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خالل تظاهرات امهل محتجون 
حـــاشــــدة امـــام مـــبـــنـى الـــبـــنك
ركزي في شـارع الرشيد وسط ا
احملــافظ اجلـــديــد عــلي بـــغــداد 
اسبـوعـا النـقاذ الـديـنار الـعالق 
مـن االنــــــهـــــيــــــار. وانـــــســــــحب
ـــتــظـــاهـــرون الـــذين قـــابــلـــهم ا
عــنـاصــر األمن من  قــوات حـفظ
عـقب تـسـلـيم مـطـالبـهم الـنـظـام 
الى ادارة الــــبـــنـك. وانـــطــــلـــقت
الــتـظــاهـرات صـبــاح امس بـدءا
من ســاحـة الــرصـافي وامــتـدت
إلى عـمق شـارع الـرشـيـد مـقـابل
الــســوق الــعــربـي حــيث مــبــنى
ــــصــــارف الــــبـــــنك ومــــجـــــمع ا
احلـكـومـيـة.  وقـال شـهـود عـيان
ان (الــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيــة
للتـظاهرات دعت احملـتج إلى
االنسـحـاب بعـد ارسـال وفد الى
احملــافظ اجلــديــد لـطــرح حــلـول
بـــســقـف زمــنـي مــحـــدد امـــدهــا
اسبـوع واحد النـقاذ الـدينار من
ـتـظـاهـرون االنـهـيـار). وطـالب ا

بــــإنــــهــــاء خـالل االحــــتــــجــــاج 
ــضــاربــات فـي أســعــار صـرف ا
الـــــدوالر واتـــــخـــــاذ إجـــــراءات
اقـتـصـاديـة عـاجـلـة إلعـادة سـعر
صــرف الــدوالر ضــمن الــســيـاق
الـرسـمي ومـحاسـبـة الـفـاسدين.
داعــ عــبـر مــكــبـرات الــصـوت
(رئــيس الــوزراء مــحـمــد شــيـاع
الـــســـوداني الـى اخلـــروج امــام
الشعب وإعالن إجراءات واقعية
تـــــخــــفـف من االزمـــــة وتـــــعــــود
باالسـعار الى االسـتقرار). ورفع
ــتــظــاهــرون الفــتــات تــطــالب ا
بـتدخل إحـدى الـفـنـانات في حل
ـــوضـــوع وفق عـالقـــاتــهـــا مع ا
الـــســــيـــاســـيــــ في حـــ خط
الــــبـــــعض عــــلـى يــــافــــطــــته أن
ـغـطـون عـلى الـسـيــاسـيـ هم ا
ــصـــرفي وشـــركــات الــفـــســـاد ا
الــتــحـويل. فــيــمـا وجـه احملـافظ
عــلي الــعالق  بــتــشـكــيل جلــنـة
حتـقـيـقـيـة بـشـأن مـصـيـر امـوال
يسرة. مبادرة التـريلون دينـار ا
وافـــادة مــصـــادر بــإن (الـــعــراق
وجه بـتــشـكـيل جلـنـة حتـقـيـقـيـة

بــعـــمـــلــيـــة بــيع الـــدوالر خــارج
ركزي. وقال في ضوابط البنك ا
صارف تصريح امس ان (هذه ا
تــقــوم بـشــراء الـدوالر بــالـســعـر
الــرسـمي من مــزاد بـيع الـعــمـلـة
وتـقـوم بـبـيـعه خـارج الـضـوابط
بسـعر أعـلى من السـعر احملدد).

والقوان وبنـاء على معلومات
دقــــيـــقــــة وتــــكــــثــــيـف اجلــــهـــد

االستخبـاري والعمل احملكم 
تــــشــــكـــيـل مـــفــــرزة من وكــــالـــة
االسـتــخــبــارات والــتـحــقــيــقـات
االحتـاديـة ونـصب كـمـ مـحـكم
ــشـتــركـة فـي سـيــطـرة دارمــان ا
الرابطة ب طريق كركوك اربيل
حيث  ضبط مـركبة يـستقـلها
مـتـهــمـ يـحـاوالن الـدخـول الى
كـركــوك ويـحـمـلـون مــعـهم مـبـلغ
مالي قدره  200مليون دينار فئة
 25ألف) واضــــــــاف ان (احـــــــد
تـهمـ اعترف بـأنه صاحب ٤ ا
مــنــافـذ كي كــارد بــالـتــعـاون مع
احـد االشـخـاص صـاحب شـركـة
ـضـاربـة يـقـومـان بـا لـلــصـرافـة 
وذلـك عن طــريق بــيع بــالــدوالر 

الدوالر الحد االشخاص الذي 
بالغ ذكره باالعترافـات وتسلم ا
صارف في بالدينـار من إحدى ا
اربـيل). وشـهـدت أسـعـار صـرف
الـدوالر امس األربعـاء ارتـفـاعاً
لت في الـبـورصـة احملـلـيـة.وسجـَّ
بيع الدوالر  161الف دينـار لكل
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ـغرب إنه قرأنـا في ذكريـات ومذكـرات احلـسن الثـاني ملك ا
من أرقّ شعراء الغزل. كان يُنشد قصائده بصوته على إيقاع
لكيّـة في ليال مثيرة موسيقى آسرة تـمتزج مع عبق العـطور ا
ـعلقـات السبع ومـقامات للخـيال. وكان يـحفظ عن ظهـر قلب ا
احلريـري وتـغـزّل في شبـابه بـفـتاة جـمـيلـة كـتب لـها قـصـيدة

يقول في مطلعها:
تتهادَى بجسمِها كالغُصُـونِ

بِمهـبِّ الرِّيـاحِ والنَّســمَـاتِ
لهـا نَــهــد كَأَنَّـهُ حُـقُّ عَــاجٍ

وَذِرَاع يسـتَلفِـتُ النـظَــرَاتِ
وكان مـحـمـود سـامي البـارودي رئـيس وزراء مـصـر في ثورة
عرابـي من كـبار شـعـراء عـصـره. ورئـيس الـوزراء الـنـقراشي
راوية شـعـر أحـمـد شوقي. والـشـاعـر عـبد الـرحـمن األبـنودي

قال عن الرئيس السادات: لقد كان يلهمنا الشعر!.
وهـنـاك رئـيس وزراء الـسـودان مـحـمـد أحـمـد مـحـجـوب. كـان
شـاعــراً بـديــعـاً رقـيــقـاً صــدر له ديـوان "قــصـة قــلب" وديـوان

فقود" ومن قصائده: "الفردوس ا
ذكراك ِيبعثها السماءُ الباكي

يا آيــة اإلبـــداع في دنيــاك ِ
تمش ال تدرين صبّاً هائماً

يصبـو إليك وال ينـالُ لقـاك ِ
وكـان رئيـس اليـمن اجلـنـوبي عـبـد الـفـتـاح إسـمـاعـيل شـاعراً
مجيداً ومجدّداً وله قصائد في منتهى العذوبة وديوان شعره
"جنمة تقود البحـر". انتهى محترقـاً في دبابة ولم يعثروا على

جثة ومن قصائده:
وأشواق داعبتني 

داعبتْ إلهامَ وجداني..
وراحت تؤجّج في القلب.. قيـظَ غرامـي!.    

ـلك فـيـصل كـان حـافـظـاً لـلـشـعـر وصـديـقـاً لـشـاعـر الـهـنـد وا
الكبـير طاغـور وصحب الشـاعر بشارة اخلـوري ولبّى دعوة
أحــمــد شـوقـي في الــقــاهــرة وزار (كـرمــة ابـن هـانـئ) ورثـاه

شوقي بقصيدته اخلالدة: يا شراعاً وراء دجلة يجري.
ومن شـطــحـات كــتب الـتــاريخ أن غــرنـاطــة ضـاعت بــبـيت من
الشعر في عـهد أبي عبد الـله الصغيـر آخر سالط األندلس
الذي وقف يبـكي على مُلك لم يـحافظ علـيه كالرجـال فقالت له

أمّه: ابكِ كالنساء ملكاً لم حتافظ عليه مثل الرجال!.
ومن أوائل شعـراء العـرب في اجلاهـليّـة امرؤ القـيس صاحب
وت النظرية السياسية التفاوضية الشهيرة: نحاول مُلكاً أو 

فنعذرا!.
وكـثـيـر من اخلـلـفـاء والـوالة والـوزراء كـانـوا شـعـراء.. ومـلـوك
عتمد بن الطوائف في األندلس كلهم من الشعراء أشهرهم ا
" عـبّـاد الـذي أشـار لـه اجلـواهـري في قـصــيـدة "ابن الـفـراتـ

تنبي بقوله: وهو يخاطب ا
ألف مَضَتْ وابنُ عبّادٍ بها أحد

واليومَ ألفُ ابن عبّـادٍ وال أحـدُ
وكـان رئـيس الـوزراء اإليــطـالي سـيـلــفـيـو بـرلــسـكـوني شـاعـر
أغنية فال يـكتفي بكـتابة الكـلمات لعـدد من األغاني لكنه زاد
علـيهـا حبّـت فـكان يـرقص على مـوسيـقاهـا ويغـنيهـا بنـفسه

أمام جمهوره!.  
وإذا كان الـشعـراء مجـان كمـا يقـولون فـكيف أصـبح هؤالء

اجملان ملوكاً وخلفاء ورؤساء جمهورية?!.
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بــحث وزيــر الـــتــعــلـــيم الــعــالي
والبحـث العلـمي نعيم الـعبودي
مع السفـير التـركي لدى العراق
رافق علي رضا كوناي والوفد ا
له  التـعاون في تـطويـر برنامج
ــتـبــادلـة بـ ــنح الـدراســيـة ا ا
الــبـــلــدين. وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الزمـان) امس ان (الـلقـاء ناقش
تطوير مسارات التعاون العلمي
والتبـادل الثـقافي ب الـبلدين)
واكـد الـعـبـودي (حـرص الـعـراق
ومــــؤســـســــاته عـــلـى تـــنــــمـــيـــة
الـعالقات الـثـنائـيـة ب الـبـلدين
اجلــارين عــلى وفـق مـتــطــلــبـات
شتركة) مشددا على صلحة ا ا
(اهــمـــيــة الــتـــنــســيق الـــعــلــمي
ي والـعالقات الـثقـافية واألكاد
بــــ اجلـــامـــعـــات الــــعـــراقـــيـــة
نح والـتركـيـة وتـطويـر بـرامج ا
ــتـبــادلــة في ضـوء الــدراســيـة ا
عـتمـدة لدى سـياقـات التـفاهـم ا
). من جــانــبه  اعـرب اجلــانــبـ
كــونـاي عـن شـكــره (لـلــوزيـر في
تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون الــثـــقـــافي

الــوزيـر نـعــيم الـعــبـودي في 22
كانون الـثاني اجلـاري على منح
الـهـيـئـة الــعـراقـيـة لــلـحـاسـبـات
ـعـلـوماتـيـة صالحـيـة اضـافة وا
ــعـاجلـة نــتـائج خــمس درجـات 
طلبة الدراسـات العليا لـلفصل

االولـــــــــ االول والـــــــــثـــــــــاني).
واضـافت الـوثـيـقـة الصـادرة في
 24من الـشــهـر اجلـاري ان (هـذا
القـرار يـشمل الـدورين في الـعام
الدراسي  2023 – 2022مكـتمـلة
او مجتزئة). واشترطت الوثيقة
(تــغـيــيــر احلـالــة من راسب الى
مــكــمل او من مــكــمل الى نــاجح
عدل او على ان ال تضاف على ا

واد في حالة التأجيل). على ا
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ــقـراطي دعـا رئــيس احلــزب الـد
الكردسـتاني مـسعـود البارزاني 
ـشـاركة في احلكـومـة واألطراف ا
ائـتالف إدارة الــدولـة إلى إظــهـار
مــــوقـــفــــهم مـن قـــرار احملــــكــــمـــة
االحتــاديــة الــعــلــيــا الــتي عــدهــا
بالضد من مصالح العراق وإقليم
كردستان بعدما ألغت كل قرارات
مجـلس الـوزراء بتـحـويل األموال
إلى االقــلــيم.وقــال الــبــارزاني في
بـــيــــان تـــلــــقـــته (الــــزمـــان) امس
(لألسـف مـــــرة اخــــرى اظـــــهــــرت
احملكمة االحتادية موقفا عدوانيا
ـبـالغ ضـد االقـلـيم ومـنع ارسـال ا
الية الى كردستان التي كان من ا
ــقـرر أن يــتم إرســالــهـا مـن قـبل ا
احلــكــومــة االحتــاديــة) واضــاف
الي ـبـلغ ا ـقـصـود هنـا ا (ليس ا
ـــشـــكـــلـــة تـــكـــمن فـي خــرق بل ا
ـــبـــاد واحلــقـــوق) وتـــابع ان ا
(اجلـمـيع يـعـلم ان مـشـاركـتنـا في
ائــتـالف ادارة الــدولـــة كـــان عــلى
أسـاس بـرنـامج واضح ومـفـصل
ووافـــقت عـــلـــيه جـــمـــيع الـــقــوى
السياسية) وأعرب عن استغرابه

من انـه (كـــلـــمـــا تـــوفـــرت اجـــواء
ايـجــابـيــة بــ اربـيل و بــغـداد و
ـشـاكل قـامت تـوفـر فـرصــة حلل ا
احملكمـة االحتادية بتـقويض هذه
الـفـرصـة و بـقـرار عـدائي وكـانت
ـشاكل). وأعلن سببـا في تعـقيد ا
في ستقل مصطفى سند النائب ا
وقـت ســـــــابق  أن االحتـــــــاديـــــــة
أصــدرت امس قــراراً بـــإلــغــاء كل
قـــــرارات مـــــجـــــلـس الـــــوزراء في
حتــويـل االمــوال الـى كــردســـتــان
واد واعتبارها مخالفة للقانون و
الـدســتـور.وقــال ســنـد في مــقـطع
فـيـديو بـثه مـن داخل احملـكـمة ان
(الـقـرار صـدر بـنـاءً عـلى الـدعـوى
الـــتـي أقـــامـــهـــا أمـــام احملـــكـــمـــة
االحتادية). من جهة اخرى  شدد
ـثـلــة االمـ الـعـام الـبـارزانـي و
ـتـحـدة فـي الـعـراق جـنـ لال ا
بالسـخارت عـلى ضـرورة تـنـفـيذ
ـبـرم بـ حكـومـة اقـليم االتفـاق ا
كوردسـتـان واحلـكومـة االحتـادية
بــــشــــأن تـــطــــبــــيع االوضــــاع في
. وقـال سـنـجـار وعـودة الـنـازحـ
بــيــان تــلـــقــته (الــزمــان) امس ان
ـــقــــراطي (رئــــيس احلــــزب الــــد
الكردسـتاني اسـتقـبل في مصيف

صالح الدين بالسـخارت وجرى
مــنـاقــشــة االوضــاع الـســيــاســيـة
ــركــز واالقــلـيم  والــعالقـة بــ ا
ـبـذولة حلل الـقـضـايا واجلهـود ا
العالـقة) مشـددين على ( ضرورة
ـبرم بشأن تطبيع تنفيذ االتفاق ا
االوضـــاع فـي ســـنــــجـــار وعـــودة
الـنــازحــ ) وأكـد الــبـارزاني أن
ــان كــردســتــان (انــتــخــابـــات بــر
بـالــنـســبـة لـلــحـزب هي مــبـدأ من
ـقراطيـة وهي أساس مبـاد الد
إلرســاء شــرعــيــة احلــكم ويــجب
إجراء االنـتـخـابات في مـوعـدها).

في غـــــضـــــون ذلـك  رأى رئـــــيس
االقلـيم نـيـجيـرفـان الـبارزاني أن
األجــواء اإليـجــابــيــة الــتي بـرزت
مــــؤخــــراً بــــ أربـــيـل وبــــغـــداد
واحلوارات بـ اجلـانبـ في ما
ـوازنـة والـنفط يـرتبط بـقـوانـ ا
والـــغــــاز وتـــقــــاسم الــــعـــائـــدات
ســـتـــســــهم في اســــتـــتـــبـــاب أمن
واستقرار الـبلد. وقال بـيان تلقته
(الــــزمـــان) امـس ان (الـــبــــارزاني
استقـبل وكيلـة األم العام لأل
تحدة للشؤون السياسية وبناء ا
السالم روزماري ديـكارلـو والوفد
ــرافـق لــهـــا يــضم بـالســخــارت ا
نـظـمة ـسـؤولـ في ا وعدد من ا
حيث جرى بحث أوضاع ية  اال
االقلـيم ومسـاعي التـوصل التفاق
بــ األطــراف الــســيــاســيــة عــلى
مــســألــة االنــتــخـابــات وعـالقـات
أربـــيل وبــــغـــداد واحلـــرب عـــلى
اإلرهـــــاب وأحـــــوال اإليـــــزديــــ
وأوضاع سـنجـار) واشار الـبيان
الى ان (اللـقاء شـهـد االتفـاق على
أهــمــيــة تـنــفــيــذ اتــفــاق تــشـكــيل
احلـكـومـة االحتـاديـة ومـنـهـاجـهـا
وكـــذلك  تـــطــــبـــيع األوضـــاع في

سنجار). 
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وألقت قوة من الوزارة  القبض
ضـاربة بأسعار على متهـم با
صــــرف الــــدوالر بــــ كــــركــــوك
وأربيـل. وذكر الـبـيان ان (مـفارز
الـوزارة كـثـفت من جـهـودهـا في
ــتالعــبــ بــأســعـار مــتــابــعــة ا
صـرف الـدوالر خـارج الـضـوابط

ـيسـرة التي صـيـر القـروض ا
شاريع تخدم جرى تخصيصها 
االقتصاد الـوطني). بدوره  اكد
ـتـحدث بـاسم وزارة الـداخـلـية ا
ان القـوات االمنـية خالـد احملنـا 
اغلقت عـدد من مكاتب الـصيرفة
غـيـر اجملازة ومـصـارف تـتـعامل

لت أسـعار  100دوالر فيـمـا سجـَّ
شـــراء الــدوالر  160الف ديـــنــار
اطلعت لكل  100دوالر. الى ذلك 
(الــــزمــــان) عـــلـى تـــســــريــــبـــات
تـــداولـــتــهـــا مـــواقع الـــتـــواصل
نـــقال عن خـــبــراء االجــتـــمــاعي 
بشأن موازنة العام اجلاري جاء
ـبلغ وازنـة سـتـقـر  فـيـهـا ان (ا
يــتــجــاوز  200تــرلـــيــون ديــنــار
وسـيــتم تـضــمــيـنــهـا نــحـو 17
ــئــة القــلــيم كــردســتــان وفق بــا
تفـاهمـات مسـبقـة نوقـشت اثناء
تــاســيس ائــتـالف ادارة الــدولـة
الـــذي اثــمــر عـن والدة حــكــومــة
مــــحــــمــــد شــــيـــاع الــــســــوداني
الــســوداني) واكــد اخلــبــراء ان
(ســعـر صـرف الــعـمـلـة ســيـثـبت
بسـعر  146دينـار مقـابل الدوالر
وسـيـقـدر سـعـر بـرمـيل الـواحـد 
كـمـا الـنـفط  70الى   60دوالراً  
وازنة رواتب موظفي ستغطي ا
بــاالضـافـة الى ـركــز واالقـلـيم  ا
ـــوظــفي تــوفـــيــر غــطـــاء مــالي 
للـعـقود الـذين اجبـرت احلكـومة
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خـالل هــــجـــــوم مــــســـــلح عـــــلى
دوريـتـهـمـفي مـنـطـقـة الـغـزالـيـة.
ـــصـــدر ان (مــســـلـــحــ وقــال ا
مـجـهـولـ أقـدمـوا عـلى اغـتـيال
مــنــتــسب امـــني وإصــابــة آخــر
ومـــصـــادرة أســـلـــحـــتــهـم بـــعــد
هـجـومـهم عـلى دوريـة لـلـشـرطـة
ضمن منطقة الغزالية). وفي ذي
نفـذت مـفارز مـديـرية شـرطة قـار
واجـبــاً أمـنـيــاً تـمـكـنت الــطـاقـة 
خاللـه من ضــبط وكــر لــتــهــريب
ــشــتــقــات الـنــفــطــيـة وتــدويـر ا
يــحــتـوي عــلـى مــنـتــوج نــفــطي
مـخـزون بـطـريـقـة غـيـر أصـولـية
وال يحتـوي على أوراق رسـمية.
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس
ـشــتـركــة بـالـواجب ان (الــقـوة ا
تـمــكـنت من إلـقــاء الـقـبض عـلى
متهـم كان موجـودا داخل الوكر
حـــيـث يـــحـــتـــوي الــــوكـــر عـــلى
خــزانـــات حــديــديـــة مــخــتـــلــفــة
نتوج نفطي لوءة  السعات 

وماطورات سحب روبن). 

 ? 2014وشارك في قـتل عدد من
ـواطــنـ في مـنــطـقـتي آمـرلي ا

وسلمان باك). 
وألـقت قوة امـنـية الـقـبض على
مـتهم قـام بـتهـديـد مجـمـوعة من
أسـاتــذة كـلي الـطـب في جـامـعـة
ديــــالى. وقــــال بــــيــــان تــــلـــقــــته
(الـــزمـــان) امس انه (إســـتـــنــاداً
ــعـلـومـات إسـتـخــبـاريـة دقـيـقـة
ــوافــقـات وبـعــد اســتــحـصــال ا
القـضائـية تـمكـنت مفـارز جهاز
األمن الـــوطـــني في احملـــافـــظـــة
وبــــعـــد تــــفــــعــــيل جــــهــــديــــهـــا
يداني من إلقاء اإلستخباري وا
الـقـبض عـلى متـهم قـام بـتـهـديد
مجموعة من أسـاتذة كلية الطب
في جــامــعــة ديــالى) وتــابع انه
تـهم أصولياً ( تدوين أقوال ا
واحالـته إلى اجلهات الـقانـونية
اخملـــتــصـــة إلتــخـــاذ اإلجــراءات
الالزمــة بــحــقه وفـق الــقــانـون).
وفي بغداد  أفاد مصدر أمني 
بـاغــتـيـال شــرطي وإصـابـة آخـر

من مـنـاطق مـسؤولـيـتـهـا.وقالت
ـــديـــريـــة في بـــيـــان تـــابـــعـــته ا
(الــــزمـــــان) امس إن (الـــــقــــوات
االمـنــيـة بـالـتــعـاون مع أسـايش
السـليـمانـية ألـقت القـبض على
داعـــشي شــارك في جـــرائم ضــد
اإلنــــســــانـــيــــة) واشــــار الى ان
طـلـوب انـضم إلى داعش عام (ا

لــلــمــحــكـــمــة واحــبــاط اخملــطط
هنية عالية). بدورها  تمكنت
مــــــديـــــــريـــــــة اســــــايـش غــــــرب
الـسـلــيـمـانـيـة من الـقـبض عـلى
داعشي شارك في ارتكاب جرائم
ضـــد اإلنـــســانـــيـــة في مـــنـــاطق
متـعـددة أبرزهـا آمـرلي وسلـمان
بـاك وذلك قـبـل مـحـاولـة هـروبه

) واشــار الى انه االنـــغــمــاســـ
قامت ـعلـومات  (على اثـر هذه ا
ـراقبة العناصر مفارز الوكالة 
الـداعـشـيـة وزرع مـصـادر تتـابع
حتـــركـــاتـــهم وامـــاكن وجـــودهم
حـتى تـمــكـنـوا من الـقـبض عـلى
ثالثـــة مـــنـــهـم مع اســـلـــحـــتـــهم
ومـــــعــــداتـــــهم قـــــبل دخـــــولــــهم

مـفـارز االمن الـوطني كـال حسب
التــخــاذ ـــكــاني  اخــتــصــاصه ا
االجــراءات الـــقـــانــونـــيـــة بــحق
الهي وكذلك من اصحاب تلك ا
يــرتـادهــا ويــرتــكـب اخملــالــفـات
احبطت ذكورة). وفـي نينـوى  ا
مــفــارز وكـــالــة االســتـــخــبــارات
مخططا والتحقيقـات االحتادية 
السـتــهـداف مـحـكـمـة اسـتـئـنـاف
نــــيـــــنــــوى بـــــواســــطـــــة ثالثــــة
. وقـالت بـيـان تـلـقته انـتـحـاري
(الـــزمــــان) امس انه (بـــإشـــراف
ومــتـابـعــة من قـبل الــوزيـر عـبـد
االمــيــر الــشــمــري جنح ابــطـال
ـــتــابـــعـــة انــشـــطــة الـــوكــالـــة 
الـعـنـاصـر الـداعـشـيـة في عـمـوم
الـعــراق فـقـد رصــدت مـؤشـرات
قادت بـعـد حتلـيلـها الى الـكشف
عن وجـود نـوايا لـتـنفـيـذ عمـلـية
ارهـابــيــة السـتــهــداف مـحــكــمـة
اســـتــئـــنـــاف نـــيــنـــوى من قـــبل
عـنــاصـر داعش بـواســطـة ثالثـة
انــــتــــحــــاريــــ او مــــايــــســــمى
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احــــبــــطت الــــقــــوات االمــــنــــيـــة
مــخـطـطــا داعـشـيــا السـتـهـداف
مـحــكـمــة اســتـئــنـاف مــحـافــظـة
نــــيـــــنــــوى بـــــواســــطـــــة ثالثــــة
فـيـمــا وجه رئـيس انــتـحـاريــ 
مــجــلس الــقــضــاء االعـلـى فـائق
اعــــمـــامـــا الـى رئـــاســـة زيـــدان 
االدعــاء الـعــام ورئــاسـة مــحـاكم
االسـتئـنـاف بتـشكـيل فـرق رصد
لــلــحـد من ظــاهــرة نـثــر االمـوال
واصـــــطـــــحـــــاب االطـــــفـــــال الى
الهي. واطـلعت (الـزمـان) على ا
وثيقة مـذيلة بتـوقيع زيدان جاء
فيـهـا (لوحظ فـي االونة االخـيرة
انــتــشــار ظــاهــرة نــثــر االمــوال
واصـــــطــــــحـــــاب االحــــــداث الى
ـالهي وان هــذه الـــتــصـــرفــات ا
غير احلضـارية مخالفـة للقانون
والتعليمـات النافذة) داعيا الى
(تشكيل فرق رصـد بالتعاون مع
مــراكــز الــشــرطــة اخملــتــصـة او
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بــارك الــعــاهل االردنـي عــبــد الــله
نـتخب للـعراقـي بـفوز ا الثـاني 
الـوطـني في خـلـيـجي  25والـظـفر
بكـأس البـطولـة. وقال بيـان تلـقته
(الزمـان) امس ان (رئـيس الوزراء
تــلـقى مـحــمـد شــيـاع الــسـوداني 
بــارك اتـــصــال الـــعـــاهل االردنـي 
ـنــتـخب خالله لـلــعـراقــيـ فــوز ا
ببطـولة خـليجي 25) واضاف ان
تـينة (االتصـال تنـاول العالقـات ا
الـتي جتـمع الــبـلـدين والــشـعـبـ
ــســتــجـدات الـشــقــيــقــ وآخـر ا
اإلقلـيـمـيـة والدولـيـة). في غـضون
فجـر مـحافظ الـبـصرة اسـعد ذلك 
مــفــاجــأة من الــعــيـار الــعـيــداني 
الثقـيل بشأن دخـول الفانـشستات
في مقصـورة الشـخصـيات . وقال
الـعــيـدانـي لـقــنـاة (الــشـرقــيـة) ان
ن يـشـغـلون (بعض االشـخـاص 
هم من مــواقع امــنــيـة حــســاســة 
ادخلوا الفانشستات في مقصورة
الــشــخـــصــيــات في مـــلــعب جــذع
الــنـــخـــلــة). وكـــان رئـــيس اقـــلــيم
كردسـتـان نيـجـيرفـان الـبارزاني 

ــنـــتــخب الـــوطــني قــد عـــد فــوز ا
انــتـصـار لـكـل الـبـلـد بـالـبــطـولـة 
وابلغ الـعالم بـوقوف العـراق على
قدميه من جديـد. وقال بيـان تلقته
(الــــزمــــان) امس ان (الــــبــــارزاني
بـحـضور ـنـتخـب  اسـتـقـبل وفـد ا
محافظي اربيـل والبصرة ورئيس
واكد االحتاد العراقي لـكرة القدم 
ـنــتـخب بــالـبـطــولـة هـو ان فـوز ا
نصر لكل البلد وادخل الفرحة في

 .( قلوب العراقي
©∂ ’ qO UHð®

ي) واشـار والــعــلــمي واألكــاد
الى ان (اجلــانب الـتــركي يــعـمل
ـــنح الـــدراســـيـــة عـــلى زيـــادة ا

 .( منوحة للطلبة العراقي ا
فــيـمــا مـنـحـت الـوزارة الـهــيـئـة
الــــعــــراقــــيـــــة لــــلــــحــــاســــبــــات
عـلومـاتيـة صالحيـة معـاجلة وا
نـتـائج طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا
لـلعـام الـدراسي اجلـاري. وقالت
وثـيقـة بـتـوقيـع مديـر عـام دائرة
الــبـحث والــتـطـويــر في الـوزارة
ايــهــاب نــاجي عــبــاس اطـلــعت
عــــلــــيـــهــــا (الــــزمــــان) أمس انه
(اسـتـناداً الى قـرار هـيـئـة الرأي
حـــــــصـــــــلت
مـــــوافـــــقــــة
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بـفـسخ عـقد جتـهـيز 10 االف صـفـيـحة
درع رضــائـيــاً دون اتـخــاذ اي إجـراء
ـا سبب تـكدس الصـفائح وتعـرضها
لـالستـهالك) مـؤكـدا ان (الـفـريق رصد
ـعـمل قـيـام إدارة ا في عــمـلـيـة ثـانــيـة 
بـشـراء مولـدتي كهـرباءٍ سـعة 500 كي
بلغٍ قدره 490 مـليـون دينار إلى فـي 
مـــعــــمل الـــراشـــيل بــــرغم أن الـــعـــمل
ــا مــتـــوقف فــيه مــنــذ الــعــام 2013 

تسبب بهدر للمال العام). 
أمر وفي بـغداد  نفذت مالكات الهيئة 
قـبضٍ بحق مـدير عـام حالي في ديوان
الــوقـف الــســني وأربــعــة من مــوظــفي
إلحـداثهم عـمـداً ضرراً بـأموال الـوقف 
ومـصـالح اجلـهة الـتي يـعـمـلون فـيـها.
وذكر البيان ان (أمر القبض صادر عن
مـحـكـمـة التـحـقـيق اخملـتصـة بـقـضـايا
الــنــزاهــة في مــحــافــظــة صالح الــدين
دير العام احلالي للدائرة واخلـاص با
الــهـنـدسـيـة في ديــوان الـوقف الـسـني
وأربــعـة مــتـهــمـ آخــرين من بـيــنـهم
رئــيـس مــهــنــدســ في الــديــوان إلى
مــســؤولــيـتــهم عـن هـدر مــبــلغ مــلــيـار

ال العام). و571 مليون دينار من ا
 وتــابع ان (الـفــريق الـســانـد لــلـهــيـئـة
كـافحة الفساد تـمكن بالتعاون الـعليا 

ــديـريـة مـع فـريق الــتـحــري اخلـاص 
حتـقيق بـغداد وبعـد إجراء التـحريات
آذن ـوقعي على ا ـيدانيـة والكشف ا ا
احلـديدية وتدقيق أوليـات تنفيذها من
قـبل مـكـتب حتـقـيق الـهـيـئـة في صالح
الــدين الــتي كــشــفت وجــود مــبــالــغـةٍ
ـآذن لـنـحو كـبـيـرة في أسـعار تـنـفـيذ ا
مـــوزعــــة في عــــمـــوم  35 مــــســـجــــدا 
مــحـافــظـة صالح الــدين) مـشــيـرا الى
(صـرف مبلغ اكثر من 56 مـليون دينار

لـكل مئـذنة) واستـطرد بـالقول انه (
ـتــهــمـ تــنــفـيــذ أمــر الــقـبـض عـلـى ا
ـذكورين بعد صدور قرارٍ قضائي عن ا
مـحـكـمـة التـحـقـيق اخملـتصـة بـقـضـايا

النزاهة في صالح الدين).
واضـــاف ان (احملـــكــمـــة أصـــدرت أمــر
ادة 340 الـقبض استناداً إلى أحكام ا
من قـانـون العـقوبـات). من جهـة اخرى
 اسـتـرجـعت وزارة الـتربـيـة أكـثر من
سـتة مليـارات دينار من شركة مـتلكئة.
ـــتــحــدث بــاسم الــوزارة كــر وقــال ا
الـسيـد في بيان تـابعـته (الزمان) امس
ان (الـــوزارة اســتــردت  6مـــلــيــارات و
 283مـليون ديـنار من إحدى الـشركات
ـتـلـكـئة بـإجنـاز مـشـروع الوزارة رقم ا
ديـنة ـدرسيـة  واحـد لـتفـيذ االبـنيـة ا

ـؤثرات الـعـقـلـية  ومـديـر عـام دائـرة ا
واقع االكتـرونية الـتي تهدد وقـضيـة ا
نـســيج االسـرة والـشـبـاب ولـقـاء وزيـر
االتـصـاالت ورئـيس اجلهـاز الـتنـفـيذي
لــهــيــئــة االعالم واالتــصــاالت  ومــلف
ــهــجــرين والــنــازحــ ودعــوة وزيـر ا
ـهـجـرين لـلـحـوار بـاحلل  الـهـجـرة وا
ـيـاه كازمـة اسـتـراتيـجـية ومـسـتـقبل ا
ائـية  وتصاعد وارد ا وحـوار وزير ا
نــسب الــطالق والــتــبــاحث مع رئــيس

السلطة القضائية بشأنها).
وتــمـكـنـت مالكـات هـيــئـة الــنـزاهـة من
تـنفـيذ عـملـيات ضـبط مخـالفـات وهدر
ـال الـعـام مـجـموع مـبـالـغـهـا بـلغت بـا
نـحو  5مـليـارات دينـار في بغداد وذي
قار. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
(مالكــات الـهـيـئـة ضـبـطت حـاالت هـدر
لـــلـــمــال الـــعـــام في ذي قـــار بـــلــغت 3
مــلــيـارات و400 مــلــيــون ديــنــار بــعـد
ضــبط أولـيــات عـقــد جتـهــيـز صــفـائح
الـدروع التي تعاقد علـيها معمل معمل
مـنسوجات ذي قار مع إحدى الشركات
ـــبــلغٍ قــدره الـــعــامــة في عــام 2019 
مليارين و400 مـليون دينار) واضاف
انـه (لم يـتم الــتـصــرف بـهــا حـتى اآلن
ــعــمل خالفـــاً لــلــعــقــد وقــيــام إدارة ا
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يــعـتــزم رئـيس الـوزراء مــحـمــد شـيـاع
زيــارة فـــرنــســا في اطــار الـــســوداني 
تـقــويـة الـعـلالقـات الــسـتـراتـيـجـة بـ
الـــبـــلـــديـن ووضع اسس صـــحـــيـــحـــة

