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عـــد اخلــبـــيــر االقـــتــصـــادي بــاسم
انـطـوان  تــقـريـر بــرنـامج االغـذيـة
تحدة بشأن ي التبعـة لال ا الـعا
وضـع العـراق ضمن الـبلـدان االشد
فـقرأ  غـيـر عادل ويـغ احلـقوق 
ـئـة من بـرغـم وجـود نـسـبة  20 بـا
ـــواطــنـــ يــعـــيــشـــون حتت خط ا
الــفــقـر. وقــال انــطـوان لـ (الــزمـان)
ـنـظـمـات امـس ان (اغـلب تـقـاريـر ا
الـدولـية غـير دقـيقـة وتكـون عادة ال
تطابق الواقع الفعلي  وال ننكر ان
هـنـاك بـطـالـة ووجـود اكـثـر من 30
ـئـة من الـسكـان يـعـيـشون حتت بـا

ــكــافــحــة ازمــة الــبــطــالـة جــذريــة 
واســتـيــعـاب الـشــبـاب الــعـاطل في
الــصـنــاعــة والـزراعــة وغـيــرهـا من
اجملـــاالت احلــيــويــة). وقــوبل هــذا
الـتقرير برفض حكومي في بغداد 
ان البـلد اذ قـالت وزارة الـتخـطـيط 
برغم ارتفاع ال يـعاني أزمة غذائية 
مــعـدل الــفـقــر إلى أكـثــر من ثالثـ

ئة . با
 وقــالـت الــوزارة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امس ان (الـــعــراق لــيس
جــائــعـــا وفق مــا جــاء بــالــتــقــريــر
ـــنــســـوب الى بـــرنــامج االغـــذيــة ا
ـي الـذي وضع الــبالد ضـمن الــعـا
احـــد ســبـع دول االشــد جـــوعــا في

الــعـــالم كــالــصــومـــال ومــدغــشــقــر
والـكـونغـو وغيـرها) وتـابع الـبيان
ان (احلـكـومـة قـامت باتـخـاذ جـمـلة
مـن االجراءات تـضـمنت دعم شـبـكة
احلـمايـة االجتمـاعية وتـأم مواد
الـبطـاقة الـتمويـنيـة وتوزيع مـنحة
مــالـــيــة طــارئــة لــلـــمــتــضــررين من
اجلـائــحـة  بـهـدف مـسـاعـدتـهم في
مـواجـهـة الظـروف الـطـارئة) ولـفت
الـى ان (احلـــديـث عن وجــــود ثـــلث
الــعــراقـيــ جــائـعــ كالم يــنـافي
الـــواقـع الن نـــســـبـــة الـــهـــشـــاشــة
الغذائية في العراق تبلغ اقل من 2
ـئـة من مـجـمـوع الـسـكـان وهذه بـا
الــنــســـبــة ارتــفــعت بــعــد مــوجــات
الــنــزوح عـام 2014 كــمــا ارتــفـعت
نــســبــة الــفــقــر عــام 2020 الى 31
ئة وهذا اليعني ان هذه النسبة بـا
ا تمثل السكان اجلائع مطلقا ا
هــــذا يـــدخل في اطــــار مـــا يـــعـــرف
بـالـفقـر مـتعـدد االبـعاد الـذي يـشمل
الـصحـة والتعـليم والـسكن والدخل
الــتـي ارتــفــعت نــتـــيــجــة جــائــحــة
كـورونـا وتـداعيـاتـهـا االقتـصـادية)
مــؤكــدا ان (اجـمــالي نــسـبــة االسـر
الــتي تـسـتـلم احلـصــة الـتـمـويـنـيـة
ؤشرات التي ئة وان ا يبلغ 95 با
ـسوح نـعـتمـدهـا مسـتـخرجـة من ا
االحـصـائـيـة الـتي يـنـفـذهـا اجلـهـاز
ـركـزي لالحـصـاء وفـقا لـلـمـعـايـير ا
ــعــتــمـدة مـن قـبل اال ــيـة ا الــعــا
ـتحدة) ومـضى البيـان الى القول ا
ــؤشـــرات الــتي اشــار الــيــهــا ان (ا
نسـوب لبرنامج االغذية  الـتقرير ا
غـــيــر واقـــعــيـــة وال تـــســتـــنــد الى
ـؤشرات التي تعتمدها التخطيط ا
ـــكـن بــاي حـــال مـن االحــوال اذ ال
عـيشي مـقـارنة الـوضع الغـذائي وا
لـلـشعـب مع بلـدان تـعاني اصال من
فـــالـــعــــراق لـــيس مـــجـــاعـــة حـــادة

جائعا). 
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اعـتصام الـقيادة). ووصـفت اخلارجية
الــروســيــة األحــداث الــتي يــشــهــدهــا
الـسـودان بـأنهـا دلـيل عـلى أزمـة حادة
نـاجـمة عن اتـباع سـيـاسة فـاشلـة على
مـدى عام وأكدت ثقتها بقدرة شعب
ـشـاكل الـداخـلـية الـسـودان عـلى حل ا
بـنفسه. وقالت اخلارجـية الروسية في
ـــعــلــومــات بـــيــان لــهــا إنـه (حــسب ا
الـــواردة فــقــد قـــامت مــجـــمــوعــة من
ـحاصرة الـعسـكري في اخلـرطوم  
مـقر إقـامة حمـدوك واعتـقلت عددا من
أعـضاء حـكومـته االنتـقالـية) واضـاف
(نـنطلق من حقيقة أن مثل هذا التطور
لـألحــداث في الــســودان أصــبح دلــيال
عـلـى أزمـة حـادة وشـامـلـة طـالت كـافـة
مــــجــــاالت احلـــيــــاة الــــســـيــــاســــيـــة
واالقـتـصـادية لـلـبالد). وافادت تـقـارير
ـتـظـاهـرين صـحــفـيـة  بـإن عـددا من ا
أُصــيــبــوا في اشــتـبــاكــات أمــام مــقـر
الـقـيـادة الـعـامـة لـلـجـيش بـاخلـرطـوم
وذلـك خالل االحـتــجــاجـات الــرافــضـة
الســـتــيالء اجلـــيش عـــلى الــســـلــطــة.
وذكـرت التقـارير نقال عن شـهود عيان
أن ( أشـخاصـا أصيبـوا في اشتـباكات
بــ جـنــود سـودانــيـ ومــتـظــاهـرين
مــنــاهــضــ الســتــيالء اجلــيش عــلى
الـسلطة أثـناء محاولـتهم االقتراب من
مـــبــان تـــضم مــقـــرات عــســكـــريــة في

اخلـرطوم). ودعا مـكتب رئيس الوزراء
الــذي اعـتـقل فـجـر امس مع زوجـته و
اقـتيـادهمـا الى مكان مـجهـول الشعب
الى الـتـظـاهـر السـتـعـادة ثـورتـه .وقال
ّ اختطاف ـكتب في بيان امس انه ( ا
حــمـدوك وزوجـته من مـقــر إقـامـتـهـمـا
بـاخلرطـوم و اقتـيادهمـا جلهـة غير
مـعلومة من قبل قوة عـسكرية) محمّال
(الــقــيـــادات الــعــســكــريــة في الــدولــة
ـسـؤولـيـة الكـامـلـةعن حـيـاة وسالمة ا
حــــمــــدوك وأســــرته). ووصف جتــــمّع
ـهـنـيـ الـسودانـيـ أحـد احملـرك ا
األسـاسـي لـالنتـفـاضة الـتي أسـقطت
عـمـر الـبـشـيـر عام  2019 االعـتـقاالت
بـــاالنـــقالب. وفي بـــيــان نـــشـــره عــلى
ـقاومة تـويتـر دعا فيه الـتجمع الى (ا
الــشـرســة لالنــقالب الـعــسـكــري الـذي
وصـفه بالـغاشم) مـناشـدا (اجلمـاهير
اخلـــروج الى الـــشــوارع واحـــتاللـــهــا
ـــــتـــــاريس وإغـالق كل الـــــطـــــرق بـــــا
واإلضراب العام عن العمل وأي تعاون
دني في مـع االنقالبـيـ والعـصـيـان ا
مــواجــهــتــهم) وتــابـع (لن يــحــكــمــنـا
يـلـيشـيات فـالثـورة ثورة الـعـسكـر وا
شعب والسلطة والثروة كلها للشعب).
تظـاهرين في بعض وجتـمع عشـرات ا
شـــوارع اخلــرطــوم وقـــطــعـــوا طــرقــا
وأحـرقــوا إطـارات احـتـجـاجـا عـلى مـا

يــحـدث . وانــقـطـعـت خـدمـة اإلنــتـرنت
تــمـامـا في الـبالد وفق مـصـدر  الـذي
اشـــار الى أن (الـــهـــواتف احملـــمـــولــة
أصـبـحت تسـتقـبل االتصـاالت فقط وال
ـات من خاللـها). ـكن إجـراء أي مـكـا
وقـطع رجال بزي عسـكري الطرق التي
تـربط وسط الـعاصـمة السـودانيـة بكل
مـن خــــرطـــــوم بـــــحـــــري وأم درمــــان
ـديـنتـ احملـاذيـت لـلـعاصـمـة.وبدأ ا
الـتلـفزيـون الرسمـي السوداني في بث
ـا أغـان وطــنـيـة من دون اي تـغـطـيـة 

يجري في البالد. 

مـستوى خـط الفقر  ولـكن ال يعني
ان وضـع الـــعــــراق يــــكـــون ضــــمن
واضــاف الـــبـــلـــدان االشـــد فـــقـــرا)
(اعـتـقـد ان الـتـقـريـر اجـرى مـسـحة
وبالـتالي فأن عـلى منـاطق محـددة 
بـــيـــانــاته تـــكـــون غــيـــر عـــادلــة او
مـنصـفة) وتـابع ان (الـعراق يـشهد
حتــســنــا اقــتــصــاديــا مــلــمــوسـا 
والســيــمــا بــعـد انــتــعــاش اســعـار
الـنفط وهـذا يـتـطلب من احلـكـومة
ان تــقــوم بـتــوزيع عــادل لـلــثـروات
ـعـيـشـة ودعم من بـهـدف حتـسـ ا
هـم حتت مـــســتـــوى خط الـــفـــقــر 
اضـــاف الى اســتـــثــمــار الـــشــبــاب
كــونــهم عــمــاد اجملــتــمع وثــروته).

ويـــرى مـــراقـــبــون ان الـــســـبب في
ـتــفـشــيـة بــ اجملـتـمع الــبـطــالـة ا
والــفــقـر الــشــديـد لــنــسـبــة لــيـست
بــالــقــلــيـلــة من الــعــراقــيـ  وهي
نـــاجتـــة عن ســـيـــاســـات خـــاطـــئــة
ـتـعــاقـبـة واحلـروب لــلـحـكـومــات ا
فضال الـتي خاضها العـراق لعقود 
عـن مـــواجـــهــــة األرهـــاب وغـــيـــاب
احلــلـــول الــنــاجــعــة . مــؤكــدين ان
(الــعــراق يــعــد ثــاني أكــبــر مــنــتج
لــلـنــفط في مــنـظـمــة أوبك بــإنـتـاج
يـــصـل إلى نـــحـــو اربـــعـــة ماليـــ
وســتـمـائــة الف بـرمـيل يــومـيـا في
األحوال الطبيعية وبرغم ذلك جند
عـدم جـدية احلـكومـة بوضح حـلول
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ـــتــــحـــدة دان األمــــ الــــعـــام لـأل ا
االنـــقالب أنـــطـــونـــيــــو غـــوتـــيـــريش 
الـــعـــســـكـــري اجلـــاري في الـــســودان
وطــالب بـاإلفــراج الـفــوري عن رئـيس
الـوزراء عـبـد الـله حـمـدوك . وكـتب في
تـغــريـدة عـلى تـويـتـر (يـنـبـغي ضـمـان
االحـتـرام الكـامل لـلوثـيقـة الـدستـورية
حلـماية االنتقال السياسي الذي حتقق
بـصعوبة). وأعـلن القائد الـعام للقوات
ــسـلـحــة الـســودانـيـة عــبـد الــفـتـاح ا
الـبرهان حالة الـطوار العامة  وحل
مــجـلـسي الــسـيـادة والــوزراء وإعـفـاء
ـــواد في الـــوالة وتـــعـــلــيـق الــعـــمل 
الـوثـيـقة الـدسـتوريـة وذلك في أعـقاب
اعـتقال معـظم وزراء احلكومة وبعض
ـكـون أعــضـاء مـجــلس الـسـيــادة من ا
ــدني وصـوالً إلى اعـتــقـال حـمـدوك ا
بـعد ساعات من فرض اإلقـامة اجلبرية
عــلـيه في مــنـزله. وعـدت وزارة اإلعالم
الـسودانية عبر صفـحتها فيسبوك أن
ـثل اسـتــيالءً عـلى (إعـالن الـبـرهــان 
الــســـلــطــة بــانــقـالب عــســكــري وحل
مـجـلس الـسـيـادة االنـتـقـالي ومـجـلس
الـوزراء ووالة الواليـات وجلنة تـفكيك
) مــؤكـدة أن (الـبـرهـان جـمـد الـتـمـك
سـتقلـة في مجزرة فض عـمل اللجـنة ا
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{ قـــريـــة الـــســـحل - ا ف ب: في عـــمق
صـحــراء الـغــرب الـعــراقي تـقــبع قـريـة
نقطعة عن العالم منذ أكثر من الـسحل ا
قــــــرن بـــــدون كـــــهـــــربـــــاء وال مـــــاء وال
مـسـتـوصف ويـعـيش سـكـانـهـا الذين ال
يـتـجـاوزون مـئـتي عـائـلـة حـيـاة بـدائـية
تـعتمـد على الزراعـة والرعي ولم يسبق
أن رأوا من الـــــعـــــالـم ســـــوى قـــــاعــــدة
عـسـكـرية.أقـرب مـسـتشـفى يـبـعـد نصف
سـاعـة عن القـريـة الواقـعـة في زاوية من
الـعـراق الـغـني بـالـنـفط ولـيس فـي هذه
الـبقـعة القـاحلـة احملاطـة بتالل صـخرية
عـلى أطـراف وادي حـوران في مـحـافـظة
األنـبـار سـوى مـدرسة ابـتـدائـيـة وليس
فيها حلّاق حتى.العراق هو ثاني مصدّر
لـلـنـفط في مـنظـمـة أوبك ويـدّر عـليه 90
ئة من عـائداته لكن الفساد واألزمات با
أهـلـكت بنـاه الـتحـتـية وخـدمـات الطـاقة

