـــســـان

نــيـــنـــوى واألنـــبــار وصـالح الــدين
ـــتــضـــررة من وديـــالى وكـــركـــوك ا
األعــــمـــــال اإلرهـــــابـــــيــــة) وطـــــلب
الـعــلـيــاوي (إقــامـة مــجـمــوعـة من
شاريع خلدمة الـثروة احليوانية ا
خـصوصـاً بـعـد ازمة اجلـفـاف التي
ــدن والـقــرى واألريـاف) واجــهت ا

مـؤكــداً ان (اجلــانـبــ اتـفــقــا عـلى
ـنـظــمـة الـدولــيـة بـقــائـمـة تـزويــد ا
قـتـرحـة خالل اسـبوع) ـشـاريع ا ا
ُـقدم ولـفت الى ان (مـبـلغ الـقـرض ا
من الــــبـــنك الـــدولـي الى الـــقـــطـــاع
الزراعي في العراق يبلغ 32 مليون

دوالر). 

ياه في ديالى Y×Ð∫ مسؤوالن يبحثان واقع ا

WŠuK*« W'UF  w  —UD _« dL¦² ð œ—«u*«

 5ðU ³ « ¡«Ë—≈Ë

 WOŽ«—e « l¹—UA*« q¹uL²  —ôËœ ÊuOK  ≥≤ ‚«dF «  `M1 w Ëb « pM³ «

فضالً عن اإلسـتفـادة من تصـنيع الـسكر
الــســائل ومــواد صــنــاعــيــة تُــســتــخــدم
كـبـدائل عن الـسـكـر بــكـثـيـر من صـنـاعـة
ــعــجــنــات وكــذلك حــتى احلــلــويــات وا
ـشـروبات الـغـازية) واضـاف الـقـيسي ا
ان (التـمـور لم تأخـذ دورها في عـملـيتي
التصنيع والتسويق وقيمتها من حيث
دعم اقــتـصـاد الـبالد فـالـتـجّـار اجتـهـوا
الى تــصــديــر الـتــمــور من دون تــعــبــئـة
وتـغـلـيف مـايـشـكّـل عائـقـاً  فـي تـصـدير
الـتـمـور) الفـتـاً الى ان (الـوزارة تـتـوجه
الـى زيـادة بـسـاتــ الـنـخـيـل لـلـحـد من
الـعـواصـف الـتـرابـيـة وتثـبـيـت الـكـثـبان
كـننة الرمـليـة والتمـك من اسـتعمـال ا
في عـمـلـيـات تـكـريـب الـنـخـيل وجـنـيـهـا

وتركيسها).
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ـا يـنـطـوي عـلـيه من أبـعـاد  يـقف االيـثـار عـلى رأس الـقـيم االخالقــيـة الـسـامـيـة 

ورءة وتقد الغير على النفس هو منتهى االنسانية والنبل وا
ـشكالت فانّ االيـثار هو مـفتاح احللّ وهو  واذا كانت االنـانية مـبعث االزمات وا

واساة . التعبير العملي الصادق عن التراحم والتكافل والتضامن وا
ومن هنا :

امتدح الله سبحانه االيثار وأهله حيث قال في محكم كتابه العزيز :
( ويؤثـرون على انفـسهم ولـو كان بهم خـصاصة ومـن يُوقَ شُحّ نفـسه فأولئك هم

فلحون )  ا
احلشر / 9

-2-
جاء في التاريخ :

إنّ رجال جاء الى رسول الله (ص) فشكا اليه اجلوع  
فبعث الى بيوت أزواجه فقلن :

اء  فقال رسول الله (ص) : ما عندنا االّ ا
" مَنْ لهذا الرجل الليلة ? "

ؤمن : فقال أمير ا
" أنا له يا رسول الله "

وأتى فاطمة (ع) فقال لها :
" ما عندك يا بنت رسول الله ? "

فقالت :
" ما عندنا االّ قوت الصِبْيَة نؤثر به ضيفنا "

فقال (ع) :
" يا بنت محمد :

نوّمي الصبية 
صباح . وأطفئ ا

فلـما أصبح وراى الرسول (ص) أخـبره اخلبر فلم يـبرح حتى أنزل الله عز وجل
قوله ( ويـؤثرون عـلى أنـفسـهم ) لتـكـون الوسـام الربـاني اجلديـد في تـمجـيد أهل

بيت البنوة ( صلوات الله وسالم عليهم أجمع ) 
-3-

ؤثرون عـلى انفسهم ا يحمِـلُه ا ليس هـناك انسان يـجهل قَدَرَ االيـثار وال يُفـ 
من سجايا ومزايا ومناقب غير أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هو:

طـلوب هو التنـازل عن بعض ما لدينا هل نكـتفي باالعجاب والتـقدير فقط أم أنَّ ا
عوزين واحملاويج من أخواننا? لنسهم في تخفيف الوطأة على ا

-4-
اذا لم تـكن قـادراً عـلى أنْ تـدفع لـهذه الـعـائـلـة الـفـقـيرة بَـدَلَ ايـجـارِ الـدارِ بـكـامله

فادفع ما تستطيع أن تدفعه اليهم  واالّ فما أثرتَ وال واسيتَ وال ساعدتَ.
واذا لم تـكن قـادراً على أنْ تـغـطي نفـقات هـذه الـعائـلة الـفـقيـرة او تـلك فلـتكن لك

ه اليهم . ة في تقد ما يستطيع تقد مبادرتك الكر
وهكذا ...

ولـو الـتـزم كلُّ واحــد مـنّـا بـأن يـضع نُـصب عـيـنـيه مـعـانـاة
ـساعـدة واالعـانـة التي إخـوانه احملاويج  وواصـلـهم بـا
يقـدر علـيهـا الستـطعـنا أنْ ننـتشل  الـكثـيرين من لـهيب

عاناة ا
ولن تــضــيع عــنـد الــله ذرة مـن ذرات الـبــر واالحــسـان

عروف وهي مذخورة له يلقاها  يوم يلقى ربه . وا

كافحة االفات في حقله ×W∫ مزارع ينثر مواد  UJ
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اوعـز رئـيس الـوزراء مــحـمـد شـيـاع
السوداني بـتكر الـطلبـة الفائزين
ـوصل ـوهـوبـ في ا من مـدرسـة ا
ـياً ـركـز األول عـا حلـصولـهم عـلى ا
في مسابقـة الشيخ زايـد لالستدامة.
وقالت وزارة الـبيـئـة في بيـان تلـقته
(الزمـان) امس ان (السـوداني اوعز
للوزير نزار ئـاميدي بتكـر الطلبة
ـوهـوب في الفـائـزين من مـدرسـة ا
ـــركــز األول ــوصـل حلــصـــولــهم ا ا
ـيـاً فـي مـسـابـقـة جــائـزة الـشـيخ عـا
زايـــــد لالســــتـــــدامــــة خـالل الــــعــــام
اجلاري) واشـار الى ان (هـذا الـفوز
جــاء عن تـنــافس كــبــيــر يـضم  152
ـــــيــــة وأكــــثــــر من 4358 دولــــة عــــا
مشروعاً مسـتداماً إذ حصل العراق
شاركة ركز األول ب الدول ا على ا
شاريع التي  دراسـتها من قبل وا
ـنـظـمـة في مـسـابـقـة زايـد الـلـجـنـة ا
لالســـتـــدامــة عـــلـى نــطـــاق الـــشــرق
األوسط وشمـال افـريـقيـا ضـمن فـئة
ــيـة بــفـوز ـدارس الــثـانــويـة الــعـا ا
ـوهوبـ في نيـنوى ضمن مدرسة ا
مشـروعـهـا روح احليـاة) مـؤكدا انه
( إعالن أسمـاء الفـائزين بـحضور
رئيس دولـة االمارات الـشـيخ محـمد
بن زايـد آل نــهـيــان ورؤسـاء كــوريـا
اجلــنـوبــيــة واذربــيـجــان وأوغــنـدا
.( ــسـؤولـ فـضالً عن الــعـديـد من ا
طالـب محافظ البنك من جهة اخرى 
ــركــزي مــصـطــفى غــالـب مـخــيف ا
بـدعـم جـهــود الــعـراق في مــواجــهـة
نـاخـيـة وتقـلـيل آثـارها التـغـيـرات ا
السلـبية. وقـال بيـان تلقـته (الزمان)
ــمـثل امس ان (مــخـيف أســتـقــبل ا
ـــتـــحــدة ـــقـــيم لـــبـــرنـــامـج األ ا ا
ائـي في العـراق آوكي لـوتـسـما اإل
وتـنــاول الــلــقـاء ــرافق لـه والــوفـد ا
ـشـترك الـبـحث في أوجه الـتـعـاون ا
بـ اجلـانـبـ  وال سـيّـمـا الـبـرامج
والـسـيـاسـات الـرامـيـة إلى مـكـافـحة

الفقر والبـطالة على وفق األولويات
الـتي حـددهـا الـبـرنـامج احلـكـومي)
وابدى مـخيف (الـرغبـة في استـمرار
ــتــحـدة الــتـعــاون مع بــرامج األ ا
ائي وتطويره ومنها البرنامج اإل
الـذي قــدّم دعـمًـا كــبـيـرًا لــلـعـراق في

اجلوانب اإلنسانية والتنموية).
WA¼  U¾

مـــــشـــــددا عــــلـى (دعم الـــــعـــــراق في
ناخـية وتـقليل مواجهـة التـغيـرات ا
آثـارها الـسـلـبـية فـي الفـئـات الـهـشة
في اجملــتـمع) واســتــعـرض مــخـيف
(اخلـــطط الـــتي يـــتـــبــنّـــاهـــا الــبـــنك
ـــوّلــهـــا لــلـــتــحـــول إلى الــطـــاقــة و
النظـيفـة). من جانبه اشـاد لوتـسما
بـ (اجلـهـود الـتي يـقـدّمهـا الـبـنك في
ـــصــرفي) اجملــالـــ الـــتــنـــمــوي وا
ـتـلك كثـيرًا واشار الى ان (الـعراق 
ــهـــمــة الــتي يــســعى من الــفــرص ا
ــزيــد من الــبـــرنــامج إلـى حتــقــيـق ا
الـتـعـاون السـتـثــمـارهـا وتـوجـيـهـهـا
نـحــو الـتـنــمـيـة وتــطـويـر قــطـاعـات
مـخـتـلفـة فـي عمـوم الـبالد فـي ضوء
ــشـــتــرك ســـتــراتـــيـــجــيـــة الـــعــمـل ا
ــقـــبــلــة الـــتي يــعــمل لــلـــســنــوات ا
ي عــلـى إكــمــالــهــا الــبــرنـــامج األُ
وعـرضـهـا عـلى احلــكـومـة الـعـراقـيـة

قبلة). خالل األسابيع ا
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كلما شت بي هاجس 
في العناق 

خطت بي آهتي 
وركبت الفراق 

اء واألفق والطير أسأل ا
منذ البراق

أسأل امرأتي باحتراق
هل رأيت العراق ?

وطني وصديقي الذي اليطاق 
هل رأيت العراق ?

{ عن مجموعة واتساب
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. ضنية في كسب الرهان ولو بعد ح تكلّلت اجلهود ا

نعم لـقد أقيـمت بطـولة اخلـليج الـعربي لـكرة القـدم في العـراق وأختـتمت بـنجاح
باركة من لدن اجلميع. مذهل نال ا

نـاسبـة شعب الـعراق انـتصـاراً عربـياً أخـوياً طـال انتـظاره جاء حقق في هـذه ا
بـعـد أن تـسـابق فـيه أصـحـاب الروح الـوطـنـيـة احلـقّـة جلعـل راية احلـب والسالم

ترتفع عالياً مطرزة بنشيد األنشاد "الشعوب تصنع احلياة".
دن "الـبصـرة" لضـيوفـها األعـزة الكـرام لتنـال لقب فأي حيـاة صنـعتـها عـروس ا
"لؤلؤة اخلـليج العـربي"; بعد أن توّهـجت بفروسيـتها وأصـالتها وكـرمها وطيـبتها
وفتحت أحـضانها حتت شـعار "البـيت بيتك" لتـتظافر مـعها اجلمـاهير اخللـيجية
احلـبـيـبـة لـتـثـبت أنّ الـعـرب تـبـقى رائـدة وخالقـة في مـزج مـشـاعـرهـا وعـواطـفـها

. ثمر الذي يفضي إلى زرع السرور في قلوب احملب بالعمل اجلاد ا
فـشـكـلت هـذه البـطـولـة ظاهـرة ريـاضـية شـعـبـيـة في حسن
األداء ستـبقى حيّة في الـضمير الـعربي وستغـدو نهجاً

تقليدياً متبعاً في البطوالت القادمات.
لـقـد غــيّـر أهل الــبـصــرة الـنـمط الــسـائــد في الـتــنـظـيم
والــضـــيــافــة إلـى نــحــوٍ جـــعل اسم الــعـــراق يــتــصــدر
ية وجعل من هذا العـناوين الرئيسة في الصحف العا

احلدث قيمة كبرى أكثر من مجرد بطولة.

ـهـنـية والى ا انـتـقـدت بـعض الـقـنـوات الـفـضـائيـة الـعـراقـيـة الـتي افـتـقـرت الى ا طـا
ـستـوى مع ضيـوف روج لهم يـديا وبـرامج هابـطة ا مـختـص في مـجال االعـالم وا
بشكل مـخيف جملرد ظهورهم فـي السوشيال مـيديا من خالل كلمـات خادشة للذوق
الـعام او الظـهار حـركات او اغانـي او امور تعـتبـر من االمور الـتافـهة الـتي يتـداولها
ـهنـيتـها االعالم هـذه االيام مع كل االحـترام لـبعض الـقنـوات الـقلـيلـة التي الـتزمت 
االعالمـية وفق مـا درسنـاه في كلـيات االعالم الـرصيـنة  وعـند انـطالق بطـولة كأس
اخلليج العـربي في بصرتـنا الفـيحاء بـصرة اخلير والـطيبـة والكرم وهـنا اقول بإسم
كل الـعراقـي بيض الـله وجوهـكم يا اهل البـصرة كـنتم ومازلـتم تقـدمون للـعراق ما
تعجز عـنه كل احملافظات الـعراقية احلـبيبة لقـد بيضتم وجه الـعراق وشكرا لكل من
ـشـكلـة االعالم الـعراقي وعـجزه من سـاهم في اجناح خـلـيجي الـبـصرة 25 اعود 
الـتـنـافس الـعـربي عـلى اقل تـقـديـر ومن خـالل بـطولـة كـأس اخلـلـيج الـعـربي انـصب
اهـتـمامـنـا كـأعـالمـيـ وريـاضـي عـلـى قـنـاة الـكـأس الـقطـريـة وخـصـوصـا بـرنـامج
ـبـدع خـالـد جـاسم الـذي اعـتـبـره بـانه مـاكـنـة اعالمـيـة وظـاهـرة اجملـلس لالعـالمي ا
هـارات لكـثير عـربيـة فريـدة من نوعه فـمن خالل برنـامج اجمللـس برزت الـعديد مـن ا
من الناس سـواء فنان او شعـراء او موهوب كمـا ابرز مجلس خالـد جاسم حقيقة
الشعـب العراقـي بطيـبته وكـرمه وانه شعـب واحد من الـشمال الـى اجلنوب وان ابن
الـبصـرة يـعشق ابن االنـبار وبـالـعكس بـ كل ابنـاء احملـافظـات وان رغم االلم الذي
يـعــيـشه شـعب الـعـراق اال انـه شـعب حي يـعـشق احلــيـاة ويـبـعث االمل وان الـعـراق
ـرض اال انه يـبقى الـعراق سـيد االوطـان ويبـقى رمح الـله في االرض رغم نكـباتـنا
على مر الـتاريخ وان هوالكـو قد ذهب الى جحيم الـعراق وبقي الـعراق شامخـا بهيا
مـنتـصرا  الى مـتى يـبقى اعالم الـقنـوات الـفضـائيـة خصـوصـا تدار من قـبل اناس
ـنسـوبيـة مع الـعلم انـنا عـيـن حـسب احملسـوبـية وا يجـهلـون مـهنـة االعالم او من ا

اصـحـاب الـتـأريـخ اجملـيـد في الـبـرامج الـتـلـفـزيـونـيـة كـأمـثـال
عـلـقـ العـراقـي الـرياضـة في اسـبـوع للـمـرحـوم شيـخ ا
مـؤيد الـبـدري او الـعـلم لـلـجـمـيع لـلـمـرحـوم كـامل الـدباغ
وغيـرها من عشرات البرامج الثـقافية واالدبية التي كانت
تـعـرض في شاشـات التـلفـاز العـربـية  نـحن بحـاجة الى
ثورة اعالمية على كافة االصعد والله من وراء القصد . 
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في جانبا والعائدة الى تعلن جلنة الـبيع وااليجار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علـنية لتأجير االمالك ا
زايدة مراجـعة مقر بلديـة العمارة خالل فتـرة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ مديرية بلـدية العمارة فعـلى الراغب باالشـتراك في ا
من الـيوم الـتالي لـنشـر االعالن مـستـصحـبا مـعه الـتأمـينـات القـانـونيـة البـالغـة ان ال تقل عـن (١٠٠ %) لكـامل مدة الـتأجـير
دة اعاله من تاريخ الـنشر وعـلى قاعة وينـادى للـمزايدة في الـساعة الـعاشرة والـنصف صبـاحا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
زايـدة عطـلـة رسمـيـة يكـون موعـدهـا اليـوم الـذي يلـيه ويـتحـمل من تـرسو عـليه مديـريـة بلـدية الـعـمارة واذا صـادف يـوم ا
دنـية وبـطـاقة الـسكن ـتـرتبـة علـى ذلك من نسـبة (٢%) مع جـلب هويـة االحـوال ا ـصاريف ا ـزايدة اجـور الـنشـر وكافـة ا ا
صـادقـة الكـمـال اجراءات الـتـعـاقد ويـكون عـلـيه مـراجـعة مـديـريـة بـلديـة الـعـمـارة خالل فتـرة (١٠) عـشـرة ايـام من تاريـخ ا

االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة٢٠٠٠ م٢أبو رمانة قرب مركز الشرطة ٧٩٤٣/١٦ساحة وقوف السيارات١ ٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طالبـة بالتعـويض او اللجوء لك الـى البلديـة عند احلاجـة اليه وخالل فترة الـتأجير او عـند انتـهاء العقـد دون ا يسلم ا
الى احملاكم اخملتصة.