لشراكة مستدامة. 
وقـــــال الـــــســــودانـي خالل مـــــؤتـــــمــــر
االســـبــوعـي تــابـــعــته (الـــزمــان) امس
(نـزور فرنسا وكلنا امل بان تكون هذه
الـزيـارة بـادرة خـيـر وان نضع األسس
الـصحـيحـة لشـراكة مـستـدامة) وتابع
ان (احلــكـومـة أكــثـر قـنــاعـة بـرؤيــتـهـا
لــتـطــويـر عالقــات الـعـراق اإلقــلـيــمـيـة
والــــدولــــيــــة عــــلى أسـس الــــتــــعـــاون
والـــتــوازن واالبـــتــعـــاد عن ســـيــاســة
احملــاور) مــؤكــدا (اســتـجــابــة بــغـداد
ـشـتـرك بـاألهـمـية وبـاريس لـلـشـعـور ا
دفع الـستراتـيجية لـلعالقة ب بـلدينا 
ـزيـد من احلـرص حـكـومـتـنـا الظـهـار ا
عــلى تـطــويـر تــلك الـعـالقـة الــثـنــائـيـة
والــبـــنــاء عــلـى أســســهــا الـــصــلــبــة)
واســتـطـدر بــالـقـول ان (فـرنــسـا كـانت
ـشـاركـة في سـبــاقـة لـتـقـد الـعـون وا
والسيما في اسـتعادة العراق اراضيه 

وصل من داعش). حرب حترير ا
شترك يؤشر  ولـفت الى ان (التعاون ا
لـشراكة اسـتراتيجـية طويـلة األمد ب
بـغداد وباريس) ومضى الى القول ان
(الـعـراق لـيس بـحـاجـة لـقـوات قـتـالـية
اجــنــبـيــة بل قــوات اسـتــشــاريـة لــسـد
احـــتـــيـــاجـــات الـــقـــوات احملــلـــيـــة من
وانـنـا بــحـاجـة الــتـدريب والـتــجـهـيــز 
دائــــمـــة إلـى مـــراجــــعــــة الـــعـالقـــة مع
الــــتــــحـــالـف الـــدولـي ورسم خــــارطـــة
ـسـتـقـبـلي في ظل الـتـطـور الـتــعـاون ا

ذكـورين في الفـقرة  آنفاً وكـذلك منح ا
جـوازات سـفـر دبلـومـاسيـة) الفـتا الى
ــوافـقــة عـلـى مـنح مــبـلغ 10 مالي (ا
ـــتـــوفــ فـي حــادثي ديـــنـــار لــذوي ا
بـاراة الـنهـائيـة لـبطـولة الـتـدافع في ا
ـروري خـلـيـجي 25 وحـادث الـسـيـر ا
عــــلى طــــريـق ذي قــــار الـــبــــصــــرة من
ــصــارف احلــكــومــيــة الــتــابــعــة إلى ا

الية). ا
ووجـه اجملــــلس بـ (دمـج الــــشــــركــــات
ــنـصــور الـعــامـة لــلـمــقـاوالت شــركـة ا
اإلنـشـائيـة مع شـركة الـفاو الـهـندسـية
الـعــامـة لـيـكـون اسـمــهـا شـركـة الـفـاو
الـهــنـدسـيـة الـعـامــة و شـركـة الـرشـيـد
الـعامة لـلمقـاوالت اإلنشائـية مع شركة
آشـور الـعـامـة لـلـمـقـاوالت اإلنـشـائـيـة
لــيـكـون اسـمــهـا شـركـة آشــور الـعـامـة
عتصم لـلمقـاوالت اإلنشائـية وشركـة ا
الـعامة لـلمقـاوالت اإلنشائـية مع شركة
حـمورابي العامة للمقاوالت اإلنشائية
لـيكون اسمـها شركة حـمورابي العامة
لـلمـقاوالت اإلنـشائـية وشـركة الـفاروق
الـعامة لـلمقـاوالت اإلنشائـية مع شركة
سـعد العامة ليكون اسمها شركة سعد
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــقـــاوالت اإلنـــشـــائـــيـــة

واالستشارات الهندسية).
 ومـضى الى الـقول ان (اجملـلس ناقش
ــتــعــلــقــة بــالــتــعــرفــة الــتــوصــيـــات ا
الـكـمـركيـة وقـرر تعـديل بـعض فـقراته
لــيــكـون الــتـرســيم  حــاويـة 20 قــدمـاً
تـــكــون رســومــهـــا  مــلــيـــونــ ديــنــار
وحــاويـة 40 قــدمـاً تــكـون رســومـهـا 4
مـاليــ ديـــنـــار ويُــســـتـــثـــنى من ذلك
ــشـروبــات الــكــحــولــيـة الــســكــائــر وا
والـــــذهـب والـــــهـــــواتف الـــــنـــــقـــــالـــــة

واطن ولم ألـتقه في حـياتي وال كـنت انوي الـكتـابة عنه ال أرتبط بـصلـة بهـذا ا
رأيته مصادفة خالل زيارة تفقدية قام بها الى احد صروح النجف العلمية.

كنت أجـهل تاريـخه برغم ان مـجمـوعات الـتواصل االجـتمـاعي اشبـعتـنا حـديثاً
ي وقعوا ؤسف ان بعض االكـاد مخـتلقاً عنه مـا أنزل الله به من سلـطان. وا
ا يـفعله معظم اسيري في شبـهة اطالق التسميـات على بعض مؤهالته اسوة 

عرفة. الشائعات وكسالى ا
اصـغـيت الى حـديث نـعـيم الـعـبـودي الـذي يـشـغل حـقـيـبـة الـتـعـلـيم الـعـالي مع
ـيي الـعلـوم الـسيـاسـيـة والقـانـون وحقل االعالم جـمـهرة من أبـرز عـلـماء واكـاد
اجلـامـعي. بـدا لي عقل الـعـبـودي اكبـر من عـمره بـرغم خـصالت شـعر بـيـضاء
تـكـلل هـامته. واسـتـرسل امـامـنـا وهو يـشـرح بـكل جـرأة التـحـديـات الـتي تواجه
الـتـعلـيم ومـا أسـمـاه الـدكـتور عـامـر حـسن فـيـاض بالـفـايـروسـات الـتي دهمت
قرارات اجلـامعات وكان العبودي صادقـاً في تأكيد عزمه اصالح هذا اجلهاز

الذي به ترتقي األ وتتقدم وتغادر جحور اجلهل والتشدد.
ورأيت مثـلما رأى زمالئي من اصحاب اخلبرة وجلهم اساتذة مخضرمون في
كالم العـبودي األمل. فقد شدد على رفض الـتدخل السياسي وأي نوع آخر من
دس االنوف في شـؤون الـتعـلـيم وحـظر لـقـاء أي طـرف مهـمـا كـانت درجته في
سلم احلـكم والباع السياسي. وقال صادقاً (فقدت عديداً من اصدقائي) وهذه
شـروعة ن تـضرب مـصاحله او تـرفض طـلبـاته والسيـمـا غيـر ا نـتيـجـة حتـميـة 
وغيـر الـقانـونـية قـال االديب الـروسي مكـسـيم غـوركي (يخـيل اليّ ان الـناس ال
كن ان يـبالوا بطـيبتك اوعدالـتك اذا وقعوا في نـية االستفـادة منك). كما رأيت
ـنح الوعود ويهرب من الـتنفيذ. العبـودي وزيراً ال يعد فـقط مثلما يـفعل غيره 

ستحيل. تلك سمات داحر ا ورأيت امامي مسؤوالً مقتدراً بعمر شاب 
ـسؤول فـي كالم العـبـودي قـوة أجـهل مـصـدرها ومـن اخلطـأ تـصـور ان قـوة ا
النـاجح ال تأتي إال من نـفوذ حزب أو عـشيـرة او ظهر قـوي بل اجزم انـها تأتي
ـناطة به ومـتطـلبـاتها في ـسؤولـية ا من ارادة خير تـكمن في قـلبه وفـهم طبـيعة ا
التغيير وحتقيق االهداف الوطنية. والعبودي جاء كما بدا لي من بيئة حاضنة
لهـذه التـوجهات بـل واكثر انه عـاش خطـورة التـفاصـيل وادرك أهمـية وضرورة
التـغيـير لتـرك بصـمة. وال شك ان بصـمته بـدأت تضـيئ الوزارة من خالل عزمه
ـئة ـيزانـيـة العـامـة التي ال تـتـعدى 1 بـا عـلى زيـادة تخـصـيصـات الـتعـلـيم في ا
وتـعـزيز رصـانة وجـودة اخملرجـات الـعلـميـة واجلامـعـية واحـترام كـفاءة وجتـربة
ي. وهؤالء مثـله ال ظهر يـساندهم الهـيئات الـتدريسـية وقامـات اجلهاد االكـاد
وال عشـيرة ترفع رايتها لنجدتهم وال حزب يـنتمون اليه أو يجاهرون بشعاراته

لكي يهب للدفاع عنهم وايقاف التحرش االداري والوشاية بهم.
واعتـرف اني التقيت مسؤوالً اثـار اعجابي وزاد شحنة الـتفاؤل في نفسي. لقد
تـعـرفت الى نـظـرائه الـسـابـق وتـيـقـنت ان فـيه مـا اليـشـبه اي واحـد مـنهم. أي
تنـطوي شخصيـته االيجابيـة على طاقة تخـترق حجب الروتـ وجتتاز محددات
ــؤهالت وارادة الـتــحـدي ـنــصب الــذي ال يـأتي من تــعب الــسـنــ واقـتــدار ا ا

ونظافة اليد.
كنت مـحظوظـاً مع اجلمـهرة التي الـتقت الـعبودي فـي النجف وشـكرت االقدار
النهـا اوقدت شعـلة االكتشـاف لدي وألزمـتني على قـول كلمة

حق فيمن يستحق.
قيـل ان اجلمال ليس في ما نراه فقط بل في ما نكتشفه
أيضـاً روح جـمـيلـة .. خـلق جـميل .. فـكـر جـميل وأدب.

وقد جمع العبودي هذا وهذا وذاك. 
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اعـــلـن شـــيـــوخ قــــبـــائل عــــراقـــيـــة عن
ــــشـــاورات وااللــــيـــات اســــتـــكــــمـــال ا
الـدستـورية والقـانونيـة لتـشكيل هـيئة
الـرأي اجملـتـمـعـيـة حلل قـضـايـا مـهـمة
تــــواجه الـــعــــراق  وفـــتـح اتـــصـــاالت
ولـقاءات مع كافـة السلـطات القـضائية
ـانــيــة والــتـنــفــيـذيــة  وفــئـات والــبــر

اجملتمع .
وقــال الـنــائب الـســابق وعـضــو جلـنـة
كـتابـة دستور جـمهـورية العـراق عبود
الـعيـساوي ان (شـخصـيات وطـنية من
كـافـة انحـاء الـبالد تـضم زعمـاء قـبائل
يـ ووجهـاء مجـتمع مـن كافة واكـاد
ــهـن  اجــرت مــشــاورات مــنــذ فــتـرة ا
ونـاقـشت مـا يواجه الـعـراق من ازمات
ســتـراتــيـجــيـة مــجـتــمـعــيـة وتــصـاعـد
ـستـقـبل الـعراقـي  هـددة  ـشـاكل ا ا
وتــوصـلت الـى تـأســيس هـيــئـة الـراي
اجملـتـمـعـيـة  سـتـعـقـد قـريـبـا جـلـسات
لفات االزمات احلالية). متخصصة 
واوضـح العـيـسـاوي ان (احملـاور التي
ســتــمـضي الــهــيـئــة بــالـتــعـمـق فـيــهـا
واالصــرار عـلى ايــجـاد احلل  اهــمـهـا
اخملـدرات واسـتـضافـة وزيـر الداخـلـية
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الـدائم فـي الـقـدرات الـقـتـالـيـة لـقـواتـنا
ـسلحـة). وترأس السـوداني اجللسة ا
االعـــتـــيــاديـــة جملـــلس الـــوزراء جــرى
خـاللـهــا بــحـث مــســتــجــدات األوضـاع
الـــــــعـــــــامـــــــة فـي الـــــــبـالد وعـــــــدد من
ـــدرجـــة عـــلـى جــدول ـــوضـــوعـــات ا ا
األعـمال وإصدار القرارات والتوصيات

بشأنها. 
وقــال بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الـسوداني وجه خالل اجللـسة بتقد
الكـات ــوظــفــ وا كــتــاب شــكـر إلى ا
الـــتي اســـهــمت فـي تــنـــظــيـم بــطـــولــة
خـلـيجـي البـصرة  ?25كـمـا وجّه بدعم
جـــهــود وزارة االتــصــاالت وخـــطــتــهــا
الـرامــيـة إلى حتـسـ خـدمـة اإلنـتـرنت
وتـخـفـيض أسـعـارهـا) واشـار الـبـيـان
تعاقدين الـى ان (اجمللس ناقش ملف ا
مـع مــؤســـســات الـــدولــة ووافـق عــلى
ــالــيــة الــعـنــاوين اســتــحــداث وزارة ا
والـدرجات الوظـيفيـة في ضمن موازنة
الــــدوائــــر والــــتـــشــــكــــيالت بــــحــــسب
ــبــيـنــة في كــتـاب وزارة الــتــفـاصــيل ا
ــتــعـاقــدين قـبل 2 ــالـيــة لــتـثــبـيت ا ا
الك الدائم تـشرين األول 2019 عـلى ا
ضـــمن الـــنــفـــقــات الـــتـــشــغـــيــلـــيــة أو
الــتـخــطــيـطــيــة لـكل تــشــكـيل) مــؤكـدا
ـنـتـخب الـوطـني بـكرة (تـكـر العـبي ا
الك اإلداري والــــتــــدريــــبي الــــقــــدم وا
وأعـضاء الـوفد واحلكـام من العـراقي
فـــقط بــقــطـع أرض ســكــنــيـــة مــجــانــاً
ــسـاحـة 200 مــتـر مــربع في بـغـداد
وذلك بــعـد حتـقـيـقـهم إجنـازاً ريـاضـيـاً
كـــبــيــراً لــلـــعــراق وإحــرازهـم بــطــولــة
خـلـيجي 25 الـتي أقـيـمت في محـافـظة
الـــبــصـــرة وإضــافــة رئـــيس االحتــاد

بغداد
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أن (الـوزيـر إبـراهـيم نـامس اجلـبوري
اقـال مـديـر مـشـروع الـوزارة رقم واحد
وقرر إحالته الى التحقيق على خلفية
زيــارة اجــراهــا الى مـشــاريع االبــنــيـة

درسية في مدينة الصدر).  ا
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ـعسّل ومواد الـتجميل والـسيارات وا
شـمـولـة بـقـانون والـعـطـور والـسـلع ا
ـنتـجـات العـراقيـة كـما تـقدّم حـمـاية ا
ـقدار 500 ألـف دينـار عن تـأمـيـنـات 
ـنشـأ والـقوائم عـدم تـصـديق شهـادة ا
وكذلك يرسّم الـشحن اجملزأ الـتجاريـة 
أقل مـن حـاويـــــة بـالـطـرق االعـتـيـادية
ــئــويـــة لــلــتـــعــرفــة حـــسب الــنــسـب ا
حـيث تكـون قيمـة الضـريبة الـكمـركية 
ـقـدار ربع الرسـوم بالـنسـبة حلـاوية
20 قــدمـاً تـكــون ضـريـبــتـهـا 500 ألف
ديـنار مقطوعة وحاوية 40 قـدماً تكون
ضـريبـتهـا  مليـون دينـار مقـطوعة في

حـ تـكـون الـتعـرفـة الـكمـركـيـة لـباقـي
ــئــة بـاســتــثـنــاء األدويـة ــواد 6.5 ا ا
ـواد الـغــذائـيـة ـئــة وا فــتـكـون 0,5 بــا
ـئـة) مـضـيـفـا (و لـلـمـسـتورد واحـد بـا
اخــتــيــار نــوع الــتــرسـيـم عـلـى أسـاس
احلـاويـة كمـا بـالفـقـرات أعاله أو على
ــئــويـــة لــلــتـــعــرفــة أســـاس الــنــسـب ا
كما يُمنع الـكمركية في الـفقرة السابـقة
مـنـعًـا تـدخل الـسـيـطـرات األمـنـية عـلى
الــطـرق كـافـة فـي الـشـؤون الـكــمـركـيـة
وعـلى  الهيـئة العامـة للكمـارك التحقق
والــتـحـري عــبـر الــسـيـطــرات الـثــابـتـة
ــتـحــركــة من تـطــبــيق مـا ورد آنــفـاً وا

لـلــبـضـائع الـداخـلــة من جـمـيع مـنـافـذ
الــعــراق ومــقــدار الــتــعــرفــة وتــخــول
بــاسـتــيـفــاء فـرق الــرسـوم الــكـمــركـيـة
بـخالف ذلـك مع قـيـامـهـا وبـالتـنـسـيق
مع حـــكــومــة إقــلــيـم كــردســتــان بــرفع
مـقـتـرح لـتوحـيـد الـرسم الـكـمـركي لكل
من الـذهب ومـواد الـتـجمـيل والـعـطور
ــشـروبــات الـكــحـولــيـة والــسـكــائـر وا
ــعـــسل والــســيــارات) وكــذلك عــدم وا
ـــســــتـــوردين بـــإجـــازات مـــطــــالـــبـــة ا
االسـتيراد للبضائع الواردة طيلة نفاذ

القرار)

جـــانب تـــنـــفــيـــذ مـــشــروع اجلـــامـــعــة
ـنـاهج الــبـريـطـانــيـة عـلى مـســتـوى ا
الــدراسـيـة والـنــظـام الـتـعــلـيـمي الـذي
يـتناسب مع اجلـامعات داخل العراق).
واوضـح الـعـبـودي تــوجه اجلـامـعـات
قررات األوروبي. وذكر إلعتماد نظام ا
فـي حفل إطالق التـقريـر الوطني األول
حــول اســتـجــابــة اجلـامــعــات ألهـداف
ستدامة في تصريح تابعته الـتنمية ا
(الــزمـان) ان (اجلــامــعـات احلــكـومــيـة
واألهــلـيــة مـلــتـزمــة بـخــطـة الــتـنــمـيـة
ـمــتـد لـغــايـة عـام وســقـفـهــا الـزمــني ا
2030 لـتـلبـية اإلسـتحـقـاقات الـوطنـية
ــتـــغــيــرات ــيـــة في مــراعـــاة ا والـــعــا
والـتكيف مع الـظروف الطـارئة وتذليل
الــتـحـديــات من اجل ضـمــان الـتــعـلـيم
سؤوليات احلكومية ستدام واداء ا ا
ـواطنـ عَبـر توطـ األهداف جتـاه ا
الـتـنـمـويـة السـتـراتـيـجـيـة التـعـلـيـمـية
واإلنـــطـالق بـــهـــا نـــحـــو الـــشـــراكـــات

ية). العا
ولـــفـت الى (إســـتــــعـــداد اجلـــامـــعـــات
ـــقــررات األوروبي إلعـــتــمـــاد نــظــام ا
ودعم الــيــونــســكــو بــإعــتــمــاد مــســار
بــولــونــيــا في اجلــامــعــات الــعــراقــيـة
والــتـــركــيــز عــلى مـــحــوريــة الــطــالب
وتـمكـينه من األدوات الـعمـليـة وتنـمية
ــؤهالت لــرفع جــودة الــتــعـلــيم) من ا
جــهـــته قــال رئــيس جلــنـــة الــتــنــمــيــة
ــسـتـدامـة إيـهــاب نـاجي عـبـاس ان ا
(الــــوزارة عــــمــــلت ضــــمن مــــســــاحـــة
الــشـراكـات الـدولـيـة في إجنـاز مـراحل
ـستـدامة وتـشكيل واهـداف التـنمـية ا
جلـان وطـنـية إلعـداد الـتـقريـر الـوطني
بـشـأن مـؤشرات اسـتـجـابة اجلـامـعات
الـعـراقــيـة لـلـتـنـمـيـة). وافـتـتح الـوزيـر
مـــشـــاريع جـــامـــعـــة الـــفـــرات األوسط
الـتـقـنـيـة لـتطـويـر الـواقع الـتـعـلـيمي.
واوضـح البـيـان ان (الـعـبـودي افـتـتح
مــشــاريع اجلــامـعــة الــفـرات األوسط 

بــحـــضــور رئــيس اجلــامـــعــة مــظــفــر
الـزهيـري وعدد مـن رؤساء اجلـامعات
احلــكــومــيــة واألهــلــيــة) مــشـيــراً الى
ـؤســسـيـة (اهــمـيــة تـطـويــر الـبــيـئــة ا
واخلـدمـيـة لـتـحـقـيق اهـداف اجلـامـعة
يـة وتنمية مواردها وبـرامجها األكاد
ـا يـتـالءم مع مـتـطــلـبـات الــبـشـريــة 
حتـسـ الـعـمـلـيـة الـتـعـلـيـميـة) وحث
ــؤشــرات الــنــوعــيــة عــلى (مــراعــاة  ا
لــلــخـدمــات الــتـعــلــيـمــيــة في الـبــيــئـة
ـــبــاني اجلـــامــعـــيــة فـــيــمـــا يــخض ا
ــعــامل الـــتــدريــبــيــة واخملــتـــبــرات وا
ـــســـاحــات ـــكـــتــبـــات وا والـــورش وا
اخلـــضــــراء والـــفـــضـــاءات اخلـــاصـــة
بـاألنـشطـة الطالبـيـة) مضـيفـاً (حرص
الـــوزارة ودوائــرهـــا اخملـــتــصـــة عــلى
تـطويـر اجملاالت التـقنـية التـخصـصية
وتـوظـيف تقـنـياتـها واإلسـهـام بتـقد
احلـلول في مجاالت مخـتلفة تصب في
صـالح اجملتـمع). وناقش الـعبودي مع
ســـفــيـــر فــرنــســـا لــدى الـــعــراق إريك
شــوفـالـيــيه تـعـزيــز الـتـبـادل الــعـلـمي
ـجـاالت الـتـعـلـيم الـعـالي والـثــقـافي 
والــبـحـوث الــعـلـمــيـة وتـنــمـيـة بــيـئـة
ـؤسـسـات ي بـ ا الــتـنـسـيق األكــاد
اجلـامعـية. وبحـسب البيـان فإن (وزير
الـــتـــعــلـــيم دعـــا الـى افــتـــتـــاح فــروع
لــلـجــامــعـات الــفـرنــســيـة في الــعـراق
وحتـديـث مـسـارات الـتـوأمـة الـعـلـمـيـة
ــا يــنــجـسم ــيـة  والــبــرامج األكــاد
والـعالقات الثقافية اإليـجابية وتطوير
اإلتـفـاقـات الـعـلـمـيـة في مـجـال البـحث
ِـنح الــعـلـمي والــتـوأمـة والــزمـاالت وا
الــدراســيــة) واعــرب شــوفـالــيــيه عن
(تـقديره لإلهـتمام في مسـار الشراكات
ي الــدولي ورغـبـة والــتـعــاون األكـاد
ـــمـــاثـــلـــة في دعم الِـــمـــنح فـــرنـــســـا ا
والـزماالت الدراسية للطلبة العراقي

في اجلامعات الفرنسية).
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نــعم كل مـا يــطـلـبـه الـفـدرالـي االمـريـكـي هـو تـأكــيـد دعــوتـنـا نــحن مـجــمـوعه من
ستنديه مباشرة االقتـصادي ورجال االعمال هو الرجوع الى فتح االعتمادات ا
سـتـورد من سهـولة سـتـورده دون وسيط طـفـيلي ابـعـد التـاجـر او ا الى اجلـهـة ا
ـصــارف خـاصــة احلـكــومـيه وهــو  مـفـتــاح  فـتح فــتح احلـســاب اجلـاري لــدى ا

ستندي . االعتماد ا
كل ما يطلبه الفدرالي هو وضع حد لتهريب العملة نقطة راس سطر. 

{ باحث 

تد يدان وسط بغداد هناك شارع قصير جداً  خلف وزارة الدفاع في منطقة ا
ــركـزيـة وبـيت الـوالي مـن الـقـصـر الـعـبــاسي وبـيت احلـكـمـة مــروراً بـالـثـانـويـة ا
ـتنبي هذا الشارع ومسجـد السليمانـية إلى القشلة والـبيت الثقافي في شارع ا

فيه أكثر من حفرة كبيرة ومهمل حتى أصبح مرتعاً للكالب السائبة.
ي كـن ادراجها علـى الئحة التـراث العا ـنطقــــــة تصنّف بـأنها تراثـية و هذه ا
نـطـقة تـحـدة; وهـذه ا في مـنـظمـة الـيـونسـكـو الـتابـعـة لأل ا
ـلـكـي وسـراي احلـكـومة كـانت يـومـاً مـا تـمـــــثل الـديـوان ا
ـؤقــرة أن تـوجـه الـعــنـايــة لـهـذا نـتــمى من أمـانــة بـغــــداد ا
الــشــارع وأخــذ األمــر بــعــ االعـــتــبــار مع خــالص الــوّد

واالحترام.

تـشـرفت بـاسـتالم نـسـخه مـنه وهـو هديـة ثـمـيـنـة من األخ الـدكـتـور عـبـد الـسـتار
الراوي  كتـاب موسـوعة عن الـشاعـر حميـد سعـيد بـعنوان (الـنشـيد الـبابلي) 
وسوعة يقارب 1500 صفحة بأربعة أجزاء ( مجلدات ) عدد صفحات هذه ا
األول : مـائـدة االصـدقـاء والثـاني شـهـادات ثـقـافـية و الـثـالث حـوارات ثـقـافـية و
الرابع دراسـات وابحاث تضمـنت هذه اجمللدات ما اجنـزه الشاعر حمـيد سعيد
من شــعـر و نــثــر و دراسـات و ابــحــاث و حــوارات و شـهــادات و وثــائق تــمـثل
ؤلـفات لـهذه بـدع  لقـد اختـار ا الـسيـرة الذاتـية و رحـلـة العـمر لـهذا الـشاعـر ا
وسوعه عـنوان (النـشيد الـبابلي ): مـوسوعة عـن الشاعـر حميـد سعيـد بأربعة ا

اجزاء - جزاهما الله خيرا على هذا العمل اجلليل .
الـشـاعر حـميـد السـعـيد من اشـهر الـشـعراء في مـجال الـشـعر احلـديث : كاتـبا

واديبا و صحفيا وقائدا مهنيا و اعالميا واداريا و دبلوماسيا 
صـاحب قـيم و مـبـاد انـسانـيـة و عـقـيـدة راسخـة ومـنـاضال طالبـيـا و وطـنـيا و

قوميا و مدافعا عن مبادىء احلرية والعدالة و وحدة االمة العربية اجمليدة .
ـديد و اسـأل الـله الـعظـيم  لـهـذا الـشاعـر االنـسـاني ذي اخلـلق الـرفيـع العـمـر ا
ـزيـد من الـعـطـاء و الـدعـاء والـشـكـر اجلـزيل لـلـمـوسـوعي الـفـيـلـسوف الـتـوفـيق 
تـعـددة الدكـتور عـبد الـستـار الراوي و زمـيله ـواهب ا صاحب ا
سالم الشـماع عـلى هذا الـعطـاء الثـقافي الـضخم (الـنشـيد
الـبـابـلي( مـوسـوعـة عن الـشـاعـر حـمـيـد سـعـيـد ..ومن الـله

التوفيق والشكر له وان شكر الزيدنكم
{ أستاذ دكتور

مــــلـــيـــون ديــــنـــار عـــراقـي من إحـــدى
ـتلـكـئـة في إجنـاز مـشروع الـشـركـات ا
الـوزارة رقم  ?(1الفــتـاً الى (إتــخـاذهـا
اإلجـراءات الــقـانـونـيـة بـحق لـشـركـة).
ودعـا وزير الـتربـية ابـراهيم الـنامس
مـنــتـسـبي ومـقـاتـلي احلـشـد الى اداء
اإلمتحانات اخلارجية في بغداد. وذكر
بـــيـــان امس ان (الـــنـــامـس و مـــعــاون
رئـيس اركـان هـيـئـة احلـشـد الـشـعـبي
يـاسـر حسـ العـيـساوي نـاقشـا ملف
نـتسبي هـيئة اإلمـتحـانات اخلارجـية 

احلشد الشعبي).
واوضح مــديـر الـتـربـيـة والـتـعـلـيم في
الـهـيـئـة حـس الـبـخـاتي (إسـتـكـمال
جــمـيع الـبــيـانـات اخلــاصـة بـالــطـلـبـة
الــــراغــــبــــ فـي اداء اإلمــــتــــحــــانـــات
اخلارجية) واعرب الوزير عن (تقديره
لـلجـهود التي يـقدمهـا احلشد الـشعبي
في خـدمـة مـسـيرة الـتـربـية والـتـعـليم
ـقـاعـد الـدراسـيـة) مـوجـهاً وجتـهـيـز ا
جــمــيع مــنـتــســبي ومــقـاتــلي احلــشـد
الـــشــــعـــبي بـــإجــــراء اإلمـــتـــحـــانـــات
اخلـارجية في مركـز خاص ببغداد من

اجل تسهيل العملية اإلمتحانية).
 وفـــتــــحت الـــوزارة بـــاب الــــتـــرشـــيح
ـــعــادل لـــدراســـة الــدبـــلـــوم الــعـــالي ا
قبل لـلماجستير وحددت بدء الشهر ا
اخــر يــوم لإلســتالم. وقـال الــبــيـان ان
(الـوزارة  فتحت باب الترشيح لدراسة
الــدبــلـــوم الــعــالي في اخــتــصــاصــات
الـتـنـمـيـة واألمن اجملـتـمـعي وعـمـلـيات
نـفـسيـة واإلعالم والتـأهـيل اجملتـمعي
وبــنـاء الـسالم) مـشــيـراً الى (إخـتـيـار
مـرشح عن كل بـرنامج وفق مـتطـلبات
ــــطـــلــــوبــــة) وبـــ ان الــــتــــرشـــيـح ا
(الـتـرشيح جـاء ضمـن مشـروع تطـوير
مـهارات موظـفي الدولة الـذي وضعته
اخلــلــيـة الــنــفــسـيــة اإلســتــراتـيــجــيـة
ـسـتشـارية األمن الـقومي بـالتـعاون
مـع وزارة الـتــعــلــيم الــعــالي والــبـحث

الـــعــلــمـي) مــضــيـــفــاً (إعــمـــام كــتــاب
ـديــريـات الــعـامـة في الــتـرشــيح الى ا
ــديــريــات الــعــامــة ديــوان الـــوزارة وا
لـلـتربـيـة في بغـداد واحملـافظـات كـافة
ـقبـل كآخـر موعد حـتى بدايـة الشـهر ا
إلسـتالم طـلـبـات الـتـرشـيح). واجتـهت
الـــوزارة لــتـــضــمــ مـــادة الــتـــربــيــة
نـاهج الدراسـية. وقال األخـالقية فـي ا
ـتـحـدث بـإسم الوزارة كـر الـسـيد ا
فـي تـــصـــريح تـــابـــعـــته (الـــزمـــان) ان
(الـرتـبـيـة قـررت إضـافـة مـادة الـتـربـية
ـــنـــاهج الـــدراســـيــة األخـالقــيـــة الى ا
لـــــلــــصــــفــــ األول ابـــــتــــدائي واألول
ـقبل) مبـيناً مـتوسط بـدءاً من العام ا
ــــنـــاهج ــــادة ســـتــــضـــاف الى ا ان (ا
قبلة). راحل في السنوات ا جلميع ا
 عــلى صــعـيــد مـتــصل تـســلـمت وزاة
الــتــعـلــيم الــعــالي والـبــحث الــعــلـمي
مـشـروع اجلامـعة الـبريـطانـية مـؤكدة
دعــمـهـا إنــشـاء اجلـامــعـات األجـنــبـيـة

الرصينة في العراق. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـوزيـر نعـيم العـبودي بـحث مع وفد
مـجـلس األعـمـال العـراقي الـبـريـطاني
ــا نـيــكـلــسـون بــرئـاســة الـبــارونـة ا
ي وخبراء التعليم وعـدداً من األكاد
في اجلـامـعـات الـبـريـطـانـيـة واجملـلس
الثقافي البريطاني اإلنفتاح في مجال

التعليم اجلامعي).
واوعــــز الـــعـــبـــودي الـى اخملـــتـــصـــ
(بـتـشـكـيل جلنـة وزاريـة عـلـيا لـتـنـظيم
اإلجــــراءات وتـــرتــــيب مــــلـــفــــهـــا وفق
ـتـطـلـبـات الـقـانـونـيـة والـعـلـميـة في ا
مــجــال إنـشــاء اجلــامـعــات األجــنـبــيـة
الـــرصـــيــنـــة وحتــقـــيق اإلنـــفـــتــاح في
الــتـعــلـيم الــعـارقي وخــدمـة الــتـنــمـيـة
ـستدامة) من جهته اكد وفد اجمللس ا
(الـتـزامه وإسـهـامـه بتـطـويـر الـتـعـلـيم
ـناسـبة وحتـقيق اإلضـافات الـنوعـية ا
لــلـبـيـئـة الــتـعـلـيـمــيـة في الـعـراق الى

بغداد - ابتهال العربي 
حـــرصــاً من وزارة الــتـــعــلــيـم الــعــالي
والـــبــحث الـــعــلـــمي / دائــرة الـــبــحث
والــتـطـويــر عـلى االهـتــمـام بـالــعـلـمـاء
والـبــاحـثـ  لـنـيل جـائـزة يـوم الـعـلم
الـعراقي لـلمشـاريع الرياديـة في مجال
الـعـلوم اإلنـسانـيـة فقـد حصل األسـتاذ
ــشـهــداني الــدكــتــور ســعـد ســلــمــان ا
الــتــدريــسـي في قــسم االعالم بــكــلــيــة
اآلداب فـي جـــامــــعــــة تــــكــــريت عــــلى
اجلــائـزة األولى لــيـوم الـعــلم الـعـراقي
لـــعـــام 2022 كـــأفـــضل كـــتـــاب مــؤلف
ومـتـمـيز فـي مجـال الـعـلوم اإلنـسـانـية
ـوسـوم (مـنـهـجـيـة الـبحث عن كـتـابه ا