فـيه وبات ثـلث سكـانه األربعـ ملـيوناً
عـنـد خط الفـقـر.يتـسـلل ماض بـعـيد إلى
ـتـعـرج ـرور بـالـطـريق ا األذهـان عـنــد ا
ــؤدي إلى الـــقــريـــة: مــنــازل والــوعـــر ا
مـتفـرقـة بسـيـطة بـأبـواب حديـديـة فيـما
اخـتـفت الـشـبـابـيك عن أغـلب جـدرانـها
ومـشهد أطالل حجارة غيّر الزمن لونها.
ة ب الفينة واألخرى تظهر سيارة قد
وآلــيــات زراعـــيــة أكل عــلــيـــهــا الــدهــر
وشـرب.وللـتواصل مع الـعالم اخلارجي
ة يـكتـفي سـكانـها بـهواتف جـوالة قـد
ألن شـبكة االنترنت والهواتف الذكية لم
جتـد طريـقهـا ب غـبار الـصحـراء إليهم
بـعد.يـروي أبـو مجـيد وهـو أبرز وجـهاء
الـقريـة ويبـلغ من العـمر  70عـامـاً فيـما
ارتـدى زيـاً عـربيـاً وغـطى رأسه بـكـوفـية
بــالـلــونـ األبــيض واألحــمـر "قــريـتــنـا
عـمـرهـا أكـثر من مـئـة سـنـة وطـوال هذه

الـسـنـ وهي بـدون كـهـربـاء وال ماء وال
مـركـز صـحي". ويـضـيف لـفـرانـس برس
وهو يشير بيده إلى احلقول القاحلة من
حـــــوله "نـــــعــــيـش حــــيـــــاة بــــدائـــــيــــة
اء يـستخدم األهالي بـسيطة".للـتزود با
مـضخة ديزل لـسحبهـا من بئر في باطن
األرض ويـجـمعـونهـا بـعد ذلك في بـركة
مـحاطة بحجر مـغطى باألسمنت. تشرب
منها أغنامهم ويحملون بعضاً منها إلى
مـنازلهم.يـضيف أبو مجـيد "في الزراعة
نـعـتـمـد عـلى مـيـاه األمـطـار".بـ مـنـازل
الـقرية التي تـبعد أكثر من  250 كلم عن
الـعاصـمة بغـداد حظائـر صغـيرة جلمع
األغـنـام محـاطـة بأسـوار مـعدنـيـة. فيـما
يـندر أن يتجول سـكانها في اخلارج.ولم
يـذهب أبـو مـجيـد سـوى مـرة واحدة في
حـياته إلى بغـداد قبل نحو  20عـاماً.ما
زالت الــعــادات والــتــقــالــيــد احملــافــظـة

حــاضــرة بــشــدة في هــذه الــبــقــعــة من
صـحراء العراق إذ حتـدثت أم مجيد مع
الـزوار الـرجــال من خـلف بـاب مـنـزلـهـا
لـتـشـكـو الــنـقص في اخلـدمـات الـطـبـيـة
والـكهـرباء.فـالقريـة غيـر متـصلـة بشـبكة
الـكهربـاء التي يعـدها سكـانها شكالً من
الـرفاهـيـة رغم أن العـراقيـ عمـوماً في
أرجــاء أخـــرى من الـــبالد يــعـــانــون من
انـقطاعها لساعات طويلة يوميا.ويعتمد
الـسـكـان عـلى مـولدات كـهـربـاء بـسـيـطة
ــة لإلنـارة وتـشــغـيل الـتــلـفـزيـون وقـد
لـسـاعـات قـلــيـلـة فـقط.وتـروي أم مـجـيـد
"أبـناؤنا محرومون من الـرعاية الصحية
ومن الـتلـفزيون إال لـساعة أو اثـنت من
فـــتـــرة ألخــــرى".عـــلى بــــعـــد عـــشـــرات
الـكيلومترات عن القرية تقع قاعدة "ع
قرات الـعسكـرية العـراقية األسـد" أهم ا
الـتي تـضم قـوات أمـيـركـيـة في الـعـراق

وتـتعـرض لهـجمـات صاروخـية من ح
آلخـر.ليس هناك أي تـواصل ب القوات
ـتـواجـدة في الـقاعـدة وأهـالي الـقـرية ا
حـسـبـمــا ذكـر أبـو مـجـيـد الـذي ولـد في
ـــة بــاتـت الــيـــوم جــزءاً من قــريـــة قــد
الـقـاعـدة.يـروي من جـهـته راعـي األغـنام
ــرات الــشــاب مـــهــدي أنه في "إحــدى ا
قــتــلت اثــنــتــان من أغــنــامي بــرصـاص
عـنـدمـا كنـت في مرعـى مجـاور لـلـقـاعدة
تــــــزامـــــنــــــا مع تــــــدريب فـي مـــــيـــــدان
رمـاية".ويـضـيف بحـسرة "ال نـعرف غـير
الـرعي والـزراعـة لـكـسب الـعـيش" فـيـما
يـعـمل آخـرون في اسـتـخـراج الـصـخـور
ـسـتـخدمـة في الـبـنـاء.ليـسـاعـد مـهدي ا
الــبــالغ من الــعــمـر  17 عــامــاً أهــله في
رعـــايــة مـــواشـــيــهـم تــرك دراســـته في
ـدرسة االبـتدائـية الـوحيـدة في القـرية ا
وتــضم ســتــة صـــفــوف تــكــاد ال تــكــفي

السـتـقـبـال أطفـال قـريـة الـسـحل.ويروي
فـيما لفّ رأسه بـكوفيـة باللـون األسود
والــبــني وارتــدي مالبس ســمــيــكـة رغم
تــخــطـي حــرارة اجلــو األربــعــ درجــة
مــئــويــة "لـــيس عــنــدنـــا غــيــر مــدرســة
ابـتدائـية ال شيء غـيرهـا".ويؤكـد قطري
ــســـؤولــ كــهالن الـــعــبـــيــدي أحـــد ا
احملـلي في ناحية الـبغدادي التي تتبع
لـها قـرية الـسحل أن "الـقرية تـعاني من
نـقص فـي اخلـدمـات".وحتـدث الـعـبـيـدي
في الـوقت نـفسه عن وجـود مـشاريع من
ـزمع القـيام بـها لـتأمـ كهـرباء وبـناء ا
مـحـطـة تصـفـيـة مـياه لـلـقـريـة. ودعا في
ــنـــظــمـــات احلــكـــومــيــة الــوقت ذاتـه ا
واإلنـسانـيـة لتـقـد الدعم من أجل بـناء
ثل مـركز صحي ألهالي قـرية السحل.و
غياب اخلدمات الصحية معاناة إضافية
لألهـــالي. ويــقـــول أبـــو مــجـــيــد بـــهــذا

وت اخلـصوص "إذا مرض أحد (هنا) 
ألن نقله (إلى أقرب مستشفى) خصوصا
خالل الـــلــيل لـــيس ســـهالً".وحتــدث عن
ـنتـصف الـعمـر في الـثاني "وفـاة رجل 
من آب بـســبب تـعـرضه ألزمـة صـحـيـة
وهـو في الـطريق إلـى مسـتـشفى نـاحـية
الـبغدادي". ويـزيد غياب أي طـريق معبد
ـــا حــــولـــهـــا األمـــر يـــصل الـــقــــريـــة 
صــعــوبـــة.وتُــضــطـــر الــعــائـالت لــنــقل
احلـــوامـل قـــبـــيـل مـــوعــــد الـــوالدة إلى
مـستشفى في البغـدادي لتأم رعايتهن
قـبل أن يـضعن.غـيـر أن وباء كـوفـيد-19
الــذي يــشـكـل تـهــديــداً لــكــثـيــر من دول
الـعالم لم يـعرف طريـقه إلى هذه الـقرية
الـــغـــارقــة حتـت وعـــورة الــتـــضـــاريس
نـاخ حسبـما أكد أبـو مجيد وقـساوة ا
قـائالً "لم تصل كورونا لقريتنا ولم يتلق

أي فرد من قريتنا اللقاح".
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وصل امس االثـــنــ الى بــغــداد 
ــصـــري هــانـي شــاكــر الـــفــنـــان ا
الحـياء اولى حفالت مهرجان بابل
الـدولي الذي تـنطـلق فـعالـياته بـعد
غـد اخلـمــيس  ونـشـرت اخلـطـوط
اجلـــويـــة الــعـــراقـــيــة لـــقـــطــات من
وصــول شــاكـر الـى الــعـراق عــلى
ــطـرب مـ طــائـرتــهـا. ويــشـارك ا
حـا العـراقي في احـياء فـعالـيات
ــهــرجـان كــذلك الــيــوم االول من ا
الــفــرقــة الـفــلــســطــيــنـيــة لــلــفــنـون
الـشـعــبـيـة ونــشـرت امس االثـنـ
طربة شذى حسون صورتها في ا
الـطـائـرة مـعــلـقـة (في الـطـريق الى
بـلـدي احلـبيب الـعـراق مـتـحـمـسة
جــــدا ان الـــتــــقي بــــكم يــــا احـــلى
جـمـهـور).ويـشـارك مـطـربـون عرب
ـهـرجان وعـراقـيون في فـعـالـيات ا
مــنـــهم حـــســـام الــرســـام وصالح

البحر.
الى ذلك اعـلنت ادارة سندباد الند
في بـغداد عن اقامـتها قـريبا حفال
لـلــمـطـربــة رحـمـة ريــاض بـعـد ان
ــاضــيــة احــيـت فــيــهــا اجلــمــعــة ا
ـطربة اللبنانـية اليسا حفال شهد ا

حضورا الفتا.

u‰∫ الفنان هاني شاكر يصل الى بغداد على م طائرة اخلطوط اجلوية العراقية Ë
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الفـوز على منتخبِ بي بكـرة القدم امس  ـنتخب االو حقق ا
باراةِ التي أقيمت الـديف بأربعة أهدافٍ نظيفةٍ في ا جزر ا
ـنامـة ضمن عـلى ملـعبِ احملـرق في العـاصمـة البـحـرينـيّة ا
مـبـاريــات اجلـولـةِ األولى من مــنـافـســات اجملـمـوعـة الــثـالـثـة
ؤهـلة لنهـائيات آسيا حتت  23 عاما للتـصفيات اآلسـيويّة ا

قبل.  التي ستقام في أوزبكستان العام ا
وسـجل لـيوث الـرافـدين كل من الالعـب مـؤمل عـبد الـرضا
في الـدقيقة  10 واحمـد سرتيب من ركلة جـزاء بالدقيقة 34
بي ـنتـخب األو ووكـاع رمضـان هدف 56 و 86 ليـتـصدر ا

اجملموعة الثالثة مؤقتا برصيد ثالث نقاط. 
قبل وتقام اجلـولة الثانيـة للمجـموعةِ الثـالثة يوم اخلـميس ا
ـالديف بيـنما حـيث يلـتقي منـتخب الـبحريـن منتـخب جزر ا
ـبي في حـالـةِ انتـظـار بـعـد انـسـحابِ ـنـتـخب األو سيـكـون ا