- على الراغب باالشتراك جلب براءة ذمة من الـهيئة العامة للضرائب / فرع ميسان وبخالفه ال يسمح له باالشتراك في
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقت ميسان ا ا

سنة واحدة٢٠٠٠ م٢أبو رمانة قرب مدرسة الفاطمية ٣٩٤٣/١٦ساحة وقوف السيارات٢ ٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي دينار

سنة واحدة١٢٥٠ م٢مغربة حي اجلهاد جزء من العقار ٣٢٦٤/١٣ساحة وقوف السيارات٣ ٥٠٠٠٠٠٠ خمسة مالي دينار

ة جزء من العقار ٣٩ نهر دجلةساحة وقوف السيارات٤ سنة واحدة١٥٠٠ م٢داخل العلوة القد ٤٥٠٠٠٠٠ أربعة مالي وخمسمائة دينار
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نبهني احـد االصدقاء الى ما كتب االستاذ الدكتور ابراهيم خليل العالف على صفحته
في الفيسبوك وكما يلي:

ؤسـسـون لـلـصـناعـة الـنـفـطـية في الـعـراق لم يـهـتـمـوا ال باسـتـخـراج الـغاز وال "االبـاء ا
ا ادى بـنا اليـوم الى ان نستورد مـنتجـات نفطيـة باكثر من 3 بـانشاءمصـافي مالئمة 

مليارات دوالر"
ن عمل في الـصناعة ذكرات التي اصـدرها االخوة  واضاف في احد تعـليقاتـه "كل ا
ـصافي – : ا ـيـدان ـا فيـهـا ثمـة قـصور في ا النـفطـيـة قراتـهـا وانا كـمـؤرخ لم اقتـنع 

واستخراج الغاز".
عـلق عن الوضع احلـالي للـمصافي والـغاز قـال الدكتـور العالف: " احتدث وفي اجـابة 
ـاضـيـة واخـتـصاصـاتـهـم دقيـقـة ودرسـوا في اخلـارج واحـسن وزراء عن  100 سـنـة ا

صافي". للنفط في العالم لكنهم لم يهتموا بالغاز ولم يهتموا با
أوال ما دام الـدكتور الـعالف يتحدث عن 100 سنة مـاضية فـهل يعني مـصطلح "االباء
ية التي اسست صناعة الـنفط العراقية وسيطرت عليها ؤسسون" شركات الـنفط العا ا
انتـاجا ونقال وتـسويـقا لـغاية 1972 حـيث  تأمـيمـها? وبـالفـعل لم تكن تـلك الشـركات
صـافي" اال وحدات تـكرير صـغيرة تهـتم اطالقا بـتصنـيع النفـط والغاز ولم تـبني من "ا
جدا حلاجـتها الـداخليـة ولم تستـهلك من الغـاز اال كميـات ضئيـلة نسـبيا لـسد حاجـتها

الداخلية فقط.
ـصـطلـحه الـتـاريخ االحـدث للـصـنـاعـة النـفـطـية أمـا اذا كان الـدكـتـور الـعالف يقـصـد 
تخصصة ولم رجعـية ا العراقية فان تـعليقه فيه كثـير من التجني ويفتـقر الى الدقة وا
. ومـا كتب الـنفـطـيون وانـا منـهم كان كـفيال يـعزز بـاي ارقام تـطورت عـلى مـدى السـن
باقناع الدكـتور العالف لعدم اختصار عقود طويلـة من العمل بتصريح عابر من بضعة

أرخيهم. كلمات قد يحير عموم القراء ويفقدهم الثقة بصناعتهم او 
ـلــكي هـنـاك اشـارات كــثـيـرة في مـذكــرات سـاسـة تـلك الــفـتـرة عـلى حـتى في الــعـهـد ا
محـاوالت جـادة النتـزاع بعـض السـيطـرة وتـأسيس صـنـاعة نـفط داخـليـة مسـتـقلـة. وقد
نـتجـات النـفطـية من شـركة نفط تكـلل ذلك في أوائل اخلمـسيـنات بانـتزاع حق تـوزيع ا
خانق والشروع ببناء مصفى الدورة الذي اشتغل في 1955 وتوسع في 1959 وكان
نطقة ألحـتوائه على وحـدات انتاجية مـتقدمة وخط تقدمة فـي ا صافـي ا في حـينه من ا
النـتاج زيوت الـتزيـيت علمـا ان طاقته االنـتاجيـة بلغت 75 الف برمـيل باليوم وكـان فيها

فائضا عن حاجة العراق في ذلك الوقت.
vHB  lOÝuð

وفي 1972 اشـتـغل مصـفى الـبصـرة بطـاقة 70 ألف بـرمـيل بالـيـوم وبوحـدات انـتاجـية
نـتجـات النـفطـية ـنـتجـات وكان فـاحتة لـتصـديـر ا مـتقـدمـة ومواكـبة لـتطـور مواصـفات ا
الـفـائـضـة عن احلـاجـة مـن خالل مـيـنـاء مـتـخـصص عــلى شط الـعـرب. كـمـا  تـوسـيع

باشر من قبل منتسبيه. ضاعفة طاقته في 1978 عن طريق التنفيذ ا صفى  ا
ولـنـقـفز الى 1982والى بـيـجي حـيث اشـتـغل مـصـفى صالح الـدين  1 بـطـاقة 70 الف
برميل باليوم وتبعه في 1983 مصـفى الشمال في بيجي بطاقة  150الف برميل باليوم
وفي 1984 مـصــفى صالح الـدين  2 بـطــاقـة 70 الف بــرمـيل يــالـيـوم كــلـهــا بـوحـدات
مـتطـورة نسـبـيا وخـاصة في مـصـفى الشـمال. وفي 1987  تشـغـيل مصـفـاتي زيوت

التزييت في بيجي بطاقة اجمالية 250 الف طن في السنة.
وبالرغم من ضروف احلـرب مع ايران وتوقف مصفى البصرة ألسـباب امنية فقد كانت
ـنتـجات من نـافثا وزيت تـزايدة لـلمـنتـجات بل وبـلغ تصـدير ا ـصافي تـوفي احلاجـة ا ا
غـاز وزيـت وقود وغـاز سـائل اكـثـر من 150 الف بـرمـيل بـاليـوم في 1985 ومـاتـبـعـها.
اضف الى ذلك ألسباب امنـية وعسكرية  انشاء وتشغيل وحدات تكرير صغيرة طاقة
كل مـنـها 10 االف بـرمـيل بـالـيـوم وبـطـاقـة كـلـيـة بـلـغت 150 الـف بـرميـل بـاليـوم قـدمت
للـمصافي خـدمة كـبيـرة رغم تدني مـواصفـات بعض مـنتـجاتهـا. وفي نفس الـوقت تمت
ـستودعات الكبيرة التي انشأت نتجات وا االستفادة القـصوى من خطوط انابيب نقل ا
نتجات بالـسيارات احلوضية شاريع الـنفطية وقلـصت الى حد كبير نـقل ا من شركة ا
كلـفة.انتـهت احلرب وسرعـان ما اشتـغل مصـفى البصـرة نتيـجة الصـيانة احلـفاضية ا
التي اسـتـمـرت عـبر سـنـوات احلـرب ونـتيـجـة الصالح االضـرار الـكبـيـرة الـتي اصـابته
ـصـدرة واعطى ادارة ـنـتـجـات ا بـالقـصف في وقـت مبـكـر. واتـاح ذلك فـرصـة لـزيادة ا
ـصـافي فرصـة الجراء صـيـانات جـذرية في بـعض الـوحدات الـتي كانـت مؤجـلة اثـناء ا
ـصافي احلـرب.واألهم من كل ذلك ان وزارة الـنـفط كـانت قد اسـتـكـملت خـطـة تـطويـر ا
سيب افقـيا وعـموديـا و الشـروع في انشـاء مصـفى الوسط في جـرف الصـخر بـ ا
واالسكـندريـة متوسـطا مـحطـتي كهـرباء حـراريت كـانتـا ستـكونـا مستـهلـكتـ كبـيرت
وقع من حيث اعداد الـتصاميم وتـهيئة الي عـلى ذلك ا لزيت الوقود. وقـد  صرف ا
ـوقع واجنـاز عدد كـبـيـر من خطـوط االنـابـيب اخلارجـيـة وقـواعد اخلـزانـات وعددا من ا
ـواد الـهـنـدسـيـة الالزمـة. وشـمـلـت اخلـطة الـبـنـايـات و اسـتـيـراد كـمـيـات كـبـيـرة من ا
الـتوسع في الطاقـات التحويـلية في مـصفى البصـرة وبيجي بـاستقدام وحـدات متطورة

تهدف الى حتويل زيت الوقود الفائض الى منتجات خفيفة يزداد عليها الطلب.
وجـاء دخـول الـعـراق الى الـكويـت وحلت ثـالثة عـشـر سـنـة من احلـصار وفي 1991 لم
ـدمرة وكـانت اعادة االعمـار بعـد توقف احلرب يـسلم اي مصـفى من الغـارات اجلوية ا
عمال بطوليـا في ضل ضروف غاية في الصعوبة ولكنها استعادت اغلب طاقات االنتاج
دة ثالثة عـشر سنة تمثل حتديـا لم يسبق له مثيل بسبب وباتت معركة ادامـة التشغيل 
واد االحتـياطية والكيمياوية الالزمة لـلتشغيل السليم واحملافضة على شحة االدوات وا
صـافي توفي نتـجات. ومع ذلك وفـي مطلع 2003 لم تـكن ا حد ادنى من مـواصفـات ا
كل احـتــيـاجـات الـعــراق فـحـسب بل كــانت تـصـدر او "تـهــرب" مـا يـقـرب من 150 الف

نتجات و 400 طن باليوم من الغاز السائل. برميل باليوم من ا
صـافي باالعمـال احلربية اال ان وجـاء غزو واحتـالل العراق في 2003. واذ لم تتـأثر ا
ـصـافي. ـا في ذلك ا الـفـوضى واعـمـال الـنـهب والـسـلب طــالت كل شيء في الـعـراق 
ـهندس ونـتيجة لـلسياسـة التي شجع علـيها االحـتالل  التخلص من عـدد كبير من ا
ـصافي كـثيرا من عـنفـوانها رغم والفنـي واالداريـ السبـاب سياسـية تـافهة وفـقدت ا
ـية اجملـهزة لـلـمسـتلـزمات. ـاليـة وعـودة االتصـال بالـشركـات الـعا ازالـة كل احملددات ا
صافي عـموديا وافقـيا قد اوقف العمل واالنكى من ذلك ان خطة وزارة الـنفط لتطـوير ا
رحلة خصخصة تلك الصنـاعة احليوية التي دخلت مرحلة من الترك بها وبات شعـار ا
ـنـتـجـات الى حدود 100الف بـرمـيل بـاليـوم في او االهـمـال بـاالعـتمـاد عـلى اسـتـيراد ا

بعض السنوات.
ـصـافي فـكـانـت عـشـوائـيـة بـاضـافـة طــاقـات تـكـريـر اولي دون مـراعـات أمـا مــشـاريع ا
ـواصـفـات مـنـتـجـات جـيـدة. وكـان اللـغـاء احلـاجـة الى وحـدات مـعـاجلـة الحـقـة والزمـة 
الي الـتي صرفت مـصفى الـوسط او نقـله الى كربالء بـحجج واهـية دون الـنظـر الى ا
الصق بل  تخريب ونـهب عددا كبيـرا من االبنية عـليه وعلى اجملـمع البتروكـيميـاوي ا
ـنـشـآت الـتي كـانت مـنـجـزة.ونـتـيـجـة لـفـشل سـيـاسـة اخلـصـخـصـة وعـدم اسـتـطـاعة وا
احلكومة اغـراء اي مستثمرين معتبـرين قامت الوزارة باحالة مصفى كربالء في 2014
قارنة بطاقة  140الف برمـيل باليوم وبكلفة 6.5 ليار دوالر وهي تـقريبا ضعف الكلفة ا
فـروض ان يبـدأ الـعمل في  2018 وهـا نحن في 2023 ويـقال ان ـنـطقـة. وكـان ا في ا
تشغيال جتريـبيا قد بدء االن. وبسبب القرض الياباني فحسب  احالة مشروع تطوير
ساعد بطاقة 35 الف بـرميل باليوم مصفى البـصرة باضافة وحدة التـكسير بالعـامل ا
ـاضية رغم ان كـلفته وملحـقاتهـا والذي مثل نـقطة مـضيئـة في مسيـرة العشـرين سنة ا
نطقـة اعتياديا.وفي 2014 استبـاح ارهابيو داعش العـراق ونتيجة ـتوقع في ا ضعف ا
لـذلك  تـدمـيـر اغلـب وحدات مـجـمع بـيـجي ليـس نتـيـجـة االعـمال احلـربـيـة فـحسب بل
ـوجـودات اجملمـع ومعـداته واصـبح كل ذلك مـوثـقا ال ـبـرج والـواسع الـنطـاق  بـالـنهب ا
كـن نكـرانه وصـعب عـملـيـة اعـادة اعمـار اجملـمع اال جـزئيـا الى الـيـوم. وتشـيـر بعض
الـتقـديـرات انه لـو  استـعـادة كل مجـمع بـيـجي واشتـغل مـصفـى كربالء بـالـكامل و
عدة وجب تـقديـرات وزارة النـفط في دراسـتهـا ا اجناز مـصفى مـشابه فـان العـراق (

عن استيراجية الطاقة) سيستمر باستيراد الغازول وزيت الغاز لفترة طويلة.
“UG « WB

ا جاء بـالنسـبة للـمصافي. وقـد سبق ان قـلنا بان اما قصـة الغاز فـتكاد تـكون موازيـة 
ـصـدر واثرت حـرقه هـباء شركـات الـنفط االجـنـبيـة الـعـاملـة في الـعراق لم تـهـتم بـهذا ا
راحل. وفي سـنة  1965 قام الـعـراق بانـشاء باسـتثـنـاء حاجـتهـا الداخـليـة في بـعض ا
ـرحلة االولى احلـلو ألغراض مـعمل االسمدة وحـدة صغيرة فـي الرميلـة لتجـفيف غاز ا
في ابو اخلـصـيب ومعـمل الـورق في الهـارثـة ومحـطـة كهـربـاء النـجـيبـيـة والحقـا خلـدمة
محـطات الـضخ على خط النـفط االستـراتيجي الى حـديثة ومـحطـة كهربـاء النجف. وفي
1968 انـشـأ مـعـمل اسـتـخالص الـكـبـريت في كـركـوك بـطـاقـة  80 مـلـيـون قـدم مـكـعب
قـيـاسي بـالـيـوم النـتـاج الـغـاز اجلـاف والـكـبريـت وارسال الـسـوائل الـى معـمـل التـاجي
للمعاجلـة وانتاج الغاز السـائل. و ايضا مد خط انابيب لـنقل الغاز اجلاف الى بغداد

حيث االستهالك االكبر. 
وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا
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احلـدث وهذا مـا شهـد به  القـادمون من
دول اخلــلـيج الـعــربي ومن دول عـربـيـة

اخرى . 
5- مــا هـــو الــغــريب ان  تــزين شــوارع
مـديـنـة البـصـرة بالفـتات تـرحـيب  با ال
شــقــاء الــقـــادمــون الى بــلــدهم الــثــاني
العراق ,أال يستحق االشقاء العرب مثل
الـيس هذا هو مـا يعتمد هـذا الترحيب 
وكــمـا يـقـول ـنــاسـبـات  في مــثل هـذه ا
الــبــاحث مــصـطــفى الــفــقي ان الــعـراق
ـثل ثـقل فـي الـعالـم الـعربـي و يـتمـتع
يزان االستراتيجي بـأهمية كبيـرة في ا
لـلـقوى االقـتصـاديـة والعـسكـريـة فضـلًا
ـكانة السياسية  كما وهبه الله ما عن ا
ــيــاه لم يـــهــبه لــغــيــره فــيه الــنــفط وا
ـدربة في واألرض اخلـصـبة والـكوادر ا
الـتـخـصصـات اخملـتـلـفة  لـكـنه تـعرض
الـى الــعـــدوان  من اطـــراف اقــلـــيــمـــيــة
ودولـية ومن الـقوى الـعظـمى اذ تعرض

بـعد اربع وثالث عـاما بسبب االحداث
التي تعرض لها وحيدا.  

3- مــا قـام به الــبـصــريـون لـم يـقــتـصـر
عـلى االشـقاء الـعـرب بل شمل اخـوانهم
الــعــراقـيــ الــقــادمـ من احملــافــظـات
الــعـراقــيـة  من احملــافـظـات الــشـمــالـيـة
فــــهل هم والــــوســـطـى واجلـــنــــوبــــيـــة 
يـريدون  ابراز  االصول العـربية ألهلهم
ألــيـسـوا هم اخـوان بـعض  وعـراقـيـ
جــمـيــعـا فــمـا ألــذي يـدعـو ان يــبـرز بن
الــبـصـرة  االصــول الـعـربــيـة ألخـيه من
ـــوصل او صالح الــديـن او من اربــيل ا
هم عـراقيون جـميعا او الـنجف أوبابل 
وهل مــــا ولـــــكن هـم اهل جــــود وكـــــرم 
ــقـدسـة يــجـري في زيــارات الـعـتــبـات ا
لـيو نـية هو والسـيمـا خالل الزيـارات ا
هـــكــذا هم ابـــراز لألصـــول الـــعــربـــيـــة 
العراقي منذ االزل  وليس  كسبا الحد
هم كـسبو اشقائهم اخلـليجي قبل بدء
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تـلك التي تـميزت بالـشمولـية وخاضت
صـراعات سيـاسية واجـتماعـية بسبب
االنــقـالبــات الــعــســكــريــة والــتــنــاحــر
الـسياسي الدموي عـلى السلطة حيث
فــقـــدت تــلك اجملـــتــمــعــات عـــذريــتــهــا
الــســيـاســيــة واألمــنـيــة االجــتـمــاعــيـة
وحتــولت الـدولـة الى الالدولـة بـغـيـاب
قـانـون مـتفق عـلـيه لـتفـاصـيل احلـياة
فـتقزّم اجملـتمع وانكمش إلى مـجموعة
اوطــان حتـــتــضن افــراده وتــوفــر لــهم
األمـان الـذي افـتـقـدوه بـغـيـاب اجلـامع
ـلــجــئــيـات اجلــزئــيـة الــوطــني تــلك ا
(األوطـان الـبـديـلـة) الـتي الـتـجـأ الـيـها

قـيل ان الـشـيـاط تـسـكن في تـفـاصيل
ــتــنـاقل األحــداث والــوقــائع خـاصــة ا
مـنـهـا عـبر حـقب تـاريـخـية غـيـر مـرئـية
ـا في كـثيـر مـنهـا شـفاهـيـة تعـتـمد ور
الــقــلـقــلـة فـي قـرائــنـهــا أو في جتــزئـة
احلـــدث وتــــأصـــيـــله حـــيـث تـــتـــفـــاقم
وتــتـضـخم األجــزاء وجـزئـيــاتـهـا حـتى
تـــبــتـــعــد عن أصـل احلــدث وتـــتــيه في
الــتـفــاصـيل الــتي تـســكـنــهـا شــيـاطـ
الــتـــأويل وتــعــدد الــتـــفــســيــر وبــدايــة