اإلعـالم

ي) الـصـادر عن دار الـكـتـاب اجلـامـعي
تحدة عام في دولـة االمارات العربية ا

.2020
ــشـهــداني بــأن حــصـولـه عـلى وذكــر ا
هـذه اجلـائـزة جـاء لـنـشـر هـذا الـكـتاب
وضـمن مـعايـير تـقيـيم اجلائـزة والتي
كـانت ألهـمـيـة دار الـنشـر بـنـسـبة ?35
من الـدرجة ولنوع الكـتاب بنسبة ?35
من الـدرجـة وألهـمـيـة الـكـتـاب وحـداثة
مـــوضــوعه بـــنــســبــة 15 مـن الــدرجــة
ولـكون الكتاب هو كتـاب مساعد لطلبة
الــدراســـات الــعــلــيــا فـي الــتــخــصص
اإلعـالمي بـــنــــســـبـــة 10 مـن الـــدرجـــة
ولـتنظـيم وترتيب
ــؤلف و قــائــمـة ا
مراجعه بنسبة 5
مـن الـدرجـة وقد
ـشهداني تـلقى ا
ســـــــــــــــــــيــالً مـن
الــــــــتـــــــــهــــــــاني
والـــتـــبــريـــكــات

ناسبة. با
وإســــتــــرجـــعت
وزارة الـتـربـية
اكــثـر مـن سـتـة
مـليـارات دينار
مـن شــــــــركـــــــة
مـتـلكـئـة. وقال
ــــــتــــــحـــــدث ا
بــــــــــــــــــــــــإســم
الوزارة كر
الــــســـيـــد في
تــــــــصـــــــريح
تــــــابـــــــعــــــته
(الـــــــزمــــــان)
امــــــــــــس ان
(الـــتـــربـــيـــة
اســتـرجـعت
 6مــلـيـارات
283 و 

الصدر).
واشــار الى ان (اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
طــبـقت بـحق الــشـركـة بــالـفـعل ودخل
ـبـلغ كـامالً حلسـاب الـوزارة). وكانت ا
الــــوزارة قـــد اقـــالـت مـــديــــر مـــشـــروع
الــــــوزارة رقم واحــــــد وإحـــــالـــــتـه الى
الـتحقيق. وذكـر بيان مقـتضب للوزارة
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{ بــــغــــداد (أ ف ب) - حــــ أطـــلــــقت
الــعـراقــيـة آالء عــادل قـبل أشــهـر دارهـا
اخلـــاص لـــتـــصـــمـــيم األزيـــاء لم تـــكن
الــتــحـديــات ســهــلـة إذ بــاإلضــافـة إلى
الـعقـبات التي تـواجه الشبـاب عامةً في
ســـوق الــعـــمل في بــلـــد يــشـــهــد مــراراً
اضــطــرابــات اقـتــصــاديــة وسـيــاســيـة
الــنــســاء خــاصـة يــواجــهن صــعــوبـات
إضـافية.وجتد العديد من العراقيات في
فــتح عـمــلـهـنّ اخلـاص مــغـامــرة شـاقـة
ـنــظـمـة ألســبـاب تــتـنـوّع وفـق تـقـريــر 
الـهـجرة الـدوليـة نـشر في تـشرين األول
2022 بــــ "الــــعـــادات والــــتــــقـــالــــيـــد
رأة اجلـنسـانيـة... وتلك الـتي حتـصر ا
نـزلـي والـتـربـوي" وصوالً فـي دورهـا ا
ــال" إلـى "ضــعف الـــوصــول إلى رأس ا
عرفة احملدودة التي غالباً ما تتمتع و"ا
ــارســة األعــمـال بــهــا الــنــسـاء حــول 
الـتـجاريـة".اصطـدمت آالء عادل الـبالـغة
من العمر 33 عـاماً منذ أن تخرّجت من
جـامـعـة بـغداد فـي اختـصـاص تـصـميم
األقــمــشــة واألزيــاء بــالــعــديــد من تــلك
الــعــقـبــات.وبــ رغـبــتــهـا بــالــعـمل في
اخـتـصـاصـهـا كـمـصـمـمـة أزيـاء ونـقص
الـــفــرص في هـــذا اجملــال قــررت عــادل
الـتي تـدرّس كـذلك في كـلـيـة الـفـنون في
جـامعة بـغداد أن السـبيل الوحـيد لذلك
هــو فــتح مــشــروعــهــا اخلــاص.وتــقـول
ـنـظمـات أو جـهات "بـدأت أقـدّم طـلبـات 

مــانـــحــة تــدعم الـــثــقــافـــة والــفن لــكن
مــشـروعي كـان يــرفض دائـمـاً ألن لـيس
ـشروع... لم أكن لـدي خـبرة في وضع ا
أعـرف مـا هي اخلـطـوات الـتي يجب أن
أتــبـعــهـا".بــاإلضـافــة إلى ذلك الــقـطـاع
اخلــاص ضــعـيـف إجـمــاالً في الــعـراق
ويـتجه كثر للعـمل في القطاع العام ما
يـزيـد من تـعـقـيـد مـهـمـة إطالق األعـمال
اخلـاصة أمام الشباب. وبحسب منظمة
ـئـة من الــعـمل الـدولي يـعـمل  37,9بـا
الــســكـــان الــنــاشــطــ في الــعــراق في
عدالت الـقطـاع العـام واحد من أعـلى ا
في الــعــالم.وعـنــدمـا أطــلــقت مـؤســسـة
احملـــطـــة لــريـــادة األعــمـــال في بـــغــداد
بـرنـامج "رائدات" بـتـمويل مـن السـفارة
الـفرنسية والـهادف إلى تدريب النساء
عـلى كيفـية إنشـاء مشاريـعهنّ اخلاص
وجــدت آالء فـي ذلك فــرصــة الكــتــسـاب
اخلـبــرة الـتي تـنـقـصـهـا وانـضـمت إلى
ـــشـــروع.وتــروي لـــفــرانـس بــرس من ا
مــشــغــلـــهــا الــصــغــيــر الــواقع في حيّ
الــكـرادة الـتـجـاري في الــعـاصـمـة وقـد
أحـــاطت بــهـــا كــرات اخلـــيــطــان وآالت
ـبعـثـرة أن "هذه اخلـيـاطـة واألقمـشـة ا
ـراحل التي مـررت بهـا أعطـتني الـثقة ا
بـأن أبـدأ مـشـروعي".وحتـوّل احللم إلى
حـــقــــيـــقـــة في صـــيف 2022 بـــعـــدمـــا
اقـتـرضت آالء مـبـلـغـاً مـدعـومـاً من أحد
ـصـارف فأطـلـقت دار األزياء "الـعراق ا

كــوتــور" الــذي تــطــمح الى أن يــصــبح
ـصـمـمي أزياء مـسـاحـة عـمل مـشتـركـة 
عـراقـي آخـرين.كـأمّ لـولدين لـعلّ أكـثر
الـعـقبـات التي كـانت آالء تـخشـاها عـند
إطالق عــمـلـهــا هي "غـيــاب مـؤسـسـات
ــكن لألم أن تـضع تــربـويـة حــكـومـيـة 
أوالدهـا فيها وتـذهب إلى العمل وتكون

مطمئنة".
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وجنـــحـت آالء بـــتـــحـــدي االعـــتـــبـــارات
ادية ونقص االجـتماعية والصعوبات ا
اخلـــبـــرة فـي وقت ال تـــتـــجـــرأ ماليـــ
الــنـسـاء الـعـراقـيــات عـلى اتـخـاذ هـكـذا
خـــطــوة وال يــزال وجـــودهن في ســوق
.وبــحـسب الــعـمـل بـشــكل عـام ضــعـيــفـاً
ـنـظــمـة الـعــمل الـدولــيـة نـشـرت مــسح 
نـتـائـجه فـي تـموز 2022 هـنـاك حـوالى
13 مــلــيـــون امــرأة في سن الــعــمل" في
الـعـراق "ومع ذلك هنـاك حـوالى ملـيون
ــسح إلى أن فـــقط يــعــمـــلن".ويــشــيـــر ا
"مـــعـــدل مــشـــاركـــة اإلنـــاث في الـــقــوى
الـعــامـلـة كـان مـنـخـفـضـاً بـشـكل خـاص
ـئـة مـقـارنـة بـ68 حــيث بـلغ 10,6 فـي ا
ـئـة لـلـذكـور".وتـرى شـمـوس غا في ا

صــاحــبــة مــتــجــر لألغــذيــة الــصــحــيـة
ومــطـلـقـة مــبـادرة "نـســاء عـراقـيـات في
مــجـــال األعــمــال" أن هــنـــاك "تــمــيــيــزا
حـاصال ضـدّ النـسـاء" في مجـال الـعمل
فــالــرجـال "يــهــيــمـنــون عــلى كــثــيـر من

الــقــطــاعـــات أمــا الــنــســاء فــيــكنّ عــلى
الــــــهـــــــامش وال يـــــــســــــلّـط الــــــضــــــوء
".كـذلك هنـاك "مسـاحة مـحدودة" عـلـيهنّ
ــكن "لــهــا فـــيــهــا أن تــنــمــو لــلـــمــرأة 
وتـتطـور" كمـا تضـيف شمـوس البـالغة
.وحتـاول شـمـوس مـن الـعـمر  34عــامـاً
األم البـن سـدّ هـذه الـثــغـرة في اخلـبـرة
عــنـد الــنـسـاء وتــوفّـر خــدمـة الــتـوجـيه
ـهني لهنّ بشكـل خاص عبر االنترنت ا
ومـجانـاً. وتقـول إن أغلب من يـتواصلن
مـعهـا يكنّ "أمـهات ابتـعدن فـترة طـويلة
عـن سوق العمل وال يعرفن كيف يعدن.
ويـسألن أنفسهن إن كان اجملتمع سوف
يـــتــقـــبــلـــهن بــعـــد فــتـــرة طــويـــلــة من

عمر عدنان الوائلي

والـدراجـات . بـنـاء عـدة دور سـيـاحـيـة
في الـــقـــريـــة الـــســيـــاحـــيـــة . واجــراء
حتـــســيـــنــات عـــلى مــجـــمع الـــســديــر
الـسيـاحي  .أضافـة الى اعـادة تشـجير

ناطق اخلالية . ا
6- دعـم وتــطـــويـــر الــزراعـــة من خالل
وضع خـطط عمـليـة وتوفيـر مسـتلزات
ـزارعـ من بـذور مـحـسـنـة وأسـمـدة ا
ومـعـدات زراعـية بـأسـعار مـدعـومة مع
وضـوعة ـستـمرة لـلخـطط ا ـتابـعة ا ا
ومـنها تشـجيع استخـدام معدات الري
ـرشات والـتنـقيط بـأسعـار مدعـومة بـا
بــلغ عـددهـا خالل تــلك الـفـتـرة (1371)
مـرشة مـختـلفة الـقيـاسات مـنها (258)
ـسـاحـة (120) دو مــرشـة مـحـوريــة 
وهي الـتي كنا نعمل لزيادتها الى الف
مــــــرشـــــة خالل عـــــام (2001) مـن أجل
ـرويــة بـأنـتــاجـيـة ـسـاحــات ا زيــادة ا
عــالـيــة .كـانت اخلــطـة زيــادة أعـدادهـا
عدل (500)مرشة في السنة.  سنويا 
ركز األرشـادي للزراعة في 4- أنـشاء ا
ـبلغ (115) مـلـيـون ديـنار الـرشـيـديـة 
مـن اربـــــاح عــــمـل األعالف خـالل عــــام
اجلـفـاف (1999). الـتي تـمـكـنـا خاللـها
ــواشي من مـن مــســاعـــدة اصــحـــاب ا
ـــركــز جتـــاوز تـــلك احملـــنـــة .وبــنـــاء ا
األرشـــــادي وهـــــو اول مــــركـــــز زراعي

ارشادي في عموم العراق .
7- تـطويـر مراكـز الرعـاية األجـتمـاعية
من خـالل تشـكـيل جلـنـة اخلـيـر لـلـعمل
األجــتـمـاعي الــتي ضـمت شــخـصـيـات
اجـتمـاعية مـعروفة عـملت على تـطوير
دور الــرعــايــة األجــتــمــاعــيــة لــلــبــنـ
ـواد ــســنــ وتــوفــيــر ا والــبــنــات وا

الغذائية لهم .
8- مــــشـــروع الـــتــــكـــافل اجملــــتـــمـــعي
لـلـمعـوق الـذي باشـرنا به نـهايـة عام
(2000). سقــمـنــا  في الـبــدايـة بــجـمع
(50) مــلـيـون ديـنــار من احملـسـنـ من
شروع الذي قمنا من خالله اجـل هذا ا
بــأعـطـاء  قــروض مـالـيــة بـدون فـوائـد
لـلمعوق لعـمل مشاريع صغيرة حتت
اشـراف جلـان من مجـلس الشـعب .بلغ
سـتفيـدن منه حتى أذار (2001) عـدد ا
 (100) شـــخص عـــلى أمل زيــادة راس
مــاله الى (200) مــلــيـون ديــنــار .ولـكن

نقلي حال دون ذلك .
9- انـشاء مركز لرعـاية معوقي احلرب
يــشــمل عــلى عــيــادات طــبــيــة لـلــعالج
وصـالـة الـعـاب وصـالـة اسـتـراحـة وما
يـتبعـها من مرافق مخـتلفة بـكلفة (72)
مـليـون دينـار منـها (36) مـلـيون ديـنار
مـن اربـاح األسواق اخلـيـريـة والـبـاقي

من التبرعات .
10- تــــمـــلـــيـك دور وشـــقق لــــعـــدد من
اجملــمــعـات الــسـكــنــيـة بــلــغت حـوالي
(2000) شـقــة ودارسـبق تـخـصـيـصـهـا
لـلمواطن منذ عـدة سنوات ولكنها لم

تملك لهم حلد ذلك الوقت .
11- انـشـاء الـعـيـادة الطـبـيـة اخلـيـرية
وظـفـ وعـوائلـهم مـجـانا . ـعـاجلـة ا
ـستـفيـدين مـنهـا لغـاية  عام بـلغ عدد ا
  ( 115,560)  (2000) مـــــراجع كــــمــــا
بــلــغت تــكــالــيف الــفـحـص والـعالج   

 (210,962) مليون دينار .
ـــرضى 12- انـــشـــاء عـــيـــادة الـــوفــاء 
الـــســـكــر عـــلى نـــفـــقـــتي اخلـــاصــة ثم
ـرضى تــطــويـرهــا الى مــركـز الــوفــاء 
الــــســــكـــــر من خالل اربــــاح األســــواق

اخليرية.
ـدارس من خالل 13- بــنـاء وتـطـويـر ا
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عـــبــر ســنــوات (1996ولـــغــايــة (2001
اضــطـلع  الــفـريـق الـركن مــحـمــد عـبـد
ـهـام مـحـافظ نـيـنـوى  حـيث الـقـادر  
كــانت تــلك الــســنــوات تــبــرز مــعــانـاة
العراقي من ثقل احلصار االقتصادي
 ومـا اسـهمـت به العـقـوبة الـدولـية من
اثـقـال  كـاهل ابـنـاء الـوطن من  ظروف
دن من عاناة ا مـعيشية سيئة اضافة 
تلك الظروف نتيجة قلة اخلدمات وقلة
ـشـاريع اخلـدمـيـة الـتي كـانت تـسـهم ا
ـدن لالسبـاب الـتي ذكرنـاها بـنـهضـة ا
قابل  بـرزت محافظـة نينوى لـكن في ا
فـي تــــلك االعــــوام كـــــعــــروس  اســــهم
ابـنائـها  بـالتـكاتف واعـانة احملـتاج
ـــســـاهــــمـــة بـــتــــقـــد االيـــادي البـل ا
الـبيـضاء الـتي اعانت  اجلـهد اخلدمي
في االضـطالع بتـنفيـذ مشاريع حـيوية
ـدن االخـرى الـتي كـانت مـثـار دهـشـة ا
وقــــعت اســـيــــرة ســـنــــوات احلـــصـــار
ـوصلـيون الـقـاسيـة لذلـك فقـد اختـار ا
عــبــر احـاديــثــهم  ومـنــشــوارتـهـم تـلك
تـقدة بـالعـمل والتـفكـير الـشخـصيـة  ا
ـــديــــنـــة كـــاهم ــــواطن وا بــــخـــدمـــة ا
الـشـخصـيات الـتي تـعاقـبت على ادارة
احملــافـظــة البل اعـتـبــروا فـتــرة تـولـيه
مـنصب محاف نـينوى من اهم سنوات
ــديـــنــة  الــتي عــاشت عــكس ازدهــار ا
ــا ذكـرنـاه  وقـد ـدن االخـرى  ظــروف ا
اضــاء  مـحـافظ نــيـنـوى االسـبق خالل
لــقـائي بـشـخــصه لـلـكـثــيـر من االفـكـار
الـتي نفـذها واسهـمت لغـاية االن برفع
ديـنة  برغم ـعاناة عن كـاهل اهالي ا ا
ـشـاريع لم تـنـفـذ من جـانب ان اغـلـب ا
ـيـزانيـة اخملـصـصة لـلـمديـنـة  لكـنـها ا
وصل  حيث قدموا نـفذت بهمة ابناء ا
ـــســـانــدة ـــديـــنـــتــهـم اروع امــثـــلـــة ا
ـؤازرة بـالـتـبـرع والـدعـم  واالسـناد وا
وقـد تضمنت اسئلتي الكثير من خطط
ـمـيـز الـتي نـسج الـعـمل والـتـخـطـيط ا
الـفـريق الـركن محـمـد عـبد الـقـادر على
ـديـنة في مـنـواله لـيـسـهم بـان تـكـون ا
ــديـنـة تــلك الـفــتـرة مـن  حـصـد لــقب ا
االولـى في الـعــراق  والـيــكم حــصـيــلـة

اللقاء :
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ديـنة  تعد حضرتك { في تقيـيمات اهالي ا
من ابـرز من تـولوا مـنـصب مـحـافظ للـمـديـنة
يزة فكـيف تسنى لك ان حتصل على هذه  ا
وبرايك هل هـنالك معـاييـر ومفـاهيم للالدارة
ديـنـة تعـد هي الثـانيـة من ضمن خـصوصـا 

مدن العراق ?
ـعــايـيـر الـوظـيـقـة الــتي أعـتـمـدتـهـا -ا

خالل عملي كمحافظ :
ــان بـالـله ومـخـافـته في كل مـا 1- األ
ـان هـو طــريق الـنـجـاح أقــوم به . األ
ـسؤولـيـة هي أمـانة من فـي احليـاة . ا
الـلـه سـبـحـانه وهي أبـتالء لـلـمـسـؤول
ـة على مـكـتبي كـنت اضع اآليـة الكـر
لــلــتــذكــر بــهــا دائــمــا وهي بــسم الــله
الـرحمن الـرحيم (الـذين إن مكـناهم في
األرض أقــامــوا الـصـالة وآتـوا الــزكـاة
نكرولله عروف ونهوا عن ا وأمـروا با

عاقبة األمور )
2- مـحبـة الناس :احملـبة تـعني منـفعة
الـنـاس وأعـانتـهم عـلى جتـاوز صـعاب
احلـيـاة  وعـدم الـتسـبب في مـعـانـاتهم
 احملـبة تـعني العـطاء وأسعـاد الناس

وأحترامهم   .
3- اعـتماد معايـير األخالص والنزاهة
والـكفاءة واألستقـامة . احملافظ ينبغي

عـايـير أن يـكـون مثـاال لـتـطبـيق هـذه ا
ـــوظــفــيه وألبـــنــاء احملــافـــظــة الــذين
يـراقـبـون كل مـا يـقوم بـه احملافظ وهم

مرآة صادقة لعمله .
ــتــابـعــة الــدقــيـقــة لــكل خــطـة أو 4- ا

توجيه بشكل مباشر وغير مباشر .
5- األبـداع في العـمل من خالل تـطوير
طــرق واسـالـيب األدارة وأبـتـكـار طـرق
ووســائل جـديـدة لـلــعـمل مـبــنـيـة عـلى
ــا يـخـدم روح الــتـعــاون والـتـطــويـر 

واطن . ا
{ مــاهي الـــذكــريــات الــتي بــقــيت راســخــة
بــذاكــرتــكم جــراء تــلك الــتــجـربــة في  تــولي
مــنـصـب احملـافظ  وهل بــاالمــكـان ان تــكـون
لــتــلـك الــذكــريــات حــافــز في ابــراز جــوانب

دينة ? مخفية من واقع ا
-هـناك ذكريات كثيـرة وجميلة التنسى
ولــكن اهـمـهـا هي الـعـالقـة األنـسـانـيـة
الـتي تـكونت بـيني وبـ أبنـاء نيـنوى
الــكـرام هــذه الــعالقـة الــتي جــعـلــتـني
ــــا قــــدمــــوه من دعم مــــديــــنــــا لــــهم 
ومــسـانـدة لي خالل عــمـلي واليـزالـون
يـذكـروهـا بأعـتـزاز رغم مـرور أكـثر من
عـقـديـن عـلـيـهـا  فـلـهم مـني كل الـشـكـر
والـتـقـديـر . وانـا امر بـفـكـري عـبـر تلك
ـرحلـة الـتي قضـيتـها بـينـهم البد من ا
الـتــطـرق الى أهم تـلك الـذكـريـات الـتي

اوجزها ما يلي :  :
1- فـكرة العمل اجلمعي التي طرحتها
ــواطـنــ بــدايـة عــمــلي والـتي عــلى ا
رحبوا بها  وعملوا بها على مدار عدة
ساهـمة بالتـبرع بيوم سـنوات  وهي ا
ــــعــــدة عــــمـل واحــــد في كل شــــهــــر 
هـنـدسيـة (عجـلـة حمل قالبـة  شوفل 
بـــلـــدوزر  قـــاشـــطـــة ) الى الـــبـــلـــديــة
لـلـمسـاهمـة في أعـمال الـتـنظـيف ونقل

النفايات وأدامة الشوارع وغيرها .
ـعـدات الـتي بــلغ مـجـمـوع ايـام عــمل ا
واطـنـون خالل الفـترة من تـبـرع بهـا ا

عام (2001 -1996) كما يلي :
(980) يـوم عـمل بـالـقالبة . (208) يـوم
عـمل بالشفل . (32) يـوم عمل بـاألليات
األخــتــصــاصـــيــة . بــلــغت كــلــفــة تــلك
األعـــمــال عـــلى مـــدى خــمس ســـنــوات

(146,400) مليون دينار
2- فـــكــرة األســواق اخلــيـــريــة : الــتي
كـــانت تـــقــام قـــبل األعـــيــاد لـــتــمـــكــ
ـواطن من شراء مسلتزمات األعياد ا
بـأسعار رخيصة . وفرت هذه األسواق
مــبـلغ  (276,73) مــلــيـون ديــنـار خالل
فـترة عمـلي  صرفت لـصيانـة وجتهيز
ــؤسـســات الـصــحـيــة وانـشـاء ودعم ا
مـركـز صحي لـلمـعوقـ وبـناء مـختـبر
ـرضى وقـاعـة انـتـظـار لـعـيـادة الـوفاء 

السكر ودعم العيادات اخليرية .   
3- انــشــاء جـســر سـنــحــاريب بــكـلــفـة
(534) مـــلـــيــون ديـــنـــارنــصـــفـــهــا  من
تـبـرعـات أصـحـاب الـعـجالت اخملـتـلـفة

وجب وصوالت نظامية .
4- أنـشاء وتـطويـراجلزيرة الـسيـاحية
في نهر دجلة عام (1997) لتصبح أحد
ــوصل الــسـيــاحــيـة. مــعــالم مــديـنــة ا
ـوصل من خالل وتــطـويــر كـورنــيش ا
أقـامـة العـديـد من الكـازيـنوهـات ضمن

شروط محددة .
5- اســـتـــحـــصـــال مـــوافـــقـــة رئـــاســـة
ـوصل مع اجلـمـهـوريـة لـربط غـابـات ا
الـبلدية بدال من وزارة الزراعة  . وعلى
اثـر ذلك وضعت خـطة لتـطويرهـا منها
انــشـاء مــقـاهي سـيــاحـيــة وفـتح طـرق
ســــيــــاحــــيـــة ألصــــحــــاب الــــعــــربـــات

ـــا يــســهم بـــاالرتــقـــاء بــالــواقع الــتـــكــامل 
هـل تعـتـقد ان االعالم في اخلـدمي لـلمـديـنة 
ــوصل  يـحــتــاج لـلــكــثـيــر من اجل مــديـنــة ا

ترسيخ دوره التثقيفي والتوعوي ?
-نــعم األعالم مـهم جـدا لـعـمل احملـافظ
سـؤول بـشرط ان يـكون وغـيـره من ا
اعالمـا حرا مستقال ينقل احلقائق كما
هـي دون رتوش أو خشيـة من احد كما
يـــنــبــغي أن يـــكــون األعالمي مـــثــقــفــا
وجريئا  فيما يقوله دون جتاوز حدود
اآلداب أو األسـاءات الشـخصـية .وعلى
ــســـؤول ان يــدعم األعالم ويــســتــمع ا
الــيه من أجل الــوقــوف عـلى احلــقـائق

وتطوير عمله .
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{ تمضـون عامـا جديدا في سـنوات الـغربة
كن عـن الوطن  مـاهي ابـرز االفـكـار الـتي 
ان تــدونـهــا في سـبــيل  ابــراز رؤيـة جــديـدة
ــوصل مـســتـقــاة من جتـربــتـكم في ـديــنـة ا
ــرحــلــة اداراتــهــا  خــصــوصــا وهي تــمــر 
االعـمــار ونـفض غــبـار احلــرب والـعــمـلــيـات

العسكرية التي شهدتها ?
- أهـم ما اود قولـه ألبنـاء نيـنوى هو :
عـليهم بالتكاتف والتـعاون فيما بينهم
ونــبـذ الــتـفــرقـة بــكل اشـكــالـهــا وعـلى
اخلــــــيـــــريـن من ابــــــنـــــاء نــــــيـــــنـــــوى
عروفة ان وشـخصياتـها األجتماعـية ا
ــبــادرة لــلــنــهــوض يــأخـــذوا بــزمــام ا
بــنــيـــنــوى من جــديــد من خالل أعــادة
الـلـحـمـة ألبـنـائـهـا واعـادة الـبـنـاء بـكل
الــطـرق واألسـالـيب وأن يـكـون هـدفـهم
ـواطن قـبل كل شيء فأبواب خـدمة ا
ن يـريـد دق أبـوابـهـا . اخلـيــر كـثـيـرة 
سؤول عـن هذه احملافظة ان وعـلى ا
يــتــقــوا الــله فــيــمــا يــعـهــد ألــيــهم من
مــسـؤولـيـة وأن يــكـون عـمـلــهم نـزيـهـا
مـــخـــلـــصـــا لـــوجه الـــله . وأذا حتـــقق
ـواطن فـأن ـسـؤول وا الــتـعـاون بـ ا

نينوى ستنهض من جديد .
تـأملوا جتربتنا مـعكم في نينوى : كنا
فـي ظـروف حـصـار ظــالم عـلى الـعـراق

وهــنـاك سـيــاسـة تـقـشـف كـبـيـرة
عـلى كـافـة دوائـر الـدولـة ومـنـها
مـحافـظتـنا فمـيزانـية احملـافظة
لم تـتجاوز مليار دينار عراقي
فـي أحــسـن الــظـــروف وراتب
ــــــوظف مـــــا بـــــ (-2000 ا
3000)  ديــنـار واكــبـر راتب
لـم يـــــتـــــجـــــاوز ( (10آالف
ديــــــنــــــار والــــــدوالر كـــــان
يـــــــســـــــاوي (2000-2500)
ديـــــنــــار وعــــدد مـــــوظــــفي

احملـــافـــظـــة بـــحــدود (800)
ــيـزانــيــة بـالــكـاد مــوظف  ا

تــكـفي الــرواتب  عـدم
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انـقطاعهن عن العمل".وأسست شموس
عـملهـا اخلاص في تشرين األول 2021
وكـان الـذهاب إلى الـسوق والـبحث عن

مزودين التحدي األكبر أمامها.
dO³  œbŽ

وتـروي "ح ذهبت للبحث عن مزودين
ــــوضــــوع لــــلــــمـــــرة األولى رأيت أن ا
صـــعـب كـــان حـــولي عـــدد كـــبـــيـــر من
الـرجال وأنا امرأة أسـير في الشارع...
كـان األمر مـقلقـاً بالـنسبـة لي".وتضيف
"كـنت أخـشـى أن أتـعـرض لـلـتـحرش أو
ــشـاكل ــضـايــقـة... هــذه واحـدة من ا ا
الـتي تدفع النساء الـعازبات إلى التردد
في الـعمل حتـى األهل ال يسمـحون لها

بـــــاتــــخـــــاذ هــــذه اخلـــــطــــوة خـــــوفــــاً
عـلـيـهـا".بـاإلضـافـة إلى صـعـوبـة دخول
ــواد األولــيـة من األســواق لــلــتـزود بــا
دون رجـل وجــدت شــمــوس أيــضــاً أن
ـستثـمرين مثالً يـترددون في الدخول ا
فـي عمـل مع الـنـسـاء ما لـم يـكن هـناك
رجـل في الــــصـــــورة.مع ذلـك تــــطــــمح
شــمـوس بـأن يـكـبــر مـتـجـرهـا اخلـاص
بــاألغــذيـة الــصـحــيــة "هـولــيــفك" الـذي
ـنـزل. وتــقـول "حـلـمي تــديـره اآلن من ا
بــعـد خــمس سـنــوات أن يـكــون عـنـدي
مـطـعـمي اخلـاص الـصـحي وأن يـكون
مــكــانــاً يـدعـم الـنــســاء الــلــواتي يـردن

العمل في هذا القطاع".

 —bB « 5 Š
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الـغـضب  –كـمــا قـيل  –جـنــون مـوقت ويــفــقـد االنــسـان حــالـة الــغـضب
الـسـيـطـرة عـلى نــفـسه  وهـذا مـا يـدفـعه القــتـراف اجلـرائـر الـتي لم يـكن

تلك شيئا من احلِلم . ليقترفها لو كان 
-2-

ؤكـد أنَّ من يكـون فريـسة لـلغـضب يلـوم نفـسه وينـدم على مـا صدر من ا
لك السـيطرة على منه بعـد أن يهدأ ويـزول غضبه  ولكـنّ احلليم الـذي 
نفسه ويكـبح جماحهـا ال يعرف معـنى للندم وال يـلوم نفسه أبـدا بل يبتهج

ويأنس بنجاحه التام في االمتحان .
-3-

كم أُريقت دماء زكيّة  
وكم انتهكت قِيم وَحُرُمات 

وكم اشتعلت معارك واشتباكات طاحنة بسبب قرارات مغموسة بالغضب
ومن هنا كثر التحذير من الغضب  

وكان احلِلم من أبرز مفردات القواميس االخالقية .
-4-

جاء في التاريخ :
ان االمام عـلي بن احلسـ السـجّـاد ( علـيه السالم ) كـان اذا قابـله أحد

بشتيمة أو ذمّ قال له :
" إنْ كنتَ صادقاً فأسأل الله أنْ يغفر لي " 

وان كنت كاذبا فاسأل الله ان يغفر لك "
والـصورة  –كـمـا تـراها  –تـرفل بـأروع ألوان احلِـلـم  وجمـال األخالق 
وسمّـو الـنفس وعـلـوها وبـعـدها عن الـغـضب وعن محـاوالت الـثأر لـلـنفس

ن يسيء اليها .
-5-

وهنـاك بـعض الـشـعراء أثـنى وامـتـدح وشكـر مَنْ أسـاء الـيه حـيث كشف
انع من الرد  بذلك عن اتسامه باحللم ا

اسمع ما قاله محمود الوّراق :
ي ظُلمي  اني شكرت لظا
وغفرتَ ذاك له على علمي 

ورأيتُه أسدى اليّ يَدَاً 
ّا أبان بجهله حِلمي 

ا االحسانُ كان له  فكأ
ُسيءُ إليه في احلُكْمِ  وأنا ا

مازال يظلمُني وأرحمُهُ 
حتى بكيتُ له مِنَ الظُلْمِ 

-6-
ـؤمـنـ يـحـرصـون علـى أال يـظـلـمـوا أحداً  وهُـمُ يُـظْـلِـمُون وال انّ عـيـون ا

ا ينطوي عليه الظلم من آثام ونتائج وخيمة . يَظلمون 
-7-

االساءات والتطاوالت مصدرها السفهاء 
والسؤال اآلن :

ثل ما قابلك به ? هل يليق بك أنْ تقابل السفيه 
طلوب  ان الترفع عنها هو احللم بعينه وهو ا

وهنا تكمن العظة .

s Š œ«“u½

بغداد

 Ã—uł Â√Ë WŽUMF½
احلـاج أبو جـاسم رجل سـومـري جـاء مع عائـلـته في بـداية الـسـبـعيـنـيات من
ـاضي قـاصدا الـعاصـمـة بغـداد باحـثـا عن عمل يـعـينه عـلى مـعيـشة الـقرن ا
مع أل وجـهــهــا وشم جــنـوبي  أوالده مع أمــهم احلـاجــة (أم جــاسم )الــتي 
بـدايـة الـعـام  1997اسـتـقـر به احلـال حـارسـا لـيـلـيـا في مـنـطـقـة الـعـلـمـاء /
الـبلـديـات جملمـوعـة من الـبيـوت طـور االنـشاء  وكـان من ضـمنـهـا بـيتـا يـعود
ألخي ابـو أحمـد .بفطـرته عرف ابـو جاسم كيف يـدخل الى قلـوب أبناء احلي
اجلـديد  وكـان ألبـو جاسم الـذي اتـخذ من أحـد الـهيـاكل مقـرا له جـار طيب
بـكرة يلـقي ابو سـيحـية اسـمه (أبو بـسام ) مع سـاعات الـصبـاح ا يـعتـنق ا
جـاسم حتيـته الى أم بـسام الـتي يـصر عـلى منـاداتـها ب(أم جـورج) وعنـدما
أخـبره ابو بسام بعـدم وجود ولد لديهم بـاسم جورج ..حتجج أبو جاسم بأن
هذه التسمية أطلقتها عليهم احلاجة أم جاسم التي كان يدلعها ب(نعناعة ).
اليـخـلـو حـديث أبـو جـاسم عن عـشـقه لـنـعـنـاعـة وعـنـد سـؤاله عن أيـة قـضـيـة

وضوع الى نعناعة. يجيبك اجابة ملؤها االبتسامة ويحيل ا
مع األيـام تـوطدت الـعالقـة بـ ام جاسم وأم بـسـام بـعد مـا حـدث في الـعام
2003 عـاد أبـو جـاسم الى قـريـتـه الـتي غـادرهـا مـكـرهـا ورحـلت عـائـلـة أبـو
ظل ابـو جـاسم وفيـا جلـيرانه بـسام الـى امريـكـا خوفـا من بـطش الـظالميـ 
زمنة يـزورهم عندما يأتي الى بـغداد باحثـا عن طبيب اختصـاص ألمراضه ا

 في اخــر زيـارة له ســأله أحـد اجلـيــران عن أم جـاسم
فرد بنفس التلقائية :

( نـعناعة النهار كله مكنكة وي ام جورج ... فلك طر
النت )

نــعــنــاعــة وأم جــورج أقـــصــد أم جــاسم وأم بــســام
وذج لتعايش مجتمعي يراد له أن يزول.