منتخب أفغانستان من خوض التصفياتِ اآلسيويّة. 
ـــركـــز األول في كل ويـــتــأهـل إلى الـــنـــهــائـــيـــاتِ صـــاحب ا
مـجـموعـةٍ إلى جـانبِ أفـضل أربعـةِ مـنـتخـبـاتٍ حتـصل على
ــركـز الـثـاني في اجملـمـوعـات الـ11 لـتـنـضم إلى مـنـتـخب ا

ضيف. أوزبكستان ا
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راى نـقـيب احملـامـ الـعـراقـيـ ضـيـاء
الـسـعدي  ان الـتـعـامالت التي وصـفـها
بـــالالاخالقــيــة  تــعــوق اداء احملــامـ
لـوجـباتـهم الـتي حددهـا الـقانـون. وقال
الـسعـدي في بيـان تلـقته (الـزمان) امس
ان ( اصـــدرنــا إعـــمـــامًــا إلـى هــيـــئــات
اإلنـتـداب في مـحـاكم اإلسـتـئـنـاف كـافـة
بـبـغـداد و احملـافـظـات  لـتـوضـيح آلـية
هني ؤتمر ا وضوابط التحضير لعقد ا
لـلنقابـة ضمن العام اجلاري  الذي بات
عاجلة العقبات التي تعترض ضـروريًا 
ـهـنـة والـقـيام ـارسة ا احملـامـ عـنـد 
بـــواجــبـــاتــهـم احملــددة فـي الــقـــانــون
والـنـاجتة عن عـدم االعـتراف بـاحملـاماة
كـموقف مـسبق أو بسـبب فقـدان الفهـم
لــدورهم من بـعض اجلـهـات احلـكـومـية
وغــيــر احلــكــومــيــة ) مــشــيــرا الى ان
(فــقــدان الــفــهم لــدور احملــامي أدى في
الـكثير من األحيـان إلى غدر بيّن لرسالة
احملــامي والـى جـمــلــة مـن الـتــعــامالت
الالقــانـونـيـة والالاخالقـيـة يـحـول دون
الــقــيـام بــدوره الــكــبـيــر في الــتــصـدي
ـفــاسـد واالنــحـراف مـن لــلـمــصـالـح وا
اجـل حتـقـيق العـدالـة وسـيـادة القـانون
ــهــنـي يــأتي ــؤتـــمــر ا ) مــؤكــدا ان (ا
لــلــبــحـث فـي تـــوفــيــر مــجـــال الــعــمل
لـلمـحامـ عـمومـا وللـمحـام حــديثي
االنــتـمـاء لــلـنــقـابــة بـخـاصــة بـرغم ان

تـوفيـر العـمل يقع فـي دائرة اخـتصاص
الـدولــة الـتي اكـلـتـهــا ظـواهـر الـفـسـاد
ـالي وسوء الـتخـطيط وعدم االداري وا
تـزايدة اسـتيـعـاب او معـاجلة االعـداد ا
من لــلـمــحـامــ واالمـتــنـاع عن تــوفـيـر
فـرص الـعـمل خلريـجي كـلـيات الـقـانون
نـتم لـنقابـة احملام وما واحلـقوق ا
يـنبغي ايـضـاً معـاجلة التـراجع العملي
والـفــقـهي والـواقـع الـتـدريـسـي لـعـلــوم
الـــقـــانــون) وتـــابع ان (أهـم ضــرورات
ؤدية ؤتمر هي البحث في األسباب ا ا
إلى الـنـهـوض باحملـامي ورفع مـسـتواه
ــكـــنه من أداء رســالــة احملــامــاة ــا 
الـرفيعة اإلنسـانية واالخالقية) مـضيفا
ـبـاد ان (ذلك سـيــزيـد من الـتـمـسك بـا
والــقـــيم الــســامـــيــة الــتـي هي الــقــوام
هنة احملاماة وما يتطلب من احلـقيقي 
تـنسيق بـ متطلـبات التـشريع والعمل
الـقـضـائي لـتـدارك احلـالـة الـتي عـلـيـها
احملــامـاة في الـوقت احلـاضـر من خالل
حـركة اصالحـية تطـويريـة تعتـمـد علـى
بــــحــــوث ودراســــات عـــلـــمـــيـــة واراء
ــهــنــيــ ووجــهــات نــظـــر احملــامــ ا
ـمارس بـقصد احلفـاظ على احملاماة ا
وقـوتها وتأثيرها واالبقاء على قدراتها
في تــلــبـــيــة احلــاجــات االجــتــمــاعــيــة
والـعدلـيـة واحلقـوقيـة في هذه الـظروف
ــر بـهــا شــعب االســتــثــنــائــيــة الـتـي 
ا يشكل ايضا مفردات مهنية الـعراق 
ـكن االستـناد الـيهـا في قيـادة النـقابة

وتـنفـيـذ برامـجهـا حـاضرا ومـستـقبالً).
فــيـمــا أرسـلت األمــانـة الــعـامــة جملـلس
الـوزراء كتابها إلى النقابة  أرفقت فيه
رد الـهيـئة الـعامـة للـضرائب عـلى كتاب
ـالـيــة في مـجــلس الـنـواب  الــلـجـنــة ا
ـــفــروضـــة عــلى بــشـــأن الـــضــريـــبــة ا
.  واشــــار الــــبـــيــــان الى ان احملــــامـــ
(الــكــتــاب يـوضح طــريــقــة الــتــحـاسب
الـضريبي و السماحات و مقدارها). من
جــانــبــهـا  قــالت الــهــيــئــة ان (جـمــيع
ــا فـيهــا مهـنة األنـشطـة اإلقـتصــادية 
احملـاماة  تـخضـع لـلضــوابط الســنوية
الـتـي تـضـعـهـا الهـيـئــة مـن قـبـل جلـنـة
مــخــتــصـــة) مــشــيــرة الى ان (نــشـــاط
شـريحـة احملامـ كبيــر وغيــر مســيطر

عليـه).
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حـــذرت وزارة الــصــحــة من ارتــفــاع
اصـابات فايروس كورونا مجددا في
الــعـراق نـتـيـجــة عـدم حتـقـيق نـسب
ـــواطـــنـــ عـــالــــيـــة من تــــلـــقـــيـح ا
ــضــادة. وقــال بــيــان بــاجلـــرعــات ا
لـلوزارة تلقـته (الزمان) امس (نراقب
عن كـــثب عــبــر الــلــجــان اخملــتــصــة
ـــــوقف واخلـــــبــــراء في الــــوزارة  ا
حـيث شـهدت دول ي  الـوبـائي الـعـا
نصرمة ارتفاعا غير عـدة في االيام ا
مـسـبـوق بعـدد االصـابات والـوفـيات
بـرغم بـلوغـها مـسـتويـات عالـية في
تـلـقيح مـجتـمعـاتـها فـقد ارتـفع عدد
االصــابـات في بــريـطــانـيــا وروسـيـا
بـشـكل كبـير مع زيـادة بـالوفـيات مع
وجـود دالئل لظهـور حتورات جديدة
وهـذا يـهدد بـانتـشار هـذه السالالت
اجلـــديــدة الى بــقـــيــة دول الــعــالم)
وأضـاف الـبـيان (ال نـسـتعـبـد حدوث
مـوجة رابـعة نـتيـجة تـلك التـحورات
اجلـيـنـية فـي الفـايـروس اضـافة الى
ـســاعـدة لـتـدهـور وجــود الـعـوامل ا
ـوقف الـوبـائي في الـعـراق نـتـيـجة ا
ـواطـنـ بـاالجـراءات لـعـدم الـتـزام ا
الـوقائيـة وكثرة التـجمعات الـبشرية
بــشــتى أنــواعــهــا اضــافــة الـى عـدم
حتــقـــيق نــسب عــالــيـــة من تــلــقــيح
ــواطــنـ  وهـــذا يــنـــبئ بــحــدوث ا
ارتــفـاع بـاالصــابـات الـتي قــد تـكـون

قـاسية تهدد النظام الصحي) وتابع
ان (الــســبــيل الــوحــيــد لــدرء خــطــر
ــتــوقـعــة هـو ــوجــات الـوبــائــيـة ا ا
حتـقـيق الـنـسبـة الـعـاليـة من تـلـقيح
اجملـتـمع ولـالسف لم نـبـلغ الـنـسـبة
ـطـلـوبة الـتي تـدفع خـطر الـتـدهور ا
ــــتــــوقع لــــذا نــــهــــيب الــــوبــــائي ا
ـراكـز ـواطـنـ الـتـوجه الـفـوري  بـا
الـلـقــاح لـتـلـقي الـلـقـاح حـفـاظـا عـلى
سـالمـــتـــهم وسالمــــة ذويـــهم حـــيث
يـتـوفر الـلقـاح بشـكل كاف في جـميع
مــؤسـســاتـنــا الـصــحـيـة). وســجـلت
الـــــــوزارة امس  1537 اصـــــــابــــــة
وشـــفــاء  2588 حـــالـــة وبــواقع 32
ـــــوقف وفـــــاة جـــــديـــــدة. واوضـح ا
الـوبائي اليومي  الـذي اطلعت عليه
(الـزمـان) امس ان (عدد الـفحـوصات
اخملــتــبــريـة الــتي اجــرتــهــا الـوزارة
لـعينات مشتبه اصـابتها بالفايروس

بــلـغت اكـثـر من  21 الـفـا  حـيث 
رصـــد اصــابــة 1537 بـــكــورونــا في
عـــمـــوم احملـــافـــظـــات) واضـــاف ان
(الــشـفــاء بـلغ  2588 حــالـة وبـواقع
 32 وفـــاة جـــديــدة) واشـــار الى ان
(اكـــثــر من  76 الـف شــخص تـــلــقى
ـضـاد فـي مـراكـز جــرعـات الــلـقــاح ا
ــــنــــتـــــشــــرة بـــــبــــغــــداد الـــــوزارة ا
واحملــــافـــظــــات). في تــــطـــور  اكــــد
ــتــداولــة ـــعــلــومــات ا الــوزارة ان ا
بـشأن االستقطاع في قانون الضمان

الصحي غير دقيقة.

ضياء السعدي
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يــتـطــلع الـعــراق ولـبــنـان الى تــوثـيق
اواصــــــر الـــــتـــــعــــــاون في اجملـــــاالت
االقـــتــصــاديـــة والــتـــجــاريــة  فـــضال
االسـتـفـادة من جتـارب الـبـلديـن في ما
يــتــعــلق بــالــقــضــايــا ذات االهــتــمــام
ـشـتـرك. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) ا
امـس ان (رئــيـس الــوزراء مـــصـــطــفى

الـكاظمي استقبل في القصر احلكومي
نـظيره اللبنـاني جنيب ميقاتي والوفد
رافق له الذي وصل الى بغداد امس ا
بحـثت سـبل تعـزيز في زيـارة رسـميـة 
الـتعاون ب الـعراق ولبنـان وتنسيق
ــواقـف الــثــنــائـــيــة في مــا يـــتــعــلق ا
بــالــقــضـــايــا اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة
ـشـتـرك) والــقـضـايــا ذات االهـتـمــام ا
واكـد الـكـاظـمي خالل ترحـيـبه بـالـوفد

الــزائـر  )أهــمــيـة تــعـمــيق الــعالقـات
ــا يــخـدم الــثــنــائــيـة بــ الــبــلــدين 
) واضــاف ان الــشــعـبــ الــشـقــيــقـ
(الــعــراق يـتــطـلع إلـى تـوثــيق أواصـر
التعاون االقتصادي والتبادل التجاري
مع لـبـنان فـضالً عن تـعزيـز الـتنـسيق
فـي اجملـال األمـني ومـكـافـحـة اإلرهـاب

وجتفيف منابعه). 
ـواقف مـن جانـبه  أشـاد مـيـقـاتي (بـا
ـسانـدة لـلشـعب الـلبـناني الـعـراقيـة ا
وبــاخلـطـوات الـتي جنـح بـهـا الـعـراق
إقـلـيـميـاً في تـعـزيز سـيـاسـة التـهـدئة
وتـــغــلـــيب لــغـــة احلــوار والـــتــواصل
اتــصـاالً الــبــنـاء). وتــلــقى الــكـاظــمي 
هــاتـفـيـاً من نـظــيـره اإلسـبـاني بـيـدرو
سـانـشيـز جرى خـالله بحث الـعالقات