الصراع بعيدا عن أصل احلدث ذاته!
ويـبدو ذلك جلـيا في معظـم مجتمـعاتنا
مـنذ تكوين أنظمتها السياسية خاصة
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وصل مـحافظه نـينوى تعـلن هيئـة السيـاحة عن اجراء مـزايدة علـنية بـطريـقه (مساطـحة) في ا
ـقاطعة  42 نينـوى الغربيـة ) ارض النبي يونس وفـقا لقانـون بيع وايجار الـقطعة ( 151/26 ا
زايدة في مقر هيئة ـكن احلصول على شروط ا عدل) و أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (ا
ـوصل لــقـاء مـبـلغ قـدره الـسـيـاحـة / قــسم الـعـقـود / شــارع حـيـفـا وقــسم سـيـاحـة نــيـنـوى / ا
ـزايدة مـفتـوحة (150.000) ديـنار مـائـة وخمـسون الف ديـنـار غيـر قابـله للـرد وتـعتـبر قـائمـة ا
زايـدة يوم ـوعد اجـراء ا ـزايدة احلـضور  خالل فـترة اإلعالن فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
ــصــادف 2023/2/22 في الــســـاعــة احلــاديـــة عــشــر صـــبــاحـــا في مــوقع األرض (االربــعـــاء) ا
ـقدرة والبالغة ئـة من القيمة ا مستصـحب معهم الـتأمينات األولـية البالغة 2% عشرون في ا
وجب صك (482.300.000) اربعـمائـة واثنـان وثمـانـون ملـيون وثالثـمائـة الف دينـار ال غيـر 
ـزايدة مصـدق مـعنـون ألمـر هيـئة الـسـياحـة وتعـتـبر شـرطا" أسـاسـيا" من شـروط الـدخول في ا
ـزايدة وحـدة وبطـاقه الـسكـن ويتـحمـل من ترسـو عـليه ا ـدنيـة او الـبطـاقـة ا وهويه األحـوال ا
ـزايدة ـزايدة وفي حـالـة مصـادفـة يوم ا أجور نـشر اإلعـالن والداللـيه الـبالـغة 20% من مبـلغ ا

زايدة في اليوم الذي يليه. عطله رسمية تكون ا

جمهورية العراق
نقابة احملام

نصور بغداد - ا
هاتف : ٠٠٩٦٤٠٧٧٠٥٧٢١٣٩٤

IRAQI BAR ASSOCIATION
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TEL: NO: 0096407705721394
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ـتـخذ بـاجللـسـة الغـيـر عاديـة جمللس احلـاقاً بـقرار مـجـلس النـقـابة ا
ــنـعـقــد بـتـاريخ ١٤/ ١/ ٢٠٢٣ قــرر مـجـلس الــنـقـابــة بـالـعـدد (٣) ا
ـرقـمـة (٣٥) الـفـقـرة (الـسـادسـة عـشر) ـتـخـذ بـاجلـلـسـة ا الـنـقـابـة ا
ـادة (الـتاسـعة ـنعـقـدة بتـاريخ ١٨/ ١/ ٢٠٢٣ واسـتنـاداً الحـكام ا ا
والــسـبــعـون) من قــانـون احملــامـاة ذي الــرقم (١٧٣) لــسـنـة ١٩٦٥–
ـعـدل تـقرر دعـوة الـهـيـئـة الـعـامـة لـنـقـابـة احملـامـ لالجـتـمـاع غـير ا
وافق العـادي في الـسـاعة (الـتـاسعـة) من صـبـــــــاح يوم االربـعـاء ا
ــنــصــور  – شـارع ٨/ ٢/ ٢٠٢٣ في مــقــر الــنــقــابــة الــكــائن في ا
ناقشـة موضوع زيـادة الراتب التقـاعدي للـسادة احملام الـنقابـات 
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جــزءاً مــنه ومن تــفـاعالتـه.وفي خـضم
هــذا االرتـبــاك الـنــفــسي واالجـتــمـاعي
تـبـقى عـملـيـة الـبحث عن احلـقـيـقة في
تــلك األوجـه لـلــمــدونــات الــتــاريــخــيـة
لـألحـــداث أســـيـــرة رؤى مـــخـــتـــلـــفـــة
وأمـــزجـــة مــتـــنـــاقـــضــة بـل ومــواقف
مـــعـــاديــة أو مـــتـــحــالـــفـــة مع احلــدث
وعـنـاصره وأسـبـابه ومسـبـباته وهي
بــالــتـالي حتــتــاج إلى أدوات ووسـائل
هنية والتحقيق ألن غـاية في الدقة وا
ـعـاول مـثـلـومـة احلـفــر في الـتـاريخ 
ـا تــقـودنـا إلى دهـالـيـز مـعـتـمـة أو ر
تـفاجئنـا بأحداث تعيـد ذاكرتنا إلى ما
ال يـشـتـهـيه الـبـشر وعـلـيـنـا أن نـتـذكر
دائـــمًــا أن الـــتـــاريخ لــيـس صــفـــحــات
الئـكـة من الـسـماء مـقـدسـة أنـزلـتهـا ا
ــا هي أحـداث وثّـقـهـا بــشـر مـثـلـنـا إ
تـتحكم فيه الغرائز والعواطف واحلب
والــكــره واالنـفــعـاالت وهــو في اآلخـر
يــكــتب من خـالل زاويــته الــتي يــنــظـر
مـــنـــهــا إلى األحـــداث عـــلى خـــلــفـــيــة
مـعلـوماته أو مشـاعره جتاهـها وكيف
ــيــول ومن هــنـا يــراهــا حــسب تــلك ا

الـــفــرد تـــكـــمن في الـــقـــبــيـــلـــة والــدين
لـجأ الثالث وهو ـذهب ناهيك عن ا وا
ـال الـذي وصفه اخلـلـيفـة الـرابع علي ا
بـن أبي طــــــالب (رض) بــــــأنه وطـن في

الغربة وفقدانه غربة في الوطن:
الــغــنى فـي الـغــربــة وطـن والـفــقــر في

الوطن غربة".
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وفـي هـــــــذه الــــــطـــــــوابـق الــــــثـالث من
ـال) ــلـجـئـيــات (الـقـبـيــلـة والـدين وا ا
يــهــرب الـنــازحــون فــيـهــا إلى دهــالــيـز
الــــتــــاريـخ في واحــــدة من مــــحــــاوالت
الـــبــحث عن الـــسالم وتــهـــدئــة روعــهم
وارتـبـاكـهم النـفـسي إزاء فقـدان الـدولة
لـلقـانون األسـاس وتطـبيـقاته فـي حياة
تـلك اجملـتـمـعـات الـقـلـقـة هـذا الـتـاريخ
ــتـداول ودهــالـيــزه ال يـعـدو أكــثـر من ا
تــســـجــيل أحــداث من زاويــة الــشــاهــد
وثـقافته ومدى قـرّبه وبعده عن احلدث
بل ومدى تعاطفه أو معاداته لتفاصيله
وشـــخـــوصه ولـــذلك نـــرى اخــتـالفــات
حـادة في تـوثـيق أو تـأْريخ ذات احلدث
ومـن قـبل مــدونـ عــاصـروه أو كــانـوا

نـدرك أن التـاريخ ليس كـتاباً مـقدساً ال
يـخـضع لـتـلك الـعـوامـل وهو بـالـتـالي
مـجموعة احـداث يراها كاتـبها في تلك
الـلـحظـة التـي وثّقـها ولـذلك عـليـنا أن
نـــتــوخى الــدقــة فـي قــراءتــهــا واالهم
قـراءة صاحبهـا الذي دونها; لذلك أرى
أن الـطــريق األقـصـر في بـنـاء مـجـتـمع
مـعاصر بعيـداً عن دهاليز أولئك الذين
ســـجــلـــوا تــلك الـــوقــائـع حتت ضــغط
أمـزجتهم سواء أكانت تـلك الصفحات
مـعتمـة أم مضيئـة أن نؤسس بنـياننا
عــلى الـعــلم احلـديث واالســتـنــتـاجـات
بــثـقـافــة نـقـديــة اسـتـنــتـاجـيــة لـكل مـا
ســـطــره األولــ في تـــوثــيق األحــداث
التي ورثت تداعياتها هذه اجملتمعات
لكي نصل إلى مجموعة معطيات نبني
عـلى أسـاسـهـا مـجـتمـعـاتـنـا احلـديـثة
وكــلـمـا تـعــلـمـنـا أكــثـر تـعــلم أبـنـاؤنـا
ا العودة البـبغائية وبـناتنا أكثـر دو
والـصــنـمـيـة إلى الـتـاريخ وصـفـحـاته
فـمن يـبـني حـاضـراً جـمـيالً لن يـحـتاج
ــاضي لــكـي يـنــظــر إلى الــعــودة إلى ا

ستقبل. ا
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سـتحـق لـلراتب الـتقـاعدي وفي حـالة عدم ـتقـاعدين وعـيالـهم من ا ا
وعـد احملـدد اعاله يؤجل اكتـمـال النـصـاب القـانـوني لالجتـمـاع في ا
الى الـيــوم الـتـالي في الـســاعـة (الـتـاسـعـة) مـن صـبـاح يـوم اخلـمـيس
ــكـان ومـهــمـا كـان عــدد احلـاضـرين ـوافـق ٩ / ٢/ ٢٠٢٣ بـنـفس ا ا
ــادة (الـثـمــانـون) من قـانــون احملـامـاة الــنـافـذ. وذلك عـمالً بــاحـكـام ا
راج من الـزمالء احملامـ واعضـاء الهيـئة الـعامـة للنـقابـة احلضور

كان احملددين اعاله. بالزمان وا

وفـيه قـامت اولى احلـضـارات و  النهم
 هــكـذا اوال وثــانـيــا مـا لــذي يـدعـو ان
تـكـون طـريـقة مـقـصـودة  للـتـعـبـير عن
الــقــومــيــة الـعــربــيــة او االنــتـمــاء الى
الـعروبة ومتى تأخـر العراق او تخلف
عـن العروبـة وهو الـذي واجه االحداث
وحــــيـــدا وال  ضــــرورة لـــلــــدخـــول في
الـتـفـاصـيل الن احلـدث يـسـتـحق ذلك 
والـشعب العـراقي يحتـفل بهذا احلدث

وا فق فـي عددها الصـادر يوم االحد  ا
2023 / 1 / 15 نـشـرت صـحيـفـة الـشرق
االوسط  مـقاال بعنوان ( معركة هوية ال
دورة كــرويـة ) لــلـكــاتـبــة  الـبــحـريــنـيـة

ا جاء فيه : و سوسن الشاعر 
1- تـوظـيف دورة خـلـيجي 25 تـوظـيـفا
سـيـاسـيـا عن جـدارة من قـبل احلـكـومة
وشـــعـــبــهـــا و وبـــاألخص مـــا أســـمــته

اجلنوبي البصري .
2- ان مـا جرى هو استعـراض للعروبة
بـطريقة مـبالغة مـقصودة كأنـها جتديد
والء لـلـعرق الـعربي والـقومـية الـعربـية

وانتماء للعروبة .
3- تـفــ الـبـصـريـون ( اهل الـبـصـرة )
فـي ابـراز االصـول الـعـربـيـة   من خالل
فـــتح بـــيـــوتــهـم الســـتــضـــافـــة االخــوة
اخلـليجيـ  ومنهم من اقام الوالئم في

ضايف .  ا
-4تــزيـــ مــديــنــة الــبـــصــرة بالفــتــات
الـترحـيب بالـقادم من الـدول العـربية

اخلليجية وغير اخلليجية .
لنناقش هذه الفقرات  كما يأتي :
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 1- مــا قـامت به احلــكـومــة  الـعــراقـيـة
تـقوم به أي  حكـومة تنـظم فيهـا بطولة
مـن نوع بـطـولة اخلـلـيج  او حـدث اخر
وكـمـا جـرى في بـطـولـة الـعـالم مـشـابه 
ومن حق اي حكـومة ان تظهر فـي قطر 
تـميـز حيث يـحسب حسن سـتوى ا بـا
الـتـنظـيم  لـها دولـيا واقـلـيمـيـا وعربـيا
أمــا الــشـعب الــعـراقـي واهل الـبــصـرة
هـذه طـبـاعـهم دائـمـا ولـيـس مـسـتـغرب
ولـلمعـلومات ايـضا لم يكن ذلك عـليهم 
بـإيعـاز من احلكومـة بل شعب هذه هي

طباعه . 
2- ان مـــا جــــرى لـــيس اســـتـــعـــراضـــا
لـلعـروبة الن العـراق  عربي و هو اصل
الــعـروبـة ومــنـبع الـتــاريخ واحلـضـارة

اإلنـتماء هـو اإلنتسـاب احلقيـقي فكرياً
ا يرافقه من النضج والوعي.

ــــنــــطـــقــــة من إنّ مــــا مــــرت به هــــذه ا
تـقسيـمات بسبب  الـنفوذ اإلسـتعماري
وتــشـكـيل اخلـرائـط يـحـتـاج الى إعـادة
الــنــظـر بــســبب إخــتالف الــتـركــيــبـات
ـقـســمـة وإعـادة الــسـكـانــيـة لألجــزاء ا
تـشكيـلها جغـرافياً وهذا سـبب التفكك

واإلنهيار الذي نشاهده اليوم!
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الــــعــــراق في الــــعـــقــــود األخـــيــــرة الى
احلــــــروب من حــــــرب  الى أخــــــرى إلى
ـــــقـــــدراته  ’و احـــــتـالل عـــــبــــــــث 
تـسـريح اجلـيـش الــــــعـراقـي الـذي كان
حــارسـاً لــلــبـوابــة الـشــرقـــــــــيــة لألمـة
الــعــربــيــة كــمــا جــرى تــفــكــيك الــدولــة
سـياسياً وتمزيق وحدتها وطنياً ولوال
أن الـعـراق بـلـد الـوفـرة مـا اسـتـطـاع أن

حـيث  يــصـمــد لـو كـان غــيـر الــعـراق
زرع  االضـــطــرابــات وتـــغــذيـــة الــعــنف
وتـمـــــــك التنظــــــيمات اإلرهابية من
الــــعــــــــــــبث بــــأمـن واســــتــــقــــرار بالد
ـة في الـرافـدين مـعـقـل احلضـارة الـقـد
بالد مــا بـ الـنــهـرين الـتي احــتـضـنت
ازدهـــار الـــدولـــة اإلسالمـــيـــة عـــلـى يــد
عرفة الـعباسي وكانت منارة للعلم وا

لعدة قرون.

وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا
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ان.  ان بالقضاء من تمام اإل اإل
الـلهم بـعـد أطالق سراح هـيـثم اجلبـوري ومن قـبله نـور زهـير الـلـهم إني عراقي مـؤمن

فأشهد أني مؤمن بالقضاء.
 ××××
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أعـتذر كـثيـراً من شيخ عـشيرتي وكل وهـيبة الـدولة دنـية كأحد مـن دافعوا كـثيـراً عن ا
العشائر ألني كنت أعارض الفصل العشائري.

بــالـعـبـاس لـو فـاصـلـ نـور زهــيـر وهـيـثم اجلـبـوري عـشـائــريـاً چـان  رجـعـتـلـنه فـلـوس
حتى لو موگع نصهن للسادة وللي عدهم بخت. أكثر

دنية. يعيش القضاء العشائري..تسقط ا

dſ«œ cIM

عمان



bOFÝ ”UO « d UÝ

W¹œuF « w  ’Uš q UFðË …dB³ « q Ž dNý ¡UN²½≈

6

نـظيـم زخمـا كـبـيرا
انـــعــكــست آثــارهــا
عــلى الــضــيــوف في
الــتـجـوال والــتـبـضع
وقـبــلـهــا قـدمت خـطط
عـمل نــاجـحـة سـاهـمت
في تــــطــــويــــر عــــدد من
ـديـنة احـيـاء ومـنـاطق ا
وكل ما يتعلق بـالتنظيم
دون مـشاكل يـسـتحـقون
الــثـنــاء عــلى مـا قــدمـوه
ومــعــهم احملــافظ أســعـد
العـيـداني بفـضل خـبرته
الــــــطـــــويـــــلـــــة مـن خالل

منصبه .
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ــرور عـلى كــان البـد من ا
اجلوانب التنظيمية التي
شـــــكـــــلـت األســـــاس في
إجناح وإخراج مفردات
البطولة بشكل فاق كل
التوقعات بعدما قدمت
كل احلـهـات ما عـلـيـها
ـــــطــــلــــوب واجنــــزت ا
وسط شـغف الـعـراقـي
بـكـرة الـقـدم االفت سـبـبا
ــــبــــاريــــات في اجنــــاح ا
وكــــانـــوا رأس الــــرمح في
ــــهـــــمــــة الــــتي انــــتــــهت ا

اعـداد كبـيـر ة باسـتقـبـال الضـيوف
فـي مـنـازلــهم ومـضــايـفــهم وتـقـد
واقـــامــةوالئم فـــاخـــرة حــتى قـــيــام
البـعض من سواق التـاكسي نـقلهم

باجملان .
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واألمر متوقع وبعد ما حتقق خالل
الـبـطـولـة سـيـمـتـد لـدعم الـسـيـاحـة
ومواصلة زيارة االخوة اخلليجي
دن العراقـية برغبة للبصـرة وا

ــدة الــقــادمــة وكــذلك ا
الـدخـول في مـشـاريع

لالستثمار .
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ــقــدمـة الــكل وفي ا
اهل البـصرة
مــــــنـــــــحــــــوا
البطولةوالت

ــبـاريــات الـتي شــهـدهـا مـتــابـعـة ا
ــنــافـــســات فــرق ـــيــنـــاء  مـــلــعب ا
البحرين وقـطر واإلمارات والكويت

ما منحها اهمية ونكهة خاصة .
 كــمـا حـضـرت فـرق تـمـثل الـفـلـكـور
شـاركة مع تواجد الشعـبي للدول ا
درجات وهي تقدم جماهيرهـا في ا
فواصل تشجيع جمـيلة لدعم فرقها

تعة . والعبيها وحققت ا
gO½—uJ « WIDM

ــنـطـقـة وتــواجـد وانـتــقل اجلـمـيع 
الــكـورنـيش اجلـمــيل الـذي اسـتـمـر
يستقبل اجلميع من األشقاء في كل
االوقات وهويشهد فقرات وعروض
فلكـوربة ودبكـات واغان خلـيجية و
بصـريةو عراقـية من خالل مـشاركة
األخــــوة اخلــــلــــيـــجــــ وابــــنـــاء
احملــافــظــات وتــقــد فــعــالــيـات
شعـبيـة بعد انـتهـاء كل مباراة و
طيـلة سـاعات الـيوم كـما شـهدت
الــلـيـلــة االخـيـرةواخلــاصـةالـتي
ــبـاراة الـنــهـائـيـة ســبـقت يـوم ا
الــتي غــطت من قــبل الـعــشـرات
من الــــقـــــنــــوات الــــريــــاضــــيــــة
ـراسـيـلـ واالخـبـاريـة ومـئـات ا