اعـتقد ان الفن بـصورة عامة ومن ضـمنه كرة القـدم اهم واطول عمرا من كل
جتـاربنا السياسية الغبية التي تـسمى بتاريخ العراق السياسي.ونحن نعرف
ـاضية.ان ـائة سـنة ا ان الـسيـاسة عـندنـا عبـارة عن تهـد متـواصل طوال ا
لكية,والـرفاق اجلمهوريـون تقاتلوا,ثم مـرت حقبة البعث اجلـمهورية حطـمت ا
بـتصفـيات وحروب,وهـا نحن امـام زمن جديد حـطم زمن البعث,واتـخذ اسما

قراطية. براقا هو الد
لــنـســأل:مـا الـذي تــبـقى من كل مــعـمـة الــسـيــاسـة.بـقي الــسـيـاب والــشـعـراء
ـاذج الـعـمـارة والـشــعـر الـشـعـبي واالغـاني الـرواد,وبـقـيت الـفن والــشـعـر و
السبيعينية.كل هذه الفنون بقيت تمتعنا في ح كانت السياسة تشتتنا.لذلك
خـتلف اشـكالـها اهم من الـسيـاسة,ذلـك الن للفن انـا اقول ان كل الـفنـون و

حزنا خاصا به.اما السياسة فهي اداة نفي وتصفية للخصوم.
اكـتب هذا لسـبب بسـيط هو دوران السـياسـة حول الكـأس الذي حـصل عليه
ـنـتخب الـعراقـي في خلـيجي .25ولـعل كـثرة الـتعـلـيقـات الـتي رافقت ظـهور ا
ـكن لـلـسـيـاسـة ان تـقـدمه الـسـيـاسـيـ حـول الـكـاس يـثـبت ان هـنـاك مـا ال 
ـنـتـخب.كـمـا انـها لـنـا.الـسيـاسـة هي الـتي حتـتـاج بـريق كـأس حـصل عـلـيه ا
حتـتاج الى اي منـجز آخـر يعـبر حدود الـوطن.بعـبارة ادق:يحب الـسيـاسيون
ان يـظـهـروا الى جـوار الـكـأس وكـأنـهم يـقـولـون لـنـا هـذه الـكـلـمـات:في زمـني
ا قدمناه نحن السياسي حـصلتم على كأس اخلليج.هذه الكاس هي نتيجة 
لــلــعـبــة كـرة الــقــدم.واعـتــقــد ان اجلـمــيع اســتـغــرب من حــجم االسـتــعـراض

السياسي مع الكأس الفضية بعد الفوز بها.
ــكن ان نـفـهـمـه من هـذه الـقـصـة,اعـنـي قـصـة الـكــأس الـتي الـتف مـا الـذي 
.?نفـهم شـيئـا محـددا هـو:ان السـيـاسة حتـتاج الى حـولهـا اغلـب السـياسـيـ
نـصر حتتمي به,الى فـوز يسنـدها في عز ازمـتها.من هـنا صار الـكأس الذي
ـكن ان ـنتـخب رمـزا سيـاسـيا واضـحا.هـكـذا يبـدو االمر,وال  حـصل علـيه ا
افـسره او ان افهـمه بصـورة اخرى.واذا كان فـرح رجل الشـارع قويا عـفويا

بالكأس فان فرح السياسي له مضمون سياسي مهم علينا ان نقف عنده.
كـن ان يـفوز اذن احلـصـول عـلى الـكـأس اصـبح مـقـدمـة مـنـطـقـيـة تـقـول ال 

ـنتخب لو لم بكن هنـاك نظام اسهم في عملـية الفوز.كما ا
ان الـفـوز غــطى عـلى فـوضى الـسـوق,وارتــفـاع سـعـر
ــنـتــخب خــسـر صـرف الــديــنــار الـعــراقي.ولــو ان ا
مـباراته الـنهـائيـة لوجـدنا حـالة من الـتذمر,والـغضب
سؤول او ا تعرض هذا ا تـسود ب اجلماهير.ولـر

ذاك الى الشتم او الى مهاجمة موكبه.
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ــنـــافـــذ احلـــدوديــة وجّـــهت هـــيـــئـــة ا
مالكـاتها بحـزمة من التوصـيات اهمها
ـسـافرين فـحص األوراق الـرسـميـة وا
في الــرحالت الــسـيــاحــيـة ومــكـافــحـة
الـتـهـريب. وقـال بـيـان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس ان (رئــيس الـهــيـئــة عـمــر عـدنـان
ـدراء في الـهـيـئة الـوائـلي بـحث مع ا
ـهــنــيـة ــنـهــاج احلــكــومي  تــنــفـيــذ ا
ونـزاهـة و إجراء تـقـييم عـمل لـلـمنـافذ
عـوقات احلـدوديـة فضالً عن حتـديـد ا
الـتي تـواجـه سـيـر مخـتـلـف اإلجراءات
ـنافذ البرية والـبحرية واجلوية) في ا
ـيـداني وشـدّد الــوائـلي عـبى (الـعـمل ا
وبــذل اجلـهـود فـي مـكـافــحـة عـمــلـيـات
الـتهريب وإجراءات التدوير الوظيفي

وتــنــفــيـــذ عــمــلــيــات تــدقــيق نــوعــيــة
ومـفاجئة بـإستمرار فـضالً عن مراقبة
ــركـبــات والـبــضـائع كــافـة لــضـمـان ا
تـطـبـيق القـانـون والـضوابط) مـشـيراً
الى (اهـمـيـة مـضـاعـفـة الـدور الـرقـابي
والــــتــــدقــــيق عــــلى جــــمــــيع الــــســــلع
ـسـتـوردة  و ـصـدرة وا والــبـضـائع ا
الـــتـــفــتـــيـش الــدقـــيق لـــلـــمـــســافـــرين
وحـــــقـــــائـــــبـــــهـم الى جـــــانـب حـــــسم
اإلجــراءات الــقـانــونــيـة لــلــمـخــالــفـات
ـضـبـوطة ومـتـابـعتـهـا بـعد إحـالـتـها ا
قـصرين لـلـقضـاء لضـمان مـحـاسبـة ا
وردع كـل محـاوالت اخملالـفة) واوضح
ـالكـات الــرقــابــيــة مــسـؤولــة عن ان (ا
الـتدقيق اإللـكتروني وتـقاطع الـبيانات
لــلـوصـوالت الــكـمــركـيـة والــضـريــبـيـة

وكـتب اإلعـفـاءات لـلـبضـائع ومـطـابـقة
ــــنـــــشــــأ والــــفـــــواتــــيــــر شــــهـــــادات ا
والـــتــســلــسالت احلـــدوديــة وتــدقــيق
إجــازة اإلســـتــيــراد ووثــائق الــفــحص
ـــســـبق والـــتــســـلـــسالت احلـــدوديــة ا
ـعـفاة إلـكـتـرونـيا بـغـيـة منع ـواد ا وا

عمليات التزوير باألوراق الرسمية).
„d²A  oO Mð

الفــتــاً الى (الــتــنـســيق الــعــام وتــبـادل
ـعـلومـات مع الـدوائر الـعـاملـة وفتح ا
قـنـوات تواصل رسـمـية والـتـعاون في
علومات اإلستخبارية  مـجال األمن وا
فـــضالً عن مـــتـــابــعـــة دخـــول وخــروج
احلـافـالت الـسـيـاحـيـة ومـتـابـعـة عـمل
مـفـارز كي 9 وجــهـاز الـسـونـار) واكـد
ـشـتـرك الـوائــلي (ضـرورة الـتـنـسـيق ا

ـنافـذ واحملـافظـات بـشأن بـ مـدراء ا
ـنافـذ وتـلبـية مـتطـلـباتـها من تـطـوير ا
تحـققة). وضـبطت الهـيئة اإليـرادات ا
مـسـافراً اجـنبـيـاً بحـوزته مادة مـخدرة

في منفذ زرباطية احلدودي. 
نـفذ واوضـح البـيان ان (الـفـريق في ا
احـبط عـمـلـيـة الـتـهـريب بـعـد تـفـتـيش
ـــســـافـــر بـــالـــتـــعـــاون مع مـــفـــرزات ا
اخملـدرات) مبيـناً انه (كان يـحمل مادة

مخدرة نوع كريستال).
واشــار الى (تــشــكــيل جلــنــة وتــنـظــيم
ـتهم مـحـضر ضـبط اصـولي وإحالـة ا
إلى شـعـبـة مكـافـحة مـخـدرات بدره ثم
قــاضي الـتــحـقــيق إلتــخـاذ اإلجـراءات

ناسبة بحقه).  القانونية ا
في ســـيــاق مــتــصل اجنــزت الــهــيــئــة

ـرحـلـة األولى من الــعـامـة لـلـكــمـارك ا
مـشـروع اتمـتة اإلجـراءات والنـظـــــــام

اإللكتروني الشامل للكمارك. 
وذكـر بيان امس ان (مـدير عام الـهيئة
شــاكــر مــحـمــود الــزبــيـدي نــاقش في
ـالــيـة اجــتـمــاع حـكــومي مع وزيــرة ا
ـــنـــهـــاج طــــيف ســـامي إجنـــــــــــــاز ا
الـوزراي اخلـاص بـتــــــــــعـديـل قـانون
الــكــمـارك رقم  23 لــــــــــســنـة 1984
وقــانـون الـتـعـرفــة اجلـمـركـيـة رقم 22
لـــســنــة 2010) مـــضــيــفــاً ان (اجنــاز
ـــرحـــلـــة األولى حـــسب الـــــــــفـــقــرة ا
ــنــهــاج الــوزاري الــتي الــثــالــثــة من ا
تـتــــــــــعلق بأتمتة اإلجراءات والنظام
اإللـــــــكـــــــــــــــتـــــــرونـي الـــــــــــــشــــــــامل

للكــــــمارك).  

وجـود تخصـيصات أستـثمارية  . في
مــثل هــذه الـظــروف كـان عــمــلـنــا ومـا
ـواطـنـ مـعي شـجـعـني هـو تـعـاون ا
فـي اي فكـرة أو مـشـروع فـيه نـفع لـهم
ــقــدمــة وكــان اخلـــيــرين مــنــهـم في  ا
بـتبرعاتهم السـخية على مدار سنوات
عــمــلي مــعــهم . كــان مـعــدل تــبــرعـات
ـواطـنـ يزيـد عـلى مـليـار ديـنار في ا
الـسنـة . ما الـذي دفع النـاس للـتعاون
والــتـــكــاتف ? اجلــواب هــو الــتــعــاون
والــــتــــكــــاتف  ووجــــود مــــســــؤولـــ
يـخــافـون الـله نـذروا انـفـسـهم خلـدمـة
ـواطــنـ بـنـزاهـة وأخالص ومـحـبـة ا
بــغض الــنــظــر عـن الـقــومــيــة والــدين

ذهب . وا
ــديـنــة وكـيف { مــاهي رسـالــتـكم الهــالي ا
تـــتـــصـــافح احـــاديـــثــكـم مع ابـــنـــائــهـــا وهم
يعـتـبـرون فتـرة تـولـيكـم حملافـظـتـهم من ابرز

دينة ? احلقب التي مرت على ا
-رســالــتـي ألى أخــواني وابــنــائي من
أهـالي نيـنوى هـي التكـاتف والـتعاون
وجــمع الــكــلـمــة ونــبــذ الـتــفــرقــة بـكل
اشـكالـها والـسعي الـدائم لعـمل اخلير
كـمـا ذكرته آنـفـا . وأنا من بـعـيد أنـظر
وقــلــبـي يــحــتــرق عــلى مــا حــصل في
نــيـنـوى وأ كالمي بــالـدعـاء من الـله
ســبـحـانه وتــعـالى ان يــشـد أزر أبـنـاء
هـذه احملافـظة الـعزيـزة ويعـينـهم على
مــــعـــانـــاتــــهم مع خــــالص مـــحــــبـــتي

وتقديري ألبناء نينوى األوفياء .
ــوصـل عــلى عــدد من { تــرتــكـــز مــديــنــة ا
اجملاالت الـعـلـميـة واالجـتمـاعـيـة واالنسـانـية
والثقـافية فحسب وجـهة نظرك الى اي مدى
مـن تـلك احملــاور يـحـظـى بـالـثــقل االبـرز في
ـوصل عـلى واقع انـسـاني تـرسـيخ مـديـنـة ا
لـتـحــقـيق الـتـــــعـايش  وابــرز الـلــــحـمـة من

جديد ?
-نـينوى هي التاريخ والـعلم  والثقافة
واحلـضارة واألنسـانية وهي جمـيعها
ـوذج لـلــتـعـايش جتــعل من نـيــنـوى 
والـتـآلف واحملـبـة أنـا ال اسـتـطـيع ان
امــيــز بــ تــلك الــرمـوز فــهي
جـمـيـعـهـا تـشـترك في
تـــوحـــيــد أبـــنــاء
نــــيـــنـــوى لـــذلك
ـسؤول عـلى ا
وأبـــــــــــــنــــــــــــاء
احملـــافــظــة ان
يحافظوا على
هــــــــــــذا األرث
الــكــبـيــر الـذي
يــــــجـــــمــــــعـــــهم
ويــــــوحـــــدهم وال

يفرقهم .
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ـدارس من احلــمـلـة الـوطــنـيـة لــبـنـاء ا
خـالل دعم الــدولـــة بــنـــصف الـــكــلـــفــة
والــــنــــصـف الــــثــــانـي من تــــبــــرعــــات
ـــواطــنــ . وخالل الـــفــتــرة من عــام ا
(1998) وحـــــتى بــــدايــــة عــــام (2001)
جــرى تــنـفــيـذ (102) مــدرســة وجــنـاح
اضـــافي بـــلـــغت كـــلــفـــتـــهـــا الــكـــلـــيــة
(2,944,726) مـلـيار ديـنـار نصـفـها من
واطنـ . حصلت احملـافظة تـبرعـات ا
ــركـــز األول عــلـى مــحـــافــظــات عـــلى ا
الـعـراق في تـلك احلـملـة . لـلـعـلم كانت
ــدرسـة ذات سـت صـفــوف مع كــلــفــة ا
كــافـة خــدمـاتــهـا  (65) مــلــيـون ديــنـار
ـــلغ (75) مـــلـــيـــون وذات ( (18صـف 

دينار .
14- اصـــدار صــحـــيــفـــة جــديـــدة عــام
(1999) حتـت اسم صــحـيــفــة نــيــنـوى
كــنت رئـيس مــجـلس ادارتــهـا ورئـيس
حتـريرها د أدهام مـحمد حنش وكانت

من افضل صحف احملافظات
15- هــنـاك فـعـالـيـات وذكـريـات أخـرى
عـديـدة ال يـتـسع اجملـال لـذكـرهـا ضمن
هــذا اجملــال مــنــهــا تــطــويــر مـشــاريع
صـناديق الزكـاة ووضع حجر األساس
لــبــنــايـة صــنــدوق الــزكـاة كــلــفـة (20)
مــلـيــون ديـنــار وبـوشــر به بـدايــة عـام
(2001). تـــــطــــويــــر ابـــــنــــيـــــة بــــعض
ـستشفـيات . دعم النوادي الـرياضية ا
ــبــلغ (71) مــلــيــون ديــنــار. تــطــويـر
اء وانـشاء شبـكات جديدة . مـشاريع ا
دعم الــبــلــديــة بــاضــافــة مــعــمل ثــاني
ألنـتــاج األسـفـلت مـا رفع من انـتـاجـيـة
تــبـــلــيط وتــصــلـــيح الــطــرق . أنــشــاء
احلــدائق الــشـعــبــيـة وعــمل مــسـابــقـة
ألفـضلها خالل مهرجان الربيع . وضع
ــولـــدات الــكــهـــربــائــيــة أسس عـــمل ا
لـلمـواطن حتت أشـراف جلنـة خاصة
تــتـولى مـنح االجــازات وحتـديـد سـعـر
األمــبــيــر وجتـهــيــز الــوقـود ومــراقــبـة

عملها .
ــكن األطالع عــلى كــافــة الـتــفــاصـيل
ضــمن كــتــاب مــذكــرات مــحــافـظ الـذي
ضــمــنـته مــذكــراتي لــفـتــرة عــمـلي في

محافظتي ديالى ونينوى .
ـديــنــة عــبـر الــســنــوات الـتي { تــعــرضت ا
اعـقـبت عـام 2003 لـلــكـثـيــر من اخملـاضـات
واحملـن  وكــونــكم وقــفــتم عـــلى تــركــيــبــتــهــا
هل تعتقد ان الختالف وسكانـها وثقافاتـهم 
تـلك الـتـركـيـبـة دور بـارز في مـا تـعـرضت له

دينة من تلك احملطات القاسية ? ا
-ال أعـتقد بأن األختالفات في التركيبة
الـــســكـــانـــيــة الـــســـبب فــيـــمـــا حــصل
لـلمحافظة ألن الناس خالل فترة عملي
كـانوا يعيـشون ضمن عالقات طـبيعية
تـسودها روح التـعاون واألخوة بغض
الـنـظـر عن الديـن والقـومـيـة والطـائـفة
ومـــاحـــصـل كـــان من نـــتـــائج أحـــتالل
الــعـراق ومـا جـلـبــوه عـلى الـعـراق من
كــوارث في مــجــاالت مــخــتــلــفـة حــيث
وضــعـوا اسس الــطـائـفــيـة والـعــرقـيـة
وغيرها أضافة ألنهيار كافة مؤسسات
الـــدولــة  مــا شــجع عـــلى األنــفالت في
كـافة اجملاالت ثم جاء دور تـنظيمات
داعش األرهــابـيـة لـتــكـمل مـرحـلـة

التدمير الكلي .
{ اعــــتــــبـــرت فــــتــــرة تــــولـــيــــكم
لــلــمــحــافـــظــة من اهم احلــقب
الـتي تـمـكن فـيـهـا االعالمي
من تـاشير مكامن اخللل
والــــــــــــتــــــــــــواصـل مـع
ــســؤول في حتــقــيق ا

محمد عبد القادر
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايـدة مراجـعة سـكرتـير الـلجـنة في مـقر بـلديـة العـمارة خالل فـترة (٣٠) ثالثـون يومـا تبدأ مـن اليوم الـعمـارة فعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع صاريف ا زايدة اجور النشر وكافة ا عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحـمل من ترسو عليه ا
صـادقة الكمال دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا جـلب هوية االحـوال ا

اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة٩ م٢مجاور كراج االقضية والنواحي ٢٢٣/٥٢ حي احلسكشك رقم ١٣١٠ ائة وخمسون الف دينار ٨٥٠٠٠٠ ثما

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طـالبة بالتعويض او اللجوء الى لك الى البلدية عـند احلاجة اليه وخالل فترة التأجيـر او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
احملاكم اخملتصة.

- على الراغـب باالشتـراك جلب براءة ذمة من الـهيئة الـعامة للـضرائب / فرع ميـسان وبخالفه ال يسـمح له باالشتراك في
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا ا

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم ٢١٠ سنة واحدة٩ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم  ٣١١ سنة واحدة٩ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم ٤١٢ سنة واحدة٩ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم  ٥١٣ سنة واحدة٩ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم  ٦١٦ سنة واحدة٩ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم  ٧١٧ سنة واحدة٩ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم  ٨١٨ سنة واحدة٩ م٢حي ا ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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رقم (٢١) لسنة (٢٠١٣) استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مراجـعة مـديريـة بلـدية تـرتبـة على ذلك من نـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحوال ا ـصـاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم ١٢٨ سنة واحدة٩ م٢حي ا ٥٨٠٠٠٠ خمسمائة وثمانون الف دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم  ٢٣٢ سنة واحدة٩ م٢حي ا ٤٦٥٠٠٠ اربعمائة وخمسة وستون الف دينار

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم  ٣٢٤ سنة واحدة٩ م٢حي ا ائة الف دينار ٨٠٠٠٠٠ ثما

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم ٤٢٦ سنة واحدة٩ م٢حي ا ائة الف دينار ٨٠٠٠٠٠ ثما

علم القد اجلمعية ٨٧٩/١٠٦ الهاديحانوت رقم ٥٢٧ سنة واحدة٩ م٢حي ا ائة الف دينار ٨٠٠٠٠٠ ثما

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ٦٢٦ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ائة الف دينار ٨٠٠٠٠٠ ثما

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ٧٢٧ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ائة الف دينار ٨٠٠٠٠٠ ثما

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ٨٢٨ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ائة الف دينار ٨٠٠٠٠٠ ثما

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ٩٢٩ سنة واحدة٧٫٥ م٢العلوة القد ٥١٥٠٠٠ خمسمائة وخمسة عشر الف دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

ـطالبة بـالتعـويض او اللجوء ـلك الى البلـدية عنـد احلاجة اليه وخالل فـترة التـأجير او عنـد انتهـاء العقد دون ا يسلم ا
الى احملاكم اخملتصة.

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

تعـلن مديريـة بلديـة الكـحالء عن التصـميم الـقطاعي
رقـمـة (٤٤٨/٥ مق ١٢ اخلـاص بـجـزء من الـقـطـعـة ا
وافـقـة عـلـيه من مـديـرية الـظـلـيـمـة الشـرقـيـة) بـعـد ا
ـوجب كـتـابـهم الـتـخـطــيط الـعـمـراني في مـيــسـان 
ـــرقم ١٣٢ في ٢٠٢٣/١/١٩ لـــغـــرض إفــرازهـــا إلى ا

قطاعات سكنية.
ـهـا الى فـمن لـديه اعــتـراضـات او مــقـتـرحـات تــقـد
الـبـلــديـة قـبل 30 يــوم من تـاريخ االعالن بــاجلـريـدة

الرسمية.
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ادة (١٠) مـن تعليـمات تنفيـذ العقود احلـكومية رقم وجب ا استـنادا للصالحـيات اخملولة لـنا 
دنية بقسميها األول والثاني ادة (٦٥) من الشروط العامة ألعمال الهندسة ا (٢) لسنة ٢٠١٤ وا
¡UC?  w  r  ©≤μ® ‰uD?Ð Ãd?  XOÐË W?¹dO?Že? « o¹dÞ ¡U?A½«) شروع ونظـراً لعـدم استـئنـافكم بـالعـمل 
رقم بـالعدد٩٢١٥ في XOL) والتوقـف بدون مسوغ قـانوني. وبنـاءً على مـا جاء بكتـاب اإلنذار ا

٢٠٢٢/٨/٢٣ والصادر من قسم الشـؤون القانونية وكـتاب مكتب معاون احملافظ لـلشؤون الفنية
رقـمة شـاريع ا ذكـرة الداخـليـة لقـسم إدارة ا ـرقم بالـعـدد .. م.ف ٢٣٣٨/٦ في ٢٠٢٢/١٢/٤ وا ا

بالعدد ٢٥٢١ في ٢٠٢٢/١٢/٢٩ 
∫wðô« v « W U{≈ W U  WO½u½UI «  «¡«dłù« –U ð«Ë rJðbNFÐ ‰U;« qLF « V×Ý —dIð

ذكور انفًا واالحتفاظ بها. ١- مصادرة التأمينات النهائية اخلاصة بحسن التنفيذ للمشروع ا
ـذكـور عـلـى حـسـابـكم وفق األسـعـار الـســائـدة في الـسـوق وتـقـوم اجلـهـة ـشـروع ا ٢- تــنـفـيـذ ا
ـطابقة نـفذة والفقـرات غير ا ستـفيدة (ديـوان محافظم مـيسان) بـاعداد كشف بـالفقرات غـير ا ا

للمواصفات.
٣- حتمـيل الـشـركة فـرق الـبـدل الـنـاجت عن تـنفـيـذ الـعمل وعـلى حـسـاب شركـتـكم أو أي مـبالغ
أخرى مـستحـقة والـتحمـيالت اإلدارية وبنـسبة (% ٢٠) والـغرامـات التأخـيرية تـعليـمات تنـفيذ

العقود احلكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ النافذة.
٤- يتم استحصال الديون وفقا لقانون حتصيل الديون احلكومية رقم ٥٦ لسنة ١٩٧٧ .

ـتـبقـية من ـنـجزة ا شـاريع بـاتخـاذ اإلجراءات الالزمـة لـتثـبـيت الفـقرات ا ٥- قيـام قـسم إدارة ا
ـتبـقية عـلى حـساب الشـركة وفق اديـة لغـرض تنـفيـذ الفـقرات ا العـمل ككل واحـتسـاب قيـمهـا ا

األسعار السائدة في األسواق احمللية.
منـوحة للـشركة والـضمانات ٦- قـيام قسم حسـابات التـنميـة بتقـد خالصة تتـضمن السـلف ا
شاريع األخرى تبقـية وعدم صرف أي مـبالغ مستحـقة للشـركة في ا بـالغ ا قدمـة من قبلهم وا ا

شروع. شروع وإجراءات تصفية حساب ا حل إجناز ا
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ـرقم ٦٧٨١٧٢ في ٢٠٢٢/١٢/٢٢ الـصـادر من مـديـريه بـلـديـة الـعـمارة  فـقد الـوصـل ا
ـبلغ قـدره ٥٣٠٠٠٠٠ خمسـة مالي وثالثـمائة ?ÍËUŠ W و «cŽ b?LŠ« واطن بـاسم ا
الف ديـنار عن قيـمة تـأمينـات لتـشييـد مخزن مـبرد في الـعوفيـة فعلـى من يعثـر عليه

تسليمه إلى جهة اإلصدار
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ميكافيلي نـفسه لم يك يعلم أن جملته (الغـاية تبرر الوسيلة) ستـأخذ حجما يؤطر كتاب
ـا هي وصف حلالة األمـير فهـي جملـة لم تك راس موضـوع أو مبدأ يـقرره الـكاتب وإ
سيـئة ألمير مـفترض فهذه عـندما تطـبق كمبدأ ستـجد فقدان الـثقة ب مجـموعة العمل
نـظورة في اخلطـوات التي تؤدي الـواحدة علـى إدارة احلكم ونوعـا من الفوضى غـير ا

إلى تدهور احلكم ونخره عمليا وهو في طريق السقوط احملتوم.
بعض العاملـ في السياسة الـيوم بل من عامة الـناس أيضا من يجـد أن خيانة األمانة
ن وثق بهم لشيء يهمهم هو شطارة وان استغفال وخداع اآلخرين أو عدم االهـتمام 
الذي يثق بهم من باب الـغاية تبرر الوسيـلة وكأنها قيمة أخـالقية أعط من تظنه صديقا
ـسه بـعض الـسـيـاسـي أمـانة لـن جتده مـهـتـمـا ابـدآ اهتـمـامه الـعـالي بـأمـر صـغيـر 

يعتبرون خدمتهم واجب وليس واجبهم خدمة الناس بأكثر من إعالن النوايا.
W¹UG « fMł s  WKOÝu «

إن اإلنـسان خـلق لعمـارة األرض وإدامة الـساللة فـيهـا إلى أن يشاء الـله; من اجل هذا
كـانت هـنـالك الـنـظم التـي تتـفـاعل مع اجملـمـوعـات البـشـريـة لـتـكون بـقـوانـيـنهـا ونـظـمـها
ـعـيب أن جتد إنـسـانا مـثـقفـا أو يـعد من ط حـياة من ا مجـتـمعـا له رسـالـة وأهدافـا و
الـنخبة وهـو غير منـظم أو ال يعرف أصول الـتعامل أو يقـيم الناس أو ال يبـدي اهتماما
ـا يكـلف به أو يعـطي جدوال لـتقدم وتـنفـيد أي مـهمـة مهمـا كانت صـغيـرة وموقـعها في

زدحم. جدوله ا
ـصداقـيـة إن رفعت الـهـاتف وقـلت لصـاحب حـاجة لن يـنقـص منك بل سـيـرفع الثـقـة وا
آسف تـأخرت في حاجـتك لكني لم انـسها فال تـشغل بالك ستـاتي إليك نتـائجها أو أن
حـاجـتك قضـيت واني في خدمـتكـم متى شـئتم وأنّـا شئـتم...... فـالطـائر الـصاعـد يرفع

جناحيه إلى فوق منه ومن طبقهما أو انزلهما انخفض.
 U¹UG «Ë W «bB «

قفع قلة والبـقية معارف أو كعابـري سبيل فهذه القلة إن األصدقاء كما صـنفهم ابن ا
نـدرة في احلقـيقـة ألثـمن لهـا إال هي ونحن ألنـهـا بالـتأكـيد تـقـضي أمورك كـما تـقضي
أمورهـا بال طلب وتـسعـى جاهـدة لسـد نقص حـاجتـك أو ترى مـا حتتـاج من توجـهات
الرزق ماال كان أم عمال أم علما أم عونا أم جندة أم دفاعا عنك بظهر الغيب هذه القلة
ال تنـام عن مشـاكل بـعضـها إال وهي تـفكـر بحـلهـا فـالصـداقة مـعنـاها كـبيـر ال يحـدها

الزمكان ألنها تتعامل مع النفوس والنفس ال يحدها الزمكان.
ا تطيق احتسابا لله إن كنت من عامة الناس وضعيف عارف فمدارات احدهم  وأما ا
ك ويعظم أمامه ـا ال يحس بأ ك لن يهـمه في زمننا هذا ور القدرة وقصـير اليد  الن ا
صـفى وقد جتد شـوكة يده بـيد أن العـمل مع الله عـند القـدرة ال حدود له وهـو الربح ا
عدن والـناس معادن فمن يـخون فغالبا ب هذه الناس صـديق لكن التجربـة ال تغفل ا
طبعه اخليانـة ومن ينكر الفـضل فغالبا ناكـر اجلميل ويبقى مـرة أخرى االحتساب لله
ـا في مثل هذه الظروف يكون هو سيد السـلوك وال مغلوب من فاز بـقبول احتسابه ور
نـقـيا خـالـصـا عـنـدمـا تـتـلـقى األذى وتـرى من وقـفت مـعـهم يـنـظـرون كـقطـيع األيّـل وهو
يـشاهـد بـني جنـسه تـفتـرسه الـضواري إذن الـسوء مـوجـود وواقع حال ولـكن مـقابـلته
وذج بل تبقى الناس تتحكم ثل ال تصنع رقي في اإلنسان وال ارتقاء للمجتمع وال  با
بها حاجاتـها وغرائزها كقطيع األيّل أو أي مـخلوق ليس له مثل اإلنسان مـنظومة عقلية
تـلك الـتي جـمدهـا اغـلـبـنـا وركض وراء حـاجاته وغـرائـزه وجـعـلـها حـكـمـا لـفـعلـه وجعل
غـايـاته تبـرر وسـائله فال هـو ارتاح دنـيـا وال نال الـقـبول من الـله ألنه فـشل في امتـحان

األهلية.
وأمـا الــغـريـب فـواجب إكــرامه وإيـصــاله مــرامه وان كـان هــذا األمـر يــصـعب اآلن مع
مـكن أن تنـشأ مـؤسسـات تمول احلـركة الـسريـعة وعنـد انشـغال الـناس بـالطلـب فمن ا
ـدن الكـبيـرة تنـتشـر لتـخدم الغـريب وتـقوم بواجـبات وتـوصله مـأمنه لـهذا الـغرض في ا
ثل هـذا كمقرات بالـعمل الصـالح والكلـمة الطيـبة ولعل اجلـوامع والكنـائس خير مـكان 

عمل.
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بناء اجملتـمع ال يأتي من خالل هذه التقسـيمات في مجتمع مـفكك رغم أنها أعجبت من
يقـرأ وان كانت واقعـا ذكرنا احـتمالـيتي الـتعامل مـعه الن اجملتـمع عندمـا يبنى يـحتاج
ـهـمة ـا هي العـمل مع الـله والـقـيام بـا تضـحـيـة والـتضـحـيـة ليـست كـلـمة طـوبـاويـة وإ
ارة وخالفاتهم والواجب ودون شك أي منـا بإمكانه اجللـوس على الرصيف ومراقـبة ا
وهـو يدخن أو يشـرب قهوة بـيد انه ال يامن حـوادث الطريق... إن الـكلمـة الطيـبة صدقة
ألنها تقع في النفس فال ينبغي نهمل التعبير عن الشكر ولو بكلمة أن نشجع من نراه
باذل طاقـته أمام اآلخـرين قد ال تصـنع هذه النـهضة لـكنهـا تمنع الـسقوط وبـتعاظـمها
ـقفع لـكنه تـكون دواء ضـد اإلحبـاط فـحالـنا في مـجـتمع حـيران قـد يـقبل تـقسـيم ابن ا

تقسيم ال يخلو من األنا  حاولنا حتويله ألمر إيجابي.
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 أربيل

الثقيلة مثل الدوالر األميركي. 
ــزيـد من حــجم الـديــنـار 4- طــبــاعـة ا
وهــــذا ســــبب آخـــر الرتــــفــــاع احلـــجم
الـنقدي جلميع أشكـال الدينار العراقي
مـــقـــارنـــة مـع الـــســـابق ارتـــفع من 56
تـريلـيون ديـنار إلـى نحو  80 تـريلـيون
ديــــنــــار مـــطــــبـــوع وهــــذا يـــؤدي إلى
الــــتــــضــــخم الــــســـلــــبي ويــــؤدي إلى
انـخـفاض قـيمـة الـدينـار مقـابل الدوالر
عـــــلـى غــــرار مـــــا حــــدث 1993-2003.
بــطـبـاعــة كـمـيـة كــبـيـرة من الــدنـانـيـر
ــــا أدى إلى ودخـــــولــــهــــا الـــــســــوق 