الـثـنـائـيـة بـ الـبـلـدين وسـبـل تـعـزيز
ــشــتــرك وذكـر الــبــيـان ان الــتــعـاون ا
(الـطرف بحـثا خالل االتصال  تـعزيز
الــتـعــاون بـ الـعــراق وأسـبــانـيـا في
قـطـاعات األمن واالقـتصـاد والـصنـاعة
والــثــقــافــة واالســتــثـمــار  فــضالً عن
مــكـافـحـة اإلرهــاب وجـذور الـتـطـرّف)
وأعـرب الــكـاظـمي عن (تـقـديـر الـعـراق
ـا قدّمـته إسبـانيا من حـكومـة وشعـباً 
تـسهيالت خالل أزمة جـائحة كورونا)
بـدوره  اشـاد سـانـشيـز (بـاإلصالحات
االقـتـصـاديـة واإلداريـة الـتي أجنـزتـها
حــكــومـة الــسـيــد الــكـاظــمي في وقت
قـــيــــاسي ومـــا جتـــســــد في الـــورقـــة
الــبــيـضــاء الــتي قـدمــتــهـا احلــكــومـة

كمنهاج في هذا اجملال)

…dI  dO  …—«d(«Ë u  fI  ∫ ¡«u _«
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والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل  ان يكون طقس اليوم
الـثالثــاء صـحـوا  وال تـغــيـر بـدرجــات احلـرارة. وقــال بـيـان
للهـيئة تـلقته (الـزمان) امس ان (طقس الـيوم الثالثـاء سيكون
ــنـاطق كـافــة وال تـغـيــر في درجـات احلـرارة) صـحـواً في ا
واضاف ان (طـقس يوم غد األربعاء سيكـون غائما جزئيا في
ناطق  أما درجات احلرارة سـترتفع قليالً عن اليوم جمـيع ا
الــسـابق). وقـضى ثالثـة أشـخـاص فـي فـيـضـانـات شـهـدتـهـا
تـحدث بأسم تونس في أعـقاب تسـاقط أمطـار غزيرة. وقـال ا
ـدنـيـة مـعـز تـريــعـة  ان (ثالثـة شـبـاب لـقـو وكـالـة احلـمـايــة ا

مصـرعهم خالل االمطار الغـزيزة التي شهـدتها تونس). وبلغ
ـفعـول الـدفيـئة فـي اجلو مـستـويات سـبـبة  تركـيـز الغـازات ا
ـاضي  في حتذير مـوّجه إلى مؤتمر قيـاسية جديـدة العام ا
نـاخي. وجاء في األطـراف كوب 26 بشـأن تـفاقم االحـتـرار ا
ـفعول الـدفيـئة صادرة ـسبـبة  أحـدث نشـرة بشـأن الغازات ا
ية لألرصاد اجلـوية أن (الزيادة السنوية في نظـمة العا عن ا
ـيثان وأكسيد النيتروز تركيـز غازات ثاني أكسيد الكربون وا
ـسـجل ب  2011 و2020). واضـافت انه عـدل ا جتـاوزت ا
(لم يـكن لـلتـباطـؤ االقتـصادي الـنـاجم عن جائـحة كـورونا أي
و معدالت غازات االحتباس احلراري). تأثير ملحوظ على 
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ســد دربـــنـــدخـــان ونـــهـــر ســـيــروان
انقـطعا بـالكـامل واثر عـلى محـافظة
ـا دفـعــنـا الى مـنع الـزراعـة ديـالى 
الصيفـية في احملافظة) ,ومضى الى
القول ان (الزراعة الشـتوية تتعرض
حاليـاً الى محددات كـبيرة في ديالى
بـســبب عـدم وجـود وفــرة كـافـيـة من

ياه التي تأتي من ايران). ا
وطـمأن الـسـفـيـر التـركي لـدى بـغداد
رضـا غــونـاي بــأن بالده لن حتــتـكـر
يـاه عـلى الـعراق ,ولكن يـنـبغي أن ا
يسـتـخدمـها بـصـورة أمثل مـقتـرحاً
ــزيـد من الــسـدود حلــمـايـة إنــشـاء ا
الــبالد من الـســيـول والــفـيــضـانـات

ياه في مواسم اجلفاف. وتوفير ا
وقال غـونـاي في مؤتـمـر مشـترك مع
مـحــافظ نـيـنــوى جنم اجلـبـوري ,إن
(تـركيـا تـهتم بـنـيـنوى جـداً وتـسعى
واشار بـأن تكـون بـافـضل صـورها) ,

الـى ان (ســبـب هــذا االهـــتـــمـــام هــو
ـدينة من جراء ما تـعرضت له هذه ا
وتابع دمـار وخراب بـسـبب داعش) ,
ــوصـل حتــتــاج الى االســـتــثــمــار (ا
ــسـتــثــمـرين وهــنــاك الـعــديـد من وا
كنهم االستثمار ستثمرين الذين  ا
في هــذه احملـــافــظــة) ,مــؤكـــدا (لــقــد
نـاقشـنـا مع احملـافظ ملـفـات جتـارية

وإستثمارية).
dO³  q «uð

ياه  ,لفت غوناي الى وبشأن ملف ا
ان (هـنـاك تـواصالً كـبـيـراً بـ وزيـر
ـائـية واحلـكـومـة الـتـركـية, ـوارد ا ا
وان مـــذكـــرة الــتـــفـــاهم الـــتي جــرى
تـوقـيـعـهـا عـام 2014 قـد بـدأ الـعـمل
بــهــا و تــفــعــيــلــهــا خالل األشــهـر
اضية) ,مؤكدا ان (اجلفاف يضرب ا
ـنـطـقـة بـرمـتـها ولـيـس في الـعراق ا
فـقط  ,بـســبب االحــتـبــاس احلـراري

ـبـاحثـات مع والـفرات) ,وتـابع ان (ا
إيـــران لم تــتم بـــســبب انــشـــغــالــهــا
بــتـشــكـيل احلــكـومــة ومن ثم اجـراء
االنتـخـابات في الـعراق ,وكانت تلك
ـــعـــوقـــات اجتـــاه عـــدم األســــبـــاب ا
حصول لقاء ب الـطرف وكنا نأمل
الـتــوصل الى اتـفـاق فــني مـشـتـرك),
مشيرا الى ان (الـوزارة قدمت مذكرة
وكـتـاب رسـمـي الى مـجـلس الـوزراء
ومـــكــتـــبـي رئــيـــســـا اجلـــمـــهـــوريــة
ـان وكــذلك وزارة اخلــارجـيـة والـبــر
لرفع دعوى لدى احملكمة الدولية في
ائية الهاي لتثـبيت حقوق الـعراق ا
مع اجلــارة ايــران) ,مــســتــدركــا (اذا
تمكنا من الـتوصل لتفاهـمات ثنائية
أفـــضل من الـــدخــول بـــهــذا االجتــاه
عوق قائم وعدم الوصول ,ولكن ا

وتابع الى اتـفـاق ثـنـائي مع إيـران) ,
ان (وراردات ًنـهـر ديـالى في مـنـطـقة
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بــالــدراجــة الــهــوائــيــة مع اخــيه
هندس جنم عبود حيث كان من ا
تفوق وكان يحفظ كل الطالب ا
الـدروس في الـعــطـلـة الـصــيـفـيـة
لـلــصف الــذي جنح الــيه اضــافـا
لعمله في زراعة الرگي والبطيخ.
واكـمل األبـتـدائـيـة بـتـفـوق وكـمـا
تـوسطة واالعـدادية وكان اكمل ا
من األوائل حـــيـث  قـــبـــوله في

بغداد
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ـــواجــــهــــته هـــو وإن احلـل األمـــثـل 
حتـــديث مــنـــظــومــات الـــري ويــجب
ــتــوفـرة في ـيــاه ا االســتــفـادة مـن ا
ـزيـد من الـزراعـة ويـنـبـغي إنـشـاء ا
الـسـدود لــلـحـمـايــة من الـسـيـول في
مــــواسم األمـــطـــار وتـــوفـــيـــرهـــا في
مواسم اجلـفاف) واسـتطـرد بالـقول
ان (بالده عـلى تعـاون كـبـيـر في هذا
ـــيـــاه عـــلى اجملـــال ولن حتـــتـــكــــر ا
ـا نريـد ان تـستـخدم العـراقـي وا
ــيـــاه بــصــورة أمـــثل).  في تــطــور ا
تابعة اطلقت محافظة بغداد حملة 
مـــلف نـــفـــوق االســـمـــاك في حـــقــول
اســـمـــاك مــنـــطـــقــتـي شط الـــتــاجي
والطارمية.وقال رئيس شعبة حماية
وحتس الـبيئـة في احملافظـة احمد
حــارث إن (احلــمـلــة جــاءت تـنــفــيـذا
لـتــوجـيـهــات احملـافظ مـحــمـد جـابـر
الـــعـــطــــا وبـــاالشـــتــــراك مع دائـــرة
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معصرة
اثرية 
العثور عليها
في شمال
العراق
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 أعلـن علـمـاء آثار إيـطـاليـون وأكراد
األحـد اكتـشـاف معـاصـر نـبيـذ تـعود
ألكـــثــــر من  2700عـــام وجــــداريـــات
ضـخمـة في قـنـاة للـري في مـوقـع
أثـري بـشـمال الـعـراق تـعود لـعـهد
ـــلـك األشــوري ســـرجـــون الـــثـــاني ا
وابـــنه ســـنـــحــاريـب.   وفي مـــحــيط
نـيـنـوى تـوجـد اثـار اشـوريـة عـديـدة
ومواقع جرى التنـقيب احملدود فيها
ابان الـنظـام الـسابق وبـقيت مـهمـلة

حتى اليوم . 
لك األشـوري سرجـون الثاني حكم ا
يالد وأسس في القـرن الثامن قـبل ا
عــاصــمـتـه دور شـاروكــ أي قــلــعـة
سـرجـون في شــمـال الـعـراق والـتي
تقع اآلن في سهل نينوى قرب مدينة
ــــوصل.  وأعـــلـــنت األحـــد بـــعـــثـــة ا
مـشـتـركـة من عـلـمـاء آثـار إيـطـالـيـ
وعـلــمـاء آثـار من مــديـريـة اآلثـار في
دهــوك في إقــلــيم كـردســتــان شــمـال
الـعـراق اكتـشـاف اآلثـار الـتي تـعود
ـــلك ســـرجـــون الــثـــاني إلـى عــهـــد ا
ـــــــيـالد) وابـــــــنه (721-705 قــــــبـل ا

لك سـرجون الـثاني أو ويعـتقـد أن ا
ابـــنه ســــنـــحــــاريب هـــمــــا من أمـــرا

بنحتها. 
 وتـــظـــهـــر اجلــــداريـــات احملـــفـــورة
ـلك األشـوري وهـو يـقدّم بـالـصخـر ا
الــــصالة لــــآللـــهــــة األشــــوريـــة وفق

بوناكوسي.   
ويـوضح أن (اآللـهـة الـسـبـعـة األكـثر
ـثلة بتمثال أهمية لدى األشوري 
فـي اجلـــداريــــات وكـل إله يــــعـــتــــلي

منصة).
 مضيـفاً (تقف اآللـهة على حـيوانات
مـقـدسة … مـثالً عـشـتـار إلـهة احلب

واحلرب يحملها أسد).
ـعـابـد التي من الـقصـور الـهـائـلة وا
بنيت في عـهد سـرجون الثـاني تعدّ
الـــثـــيـــران اجملــنـــحـــة واجلـــداريــات
الهـائلـة ومنـها مـا هو مـعروض في
متحف اللوفر في فرنسا وأخرى في
تـحف الـوطـني في بغـداد أبـرز ما ا
وصـل الــــعــــصــــر احلــــالي مـن آثـــار

االمبراطورية اآلشورية.  
ـواقع ويــعـد الـعــراق بـلـداً غــنـيــاً بـا
األثريـة من شـماله إلى جـنـوبه حيث

عــجـــــبـت من قــوم..كــيـف ال يــطــيــحـــون بــحــكــام
افـقـــــــروهم واذلــــــــوهم وقـتـــــــــلــوا شـبـابـهم
ـوصـــــــــوفـون بــأنــهم مـا انــبـطــحـوا وهــــــــم ا

لظالم!  
احـيل على الـتـقاعـد وحـاليـا لديه
عـــيــادة فـي قــضـــاء ســـامــراء في
ـراجع شارع الـفاطـمي تعـج با
الــذين يــســـتــأنــســون بـــفــحــصه
ـــريض مــنه ونـــكــاتـه لــيـــخــرج ا

معافى نفسيا. 
ولم يـــنـس اقـــرانه في الـــدراســـة
حيث يقدم لهم كل الـعناية بنفس

طيبة و مرحة.