وقـبلـهـا جمـيع األحـداث وحتولت
جـميع انـظـار العـالم نـحـو البـصرة
ــبــادرات في اجـواء والــبــطــولـة وا
ــــكن وصــــفــــهــــا في وقـت اخـــذ ال
عــددالـضــيـوف في تــزايـد مع مـرور
ايام البـطولة لـدعم منتـخباتهم ولم
يـتـوفـر مسـح دقيق لـعـدد الـداخـل
دينة الـبصرة وفي تقـديرات تشير
الف الى ان الــــــعـــــدد زاد عــــــلى35 
شخص واعداد فـاقت كل التكـهنات
لتنعـكس الفوائد عـلى اهل البصرة
ــطــاعم من اصــحـــاب الــفــنـــادق وا
واالكالت الــســريـــعــة والــشــعــبــيــة
وبــاعـــة االعــمــال من الـــصــنــاعــات
الـفـلـكـلـوريـة والـيـدويـة ومـنـتـجـات
ـديـنة الـتـمور الـتي تـشـتهـر فـيـها ا
مـنــذ الــقــدم  الـتي عــاشت نــشــاطـا
اقـتــصــاديــا واسـعــا انــعـكـس عـلى
ــديــنــة اجــواء الـــبــطــولــة وعـــلى ا
ـوغـلـة في الـقـدم عـبر الـتـاريـخـيـة ا
وسـائل اإلعالم الــكـثــيـرةاخملــتـلــفـة
وســـاهـــمـت بــتـــوطـــيـــد الـــعـالقــات
األخـــويـــة مع االشـــقـــاء مـن أبـــنــاء
اخلليج الذين عاشوا اجواء جميلة
طـيــلــة مـكــوثـهم لــتــعـود الــعالقـات
حلجمهـا والكل كان نابذا لـلكراهية
حـينـما امـضوا ايـامـا شعـروا فيـها
بــالـراحــة واالطـمــئـنـان والــعالقـات
األخوية و بكرم وضيافة واستقبال
وعادات وثقـافة اهل البـصرة الذين
شـكـلـوا ركــنـا أسـاسـيـا فـي عـمـلـيـة
الـتـنـظـيم واجنـاحـهـا عـنـدمـا قـامت

ــديـنــة الـريــاضـيـة ومــلـعب حـيث ا
يناء ومالعب الوحدات التدريبية ا
وكل مــا يـتــعــلق بــتـنــظــيم وإقــامـة

باريات . ا
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ورغم النـظرة القـاصرة لـلبعض في
الـبـصـرة والــبـلـد عـنــد بـدايـة طـلب
إســتــضـــافــة و تــنــظــيم الــبــطــولــة
ديـنـة الريـاضـية والـتوجه القـامـة ا
العب االخـــرى فـــيــمـــا يــتـــعــلق وا
ـالـيـة وصـرفـهـا بـالـتـخـصـيـصـات ا
عـــلى الـــبـــطـــولـــة دفــعـت الــبـــعض
ـطــالـبــة بـانــفـاقــهـا عــلى جـوانب ا
أخــرى .ووضع مــعـــرقالت غــريــبــة
نـفذة كـما عـجيـبـة بوجـة الشـركـة ا
ـرحوم عـبـدالله حتـدث في وقتـهـا ا
عــويـــز اجلــبــوري مــديـــر الــشــركــة
ـنفـذة للـمديـنة الـرياضـية ومـلعب ا
ينـاء قبل جتاوز الـلجان اخملـتلفة ا
العب وجتهيـزها بالكامل مشاكل ا
الـتي القـت ارتـيـاح احتـاد خـلـيـجي
لـــكــــرة الـــقـــدم وقــــبـــلــــهـــا وجـــدت
ــــشـــاركـــة مالعب ــــنـــتـــخـــبـــات ا ا
ـبــاريـات والــوحـدات الــتـدربــبـيـة ا
ــلـعــبـ مـؤمــنـة ومــجـهــزة حـيث ا
باريات الكبيرين متكامل القامة ا
كل مـجــمـوعــة تـتــنـافس في مــلـعب
ومالعب مــلـحـقــة إلجـراء الـوحـدات

التدريبية .
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ـــبـــاريـــات وقـــبـــلـــهـــا كــــان بـــطل ا
اجلــمــهــور الــذي راح يــتـواجــد في
العب الى مــــا قـــبل ســـاعـــات من ا
ـبـاريـات كـما حـصل مـوعـد اقـامـة ا
في الـنـصف الـنـهـائي بـ الـوطـني
وقطـر قبل أن يقـوم عدد منـهم بنقل
عـفــشـهم واالنــتـقــال لـلــمـبـيـت عـنـد
بــوابــة مـــلــعب ا مـن أجل االنــفــراد
باراة النهائية في شاهدة ا كان 
ســابــقــة غــيـر مــؤلــوفــة اطالقــا في
جــــمــــيع مالعـب الـــعــــالم عـــنــــدمـــا
تـواجــدت اعــداد عــلى مــد الــبــصـر
ـــلـــعب قـــبل اكـــثــر من 10 خــارج ا
ــبـــاراة قــبل ســاعـــات من مــوعـــد ا
ـدرجات االعالن عن امتالء جـميع ا
والطلب من اجلماهير البقية خارج
ـلـعب التـوجه نـحـو أماكن تـتـوفر ا
ـبـاراة الـتي فـيــهـا شـاشـات لـنـقل ا
كــادت ان تـنـقـل الى مـلـعب مــحـايـد
لـوال ضمـانـات وجـهـود رجال األمن
الــذين انــتــشــروافي بــرنــامج عــمل
حــقـيـقي وفـق خـطط امـنــيـة الى مـا
قــــبـل أيـــام مـن االفــــتـــتــــاح ضــــمن
واجبات محددة بقيادة دولة رئيس
الوزراء محمد السودانى وبإشراف
عبد االمـير الشـمري وزير الـداخلية
وقــبـــلــهــا حــرص اجلـــمــهــور عــلى

وســاحــة االحــتــفــاالت والـطــلب من
رئيس احلكومة (نزل الدوالر نزل).
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كما حققت البـطولة فوائد انعكست
عـلى جـمـيع األصـعـدة بـعـدمـا وجـد
اجلــمــيع مــطــلـوبــامــنــهم حتت اي
عـــــنـــــوان تــــــنـــــفـــــيــــــذ مـــــفـــــردات
الــتــحـــضــيــرواالعـــداد الــتي كــانت
فــرصـــة كــبــيــرة الظـــهــار الــقــدرات
الـتـنـظـيـمـيــة الـبـشـريـة والـرسـمـيـة
ـــواطــنــ بال وسـط ردود أفــعــال ا
حــــدود لــــيــــتـــــحــــقق جنــــاح فــــاق

التوقعات.
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كان مـقـرر ان يقـام خلـيجي  21 في
الــبــصــرة قـبـل نــقل الــبــطـولــة الى
البـحرين في حـينهـا خملاوف أمـنية
ــنــشـآت اضـافــة الى عــدم إكــمــال ا
الــــريـــاضـــيـــة وأخــــرى قـــد تـــكـــون
ســيـــاســيــة كــمـــا  نــقل بــطــوالت
22الى السعوديةو23الى الكويت
و24الى قطـر لنـفس األسباب ورغم
افتقـار ذلك للحـيادية قـبل ان تشكل
صدمة لـلعراقيـ لكن كمـا يقولون(
ا ضـارة نافعـة ) فكـانت فرصةو ر
فـــتــرة مـــنــاســبـــة أمــام احلـــكــومــة
االحتــاديـة والــبـصــرة واحتـاد كـرة
الـقدم واجلـهـات الـسـاندة زادت من
إصــــرارهـم في جتـــــديــــد الـــــثــــقــــة
بأنـفـسهم و بـالقـدرات احمللـية وفي
حـمــاس وسـعي وانــدفـاع وقــبـلــهـا
مـــراجـــعـــة األمـــور بــشـــكـل عــمـــلي
واخـــضــاعــهــا لـــلــتــنــفـــيــذ قــبل أن
يـنـخـرط الــكل في الـتـحــضـيـر عـبـر
تـسـخـيـر اجلـهـود الـتي أثـمـرت عن
ـيـنـاء سـعة 30 الف اجنـاز مـلعب ا
مـتـفرج بـشـكل مـعـماري جـمـيل نـفذ
بـتصـاميم مـتقـدمة وافـتتح بـالوقت
ناسب لتلبـية حاجة ماسة وشكل ا
يـناء حتوال وضغطا اجناز ملعب ا
نـظمـة باقـامة عـلى إقنـاع اللـجنـة ا
الـبطـولـة .كمـا كانت فـتـرة التـأجيل
ـتـاحـة لـتـطـويـر مـنـشـآت الـفـرصـةا
دينـة الرياضيـة و مدينـة البصرة ا
ــــطــــار وذلك بـــــتــــأهــــيـل طــــريـق ا
ـتـنـزهـات والــشـوارع الـداخـلـيــة وا
والـــســـاحــات الـــعــامـــة ومـــنــطـــقــة
الـكــورنـيش عـنـوان الـبـطـولـة الـذي
اســتــمــر مـكــانــا لــتــجــمع األشــقـاء
الــوافـدين من دول اخلــلـيـج وأبـنـاء

عموم احملافظات. 
…dB³ « W uJŠ

وحـقـقت حـكـومة الـبـصـرة تـغـيرات
ــقـرر واحملــدد من خالل اكــثــر من ا
اعـــمــال واضـــحـــة كــمـــا  تـــامــ
األشـيـاء بــكـافـة اشــكـالـهـا لــتـأهـيل
نشآت الرياضية البنى التحتيـة وا
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نيجيرفان بارزاني

تـابعتهم للمـباراة النهائية اضي لـيلة من ليالي االلف  عاش العراقيون لـيلة اخلميس ا
لكاس اخلليج العربي بنسختها السامر الياس سعيد

 والتي اقـيمت في مـدينة الـبصرة حـيث استمـتع اجلمـهور العـراقي بلمـحات من االثارة
نـتخب ـباراة النـهائـية الـتي جمـعت مـنتـخبنـا الوطـني بـنظيـره ا الكـروية الـتي حمـلتـها ا
باراة ـنتخب الـعراقي في تـلك ا العـماني والـتي ادرك كثيـرون ان الطـريق معبـدة امام ا
ـرهـونة من اجل خـطف الـلـقب حيـث تثـبت الـشـوط االول بـوقـائعـه ان تلك االعـتـقـادات ا
ـنتـخب العـراقي وحتى حتـقيق بـفرض الـسـيطـرة وحتقـيق االفضـليـة من جانب العـبي ا
ـنتـخب العـماني بـدا خصـما عـنيـدا فاثر ان هـدف التـقدم امـر مرهـون ومنـطقي اال ان ا
باراة من اجل حتقيق هدف التعادل الذي جاهد العبوه من اجل يعكر صـفو مجريات ا
ـمــنـوحـة لـهم اال ان حــرفـيـة ومـهـارة حتـقــيـقه فـتـســنى لـهم مع ضـربــة اجلـزاء االولى ا
ـعـلق تـصـدي حـسن لـركـلـة احلـارس جالل حـسـن ابـطـلت تـلك الـفـرصـة الـتي وصف ا
نتخب ـة من جانب ا اجلزاء بكونهـا هدف ثان محتـسب للمنتـخب العراقي اال ان العز
امول بفرض ركلة جزاء اخرى جنح الالعب العماني العماني لم تـفتر حتى  حتقيق ا
ـباراة من جديد حـتى جاءت فرصـة حسن عبـد الكر التي بـتسجيـلها العـادة مجرى ا
بطلـها الـدفاع الـعمـاني بارتـكابه خلطـا داخل الصـندوف فـانبـرى الالعب امجـد عطوان
ضي عـلى تسجـيله سوى دقـائق معدودة لتـسجيل هـدف التـفوق الثـاني الذي لم يكـد 
بـاراة في طريقـها للـفظ انفاسـها االخيـرة واالحتكـام لركالت احلظ التـرجيحـية حتى وا
دافع مـنـاف يـونس لـتـحـقـيق االمل بـتسـجـيل الـهـدف لـثـالث الـذي منح انـبـرت راسـيـة ا
الكاس الغاليـة للجماهير الـعراقية التي كانت نكـهة البطولة وملـحها من جانب ما قدمته
نتخبات في مجريات البطـولة سواء بحضورهـا بالعدد الكامل لـلمباريات التي جـمعت ا
ـضيف او مـا ابـرزته من مـلـحمـة كـرويـة غـير مـسـبـوقة ـنـتـخب ا اخللـيـجـية بـاسـتـثـناء ا
ستضيف لعب ا استدعت اتخاذ تـدابير واجراءات احترازية نـتيجة اكتظاظ مـدرجات ا

باراة النهائية .. للمباراة النهائية باجلماهير قبل ساعات طويلة من انطالق ا
ثل هـذه البطولـة ذكريات راسخـة قدمها بـجدارة اجلمهور الـعراقي الذي اثبت سـتبقى 
شـاركـة بـافـراح الـوطن بـيـنـمـا قدمت حـبه لـلـحـيـاة وحتـديه لـشتـى الظـروف من خـالل ا
يزة ابرزت اجلانب االخر القنوات الفضائية التي غطت وقائع البطولة فسلفة اعالمية 
من الوطن مشتـتة كل الهواجس التي بـقيت بذاكرة االخرين جتاه الـعراق فكانت فرصة
ثـابة مـحو لـكل الذكـريات الـسيـئة التـي اكتظـت بها اقامـة البـطولـة في مديـنة الـبصـرة 
ا عقد العزم لدى فخخات والظروف االمنـية الالمستقرة  اضـية من اخبار ا احلقبة ا
درجـات ب اجلمـاهيـر اخلـليـجيـة من ان تسـهم بـتحـقيق جتـربة واقـعيـة عـاشتـها بـ ا
الـعـراقـيـ الـذين اكـدوا عـلى حلـمـتـهم الـوطنـيـة وتـكـاتـفـهم ومـسـانـدتـهم لـكل مـا يـسهم
بـتحـقيق الـفرحـة فكانـت الرياضـة احد ابـرز اشكـال الفـرح العـراقي حيـنمـا كانـوا ابناء
ـوعـد واسـهـمـوا برسم الـبـسـمـة عـلى شـفاه ـنـتخـب الوطـني عـلى ا الـعـراق من العـبي ا
ـنـتخب الـعـراقيـ بـعد قـطـيعـة دامت لـثالثـة عقـود ونـيف من اخـر نسـخـة حقـق لقـبـها ا
الـعراقي .. لقـد فتح الفـوز العراقـي بكاس اخلـليج االفاق لـرسم طموحـات اوسع تسهم
نـتـخب ويـنهي تـلك االيـام الـبائـسـة الـتي كان فـيـها بـبـروز جنوم جـدد سـيـعول عـلـيهـم ا
ـة ابـرزت تـعدي ـا اسـهم بـبـروز صور مـؤ نـتـخب عـاجـزا عن حتـقـيق االنتـصـارات  ا
نتـخب و استفـزازهم البل تعـريضهم لـلتـنمر واالسـتهزاء بعض اجلـماهيـر على جنـوم ا
ـبـاريـات تـصـفـيـات كـاس الـعالم ـنـتـخب وتـلك احلـاالت التـي اقتـرنت  بـسـبب ظـروف ا
نح الثقة للنجوم االساسي في ونديال قطر لكن ظهور جنوم شباب باالضافة  ؤهلة  ا
نتخب العراقـي اسهم بشكل كبير بتوسعة رقعة الطموح لدى اجلماهير الرياضية من ا
ؤازرة لـلمـنتخـب البطـل الذي حقق اجل تـقد كل اشـكال الـدعم وا
ـبـاريـات بـطـولــة كـاس اخلـلـيج مع الــتـاكـيـدات بـان تــوفـيـر ا
نح عسكرات سيسهم بشكل وباخر  االعدادية واقـامة ا
طـلوب لعودة الـكرة العراقـية لسـابق عهدها من الدعم ا
كـونــهـا ســتـشـكل الــفـريق االبــرز في الـقـارة االســيـويـة
فضال عن منـافسته كـرقم صعب علـى صعيـد البطوالت
ـشـاركـة ـنـتـخـبـنـا من خالل ا الـتي سـتـسـنح الـفـرصـة 

فيها.

©≤≠±® qC _« W M « …dB³ « X×M  WO−OKšË WO³FýË WO uJŠ œuNł

$ÕU∫ جناح اجلهات الرسمية تنجح في تنظيم بطولة خليجي 25

نتخب الوطني »UH²Š‰∫ الشعب العراقي في ساحة االحتفاالت بانتظار ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25 .Issue 7488 Sunday 22/1/2023 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7488  األحد 30 من جمادى اآلخرة 1444 هـ 22 من كانون الثاني (يناير) 2023م

 wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

اخـــتـــتــمت فـي مــديـــنـــة الــبـــصــرة
فعالـيات بطولـة خليحي25 واحدة
من اكـثـر الـبـطـوالت اثـارةواهـتـمام
حــــكــــومي وشــــعـــبي وخــــلــــيـــجي
واعالمي وانـتهت نـسـخة مـتـكامـلة
ـــنـــافـــســـات لم تـــنـــعــــكس عـــلـى ا
الــريــاضـيــة حـسب بـل كـانت اكــبـر
منـها فـهي عززت الـوحدة الـوطنـية
ـفــهــومـهــا احلــقـيــقي والــوطـني
ــذاهـب والــطـــوائف بـــعــيـــدا عـن ا
واالديـــــان وقــــــربت وعـــــمـــــقـت من
الــــعالقــــات بــــ شــــعــــوب الـــدول
ـــشــــاركـــة (دول اخلـــلــــيج )الـــتي ا
كـان الواسع وجـدت من البـصـرة ا
الــذي جـــمع األشــقـــاء بــاخـــوانــهم
الــعــراقـيــ واخــتـزال ســنـوات من
الكراهـية حتى مـنهم رفض العودة
لـبالده عــنــدمــا وجـد من الــبــصـرة
احلـضن الــدافئ لــلــجـمــيع بــفـضل
قـــرار مــجـــلـس الــوزراء الـــســـمــاح
ــنـــتــخــبــات بـــدخــول جــمـــاهــيــر ا
ــشـاركــة مـبــاشـرة من الـشــقـيــقـة ا
بــدون تـــطــبـــيق االجـــراءات الــذين
تـســابـقــوا لــلـدخــول إلى الـبــصـرة
شاركة منتخباتها. باعداد كبيرة 
ـتــعـة اجلـمــيع شـاهــدوا أشـيــاء 
يسـودهـا الود واحملـبة و تـفاجـئوا
بكـرم واحـتضـان اهل البـصرة بـعد
ان ظلت االنظـار بعيـدة ومستـبعدة
السـبــاب لـكن اهل اخلــلـيج وجـدوا
فـيـهــا كل شيء مـخـتـلف ولـيس مـا
كانت حتـملـه مخيـلتـهم فـقد حرص
اجلميع هنا عـلى اظهار وجها اخر
نح الـسعادة للـمديـنة والـكل راح 
لـألشــــقــــاء الــــذين وصــــفــــوا مــــدة

التواجد بالبصرة بشهر العسل.
v Ëô« WIK(«

نــتـنـاول فـي احلـلـقــة االولى الـيـوم
اجلوانب التنـظيميـة التي ساهمت
بــــاجنـــاح الـــبـــطــــولـــة وأكـــبـــر من

التوقعات.
…dO¦   UODF

فقد افرزت البطولة معطيات كثيرة
ـسـتــويـات من خالل عــلى جـمــيع ا
احلــدث الــكـروي الــذي الــتـقـى فـيه
اجلمـيع حتت سـماء الـبصـرة التي
استمرت بالنوم ايام وليالي تشهد
تــــــــقــــــــد الــــــــفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات
ـبـادرات لـلـفتـرة من6 واالنـشـطـةوا
الى19 كـانــون الـثــاني اجلـاري في
اجــواء اجــتـــمــاعــيــة وشــعــبــيــة و
ـكن تفـعبـلة ريـاضيـة وتفـعيـل ما 
الشـــاعــة روح األخــوة الـــتي طــغت
ـشـاكل عـلى جــمـيع األحـداث رغم ا
االقـتــصـاديـة بـسـبب ارتـفـاع سـعـر
العب الـدوال وهـتـافـات جـمـاهـيـر ا
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هـــنئ رئـــيس إقـــلـــيم كـــوردســـتــان
ــنـــتــخب نــيـــجــيـــرفــان بـــارزاني ا
العـراقي فوزه بـبـطولـة خلـيجي 25