انخفاض قيمة الدينار. 
5- الـنقـطة األسـاسيـة هي أن إجراءات
الــبـنك الـفـيـدرالي األمـيـركي الـصـارمـة
ضــد الـعـراق والـتي كـمـا في الـسـابق
ـا ال تـعـيـد عـائدات مـبـيـعـات الـنفط ر
الـعراقي إلى البالد بـالدوالر بحجة أن
مـبلغاً كبيراً من الدوالر يذهب إلى دول
الـنقطة الـثالثة التي ذكـرناها وخاصة

بالنسبة جلمهورية إيران اإلسالمية.
مـن هـذه الـنـقـطـة فـصـاعـداً االقـتـصـاد
الـعـراقي يـتـجه نحـو اقـتـصاد مـنـهار
ـستنزفة مـتخلفة ال فـالبنية الـتحتية ا
نتجات احمللية تـصدر سوى النفط وا
ـواد الـغذائـيـة في مسـتوى وصـنـاعة ا
ضـعيف ولكن مـا يسعـد اخلبراء حتى
اآلن. هـنـاك نـحـو أكـثر من  100 مـلـيار
دوالر وعـشـرات األطـنـان من الذهب في
االحــتـيـاطي الـنـقـدي ومـا نـراه هـو أن
اقـتصاد الـعراق لن يكـون واضحاً أبدا
بـــقــراءة الـــفــال أو الـــكف بل بـــخــطط
اسـتراتيجيـة ونظام اقتصادي واضح!
الـسـؤال الـكـبـير مـاذا سـيـحـدث لو حل
الـسالم بـ روسـيـا وأمـيـركـا وتـهاوت

أسعار النفط?!
{ دكتـور في جـامعـة صالح الـدين - أربيل

 إقليم كوردستان 

سـاحـة اخلـالـية وإنـقـاذ خـزيـنـته من ا
ورفـع احتـياطـاته إلى نـحو 100 مـلـيار
دوالر ولـلـغـرض ذاته فخـفـضوا قـيـمة
ئة وهذا الـعملة الوطنـية بنسبة 25 بـا
ـعاجلـة الصـينة اإلجـراء كان يـحاكي ا
لـكـنه في احلـسـابـات االقـتـصـاديـة يـعدُ
خــطــأً اقـتــصــاديـاً كــبــيـراً ألن الــعـراق
ــئـــة من يـــســـتــورد أكـــثــر من 90 فـي ا
ــواد لـيس مــثل جـمــهـوريـة الــسـلع وا
الـــصـــ الـــتي تــعـــد من أكـــبـــر الــدول
ـصـدرة في الـعـالم ولهـا تـأثـير كـبـير ا

ية.  على األسوق العا
 بــعـد الــتـشــكـيــلـة الــوزاريـة وصل إلى
الــسـلـطـة مـحـمـد شـيـاع الـسـوداني في
إطـار الـتـعـاون وهـذا واضح لـلـجـميع
إذ كـان رئيس الـوزراء احلالي قد انـتقد
فـي وقت ســابـق قــرار عــدم رفع قـــيــمــة
الــعــمــلــة الــوطــنــيـة لــكـن في غــضـون
ا واليـته ارتـفع السـعـر أعلى بـكـثيـر 
كـــان عــلــيه زمن الــكــاظــمي فــواجــهت
ســوق الــعـمــلـة الــعـراقــيـة الــكـثــيـر من
االضـــطــرابـــات وفــقـــدان االســتـــقــرار
وقـيمـة الدوالر يـتزايـد ارتفـاعهـا يومـياً
عــلـى الـرغـم من احلــلـول الــتــرقــيــعــيـة
لــــلـــحــــكـــومــــة واآلن هي عــــاجـــزة عن
مــواجــهـة هــذه األزمـة ويــبـدو أنــهـا ال
حـــــيــــلــــة لــــديــــهــــا فـي عــــمل أي شيء
ـكن أن ــنــظـور! وهــذا  ــسـتــقـبل ا بــا
نــعــزوه لــعــدة أســبــاب وعــلـى الــنــحـو

اآلتي:
1- قـرار تخفـيض قيمة الـدينار من قبل
احلـكـومة الـعراقـيـة في إطار الـسيـاسة
ـالـية لـلـبنك ـالـية خـالفا لـلـسيـاسة ا ا
ــواطـنــ الــعـراقــيـ ــركــزي أدى بـا ا
بـشـكل عـام ورجـال األعمـال والـشـركات
الــكــبــيــرة أن يــكــون  لــديـهـم ثـقــة أقل
بـعـملـة الديـنار ويـفكـرون في استـبدال
ـا سـيؤدي دخـلـهـم الـكـامل بـالـدوالر 

ـؤشرات العلمية ستقبل على وفق ا بـا
تـاحـة. وهنـا في حالـة مثل الـواقـعيـة ا
انـخفـاض قيمـة العمـلة الـوطنيـة مقابل
صـــعــود الــعــمـــلــة الــثــقـــيــلــة لــلــدوالر
األميركي سيكون اخملتصون في حيرة
مـن أمــرهـم  ســواء اخلـــبــراء أو كـــبــار
ـــســـؤولـــ فـي احلــكـــومـــة والـــبـــنك ا

ركزي أو كبار مستشاري الدولة . ا
 ســـــوق الــــعــــمالت أصـــــبح في أيــــدي
ــافــيــات لــذا فــإن ي اخلــبــرة وا عـــد
ارتـــفــاع أو انــخــفـــاض قــيــمــة الــدوالر
انعكس سلباً على حياة الناس. خاصة
توسطة من موظفي الـطبقة الفقيـرة وا
احلــكــومـة الــذين رواتــبــهم مـســتــقـرة
قـابل ترتـفع أسـعار البـضائـع يوماً بـا

بعد يوم. 
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بـطـبيـعة احلـال فـإن أسبـاب انخـفاض
قـيـمـة العـمـلة الـوطـنيـة تـرجع إلى عدة
أســـبـــاب ولــكـن قــبل أن نـــتـــحــدث عن
األســبــاب الـكــامـنــة وراء هـذه احلــالـة
ـرحـلة األولى عـلـيـنـا أن نـتـحـدث عن ا
مـن هـــذا الـــتـــراجـع إذ إن احلـــكـــومـــة
الـعـراقـيـة في زمـن مصـطـفـى الكـاظـمي
بــــهـــدف وتـــخـــطـــيـط جـــمـــيع الـــقـــوى
الـسـيـاسـية فـضالً عن مـجـلس الـنواب
الــعــراقي كـانــوا قــد اشـعــلـوا الــضـوء
األخـضـر بشـأن تخـفيض قـيمـة الديـنار
الــعــراقـي إزاء الـدوالر إذ كــانـت غــايـة
حــكـومـة مـصــطـفى الـكــاظـمي هـو عـدم
خـفض قيمة العـملة الوطنـية مستقبالً
الية حتى ال وإنـقاذ العراق من األزمة ا
يــواجه الـعـراق مــوجـة تـضــخم عـاتـيـة
مــــثـــلـــمـــا يـــحـــدث اآلن في دول إيـــران
وتــركـيـا ولــبـنـان وســوريـا. الخ وجـاء
هـذا بعـد تعـليـمات وتـوجهـات صندوق
الـنقد الدولي ما دفع العراق إلى كسب
نـحو تـريليـون دينـار شهريـاً كإيرادات

ــلــكـون أيــة خــطـة بــعــضــاً ألنـهم ال 
اســتـراتـيــجـيـة اقــتـصـاديــة يـربـطـون
دائـــمــاً اقــتــصــاد الـــعــراق بــاألجــنــدة
ـنطقة لـهذا السبب ال الـدولية ودول ا
يـعـرفـون أي نـظـام وفلـسـفـة وسـيـاسة
اقـتـصاديـة يجب اتـباعـها من أجل أن

. تكون في مصلحة العراقي
وفـي ضوء هذا الـرأي نرى أن قوان
وقـواعـد ونـظريـات االقـتـصاد الـعـلمي
ي لن يـــكـــون لــهـــا مـــكـــانــاً في الـــعـــا
اقـــــتــــصـــــاد الــــعــــراق أيـــــاً كــــان من
ي واحمللي على االقـتصادي العا
ـــــيــــ من الـــــرغم مـن وجــــود أكـــــاد
مـختص اقـتصادي ومـالي فضالً
عـن وجود خبراء االقتصاد التطبيقي
ال يـــســتـــطــيـــعــون قـــراءة االقــتـــصــاد
شاكل. كنهم حتليل ا العراقي إذ ال 
ـسـتـقـبل ـكـنـهم الـتـنـبـؤ  وعــلـيه ال 
اقـتـصـاد هذه الـبالد ألن الـعـراق خالٍ
مـن الــقــراءة الــعـــلــمــيــة احلـــديــثــيــة
فالعراق بعيد عن التفسيرات العلمية
ــصـالح والــبـلــد يـســتـمع لــسـيــاسـة ا
اخلـــارجــيــة فــالــعــراق يــدار من قــبل
رجــال أعــمـال ســيـاســيـ إذ لــو كـان
يـسـيـر عـلى وفق منـهـجـية اقـتـصـادية
عـلمية وخـطط استراتيجـية الستطاع
أن يـتـجـاوز هـذه احملـنـة االقـتـصـادية
ـــكن لـــلــخـــبــراء الـــتــنـــبــؤ عـــدنـــهــا 

مـنذ تأسيـس الدولة العراقـية في العام
ـراحل 1921 مــر الـبـلــد بـالـعــديـد من ا
لطخة واحملـطات التاريخية الـصعبة ا
بـالـدم حتاكي الـسنـوات األخيـرة التي
ســمــيت ســنــوات الــتـحــريــر واحلــريـة
قراطية في الـعراق لكنه لم يكن والـد
ــشــاكل واألزمـات مــعــقــداً ومـلــيــئـاً بــا
كــالـذي يـحـدث اآلن حــتى في سـنـوات
نــظـام صـدام حـسـ الـذي فـرض أكـبـر
ـــنـــطــقـــة عـــلى دولـــتــ حـــربـــ في ا
جــارتــ وعــلـى مــســتــوى الــصــعــيـد
احملـــلي فـــثــمـــة: األنـــفــال والـــقــصف
الـكـيـمـياوي والـتـطـهيـر الـعـرقي لألمة
الــكـرديـة واالعــدامـات لـبـقــيـة الـشـعب
ـعــارضــ ... إال أنه لم الــعــراقي مـن ا
يــــحل اخلــــراب والـــدمــــار في جــــمـــيع
مــنـاحي وتــفـاصــيل احلـيــاة الـيــومـيـة
. في الـوقت ــسـتـقـبـلـيـة لــلـعـراقـيـ وا
الــذي كُــتب لــلـعــراقــيـ دســتــوراً عـام
 2005 وصــوتـوا له بــنـسـبـة 80 ولـكن
اآلن وعـــــلى الــــرغم مـن أنه وبــــعــــد أن
أصـبح للـعراق دسـتور مـدني ال توجد
أيـة فـلسـفة اقـتـصاديـة وال يوجـد لديه
أي نـظـام اقـتصـادي مـطبق يـتـبعه ?إذ
إنـه ال يعرف أي نـظام اقتصـادي يتبع
فـبعد كل دورة انتخابيـة تع تشكيلة
وزاريــة جـديـدة ويـأتي فـريق آخـر إلى
مــقـاعــد الـسـلــطـة الــكل يـشـبـه بـعـضه

إلـى ارتفاع الطلب على الدوالر مقارنة
بالدينار العراقي.

2- واســـتـــنـــادا إلـى قــانـــون الـــطـــلب
ركـزي العراقي والـعرض فإن الـبنك ا
اضي يعرض أقل من اآلن مـقارنة بـا
دوالر. إضــــافـــة إلى ذلـك  زاد مـــعـــدل
الــطـلب  لـذلك عـنــدمـا يـكـون الـعـرض
أقـل والـطــلب مــرتــفـعــا فــإنه ســيـرفع
قــيـمـة الـدوالر. طـبـعـاً إذا كـان الـشـراء
والــــبـــيع والــــبـــيت الـــتــــجـــاري عـــلى
ــســتـوى احملــلى بــالـديــنــار لم يـكن ا
لـيرتـفع بهذه الـطريقـة ألن الدوالر هو
عـمـلـة شـبه رسـمـيـة فـي جمـيـع أنـحاء
الــعــراق وإقــلــيـم كـردســتــان. مــعــظم
الـصـفقـات الـتجـاريـة والبـيع والـشراء
بــالـدوالر األمـيــركي ولـيس بــالـديـنـار
وعــلى رأس كل شـيء  يـتم اســتــيـراد
الـبضائع بكميات كبيرة وهذا يتطلب
ـنـتج احملـلي عــمـلـة الـدوالر لـو كـان ا
سـتوى وسد االحـتياجات عـلى هذا ا

ا لم يكن هكذا اآلن. الداخلية ر
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3- وجـــود عـــدد مـن شــركـــات الـــبـــيع
والــشــراء الــوهــمــيــة لــلـدوالر والــتي
ـركزي تـشـتري بـسعـر أقل من الـبنك ا
الـعـراقي ثم تـبيـعـهـا بسـعـر أغلى في
الــســوق الـســوداء وهـذا مــا جـعــلـهم
يـتالعـبـون بـسـوق الـعـمالت بـالدوالر
ـــرجح أن يـــقـــفــز عـــلـــيه والـــذي مـن ا
ويــغــيـرون في الــبــورصـة . أو بــشـكل
غــيــر قــانــوني كــمــا يــقــال يــهــربـون
الـعملة إلى الدول احمليطة مثل سوريا
وتــــركـــيــــا وإيـــران  ألنـــهــــا واجـــهت
ـــالـــيـــة وقـــيم احلـــصـــار واألزمـــات ا
عـمالتهم فـي انخفـاض مسـتمـر. ويعد
الـعراق أحـد مصـادر  االستـحواذ على
الـدوالر األمـيـركي عن طـريق الـتـجارة
ـبــاشــرة لـلــعـمالت أو الــشــراء غـيــر ا
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بغداد

تــغــر رئـيس الــوغـد.. آسـف مـعــالـيك
ـبـلغ اقــصـد رئــيس الـوفــد واعـضـائـه ا
ـذكـور وكـلٍ بـحـسـب الـكـروة ــفـقــود ا ا
الــتي دفــعــهـا بــاإليــفـاد هــتف مــعــالـيه

منتشيا :
ـ الـــلـه اكـــبـــر.. هـــا قــــد عـــاد احلق الى
نـــصــابه بــهـــمــتــنـــا ونــزاهــتـــنــا نــحن
.. لن نـفـرط ولـو ـصـلـحـ ـسـؤولـ ا ا
بـسـنت واحد مـستـقبال .. لـقد ولى زمن

فسدين الى غير رجعة الفساد وا
رد مرؤوسه بحرج :

ـ صــحـــيح مــعــالــيـك.. صــحــيح... لــكن
شـكـلـة انّ هذه ـشـكـلة لـيـست هـنـا.. ا ا
ــؤتـمــرات والــدراســات قـد الــلــجــان وا

كلفت الدولة  500ألف دوالر !!
ـصـلـح فـتـسـاءل عـاجـزاً ذُهل مــعـالـيه ا
وقـد سُــقط في يـديه شـابـكـأً يـديه حـول

رأسه :
ـ فما تراني فاعل إذاً ?

رد الـرجل بـابـتـسـامـة عـريـضـة مـشـرقة
سائل : وهو اخلبير في هذه ا

ـ ال اسـهل من ذلك ,احلـل هـو ان تـصدر
مـعـالـيك امـرا بـتـشـكـيل جلـنـة.. جلـناب

الوكيل.. فيصدر امرا حلضرة.....
   وهــنـا غــادره مـعــالـيه نــافـد الــصـبـر
واحلــيــلـة فـي حـ كــان الــرجل لم يـزل
يـلف ويـدور حـول فـخامـته.. ومـعـاليه..

وجنابه.. وحضرته !!!

ي { كاتب واكاد

معاليك 
ـ وماذا اتخذ من اجراء ?

ـ فـورا وجّه فـخامـته.. لـدولته.. ان يـأمر
مـعـاليـه.. ليـأمـر جنـابه.. فـيأمـر حـضرة
ــديــر الـعــام بـوجــوب تــشـكــيل جلــنـة ا
ثالثــيــة مــشـتــركــة من الـوزارة وهــيــئـة
ـانـيـة الـنــزاهـة.. وجلـنـة الـنـزاهــة الـبـر
لـلتحقيق في مـخرجات اللجـنة السابقة
ــشــكــوك في امــرهـا والــتي شــابــتــهـا ا

الفساد.. والعياذ بالله
ـ ها... ثم ماذا .. اختصر ?!

ـسـتـنـد ألمر ـوجب امـر حـضـرتـه.. ا ـ 
سـتند ـستنـد ألمر معـاليه.. ا جـنابه.. ا
ـستـنـد لـتوجـيه فـخـامته ألمـر دولـته.. ا
عنية التي  تـشكيل اللجنة الـثالثية ا
وجــــدت بــــعــــد طــــول اجــــتــــمــــاعـــات..
ومـؤتـمـرات.. ودراسات.. ومـقـررات بأنّ
البتّ في قضية الكراوي ليس من ضمن
تـخصـصها  ,ورأت قـدر تعلـق االمر بها
مفاحتة وزارة النقل بوجوب تخصيص
جلــنـة مــهـنــيـة تــخـصــصـيــة (كـرويـة)..
الــكــرويــة اقــصــد مــعــالـيـك نــسـبــة الى
الــكــروة ال الــكــرة  ,بــاعــتــبــارهــا جــهـة
االخـــــتــــــصـــــاص.. واالمـــــتـــــصـــــاص..
امـتـصـاص نقـمـة الـشعب الـهـادرة.. إثر
سماعه قضية الفساد السادرة في غيها
اسـتفـسر معـاليه بـعيـنيه أنْ ثم ماذا ?..

كبوس فقال : رؤوس ا فاستطرد ا
ــــــهــــــني ــــــوجـب هـــــذا الــــــقــــــرار ا ـ 
ـــوضــوعـي.. الــعـــظــيم الـــســلـــيم رفع ا

ـــديـــر الــعـــام الـــســـابق شـــكّل جلـــنــة ا
حتـقيقيـة ورفعت نتائـجها وتوصـياتها
الـى جــنـــاب وكــيـل الــوزيـــر الـــســابق..
ورفـــعــهـــا بـــدوره الى مــعـــالي الـــوزيــر
الـــســابق.. فـــرفــعــهـــا بــدوره الى دولــة
رئـيس الوزراء السـابق.. فرفـعها بدوره
الى فـخامة رئيس اجلمهورية السابق ,
عـــلى اعــتـــبــار انّ مــكـــافــحــة الـــفــســاد
ـفسدين مـسؤوليـة تضامـنية ب كل وا
ــســؤولـ الــرئــاســات والــسـلــطــات وا

كفريق إصالحي واحد
رد معاليه بغضب :

ـ وماذا كانت النتيجة ?
ـ تــوصـلت الــلـجــنـة الى تــبـرئــة سـاحـة
بلغ رئـيس الوفد.. فلـقد تب بـأن هذا ا
ـهــدور او اخملـتــلس كـان من الــعـظــيم ا
ضــمن نــثـريــات (كــراوي) الـوفــد اثــنـاء
ـعني  ,وبـاعـتـبـار ان تـنـقـله في الـبـلـد ا
الـــكــراوي ال دين لــهــا.. آسـف مــعــالــيك
اقصد ال فواتير لها لتعذر ذلك عمليا

اُصـيب بـالسُـعار مـعـاليه احلـازم.. الذي
هـو لـلشـعب خـادم... وخادم ربك ,صـرخ

بوجهه صرخة كادت تسقط بنطاله :
ـــــهـــــزلــــة ?!!.. 500 دوالر ـ مـــــا هـــــذه ا
بـأكمـلهـا تُصـرف على الـكراوي.. أيـعقل
هــذا ?!!.. ألم يــكن هــنــاك تــنــسـيـق بـ
سـفـارتـنا والـوفـد لـتأمـ وسـائل الـنقل
مـجـانـا ?!.. مـا هـذا االسـتـهـتـار بـأمـوال

الشعب ... (الله ال يوفقنا) !!!
ـ وهــو ذات مـــا قــاله فــخــامــة الــرئــيس

ـصلح اخلطـير استـدعى مدير مـكتبه ا
هدورة او وسـأله عن مصـير االمـوال ا
اخملــتــلــسـة فــهي تــعــدِلْ وفق الــســعـر
احلـالي لـلـدوالر بعـد ارتـفـاعه وهو من
ضـمن االصالحـات في عـهـد حكـومـتـنا
االصالحـية اجلـديدة اجملـيدة الـرشيدة
800 ألـف ديـنـار عـراقي فــكـيف سـيـثق
بـهم الشعب وهـو الذي يعد ـ كـما بقية
احلـكومة ورئـيسهـا ـ كخادم لـلشعب...

وخادم ربك ?!.
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ـــشـي عـــلى ــــكـــتـب  جــــاءه مـــديــــر ا
اسـتـحـياء وهـو يـخـبره تـمـلـقا وتـزلـفا
بــأنّه خــيــر من اُســتــيـزر فــهــو الــقـوي
ـــعـــالــيـه مــآل االم ,وطـــفق يـــوضح 

صفقة الفساد العظمى هذه :
ـ مــعــالـيـك.. نـحـن بـالــتــأكـيــد لم.. ولن
ــا عـرف حــضـرة نــسـكت قــطـعـا ,فــحـا

صـــارم.. حـــازم.. حـــاسم ال تـــأخــذه في
اإلصـالح لومـة الئـم.. او نومـة نـائم في
ستوزر ان. هو معالي الوزير ا البار.. 
حــــديــــثــــا ضــــمن حــــكــــومــــة اإلصالح
والــفالح.. واإلصــطالح والــتـفــاح الـتي
جـاءت بالطبع إلحقاق احلق.. وتصغير
الــشق.. في وضـعـنـا الــبـائس الـيـائس.
دخل مـكتبه وعـينيه تـقدح شراً وشراراً
فـلـقــد تـنـاهى الى مـسـامع مـعـالـيه بـأنّ
هــنــاك صـفــقــة فـســاد عــظـمى مــخــزيـة
ـوفد مـجـزيـة.. تـاريـخـيـة حـول الـوفـد ا
لــدولــة مــجــاورة إبــان مــعــالي الــوزيـر
الــســـابق وفــيــهــا  هــدر او اخــتالس
مــــــــبــــــــلـغ وقـــــــدره 500 دوالر مـن دون
ادراجها في الفواتير او تبويبها ضمن

اي باب من ابواب الصرف. 
ــا وضع عــجــيــزته الــكــبــيـرة عــلى حــا
كـــرســـيه الـــوثـــيـــر.. كـــرسـي الـــوزيــر..

ــديــر الــعـــام مــذكــرة بــهــذا حــضـــرة ا
اخلــصـوص بـتـبـني قــرار الـلـجـنـة الى
جـنابـه.. فرفـعهـا الى معـاليه.. فـرفعـها

الى دولته.. فرفعها الى فخامته
اسـتـنـد مـعـالـيه بـرأسه عـلى كـفـة داللة
عـــلى نــفـــاد صــبـــره وقــال بـــأنــفـــعــال

وعصبية :
W¹œUOŠ WM'

ـ ومــــاذا كـــــان تــــوجــــيه فـــــخــــامــــته..
خلصني?!

ـ وجّـه فــخـــامــته.. لـــدولــتـه.. ان يــأمــر
مـعالـيه.. ليـأمر جـنابه.. فـيأمـر حضرة
ـديــر الـعـام بـتـشـكـيل جلـنـة حـيـاديـة ا
مــهـنـيـة من كــراج الـعالوي.. لـلـبت في
امــر الـكــراوي وعـلى بــركـة الــله.. وقـد

كان
ـ هــا.. ومــاذا كــان قــرار الــلــجــنــة ?!...

ارحم امي
ـ بـعـد طـول اجـتمـاعـات.. ومـؤتـمرات..
ودراسـات.. ومـقـررات تـوصـلت الى انّ
الــكـراوي كــان مـبـالــغـا بــهـا جــدا فـقـد
خـمنت اللـجنة الـقيمة احلـقيقـية لها ال
تــتــجــاوز في اســوأ االحــتــمـاالت 489
ــا دوالر و 20ســـنــتـــا حتــديــداً  ,اي 
يـعني ان هناك اخـتالس او هدر قيمته
ــال الــعـام  10دوالر و 80ســنــتــا مـن ا
هموم.. ظلوم.. ا وهي اموال الشعب ا
ـكـلوم فـهل رأيت ظـلمـا وفـسادا اكـثر ا
من هـذا مـعـاليك ?!.. لـذا قـررت اللـجـنة
في تـوصياتهـا قراراً تاريخـياً بوجوب
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كـان اسـمـاً عـلى مـسـمى فـالـصـحـويون
مِن أصــحـاب مـنـابـر لــهم حـريـة الـعـبث
بـالعقـول يتصـايحون غـيرةً على الـعفة
والدين وكأن بالبَصْرة ظهر دين جديد!
وجـوهـر الزَّعـيق أال يُـشغل الـشَّـباب عن
حـكـايـاتـهم وخـرافاتـهم وعـنـدهـا تُـغلق
. هـذا ولــسـان احلــال يـقـول: الــدكـاكــ
/ ُـلـصِـقـونَ بـعـرشِ الـلهِ مـا نـسجتْ »وا
أطــــمـــاعُـــهـم: بِـــدعَ األهـــواءِ والــــرِيّـــبـــا

عرة 1944). (اجلواهريّ قف با
Ê«eŠô« …uHſ

أقــول نـسـتـعــيـر الـتــسـمـيـة فــالـبَـصْـرة
أخـذتـهـا غـفـوة األحـزان خالل حـربـي
( (1988-1980و(1991) وثَّـالثة كـارثت
لـم تـــبق ولـم تـــذر يــــوم اخـــتــــيـــرت أمّ
قــصــرهـا بــوابــة الـزحف حــتى بــغـداد.
أخـــذت ســـمـــاؤهـــا لــســـنـــوات تـــمـــطــر
صــــواريخ وقـــذائـف تـــركت الــــنـــيـــران
نـخـيـلـهـا جـذوعـاً بال رؤوس ثم طـالـها

احلصار واخلراب بعد  .2003
ـدنـيَّة فـيـهـا تـلك التي اخـتـفت مالمح ا

انـتـهت الـدورة بـفـوز الـعِـراق وقـد فاز
بــثالث دورات ســابــقـات(/1979/1984
ــشــاركــة أنّ 1988). حـــرصت الــدول ا
تـــكــون الــبَـــصــرة راعـــيــة الــدَّورة(25)
فــالـعِـراق بـحـاجــة لـدملِ اجلـراحِ مـنـذ
زمنٍ وهـو يـعاقـر الـرعب: تفـجـير يـتبع
تـــفـــجـــيـــراً واخـــتـــطـــافــات تـــنـــتـــهي

باغتياالت. 
نـستعير »الصَّحوة «عـنواناً فال يبدو

انـتهت دورة كأس اخلليج العربيّ لكرة
الــقـدم بـالـبّـصـرة بــعـد عـشـرة أيـام مِن
ـهـرجـانــات الـفـنـيَّـة الـتي ــبـاريـات وا ا
امــــتــــدت من 9 إلى 19 يــــنــــايـــر 2023
واالحـتـفــاء بـضـيـوفـهـا وتـقـاطـر بـقـيـة
الـــعــراق إلـــيــهـــا. جنــحـت مع أنَّ قــوىً
حـاولت تـضـبـيب األجواء فال يـطـربـها
هـذا الـتَّالقي تـريـد بـقـاء الـعِـراق مـنـفذ

أزمات. 

مـاضـيـها وأعـطت كـلـمة افـتـتـاح الدَّورة
الــرَّائع لـرمـزهــا األسـطـوري الــسّـنـدبـاد
الـبـحريّ مـحـتـفيـةً بـاخللـيج الـذي أخذ

اً خليج البَصْرة. اسمها قد
كـان نشوء فرق الكالم والفـلسفة واللَّغة
ــعـتــز(قُـتل: من مــفــاخـرهــا وهـذا ابن ا
296هـج) يــــــدافـع عـن أبي نــــــواس(ت:
195هج: »تـأدب بالـبَصْرة وهي يـومئذ
أكــثــر بالد الــله عــلــمــاً وفــقــهــاً وأدبـاً«
)طـبقات الشُّـعراء). لذا مثـلها ال تنـهيها
األوجـاع سريعـاً ال نقول ذلك عـاطفةً أو
مـجـازاً إنَّمـا لـلنـخـلة جـذور ضـاربة في
الـعمق. نُـسب إلى الـشَّاعـر األمويّ مرار
الــعــدويّ وقـيل لــغـيــره في الــنَّـخالت:
َ / طـلـ ٍ ضــربنَ الـعِـرقَ فـي يـنـبــوعِ عـ
مــعــيـنـه حـتّى رويــنــا/ بـنــاتُ الــدّهـرِ ال
َ مـــحالً/ إذا لم تــبـق ســائــمــة يـــخــشــ
بـقيـنا)«ابن قُـتيـبة الـشِّعـر والشُّـعراء).
إنَّـه شِعر ولكنْ »إنَّ مِـن الشّـعرِ حـكمةً«
ـلـعب ). لـذا تــسـمـيــة ا )سُــ الـتَّـرمــذيّ

. بـ»جذع النَّخلة «أملني خيراً

ـــدن وأكـــثـــر بــــذلك الـــسَّــــبب أكـــثــــر ا
احلــصــون كــذلك كــانــوا أيــام الـعــجم
وأيـــام اجلــاهــلــيــة وعـــلى ذلك هم في
أيـام اإلسالم كما هـدم عثمـان صومعة
غــمـــدان وكــمــا هــدم احلــصــون الــتي
ــديــنـة وكــمــا هــدم زيـاد كل كــانت بــا
قـصـر البن عـامـر كـمـا هـدم أصـحـابـنا
بناء مدن الشَّامات لبني مروان)«كتاب

احليَّوان). 
ومـعـلـوم أنَّ إبـعـادَ أهلِ الـكـفـاءةِ أفـظعُ
مِـن هدمِ الـعـمران وخـسـارته وهـذا ما
حــصل بـقــسـوة وشــراهـة بــعـد خـراب
2003 بـــقـــانـــون اصــطـــلـــحـــوا عــلـــيه
ــســاءلــة بــاالجــتــثــاث ثم لــطــفــوه بــا
والــعــدالــة وبــاغــتــيــاالت وإقــصـاءات

منظمة ألهل الكفاءة. 
جنــد مــدنـاً تُــقـاس بــحــاضـرهــا الـذي
ستـقبلـها بعد سـيكون مـتكأً تـاريخيـاً 
حـ ومدناً ضـاع حاضرهـا باخلراب
وتـــأمـل مِن تـــاريـــخـــهــــا يـــســـعـــفـــهـــا
بـالنُّهـوض هي البَصْـرة التي حشدت

ـــوانئ مـــزهـــر أقـــامـــهـــا مـــديـــر عـــام ا
(ت: 1984) خـالل (-1958 الــــــــشّــــــــاويّ
1963). كـــــانت بـــــدايــــة مـــــصــــلـــــحــــة
ــوانئ(1919) مـــيــنــاءً وتــطــورت في ا
ـــوانئ (1956) لـــتـــكـــون مـــصـــلـــحـــة ا

العِراقيَّة. 
غّـيـر أنَّ هذا الـضَّابط الـبـغداديّ عـملـها
عـقل(دليـل اجلمـهوريَّة مـدينـة كامـلة بـا
ــا أسـس صـارت الــعــراقــيَّــة 1960) و
ـــشــاتـي. أحــبه الـــبــصْـــرة مِن أجـــمل ا
الـبَصريـون ألعماله اإلنـسانيَّـة ونزاهته
الـتي ال تشوبها شـائبة حتى جاء قرار

عزله(1963). 
كـانـوا رجـاالً ال يـعـرفـون الـطَّـائـفـيـة وال

خيانة مالٍ أو وطن. 
كــان عــزلـه مــثــاالً لــتــضــيــيع الــكــفــاءة
واإلخـالص وهكـذا كل ثـورة تـسـقط ما
ـــة يــرصــدهــا ـــارســة قــد قـــبــلــهــا 
اجلــــــــاحظ(ت: 355هـج) فـي تـــــــهــــــد
الـعُـمـران: يـطـمـسـون »آثـار مـن قبـلـهم
ـيـتـوا ذكـر أعدائـهم فـقـد هـدموا وأنْ 
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ـواطنـ بسـبب ارتفاع واد األسـاسيـة التي تـمس حياة ا هناك ارتـفاع كـبيـر بأسعـار ا
ـاضـية ـركـزي خالل األيـام ا سـعـر صرف الـدوالر واإلجـراءات الـتي اتـخـذهـا الـبـنك ا
كـانـت غـيـر مـوفـقـة لـلـتـعــامل مع هـذه األزمـة حـيث اشـار تــقـريـر سـابق لـ مـيـدل إيـست
عـنى هي تمـتلك مونـيـتور ان احلـكومـة العـراقيـة ستـواجهـها أزمـة في توفـير الـدينـار 
وظف ألن ركزي أن يؤمن لـها الدينـار لدفع رواتب ا الدوالر ولكن ال يسـتطيع البـنك ا
ـركـزي الـعـراقي ولـلشـهـر الـثـالث وصل مـتـوسط الـبـيع إلى 2.5 مـلـيار دوالر الـبـنك ا
وحـاجة احلكومة إلى 5.5 مليار دوالر في الـشهر; لـذلك هناك عجـز بنحو ثالثـة مليار
ـبـلغ كبـير ـركزي يـجب أن يؤمن 5-4 تـريلـيـون دينـار وهذا ا عـنى أن البـنك ا دوالر 
ـزيـد من عـمـلـة الـديـنـار وهـذا االجراء جدا لـن يسـتـطـيع أن يـؤمـنه إال من خالل طـبع ا
سيؤدي إلى ارتفاع مـعدالت التضخم وتـلك معادلة طبيـعية وبالتـأكيد فأن هذا االجراء

. واطن سيترك أثارا سلبية على ا
ـركــزي واحلـكــومـة اتــخـذا قــررا أمـنــيـاً من خالل اعــتـقــال عـدد مـن اصـحـاب الــبـنـك ا
الصيرفـات والتجار وهذا اإلجراء ستـكون له تأثيرات عكـسية  من خالل احداث حالة