ــوصل كـلــيــة الـطب.  جــامـعــة ا
وتـخـرج منـهـا طـبيـبـا عام 1976
ـتــفــوقــ حــيث عـ وكــان من ا

وصل. طبيبا في مستشفى ا
عام 1988  قـبـوله في جـامـعـة
بـــغــــداد لـــلـــدراســـات الـــعـــالـــيـــا
وتخصص في الـباطنيـة واشتهر
بعالج القالون وكان موفقا بذلك.
عـمل في عـدة مـسـتـشـفـيـات حتى
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ائية عن تعثر وارد ا كشفت وزارة ا
ـفـاوضات مع ايـران بـشـأن تـثـبيت ا
ونــأمل ـــائـــيــة  , حـــقـــوق الـــعــراق ا
الــتــوصل الى اتــفــاق فــني مــشــتـرك
ـائيـة في يـعـوض تـقص االيـرادات ا

نهري ديالى وسيروان. 
…d c  lO uð

ـستـشـار الفـني للـوزارة عون وقال ا
ذيـــــــــاب فـي تـــــــــصــــــــــريـح امس إن
ــبـاحــثـات مع تــركـيــا وصـلت الى (ا
توقـيع مذكـرة تـفاهم مـشتـركة بـشأن
ـــائــــيــــة وتـــمَّت حـــصــــة الـــعــــراق ا
ـصـادقـة عـلـيـهـا من قـبل احلـكـومة ا
الــتــركـيــة ودخـلت حــيّــز الـتــنـفــيـذ),
واضــاف ان (هـذا الــتــفـاهـم يـؤسس
خلــلـق عالقــة أســاســيــة الســتــمــرار
ـباحـثـات الفـنـية وحتـديـد حصص ا
عــادلــة ومـــعــقــولـــة لــنــهـــري دجــلــة
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سنحاريب الذي خلفه.
نـقـبـون عـلى معـاصـر نـبـيذ  وعـثـر ا
صنـاعي تعـود حلقـبة سنـحاريب في
مــوقع قــرب قــريـة خــنس فـي دهـوك
كـمــا يـشـرح عــالم اآلثـار من جــامـعـة
دير أوديني اإليطالية بوناكوسي وا
ـشارك لـلـبـعثـة اإليـطـاليـة دانـيـيلي ا
موراندي بـوناكوسي لـفرانس برس.
ويضيف (يـبدو أنه كـان مصنع نـبيذ
صناعي. عثرنا على 14 منشأة كانت
تستخدم في عصر العنب الستخراج
عصير وحتـويله بعـد ذلك إلى نبيذ).
مــتــابـعــاً أن (هــذا أول اكــتــشـاف من

نوعه في العراق).
Í— …UM

وفي مـــــوقع فـــــايــــدة قـــــرب دهــــوك
ـنقبـون كذلك قنـاة ري يبلغ اكتشف ا
طولها تسعة كيـلومترات بدأ بناؤها
عـلى عــهـد سـرجـون الــثـاني نـقـشت
على أطرافه 12 جداريةً هائلةً  تعود
ـيالد لــنــهـايــة الــقـرن الــثــامن قـبـل ا
وبـدايـة الـقــرن الـسـابع يـبـلغ عـرض
الواحدة مـنها خمـسة أمتـار وطولها

مترين.  

اربيل
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ية سنة 2016 ناطق التـراثية والثقـافية العـا أهوار العـراق التي شملتـها حمايـة ا

عن طريق اليونيسكو تعاني من اجلفاف وتموت تدريجياً..
 تتذكـرون كيف حبكت أمـريكا ودول النـاتو تهمـة قيام النـظام الذي سبق االحتالل
ــاضي تـمـهــيـداً الحـتالل في الـعـراق بــتـجـفــيف األهـوار في تـســعـيـنــيـات الـقـرن ا
العراق?? الـدول نفسـها التي دعمت مـاليا وتـكنولوجـيا بنـاء تركيا  22سداً و19
محـطـة تولـيد طـاقة كـهربـائـية وأنـفاق مـائيـة سعـتـها االسـتيـعابـية  144مـليـار مـتر
ـياه دجـلة والـفرات الـتي تصل يـاه أي ثالث مرات احلـجم السـنوي  مكـعب من ا
إلى الـعـراق. وفي بدايـة التـسـعيـنيـات تـلك مألت تركـيا سـد اتـاتورك وتـسع سدود
ئـة من أهوار الـعراق خالل أخـرى ألن العـراق كان حتت احلـصار فـجفت  60 بـا
عـشر سـنوات ثم مألت ايـران سنة 1998 سد الـكرخـة وأغلـقت وصول مـياه نـهر
ئة من شتـرك بينها وب العراق فجفت 80 با الكرخـة الذي يغذي هور احلويزة ا
ياه العذبـة لنهر دجلة قبل أهوار العـراق. اضطر العراق لشق أربع قنـوات لنقل ا
احلـة وتصـبح غـير صـاحلة لـلشرب أن تـدخل و تخـتلط بـصبـخة األهـوار اجلافـة ا
عارك) عارك وتاج ا وهي قنوات سميت حينها: (وفاء القائد ونهر العز وقناة أم ا
لــتـسـتـطـيـع مـحـافـظـات الــبـصـرة والـنـاصـريــة ومـيـسـان شـرب مــيـاه عـذبـة وسـقي
نظـمة الفاسدة بـاالتفاق مع أمريكا ـتحدة ا زروعات. اتهمت األ ا احليوانـات وا
التي فـرضت احلصار االقـتصـادي وقتـلت اكثـر من مليـون عراقي حـكومـة العراق
ـة ضــد الـعـراق وذلك كـله من اجـل الـتـمـهـيـد بـتـجــفـيف االهـوار وشـنت حــمـلـة ظـا
ئة من الحتـالله ووضع منطـقة االهوار حتت اإلشراف الـدولي ألن أكثر من 50 بـا
حقول الـنفط العمالقـة حتت هذه االهوار. بعـد االحتالل  كسر حواجـز نهر العز
لترجـع بعض مياه دجلة إلى االهوار وطلبـوا من تركيا فتح بوابات السدود إلغراق
ـسـؤولة عن جـفاف ـنطـقـة أمام الـكامـيـرات وإقنـاع العـالم أن هـذه القـنوات هي ا ا
ئـة من مسـاحات االهوار. بـعد انـتهـاء االستـعراضـات التـلفزيـونيـة  رجعت 70 بـا
ـوجات الفيضانية ياه ا االهوار جافـة ألن السبب احلقيقي هو قـطع تركيا وإيران 
ـياه. عـلـماً أن التـي كانت تـغـذي اهوار الـعـراق بنـحو 25 ملـيـار مـتر مـكـعب من ا
ـياه ـصـدر الـوحـيـد  قـنـوات وفـاء الـقـائـد سـمـيت الـبـدعـة ولم يـتم إلـغـاؤهـا ألنـهـا ا
الشرب لـنحو مليون ونصف من سكان البصرة والناصرية ولو كانت هي السبب
اذا لم يتم الغاؤها?? وكذلك بقية القنوات الزالت موجودة ويتم في جفـاف االهوار 
إنعـاش هور احلمـار من ميـاه النـهر الذي أطـلق علـيه اسم الرئيس
الــراحل صــدام حـســ والــذي اتــهـمــوا الــعـراق بــانــشـائه
ـؤامـرة لــتـهــجـيـر عــرب االهـوار.?? من هــنـا يـتــبـ حــجم ا
ــشــاركــ في الــتــخــطــيط لــهـا الـدولــيــة عــلى الــعــراق وا

وتنفيذها.
{ أستاذ مشارك في الهندسة البيئية

الـبــيـطـرة لـفـحـص حـقـول االسـمـاك
ومـتابـعـة حـاالت النـفـوق الـناجت من
فـايـروس الـكـوي هـيـربـز بـعـد ورود
معلومات عن وجـود اصابات مؤكدة

ذكورة). نطقت ا في ا

عون ذياب
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يـتـفـق جـمـهـور كـبـيـر من اهل الـراي ان نـتـائـج االنـتـخـابـات االخـيـرة لم تـغـيـر في
معـادلـة السـلـطة داخـل عمـلـية سـيـاسيـة فـاشلـة حـسب مـعايـيـر احلوكـمـة واحلكم
صرية مقاربة حقيقية ب واطنة الفاعلة  ..فيما تطرح وقائع التجربة ا الرشيد وا
ؤسسـات  السيمـا مؤسسـتي  القضـاء  والقوات قدرات بـناء الدولـة  من خالل  ا
بـكرة التي كانت صـرية ا سلحـة وكالهما قـاد عملـية التغـيير بـعد االنتـخابات ا ا
مـطـالـبـا لـسـاحة الـتـحـريـر في الـقـاهـرة ..وظهـر الـرئـيس الـسـيـسي  بـبرامـج عمل
ـصـريـة احـد ابـرز اعـمدة ـسـلـحـة ا اقـتـصـاديـة كـبـرى جـعـلت من عـديـد الـقوات ا
ـنـهـار  لـيـتـحـول الى اقـتـصـاد واعـد ضـمن ـصـري ا اعـادة صـنـاعـة االقــتـصـاد ا

العشرة اقتصاديات األولى في الشرق األوسط مطلع 2020...
ـبـكرة الـعراقـية ..وهل عـقـمت العـملـية الـسؤال مـا الفـارق في نـتائج االنـتخـابات ا

السياسية من ظهور ( سيسي) عراقي ?? 
مــثل هـذا اجلــدل الـسـيــاسي يـغــادر نـقــطـة مـهــمـة جــدا ان كل مـصــر بـاقـبــاطـهـا
صري ومن خرج عن هذه ومسلـميها  لـهم هوية واحدة فقط هـي هوية الدستـور ا
الهـوية الـوطـنيـة اجلامـعة تـمت احالـته لـلقـضاء بـتهـمة اخلـيـانة الـعظـمى..فيـما في
ـفهومي الـبيعـة والتقـليد  يـقفز عراق اليـوم االغلب االعم من االسالم الـسياسي 
عـلى الهـوية الـوطنيـة الدسـتوريـة اجلامـعة الى مـا يعرف بـهويـة التـكلـيف الشرعي
الـتي تعـتـبـر وفق القـانـون الـعراقي الـنـافـذ ايضـا خـيانـة عـظـمى  لكن من دون ان
يكون لـلقضاء السيما االدعاء العـام اي وقفة جادة لتقد الهويـة الوطنية العراقية

وجب الدستور  على هوية التكليف الشرعي!! 
االمر االخر في عـراق اليوم ان االغلبية الصامتة عـكس االغلبية الفاعلة في مصر
.. فواقع الصـحافة واالعالم والـطبقـة الوسطى بشـكل عام لهـا قوة مجـتمعـية عبر
ـدني النـاشـطـة في بـرامج عمـل تطـبـيـقيـة ولـيس مـجرد مئـات مـنـظمـات اجملـتـمع ا
ـصـرية واجـهـات حـزبـيـة وهـي نـتـيـجـة أكيـدة لـوجـود عـدد مـحـدود مـن االحـزاب ا

تصدية للشان العام عكس االنشطار  االميبي لالحزاب العراقية . ا
ـصرية لـها والء واحد وقـيادة واحدة سـلحة ا الفـارق الثالث واألهم  ان الـقوات ا
ـصـرية تـأتـمر ـسـلحـة ا ونظـام مـعركـة وسـيـطرة واحـد فـجـميع صـنـوف الـقوات ا
صـرية عـكس عراق الـيوم الـذي جعل من سـلحـة ا بـأوامر الـقائـد العـام للـقـوات ا
سلحـة فيما ال تـأتمر باوامـره  قوات البيـشمركة او رئيس الوزراء قـائدا للقـوات ا
تـشـكـيالت مـسـلـحـة لـهـا رجل داخل الـدولـة وارجل  خـارجـهـا..نـاهـيك عن سالح
صـرية حتولت الـعشائر السـيما في الـصعيد نفـلت  .. ففي التـجربة ا العشـائر ا
ـستـدامة  .. واستـطاعت الدولـة احتواء صري الى بـرامج التـنميـة االجتمـاعية ا ا
ـكونات وامـراء الطـوائف السـياسـية  توظف حـتى سالحهـا فيـما مـا زالت ثقـافة ا
ساومـات وتصفية احلـسابات فيمـا ب امراء غرناطة سالح العشـائر  ألغراض ا
ـصرية ونتائج قارنة بـ التجربة ا عراق اليـوم!!  ما ب هذا وذاك  من أشـكال ا
بكـرة ..االخيرة ... ان واقع التـنازع على كرسـي السلطة االنتخـابات العراقـية...ا
السيمـا رئاسة الوزراء بال معايير احلكـم الرشيد ومغادرة نظام االدارة باألهداف
ــواطن/ الــنــاخب ... جتـعـل مـراكب  مــفــاسـد الــذكـيــة الــقـابــلــة لــلـقــيــاس امـام ا
احملاصصـة تمر عبر مضائق  صغـيرة للمساومات  في تغـا السلطة وليس بناء