على حساب نظيره العماني.
وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة
أزكى التـهاني والـتبريـكات لـشعـبنا
ـنــاسـبـة فــوز مـنـتــخـبـنـا الــعـزيـز 
العـراقي وإحرازه لـقب بطـولة كأس

اخلليج 25.
وأضـاف أبــارك ألعـضـاء مـنــتـخـبـنـا
الـوطـني هذا الـفـوز ولـكل الـقـائـم
على هـذا العـرس الـرياضي الـناجح
راجــيـا لــهم دوام الــنـجــاح والـرقي

فألف مبروك.
وفي السياق نفـسه هنئ رائد فهمي
سكـرتيـر احلزب الـشيوعـي العراقي
مـبـروك لـلـعـراق ولـلفـريـق العـراقي
وجلــــمـــيع مـن ســـاهم في تــــنـــظـــيم
خـلـيـجي 25 بـفــوز هم بـالـبــطـولـة
ونــهــنيء في الــوقت نــفــسه جــمـيع
الـــفـــرق اخلـــلـــيـــجـــيـــة الـــعـــربـــيـــة

شاركتها وادائها.
يــحــسب. فــنـــجــاح اخلـــلــيــجي 25 
لــلــجــمــيع ولــعل مــا عــبــر عــنه من
مــشــاعــر اخـوة ومــحــبــة وتــضـامن
وكــرم  واعـــادة لــلــوصـل والــتالقي
بــعــد ســنـوات كــثــيــرة من اجلــفـاء.
واالبـتعـاد.فـهـنيـئـا لـلعـراق ولـشعب
ـتآخـيـة بـهذا الـعراق بـكل اطـيـافه ا
االجنــاز ومــا رافق هــذه الـفــعــالــيـة
همة من مـشاعر اعتزاز الرياضيـة ا
باالنـتمـاء الوطـني وانفـتاح ومـحبة
ازاء محيطه اخلليجي والعربي

واذ نشـارك شـعبـنا فـرحـته الغـامرة
نــســـعى ونــتـــطـــلع الســتـــدامــتـــهــا
ا بـالـنـهـوض بـواقـعـنـا وتـغـيـيـره 
يـؤمن العـيش الـكـر جلمـيع بـنائه
بـعـيـدا عن الـفـسـاد وجـمـيع اشـكـال
الـتمـيـيـز في ظل عـراق يـرفل باالمن

والسالم واالستقرار واالزدهار.
ومن جــانـبـه هـنئ االحتــاد الــعـربي
لـلصـحـافـة الريـاضـيـة وجاء نـصـها
بــــإسم أســـــرة اإلحتــــاد الـــــعــــربي
لـلـصـحــافـة الـريـاضـيـة الف مـبـروك
ألسود الـرافـدين .. وأجمل الـتـهاني
بــفــوزهـم الــهــام والــتــتــويج بــلــقب
بطـولة كـأس اخلليـج العربي ال 25

التي جرت عـلى ملـعب جذع النـخلة
في مـــديــنـــة الـــبــصـــرة اجلـــمــيـــلــة
ـضيـافـة الـتاريـخـيـة الـتي شاركت ا
فـــيــــهـــا كل دول اخلـــلـــيج الـــعـــربي

وجنحت بشكل مشرف .
وفـاز مـنـتـخـب الـعـراق الـشـقـيق في
النهـائي على منتـخب سلطـنة عمان
 2 - 3بـــعــد مـــبــاراة قـــويــة أعــادت
ـنـافـسـة ذكـريـات الـكـرة الـعـراقـيـة ا
عربـياً وآسـيويـاً وسط جمـهور غـير
مـســبـوق بـهـذا الــعـدد الـذي زاد عن
ثــمـانـ ألــفـا مـن عـشـاق الــكـرة في
الـعـراق واخللـيج الـعـربي .لـقـد كان
اجلمـهور مـسك خـتام الـبطـولة رغم
بـــعـض الـــتـــجـــاوزات كـــمـــا أعــادت
الــبــطــولــة الـروح واحلــيــاة لــلــكـرة

العراقية فاستحق البطولة .
ـنـتخب الـعُـماني عـليـنـا أن نحـيي ا
الشقيق الذي قدم عروضا جيدة في

باريات التي شارك بها . ا
أســـتـــطــيع أن أقـــول إن الـــبــطـــولــة
اخلـــلــيـــجـــيــة 25 كــانـت من اقــوى
الــبــطــوالت الــتي أقــيــمت مــنـذ أول

بطولة أقيمت عام 1970.
جهود كبـيرة تستـحق عليهـا الشكر
والـتـقـديـر اسـره االحتـاد اخلـليـجي
لكـرة القـدم وأسرة اإلحتـاد العراقي
لـــــكــــــرة الــــــقـــــدم و اســــــره اإلعالم
الـريـاضي الـعـراقي والـتي أسـهـمت
كـثيـراً في إجنـاح الـبطـولـة إلى هذا
ــسـتــوى الـرائـع.مـبــروك الـنــجـاح ا
ــدهـش لــلـــبـــطـــولــة واجلـــمـــهــور ا
والـالعـــبـــ واإلعـالمـــيــــ وكل من
ســاهم في إجنــاح الـبــطـولــة وأعـاد
ذكــريــات إبــداع الـكــرة الــعــراقــيـة .
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غصت ساحة االحتـفاالت الكبرى
وسط الــعــاصــمــة بــغــداد بــآالف
ــواطــنـ لـالحـتــفــال بــوصـول ا
ــنـتــــــــخب الــوطــــــــني قـادمـا ا
مـن الــــبــــصـــرة حــــامــــــال كـــأس

خليجي 25.
ــنــصــة الــكــبــرى شــهــدت و أن ا
ظـهــور مـحــافظ الـبــصـرة أســعـد
الــعـيــداني رفــقـة عــدنــان درجـال
رئــيـس االحتــاد الــعـــراقي لــكــرة
الــقــدم ونــائــبه يــونس مــحــمـود
السـيــمــا ان رحـلــة الــوصـول من
مـــــطـــــار بـــــغــــــداد إلى ســـــاحـــــة
االحتفـاالت الكبـرى سارت بشكل
بـطيء لــتـزاحم اجلــمـاهــيـر عـلى
جـانـبي الـطـريق  فـيـمـا تـضـطـر
احلــافــلــة الى الــتــوقف نــتــيــجـة
ــواطـــنـــ إلى الـــشــارع نـــزول ا
. وإيقاف احلافلة لتحية الالعب
ــــنـــــتــــخب ووصـــــلت طــــائـــــرة ا
العراقي الى مطـار بغداد الدولي
بـعـد تـتويـجه بـلـقب خـلـيجي 25
يــــتــــقــــدمــــهم وزيــــر الــــشــــبــــاب
برقع ورئيس والرياضة أحمد ا
االحتـــاد الــعـــراقي لـــكــرة الـــقــدم

عدنـان درجال ومـحافظ الـبصرة
اســعـــد الـــعـــيـــداني وبـــعـــد ذلك
ـنـتـخب ـنـصـة أعـضـاء ا ارتـقى ا
الــعــراقي حــامــلــ مــعــهـم كـأس
اخلــــلــــيـج وقــــامــــوا بــــتــــحــــيــــة

اجلماهير.
ــنـــتــخب عــلى وحــطـت طــائــرة ا
ارض مــــطــــار بــــغـــداد وكــــان في
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وصلَ إلى مطـار أنطـاليـا الدولي وفدُ
مـنــتـخـب الـشــبـاب قــادمـاً من بــغـداد
لــلــدخــول في مــعــســكــرٍ تــدريــبيّ في
ـتـد 13 مـديــنـةِ أنـطــالـيـا الــتـركـيــة 
.وفـــور وصـــوله انــــتـــقلَ وفـــد يـــومــــاً
منـتخب الـشـباب بـاحلافـلة إلى مـكان
إقامته في فـندق ذا سيـنز الذي يـبعد

40 دقيقةً عن مطار أنطاليا.
العــبــاً وضم وفـــد مــنـــتـــخــبـــنــا 22 
بـاإلضــافـة إلى اجلــهـازين الــتـدريـبي
واإلداري بــيــنــمـــا ســبق أن تــواجــد
ارك وهولندا بلند احملترفان في الد
. كــمـا إزاد وآدم يــوسف قــبل يــومــ
سيلتـحق في وقتٍ الحقٍ احملترف في

أسـترالـيـا شـربل شـمعـون.وسـيـشـهد
مـعــســكـر أنــطـالــيـا خــوضَ مـنــتـخب
الــشــبــاب ثالث مــبــاريـات أولــهــا مع
مــنـتــخب طــاجــيـكــســتـان في  23من
الـــــشـــــهـــــر احلــــالـي ثم ســـــيـــــواجه
قريـزغزسـتان في 26 بيـنمـا سيالقي

. األردن في  29من هذا الشهر أيضاً
ـــنـــتـــخـــبـــات تـــلك الـــتي يـــذكـــرُ أن ا
ستواجه منتخبنا ودياً ستتواجد في
نـهـائـيـاتِ كـأس آسـيـا لـلشـبـاب الـتي
سـتـنـطـلـق في أوزبـكـسـتـان في األول
ـقــبل والـتي يــشـارك فــيـهـا من آذار ا
منتخبـنا أيضاً حيثُ أوقـعته القرعة
إلى جـــانبِ أوزبـــكــســـتــان وســـوريــا

وإندونيسيا.

االحتــاد ومــحـافظ الــبــصـرة أســعـد
الــعـيـداني الـذين كــانـوا ضـمن وفـد
نـتخب من الـبصرة عـندمـا أقيمت ا
جـولــةبــحـريــة لــلـمــنـتــخب في شط

العرب.
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وأعلن وزير اخلـارجية فـؤاد حس
ــنــتــخب عن مــنح جـــمــيع العــبـي ا
جـوازات سـفـر دبـلـومـاسـيـة تـقـديرا
ـــتــتـــخب عـــلى الـــلــقب حلـــصــول ا

لبطولة خليجي البصرة .
W Uš WK UF

وانتـشر فـديوعـلى مواقع الـتواصل
االجــتـمــاعي يــعــكس الــتــســهـيالت
اخلـــاصــة فـي مــطـــار الـــســعـــوديــة
ـسـافرين لـلـعراقـيـ وحتدث احـد ا
ــــغـــادر مـن مـــطـــار الـــعــــراقـــيـــ ا
الــســــــــعــوديـة الـى الـســويـد الـذي
حـظي بـاهـتــــــــــمـام خـاص عـنـدمـا
ــطـار انه من عــرف الــعـامــلــ في ا
اهـل الـبــصـرة فـــــــــقــد سـمــحـوا له
بـنـقل جمـيع أغـراضه و وجـاجـياته
كــافــــة بــــــــدون وزن وقــالــوا له ان
هذا رد جلميل اهل الـبصرة وشعب
الــــعــــراق ورد جلــــزء مـن كــــرم اهل
الــبـصــرة في بــطــولــة خــلــيـجي25
وانــشــاء الــله اخــوان اهل اخلــلـيج
وردت الــــــــــــعـــــــــالقـــــــــــات ورفـض

الكراهية.

بـــاالحــتــفـــال بــالـــلــــــــــقب بـــشــكل
جنوني.
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وجتــمع مـســاء اجلـمــعـة اآلالف من
واطـن في سـاحةاالحـتفاالت في ا
بــغـداد حـيث  اسـتــقـبـال أعـضـاء
ـتـوج ـنـتـخب الـوطـني ا الـوفــد و ا
بــلـقـب خـلــيـجي  25 عــنـدمــا اوعـز
دولـة رئـيس الـوزراء مـحـمـد شـيـاع
الـسـوداني بـاقـامـة احـتـفـال شعـبي
وتــوجــيه قــيـادة عــمــلــيــات بــغـداد
بـتـهيـاة وتـامـ ساحـة االحـتـفاالت
امـام اجلـمـاهـيـر لالحـتـفال بـالعبي
الــوطـــني بـــحــصــولـــهم عـــلى لــقب
الـبطـولـة   وجرى اسـتـقبـال رسمي
وشـعــبي لــلــوفـد الــقــادم من مــكـان
الــتــتــويج الى ســاحــةاالحــتــفــاالت
وسـط حتـيــة اجلـمــاهــيـر بــاإلجنـاز
الـكروي عـنـدما وقـفوا عـلى جـانبي
الطـريق لتحـية الالعبـ باالهازيج
الـــشـــعــبـــيـــة حــتـى وصــولـــهم إلى
الـســاحـة الـتي غـصت بـاجلـمـاهـيـر
الـتي شـهدت احـتـفـال شعـبي كـبـير
لـتـحـيـة العـبي الـوطـني إلـقـيت فـيه
الـــكــلـــمــات واالهـــازيج الـــوطــنـــيــة
والـشــعـبــيــة والـقــصـائــد واالغـاني
تــعـبـيــرا عن سـعـادتـهـم وتـقـديـرهم
الجنـــــــاز الــــــوطــــــنـي وشــــــارك في
االحــتــفـــال عــدنـــان درجــال رئــيس

ـسـؤول اسـتـقـبالـهم عـدد من ا
فيما ترجل رئيس االحتاد عدنان
درجـال من ســلم الـطـائـرة حـامالً
كـأس خـلـيـجي 25 قـبل أن يـعـود
ـنــتـخب لــتـســلـيــمه الى كـابــ ا

العراقي جالل حسن.
وفي صالـة كبار الـشخـصيات 
ـــنـــتــخب اســتـــقـــبــال أعـــضــاء ا

الـــــعـــــراقـي وسط احـــــتـــــفـــــاالت
بـــقـــدومـــهـم عـــلى أنـــغـــام اغـــان
عــراقــيــة ازيـــاء عــراقــيـــة تــمــثل
مـــراحل مـــخـــتــــلـــفـــة من تـــاريخ
ـــنـــتــخب الــعـــراق.ويـــســتـــعــد ا
الـــــعـــــراقي الـــــذي احـــــتـــــفل في
مـحافـظة الـبصـرة بكـأس بطـولة
خليـجي لالحتفال مع اجلـماهير
الـعـراقيـة في سـاحة االحـتـفاالت
وسط بغـداد مع اجلمـاهيـر التي
تــنـــتـــظــر قـــدومه مـــنــذ نـــحــو 4
ـــئـــات ســـاعـــات وجتـــمــــعت بـــا
ــنـتــخب واجنـازه لالحـتــفــال بـا
بـــــــاحـــــــراز لـــــــقب بـــــــطـــــــولـــــــة
خـــلــيــجي.وفـــور وصــول بــعــثــة
ـنتـخب توجـهوا عـبر حـافلـت ا
خـاصــة إلى سـاحـة االحـتـفـاالت
فــيــمـا احــتــفـلـت اجلـمــاهــيـر في
ـــطـــار عــبـــر الـــتـــلــويح شــارع ا
ــنـــتــخـب وهي حتــمل لالعـــبي ا
االعالم الـعـراقــيـة فـيــمـا أوقـفت
بــعض اجلـــمــاهـــيــر احملـــتــفـــلــة
احلـــافـــلـــتـــ لـــثـــوان مـــعـــدودة
احـتـفـاال بـاالجنـاز قـبل أن تـكمال
مسيـرهما نحـو الوجهة احملددة

لها.
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ثـــمـن رئـــيس مــــجـــلس الـــوزراء
جـهود مـحـمـد شيـاع الـسـوداني
وزارة الـشبـاب والـرياضـة التي
يزة من تكللت بإخراج نسخة 
بـطـوالت كـأس اخلـلـيج الـعربي
ـمـيــز الـذي قـام به بـعـد الــدور ا
وزيــــر الــــشـــبــــاب والــــريــــاضـــة
ورئيس اللـجنة الـعليـا خلليجي
ــــبــــرقـع من خالل 25أحـــــمــــد ا
الكـات الـوزارة الـعـمل الـدؤوب 
بـالـتعـاون مع اجلـهات الـسـاندة
والــتـي واصـــلت الـــعـــمل لـــيـــلًــا
ونــــهـــارًا لـــتـــخــــرج الـــبـــطـــولـــة

بـالـصـورة الـزاهـيـة والـتي نـالت
إعـــــجـــــاب االشـــــقـــــاء الـــــعـــــرب
واخلـلـيج وجـعل هـذه الـنـسـخة
ضــمن الـنــسخ األفـضـل عـلى مـر
تـاريخ بـطـوالت اخلـلـيج مـقـدمًا
شـكـره وتقـديـره جلـمـيع مالكات
وزارة الشباب والرياضة مبينًا
أن جناح الـبطـولة سـيفـتح افاق
أوسع لـتــنـظــيم بـطــوالت دولـيـة
عــــلـى االصــــعـــــدة الـــــعــــربـــــيــــة

واالقليمية واالسيوية.
مــؤكــدًا دعـم جـهــود الــوزارة في
الـسـعي لتـنـظـيم هذه الـبـطوالت
وتـوفـيـر مـسـتـلـزمـات جنـاحـهـا.