من الرعب في سوق صرف الدوالر وغلق بعض محالت الصيرفة.
ـصارف مـحدد بـآليـة مـعيـنة مـنهـا توفـر الفـيزا اعتـقد أن بـيع الدوالر لـلمـواطـن عـبر ا
كن كشف أي شخص يأتي وتذكرة سفـر وهذه اإلجراءات تتم عبر منصة إلـكترونية 
بفـيـزا أو تـذكـرة سـفـر مـزورة أو احلـصـول عـلى الـدوالر من مـصـارف مـتـعـددة. وهذا
ـصـارف ال تسـتـطـيع أن تـبـيع كل حـصـتهـا األسـبـوعـية ـكن أن يـؤثـر الن ا األجراء ال 
سـافرين محدود وهذا ما تسبب بتراجع البيع النقدي أضافة إلى أن مكاتب فأعداد ا
عـنى لـيس بالـضرورة أن تـكون حـصتـها من وشـركات الـصـرافة تـشتـري من السـوق 

ركزي. البنك ا
أذن مشكلتـنا اليوم ال حتل بالسفر وتأم الدوالر لـلمسافرين باحلواالت النقدية حيث
إن هناك عجـزا في مبالغ احلواالت النقدية بشكل يومي يتراوح ب الـ 70 إلى 100
ركزي يتضح شكلة فمن خالل النشرة التي يصدرها البنك ا مليون دوالر وهـذه هي ا
ـركزي من 32 ـصارف الـتي كـانت تشـارك بـنافـذة الـبـيع في البـنك ا أنـخـفاض عـدد ا
مصرف إلى  10مصارف بـسبب تقرير الـبنك الفيـدرالي االمريكي الذي أشار إلى أن
هـنـاك حواالت تـرفض والـسـبب يـعود إلـى جمـلـة أسـباب واحـدة من هـذه األسـبـاب هو
ـصـارف وشـركـات الـصـرافـة بـتـقـد مـسـتـنـدات أو فـواتـيـر وهـمـيـة أسـتـمـرار أغـلب ا
ـصـارف غـيـر الـكـامـلـة حـيث فـرض الـبـنك والـسـبب اآلخـر يـكـمن في مـعـلـومـات تـلك ا
صـارف الـعـراقـيـة أن يـقدم ـركـزي بـتـوجيـه من الفـيـدرالي االمـريـكي عـلى الـتـاجـر وا ا
معـلـومـات كـامـلـة ابتـداءً من الـشـخص الـذي يـرسل احلـوالـة في بـغـداد وإلى الـشخص
ـســتـفـيـد وفي أي دولـة مـن الـدول كـالـصـ أو تــركـيـا مـثال وهل شـحــنت الـبـضـاعـة ا
لـلـعـراق? ومن أي مـنــفـذ حـدودي تـدخل الـبـضـاعـة?. وهـذا سـبب الـعـزوف عن الـدخـول
ـركزي بـاألسمـاء الـصـريـحـة عـبر الـنـافـذة; الن ذلك يـتـرتب عـلـيه التـنـسـيق بـ الـبـنك ا
واجلـمارك والضريـبة; ألن الهـيئة العـامة للـضرائب حتاسب عـلى إجمالي مـبلغ احلوالة
ـتـحـقق من احلـوالـة وهـذا مـا يـدفع الـتـجار إلـى شراء الـدوالر من ولـيس عـلى الـربح ا

السوق النقدية لتمويل العملية التجارية.
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وضــعف اخلــبــرة و اجلــهل بــاألنــظــمـة
ـروريـة والقـيادة حتت تـأثيـر الكـحول ا
و إهـــمـــال أنــظـــمــة الـــسالمـــة واألمــان
ركـبة والـعوامل والـتشـتت عنـد قيـادة ا
الــنـفــســيـة والــسن ومـحــدوديـة اإلدراك
ــروري هـو ــشـاة واخلــطــأ  وأخــطــاء ا
خـروج الشـخص في سلوكه وتـصرفاته
عن الــنـطـاق الـذي رســمه الـقـانـون وقـد
ـــشــرع الــعــراقـي صــور اخلــطى أورد ا
ـــرور الـــعــراقي ـــروري  في قـــانــون ا ا
ـركـبـة بـإهـمـال أو رعـونـة وهي قـيـادة ا
وعـدم االحـتـيـاط  و عـدم إطـاعـة األوامر
ـــروريــــة و ان اجلــــرائم واألنــــظــــمــــة ا
ـرورية من جـرائم احلق الـعام الذي ال ا
يـــتــوقف حتــريـــكــهــا عــلـى شــكــوى من
اجملـني عـلـيه حـيث بـإمـكـان كل من عـلم
ـة مرورية حتـريك الشكوى بـوقوع جر
ــرور بــاتت اجلـــزائــيــة  وان حـــوادث ا
تـهدد حيـاة االنسان إذ تشـير الدراسات
ــركــبـات إلـى أن عـدم الــتــزام سـائــقي ا
رور يـترتب عـليه بـأنظـمة وتـعلـيمـات ا
روريـة والتي ازديـاد نـسبـة احلـوادث ا
رور تـعتـبر من أقصى مـظاهـر مشكـلة ا
وقــد أصـبــحت اخلــسـائــر الـنــاجتـة عن
ـروريـة تـفـوق بـصـفـة عـامـة احلـوادث ا
كـل أنواع اجلـرائـم األخرى حـيـث تؤدي
إلـى ارتفـاع مـعدالت الـقـتل و اإلصـابات
غـيـر الـعمـديـة بـاإلضـافة إلى الـتـكـاليف
ـــصـــابـــ أو ـــاديــــة ســـواء لـــعالج ا ا
ــتـضــررين  و مـا يــنـجم عن تــعـويض ا

ـــة ــــرقم (8© لــــســـنـــة  2019 اجلــــر ا
ـــــروريـــــة و الشك ان هـــــذا مــــســـــلك ا

محمود.
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ـــــشـــــرع إيــــراد فـــــلـــــيـس من واجـب ا
ة ـا انه يـضع لـكل جـر تـعـريـفـات طـا
قررة نص يـب أركـانهـا والعـقوبـات ا
ـة لــهــا إال ان ابــرز خــصــائص اجلــر
ركـبة وهو ـرورية تـتجـلى في قائـد ا ا
ا ـركبة  الـسائق الذي يـتولى قيادة ا
ـركــبـة تـعـتـبـر من فــيـهـا الـدراجـات وا
ـة الـعــنـاصـر األسـاسـيـة لـقـيـام اجلـر
ـــكـن تـــصـــور وقــوع ـــروريـــة إذ ال  ا
ـركــبـة إمـا ــروريـة بــدون ا ـة ا اجلــر
الــعـنـصــر الـثـالث فــهـو الـطـريق إذ ان
ـــروريــــة تـــقع عـــلى اغـــلـب اجلـــرائم ا
ـــروريــة ال تـــقع الـــطـــريق واجلـــرائم ا
بـالـصدفـة بل نـتيـجة ألسـبـاب مبـاشرة
أو غـير مباشرة منها السرعة الشديدة

ـروريـة مـشـكـلـة تـعـاني تـعـد اجلـرائم ا
مــنــهــا اغــلب دول الــعـالـم إذ أصـبــحت
تــشــكل خــطــرا يــهــدد حــيــاة االنــســان
خـصـوصـا بعـد زيـادة إعداد الـسـيارات
ومــــعـــاكــــســـته مـن ارتـــفــــاع مـــعـــدالت
ـــروريــــة ومـــا يـــرافـــقه من احلـــوادث ا
خـسائر في األرواح وإصابات قد تؤدي
ـة وخــســائـر في إلى عــاهــات مـســتــد
صالح العليا متلكات وان ا األمـوال وا
ألي مــجــتـمع تــســتـدعـي الـعــقــاب عـلى
ــنــطق اجلــرائـم وال يــخــرج  عن هــذا ا
ــروريـــة و من هــنـــا جــرمت اجلـــرائم ا
ـاط ـروريـة الــكـثــيـر من أ الــقـوانــ ا
الــسـلــوك اإلنـسـانـي ألجل كـفــالـة حـفظ
ـستخدمي الطريق من الـسالمة العامة 
ســــائـــقــــ ومــــشـــاة وركــــاب بــــســـبب
ركبـات و ما قد يترتب على اسـتخدام ا
ذلـك من إضـرار مــاديــة و بــشــريـة  ولم
رور شرع العراقي في قانون ا يـعرف ا

اآلم نــفــســيـة و اإلحــزان الــتي تــصـيب
ـتــوفـ لـذلك سـعت ــصـابـ وا ذوي ا
اجملــتـــمــعــات إلى مــواجـــهــة مــشــكــلــة
ـــرور و الــعــمل عــلى حــلــهــا حــوادث ا
واحلـــد مـن أثـــارهـــا نـــظـــرا خلـــطـــورة
جــرائـمـهــا الـتي تــهـدد حـيــاة االنـسـان
ـشــرع الــعـراقي في قــانـون وجنــد ان ا
ــــرور الــــنـــافــــذ تــــنـــاول اإلصــــابـــات ا
اجلـــســـيـــمـــة الـــنــاجتـــة عـن احلــوادث
ــروريــة ولم يــتــطــرق إلـى اإلصــابـات ا
ادة الـبـسـيـطـة وهـذا مـا نـصت عـلـيـه ا
ــرور والــتي عــاقــبت (35© مـن قـانــون ا
بـاحلبس مدة ال تقـل عن ستة أشهر وال
تــزيـد عــلى ســنـتــ أو بـغــرامـة كل من
احــدث بــالــغـيــر أذى جــســيم أو عــاهـة
ـركـبة دون ـة بـسـبب قـيـادته ا مـسـتـد
مـراعاة الـقوانـ و األنظمـة والبـيانات
رور أو بـسـبب عدم تـوفر وتـعـليـمـات ا
ـركـبـة إما ـتـانـة واألمـان في ا شـروط ا
ـادة (36) فـقـد تـنـاولت عـقـوبة كل من ا
تــــســــبـب في مــــوت شــــخـص وهي من
اجلــنــايــات وجنــد من الــضــروري بـذل
ـرورية اجلـهـود لالهـتـمـام بـالـتـوعـيـة ا
ــنــاهج الــتـثــقــيــفــيـة من خـالل وضع ا
والـعـمل بـاإلشارات الـضـوئـية وتـفـعيل
ـرور وخصـوصا فـيمـا يتـعلق قـوان ا
ــركــبــة بــدون إجــازة ســوق بــقـــيــادة ا

رور . وااللتزام بقوان ا
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وبـرامج الوزارات التي تـنوي تنـفيذها
قبلة" . للمرحلة ا
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تــعــود أســبــاب ارتــفــاع ســعــر صــرف
الــــدوالر أمــــام الــــديــــنــــار الــــعــــراقي
ـــواد الســــتــــيــــراد أغـــلـب الــــســـلـع وا
الـغذائية وبـالتالي فأن السـوق يعتمد
بـصــورة أسـاسـيـة عـلى سـعـر الـدوالر
وكــلــمـا ارتــفع ســعـر الــدوالر ارتــفـعت

واد" . األسعار في األسواق جلميع ا
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اخلـــزانــة األمــريــكـــيــة ســبـب تــضــخم
الــعــمـــلــة الــعــراقــيــة من خالل فــرض
ضــوابط أكـثــر صـرامـة عــلى تـعـامالت
الــبـنــوك الــتـجــاريـة الــعــراقـيــة حـيث
تــســتــغل قــدرتــهــا عــلى ضخ ســيــولـة
الـدوالر الى الـعـراق فـي محـاولـة خـلق

ازمة اقتصادية.
وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا

ال يـخـتـلف اثنـان عـلى أن أزمـة الدوالر
ــواطن الـبــسـيط بــسـبب تــثـقل كــاهل ا
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة ارتـــفـــاع أســــعـــار ا
واضطراب احلركة التجارية في البالد
رغـم اإلجــــراءات االحـــــتــــرازيـــــة الــــتي
اتـخـذتهـا حكـومـة السـيد مـحـمد شـياع
الـسوداني منها حتويل مـبيعات البنك
ـركـزي إلى منـصـة إلكـتـرونيـة جـديدة ا
لــبــيع الــدوالر واحلــواالت اخلــارجــيـة
هــــــذا من جــــــانب ومـن جـــــانـب اخـــــر
ـــركــزي اســـتـــبــدال مـــحـــافظ الـــبـــنك ا
الـعـراقي وهي تعـتـبر "خـطوة بـاالجتاه
الـصحـيح". رغم التـحديـات التي رافقت
احلــكـومــة مـنـذ تــسـنم الــسـوداني دفـة
احلــــكم أواخـــر 2022 وحلــــد االن انه"
ـــــعــــد في يـــــعــــمـل حــــسـب اجلــــدول ا
الـــبـــرنـــامج احلـــكــومـي الــذي صـــادقهُ
ــثل الـرؤيـة مــجـلس الــوزراء والـذي 
ـسـتـقـبلـيـة لـلـحكـومـة ويـتـرجم خطط ا
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جـمـع الـعـراقــيـ بـأســرهم وبـعث
رسـالـة لــلـعـالم مـفـادهـا أن الـعـراق
عاد ونـهض مـتمـنيـاً دوام النـجاح

للمنتخب العراقي وأكد دعمه له.
كــذلك شــكــر نــيــجــيــرفـان بــارزاني
ـــنـــظـــمــ مـــحـــافظ الـــبـــصـــرة وا
والـقـوات األمنـيـة وجـمـيع اجلـهات
الــــــتـي أدّت دوراً مـن أجل إجنــــــاح

البطولة بحسب البيان.
ـمـثـلةُ وفي سـيـاق مـتـصل هـنـئت ا
اخلــــاصّـــــة لألمـــــ الــــعـــــامّ لأل
تحدة في الـعراق جينـ هينيس ا
نـتخب الـوطنيّ بالسخـارت وفـدَ ا

الفائز بكأس خليجي 25.
وأكــدت بالسـخــارت خالل لــقـائــهـا
ـنـتـخب أن الـفـريق الـعـراقي قـدّم ا
مـلــحــمـةً بــطـولــيــةً في مــنـافــسـاتِ
خـلــيـجي 25 وإنه اسـتــحقَ الـلـقب

عن جدارةٍ واستــــــــحقاق.
وأضــافت إنـــهـــا مــعـــجــبـــة بــأداء
وروحية الالعب اجلـماعيّة وإنها
حضرت مباراةَ العراق والسعوديّة
ــيـــزةً في كل شيء" الــتـي كــانت 
مـــــشـــــيــــدةً بـ"دعـم اجلــــمـــــاهـــــيــــر
ومــؤازرتـــهــا والـــتي كـــانت الفـــتــةً

للعالم أجمع.
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ـركزي بـبنـاء األجـسام اخـتبـارات لالعبي مـنتـخـباتـنا الـوطنـية احلـاصلـ على مـراكـز متـقدمـة في بطـوالت العـراق للـفـئات فـيزك وكالسـيك وبدي بـلدنك شـباب اقـام االحتاد ا
. ؤهلة لتمثيل العراق خارجياً ومتقدم وماستر حتضيراً الختيار العناصر ا

درب الختيار الالعب نتخب الوطني أحمد قادر بالتنسيق مع جلنة ا وقال رئيس احتاد الـلعبة فائز عبد احلسن في تصريح صحفي إن االختبارات جرت في قاعة مدرب ا
ؤمل أن تستضـيفها العاصمة اإليرانية طهران لـلمدة من اخلامس عشر ولغاية التاسع عشر اجلاهزين فنيـاً وبدنياً لغرض تمثيل العراق في بطولـة مستر يونيفرس التي من ا

قبل في تركيا. قبل فضالً عن الالعب الذين سيشاركون في بطولــة رافائيل سانتوكا التي جتري للمدة مــن الثالث ولغاية اخلامس من آذار ا من شباط ا
ية وحتـقيق نتائج جيدة منها الفوز بلقب كـأس آسيا للمرة الثانية على التوالي (2021و2022) وأصبح لدينا أكثر وأضاف عبد احلـسن أن اللعبة جنحت بالوصول إلى العا
ـراكز األولى فـرقياً من فريق بـإمكـانهم الـتنافس في مـختـلف البـطوالت وجمـيعـهم قادرون علـى حتقيق األوسـمة وبـالتالي فـإن هذا األمـر سيـعزز فرص حـصول الـعراق على ا

وفردياً.
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يـبدو انـنـا أدمنـا بعض االفـعال والـتـصرفـات غيـر االعتـيـادية ومـنهـا االحتـفال
بـالغ بفوز منتخبنا بكاس خليجي (25) بعـد غياب عن لقب البطولة منذ عام ا
1988 من خالل الـفـوز الـذي حـقـقه منـتـخـبـنـا على نـظـيـره الـعـماني بـ(3-2)

على ملعب البصرة الدولي .
اتفقـنا كمتابع ومهتم بالـشان الكروي والرياضي بان الفوز بكاس اخلليج
كان مهـما لكرتنـا العراقية واسهم في اعـادة روحية الفوز لـلفريق بعد عام من
النـكسات واخلسارات  وكان اجلميع سعداء الـتنظيم وباهل البصرة وكرمهم
والـذين رسـموا لـوحـة مـشرفـة من الـضـيافـة الـعـربـية االصـيـلـة قل مثـيـلـها في
ـنـطــقـة واســهـمت في حتــسـ صـورة الــعـراق في وســائل االعالم الـعــربـيـة ا

ية . والعا
اليوم مـر اسبوع بالكامل على نهـاية مباراة منتخبنـا الوطني والتتويج بالكاس
ـبـالـغـة مـتــواصـلـة بـاالحـتـفـال بـكـأس خـلـيـجي (25) وقـد يـصـاب ومـا زالت ا
ـضـون جـوالت الالعـبـ بـالـغـرور ويـفـقـدون جـادة الـصـواب السـيـمـا وأنـهم 
ترفيـهيّة واحتـفاليّة  ولن يكـونوا جاهزين للـعب من جديد في أنديـتهم باجلولة

الـ 13 من الدوري ألنهم يعيشون فترة الراحة السلبيّة .
في كّل أنديـة العالم عنـدما تنتهـي البطولـة الرسميّة يـلتحق الالعـبون الدوليّون
بـعـد يومـ من انـتـهاء الـتـزامهم فـيـهـا كمـا حـصل في كـأس العـالم األخـيرة
وتـعـطي إدارات بـعض األنـديـة إجـازات لـبـعض الالعـبـ أو تـريـحـهم وتـنـطـلق
عجـلة الـدوري من جديـد من دون تأخـير لـوجود الـتزامـات وتعـاقدات رسـمية

. ب الطرف
ويبـدو ان العبيـنا في الدوري الـقطري والـكويـتي كانوا مـلتزمـ بهذه الـقواعد
الـصارمـة والـتـحـقـوا بانـديـتـهم بـعد نـهـايـة مـشوارهـم في بطـولـة خـلـيجي 25
رخية شاركة مع فريقه ا ن حس من ا بالبصرة  وتمكن مهاجم منتخبنا أ
ـباراة التي ـرمى األهلي في ا بالـشوط الـثاني وسجل هـدف التـعادل لفـريقه 
انـتـهت بـ(2-2) ولـعب جنم وسط مـنـتـخـبنـا أمـجـد عـطوان مع فـريـقه الـشـمال
الـذي خـسـر مـبـاراته أمـام الدحـيل (0-2) وشـارك مـهـاجـمـنا آسـو رسـتم مع
ـيـة وسجـل هدف فـوز فـريقه الـذي تـأهل لربع نـهـائي بطـولـة كأس فـريق الـسا
ـشاركـة مع فرقـهم بالدوري نـتخب عن ا أميـر الكـويت .فيمـا سيـغيب العـبي ا
ـمتاز متـاز الن األمر عـندنـا مخـتلف وال نـعيـر أهمـيّة لـعودة عـجلـة الدوري ا ا
للـدوران من جديد وال يهمـنا الوقت الضائع وكـيفية التخـطيط لتفاديه من أجل
ــسـابــقــات من خالل دعم خــصـوصــيــة األنـديــة او اجـبــار الالعــبـ اجنــاح ا
ـسابقـات في احتـاد الكرة فـانهـا سبق بضـرورة االلتـحاق بـفرقـهم.اما جلـنة ا
متاز لكنها عادت واعلنت عن وان حدّدت مـوعداً الستئناف مباريات الدوري ا
ـسـابـقـة ويجـعـلـهـا تـسـتـمـر الشـهر تـأخـيـره يـومـان وهـذا بـالـتاكـيـد سـيـضـر ا
الصيف احلارة علما ان التوقف استمر ألكثر من شهر بسبب خليجي (25)
ـنـتـخب الـفـائـز بـكـأس اخللـيج واسـتـمـر الـتوقـف بسـبب احـتـفـاالت وجـوالت ا
ُـدن العراقية وبـشكل غريب ال يدل على ختلف ا وسفـره القامة االحتفـاليّات 
االحترافية بالعمل الرياضي.ولألسف ال تمتلك إدارات األندية صوتاً مسموعاً
ـبـاريـات السـيمـا وأن احتـاد الـكرة او رأيا في قـرارات الـتـأجـيل أو انطالق ا
صدع رؤسـنا بشـعارات تطـوير اللـعبة والـعمل بشـكل احترافي وتـنظيم دوري

شاركة (18) نادياً . قبل  وسم ا للمحترف با
للتـذكير فان مدرب القوة اجلوية قحطان جثير شكا من تاخر التحاق الالعب
واجهـة الطـلبة في مـباراة صـعبه غدا بتـدريبات الـفريق اجلـوي الذي يسـتعـد 
اجلـمـعـة .كـنت اتـمـنى ان يـكون مـجـلس ادارة االحتـاد الـعـراقي اكـثـر حـرصا
عـلى مـنـظـومـة كـرة القـدم وان يـحـافظ عـلى وحـدتـهـا  الن الـعـامـلـ بـاالحتاد
الـذيـن لم يـشــمــلــوا بـالــتــكـر االخــيــر يــشـعــرون بــالـغــ واالجــحــاف النـهم
مغـيبـون.وكـان بامـكان االحتـاد ان يتـخذ قـرارا بان تـكر
قطـع االراضي والسيارات واجلـوائز العيـنية االخرى

هي من حق الـفـريق الـفـائـز  امـا االمـوال التي 
نتخب فسـيتم توزيعها على تخـصيصها لتـكر ا
بــقـيـة اعــضـاء اســرة االحتـاد او لــتـسـديــد بـعض

تراكمة على االحتاد. الديون ا
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ـؤهل عـادن / شركـة ديالى العـامة) بـدعوة مـقدمي العـطاءات ا يـسر (وزارة الـصنـاعة وا
وجب الوثائق القياسية االلزامية وبعكسه يهمل العطاء وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم 

مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهل والراغـب في احلصول على مـعلومات اضـافية االتصال ١-  على مـقدمي العطاء ا
(شـركـة ديـالى الـعــامـة) وعـبـر الـبـريـد االلـكـتـروني ( www.dialacompany.com) وكـما

قدمي العطاءات مع مالحظة مايلي: موضحة بالتعليمات 
قدمي العطاءات مع مالحظة مايلي:- وضح في ادناه وكما موضحة بالتعليمات   ا

أ. الـكـلـفـة الـتخـمـيـنـيـة للـمـنـاقـصة هـي (٧١٦٢٥) دوالر امريـكي (فـقط واحـد وسـبـعون الف
وستمائة وخمسة وعشرون دوالر ال غيرها) واصل  CIP مخازن شركة ديالى العامة.

ب. مـقـدار مـبلغ الـتـأمـيـنات االولـيـة لـلـمنـاقـصـة هو (٢١٤٨٫٧٥) دوالر امـريـكي (فـقط الـفان
ها مع العطاء . طلوب تقد ومائة وثمانية واربعون دوالر وخمسة وسبعون سنتا) وا

ج. ان سـعـر بيع مـسـتنـدات لـلمـنـاقصـة هو (١٠٠٠٠٠) ديـنار عـراقي (فـقط مائـة الف ديـنار
ناقصـة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن عراقي ال غيرها) غير قـابل للرد اال في حال الغاء ا

قدمي العطاءات. الوثائق فقط دون تعويض 
اذج وجود فـي القسم الرابع ( ـوذج صيغة الـعطاء ا د- على مـقدم العطاء ان يـستخدم 
العطاء) ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تغيير في شكله ولن تقبل اي بدائل

طلوبة. علومات ا كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
× مالحـظة:- تعـفى الشركـات االجنبـية الرصـينة التـي ليس لديـها فرع او تمـثيل رسمي او

ناقصة. وكيل جتاري مسجل في العراق من تقد وصل شراء مستندات ا
× ان شركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا.

ـا يعـادل قـيـمة × في حـال كـانت طـريقـة الـدفع (نـقـدا) فيـتم الـدفع بـ (الـديـنار الـعـراقي) و
ستحقات للمواد اجملهزة. ركزي العراقي ليوم اطالق ا الدوالر حسب نشرة البنك ا

× تـقد تـعهـد خطي في الـقسـم القـانوني لـشركـتنـا بعـدم التـعـامل مع الكـيان الـصهـيوني
ؤسسات والشركات التابعة لها. وا

طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢- متطلبات التأهيل ا
٣- يتم تـسـليم الـعطـاءات الى الـعنـوان االتي (شركـة ديـالى العـامة/ طـريق بـغداد بـعقـوبة
اجلـديد- قـرب تـقاطع الـقدس) وان اخـر مـوعد لـتسـلـيم العـطاء سـيـكون الـســــاعـة الـثانـية
ـتـأخـرة سوف تـرفض ـنـاقـصـة في ٢٠٢٣/٢/٢٦  وان الـعـطـاءات ا ظـهـرا من تـاريخ غـلق ا
ثـلـيـهم الـراغبـ بـاحلـضور في وسـيـتم فـتح الـعطـاءات بـحـضـور مقـدمي الـعـطـاءات او 
الـعـنوان االتي (مـقـر شـركتـنـا / غرفـة جلـنة فـتح الـعـروض) في السـاعـة التـاسـعة صـبـاحا
ليـــوم ٢٠٢٣/٢/٢٧ وفي حالة مـصادفة يوم الغلق عـطلة رسمية يكـون اليوم التالي للدوام

الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق ...مع التقدير
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شـهــدت الـفــوز عـلـى الـزوراء بــهـدف في
اجلــولـة الــسـابــعـة لــكــنه سـيــكـون عــنـد
تباين مواجـهة غير مضمونـة بتضيف ا
ستوى العاشر دهوك  18رغم أنه قادم ا
من تـــــعـــــادل صـــــعـب وفـــــوز شـــــاق من
ـ زاخـو ونـوروز وقـبلـهـا تـخلى الـغر
عن الـبـدايـة الـواضــحـة وواجه سـلـسـلـة
نتـائج مـحـبـطة لـكـنه سـيـلعب بـتـصـميم
والـسعي الى قـلب االمور عـلى اهل الدار
لــدعم امــاله رغم ظــروف الــلــعب الــنــفط
والـصـنــاعـة ويـدخل الــنـفط والـصــنـاعـة
عـنـويات مـرتـفعـة بـعدمـا حـققـا الـفوز
االول في الـــبــطـــولــة اجلــولـــة احلــاديــة
عـنـدمـا تـغـلب الـنـفط عـلى الـكـرخ بـهدف
لـيـرفع رصـيـده الى  8 والـصـنـاعـة عـلى
الــديـــوانـــيــة بـــثالثـــة أهـــداف لــهـــدفــ
بـرصـيـد 5وسط رغـبـتــهـمـا لـلـهـروب من
مـنـطـقـة الـهبـوط و يـسـعى الـنـفط سـابع
ـوقف تــعـزيــز االمـور بــاخلـروج عـشــر ا
بـالفوزالثاني على حساب ما قبل االخير
 5الـصـنـاعـة االخـرالذي يـامل مـن مدربه
اجلـديد خـالد مـحـمد صـبار الـوصول به
لـلنـتيـجة األفـضل لـتجـاوز ولو شيء من
ازمــة الـثــقـة الــتي كـلــفـته خــسـارة تـسع

مباريات .
WFL'«  U¹—U³

ــســابـقــات تــقـد لــقـاء وقــررت جلــنـة ا
الـديـوانـيـة وزاخـو الى الـيـوم اخلـمـيس
بـــدال من اجلـــمـــعـــة فـي مـــلـــعب كـــربالء

حتــديــات الـلــعب و الـنــتــائج والـظــهـور
ستويات ثابتة وفي افضل فتراته .
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ويــقـام لــقـاء الــكـهــربـاء والــزوراء الـيـوم
ويــامل الـوصــيف الـزوراء 25في تــعــثـر
اجلـويــة امــام الــطالب مـن اجل الــتــقـدم
لـــــــلـــــــمــــــوقـع االول خـالل لــــــقـــــــائـه مع
ـنـافس عن الـكـهـربـاء 24 فـيـمـا يـبـحث ا
الـنـتيـجـة الـتي قـد تـمـنـحه الـصدارة في
الــلــقـــاء الــذي ســـيــقــام عـــنــد الـــرابــعــة
والـنصـف في ملـعب الـزوراء كمـا تـشغل
الـريادة تفـكير اخلـامس النجف 24الذي
سـيالقي دهوك عـنـد الثـالـثة والـنصف و
ـتـابـعـة الـوقت الـتــطـلع لـلـفـوز لـلـتــفـرغ 
ـتبقي مـن اللقـاء التـالي وسط مخاوف ا
الـوصيف من السقوط مـرة أخرى تواليا
بـعــد جتــرع خــســارة الـطـالب في الـدور
ــاضي الــتي كـلــفــته الـكــثــيـر ومــتـوقع ا
سـيـواجه صــعـوبـة عــنـدمــا يـلـعب حتت
ضــغط الــنــتــيــجــة ومــطــالــبــة االنــصـار
اســتــعـــادة الــتــوازن لـــتــحــقـــيق الــفــوز
واخلـــروج بــالـــنــقــاط لـــدعم مـــوقــفه في
ـبـاراة قـد التـكون ـنـافـسـة ويـبـدو أن ا ا
مـخـتلـفـة عن لـقـاء الـطالب الن الـكـهـرباء
ـر بوضع مـسـتقـر وجاهـز وتواصل
ـسابـقة في ظـهور واضح مـنـذ بدايـةا
وحــقـق الـــفــوز ســـبـع مــرات وال زال
درب يـدعم حظـوظه ويزداد شـغف ا
واالعـب في حتقيق النـتائج برغبة
لالسـهام في جتـاوز مـربع التـرتيب
البـل الـلــعب بــطــمــوحــات الــتــقـدم
لــلــصـــدارة بــانــتـــظــار نــتـــيــجــتي
ــبــاراتــ االخــريــ و مــحــاولــة ا
اإلجــهــاز عــلـى تــطــلــعــات الـزوراء
ويــدرك العــبــو الــفــريـق قــد تــكـون
ـؤديـة الستالم الـنتـيـجـة الطـريق ا
ــشـوار ـقــعـد االول ومــواصــلـة ا ا

بثقة عالية .
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ومـــازال الـــنـــجـف يـــقـــدم نـــفـــسه
ومــســتــمــر بــتــحــقــيق مــبــاريــات
مـــتــوازنـــة دعــمت مـــوقف احــمــد
خـضير امام جمهور الفريق الذي
ــسـتــوى في يــنــتــظــر ان يــقــدم ا
الـلعب بتركيز بـعد السيطرة على
مـبـارياتـه األخيـرة و ويـعـول مرة
أخـــرى عـــلى عـــنـــاصـــره وقـــبـــلـــهــا
االسـتفادة مـن عاملي االرض واجلـمهور
الضـافةالـنقـاط كامـلـة لرصـيدة واحلـفاظ
دينة التي عـلى نظافته سجل مبـاريات ا

ـرحـلـة احلـالـيـة خـاصـة الـوسط نـهـايـة ا
الـــــــــــذي الزال بــعــيـد عـن الـظــــــــــهـور
ـــؤثــر في مــثـل كل مــرة بــقـــيــادة نــفس ا
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ويــــامل الـــشــــرطـــة ســــادس اجلـــدول22
حتـقيق الفوز الرابع توالـيا عندما يخرج
ـواجه الـسـادس عـشـر نوروز الى اربـيل 
12 الـســبت في فــرانــسـو حــريــري لـدعم
حـظوظه والتـقدم نـحو اكثـر من مركز في
حــال تـــعــثــر الـــنـــــــــجف او الـــكــهــربــاء
والــطالب بـرصــيــد واحـد 24مــا يـجــعـله
خـوض الـلـقـاء بـرغـبـة الـتفـوق وحتـويـله
ـصـلـحـته والـتـقـدم من جـولـة الى جـولة
ـواصلـة حـملـةالدفـاع عن الـلقـب بجـهود
ــــــــعروفة دججة باالسماء ا اجملموعة ا
الــتي يـعـول عــلـيـهــا مـؤمن سـلــيـمـان في
إدارة االمـور للخـروج من الوضع احلالي
والـــــــــــنـظر لـألمام فـيـمـا يـحـتـاج االخر
الى الـنتيجة لـتعويض خسارة دهوك في
الــــوقت الــــــــــــقـــاتـل واحلـــد من تـــراجع
ـشاركـة الـتي يعـاني مـنــــــــها بـعـد نقل ا
مـبـاريـاته الـى اربـيل لالسـتـفـادة من دعم
سيتـوجه إلى مكان الـلقاء جـمهوره الـذي
من حتـليـتغـير االمـور بعـد الظـهور باداء
متواضع كلــــــفه نزف 24 نقطة بخسارة
ثـمــان مـبــاريـات من دون تــعـادل والــفـوز
اربع مـرات ويـامل ان تـتغـيـر االمـور بدءا