توقع ??  قابل ..ما هو الرد ا دولة ...السؤال ا
ن يـجلس عليه .. من دون ان شخـصيا اعتقـد ان كرسي رئاسة الـوزراء  محرقة 
كلف برفع سيف احملـاصصة من فوق رقبـته  واللجوء الى الشعب في يبـدا هذا ا
بـرنامج  حـكـومي قـد ال يرضي امـراء الـطوائف الـسـياسـيـة  ..لكـنه يـحظى بـتـفهم
الـشـعب وفي حـالـة مـواجـهـة قـوى الالدولـة  ..الــتي سـتـعـمل عـلى اخـضـاعه بـكل
تأكـيد..عـليه ان يـتوجه لـلشعـب بإعالن اسـتقالـته  ...هذا مـا سبق
ــهـدي  فـور تـصـاعـد وان نـصـحت به الــسـيـد عـادل عـبـد ا
فـورة التـظاهرات 2019 .. لـكنه اسـتقـال بعد سـفك دماء
ـتـظــاهـرين... فـهل سـتــكـرر  ذات الـتـجـربـة  ام أوالدنـا ا

هناك من يتعظ ?? ..
ويبقى من القول لله في خلقه شؤون.
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نـعت االوساط الـطـبيـة في قـضاء
سامراء الطبيب الدكتور ابراهيم
عـبــود سـلـمــان والـسـبــاق دائـمـا

لعمل اخلير .
ولـد في احـدى قـرى سـامـراء عـام
ة 1950 من عائلة مزارعة كر
ـدرسـة وكــان يـأتي يــومـيــا الى ا
األولـى والــتي كــان احــد طالبــهـا
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ابراهيم عبود

ازدهــــرت حــــضــــارات بالد مــــا بـــ
الــنـهـريـن من الـســومـريــة واألكـاديـة

والبابلية واألشورية. 
وشــــكّـــلـت أولى احلـــضــــارات الـــتي

تعـتمـد اقتـصاداً مـبنـياً عـلى الزراعة
مع ابـتكـارات في مـجال الـري ومـهد
دن.  لكن أول قانون مكتوب وأولى ا
آثـار الـعـراق تـعـرضت لـلـنـهب بـفـعل

احلـــروب واألزمــات ال ســيـــمــا بــعــد
الـغـزو األمـيـركي في الـعـام 2003 ثم
بعد سيطرة تنظيم الدولة االسالمية

في العام 2014.
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عـقــدت الـلـجـنـة الـعــراقـيـة الـسـعـوديـة
لــلــطـاقــة والــصــنـاعــات الــتــحـويــلــيـة
اجـتـمـاعـهـا في الـعـاصـمـة الـسـعـوديـة
الـرياض ,لـبـحث الـربط الكـهـربائي مع
اخلــلــيج وتــطــويـر احلــقــول الــغــازيـة

ومشروع نبراس للبتروكيماويات.
 واكــد رئــيس الــوفــد الــعـراقي  ,وزيــر
الـنـفط احـسـان عـبد اجلـبـار اسـمـاعيل
خـالل االجــتــمـاع ),اهــمــيــة الــتــعــاون
والـتـكـامل االقـتـصـادي مع االشـقاء في
ـملـكة الـعربيـة السـعودية  ,والسـيما ا
في قـطـاع النـفط والطـاقة والـصنـاعات

التحويلية).
واضـاف ان (العالقـات الثـنائـية تـشهد
تـطوراً كبيـراً في جميع اجملاالت  وقد
ــســنـا حــرص االشــقــاء بـالــرغــبـة في
االســراع بــتــنـفــيــذ احملــاور الـتـي يـتم
االتــفـاق عـلــيـهـا في قــطـاعـات الــطـاقـة
والــصــنـاعــة ضــمن بــرنـامـج الـلــجــنـة
الـعراقـية الـسعـودية ) ,واشـار الى انه
(مـن ابرز احملـاور التي  تـناولـها في
جـدول اعـمال الـلـجنـة  بـحث امكـانـية
ـشاركة واالسـتثمـار بتطـوير عدد من ا
احلـــــــــقــــــــــول ذات الــــــــــتـــــــــراكــــــــــيب
سـاهمة الـهيـدروكربونـية الغـازية  وا
في مـــشـــروع نـــبـــراس لــلـــصـــنـــاعــات
الــبـتــروكـيـمــاويـات  ومــشـروع الـربط
الـكهـربائي اخللـيجي  ودراسـة انشاء
ـدن الـصنـاعـية وغـيـرها ,حـيث خرج ا
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واضـاف ان (الـلجـنة قـد قـطعت شـوطاً
مــهــمــاً في دراســة اجلــوانـب الــفــنــيـة
واالداريـة واالسـتـثـمـاريـة والـتـنـفـيـذية

ـشـاريع االسـتـثـمـاريـة  الـتي  الهـم ا
ادراجــهـا  في جـدول االعـمـال) ,مـجـدد
ملكة لالشقاء في العراق تـأكيد (دعم ا

في جميع اجملاالت ). 
بــدوره  ,شــدد وزيـر الــكـهــربـاء وكــالـة
عــــادل كـــر  عــــلى (اهــــمـــيــــة الـــربط
الـــكــهـــربــائي الـــعــراقـي اخلــلـــيــجي 
واســتــعــداد الــوزارة لـتــوفــيــر جــمـيع
شروع االمـكانيات الفنية لـتنفيذ هذا ا
الـذي يـسـهم في تـغـطـيـة جـزء مـهم من
حــاجـة الـعــراق  وقـد قــطـعـنــا شـوطـاً
ــبــاحـثــات من اجل وضع كــبــيـراً من ا
الـصيغة النهائيـة والتوقيع على العقد

قبلة). دة ا خالل ا
ŸËdA  cOHMð

الفـتا الى (قرب التوقيع مع شركة اكوا
ـشروع بـاور الـسعـودية عـلى تـنفـيذ  ا
االسـتثـماري لـتولـيد الف مـيكاواط من
الطاقة الشمسية في محافظة النجف).
مـن جهته  ,دعـا وزيـر الصـنـاعة مـنهل
عــزيــز  الى (تـنــفـيــذ مــشـروع نــبـراس
لـلـصنـاعـات الكـيـماويـة  بالـتـعاون مع
ية والـشركات الوطنية شـركة شل العا
والــعــربــيــة الــراغــبــة بــاالســتــثــمــار 
شروع الذي ستقبلية لهذا ا واالفـاق ا
يــجـعل الـعـراق من بـ الـدول الـرائـدة

في هذه الصناعة ).
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ورحـبت رئـيس هيـئـة االستـثـمار سـها
داود جنـار بـ(االستـثمـارات السـعودية
في العراق  ,والسـيما في قطاع الطاقة
والـصنـاعات الـتحـويلـية  وان الـهيـئة
تــعــمل عــلى تــشــجــيع االســتــثــمـارات
قدمة ـشتركة من خالل التـسهيالت ا ا
ـعـوقـات االداريـة والـفـنـية ), وتـذلـيل ا
واضــــافت ان (الـــهــــيـــئـــة جنــــحت في
ـعــنـيـة في ابـرام مــسـاعـدة الـوزارات ا
االتـفـاقـات والتـحـيل بـتـنفـيـذهـا والتي
تـــســهم في دعـم وتــعــزيـــز االقــتــصــاد

الوطني ). 
ـركـزي فــيـمــا الـتـقـى مـحـافـظ الـبـنـك ا
صارف العراقية اخلاصة في ووفـود ا
الرياض  ,ولي الـعهد السعودي محمد
بن سـلمان بن عـبدالعـزيز.  في غضون
ذلك  ,تــعـــتــزم وزارة الــرزاعــة تــوقــيع
ـدة عـشـرة عــقـدا مع شـركـة سـعــوديـة 
ــيـاه اعــوام  ,بــهــدف مــعــاجلــة شـح ا

زروعات.   اخملصصة لري ا
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
(الـوزير مـحمد كـر اخلفـاجي سيزور
الـرياض قـريبا ,لـتوقـيع عقـد مع شركة
خــريف الـســعـوديــة حلل مـشــكـلـة شح
ــزروعـات), ــيــاه اخملــصـصــة لــري ا ا
واضـاف ان (الــعـقـد سـيـكـون مـدعـومـا
ـدة 10 اعــوام مع مـرشــات لـتــوصـيل
ائية ,إضافة ئة من احلصة ا 50 با

الى زيـــادة اإلنــتـــاجــيـــة بــنـــســبــة 60
ئة).  با

مـيـنائـي ام قصـر الـشمـالي واجلـنوبي
وتهيئة الطرق وإزالة التجاوزات .

وقـال الفرطـوسي ان (اجلهد الـهندسي
ـدونـة الدولـيـة شرع ـوانئ الـعراق وا
ـنـخـفـظـة ورفع الـكـتل ــنـاطق ا بـردم ا
واخملـلـفـات وتـسـويـة أكـتـاف الـشوارع
ــدخل مــوانئ أم قــصــر) . وأضـاف أن
(إدارة الــشـركـة مـسـتــمـرة بـالـعـمل من
ـظــهـر أجـل إظـهــار مـوانئ أم قــصــر 
ـوانئ الـعـراق ذلـك بـتـذلـيـلـهـا يــلـيق 
كــافــة الـعــقــبــات ورفع الــعـشــوائــيـات
ـــتـــواجـــدة امـــام ســـاحـــات ارصـــفــة ا
ـوانئ وكـذلك الـقـريـبـة من فـلـكة دوار ا

ميناء ام قصر اجلنوبي) .
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اجـتمعت وزارة النقل متـمثلة بالشركة
ـوانئ الـعـراق بـوفـد الـشـركـة الـعــامـة 
ـشـروع ميـنـاء الـفاو نـفـذة  الـكـوريـة ا
ـديـر الــعـام لـلـشـركـة الـكــبـيـر . وقـال ا
فـرحـان الـفـرطـوسي إن (االجـتـمـاع مع
الـوفد   التطرق فيه الى التنسيق ما
بــ مــوانـئ الــعــراق ودايــو الــكــوريـة
ـســتـشـار اإليـطـالي من أجل تـنـفـيـذ وا
األعـــمـــال وفق مـــا مـــخـــطط لـــهــا دون
ــــســــاس بــــالــــتــــصــــمــــيـم االســـاس ا
لـــــلـــــمـــــشـــــروع).  وأضـــــاف انه (وفق
تـوجـيهـات وزيـر النـقل الـكابـ نـاصر
الـشبلي  التأكـيد على ضرورة تبادل
ـوانئ وإدارة الــزيـارات مــابـ إدارة ا
شـركـة دايـو الـكـوريـة من أجل حـلـحـلة

جميع النقاط العالقة) . 
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مـن جــانـــبه قـــال مـــديــر شـــركـــة دايــو
الـكــوريـة كـيم يـونغ إن (الـشـركـة تـعـلم
جــيـدا بــاهــتـمــام احلـكــومـة والــشـعب
ـشاريع الـفاو الـكبـيرة التي الـعراقي 
تـنـفذهـا دايـو  مبـيـنا أنه زار  الـعراق
لــيــطــمــئن بــنــفــسه أوالً عــلـى ســريـان
ــشــروع). وجــدول بـــرنــامج تــنــفــيــذ ا
وتـــعــهـــد مــديـــر دايــو الـــكــوريـــة بــأن
ــشـروع في (الــشــركــة ســتـنــفــذ هــذا ا
ــواصـفـات الــفـنـيـة الــوقت احملـدد وبـا
ـطـلـوبة  مـبـديـا رغبـة إدارة الـشـركة ا
الـكـوريـة بـالتـعـاون مع مـوانئ الـعراق

في مجاالت أخرى) .
احسان عبد اجلباروشــرعـت الــشــركــة بــتـــنــظــيف مــدخل
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االجـــتــمــاع بــتـــوصــيــات تـــؤكــد عــلى
شاريع ).  التعجيل بتنفيذ هذه ا

مـن جــــانــــبه  ,اكـــــد وزيــــر الــــطــــاقــــة
الــســعـودي عــبـد الــعــزيـز بـن سـلــمـان
ــمــلــكــة عــلى تــعــزيــز افــاق (حــرص ا
التعاون الثنائي ب البلدين الشقيق

ــشــتــركــة), ــصــالح ا ــا يــخــدم ا  و
مــؤكــدا (رغــبــة الــشــركــات الــوطــنــيــة
ساهمة في تنفيذ عدد من الـسعودية ا
ـشاريع االسـتثمـارية الـداعمة لـقطاع ا
الـطــاقـة والـصـنـاعـات الـتـحـويـلـيـة في

العراق).