5FÒ−A*« dÝ_ Áez«u−Ð Ÿd³²¹ ”UÝU

dO « Àœ«u×Ð rNH²Š «uI  s¹c «
ÊU e « ≠œ«bGÐ

ـشجـع الذين لـقو حتـفهم اثر نتـخب العـراقي خيسـوس كاساس بـجوائـزه ألسر الضـحايا ا تبـرع االسباني مـدرب ا
نـتـخب الـعـراقي في بـطولـة خـلـيجي 25.واكـد مصـدر في احتـاد الـكرة إن حـوادث الـسيـر وهم بـطـريـقهـم لتـشـجـيع ا
ـنتخب العراقي بكـأس بطولة خليجي 25 الى اسـر الضحايا كاساس تبـرع بجوائزه التي حصل علـيها اثر تتويج ا
نتخب العراقي.فـي سياق متصل ما تزال الذين لقو حتـفهم بطريقهم اثـر حوادث السير وهم بطـريقهم لتشجـيع ا

نتخب العراقي بكاس اخلليج. اجلماهير العراقية تواصل احتفاالتها بتتويج ا
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والـسيناريـو و في الرواية .ومن أشهر
أعـمـال الـراحل : سيـنـاريـوهات أفالم :
(الـبـوسـطـجي - الـشـيـمـاء - قـنـديل أم
هــــاشـم - قــــاهــــر الــــظالم - رغــــبــــات
ـنوعة - أين تخبئون الشمس) ومن
الـقصص القصيـرة: (القميص - وجهاً
لــظــهــر - حـكــايــات صــبــري مـوسي -
مــشـــروع قــتل جــارة) بــاإلضــافــة إلى

روايـات: (حادث نصف
ـتر - فساد األمكنة - ا
الــــــســـــيـــــد مـن حـــــقل
الـــســـبـــانخ وفي أدب
الــــــــــــــــــــرحــالت: (فــي
الـــــبــــحـــــيــــرات - في
الـصـحـراء - رحـلـتان
فـــي بـــــــــــــــــــــــــــاريــس

واليونان).
وقـــال عـــنـه الـــنـــاقــد
د.غــــالي شــــكـــري إن
صــــــبــــــري مــــــوسى
يــــبــــحث في صــــبـــر
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في  20 مـن كـــانـــون الـــثــــاني من عـــام
  2018 عـلـمت بـوفاة الـصـديق الـكاتب
ـصري صـبري مـوسى. قبل ان اعرف ا
مـن ال يـعـرف صـبــري مـوسى اذكـر انه
ــكـــتب روز جـــاء الى بـــغـــداد مـــديـــرا 
اليوسف في العام  1977 باتفاق بيني
ورئــيس مــجــلس ادارة روز الــيــوسف
عــبـد الــرحــمن الـشــرقــاوي. ولـلــفـقــيـد
عالقـات واسـعـة مع كـتـاب وصـحـفـي
عــراقـيــ وكـثـيــرا مـا كــنـا نـلــتـقي في
مــنـزله او مـنــزلي في بـغــداد. وعـتـدمـا
اراد ان يــــــتــــــزوج عـــــام  1974 كــــــنت
الــوحـيـد الــذي شـهـدت عــقـد قـرانه في
ــا ســـيـــدنـــا احلــســـ في الـــقـــاهـــرة 
تـربـطـني به وبزوجـته عالقـات صـداقة

عائلية.
يــعــد صــبــري مــوسى ( 85 عــامــا) من
كـتاب الـقصة الـبارزين في مـصر عمل
في الــصـحــافـة وتــعـددت مـؤلــفـاته في
أدب الـــرحالت والـــقــصـــة الــقـــصــيــرة
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ضمن فـعالـيـات مفـهوم مـسرح
الشارع تتـواصل االستعدادات
في مـعــهـد الــفـنــون اجلـمــيـلـة
لــلـبــنــ لــتــقـد مــســرحــيـة
(مـــحــــطـــات) تـــالــــيف جـــبـــار
اخـــراج الـــفـــنـــان الـــقـــريــــشي
الذي ي كر خـنجر  واالكاد
حتـــدث لـ(الـــزمـــان)عن مـــفـــهـــوم
مسـرح الـشـارع قائال(يـتـجه مـسرح
الـشــارع الى طــرح قــضـايــا تــهم الـواقع
االجــتـــمــاعي بــكـل تــفــاصـــيــله وتالمس
ــنـعــطـفــات الــتي اسـتــجـدت هـمــومه وا
كل هــذه االشــكــالــيــات حتــتــاج الى فــيه
مــســـرح يــتـــفــاعل بـــشــكل مـــبــاشــر مع
اجلــمــهــور وبــســلــوب مــخــتــلف حــتى
والــهـدف ــا يــنــقــله  يــصــبح مــؤثـرا 
االســاسي الــذي يـعــمل عــلــيه مــسـرح
الشـارع هـو مـعـاجلة وطـرح مـايـعاني
مــــنه اجملــــتــــمع) واضــــاف (عـــروض
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احـتـفل الــنـجم راغب عالمـة و زوجــته جـيـهـان
عالمـــة بــعـــيـــد زواجـــهـــمــا الـ  27 بـــحـــضــور
ــقــربـ مــنــهــمــا.و شــاركت أصــدقــائــهــمــا وا
ـمة اجملوهرات جيهـان عالمة  جمهورها مصمّ
ومـتــابـعي حـســابـهـا عــلى مـوقع (إنــسـتـغـرام)
بـصــور وفــيــديـوهــات من احــتــفــالــهـمــا بــعــيـد
زواجـهـمـا مـعـلـقة عـلـيـهـا قـائـلـة ( انت حـبـيبي
شـواري ذكرى زوجية سـعيدة).وظهر راغب
وزوجـــته وهــمـــا يــرقـــصــان ســـويــا بـــطــريـــقــة
رومــانــســيـــة عــلى أنــغــام أغــنـــيــته الــشــهــيــرة
(ســهـروني الــلـيل). الـى ذلك يـحــيي الـنــجـمـان
اللـبنانـيان وائل كـفوري و نـانسي عـجرم حفالً
ــقــبل غــنــائــيــا في لــبــنــان يـوم  11 شــبــاط ا
ــنـاسـبــة عـيــد احلب حـيـث سـيـقــدمـان خالل
ـيزة مـن أشهـر أغـنيـاتهـمـا التي احلـفل بـاقة 
يـعـشـقـهـا اجلـمـهـور.بـدوره نـشـر كـفـوري عـبـر
حــسـابـاته الـشــخـصـيـة عـلـى مـواقع الـتـواصل
االجمـتاعي البوستر الدعائي حلفله مع عجرم
.وأشـار كـفــوري أن مـوعــد حـفـلـه مع عـجـرم 
يـــوم  11 شـــبـــاط اجلـــاري  فـي الـــعـــاصـــمــة

اللبنانية بيروت.

أن روايـته فـسـاد األمـكـنـة ترجـمت إلى
معظم لغات العالم وأن روسيا والهند
تـطـلب تـرجـمـتـهـا إلى الـلـغـتـ وبـهذا
تـكتمل ترجمة فساد األمكنه إلى جميع

اللغات.
نـال صبري موسى العديد من اجلوائز
عن اعـــمــالـه ومــنــهـــا جــائـــزة الــدولــة
الـــتــشــجــيـــعــيــة في األدب عــام 1974.
وسـام اجلمهوريـة للعلـوم والفنون من
الــطــبـقــة األولى عن أعــمـاله
الـقـصـصـيـة والـروائـيـة عـام
1975. وسام اجلمهورية

لـلـعـلوم والـفـنـون عام 1992.
جـــائـــزة (بــيـــجـــاســوس) من
ـــيـــدالـــيــة أمـــيـــركـــا وهـي ا
الــذهــبــيــة لـألعــمــال األدبــيـة
ــكــتـوبــة بــغـيــر الــلـغــة عـام ا
1978. جائزة الدولة للتفوق
عـــام 1999. جــــائـــزة الـــدولـــة

التقديرية عام 2003.
الـى رحمة الله صبري موسى.

وأنـاة وجمـال عن رؤى تختـرق أحشاء
الــواقع فــتــصل إلى نــبــوءة جـمــالــيـة
عــمـيـقــة ألخـطـر الــهـزائم وأبــقـاهـا في
كـيـانـنا الـروحي.تـرجمـت أعمـاله لـعدة
لـغــات وعـنـدمـا تـرجـمت روايـته فـسـاد
األمـكنة الى الـلغة الـصينـية عام 2001
قـال انه سـعـيـد بتـرجـمـة روايـته التي
ســيـــقــرأهــا مــلــيـــار ونــصف صــيــني
مــوضـحـا

ـوجــودة في اجملــتـمع عــبـر الـســلــبـيــة ا
العديد من احملطـات والتي يقدمـها طلبة
ـسرحـية بـاسلوب عـهد قـسم الفـنون ا ا
كوميـدي بسـيط وجميل حـيث يتـناولون
الـقنـاع كـداللـة لتـغـيـيـر الشـخـصـية وفق
ـرحــلـة والــعـرض يــحـاكي مـاتــتـطــلــبه ا
السـيـاسـ الذيـن يرتـدون اقـنـعة مـزيـفة
ولكل قناع مكان وزمان وهو عمل جرىء

في نفس الوقت)..
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ــــســـرحــــيـــة  جــــبـــار وحتــــدث مـــؤلف ا
القـريـشي قائال(اجلـمـهور الـعـراقي غادر
سرح وهجره لذا بادرنا نحن الفنانون ا
الى الـــذهـــاب الـى اجلـــمـــهـــور من خالل
ـسـرح اقـامــة فـرق مــسـرحـيــة خـاصــة 
الـشـارع كـتــلك الـتي نـشــهـدمـا في اوربـا
وهي مبـادرة السـتـقطـاب الـفرد وتـطـوير
سـرح لـيس فـنـا بل هـوحـالة وعـيه الن ا
تـشـغل وتـخص الـفـرد في كـافـة اجملاالت
وخــــاصــــة الــــشــــارع) اضــــاف(من اولى

مسـرح الشـارع لهـا دور في نشـر الثـقافة
سرحية والـتي تكون في العـادة خفيفة ا
وســـــريـــــعـــــة جتـــــمـع بـــــ الـــــتـــــرفـــــيه
والتـــضع حــواجـــز  حلــضــور والــفـــكــرة
اجلــمــهــور الن مــســرحــهــا هــو الــشــارع
والـسـاحـات العـامـة واحلـدائق واالمـاكن
وخالل خــمـسـة عـشـر ــفـتـوحـة الـعـامـة ا
كن لـلمـشـاهد ان يـحصل دقيـقة اواقـل 
عـلى فـكـرة ومـتعـة ثـم يواصـل سيـره في
االجتــاه الــذي يـــريــد) واضــاف (احــداث
سرحية تـدورحول عذابات االنسان في ا
ـبـتلى بـكل شيء ومـحـاولة هذا الـوطن ا
تغيـير الواقع الـذي نعيشـه نحو االفضل
واكـد (نـحن االن امـام جتـربـة واالحـسن)
والــفــريق ــكــان والـزمــان  ولــيــدة هــذا ا
واهب من سرحي يضم مـجموعة من ا ا
رحـلة االولى والول سـرح ا طلـبة قـسم ا

سرح).. مرة يرتقون خشبة ا
وعن مسرحـية (محـطات ) حتدث اخملرج
ـــســـرحـــيــة تـــتـــنـــاول احلــاالت قـــائال (ا

االسبـاب الـتي تـدعو الـنـاس الى مـسرح
شاكل الشارع واحلـضور له هي لطـرح ا
والبوح بـها  من دون جدران او بـطاقات
وهـذه الــعــروض تــعــكس هــمـوم دعــوة 
اجملتمـع كما انـها وسـيلة مـهمـة اليصال

احلقيقة الى الناس)..
ومسـرحـية مـحـطات تـتـناول الـعـديد من
االحدات التي مرت على الشعب العراقي
سـابـقـا وحـاليـا وسـتـقـدم من خاللـه عدة
شـخـصــيـات تـتــنـاول االحـداث من خالل
الراوي  وجتسد هذه االحداث مجموعة
مـعـهـد الـفـنـون ـسـرح  من طـلـبـة قـسـم ا
ـرحـلـة االولى وهم يـرتـقون ا اجلـميـلـة 
سـرح الول مرة.وهم عـلي عـامر مـناف ا
حــســ عــبــد خــلــيل  ومــحــمــد جــواد 
رقية الرزاق  وسجاد حمزة رؤى طارق
ـسرح هـند احمـد سيف سـعد  مـديرة ا
ـي عـلي قـصـي االشـراف الــعــام االكـاد
ــعـــهــد و مـــســرحـــيــة حـــمــيـــد مــديـــر ا

(محطات) اخراج كر خنجر.
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وسم تـخوض الـنجـمة الـكويـتيـة حيـاة الفهـد ا
الـدرامي الـرمضـاني لـهـذا الـعام بــعـمل يـحمل
اسـم " قـرة عـيــنك".والـعـمـل من تـألـيف مــحـمـد
شـــمس وعـــلي شــــمس ومن إخـــراج ســـعـــود
بـــوعــــبـــيـــد وتــــدور أحـــداثه فـي إطـــار درامي
كـــومـــيـــدي.وحــرصـت الــفـــهـــد عــلـى الــتـــرويج
للمـسلسل من خالل مـشاركة متـابعيـها عبر "
انسـتغرام" صورة من الكوالـيس ظهر بها عدد
من الـــنــجـــمــات الالتي يـــشــاركن مـــعــاهــا في
ـســلـسل وهم كــتـالي شــيـمـاء عــلي  بـثــيـنـة ا
الرئيسي  ر عبد الله شيماء سليمان ريان
دشــتي.وعــلــقت الــفـهــد عــلى الــصـورة قــائــلـة"
كوالـيس مسلـسل قرة عـينك مع جنمـات العمل
بــحــلــة جــديــدة ومــشــوقــة في شــهــر رمــضـان
ـبـارك بـاذن الـله تــعـالى وتـمـنـيـاتــنـا لـلـجـمـيع ا
ومن قـبل شـاركت الـفهـد مـتـابعـيـها الـتـوفيق" ,
ـلصق الدعـائي للمـسلسل والذي صورة من ا
ظـهــرت عـلــيه مــنـفــردة وهى خــلف الــقـضــبـان
احلـديـدية وكـأنـهـا تـقضي عـقـوبـة بـاحلبس أو
ـة ما ارتـكبـتها. تـتعـرض للـمحاكـمة عـلى جر
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التـدريـسي في جـامـعـة بغـداد ضـيـفه الـكـترونـيـا اجلـمـعة
جـهاز االشـراف والتـقو الـعلـمي بوزارة الـتعـليم الـعالي
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (تـطـويـر الـتـعـاون والـبـحث الـعـلـمي 

البحثي من مواقع بوابة البحث العلمي).
ÍdÐU'« dLŽ

االعالمي في قـــنــاة (الــشــرقــيــة)
ومــديـــر الــتــصــويـــر في بــرنــامج
(كـالم الــنــاس) تـــلــقى الـــتــهــاني
ولـوده الثاني نوح سـائل الله
تـــعـــالى ان يـــجــعـــلـه من االبـــنــاء

. الصاحل
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اسـتـاذ الـدراسات الـعـلـيـا في كـلـيـة  اآلداب في اجلـامـعة
ـسـتـنـصـرية  يـحل ضـيـفـا عـلى قـناة (الـشـرقـيـة) مـساء ا
اليـوم االحد ضـمن برنـامج (اطراف احلـديث) الذي يـعده

ويقدمه مجيد السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

ÊU³Fý qz«Ë

الـشـاعـر السـوري صـدر له اجلـزئ اخلـامس والـسادس
من سـلـسلـة الـديوان الـشـعري (عـلـياء الـشـروق)  والذي

وزون. يضم مجموعة من الشعر العمودي ا
 ÍœË«b « ÊULF½ bL×

رئيس احتـاد احلقوقي العراقي رعا امس السبت ندوة
حـواريـة اقـامـتـهـا جلـنـة الـعالقـات الـعـامـة وبـالـتـعـاون مع
اللجـنة الثقـافية والعلـمية في احتـاد احلقوقيـ العراقي
حـول (دور االعالم الـهــابط في تـدمـيــر اجملـتـمع وتــبـعـاته

القانونية).

u O Ð Õd

ـمـثـلــة الـسـوريــة انـضـمت إلى قــائـمـة أبـطــال مـسـلـسل ا
(اإلمــام الـشـافـعي) والـذي انــطـلق تـصـويــره بـ مـديـنـة
ـصــريـة خملـرجه اإلنــتـاج اإلعالمي و مـحــافـظـة الــفـيـوم ا
السوري الليث حجو عن نص للمؤلف محمد هشام عبيه.
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وت ونتـير العـراقي نعته االوسـاط الفنـية بعـد ان غيبه ا ا
اجلمعة  سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ـــؤســـســـة الـــعـــربـــيــة الـــكــاتـب االردني صـــدرت له عن ا
لـلـدراسـات والـنـشـر مـجـموعـة قـصـصـيـة بـعـنـوان (عـيون

الغرقى) وهو العمل الثالث له.
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لن انسى لـقائي الـليـلة الـعظـيمه في الـبصـرة 
بــكـم وكــأني اعــرف كل شــخص فــيــكم وكــأني
ولـــدت مـــنــكم  –بـــنت زايــد  بـــنت االمــارات).
وكـانت أحالم قـد تغـنت بـحب العـراق في حفل
االخـتــتـام بـاغـنـيـة من الـبـومـهـا اجلـديـد (رزق
الــورد) الــذي يــضم ست أغــنــيــات بــالــلــهــجـة
الـعراقيـة اطلقته مع انـطالق مباريـات خليجي
ـلعب (هال 25  فـيـمـا هتف لـهـا اجلمـهـور في ا

بيج هال).  
ه الـنـشـيـد الوطـني ـهـنـدس وبـعـد تـقـد امـا ا
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كـتبت الـفنانـة أحالم صباح امس الـسبت على
صــفـحــتـهـا فـي مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
اضي مع تـعـقيـبـا على مـشـاركتـها اخلـمـيس ا
ــهــنــدس في حــفـل اخــتــتـام الــفــنــان مــاجــد ا
خــلـيـجي  25قــائـلـة(تـشـرفت اني مـثـلت بالدي
االمــارات في الــبــصــرة الــشــامــخـة  –الــعــراق
الــعــظــيم  ارض احلـضــارات تــزيــنت بــثـوبي
االمـــاراتي الـــذي افـــتـــخــر بـه ألمــثـل هــويـــتي
االمـاراتـية الـعربـية وبـكل فـخر لن انـسى هذي
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ــوسـيـقــيـة في شـرعت دائــرة الـفــنـون ا
تـنـفيـذ بـرنـامج غـيـر تقـلـيـدي لالحـتـفاء
ـغــتـربــ ضــمن أنـشــطـة بـالــفـنــانــ ا
نـوعيـة. حيث يجـري العـمل على تـنظيم
غـتـرب عازف الـكـمان أمـسيـة لـلفـنـان ا
أسـامة البياتي الذي يزور العراق لفترة
مـؤقتـة.وقال وكـيل وزارة الثـقافـة عماد
جــــاسم مــــديـــر عــــام دائـــرة الــــفـــنـــون
ـوسيقـية وكالـة في تصريح (من حـقنا ا
ــوســيــقــيـون ــا يــحــقــقه ا ان نــفــخــر 

ـــيــة واغـــنــيـــة تــغـــنت بــالـــبــصـــرة زار اكــاد
احملــاربــ لــذوي االحـتــيــاجــات اخلــاصـة في
الـبصرة بعـد ان شاركوا في فعـاليات اخلتام .
ــطــرب حـســام الــرســام الــذي شـارك في امــا ا
احـيــاء حـفل افـتـتـاح خـلـيـجي  25فـكـتب امس
ـهــنــدس قــائال(مـا مــوجــهـا كـالمـتـه الحالم وا
اجـمل اللقاء بعد الفراق.كم زادني فخرا عندما
لــبـيت دعـوة خـلـيـجي  25 لـالفـتـتـاح  والـيـوم
اعــتـز بــرؤيـتــكم تـخــتـتــمـون خـلــيـجي  25 في

البصرة. ختامها مسك).
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خالل الـتـغطـية الـرائعـة التي تـبنـتـها قـناتـنا ( الـشرقـية ) في
نـهائي خليجي  25الـتي احتضنتها البصـرة تنقلت شرقيتنا
و ـوصل والـرمـادي وبـغداد  بـكـامـيـراتهـا مـابـ الـبـصرة وا
جتـمعت جـماهـير في الـباب الـشرقي وحـملت صـور االستاذ
ـبـادراته  اجلـمـاهـيـريـة سـعـد الــبـزاز عـلى االكـتـاف تـقـديـرا 
ـباراة الفاصلة االنـسانية ولنـقل شرقيتنا تـفاصيل اخلتام وا
بـ الشقيـق اليمن والـعراق وعاشت جـماهير جـذع النخلة
دقـائق رائـعـة خالل اسـتـراحة الـفـريـق بـ الـشـوطـ التي
هندس طرب مـاجد ا شـهدت حفل اخلتـام والتي ادى فيـها ا
مــوطـني ولم يــتـحــمل لـتــذرف دمـوعه اجالال لــلـعــراق ويـقـبل
ارض الـبــصـرة لـيـنـال تـصــفـيق كـبـيـر من جــمـهـوره الـكـبـيـر
وتـخـرج بـعده االمـاراتـية احـالم لتـؤدي اغـنيـة عـراقـية هـاتـفة
لــلـجـمــهـور ارفـعــو ايـديـكـم عـالـيــا وتـهـتف اوالد زايــد مـعـكم
وتـمـسك العـلم الـعراقي وتـقـبله وحتـتـضنه تـقـديرا لـلـجمـهور
الـكـر وطـيب الـعـراقيـ وبـكل تـاكـيـد نقـولـهـا شـكرا احالم
والـبرنس مـبادرتكـما ومـشاركتـكما الـفرح الـكبيـر الذي طوق