ذكور. من اللقاء ا

ــتـــذيل ويــســـعى الـــضــيف  8 جتـــاوز ا
الــديـوانــيــة في مـهــمـة غــيــر سـهــلـة رغم
الــــوضع الــــذي عــــلــــيه صــــاحب االرض
واحلـصــــــــــيـلـة الـسـلـبـيـة بـعـد خـسارة
عـشر مـواجـهات لـكـنه اليريـد االسـتسالم
ويـحــاول زاخــو الــتــعـديـل من االمـــــــور
بـعد االسـتـعانـة بـاكـــــــــــثر من مـحـترف
خالل فـترة التـوقف اربيل ونفط الـبصرة
ويـــســعـى اربــيـل نــفض تـــراب الـــهــزائم
ـتــتـالـيــة الـتي دفــعـته لـلــمـركـز الــثالث ا
اخلـامس عـشر 12تـدارك اي نتـيـجة غـير
ـصـاحلـة الـفـوز امـام نـفــــــــط الـبـصـرة 
جـمهوره وتعديل االمور من هذه االوقات
دينة وقبـلها التعامل بجـد مع مباريات ا
عـلى االقل واللـعب بـتركـيـز في التـخلص
من االخـطـاء ويـحـاول نـفط الـبـــــــــصـرة
18 تــاسـع الــتــرتـــيب مــواصـــلــة تــقــد
مـبـاريـات الــذهـاب بـاهـتــــــــــمـام بـعـدمـا
اثـبت جدارته في اكثر من مـواجهة حيث
الـتعـادل مع الـشرطـة والـفوز عـلى الـنفط
ـضـيف ـقـدوره قــلب الـطـاولـة عــلى ا و
واالســـتـــمـــرار في الـــظـــهـــور عـــلى قـــدر
الـتحـدي الوسط والـكرخ ويـسعى كل من
نـــفط الـــوسـط والـــكـــرخ اســـتــــــــــــعــادة
الــتـــوازن بــعـــدمــا عــاد االول بـــخــســارة
نـــفــــــــــط الــبـــصــرة واالخــر مـن الــنــفط
بـــــهـــــدف مـن خالل جتـــــديـــــد الـــــثـــــقـــــة
بـعـنـاصـرهـمــا والن احلـاجـة تـتـطـلب عم
الـتـأخر بـعـد اكـثـر من سـبع جـوالت على

ـنـافس ويـريد ظل احلـالـة التي عـلـيـها ا
الــــطالب اســـــتــــغـالل الــــوضع الـــــفــــني
ــــنـــــتــــخب والـــــنــــفــــسـي لــــدا جنـــــوم ا
شاركة الـكبيرة في بطـولة البصرة بـعدا
مـا زاد من ثـقـتـهم ورفع من مـعـنـويـاتهم
في االســـتــفــادة مــنــهـم في لــقــاء الــيــوم
ولـدعم ما حتقق عند قهر الغر الزوراء
قــبل الـــراحــة اإلجــبــاريــة ويــخــطــطــون
لــتــوجــيــة الــضــربــة الــقــويــة الــثــانــيــة
ومــحـاولـة عـبـور الـكـتــيـبـة الـزرقـاء كـمـا
يــأمـلـون تــعـثـر الــزوراء امـام الـكــهـربـاء

لالنتقال مباشرة للصف
االول هــدف الـــلــقــاء
والـفـترة احلـالـية
بـــــعـــــد تـــــطـــــور
الـــــــــفــــــــريـق في
ستوى واالداء ا
والـلـعـب بـتـمـيـز
وقـوة والــتـحـكم
ــبــاريــات في ا
وجتــــــــــــــاوز
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تــســتـــأنف الــيــوم اخلــمـــيس مــبــاريــات
ـمـتـاز بـكـرة الـقـدم بـعـد تـوقف الـدوري ا
بـسبب اقـامـة بـطـو لـة خلـيـجي الـبـصرة
بـكرة القـدم باقـامة عـشر مـواجهـات تقام
خـمس مـنـهـا إلـيـوم اخلـمـيس واربع غـد

اجلمعة وواحدة السبت.
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يـتـطـلـع كل من اجلـويـة والـطالب جتـاوز
عـقـبة االخـر في الـلـقـاء الـذي سـيـقـام غد
اجلـمعة عـند السـاعة الـسابعـة والنصف
مـساءا في ملـعب الشعب ضـمن مباريات
الدور  13حيث رغبةاجلوية 25 اإلمساك
بـالصـدارة ومـحـاولة تـوسـيع الـفارق مع
مالحـقــيـة فــيـمـا يــامل الـطالب 24بــلـوغ
الـــصـــدارة لـــلـــمـــرة األولى امـــام رغـــبـــة
مـشـتـركــة في اخلـروج بـالـفــوز والـنـقـاط
كـامـلـة و سـيـكـون كل من الـفـريـقـ امـام
االخـتـبــار احلـقـيــقي وان االمـور لن تـكن
سـهــلــة إطالقـا فـي ظل عـودة ومــشــاركـة
العــبـي الــوطــنـي وتــوقــعـــات بــحــضــور
جمـهور كبير ينتظر اللقاء بلهفة السباب
واجهات مـعروفة جريا عـلى العادة في ا
ــبــاشـــرة بــ اجلــمــاهــيــريــة وفي ظل ا
ـــواقع وفــارق الـــنــقـــطــة في تـــداخل ا
جـدول الـتـرتـيب مـا يـشـعل الـصـراع
عـــلى الــصــدارة وقــبـــلــهــا جتــنب
الــنــتــبــجــة الــســلــبــيــة اضــافــة
االسـتـمـرار بـالـصـدارة يبـحث
اجلــــويـــة الـــثــــأر خلـــســـارة
ــــوسم ــــرحــــلــــة االولى ا ا
ـاضي بــثالثـيـة نــظـيـفـة ا
وقـبـلـهـا فك الـشـراكـة مع
الـزوراء وتوسـيع الفارق
الى ثـالث نــــــقـــــــاط ومع
مــنــافس الــيــوم الى اربع
وســـيــدخل الـــلــقـــاء بــحــذر

ـنـافس مـتكـامل ومـتـوازن ما شـديد الن ا
يتطلب اللعب بجهود عالية .
…—«bBK  ¡UIð—ô«

 ويرى الطالب انهم يحضون بوضع

مـستـقـر خلـوض مـواجه صعـبـة والـعمل
عــلى تــأمــ نــقـــاطــهــا لالرتــقــاء لــقــمــة
الـترتيب من خالل اجملـموعة التي الزالت
تـقـدم الـكـثـيـر و تــقـود الـفـريق بـاالجتـاه
الـصحيح واكثـر ما تظـهر منسـجمة امام
األعــداء الــلـدودبن عــنـدمــا تــغـلــبت عـلى
الــزوراء بــهـــدف وقــبــلــهـــا الــتــعــادل مع
الـشرطـة بـهـدفـ وتنـصب اجلـهـود على
خـوض لقاء الـيوم بـوضع استـثنائي في
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اســـتــقــبـل رئــيس اجلـــمــهــوريـــة عــبــد
الــلـطـيف جـمـال رشــيـد امس في قـصـر
بـغـداد وزيـر الشـبـاب والـرياضـة أحـمد

برقع. ا
وفـي مـــســـتـــهل الـــلـــقـــاء هـــنئ رئـــيس
اجلـمـهـوريـة وزيـر الـشـبـاب والـريـاضة
نـتـخب الـوطـني بـكرة ـنـاسـبـة فـوز ا
الــقـــدم بــبــطــولــة اخلـــلــيج اخلــامــســة
والــعـشــرين مـؤكــدا أن ( جنـاح مــديـنـة
الــبـصــرة في تــنـظــيم بـطــولـة اخلــلـيج
مـؤشـر إيـجابي السـتـقـرار األوضاع في

الـعـراق كـما أنه يـعـد رسـالة اطـمـئـنان
دن لـلعالم حلالة األمان الـتي تعيشها ا
الــعـــراقــيــة بــعــد أن عـــانت كــثــيــرا من

اإلرهاب والعنف).
وأشــار جــمـال إلى ( ضــرورة تــأسـيس
نـوادي لـلشـباب وفـتح مكـتبـات وأماكن
ــدن كــافـة تــرفــيــهــيـة وريــاضــيــة في ا
لــغـرض اسـتــثـمـار أوقـات الــشـبـاب في
ـارسـة هـوايـاتـهم وتنـمـيـة مـواهـبهم

وتطوير طاقاتهم).

وقع االلكتروني { بقية اخلبر على ا
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ـنـتــخب الـعـراقي لـكـرة بــاشـر مـدرب ا
الــقـدم االســبــاني خـيــسـوس كــاسـاس
سـاعد بـعمـلهم لـوضع خطة وكـادره ا
جــــديـــــدة العــــداد مــــنــــتــــخـب وطــــني
قبلة.واعلن اسـتعداداً لالستحقـاقات ا
ـنـتخب كـاسـاس اولى خـطـوات بنـاء ا
الـوطني مـوضحا أن الـكادر الـتدريبي
بـقـيـادته عـاد إلـى مهـمـتـه مـجـدداً بـعد
االنـتهاء من االحتـفال بالتـتويج بكأس
خـلـيجي 25 الـتي اخـتـتمـت بالـبـصرة
.وأضـــاف كــاســاس أن زمالءه مـــؤخــراً
ــســاعــد بــاشـروا الــكــادر الــتــدريـبي ا
عــمـلــهم ويـتـابــعـون الــدوري الـعـراقي

متاز الكتشاف العب جدد الفتاً إلى ا
راجـعة مباريات أن الـكادر سيسـتمر 
ـنـتـخب في خـلـيجي 25 وتـشـخـيص ا
الـــســلــبــيـــات وااليــجــابـــيــات ونــقــاط
ـباريات التـي خاضها الـضعف خالل ا
الالعـبون في الـبطولـة االخيرة .واشار
الى ان هــنـالك جــلـسـات واجــتـمـاعـات
مــرتـقــبــة سـتــجـمع الــكــادر الـتــدريـبي
واالحتــاد الـعـراقي لـكــرة الـقـدم لـطـرح
ـــنــتــخب ـــقــتــرحــات الـــتي تــخــدم ا ا
ـقـبـلة الـوطـني خـالل االسـتـحـقـاقـات ا
.واوضح كاساس أن الهدف األساسي
حــالـــيــاً هــو تــهـــيــئــة مـــنــتــخب قــوي
ــشـاركــة في الـتـصــفـيـات اســتـعـدادا ا

ؤهلة لكاس العالم 2026. اآلسيوية ا
وقـاد كاساس منتخب الـعراق للتتويج
بـلـقب خـلـيـجي 25 الـتـي احـتـضـنـتـها
الـبــصـرة مـطـلع الـشـهـر اجلـاري بـعـد
ـباراة فـوزه عـلى مـنـتـخب عـمـان فـي ا
األخـيرة 2-3.وعـلى صعيـد حتضيرات
ـنـتخب ـبي أكد مـدرب ا ـنـتـخب األو ا
ــبي لـكـرة الـقــدم راضي شـنـيـشل االو
ـنــتـخب من ضــرورة الـبــدء في بـنــاء ا
بياد باريس 2024. اآلن استعدادا الو
وقـال شنيشل بـعد ان فقدنـا االستفادة
مـن الـفـرصـة األولى حـددنـا شـهـر اذار
ـقبل مـوعداً للـتجـمع االول للمـنتخب ا
ـبـي حـيث يـتـزامن مع الـفـيـفـا دي االو

الـذي يـسـتـمر عـشـرة أيـام وبـالـتالي ال
تــؤثــر عــلى االنــديــة الــتي ســتــتــوقف
ـذكـورة.واضـاف انـنـا كـمالك الـفــتـرة ا
ـــام عن تـــدريـــبي ســـيــكـــون لـــديـــنــا إ
الالعـب خالل مـدة التـوقف مبـينا أن
الـــفــتــرة كـــانت بــســـيــطــة وســـيــكــون
االخــتـيــار مـهــيـئــاً لـنـا خـالل مـتــابـعـة
ـمـتـاز لالعـمـار احملـدد حتت الــدوري ا
23 ســــنـــة .واشـــار الى ان الــــتـــجـــمع
ـقـبل الـثـاني سـيـكـون شـهـر حـزيـران ا
ـشـاركــة في بـطـولـة والــذي تـتـخـلــله ا
بـية التي غـرب اسيـا للـمنتـخبـات االو

نتخب. ستكون فرصة لنا لتنظيم ا
وقع االلكتروني { بقية اخلبر على ا
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اسـتـقـبـل رئـيس إقـلـيم كـوردسـتـان
ـنتـخب نـيـجـيـرفـان بـارزاني وفـد ا
العراقي لكرة القدم الذي وصل إلى
أربيـل.وحضـر اللـقـاء وزير الـثقـافة
والـــــشــــبــــاب حلـــــكــــومــــة إقـــــلــــيم
كوردستان باإلضافة إلى محافظي
أربــيل والـبــصـرة ورئــيس االحتـاد
الــعـــراقي لـــكـــرة الـــقــدم وعـــدد من

. سؤول ا
وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في
بـيـان أن نـيـجـيـرفـان بـارزاني جـدد
ـنـتخب الـعـراقي بـإحرازه تـهنـئـة ا
لـقب بـطـولـة خـليـجي 25 األسـبوع

اضي في البصرة. ا
ورحب نـيـجيـرفـان بـارزاني بـزيارة
ـــنــــتـــخـب الـــوطــــني إلى إقــــلـــيم ا
كــوردســتــان مــشــيــراً إلى أن فــوز
ـثل فوزاً للبالد بـرمتها نتخب  ا
بــعـد أن أدخل الـبــهـجــة إلى قـلـوب
الـعـراقـيـ في أنـحـاء الـبالد كـافـة
ــواطـــنــ في مــدن الفـــتــاً إلى أن ا
إقلـيم كوردسـتان قـاطبـة عبّروا عن
سعادتهم بالـفوز.وأكد رئيس إقليم
كــوردســـتـــان أن هــذا الـــفـــوز مــهم
بـالنـسبـة لـلعـراق والـعراقـي ألنه

متاز اليوم اخلميس وسط لقاءات نارية UNł«u ∫ تنطلق مواجهات الدوري ا

احمد عبد اجلبار
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{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
جـــــرى الـــــثالثـــــاء إعالن الئـــــحــــة
ـرشـحـ لـنـيل جـوائـز األوسـكار ا
يـة أفالمـاً حـققت وتـكـافئ األكـاد
جنــاحـات بــارزة وإيـرادات عــالـيـة
لـصـاالت الـسـيـنـمـا الـتي تـضـررت
بــشـدة جـراء جـائـحـة كـوفـيـد-19
أبـــرزهــا تــتـــمــة فــيـــلم (تــوب غَن)
الــشـهـيــر. ويـبـدو أنّ الــعـمل الـذي
يـؤدي فيـه توم كـروز دور البـطولة
هـو األوفر حـظاً لتـرشيـحه في فئة
أفـضل فـيـلـم وهي اجلـائـزة األبرز
ـية في الـسـيـنمـا األمـيركـيـة والعـا
. ويُـرتــقب أن تُــعـلن الئــحـة أيــضــاً
الـتـرشـيحـات الـثالثاء اعـتـباراً من

الـساعة 13,30 بـتوقيت غـرينتش
ُـعتزم قـبل حفـلة تـوزيع اجلـوائز ا

إقامتها في 12 آذار/مارس.
ُـتـوقّع ومـن بـ األعمـال األخـرى ا
ترشيحها لنيل جائزة أفضل فيلم
(أفــــــاتــــــار: ذي واي أوف ووتــــــر)
و(بـالك بـانــثـر: واكــانـدا فــوريـفـر)
والــعـمـل الـســريـالي (إيــفــريـثــيـنغ
إيـــفـــريـــويــر اول آت وانس) و(ذي
ُــسـتـوحـى بـصـورة فــيـبــلـمــانـز) ا
كــــبـــيـــرة مـن طـــفــــولـــة ســـتــــيـــفن
سـبيلـبرغ. ويتـوقّع آخرون ترشيح
فـــيــلم الـــكــومــيـــدي الــتـــراجــيــدي
اإليـــرلـــنـــدي (ذي بـــانـــشـــيــز أوف
إنــيـشـيــرين) وفـيـلـم (إلـفـيس) عن
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{ واشنـطن- (أ ف ب)  –يـعـتزم
أعــضــاء (نــشــرة عــلــمــاء الــذرة)
الــثالثــاء اتـخــاذ قــرارهم بــشـأن
حتـديـث (سـاعـة الــقـيــامـة) الـتي
تــمــثل حـكـم أبـرز خــبــراء الــعـلم
واألمـن حــــول اخملـــــاطــــر الـــــتي

{ واشـنطن)  ,أ ف ب) - قـتل كلب
بـالــرصـاص صـيـاداً أمـريـكـيـاً كـان
ـركـبة ـقعـد األمـامي  جـالـسـاً في ا
بـيك - اب إثـر دوسه عـلى بنـدقـية
ـقاعد اخلـلفية في مـوضوعة في ا
ـتـحـدة في األيام وسـط الواليـات ا
ــــــاضــــــيــــــة عــــــلـى مــــــا قــــــالت ا
الـشـرطـة.وكـان احلـيـوان مـوجـوداً
ـركـبـة حـيث الــسـبت في مـؤخــر ا
كـــانت تــوجــد "مـــعــدات لــلـــصــيــد
وبـــنـــدقــيـــة" عــنـــدمـــا "داس عــلى
الـسالح ما أدى إلى تشغيله" وفق
مـــا أوضح مـــكـــتب قــائـــد شـــرطــة
مـقـاطـعة سـامـر في والية كـنـساس
الـريفية.وأشـارت السلطات إلى أن
الــــضــــحـــيــــة وهـــو رجـل في سن
الـثالث كان جالساً بجانب مقعد

الـسائق عندمـا أصيب بالرصاص.
وقــد "تـــوفي عــلى الــفــور مــتــأثــراً
بـــإصــابـــته".وال يــزال الـــتــحـــقــيق
علومات مـتواصال لكن بحـسب ا
األولـــيــة فــإن مـــا حــصل مـــرتــبط
بـ"حـادث صيد" وفق مـا أكد مكتب
قـائد الشرطة.ولم تكشف السلطات
مـــا إذا كـــان الـــضـــحـــيــة صـــاحب
الــكــلب.وتــنــتـشــر األســلــحــة عـلى
تحدة نـطاق واسع في الواليـات ا
خـصــوصـاً في الـواليـات الـريـفـيـة.
ـتـداولـة حــتى أن عـدد األسـلــحـة ا
فـي الــــــــــبـالد يــــــــــفــــــــــوق عــــــــــدد
الـسـكان.وتـشهـد البالد الـكثـير من
ـــا يــنــتج ــأســويــة  احلـــوادث ا
أحــيــانــاً عن إطـالق أطــفــال الــنـار

خالل اللهو باألسلحة.

تـتــهـدد الــوجـود الـبــشـري عـلى
خـــلــفــيــة احلـــرب في أوكــرانــيــا
وأزمات أخـرى. وستـعلن (نـشرة
عــلـــمــاء الـــذرّة) عــنـــد الــســـاعــة
العـاشـرة صبـاحا (15:00 ت غ)
إن كـــــان ســــيـــــتم حتـــــديث وقت

نظمة الساعة الرمزية. وتصف ا
الساعـة بأنهـا استعارة عن مدى
قــرب الـــبــشـــريــة من الـــتــدمـــيــر
الـذاتي وتـقول إن عـمـلـيـة إعادة
الضبط الـسنـوية يجب أن يُـنظر
إلــيـــهــا عــلى أنـه دعــوة لــلــعــمل

إلعـــادة الــعـــقـــارب الى الــوراء. 
ويــتم اتــخـاذ قــرار إعــادة ضـبط
عـقـارب الـساعـة كل عـام من قـبل
مـــــجــــلس الــــعـــــلــــوم واألمن في
الـنــشـرة ومــجـلس الــرعـاة الـذي
يـــضم 11 من حــــامـــلي جـــائـــزة
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مـــلك مـــوســـيـــقى الـــروك أنــد رول
إلـفيس بريسـلي وفيلم (تار) الذي
تـؤدي كيت بالنشـيت دور البطولة
تخصص فـيه. ويقول الصـحافي ا
كـالي دايـفس جملـلـة (فـرايتي) إنّ
هــــذه الـــســـنـــة هـي إحـــدى أكـــثـــر
الـسـنـوات غـمـوضـاً في مـا يـتـعلّق
بــالــتــرشـيــحــات مــشـيــراً إلى أنّه
حتــدّث “أكـــثــر من أي عــام مــضى
إلـى مـــصـــادر عـــدة بـــ أعـــضـــاء
ية فـنون السيـنما وعـلومها أكـاد
الــذين يـصــوّتـون الخــتـيــار الئـحـة
ُــرشــحــة في مــحــاولـة األعــمــال ا
ـعرفة تـوجهاتـهم.  ويقول دايفس
فـي حديث إلى وكالـة فرانس برس
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كن تقع أجهزة االعالم الرسمي حتت سـيطرة احلكومة و
الـتـغـيـيـر احلـقيـقـي فـيهـا فـي أي وقت ومـحـاربـة الـفـساد
ـتـسـلل الـيــهـا والـذي أسـفـر عن اإلهــمـال الـشـديـد الـذي ا
شــخّــصـه الــرئــيس الـــعــراقي فـي خالل لــقــائـه مع الــوفــد
اإلعالمي األردني في بغـداد وحـمل ذلك االعالم الـرسمي
مسـؤوليـة عدم حتـسـ صورة الـعراق أمـام العـالم والدول
العربيـة ومحو قـناعات راسـخة في االذهان عن انه ال يزال

ساحة حرب.
التـغـييـر بـيـد الدولـة وال يـوجد سـبب من أي تـذمـر رسمي

إذا تركت األوضاع اإلعالمية على حالها.
 أصـــحــــاب االخـــتـــصــــاص يـــدركـــون كـم أضـــاع االعالم
الرسمي إمـكانات وأعـواماً في انحـيازات سيـاسية داخـلية
أو معاجلات ثـانوية تعـتمد ملء الفـراغ وطي األيام فحسب
من دون اية دراسـات اجتـمـاعيـة ونفـسيـة واعالمـية عـميـقة
يتـم من خاللـهـا اتقـان فن إدارة االعـالم الرسـمي و ادراك

معنى االختالفات الواردة فيه عن أجهزة اعالم خاصة.
ـوظــفـ وهــنـاك هـنــاك جـهــاز اعالمي هــائل الــعـدد مـن ا
أيـضــاً أزمــة ظــاهـرة في الــعــلن بــ اطـراف قــيــاديــة فـيه
اسـتـدعت قـبل ايـام تـدخّل رئـيس احلـكـومـة الـذي ال تـبـدو
ـشـكالت التي يـعـاني مـنـها اجراءاته ذات نـفـاذ في عـمق ا
اعالم رسـمي مـبـني أسـاســاً عـلى نـوع من احملـاصـصـات
الـراكـدة في الـوقت الـذي يـجب أن يـكـون جـهـازاً سـيـاديـاً
مسـتقـالً كامل االسـتقـالليـة ال تمـر فـيه االهواء الـسـياسـية
وال أقول تعمل من خالله  وأن يكـون تشكيالً مـتخصصاً
مهـنـيـاً يـشبه اسـتـقاللـيـة جهـاز مـكـافـحة اإلرهـاب وطـريـقة
هـنية والهـوية العراقـية السائدة بنائه التي تـعتمد الـكفاءة ا
فـوق كل الــهـويــات اجلـزئــيـة وضــبط الـنــفس الـعــالي امـام
ـنزلقـات السيـاسيـة وما أكثـرها على مـدى عقدين جميع ا
من الزمن كان خاللـها االعالم الرسـمي يراوح في منـطقة
ـــطـــبـــات في الـــرؤيـــة واألســـلــوب انـــخــفـــاض جـــوي من ا

عاجلة. وا
 وال تزال الدولة ال تفـرق ب جناح مقدم برنـامج تلفزيوني
مع وبـ إدارة جهـاز اعالمي ووضع رؤية استـراتيـجية

راسخة السياقات وعميقة النفاذ الى داخل اجملتمع.
 لوغـاب اغـلب االعالم الـرسمي عـن الوجـود في يـوم واحد
ـواطن الـعـراق بـوجود نـقص في تـلـبـيـة حـاجاته ا شـعـر ا
اإلعالمـيـة كـون األجــهـزة اإلعالمـيـة اخلـاصــة بـاتت تـلـبي
متـطلـبـات عامـة او فئـوية ومـن ثمّ أضاع االعالم الـرسمي
ـشـيـتـ وهـذا حـاله الـذي جـعل رئـيس الـدولـة مـضـطـراً ا

للمكاشفة باحلقيقة أمام وفد عربي زائر.
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ــنــطق والــواقع كل شيء يــجــري في الــعــراق بــاجتــاه يـخــالف ا
ستـقبل ويسـاهم في تدمير الـعقول وتـغييبـها وتهيـيج الغرائز وا
ـتـطــرفـة  فــقـد اعــتـدنــا دائـمــا من قـبل الــبـدائــيـة واالنــفـعــاالت ا
الـسلـطـات (قـبل وبعـد الـعام 2003) عـلى صـور مبـالغ بـها في
التـكر واالحـتفاء  عـادة ما تـسبغ على كل مـاهو رث وشـعبوي
وحلـظـوي وانــفـعـالي وعـابــر  وال يـتـرك اي أثـر  مـهـم في تـنـمـيـة
ـادي . فال الـصـناعـة نـالت شـيـئا من ـعـرفـة واالنتـاج ا الوعي وا

االهتمام وال التعليم والالزراعة والالثقافة .
ابرز مـثال عـلى هذا الـتـدميـر والتـسفـيه لـكل االنشـطة االنـسانـية
الـفــعـالـة هـو مــا حتـظى به كــرة الـقـدم  من افــراط في  االهـتـمـام
ـنتـخب  إذا ما فازوا والتـقديـر  ماديـا ومعنـويا  وكـأن العبي ا
في مسـابقـة كـروية(حـتى لو كـانت مـسابـقة غـيـر معـترف بـها من
فقودة في قبل االحتاد الدولي  ) سيحققون العدالة االجتماعية ا
نهوبة البالد  وسـيستردون بـفوزهم السيـادة و االموال العامـة ا
واطن حقه في العيش الكر  ويتم من خزائن الدولة وسينال ا
انصـاف مالي الـفقـراء بـحيـاة تلـيق بآدمـيـتهم . الـدولة يـنخـرها
الفـساد من رأسها إلى أساسهـا  وما من بارقة أمل لكي تخرج
ـسـتــنـقع  بل هي ذاهــبـة إلى أســوأ من ذلك بـكــثـيـر  من هــذا ا
ولـكن رجــاالت الـدولـة ومــؤسـسـاتــهـا  اليـعــنـيـهم ســوى حتـقـيق
انـتــصــارات وهـمــيـة عــلى خــصـومــهم  في مالعـب كـرة الــقـدم 
واغراق الـعراقي في دوامة من شعور كاذب بالتفوق والتعملق 
ولو لـبرهة من الـزمن  سرعـان ماتزول هـذه الغشـاوة بعد انـتهاء
ــبــاراة لــيــجــد الــعــراقي نــفـسـه مــرة أخـرى امــام واقع بــائس ا
وتـعــيس ابــرز ابــطــاله ســاســة لـصــوص وفــاســدين . ســيـارات
ـا القـدام العـبي كـرة الـقدم  وأمـوال وهـدايـا ثـمـيـنة تـذهب تـكـر
ـنـتجـ لـلمـعـرفة ـثـقفـ ا فـكـرين والعـلـمـاء واالدباء وا وعـقـول ا

يطالها االهمال والنسيان ..! 
ما جدوى هذا السعير احملموم بكرة القدم ? 

ـســابـقـات الـتي ـنـتــخب في كل ا مـا الـذي خــلـفـته انـتــصـارات ا
اضية ?  شارك فيها على مدى العقود ا

هل استطاعت ان ترفع من قيمة اجلواز العراقي ? 
هل ارتفعت  صادرات العراق من السلع ? 

هل جنبت العراق شبح احلروب ? 
رض السرطان ?  هل وفرت الدواء 

هل بنت مستشفيات ? 
هل وفرت مقاعد دراسية للطلبة ? 

هل وفرت احـتياجات الطالب الـعراقي من كتب ولوازم مدرسية ?
تفشية ?  هل قضت على البطالة ا

هل رفعت من قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر ? 
هل ارغمت احملتل االميركي على ان يحترم سيادة العراق ? 

هل ارعبت اسرائيل ? 
هل أوقفت تدخالت دول اجلوار في الشأن العراقي ? 

نهوبة بصفقة القرن ?  هل أعادت األموال ا
تـورط بـسرقة الـقرن خلف هل أرغمت الـسلـطة على أن تـبقي ا

القضبان والتطلق سراحهم  ? 
هل ايقظت الشعور باالنتماء للوطن لدى الساسة الفاسدين ? 

كـرة الـقـدم في الـعـراق حـالـهـا حـال اخملـدرات الـتي اخـذت تفـتك
ـا تأثـيرهـا اكبـر منـها  الن من سـقط في لعـبتـها باجملـتمع  ور
ــثـقــفـ والــفـنــانـ ــا  تـيــار واسع من ا إ لــيس عــامـة الــنـاس 

ية . والنخب االكاد
ـا هو فيه من انـهيار في لن يكـتب لهذا الـبلـد  فرصة الـنهوض 
الــوعـي  واالقـتــصــاد  والــعــلم  إال إذا  الــتــعــامل بــواقــعــيـة
وعـقالنـية مع هـذه الـلعـبـة  باعـتـبارهـا لـعبـة لـلتـسـليـة فـقط  مثل
غيـرها من االلعاب االخرى  وليست معركـة وجودية تغدق عليها
ا سأبـدو  في نظر البعض االموال وتـزهق بسببـها االرواح .  ر
ـتـعلـمـ بـغـايـة الـتـطـرف في قـنـاعتـي هذه  ومن ـثـقـفـ وا من ا
ؤكـد سيسـخر  مني جـمهور كـرة القدم  وآخـرين سيتـهمونني ا
بكـراهية الـنظام الـسياسي  وبـأنني حاقـد وكاره وطائـفي وبعثي
ــا لم اشــارك الـعــراقــيــ مـشــاعــرهم وفــرحــتـهم وداعــشي طــا
باالنـتـصار   ومـثل ردود االفـعـال هذه  لـيـست جـديدة والغـريـبة
والحتمل اي مـفاجأة بـالنسـبة لي  أو آلخرين مـثلي يشـاطرونني

الرأي وهم كثيرون .
انـا انـتــمي لـهــذا الـبـلــد ولـيـسـى النـظـمــته والحـكـومــاته   ولـيس
قـدوري أن انـتـزع هـذا االنتـمـاء  من داخـلي  حـتى لـو حاولت
ذلك في حلـظة يـأس   رغم انني لم انـتفع مـنه  وال اكشف سرا
عنـدما اقول بأنني احيانا اكـره القدر الذي فرضه علي .لكنني ال
ـا أحمل له في داخلي مشاعر استـطيع أن اخونه أو اجامله  طا
ـا من احلب تــسـاوي مــحـبـتـي ألهـلي ومــعـارفي واصــدقـائي ور
أكـثــر  مــنـهم . ومع انــني ال أراهن عــلى ان اي كــلـمــة أو مـقــالـة
كـن ان حتدث تغييرا  مؤثرا على األرض في العراق  إال انني
ا وجدت نـفـسي  غـير قـادر عـلى أن امـنع نفـسي من ان تـبـوح 
يـجـيش بـهـا من رفض واسـتـنـكـار واحـتـقـار  لـكل الـصـور الـتي
ـاضــيـ  عــنــدمـا اســتـقــبل عــتـاة شــاهـدتــهــا خالل الـيــومــ ا
نـتـخب الـعراقي  وفي اعـضـاء فريـق ا اللـصـوص من الـساسـة 
نتخب بقضه وقضـيضه زاحفا الهثا لينال قـابل ايضا  ذهب ا ا
بــركـــتــهم  وهــدايــاهـم  رغم عــلــمــهـم بــأنــهم لــصــوص

وفاسدين وبعضهم بغاية االجرام .
فــمـــا الــذي تـــغـــيــر بـــ األمس والـــيــوم
..لــيــصـبـح تـكــر الــيــوم حالل وتــكـر

األمس اجرام .. ! . 
عنى واحد . سميات لكن ا قد تختلف ا
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تــفــتــتح اجلــمـــعــيــة الــعــراقــيــة
لـلتـصـوير في الـسـاعة الـعـاشرة
مـن صـــبـــاح بــعـــد غـــد الـــســـبت
مــعــرضــهــا الــســنــوي اخلــامس
واألربـــــــــعــــــــ لـــــــــلــــــــصــــــــورة
الــفــوتـوغــرافــيـة في قــاعــة الـفن
احلديث (كـولبـنكـيان) في سـاحة
عرض ويقـام ا الطيـران ببـغداد 
بـــالــتــعـــاون مع دائــرة الـــفــنــون

الــتـشـكــيـلـيــة ويـشــارك فـيه عـدد
كــــبـــيـــر من مـــصـــوري الـــعـــراق
بــلـقـطــات مـتـمــيـزة من مــخـتـلف

اجملاالت احلياتية.
واعــلن رئـيـس اجلـمــعـيــة هـادي
الـنجـار لـ(الـزمـان) ان (اجلمـعـية
في صــدد االنــتــقــال مـن مــقــرهـا
القـد في الـوزيريـة الى  مقـرها
اجلديد في منـطقة البـتاوين بعد
شراء بيت تراثي لـهذا الغرض).