فرحان الفرطوسي



ـشـاركـة في االنـتـخـابـات وتـوحـيـد ا
األصوات حيال مرشح اقوياء) . 
دن وأضاف مـحمـود  أن  ( تخـلي ا
الكبيرة عن دورها في دعم مرشح
لتـمثلـيهـا انعكس بـشكل سـلبي على
ــلــفـات مــلف اخلــدمـات وبــــــــقــيـة ا
األخــــــــرى فـي حــــــــ الــــــــوضـع في
مــنـــــاطـق األريــاف اخــتــلف جــذريــا
ـدن وبـاتـت تـضــاهي خـدمـــــــــــات ا
بل افـضل من ذلك النـهـا حتولت الى
حـلــبـة تــنـافس شــديـدة في الـدورات
االنــتـخــابــيـة كــونـهــا سـلــة اصـوات

كبيرة ) . 
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أكدت قائـممقـامية قـضاء بعـقوبة في
محـافـظة ديـالى  أن حتـسن األجواء
ـــنـــاخـــيـــة خـــفف من ضـــغـط ازمــة ا
اجلـفـاف بـنـسـبة % 30 مـشيـرة الى
ان ازمة اجلفـاف تبقى قـائمة في 70

%من مناطق احملافظة  . 
وقال قـائمـمـقام قـضاء بـعقـوبة عـبد
الــله احلــيــالي  لــ ( الــزمــان ) امس
ــنــاخــيــة في إن  (حتــسن األجـــواء ا
بـعقـوبـة وبـقيـة مـنـاطق ديـالى خفف
من الــضــغط الــهـائل عــلى مــحــطـات
اإلســالـة لــتـامــ مـيــاه الـشــرب  مـا

ســـاعــد عـــلى تــقـــلــيص االســـتــهالك
اليومي بنسبة % 30 حتى اآلن ) . 
واضـــــاف  احلـــــيــــالـي  أن  ( ازمــــة
اجلـفـاف تـبــقى قـائـمـة في % 70من
منـاطق ديالى ولـكن بنـسب متـفاوتة
من نــاحـيـة احلــدة في ظل انــحـسـار
خزين بـحيـرة حمـرين بنـسبـة عالـية
ـــــا هـي األدنـى مـــــنـــــذ 40 جـــــدا ر

ســـنة) . 
وأشـار احلـيـالي   إلى أن  ( حتـسن
االجـــواء يـــؤمن زيـــادة في حـــصص
البسات إلنقاذ ما تبقى منها ضمن
حوض نهر ديالى في بعـقوبة وبقية

ـناطق خـاصـة وأن األزمـة األخـيرة ا
تــســبـــبت في ضــرر بــالغ لــبــســاتــ
احلـــــمــــضـــــيــــات وسـط تــــوقـــــعــــات
بـانـخـفـاض انـتـاجـيـتـهـا بـنـسـبـة 30

قبل ) .  وسم ا %خالل ا
الى ذلك قــــال مــــراقــــبــــون لــــلــــشـــأن
االنـتـخـابي في مـحـافـظة ديـالى   ان
(مـرشـحي األريــاف اسـتـحـوذوا عـلى
اغــلب مــقــاعـد احملــافــظــة في الـدورة
النـيابيـة القـادمة في تكـرار سيـناريو
الدورات الـسابـقة   فـيمـا فقـدت مدن
كــبـرى اي تـمــثـيـل لـهـا ) . حــيث قـال
مــراقب لــلـشــأن االنــتــخـابي مــحــمـد

طـلـعت  لــ ( الــزمـان )  إن  (نـتـائج
ديــالى الـنــيـابــيـة اظــهـرت بــوضـوخ
استـحواذ مـرشـحي القـرى واألرياف
على اغلب مقاعد الدوائر االنتخابية
األربــــعــــة )  الفــــتـــا إلـى أن  ( مـــدن
ـــقــداديـــة وبـــلــدروز واخلـــالص لم ا
تسجل صعود اي مرشح من داخلها
قـاعد من نـصيب بعـد أن كانت كـل ا

مرشحي القرى واألرياف ) . 
وأضــــــاف طـــــلـــــعـت  أن  ( ضـــــعف
ـــدن قــيــاســـا بــاألريــاف مـــشــاركــة ا
والـــقــرى الـــزراعــيـــة بــات واضـــحــا
لـــلـــغـــايـــة بـــاإلضـــافـــة الى تـــشـــتت

كـنـيـسـة سـيـدة الـنـجاة وكـتـابك عـن زيارة
البابا?

- كـتابي عـن كنـيـسـة سيـدة الـنـجاة
والذي يـحمل عـنوان "مـر العذراء:
سـيـدة الـنـجـاة... سـيـدة الـشـهداء...
سيـدة الضحـايا األبـرياء" رويتُ فيه
حـقـيـقـة الـدمـاء التـي سـالت وقـصة
ـصـلّ اإلرهـاب ومـا صـنـعه بـقـتل ا
داخل الــكــنـيــســة فـكــانــوا ضـحــايـا
اإلرهاب وقد أهديتُ نسخة منه إلى
قــداسـة الــبـابــا بـنــدكـتس الــسـادس
عـشر خـالل لقـائي به في الـفـاتـيـكان
بـتــاريخ 11/1/2012 حـيـث قـال لي
بـعـد أن تصـفّح الـكـتـاب "أنتَ شـاهد

للحقيقة".
ـــوســوم "تــاريخ أمــا كـــتــابي هــذا ا
وزيارة... الـبابـا في الـعراق" فـيروي
ـسالم زيارة قـداسـة البـابـا الرجل ا
ـتـواضع ذو الـرداء األبيـض الذي ا
جـاء لـيـشــارك الـشـعب آالمه فـيـكـون

اخمللص األم للوطن وللشعب.
فالـكـتابـان يقـوالن احلـقيـقة في زمن

قاسٍ حيث اإلرهاب وتدميره خلليقة
الله وصورته... فكتاب كارثة كنيسة
سيـدة النـجـاة رسالـة سامـية إلدراك
مــدى احلــقـــد والــكــراهــيــة في قــلب
ـسـيـحـيـ كـفّـاراً اإلنـسـان وجـعـل ا
وهم يؤمـنـون بالـله الـواحد وكـتاب
زيارة البابا رسـالة سامية إلدراك ما
مــدى حب اإلنـســان لــلـذي أُرسل من
السـماء لـيـكون عالمـة محـبة وسالم
ومسـامـحة وغـفران... والـفـرق كبـير
بـ أعـمـال الـدنـيـا وأعـمـال الـسـماء

على هذه األرض الفانية.
{ هل تــعــلق امــاال عــلى نــتــائج مــا بــعـد

زيارة غبطته?
- نعم وهذا ما يجب أن يكون. وأنا
مــتــفـاءل بــأن الــطــيـبــ وأصــحـاب
اإلرادة الصاحلة في الـوطن يعملون
ويـعــلّـقـون آمـاالً عــلى زيـارة قـداسـة
البـابـا. فالـكالم جمـيل ولـكن األجمل
أن نحيا مـا كُتب وما قـيل لنا وليس
فـــقط الـــتـــبـــاهي بـــجـــمـــيل اجلـــمل
وصـفــحـات اخلـطب الــتي قـيـلت في
االســــتـــقــــبـــال وفـي الـــتــــوديع وفي
اللـقـاءات إن كانـت دينـيـة أو مدنـية
واحلـقـيـقة تـقـال من قِـبـلـهـمـا وليس
فقط من دنيـا واحدة. فالـبلد بـحاجة
إلى االنـفـتــاح عـلى اآلخـرين بـسالح
السالم واحملبة والـتسامح واحترام
اآلخـــر اخملــتــلـف مــهــمـــا كــان ديــنه
ولـونه وعـقيـدته وعـمـله. فـاحلـياة ال

ادة الـغنية { كيف تـسنى لك جمـع هذه ا
في كتابك عن زيارة البابا الى العراق?

- عــمـــلـتُ جـــهـــدي مع ســـكـــرتـــيــرة
الكنيسة بالبحث عن كل ما له عالقة
بــزيــارة قــداســة الــبــابــا فــرنـســيس
الــتـاريــخـيــة إلى الـعــراق عن طـريق
ـواقـع األلـكــتـرونــيـة الــبـحـث عـبــر ا
العراقية والكوردية والعربية وحتى
األجـنـبـيـة حـيث قـمـنـا بـجمـع جمـيع
خـطـابـات قـداسـة الـبـابـا وفـعـالـيـات
الـزيـارة الـتـاريـخـيـة لـتـكـون مـصدراً
وثـائـقـيـاً لـنا خـاصـة ونـحن في زمن
ا ا نقرأ ونتكلم أكثر  نرى أكثر 

نفكر.
فــزيـارة قــداسـة الــبـابــا هـذه رســالـة
سامـيـة جتعل مـن الكـتاب الـوثـائقي
الـذي قـمتُ بـجـمـعه ووضـعه لـيـكـون
تاريـخاً أميـناً لـهذا اجلـيل ولألجيال
الصـاعـدة مؤمـنـاً أنه من الـصعـوبة
أن يقوم بـابا آخر بـزيارة إلى وطني
ـكن لـلـتـاريخ الـعـراق اجلـريح وال 
أن يــــســــجّل ويــــوثّق زيــــارة أخـــرى

خـاصـة في زمـن جـائـحـة كـورونـا أن
يـــقــوم قــداســـة الــبــابـــا وهــو مــليء
بالشـجاعة واحلـماس لرؤيـة الشعب
الذي قاسى مصاعب ومتاعب داعش
وكارثة كنيسة سيدة النجاة وأخرى
وخاصة في هذا الـزمن حيث العراق
يـعاني من عـدم وحـدة الـكلـمـة لوطن
واحـــد من أجل اخلـــدمـــة والــعـــطــاء

لبناء الوطن.
{ انت التـقيت غبطـته في بغداد.. ماالذي

كان يشغله في رأيك?
- نـعم الـتـقــيتُ قـداسـته عـصـر يـوم
اجلـمــعـة 5/3/2021 حلــظـة دخــوله
كنيسة سيدة النجاة وبالتحديد عند
عـتـبة الـكـنـيسـة كـمـا الـتقـيـتُه حلـظة
خـروجه مـنـهـا حـيث قـدمتُ له هـديـة
تــذكــاريـة وهي عــبــارة عن صــنـدوق
خــشـــبـي مـــحـــفــور يـــحـــمـل صــورة
قـداسـته وبـداخل الـصـنـدوق نـسـخة
وسـوم "مسـيرة الـنزوح من كتـابي ا
والـتــهـجـيــر في يـومـيــات مـركـز مـار
يوسف للـمهجـرين قسراً" وقد رويتُ
له أن الكتـاب وثائـقي يحكي مـسيرة
شـعـب هُـجّــر من أرضه وخــاصـة من
سـهل نـينـوى وقـراهـا عـبر شـفـافـية
صـروفـات والـواردات وخـاصة في ا
هذا الـزمن حـيث الـفسـاد هـو الغـاية
األسمى للـغالبـية العـظمى. فاندهش
قـداسـته وصُدِمَ وهـو يـتـأمل مـعـاناة
هـذا الـشـعب الـطـيب ومـا قـاسـاه من

داعش وال يــزال يـعــاني من الــظـرف
ؤلم حتى الساعة. وقد الحظتُ في ا
قسـمات وجـهه سكـوته الهـاد على
حقـيقـة عـاناهـا هذا الـشعب الـبريء
الـذي أوصــله اآلخـرون إلى مــسـيـرة
ــة وخـاصـة في زمن الــتـهـجـيـر مـؤ
وأدركتُ أنه في ذلك يـريد أن يـشارك
هجرين في البلد آالمهم وأحزانهم ا
وأن يــــزرع فـــيـــهـم األمل والـــرجـــاء.
ـكن بـنــاءهـا ثـانـيـة فـرب فـالــدنـيـا 
الـــســمـــاء هــو مـع اخملــلـــصــ ومع
أصـحاب احلـقـيقـة وهـذا مـا أدركته
حقيقة انشغاله وهكذا كانت نظرته
إلـى هــذه الــنــاحــيـــة نــظــرة مــحــبــة

للشعب واحترام لكبار الزمن.
ـاذا زار الــعــراق فـي هـذا { هل عــرفـت 

الظرف?
- هـذا الـسـؤال لم يـشـغل بـالي فـقط
ـــا عـــامـــة الـــشـــعـب الـــبـــســـيط وإ
وخـاصـة جاءت الـزيـارة الـتـاريـخـية
هـذه في زمن جــائـحـة كـورونـا زمن
الـوباء الـذي حـصـد وال زال يـحـصد