جـذع الـنخـلـة وعشـرات االالف من جـماهـير
الـعراق القادمـ ومن زاخو الى البصرة
واحــتـفـلـو بـفـوزهـم بـكـاس اخلـلـيج الـذي
طـوق البصرة وجـذعها لتبـقى (الشرقية)

تبث االفراح .
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ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .
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زعجة ـساعدة للـتفاصـيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا

Ê«eO*«

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.
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فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ 2.
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 في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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همة فالقرارت ا  ال تتفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم
تأتي بشكل غير متوقع.
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كن كنك أن تـخطو خـطوات واسعة.. هـناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً .
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 الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .
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 قد توجـهك مشاكل عاطفـية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .
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الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن

 u(«
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ـطلـوب كـتـابـة مـرادفات ا
ومـعـاني الـكـلـمـات عـكس
اجــمع عــقــارب الــســـاعــة
حــــروف مــــربـع الــــســــهم
لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة
طـلوبـة: (روايـة للـكاتب ا

جنيب محفوظ):
 1- بياض شعر الرأس
 2- من أنواع القنابل

 3- طريق
 4- رتبة ضابط
 5- كاشف بالقول

 6- باب الصائم 

كر خنجر
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ـطـربـة روبي أحدث أغـنـيـاتهـا و الـتي حتـمل اسم (حـيـاتي) وهي  جزء من طرحت ا
امـيز) وذلك عبر قناتها في (يـوتيوب). أغنية (حياتي)  من فيلـمها اجلديد (جروب ا
كلـمات مصـطفى حسن وأحلـان محـمد حمـزة وتوزيع وماسـتر تـوما.يشـار ان فيلم

ـامـيــز) بـطـولـة روبي يـســرا الـلـوزي مـحـمــد ثـروت مـحـمـود (جـروب ا
حافظ لـيـلى عز الـعـرب وغيـرهم من الـفنـانـ ومن تألـيف إيـهاب
بلـيـبل وغـادة عبـد الـعـال وإخراج عـمـرو صالح.وتـدور أحداثه
في إطار كـوميدي حول كروبات االمـهات عبر تطبيق (واتس
اب) خالل فـتـرة الـدراسـة ومـا يـحـدث مع األبـنـاء وأولـياء
قـرر طرح الفيلم ـدرس بشكل كـوميدي ومن ا األمور وا
قبل. الى ذلك في دور العرض السينمائي يوم  1 شباط ا
طـرب مـدحت صالح أحـدث أغـنيـاته والـتي حتمل طـرح ا
اسم  (نار) عـبر (يـوتيـوب). و األغنـية من تـأليف مـحمد
مصـطـفى مالك وأحلـان مـحمـود أنـور.وكان صـالح قد
طرح مـؤخـرا أغـنـيـة (عـيش أيـامك) وهي تـتـر مـسـلسل
(وبينا ميعاد) بطولة شيرين رضا وصبري فواز الذي
يـعـرض حـالـيـا عـلى قـناة  Dmc  واألغـنـيـة من كـلـمات

وسيقار خالد عز. سلطان صالح وأحلان وتوزيع ا

UN²OMſ√ ÕdDð wÐË—
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العراقيون وهم يؤسسون ويقودون
فـرقـا مـوسـيـقـيـة عـربـيـة ويـضـعـون
بـصـمـاتهـم التـألـيـفـيـة والـلـحـنـية في
احملـافل الـدولـيــة) فـقـد جـرى مـنـاقـشـة
إقـامــة حـفل اســتـذكــاري يـلـيـق بـتـاريخ
وسيـقية وبـخريجيه مـعهد الـدراسات ا
من اجلــيل الــذهــبي احــتــفــاءً بــوجــود
ــتـــجـــدد اســامـــة الــبـــيــاتي الـــفــنـــان ا
وسـيــرافـقه في الـعــزف والـتـقـد زمالء
مـسيرته ومنـهم الفنانـون مصطفى زاير

والدكتور دريد اخلفاجي وآخرون).

روبي 
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قـبل الـلـقــاء اجلـمـاهـيـري الـكــبـيـر لـلـعـراقــيـ في خـلـيـجي
البصرة مع اشقائهم أبناء اخلليج العربي كانت العالقات
ب العـراق والدول اخللـيجـية بيـد احلكـومات التي تـتعاقب
ا اسـتغلت في بغداد الى جـانب شخـصيـات سياسـية طـا
أسمـاء وعنـاوين مـكونـات اجتـمـاعيـة في البـالد واختـزلتـها
زوراً وبـهـتـانـاً لـصـالح مـكـاسب تـصب في جـيـوبـهم ولـيس

للعراق مصلحة حقيقية فيها . 
بعد بطـولة اخلليج اصـبح للعـراقي حمـاسة اكبر من ذي
قـبل في االنـفــتـاح عـلى اخلــلـيـجـيــ ولـكن االمـر اذا تـرك
لـلــحــكـومــات فـلن نــقــطف ثـمــار هــذا االنـفــتـاح وســتـراوح
األوضـاع عــنـد مــواقف مـحــددة ال تـخــلــو من ضـيق األفق

وقصر النظر احياناً. 
البـدّ من االنـتقـال الى مـرحـلـة انـفـتـاح الفـعـالـيـات الـفـكـرية
والفنـية والـثقافـية واالجـتماعـية والـعلمـية بـ العراق ودول
اخلـــلــيـج عــبـــر جـــمـــعــيـــات واحتـــادات وربّـــمــا نـــقـــابــات
وشخـصيات وازنـة ال تمـثل السـلطـات الرسـميـة أو القوى
الـسيـاسـيـة ولـيس لـهـا أهـداف سـوى اثـراء الـعالقـات ب
ـا يــعـزز أجـواء الـثــقـة ويـصـحح ـنــطـقـة الـعــربـيـة  أبـنـاء ا
ـفاهـيم اخلـاطـئـة الـتي شـاعت بـحـكم االسـتـخـدام السيء ا
لوسائل التواصل االجتماعي في الترويج ألكاذيب احتملت
إعمـام السـلبـيات عـلى شعب كـامل أحيـانا في دولـة عربـية
معينـة بسبب مـواقف فردية عـلى الشبـكة العنـكبوتـية ربّما
صلحة مَن في ظل ال احد يعلم مَن الذي دفع التخـاذها و
ـنشورات الـشعـبية لـلناس سؤولـة على ا غياب الـرقابـات ا
العادي خاصة عـندما يتنـاولون أموراً اجتمـاعية تتضمن
اسـاءات وتــســتــطــيع أن تــمــر من دون عــ رقـيـب رسـمي
كونهـا ال تخص شأنـاً سياسـياً مبـاشراً كعـادة العرب في
ــنــشــور في وســـائل االعالم او الــتــواصل الــتــعــامل مـع ا

. االجتماعي ايضاً
ـوسعـة والفـعالـيات نريـد أن نعـرف ما ثـقل تبـادل الـوفود ا
ـشـاركـات الـنـوعـيـة الـكـبـيـرة الحتـادات أدبـيـة وفـنـية ذات ا
وصـحافـيـة وجـامـعـيـة في خالل الـعـقـدين األخـيـرين? تـكاد
تكون النسـبة متالشيـة وكل شيء كان مرتبـطاً باخلضوع
ا لـدى بعض لتـأثيـرات سيـاسيـة وجـهويـة في العـراق ور
ـا جـعـل الـشك يـغــلب الـيـقـ الـدول اخلـلــيـجـيـة أيــضـا 
ـشــهـد كـله والـسـلــبـيــات تـطـمس اإليــجـابـيــات فـيــصـاب ا

بالركود.
االنـفـتـاح في الـفـعـالـيـات الـشـعـبـيـة وغـيـر الـرسـمـيـة يـوفر
نع الـعالقـات الرسـمـية من خطـوطـاً دفاعـيـة غيـر مبـاشـرة 

االنتكاس عند التعرض لهزات وثغرات معينة. 
ــتــبــادل من احملــبـة مَن كــان له هــذا الـرصــيــد الــشــعـبي ا
والتـقديـر واالعـجاب بـ الـعراقـي والـعـرب الذين شـهدوا
كن ان فعـالـيـات خـلـيـجي يشـعـر انّ زمـنـاً طـويالً  كـان 
تنضج فيه ثمـار العالقات ب العـرب جرى إهداره بسبب

مواقف فوقية أو نفعية ضيقة ليس للشعب صلة بها .
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الي كرة القدم تلك اللعبة الشعبية التي عشقها مالي ا
شاعر والعواطف في من الناس تبقى في رمزيتـها حترك ا
نفوس عشاقـها ومحبـيها وتترك آثـارها في فرح الناس أو
احلزن في نتائج لـعباتهـا. فكم من دموع سكـبت فرحاً عند

ة! الفوز وكم من دمعات سالت حزناً عند الهز
انا واحـد من ألـوف من لـعب كـرة الـقـدم في فرق مـنـتـظـمة
شجع وأعرف كم هي لعبة ساحرة! ما أزال أتذكر هبة ا
وهم يتـسابـقون الحـتضـانـنا بـعد الـفوز وكـذلك مواسـاتهم

لنا عند اخلسارة!
لقد كان خليجاً عربيـاً في فرقه وجمهوره وضيافته وكرمه

شاء من شاء وأبى من أبى!
ة وأحيوا شيـئاً كبيراً في وبرمزية الفـوز هذه هزموا الهـز
سـتباحـة. انا اعـتقد انـهم لن يرضـوا بعد  كرامة الـوطن ا
أن يـســتـمــروا في الـعــيش ذيالً لـتــلك  اجلــارة  أو قـطــيـعـاً
حلـشــد تـســوقه  جـنــدرمـة  الــوصـايــة. لـقــد تـأكــدوا  أنـهم

يستطيعون االنتصار والعيش أحراراً.
تابعـنا اللـعبة في مـقهى شـعبي عربي مع عـدد من مصابي
ن يـتـلـقـون الـعالج في ومـعـوقي ثـورة تـشـرين الـشــريـفـة 
تـحركـة. بتـنا . لقـد هتـفـوا بلـهفـة وهم في مقـاعـدهم ا برلـ
نحس أن السحر بدأ ينقلب على الساحر في اخناع شعب

تعطش للحرية. العراق التواق الى االنعتاق وا
كم أرجـــو أن ال تــبـــقى هـــذه الـــفــرحـــة في حـــدود الـــفــورة
الـعـاطـفـيـة وأن تـطـفئـهـا قـالدة أو تـكر أو بـعـض كـلـمات

معسولة أو قبالت من هذا وذاك.
هل يـــعــقل أن يـــعـــيش مــئـــات اآلالف من شـــبــاب الـــعــراق
ـتـعــلـمـ في بـطــالـة هل يـجــوز أن يـسـتــمـر نـهب ثـروات ا
الشعب? وهل نرضى ان نقف مـكتوفي األيدي جتاه خراب
اقـتــصـادنـا الــغـائب فـي إبـداعه وصــنـاعـتـه وزراعـته? مـاذا
ن اخـتـرع الــدوالب والـكـتــابـة ومن سـقى األرض سـتـقــول 
وأقام الـعـمـارة من أجـداد وادي الرافـدين?! مـتى سـتـحاكم
ظالمـنـا شـريـعــة حـمـورابي ومـتى تــنـهض بـغـداد اخلالفـة
لـتـحـاسـب من مأل شـوارعـهــا تـخـلـفــاً ووسـاخـة!! إن كـأس
خــلــيج بــصــرة الــعــراق ســيــشــربــنــا نــخب
الصـحـوة بعـد الـغفـوة! مـبارك عـلـينـا فوز

الكرامة.
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{ نــيــويــورك (أ ف ب)  –يــتــشــارك
ــغـنـيـة دوا أسـطـورة الــتـنس    مع ا
ــمـــثــلـــتــ مـــيــكـــايال كــول لـــيــبـــا وا
وبـيـنــيـلـوبي كـروث رئـاســة الـنـسـخـة
قبـلة حلفلة ميت غاال السنوية التي ا
يــقـيــمـهـا مــتـحـف مـتـروبــولـيــتـان في
نيويـورك وتشهـد مشاركـة كوكبة من
شاهـير بأزياء استعـراضية غريبة. ا
ويــرافق الــنـــجــوم األربـــعــة في هــذا
احلـــدث عــرابــة مـــيت غــاال رئـــيــســة
حتـريـر مـجـلـة فوغ أنـا ويـنـتـور الـتي
تتـرأس سنويا احلـدث على ما أعلن
ــتـــحف الـــنـــيـــويــوركـي في بـــيــان. ا
ويــشــكل هــذا احلـدث اســتــعــراضـا
للمشـاهير وأمسية اجتماعية منتظرة
خـصــوصـا عـلى صـعــيـد الـتـبـرعـات
الـســخـيـة الــتي تـتـخــلـله إذ إن مـيت
ـثل مصـدر التـمويل الـرئيسي غاال 
ـــتـــحف (ذي ـــوضـــة في ا لـــقـــسـم ا
كوسـتـيـوم إنـسـتـيـتـيـوت) مع تـمويل
فـاق  16 مــلـيـون دوالر سـنـة 2021.
وفي كـل عـام يــقــام احلـدث في أول
يــوم اثـــنـــ من شـــهــر أيـــار/مـــايــو
ـعـرض الـكـبـير في ويـرافق افـتـتاح ا
ذي كـــوســـتــــيـــوم إنـــســـتــــيـــتـــيـــوت
اخملـصص بنـسخة  2023 لـلمصمم
الـشـهيـر كـارل الغرفـيلـد الـذي توفي
ســنــة 2019. كـــمــا يــثــيـــر اخــتــيــار
رؤسـاء حـفلـة ميت غـاال اهـتمـاما في

شاهير. وضة وا أوساط ا
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{ واشـــنــــطن (أ ف ب)  –يــــتـــزايـــد
التـلوّث الضوئي بـوتيرة سريـعة فيما
يُـحــتــمل أن يـنــخـفض عــدد الـنــجـوم
ــكن مـــشــاهـــدتــهـــا بــالـــعــ الــتـي 
ـنـاطق إلى اجملـردة لـيالً في بــعض ا
الــــنــــصف في فــــتــــرة ال تــــتــــعــــدى
الـــعــشـــرين عــامـــاً عــلـى مــا أفــادت
دراســة عـــلــمــيــة نُــشــرت في مــجــلــة
سـايـنس امـس. ولـوحظ أن االرتـفـاع
في هـذا التـلـوث النـاجم عن اإلضاءة
ــا رصــدته االصـــطــنــاعـــيــة أكــبـــر 
األقـمار االصطـناعـية ليالً. ومن أجل
تقـييم أثر اإلضاءة االصطـناعية على
الـســمـاء لـيـالً اسـتـنــد الـعــلـمـاء إلى
عمـليـات مراقـبة لـلنـجوم أجـراها ب
عــامي  2011 و 2022نــحـو  51 ألف
ـــــســــائل شـــــخص عـــــلى اطالع بـــــا
تحدة العـلمية حتديداً في الواليات ا
وأوروبــا. ومن خالل الــتـغــيـيــر الـذي
ـــرصــودة شـــهـــده عــدد الـــنـــجــوم ا
استُـنتج أنّ توهّج السماء زاد سنوياً
توسط في أماكن ئة با بنسبة  9,6بـا
ـشـاركـ في الـدراسـة على إقـامة ا
مـــا أشـــار الــبـــاحــثـــون. ومع تـــزايــد
التـلوث الـضوئي يُـتوقع أن يـنخفض
ـرئيـة بـالـعـ اجملردة عدد الـنـجـوم ا
ــنــاطق من  250 جنــمـاً في إحــدى ا
إلى  100 جنم في غـضون  18سـنة.
وأُجــريت هــذه الــدراســة تــزامـنــاً مع
اســـتــبـــدال عــدد كـــبــيـــر من وســائل
ـصـابـيح ثـنـائـية اإلنـارة اخلـارجـيـة 
بـاعـثـة لـلـضوء (LED). إال أنّ تـأثـير
هـذا التحـول في نوعيـة اإلضاءة على
تـــوهـج الـــســــمـــاء لـــيـس واضـــحـــاً
. وأشار العلماء إلى بحسب الباحث
أنّ رؤيــة الـنــجـوم تـراجــعت بــسـرعـة
ـــا بــســـبب) اســـتـــخــدام رغم (أو ر
صـابيح الثنائية الـباعثة للضوء في ا
الـــشـــوارع. وأكــدوا أنّ الـــتـــقــنـــيــات
ُعـتمـدة حالـياً في إضـاءة الشوارع ا

ال حتدّ من التلوث الضوئي.
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{ لـوس اجنـليس (أ ف ب)  –أعـلن
ــــثل األفالم قــــاض أمـــيــــركي أن 
ي الذي يُـتهم اإلبـاحيـة رون جيـر
في كــالـيـفــورنـيـا بــارتـكـاب جـرائم
اغـتـصـاب واعـتـداءات جـنـسـية في
حق  21 امـرأة بـينـهنّ قـاصرات ال
ـلـك األهـلـيـة الـذهـنـيـة حملـاكـمـته
عـلى خلفية هـذه التهم. ويأتي هذا
ــخــذ الـــقـــرار الــقـــضـــائي الـــذي اتـُّ
الــــثالثـــاء بــــعـــد عـــام عــــلى طـــلب
قــضـائي بـإجــراء حتـالـيل نــفـسـيـة
لـلـمـمـثل الـذي لم يـتـعـرف إلى أحد

مــــــحـــــامـــــيـه خالل زيـــــارة لـه إلى
ي الـسجن. وفي رصـيد رون جير
أكـثـر من  1700 مــشـاركـة في أفالم
إبـاحية منذ نهايـة سبعينات القرن
هم ـاضي. وفي حـزيران 2020  اتـُّ ا
بــــاالغـــتــــصـــاب من ثـالث نـــســـاء
وبــاالعـتــداء اجلــنـسي عــلى امـرأة
رابـعـة. وأثار تـوقيـفه ومثـوله أمام
مـحـكـمة فـي لوس أجنـلـيس مـوجة
شــكــاوى بــحق الــرجل الــســتـيــني
ــودع في الـســجن مــذاك. وتـعـود ا
أقــــدم الــــوقـــائـع إلى ســــنـــة 1996

ي في اجملــمل ويُــتــهم رون جــيــر
بـارتـكـاب عـنف جنـسي في حق 21
امـرأة ب سن  15عــامـا و51. وفي
مـطـلع كانـون الـثاني كـانت نـتائج
الـتحاليل الـنفسية قـد تسربت عبر
ـز. صــحـيــفــة لـوس أجنــلـيس تــا
وبـحسب رسالة إلكترونية حصلت
عـليها الـصحيفـة األميركيـة يعتبر
األطباء الذين جرى تفويضهم على
الـــســواء من االدعــاء والــدفــاع أن
ي يعاني من اخلرف ما رون جير
يؤثر بشدة على قدراته اإلدراكية.