¥μ ÍuM « ÷dF*«

WO «dF « —uBK

{ نيقـوسيا (أ ف ب)  –أصدرت
السلطات القبرصية غرامات هي
األولى من نـوعـها عـلى عـمـلـيات
قـتل طــيـور بـريـة نــادرة بـطـعـوم
مسمـومة على مـا أفادت االثن
جـــمــــاعـــة مــــعـــنــــيـــة بــــرعـــايـــة
احلـــــيـــــوانـــــات فـي اجلـــــزيـــــرة

توسطية. ا
وأوضــحت (بــيــرداليف قــبـرص)
في بيان أن غرامات تبلغ قيمتها
اإلجـمـالـية 21 ألف يـورو وُقَعَت
األســــبـــوع الــــفـــائت عــــلى أحـــد
األفـراد بـعـد الــعـثـور عـلى ثالثـة
طيور بـرية نـافقة في عـقار ريفي

في ليماسول (جنوب قبرص).
والحـــظت مــــنـــســــقـــة مــــشـــروع
(بيـرداليف) ميلـبو أبـوستـوليدو
أن هـذه الــعـقــوبـة تـمــثل خـطـوة
كــبــيــرة إلى األمــام آمـلــة في أن
يكون لهـا تأثيـر رادع على أفعال

اثلة. غير قانونية 
ــرة األولى تـتم وأضـافت إنــهـا ا
مـحـاكـمــة االسـتـخـدام اإلجـرامي

للطعوم السامة في قبرص.
وتــعــود اخملــالــفــات إلى كــانـون
األول/ديــســمــبــر 2021. وعُــثـر
عــلى نـســرَي (بـونــيــلي) نـادرين

وصـــقـــر طـــويل األرجـل نـــافـــقــة
بالقرب من قرية دييرونا بفضل
جـهـاز إرسـال (جي بي إس) كـان

أحد النسرين مزوداً إياه.
وأثـبـتت األدلـة الـتي  جـمـعـهـا
وجـــود صــلـــة بـــ نــفـــوق هــذه
شتبه الطيـور ونية قتـلها لـدى ا
به. وأوضـحت أبـوسـتـولـيـدو أن
األخـيــر قـال إنه كــان يـهـدف إلى
حـــمــايــة الـــدجــاج من الـــطــيــور

اجلارحة.
ويـنص القـانـون الـقـبـرصي على
عقـوبة بـالسـجن تصل إلى ثالث
سنـوات أو غـرامـة تصل إلى 20
ألف يورو أو االثنـت مـعاً لكل

مخالفة من هذا النوع. 
وصــفت (بــيـرداليف) اســتــخـدام
ـة ضـد الـطـعم الـسـام بـأنه جـر
احلـيــاة الـبـريـة  قــائـلـة إن هـذه
ـــــمــــــارســــــة دفـــــعـت األنـــــواع ا
الـشـهـيـرة مـثل نـسـر غـريـفـون 
إلى شفير االنقراض في قبرص.
وكــــــانـت قــــــبـــــــرص تــــــضـمّ في
خـمسـيـنات الـقـرن الفـائت مـئات
النسور الـكبيرة. أمـا اليوم  فلم
يـــتــبـق ســـوى تـــســـعـــة نـــســور

غريفون في اجلزيرة بأكملها.
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{ بـــــــغـــــــداد (أ ف ب)  –يــــــــرافق
(الـصـمـون) كل األطـباق الـعـراقـية
فــهــذا اخلــبــز الــهشّ الــذي يـشــبه
ـاســة ال بــدّ مـن أن يــكـون شــكـل أ
مــوجــوداً عــلى كلّ مــائــدة بل هـو

أشـبه بكـنز وطـني تمامـاً كمـا خبز
 . الباغيت بالنسبة للفرنسي

فـي مـخـبــز أبـو سـجــاد الـواقع في
الـوسط التاريـخي لبغـداد منذ عام
2005 يـخرج رغيف حارّ من الفرن

كل 45 ثـانـيـة.  يقـول ابـنه سـجاد
إن إنــتــاج عــشــرة آالف رغــيف في
الـيوم لكن في يوم اجلمعة يصعد
الـــــرقم الى 12 الـف رغــــيف أمــــر
طـــبــيــعي…وال عــجـب فــالــصــمــون

عــنــصــر أســاسي عــلى كلّ طــاولـة
عــراقــيــة وال بــدّ أن يــكــون في كلّ
قـرية في البالد مهمـا كانت نائية
فــرن لــلـخــبــز.  إعـداد هــذا اخلــبـز
الـعـراقي أمـر بـسـيط جـداً.  يـخـلط
سـجاد 50 كـيلـوغراماً من الـطح
ــيــاه ثمّ مـع بــعض اخلــمـــيــرة وا
يـترك آلة العجن تقوم بعملية دمج
ـــكــونـــات بــعـــضــهـــا مع بــعض. ا
تــســـتــريح الــعـــجــيــنــة لـــبــضــعــة
دقـائق…ثمّ وبـلـمح البـصـر تتـحوّل
كـــــــرة من 90 إلـى 100 غـــــــرام من
اسـة جـاهزة الـعـجـ إلى شكـل أ
لــلــخـبــز داخل فــرن من الــقـرمــيـد.
يـــــخــــرج بــــعـــــد ذلك رغـــــيف هش

ومقرمش يتصاعد منه البخار. 
مــخـبـز أبـو سـجـاد دائم االزدحـام
فـهو يـقع في شـارع الرشيـد حيث
الــبــيــوت الــتي تــعــود إلـى الــقـرن
الـتاسع عشـر تتهالـك شيئاً فـشيئاً
النـعدام عـملـيات تـرميـمهـا وحيث
تالصقـة جنباً إلى جنب ـطاعم ا ا
ـصــدر األســاسي والــتي تــشــكّـل ا
ـكن أن يـؤكل ــبـيـعـات اخملــبـز.  
الــصــمــون مع طــبق األرز والــلـحم
الـــعـــراقي (الـــقــوزي) أو مـع طــبق
(الـبـاجـة) أي رأس الـغـنم. يـصـلح
كـــذلـك ألكل الـــفالفل مـع اخلـــضــار
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الـطـازجـة كوجـبـة سـريـعة.  يالئم
ســعـر الـصـمـون جـمــيع الـطـبـقـات
االجــتـمـاعـيـة. ويــقـول أبـو سـجـاد
أبـيع 8 أرغـفـة بـألف ديـنار أي أقلّ
مـن دوالر واحـــد. مــؤخـــراً ارتـــفع
ستـورد من تركيا سـعر الطـح ا
لـكن يـؤكد أبـو سجـاد أنه لم يرفع
األســـــعــــــار. بـــــدالً من ذلـك قـــــمت
بـخفض وزن كل رغـيف صمون من
120 إلى 100 غــرام. في كــتــابــهـا
(لـــذائـــذ من جـــنـــائـن عـــدن) حــول
الـطـبخ الـعـراقـي والعـربـي تـشرح
الـكـاتبـة الـعراقـية األمـيـركيـة نوال
نـصـرالـله أن كـلمـة (صـمـون) تأتي
(somoun ســـومـــون) مـن كـــلـــمـــة
الـتـركـيـة الـتي تـنـدرج بـدورهـا من
كـلـمـة (سومـوس) الـيـونانـيـة وهو
مـصـطلح شـامل لـتوصـيف اخلـبز.
اسي فـقد اعـتمد من أمـا الشـكل ا
قــبل اخلـبــازين الـعــراقـيــ مـطـلع
الــقــرن الـعــشــرين وفق الــكـاتــبـة.
يـقترب موعد استراحة الغداء عند
أبــــو ســـجـــاد. يــــدخل كـــر أحـــد
عـتادين لـيشـتري اخلـبز. زبـائـنه ا
ويـقــول فـيـمـا كـان يـتـنـاول رغـيـفـاً
حــاراً وعـــيــنــا عــلى هــذه احلــيــاة
ونـحن ناكل هـذا الصـمون تـعودنا

عليه الن حار ولذيذ ومفيد

نــوبل. وبــالـنــســبـة لــعـام 2023
قـالت الـنــشـرة إنـهـا سـتـأخـذ في
االعـــتـــبـــار احلــــرب الـــروســـيـــة
األوكــــرانــــيـــــة والــــتــــهــــديــــدات
البـيـولوجـيـة وانتـشـار األسلـحة
ـناخ الـنـووية واسـتـمـرار أزمـة ا
وحمالت الـتضلـيل التي تـرعاها
الـدول والـتـقـنـيـات الـتـخـريـبـيـة.
و حتريك عقـارب الساعة 100
ثــانـيـة قــبل مـنــتـصف الــلـيل في
كانون الثاني/يناير 2021 وهي
أقـرب نـقـطـة من مـنـتـصف الـلـيل
في تـاريخ الـســاعـة وظـلت عـلى

اضي. هذا التوقيت العام ا
وقــالت الــنــشـرة فـي بـيــان خالل
ـاضي حتـديث الــسـاعـة الــعـام ا
تظل الساعة في أقرب نقطة على
اإلطالق لــيـوم الـقــيـامـة ونــهـايـة
احلـــضـــارة ألن الـــعـــالم ال يـــزال
عالـقا في حلـظة خـطيـرة للـغاية.
و ضـــبط الـــســاعـــة في األصل
عـنـد سـبع دقــائق قـبل مـنـتـصف
سافـة األبعد عن الليل. وكـانت ا
مـــنـــتــصـف الــلـــيل 17 دقـــيـــقــة
ضُـــبــطـت بــعـــد نــهـــايــة احلــرب

الباردة عام 1991. 
تأسست النشرة عام  1945على
يــــد ألـــبـــرت أيـــنـــشـــتـــاين وجي
ـــر وعــلـــمــاء روبـــرت أوبـــنــهـــا
آخــــرين عــــمـــلــــوا في مــــشـــروع
مانـهاتن الـذي أنتج أول أسـلحة
نــوويـة. وجــاءت فـكــرة الـســاعـة
ي الـتي ترمـز إلى الـضـعف الـعا
أمـــــام الـــــكـــــارثـــــة عـــــام 1947.

ـــرة األولى فـي مــســـيـــرتي هـــذه ا
ـهـنـيـة التي ال أحـوز فـيـهـا سوى ا

علومات. عطيات وا القليل من ا
ومـن بــ الـــعـــوامل الـــتي جتـــعل
رشـحـة عـمـلـية اخـتـيـار األعـمـال ا
مـعـقـدة انـضمـام أعـضـاء جدد من
ـــتــــحـــدة إلى خــــارج الـــواليــــات ا
ـيـة والـذين يـنـسب إلـيـهم األكـاد
الــبـعض جنـاحــات غـيـر أمــيـركـيـة
كــــفـــيــــلم (بــــاراســـايت) الــــكـــوري
. اجلــــــنــــــوبـي عـــــام 2020 مــــــثالً
ويــــضــــيـف دايــــفــــيس شــــهــــدنــــا
تـرشـيحـات ألعمـال أجنـبيـة كثـيرة
خـالل السـنـوات األخـيـرة وأعـتـقد
أنّ هـذا األمــر سـيـسـتـمـر. ويـحـقق
ــاني (أول كــوايت أون الــفــيــلم األ
ذي ويـسـترن فـرونت) زخمـاً كبـيراً
مع نـيـلـه تـرشـيـحـات عـدة جلـوائز
(بـافـتا) الـبريـطانـيـة فيـما يـحظى
فـيـلم (آر آر آر) الـهـنـدي الذي القى
. جناحاً وشعبية بدعم قوي جداً
أمــا في الـفـئـات الــفـرديـة فـيُـرجّح
تـرشيح بريندان فرايزر (ذي وايل)
وكــولـ فـاريل (ذي بـانـشـيـز أوف
إنــــيـــشــــيــــرين) وأوســــ بـــتــــلـــر
(إلــفــيـس) لــنــيل أوســكــار أفــضل
ـثل عن عـمل درامي. أما في فـئة
ــثــلــة فــتــبــدو واضــحـة أفــضل 
حـــظـــوظ كل مـن كـــيت بالنـــشـــيت
(تــار) مــيــشـيـل يـوه (إيــفــريــثــيـنغ
إيـفريويـر اول آت وانس). ويُتوقّع
رشـحة في أن يـبرز بـ األسمـاء ا
ثل في دور مـسـاعد فـئـة أفـضل 
الـفـيـتـنـامي كي هـوي (إيـفـريـثـيـنغ
إيـــفــريـــويــر اول آت وانس) الــذي
أدّى عـنـدمـا كـان طـفالً أحد األدوار
فـي فـيـلم (إنــديـانـا جــونـز أنـد ذي

. تامبل أوف دوم) قبل أربع عاماً
ُــــرجـح تــــرشـــــيح أجنـــــيال ومـن ا
بـــاســيـت (بالك بــانـــثــر: واكـــانــدا
ثلة فـوريفر) لـنيل جائزة أفـضل 
فـي دور مـســاعــد. وســتــصــبح في
حـال حظيت بـالترشـيح أول جنمة
مـن فـيـلم يــنـتـمي إلـى عـالم مـارفل
تــــنــــال تـــرشــــيــــحــــاً في جــــوائـــز
االوسـكار. وفي فـئة أفـضل مُخرج
ــرشــحـ يُــتــوقـع أن يــبــرز بــ ا
سـتـيـفن سـبـيلـبـرغ عن فـيـلمه (ذي
فــيـبــلـمــانـز) الــقــريب من الـســيـرة
ـمــثالن ريـز الــذاتـيــة. وسـيــعــلن ا
أحـــــمــــد (ســــاونــــد أوف مـــــيــــتل)
وألـيـسون ويـليـانز (غـيرلـز) قائـمة
تــرشــيــحــات األوســكــار مـن لـوس
أجنـــلــيس اعــتــبـــاراً من الــســاعــة
5,30 بــالــتـوقــيت احملـلي (13,30
بـتوقـيت غريـنتش). وتـشهـد نسب
ــتـابــعـة الــتـلــفـزيــونـيــة حلـفالت ا
تـوزيـع اجلـوائـز بـيـنـهـا األوسـكـار
ــيـة انــخـفــاضـاً عــلـمــاً أنّ األكـاد
مــنـحت مــكـافــآتـهــا في الــسـنـوات
األخـــيــرة إلـى أفالم مــســـتــقـــلــة ال
حتــــــظى بــــــشــــــهــــــرة كــــــبــــــيـــــرة

كـ(نومادالند) و(كودا). 
ويــبـــدي العــبــون كــثــر في اجملــال
الــسـيـنـمـائـي آمـالـهم في أن تُـوزَّع
الـترشيحات بصورة متساوية ب
األفـالم الرائجـة لعام 2022 والتي
كــان يـنـتـظـرهــا مـحـبـو الــسـيـنـمـا

بحماسة بعد اجلائحة.
وفي شـباك التذاكر نهاية األسبوع
الــفـائـت جتـاوزت عــائـدات اجلـزء
الــثـاني من فـيـلم اخلــيـال الـعـلـمي
لــلـمـخـرج جــيـمس كـامــرون عـتـبـة

لياري دوالر حول العالم. ا

{ واشـــنــطن (أ ف ب)  –أظـــهــرت
دراســة نُـشـرت اإلثــنـ أن عـنـاكب
الـــبـــحـــر الــتـي تــســـمى عـــلـــمـــيــاً
(بـيـكـنـوغـونـيـدا) تـسـتـطـيـع إعادة
تــكــوين أجــزاء من أجـســامــهـا في
حـال تـعـرضـهـا لـلـبـتـر ال األطراف
هـد الطريق ـا  الـبسـيطـة فقط 

الكتشافات جديدة بشأن التجدد.
وقـال غـيرهـارد شولـتـز من جامـعة
ــرمــوقــة في بــرلـ هــومــبــولت ا
ــعــدّين الــرئــيــســيـ وهــو أحــد ا
لــلـدراســة الـتي نــشـرت في مــجـلـة
(بـروسـيديـنغـز أوف ذي ناشـيونل
ـي أوف سـيـانـسـز) إن أحداً أكـاد
لـم يكن يـتـوقع هذا األمـر. وأضاف

كن. كنا أول من أظهر أن ذلك 
ـعــروف أن عــدداً من أنـواع ومـن ا
ـئـويـات ــفـصـلـيــات كـحـشــرات ا ا
والعناكب أو غيرها من احلشرات
تـستطيع إعادة إنـتاج أحد أرجلها
فـي حال فقـدانهـا. وأوضح شـولتز
أن فـي إمـــكـــان الـــســـلـــطـــعــون أن

يــتـخـلص من أطـرافـه تـلـقـائـيـاً إذا
تــعــرض لــلــهــجــوم مــضــيــفــاً أنه
يـستـعيض عنـه بطرف جـديد. وما
اكـــتـــشـــفه الـــبـــاحـــثـــون من خالل
جتـاربـهم عـلى عـناكب الـبـحر ذات
األرجل الــثـمـانـيــة هـو أنـهـا قـادرة
عـلى جتديد حـتى أجزاء أخرى من
جـسمـها.وتـمثـلت الدراسـة في بتر
أطـراف وأجـزاء مـختـلـفة لـ 23 من
ذكــــور عـــنــــاكب الــــبـــحــــر ســـواء
الــصــغـيــرة الــسن والـبــالــغـة. ولم
يُـالحظ أي جتـديــد ألجـزاء اجلـسم
لـدى عـيـنة الـعـنـاكب البـالـغـة لكن
بــعــضــهــا كــان ال يــزال عــلى قــيــد
. أمـا عــيـنـات احلــيـاة بــعـد عـامــ
الـعـنـاكب الـصـغيـرة الـسن فـتـب
لـديـهـا جتـديـد كـامل أو شبـه كامل
ــفـقـودة ومــنـهـا ألجــزاء اجلـسم ا
األمــــعــــاء اخلــــلـــفــــيــــة والــــشـــرج
والــعـضالت وأجــزاء من األعـضـاء

التناسلية.
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ي. أرحب بكم في قمة صوت اجلنوب العا
اضية صعبة  خاصة بالنسبة لنا نحن الدول النامية. كانت السنوات الثالث ا

حتــديــات جــائـحــة  كــوفــيــد  وارتـفــاع أســعــار الـوقــود واألســمــدة واحلـبــوب الــغــذائـيــة  والــتــوتـرات
تزايدة كلها اثرت على جهودنا التنموية. اجليوسياسية ا

ومع ذلك  فـإن بــدايـة الـعــام اجلـديـد هي الــوقت  ألمل جــديـد. لـذا اســمـحـوا لي أوالً أن أعــرب عن أطـيب
تمنياتي لكم جميعًا بعام   2023كله سعادة و صحة و سلم و أمان و جناح . 

ا نظرت فلسفة الهند إلى العالم كعائلة واحدة. ة. لطا نحن جميعا نقدر مبدأ العو
ة ال تؤدي إلى أزمة مناخ أو أزمة ديون. ومع ذلك  فإن البلدان النامية ترغب في عو

فرطة التركيز. ية ا تكافئ للقاحات أو سالسل التوريد العا ة ال تؤدي إلى التوزيع غير ا نريد عو
ة تتمحور حول اإلنسان". ة جتلب اإلزدهار و اخلير  للبشرية جمعاء. باختصار  نريد "عو نريد عو

ـا في ذلك مجلس األمن عـاجلة هذا الـتشرذم اجلـغرافي السـياسي  نحـن بحاجـة ماسة إلى إصالح أسـاسي للمـنظمـات الدوليـة الرئيـسية  
تحدة ومؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).  التابع لأل ا

يجب أن تركز هذه اإلصالحات على إسماع صوت اهتمامات العالم النامي  وتعكس حقائق القرن احلادي والعشرين.
همة. ستحاول رئاسة الهند جملموعة العشرين التعبير عن وجهات نظر دول اجلنوب حول هذه القضايا ا

ي اجلنوبي". يسعدني أن أعلن أن الهند ستنشئ "مركز التميز العا
كن تـوسيع نطـاقهـا وتنفـيذها في دول مـارسات في أي من بلـداننـا  والتي  ؤسسـة أبحاثًـا حول حـلول التـطوير أو أفـضل ا ستـجري هـذه ا

اخرى أعضاء في اجلنوب.   
شاركة خبراتنا مع الدول النامية األخرى. ية-اجلنوبية"  سنطلق "مبادرة العلوم والتكنولوجيا العا

ـشروع  سـتوفـر الهنـد اإلمدادات الـطبـية األسـاسية ألي أود أن أعـلن عن مشـروع آروكيا مـيتـري (الصـحة - الـصداقـة) اجلديد. في إطـار هذا ا
دولة نامية تضررت من الكوارث الطبيعية أو األزمات اإلنسانية.

ي واجلـنوب"  لربط مـوظفـينا الـشباب في وزارات من أجل تـضافر صـوتنـا الدبلـوماسي  أقتـرح تشـكيل "منـتدى الدبـلومـاسي الـشباب الـعا
اخلارجية

تابعة تعليمهم العالي في الهند. ية-اجلنوبية" للطالب من البلدان النامية  نح الدراسية العا ستنشئ الهند أيضًا "ا
ي. نتفق جميعًا على أهمية التعاون ب بلدان اجلنوب  والتشكيل اجلماعي جلدول األعمال العا

. هني الصحي راكز اإلقليمية للرعـاية الصحية  وحتس تنقل ا في مجال الصحة  نشارك التركيز على تعزيز الـطب التقليدي  وتطوير ا
نحن ندرك أيضًا إمكانات النشر السريع للحلول الصحية الرقمية.

هني  وفي استخدام التكنولوجيا لتوفير التعليم عن ارساتنا في التدريب ا كننا جميعًا االستفادة من مشاركة أفضل  في مجال التعليم  
ناطق النائية. بعد  خاصة في ا

الي في البـلدان النامية على نطاق واسع وبشكل كن لنشر السلع العامـة الرقمية أن يزيد من اإلدماج ا ـالية   صرفية وا في مجال األعمال ا
سريع . جتربة الهند في هذا اجملال اظهرت ذلك.

ي الواسع  ستوفر إلهامًا للهند وهي حتاول تشكيل جدول أعمال مجموعة العشرين  وكذلك في كل هذه األفكار  التي يشاركها اجلنوب العا
شراكاتنا التنموية مع كافة دولكم.
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بقلم: وزير اخلارجية الهندي  الدكتور س. جايشانكار
ي. سـياسـاتـنـا الـتجـاريـة واإلصالحـات الـتي نـنـفذهـا ونـقـاط الـقوة تزداد أهـمـيـة الـهـند في االقـتـصـاد الـعـا
االقتـصاديـة الكـامنة في الـرؤية االقـتصـادية الواضـحة حلـكومـة مودي  كلـها سـاهمت في أن نـصبح إحدى
باشر الداخلي. أيضًا  من الواضح أن التـقدم التكنولوجي والبنية أقوى الوجهات لالستثمار األجنـبي ا
اضية قد خلق شهية أكـبر للعالم لالستثمار في الهند  لكنه التحتية الذي حققناه في السنـوات القليلة ا

زاد أيضًا من قدراتنا اخلاصة فيما يتعلق بالتجارة واألنشطة االقتصادية األخرى.
أن هدفنا بـكل وضوح هو جعل الـهند مركزًا صـناعيًا رئيـسيًا والظـهور كاقتصـاد بقيمة  5تريليون دوالر

بحلول عام 2025.
ـاضي تلقـينا  81مليار دوالر نحن نـتلقى أعـلى تدفـقات استـثمار أجـنبي مبـاشر في تـاريخنـا. في العام ا

كاستثـمار أجنبي مبـاشر. لقد أصبـحنا موطنًا لـواحد من أكبر النـظم البيئيـة للشركات الـناشئة في العالم.
نستضيف ما يقرب من 100 شركة يونيكورن (و هي أي شركة  إنشاؤها حديثًا برأسمال مليار دوالر)  40

منها في عام 2021 وحده. في الواقع  لدينا في الهند ثالث أكبر عدد من شركات اليونيكورن حاليًا.
قراطي بكثير من اليوم تظهر هنـدً مختلفة تمامًا ولـديها العديد من احللول لـلمشكالت التي كانت تعترضـنا لفترة طويلة. يـتم هذا في إطار د

. عني صلحة ا ناقشات و الكثير من التشاور مع جميع أصحاب ا ناظرات و ا ا
كـننا أن نحن نـدرك أننـا نعيش في عـالم معـولم وأن أي شيء يحدث الـيوم في أحـد أركان العـالم سيؤثـر حتـمًا على كل جـزء آخر من الـعالم. 
نرى ذلك بشكل واضح للـغاية عندما يـتعلق األمر بنزاع أوكـرانيا. لقد رأينـا ذلك في وقت سابق عندما  تـعلق األمر بالوباء. تـعد كفاءة وتسليم
ية مصدر قلق مشترك اليوم جلميع البلدان في العالم. بالنسبة لنا  فإن اخملاوف الرئيسية تتعلق بالطاقة  والقدرة على سلسلة التوريد العا
حتمل التكاليف وإمكانية احلصول على الطاقة  واحلبوب الغذائـية  واألسمدة. وهذا ليس مصدر قلقنا فقط  أعتقد أنه مصدر قلق  كبير في
ؤكد أننا نعتزم تناول هذه القضايا بقوة من خالل رئاسة مجموعة العشرين التي تسلمناها في األول من كانون جنوب الكرة األرضية  ومن ا

األول (ديسمبر).
و الناجت احملـلي اإلجمالي بنسبة 7 % سيكون هذا بالتـأكيد من ب أعلى االقتصـادات ب أكبر االقتصادات في ما زلنا نتطـلع إلى حتقيق 

العالم.
كوجهة سياحية مهمة  نحن نتحرك بقوة كبيرة للترويج للسياحة. وهناك أيضا تدفق كبير للسياح من الهند.

علومات قد نضجت بالفعل بشكل كبير علومات وحتى صناعة تكنولوجيا ا القطاع الثاني الذي يستحق تركيزاً خاصًا هو قطاع تكنولوجيا ا
ـو أبعد من ذلك ا ال نزال كـذلك  لكـنني أعتـقد أننـا  حقـقنا  ة للـهنـد كمكـتب خلفـي للعـالم  ر ـاضيـ  لذا فإن الـصور القـد في الـعقدين ا
ـعرفة أكثـر بكثيـر ليس فقط الـتصنيع الـتعاقـدي والتعهـيد الهنـدسي ولكن في الواقع ابـتكار أكثـر تكامالً وحتى بكـثير. يشـهد عصـر اقتصاد ا
ي  في الواقع حتى في مجال مثل تصنيع الرقائق التي أصبحت اليوم االختراعات التي تكون فيها الشركات الهندية جزءًا من االقتـصاد العا

ية. نافسة العا موجودة في األعلى من حيث ا
ا يحدث في ية. فـيما يتعـلق بالتكنـولوجيا واالبتـكار  هناك الكـثير  الهند الـيوم شريك موثوق به عـندما يتعـلق األمر بسالسل التوريـد العا

الهند والذي يجب أن يكون محل اهتمام.
تجددة وعندما يتعلق األمر بالشركات الناشئة  فهناك الكثير من الطاقة هناك. القطاع الذي يجب أن أذكره هو قطاع الطاقة ا

ناخي كدولة تضم 17%  من سكان العالم  ونساهم اليوم بنحو 5 % من انبعاثات العالم. قد نساهم بنسبة أود أن أشير إلى قضية العمل ا
تجددة في الوطن لم يكن هو العامل الوحيد ناخ هو 100% التوسع الهائل في مصادرنا ا عاجلة تغير ا 5% في االنبعاثات لكن التزامنا 

الذي يوجه عملنا في هذه النقطة.
قاومة . أحدهما هو التحـالف الدولي للطاقة الشـمسية واآلخر هو التـحالف من أجل البنية الـتحتية ا لقد كنا أيضًـا قادة في مبادرت دوليتـ
ـشـاركة. فـي الوقت احلـالي  يـأتي حوالي 40 % من مزيج نـاطق الـساحـلـية بـشـكل خاص بـالـفحص وا لـلـكوارث وهـو أمـر تهـتم به جـمـيع ا

الطاقة لدينا من مصادر غير أحفورية.
ـعرفة بـشكل أكبر  يـجب تعزيـز التنقل ة  وفي اقتـصاد يعـتمد على ا ـهارات وفي ظل اقتـصاد أكثـر عو تعـد الهند الـيوم مصـدرًا للمواهب وا

والهجرة.
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أصحـاب السـعادة  الـسيدات والـسادة. اسـمحوا لي أوال أن
أعرب عن امتناني جلمهورية الهند الستضافتها هذا احلدث
ــة لــتــبــادل األفــكــار واخلــطط الــهــام وعــلى الــدعــوة الــكــر

ي. قترحات حول أمن الطاقة العا وا
      •ليس سـراً اليوم أن نـقول إن سوق الـطاقة غـير مسـتقر
للـغايـة. كان الـتأثـير اجلـغـرافي السـياسي لـلحـرب الروسـية
األوكـرانيـة هو الـعامل الرئـيسي لـلزيـادة الكـبيـرة في أسعار
جــمــيع انـواع الــوقــود خالل عـام  .2022أسـواق الــغـاز هي
مركـز الزلزال  حـيث تتـجاوز بانـتظام مـا يعادل  250دوالرًا
أمـريــكـيًــا لـبــرمـيل الــنـفـط. كـمــا وصـلت أســعـار الــفـحم إلى

مستوى قيـاسي. بينما ارتفع الـنفط فوق مستوى  100دوالر أمريكي للبـرميل في منتصف عام
ـرتفـعة 90 من الـضغط الـتـصاعـدي على 2022 قـبل أن يـتـراجع. تمـثل أسـعار الـغـاز والفـحم ا
تـكـلفـة الـكهـربـاء حول الـعـالم. لـتعـويض الـنقص فـي إمدادات الـغـاز الروسي  يـقـال إن أوروبا
سال في عام 2022 مقارنة بالعام ستستورد  50مليار متر مكعب إضـافي من الغاز الطبيعي ا
السابق. وقـد  تخفيف ذلك من خالل انـخفاض الطلب من الـص حيث توقف اسـتخدام الغاز
ـتزايـد على الغـاز الطـبيعي بـسبب اإلغالق وتـراجع النـمو االقتـصادي  لـكن الطلب األوروبي ا

ستوردين اآلخرين في آسيا. سال أدى إلى حتويل الغاز بعيدًا عن ا ا
> يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة أيضًا إلى زيادة انعدام األمن الغذائي في العديد من االقتصادات
النـامية حـيث يقع العبء األكـبر على عاتق األسـر الفقـيرة حيث يتم إنـفاق جزء كـبير من الدخل
ن حصلـوا مؤخرًا على على الطاقـة والغذاء. من احملتـمل أن يفقد حوالي 75 مليـون شخص 
الكـهـرباء الـقدرة عـلى دفع ثمـنـها. بـدأ العـدد اإلجمـالي لألشـخاص احملـروم من الـكهـرباء في
االرتفاع في جمـيع أنحاء العالم. عالوة علـى ذلك  قد يتم دفع ما يقرب من 100 مليون شخص

إلى االعتماد على احلطب في الطهي بدالً من احللول األكثر نظافة وصحة.
ي مرتفـعة بشـكل عادي وهي تصل إلى > كـانت حصة الـوقود األحفـوري في مزيج الطـاقة العـا
حوالي 80 % لعقود بحلول عام 2030. وستنخفض هذه احلصة إلى أقل من 75 % وإلى ما
رتـفعـة إلنبـعاثـات ثاني اوكـسيـد الكـربون يزيـد قليالً عن 60 % بحـلول عام 2050. الـنـقطـة ا
ية في عام 2025 ستكون عند 37 مليار طن سنويًا و ستنخفض إلى 32 تعلقة بالـطاقة العا ا
ي  يرجع الـسوق الضيق احلالي للنفط والغاز غيغا طن بحلول عام 2050. على الصعيد العا

اضية . إلى النمو احملدود في االستثمار في النفط والغاز خالل العام أو الثالثة أعوام ا
> كانت الـطاقة االحـتيـاطية ألوبك بالس عـلى وشك الوصول إلى  2مليـون برميل لـلمرة األولى
خالل الـربع الـثـالث من عـام 2022. وعـلى الـرغم من الـتـحـديـات الـكـبـيـرة الـتـي واجـهـهـا  فـقد
اضي إلى 4.7 مليون برمـيل يوميًا  وهو ضاعف العراق إنتـاجه النفطي تقريـبًا خالل العقد ا
رتبة اخلامسة ب ي. اليوم  يحتل الـعراق  ا ثل خامس صافي الزيادة فـي العرض العا ما 

ية. صدرين إلمدادات النفط العا أكبر ا
> للعراق والهند تاريخ طويل من التعاون في سوق النفط. حافظ العراق على إمداداته النفطية
اإلجـمـالـيـة إلى آسـيـا  ثـابـتـة في حـزيـران 2022 عـند 2.205 مــلـيـون بـرمـيل يـومـيًـا مع زيـادة
إجمـالي الصـادرات مع تـقدمه إلى أوروبـا. وتمـثل الهـند ثـاني اكـبر مـشتـر للـخام الـعراقي عـند
1.011 ملـيون برميـل يوميـا . منذ عام 2017 كان الـعراق أكبـر مورد للـخام إلى الهـند وال يزال

ينوي إقامة شراكة طويلة األجل.
> تـلـقى الــعـراق  شـاكـراً  خــطـاب انـضـمــام إلى الـتـحـالـف الـدولي لـلـطــاقـة الـشـمــسـيـة الـذي
كن أن يلعـبه في مجال الطاقة استضـافته جمهوريـة الهند  ونحن نؤمن بـالدور الكبيـر الذي 
تجددة في شـبكة الطاقة   %60منها الشمسيـة. يعتزم العراق دمج  12غيغاواط من الـطاقة ا
ـتبـقيـة من اخلطـة بواسـطة الـنظـام الشـمسي ـعاجلـة حالـيًا  وسـيتم تـغطـية الـ  %40ا قـيد ا

دمج. وزع وا ا

نظـمة على فـرصة مـشاركة اخلـطوط العـريضة لـقطاع الـطاقة أود مـرة أخرى أن أشـكر الدولـة ا
ي والوطني. العا
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> روابط تاريخية وحضارية عمرها قرون.
> سبعون عامًا من إقامة العالقات الدبلوماسية من خالل توقيع معاهدة الصداقة ب الهند والعراق (1952)

قدسة لإلمام احلس واإلمام عباس. زارات ا قدسة النجف وكربالء وا دن ا > صالت دينية قوية مع ا
> يزور آالف احلجاج الهنود ضريح  الشيخ عبد القادر  الكيالني كل عام.

وظـفي احلـكومـة العـراقيـة لبـناء > بـرنـامج التـعاون الـتقـني واالقتـصـادي الهـندي آيـتك في الهـند: 200 دورة تدريـبيـة مـدفوعـة األجر بـالكـامل 
هارات. القدرات وتنمية ا

اجستير > خمسة وخمس منحة دراسية مدفوعة األجر في دورات UG و PG و PhD في اجلامعات الهندية للدراسات اجلامعية األولية و العليا ا
ـيـاه  وإدارة األعـمال  واألمن ـعلـومـات  والـصـيـدلـة  والـهنـدسـة  والـزراعـة  وإدارة ا والـدكتـوراه  في مـخـتـلف  مـجـاالت الـتـخصـص مثل تـكـنـولـوجـيـا ا

السيبراني  وعلوم األغذية  و غيرها .
> حوالي 2000 طالب عراقي يدرسون في الهند.
> التجارة الثنائية: 34.33 مليار دوالر أمريكي.

الصادرات من الهند: 31.92 مليار دوالر
الواردات من الهند: 2.40 مليار دوالر

>  بالنسبة للهند  يعد العراق أكبر مورد للنفط اخلام (حوالي 1.05 مليون برميل في اليوم).
. فضلة للعالج الطبي للمرضى العراقي > الهند هي الوجهة ا

> يعمل حوالي 20.000 هندي في الهند.
. >  منح حوالي 30.000 تأشيرة هندية  معظمها للعالج الطبي  لألخوة العراقي

شهرة أفالم بوليوود وتقاربها القوي مع الثقافة الهندية.
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