{ سـان فـرانــسـيـسـكـو (أ ف ب)  –بـيع في مــقـابل مـئـة ألف دوالر تـمــثـال لـلـطـائـر
األزرق الـذي تـتـخـذه تـويـتـر شـعـاراً خالل مـزاد نـظـمـته األربـعـاء شـبـكـة الـتـواصل
االجتمـاعي التي بـدأت بتـنفيـذ مجـموعة إجـراءات لتـحقـيق وفر مالي مـنذ اسـتحواذ
ـزاد عـلى مـا مـجمـوعه 631 إيـلـون مـاسك عـلـيـهـا في نـهـايـة تـشـرين األول. وأقـيم ا
قـطعة من مقر تـويتر في سان فرانـسيسكو بـينها مكـاتب وجتهيزات مـطبخية وفرن
لـطـهـو البـيـتـزا وآالت لـصـنع الـقـهـوة وأغـراض للـزيـنـة عـلى غـرار إنـاء زهـور بـطول
ـبلغ ـثّل الـطائـر األزرق  مـترين عـلى شـكل رمز  .@وبـيعَ عمـل جتهـيـزي مضيء 
ـزاد عــبـر  40ألف دوالر وفـق شـركــة هـيــريــتـيـج غـلــوبـال بــارتــنـرز الــتي نــظـمـت ا
اإلنـتـرنت. وكـان مـاسك عـاجلَ في مـطـلع تـشـرين الـثـاني/نـوفـمـبـر الـفـائت أي بـعد
أسـبـوع من شـرائه تـويـتـر في مـقابل  44مـلـيـار دوالر  إلى االستـغـنـاء عن خـدمات
نصف مـوظفي اجملموعة البالغ عددهم   7500موضـحاً أن الشركة تخسر أكثر من

. أربعة مالي دوالر يومياً
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{ بوغوتا (أ ف ب)  –جنا رجل تاه في البحر الكاريبي لـ 24 يوماً بعدما تناوله
ــيـاه ـدة قــبل أن يــنـقــذه عــنـاصــر اإلغـاثــة في ا الــكــاتـشــاب فــقط خالل هــذه ا
الكولومبـية على ما أعلنت السلطات البحرية في كولومبيا. وقال إلفيس فرنسوا
ـتحـدر من جـمـهوريـة الـدوميـنـيكـان والـبالغ  47عامـاً في مـقطع فـيـديو نـشرته ا
الـبـحريـة الـكـولـومـبيـة لم تـكن بـحـوزتي أي مـاكـوالت سوى عـبـوة من الـكـاتـشاب
اء وتناولتها كونات مع ا رق. فخلطت كل هذه ا ومسحوق الـثوم ومكعبات من ا
طـيـلـة  24 يـومـاً لــكي أسـتـطــيع الـبـقـاء عــلى قـيـد احلــيـاة. وكـتب الـنــاجي كـلـمـة
ساعدوني (help) على زورقه الـشراعي الذي عثُر عليـه على متنه على بعد 120
) شـمال غرب بويـرتو بولـيفار في مـقاطعة ال مـيالً بحرياً (حوالى  220 كيلـومتراً
غواخيـرا في شمال البالد. وقـال فرنسوا رصـدت طائرة في السـماء بتاريخ 15
كانون الـثاني وبدأت في إرسال إشـارات لها من خالل انعكـاس أشعة الشمس
عـلى مرآة كـانت بحـوزتي وعنـدما رأيـتهـا تمـرّ مرتـ أدركت أنّ مَن في داخـلها
ـسـاعـدة إحـدى رأوني. وحـضــر عـنـاصـر الـبـحـريـة الـكـولـومـبـيـة فـوراً إلنـقـاذه 

السفن التجارية. 
قيم في جـمهورية الدومـينيكان وأشار بيان لـلبحرية الـكولومبيـة إلى أنّ الرجل ا
وانئ في جـزيرة تـاه في البـحر وهـو يـقوم بـتـصلـيح مـركب شراعي أمـام أحـد ا
سـانت-مارتن الـواقـعة شـمـال شرق جـزر األنـتيل بـسـبب سـوء األحوال اجلـوية
الحة البحرية فُقد في ذلك اليوم. وأضـاف انّ الرجل الذي ال يعرف شيئاً عن ا
ركـبة ومعداتها بالفشل. وحاول وتاه في البـحر وباءت جهوده في التعامل مع ا
فـرنـسـوا مـرات عـدة االتــصـال بـهـيـئـة الـطـوار إال أنّه لـم يـفـلح في ذلك بـسـبب
الـضـعف في شـبـكـة االتـصـاالت. وقـال الـرجل مـا كـان بـوسـعي أن أفـعـل شـيـئاً
فـردي. لم أكن أعرف سـوى اجللـوس واالنتـظار 24 يومـاً بعـيداً عن الـيابـسة و
حـتى ما عـليّ فعـله أو في أي نقـطة أنـا موجـود. كان األمـر صعـباً وفـقدت األمل
أحياناً فـيما كنت أفـكّر في عائلـتي. وأُحيل الرجل إلى دائرة الـهجرة الكـولومبية

لتنظيم عودته إلى جمهورية الدومينيكان.

{ صياهد رماح (السعودية)- أ ف
ري ب)- يـصيح السـعودي حامد ا
بـكلمات مـتتاليـة غير مفـهومة لكنّ
ــتـفــرقــة تـتــجــاوب فـورا جــمــاله ا
وتـتـجمّع لـتسـير خـلفه في نـظام...
فــهي تــفــهم هــذه الـلــغــة اخلــاصـة
ــعـروفـة بــاحلـداء والـتي تــعـتـبـر ا
مـوروثا شعبيا يـستخدم للتواصل
بــ اإلبل ومالكــهـا في الــصـحـراء
الـــســعـــوديــة وأدرج احلـــداء عــلى
ادي الئـحـة التـراث الثـقـافي غيـر ا
ـتــحـدة لــلــتـربــيـة ــنـظــمــة األ ا
والـثـقافـة والـعلـوم  (يـونسـكو) في
مارسة مرة كانون األول. وتسلّط ا
أخـرى الضوء على العالقة الوثيقة
بـــــ اإلبـل وســـــكـــــان اجلـــــزيـــــرة
ـري  36عــامـا الــعــربـيــة. ويـقــول ا
ــــلك مــــئــــة رأس من اإلبل الــــذي 
لــوكـالــة فـرانس بــرس في مـنــطـقـة
صــيـاهـد رمــاح عـلى بـعـد  150كـلم
شــمـال شــرق الـريــاض هـنــاك لـغـة
خــــاصــــة بـــ مــــالك اإلبـل وإبـــله
مـضــيـفـا اإلبل تـعـرف نـبـرة صـوت
صـاحبها وتـستجيب له فورا. وإذا
نـاداها شـخص آخر لـن تستـجيب
لـه.  وتُـعــرف اجلِــمــال بـاسـم سـفن
الــصـحــراء وكـانت تــسـتــخـدم في

ــاضي لــلـتــنــقل عـبــر رمــال شـبه ا
اجلـزيــرة الـعـربـيـة حـتى أصـبـحت
ــنـطــقــة اخلــلـيج رمــزا تــقــلـيــديــا 
الـــعــــربي. وتـــنـــظـم دول اخلـــلـــيج
فــاعـلـيـات مـخــتـلـفـة تــشـارك فـيـهـا
اجلــمــال عـلى مــدار الــعـام تُــكـسب
ـشــاركـ في الــقـيــمـ عــلـيــهـا وا
مـسابقاتهـا أيضا مكانـة اجتماعية

عالية. 
وجنــحت الـسـعـوديــة في تـسـجـيل
حـداء اإلبل عـلى قائـمـة اليـونسـكو
ــادي لـــلــتـــراث الــثـــقـــافي غــيـــر ا
بــاالشـتـراك مـع اإلمـارات الـعــربـيـة
ــديـر ــتــحــدة وعــمــان. ويــقــول ا ا
الــتـــنــفــيــذي لــهـــيــئــة الــتــراث في
الـسعـودية جاسـر احلربش لـوكالة
فرانس برس إنّ احلداء يضرب في
عــمق حـضـارة اجلـزيــرة الـعـربـيـة
مــشـيــرا إلى أنّ الـهــدف الـرئــيـسي
لـتـســجـيـله هـو حـمـايـته وتـوثـيـقه
وإتـاحة الفـرصة لتـطويره. ويـشير
ــنـحــوتـات إلـى وجـود كــثـيــر من ا
الــصــخـــريــة الــتي رســمت اجلــمل
وحـــــكـت قـــــصـــــة اجلــــــمل ســـــواء

استخدم في احلرب او التجارة.
شـاعر ويـعد حداء اإلبل تـبادلـني ا
اإلبل أحـد أشكال الـتعبيـر الشفهي

الــتـقـلــيـدي في اجلــزيـرة الـعــربـيـة
ووســـيـــلـــة لـــلـــتـــواصل بـــ اإلبل
وراعـيـهـا. وفي وصـف الـيـونـسـكو
ــوروث جـاء يـقــوم الـرعـاة لــهـذا ا
بـتدريب جمالهم عـلى التعرّف على
الـفرق بـ اليـم والـيسـار وفتح
أفـواهـهـا عـندمـا يُـطـلب مـنـها ذلك
والـركــوع لـيـمـتـطـيــهـا أصـحـابـهـا.
واحلـداء نـوعان الـهـبال والـعـبال.
ـــــري وهــــو مـــــوظف ويـــــشــــرح ا
حـكومي ارتدى معطـفا رماديا فوق
عـبــاءته الـداكـنـة واعـتـمـر الـشـمـاغ
الــتـقـلـيــدي الـهـبـال يــسـتـخـدم إذا
كـانت اإلبل منـتشرة فيـنبهـها مالك
اإلبل لـتتجمع حتى ال تشرد بعيدا.
أمـا الـعـبـال فـهـو الـغـنـاء لـهـا وقت
ــــاء حــــتى تــــشــــرب وهي ســــقي ا
ســعـيـدة مــوضـحـا أن هــذا الـنـوع
يـــتـــضــمـن كــلـــمـــات فــيـــهـــا غــزل.
وتـــصـــطف ســـيـــارات دفع ربـــاعي
فــارهـة تـعـود ألصـحـاب اإلبل قـرب
ـكـان لـلعـنـاية خـيم مـنـصوبـة في ا
ـكـان بـاإلبـل داخـلـهـا. وتـنـظم في ا
مــنـــذ أســابــيع الــدورة الــســابــعــة
ـلك عـبــد الـعـزيـز لإلبل ــهـرجـان ا
الـذي تبـلغ جوائـزه اإلجمـالية 350

مليون ريال (93. 3مليون دوالر).
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{ لـوس اجنـلـيس (أ ف ب)  –فُـقـد أثـر
مـثل الـبـريـطـاني جـوليـان سـانـدز مـنذ ا
نـحو أسـبـوع في سـلسـلـة جـبال مـغـطاة
بالثـلوج في والية كـاليفـورنيا األمـيركية
عـلى مـا أفـادت الـسـلـطـات التـي أشارت
إلى أن أحـوال الـطـقس تـعـرقل عـمـلـيات
الـبـحث عـنه. وأوضـحـت الـنـاطـقـة بـاسم
مكتب قـائد الشـرطة احمللـية في مقـاطعة
سـان برنـاردينـو مارا رودريـغيـز لوكـالة
مثل البالغ  65 عاما فرانـس برس أن ا
والـذي بـرز خــصـوصـاً في فــيـلـمي روم
ويذ إيه فـيو و وورلـوك  فقـد  على جبل
بـالـدي يوم اجلـمـعـة الفـائت.  ويُـعـدّ هذا
ــــســـمـى أيـــضــــاً جـــبـل ســـان اجلــــبل ا
أنـطــونــيــو والـذي يــبــلغ ارتــفـاعه 3068
متراً أعـلى قمة في سـلسلـة جبال سان

غابرييل بالقرب من لوس أجنليس.

ـتحدة) { بـارك سيـتي (الواليات ا
ـــمـــلـــكـــة ســـاوثـــيــــنـــد أون سي (ا
تحدة) (أ ف ب)  –حتتضن جبال ا
غـطـاة بـالـثـلوج يـوتـا االمـيـركـيـة ا
اعـــتــبـــاراً من اخلــمـــيس عــدداً من
ستـقلة والنجوم مـخرجي األفالم ا
ـشـاركـ الـدورة الــهـولـيـووديـ ا
اجلــديـدة مـن مـهــرجـان صــنـدانس
الـسيـنمـائي األميـركي التـي تُعـتمَد
فـيـهـا الـصـيـغة احلـضـوريـة لـلـمرة
األولـى منذ بدء اجلائحة قبل ثالث
ــهـرجــان الـذي ســنـوات.  ويــقـام ا
ـمـثل روبرت شـارك في تـأسـيـسه ا
ردفـورد في محطة تقع على ارتفاع
 2000 مـــتــــر ويـــســـتـــمـــر إلى 29
كــانــون الــثــاني اجلــاري ويـشــكّل
مـنـصة بـالغـة األهـميـة إلطالق عدد

ستقلة والوثائقية.  من األفالم ا
وبـــات صـــنــــدانس الـــذي أقـــيـــمت
دورتـــان مــــنه افـــتـــراضـــيـــاً آخـــر
مـهرجـان سيـنمـائي كبـير يـستـعيد
ــألــوفــة. صــيـــغــته احلــضـــوريــة ا
وتــــشــــارك  نــــحــــو  110 أفـالم في
ـهـرجـان هـذه الـسـنـة وأوضـحت ا
مــديـرة الــبـرمـجــة كـيم يــوتـاني أن
مـخرجيها متحمسون جداً لاللتقاء
مــجــدداً حــضــوريـاً.  وأضــافت في
طـاف هـذه الـلحـظـة التي نـهـايـة ا
يـلتـقي فيـها الـعمل بـاجلمـهور هي
أمـر نعتز به حقاً. ورأت أن ال شيء

ـكن أن يحـلّ محلّ شـعور اخملرج
بـاخلوف قـبل عرض فيـلمه وجرّاء
وجــــوده أمــــام هــــذا اجلــــمــــهـــور
وجتــربـة مـشــاهـدة رد الــفـعل عـلى

الفيلم  واألسئلة واألجوبة.
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وتــشــكّل األفالم الــوثــائـقــيــة عـادة
حــــجــــر الــــزاويــــة في مــــهــــرجـــان
صــــــــنــــــــدانـس. ومـن األعــــــــمـــــــال
ـرتـقبـة هـذه الـسـنة الـتـسـجـيلـيـة ا
ديـب رايــزيـــنـغ الــذي يـــتـــولى دور
مثل جيسون موموا الـراوي فيه ا

وهـو يـتـنـاول بـالتـفـصـيل الـسـباق
ــــقــــلق الســــتـــخــــراج الــــثـــروات ا
ـعادن ـنـجـمـيـة لـقـاع الـبـحـر  كـا ا
ـفيـدة لـبـطاريـات الـثورة الـنـادرة ا
اخلـضراء. وتـتولى جنمـة أميـركية
أخــــرى هي داكــــوتـــا جــــونـــســـون
بـصـوتـهـا الـتـعـلـيق في شـريط ذي
ديـــســابــيـــرنس أوف شــيـــر هــايت
الــوثــائـقي الــذي يـتــنــاول الـقــصـة
ؤلفة هايت ريبورت وهي ـنسية  ا
دراسـة رائدة عن احلـياة اجلنـسية
لـــلــنــســـاء بــيـــعت مــنـــهــا ماليــ

الــنــسخ لـكــنــهـا أثــارت ردود فـعل
عـنــيـفـة مـعـاديـة لـلـمـرأة. أمـا فـيـلم
جودي بلوم فوريفر فيتناول كيفية
تـأثيـر هذه الـكاتـبة األمـيركـية على
جـــيل من الـــفــتـــيــات الـــيــافـــعــات
والـهجوم الذي شـنه عليهـا نشطاء
ـوضـوعي مــحـافـظـون. وسـيــكـون 
أوكــرانــيــا والــنــســاء اإليــرانــيــات
ــهــرجــان هـذه حــضــور بــارز في ا
الــسـنـة.  فــفـيـلم آيــرون بـاتـرفاليـز
يـتمحور على حتطم رحلة الطيران
اليزي إم إتش  17 الـتي أسقطها ا

انـفصـاليـون مدعـومون من روسـيا
فـي أوكرانيا عام 2014  أمـا النزاع
احلـالي فهـو موضوع   20 دايز إن

ماريوبول.
ويــتــبع فــيــلـم جـونــام ذو الــطــابع
الـشخصي ثالثة أجـيال من النساء
من الــعـائـلـة اإليـرانـيــة لـلـمـخـرجـة
ســـيــيـــرا أوريك. أمـــا الــفـــيــلـــمــان
الــروائـــيــان الــطــويالن الــنــســخــة
(The Persian Version) الـفارسـية
و شــايــدا فــيــســتــكــشــفــان أيــضــاً
قــــصـص نــــســــاء في إيــــران ودول

االنـتـشار اإليـراني في وقت تشـهد
فــــيه اجلــــمــــهـــوريــــة اإلسالمــــيـــة
تـظـاهـرات وحتـركـات احـتـجـاجـيـة
واســعـة. وجلـهـة األفالم الـروائـيـة
يــركــز صــنــدانس بــشــكل أســاسي
ـتوسطة نخـفضة وا عـلى األفالم ا
ـوازنـة لـكن الـعـشـرات من جنوم ا
هـولـيـوود سيـحـضـرون للـمـشـاركة
فـي الـــــعـــــروض األولـى لـــــبـــــعض
هرجان اخلميس األفالم. ويُفتتح ا
بــفــيــلم ذي بــود جــيــنـيــريــشن مع
جنــمــة مــســلــسـل غــا أو ثــرونـز
ـمــثل تـشـيـويـتل إمــيـلـيـا كالرك وا
إيـــجــيــوفــور.  ومـن بــ األســمــاء
ـمــثـلـة الــكـبــيـرة األخــرى تـعــود ا
هـرجان إمـيـليـا جونـز أيضـاً إلى ا
الـــذي شــهــد بــروزهــا األول ضــمن
فيلم كودا احلائز جائزة األوسكار.
ـــرة في وتــــشـــارك جـــونــــز هـــذه ا
فـيلـم روائيـ جديدين هـما كات
بيرسون (Cat Person) وفيري الند
ــســتـوحى من أكــثـر (Fairyland) ا
الـكــتب مـبـيـعـاً عن أزمـة اإليـدز في
ســـان فـــرانـــســـيـــســـكـــو. ويـــراهن
مــخـرجـو ومـنـتـجــو عـدد كـبـيـر من
ـهـرجان شـاركـة في هذا ا األفـالم ا
عــلى إثــارة اهـتــمـام مــشــتـرين من
االسـتوديوهـات األميركيـة الكبرى
بـــحــيث حتــظى أفـالمــهم بــتــوزيع

واسع النطاق. 
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