الكـثـير من األبـريـاء. فقـداسـة البـابا
عــمل جـاهــداً أن يـكــون بـيــنـنــا وقـد
التزم بـكافـة اإلجراءات الوقـائية من
لــبس الــكــمــامـة والــتــعــقـيـم الـدائم.
وحـسب ظـني فـإن مجـيـئه لـزيـارتـنا
كـانت لـيـشـاركـنـا ويـقـاسـمـنـا آالمـنا
ويـــقـــاسم الـــعـــالـم رســالـــة الـــسالم
واحملـــبــة. فـــقــبـل ســنـــوات كــان في
زيــــارته إلى دولــــة اإلمــــارات حـــيث
تـــقـــاسم مـع شـــيخ األزهـــر األحـــمــد
الـــطــيـب رســالـــة األخـــوّة والــسالم
والــيــوم أيــضــاً وعــمالً بــقــول مــتى
الـــرســول "أنــتـم كــلــكـم أخــوة" جــاء
أيــضــاً لـيــقــاسـمــنــا رسـالــة احملــبـة
والـــتــــســـامح واألخـــوّة في رســـالـــة
إبراهـيـميـة واحدة. فـأبـونا إبـراهيم
حـمل في نـفــسه رسـالـة الـسـمـاء في
إله واحــــد يــــوحّـــد جــــمــــيع الــــذين
يـؤمــنـون بـرسـالـة الــسـمـاء. فـزيـارة
الــبـــابــا زيـــارة مــشـــاركــة ورســـالــة
وتــسـامح وأخــوّة وسالم... ولــقـاؤه
مع السـيـد السـيسـتـاني جاء جـواباً
لـهذه الـرسـالـة السـامـيـة. ويا لـيـتـنا
نــدرك هــذه الــرســالــة فــنــعــمل عــلى
عــيـشـهــا وكـفـانــا كالمـاً وحــكـايـات
فــالـبــابـا قـال وال زال يــقـول لــنـا إنه
أحـبّ شـعــبــنــا ووطــنــنــا فــلــنـعــمل
بـــرســائـــله ومــواعـــظه وخــطـــابــاته

القيّمة.
ــشـتــرك بـ كــتـابك عن { مـا الــقـاسم ا
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األصــوات بـشـكـل كـبـيــر جـدا لــكـثـرة
ــنـاطق ــرشـحــ فــيـمــا تــوحـدت ا ا
الـزراعـيـة في دعم مـرشـحـ بـدوافع
عـشـائـرية واخـرى سـيـاسـيـة لـوجود

قوى متنفذة للغاية) . 
 فـيـمـا قـال شـعـيب مـحـمود  مـراقب
لــلـشــأن االنـتــخــابي أن  ( مـرشــحـو
ـــنــاطق الــزراعــيــة مــنــذ األريــاف وا

 2005هم من يهيمنون على
االنتخابات سواء النيابة او مجالس
احملـــــافـــــظـــــات في ديـــــالـى وقــــراءة
لألســمــاء تـدلـل عـلى % 80 من تـلك
نـاطق السبـاب متـعددة ابرزهـا قلة ا
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ــئـة ) من اجـمــالي الـثـروة عـلى ـال الــبـشـري الـنــسـبـة االكـبـر (64بـا يـشـكل راس ا
ئة من اجمالي الثروة في العراق. مستوى العالم بينما ال يزيد عن 10با

ئة  فقــط مــن توســط 41 بـا ولــود فــي العـــراق اليــوم ســيـحقق فــي ا الطـفــل ا
ال البشري ؤشـر البنـك الدولي لرأس ا إمكانياتـه االنتاجيـة عندمـا يكبـر وفقـا 

ضعــف مشـــاركة الشــباب فــي ســوق العمــل مــن أحـــد نتائــج نظــام تعليمــي ال
هــارات التــي يتطلبهــا ســوق العمــل اليــوم. يلبــي ا

لـلـتــغـلــب عـلــى مـصــــادر الـهـشـاشـــة (في االقــتـصـاد الـعـراقي) وحتــفـيـــز الـنـمـــو
ــكــن إحـــداث ـــال الـبــشـــري ال  ــســـتــدام الــذي يــحــركـه رأس ا االقــتــصــادي ا
التغـييـــر إال مــن خــالل برنامــج إصـــاح شـامل يـعالـج أوجـه الضـعـف فـي قطـاع

التعليـم ويشـجع علــى جتديــد التركيــز علــى التعلــم.
ـهــارات مـــع احتـيـاجــات زيـــد مــن االهـتـمــام لـلـتـعلــم ومـواءمـــة ا يجـــب ايــالء ا

ســوق العمــل.
إعــداد بـرامـج لالنــتـقــال مـن مـقــاعــد الـدراســة إلـى الــعـمـل عـلـى تــيـســيـر دخــول
خريـجـي اجلـامعــات إلـى ســوق العـمـل وحتـسـ قـابـليـتـهـم للـتـوظيـف مــع تعـزيـز
قـدرة وزارة التـعليـم العالـي والـبحـث العلمـي عـلـى تنفيـذ بـرامـج تركـز علـى صقـل

هـارات. ا
ـتفـق ـعايـيـر الـدولـيـة لـتـمويـل الـتـعلـيـم الـعام ا ال يلـبـي الـعـراق احلــد االدنـى مـن ا

ـي للتعليـم. نتدى العا عليها فـي ا
قترحة من قبل البنك الدولي في قطاع التعليم العراقي: إالصالحات ا

1- التخفيـف مـن حـدة اخلسـائر فـي التعـــــلـم مـن خـال نهـج تعــليمــي مدفــوع
باعتبــارات اجملتمــع احمللــي مــع التركيـز علـى الطـالب االكثـر احتياجـا.

هارات التأسيسية لتحديد مسار للتعلم- من خالل حتس الوسائل 2- حتس ا
علم التي تدعم التعلم لكافة االطفال. ارسات ا التعليمية وتعزيز 

3- التركيز على االستثمارات التي تشتد احلاجة إليها مع ضمان االستخدام
االفضل للموارد.

4 - حتس حوكمة قطاع التعليم واتخاذ القرارات القائمة
على الشواهد واالدلة.

5- وضع إستراتيجية تركز على التعلم وبناء مستقبل
أفضل

هارات باحتياجات سوق العمل 6- ربط ا

{ عن مجموعة واتساب
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ال نذيع سرّا اذا قلنا :

قروءة تكفينا الكتشاف أصحابها  انّ النصوص ا
ـتزجا به –عـلى نحـو بليغ  –نـعرف أننا اننـا ح جند الـفكـر مُنسـاباً الى األدب و

أمامَ مفكّر أديب وال يعرف الفَضْلَ  –كما قيل  –االّ أهلُه .
-2-

أل االسماع ماهو في احلقـيقة االّ مِنَ الزخارف التي ا ينشر ويـذاع و انّ الكثـير 
ال يستمتع بها االّ (السيرياليون ) ..!!

-3-
وقـد أطلـعـني االخ االستـاذ الـدكتـور ابـراهـيم العـاتي عـلى مقـاطع من قـصـيدة له في
ـولد الـنبـوي الشريـف  فسارعتُ الـى إرسال رسالـة وجيـزة أَثمّن فـيهـا القـصيدة ا

فكر . وأثني فيها على الشاعر ا
ثم عَنَّ لي بيتان أدرجتُهما في رسالتي الوجيزةِ آنفةِ الذِكْر .

ن ال تـغـيب حـروفه وحلـونه عن ومـا كـان مـنه  –حـفـظه الـله وأدام تـوفـيـقه  –وهـو 
االّ أنْ كَتَبَ مقالةً عنوانها: سرح الفكري واألدبي والثقافي  ا

(الشعر واألدب ب الفكر والعاطفة) 
وهي مقالة أحببنا أنْ نُتْحِفَ بها القراّء االعزاء فبادرنا الى نشرها 
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أ.د. إبراهيم العاتي
ـصطـفى محـمد ـقاطـع التي نـشرتـها من قـصيـدتي في مـولد نـبيـنا ا لقـد استـثارت ا
(ص) قريحـة سماحة الـعالمة احلجـة السيد حـس السـيد محمـد هادي الصدر –
دام مؤيـدا- فعـلق علـيهـا نثـرا وشعـرا وقد اجـبته عـلى حتيـته الشـعريـة أما تـعلـيقه
النثري فـقد أثار فيه قضيـة مهمة تتمـثل في العالقة ب البعـدين العقالني والعاطفي
ؤثرين في األدب عموما وفي الشعر خصوصا. ألن هناك من يرى أن الشعر يجب ا
أن يـغتـرف من تيـار العاطـفة او الـشعـور وإال فقـد تأثـيره ألنه سـيصـبح نثـرا عادياً
لكن هنـاك من يعتقـد أن الشعر الـذي يبقى على مـر الزمان هو الـذي يزاوج ب ب
ـتـنبي العـقل والـوجدان او بـ الـفكـر والـعاطـفـة  كـما هـو احلـال عنـد ابي تـمام وا
ـعــري وان كـان األخــيـر أكــثـرمــيال الى الـفــكـر والــفـلــسـفــة مـنه الى وابي الــعالء ا

اجلوانب العاطفية.
وتبـدو هذه الـقضـية شـديدة الـوضوح عـند الـشاعـر احمـد الصـافي النـجفي حـينـما
طرح القـضية في مطلع حـياته على شكل تسـاؤل شعري يعبّـرعن حيرة فكرية هل
يـتـجه  بـكـامل طـاقـته الى الـفـلـسـفـة أم الى الـشـعـر? ام الـى اجلمـع بـ اإلثـنـ وهو

ماحصل فعال? فيقول:
 مقامي ب فلسفة وشعرِ فأيهما أتابع لســـت ادري?

عري)!  فلي ظرف بروح (ابي نؤاس) ولكن في وقاري (كا
زج ب وسـماحة الـسيد –حفـظه الله- حيـنمـا اطلع عـلى قصيـدتي  شخّص هـذا ا
ـيـلـون الى ذلك (ألن احلـصـيـلـة -في رأيه- تـكـون غـنـيـة ن  الــفـكـر واالدب وهـو 
بـالعطـاء وجديـرة بالثـناء) وهو تـشخيص صـائب تؤكده الـشواهد الـسابقـة وتؤكده
جتربـتي الـشعـريـة واالدبيـة التي لـم تنـقطع مـنـذ صبـاي رغم تـخصـصي الـفلـسفي!
ـوضـوع الـواسع بـكـلـمات مـوجـزة في وشـكـرا لـسـمـاحـة الـسـيـد عـلى اثـارته لـهـذا ا
ودة! فعمة باالخاء وا رسالته الرقيقة التي ننشرها مع جوابنا على حتيته الشعرية ا

بسم الله الرحمن الرحيم
عظّم االستاذ الدكتور ابراهيم العاتي دام موفقا   أخانا ا

حتياتي وأشواقي 
وبعد :- 

ـتـزج بـاألدب ويـغـور فـي أعـمـاقه تـكـون احلـصـيـلـة غـنـيّـةً بـالـعـطاء فـانّ الـفـكر حـ 
وجديرةً بالثناء واإلطراء .

وقد أمتزج عندك العنصران وطاب األداء والبيان ولك منّا الشكر واالمتنان .
والـيك هـذا الـتــعـلـيق الـفـوري عـلـى قَـصـيـدتِكَ الـعـامــرة مع خـالص الـدعـوات وأطـيب

التمنيات :
طِبْتَ نَفْسَاً وطبتَ هَدْيا وشِعْرَاً 

ِالحِ  ولقد جِئْتَ بالقوافي ا
ُعلّى  وهنيئاً لك الوالءُ ا

َ وافى بِعِطْرِهِ الفَوّاحِ  ح
حس الصدر 

1443 / 3 / 14 هـ
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فأجبت سماحته قائالً:
كرمات هديا وعلما يا أخا ا
قد جتلت في فكرك اللمّاحِ
عيــــا وأديباً وشاعراً أ

أصداء :
وحـ أطـلع ثـلـة من األعالم عـلـى تـبادل الـرسـائـل بَـيْـنَـنا وبـ االخ الـدكـتـور الـعـاتي
انـيـة العـالـية وّارة بـروحـهم العـلـمـية واألدبـيـة واال أرسـلوا تـعـلـيقـاتِـهم السـامـيـة ا
ونـكـتفي بـذكـر بـعـضـهـا شاكـرين لـهم حُـسنَ مـشـاركـتـهم وطِـيَب متـابَـعـتِـهم لـلـحراك
الـفـكـري واألدبي الــثـقـافي اجلـاري آمـلـ أنْ يـواصـلــوا اإلثـراء والـعـطـاء ولـهم مـنّـا

الشكر والثناء .
التعليق االول من الدكتور حسن عبد الله حويج :

اللهم صل وسـلم على سيدنـا محمد واله الـطيب الـطاهرين ٠٠٠حقـيقه اقف عاجزا
ـولى من عـطـائه وكـرمه ودمـتم ـتـبـادل ٠٠٠زادكم ا عن الـتـعـلـيق عـلى هـذا االبـداع ا

ب . وال لسادتنا اشرف اخللق وهداتنا للحق ا ذخرا للمحب وا
التعليق الثاني من الدكتورة شريفة مازة من جامعة اجلزائر :

ماشاء الـله.... عندما يلتقي الكبار في االدب والفكر والشعر يحضر االبداع ويرتقي
الـكلم ....الـلهم صل وسلم عـلى نبـينا وحـبيبـنا محـمد و عـلى آل محمـد....صلى الله

عليه وسلم 
غـرب وتُعِد االن في الـتعـليق الـثالث من الـسيـدة الفـاضلـة مر الرَفِـيعي وهـي من ا

لندن رسالتها اجلامعية لنيل الدكتوراه :
ــوذج راقٍ عن تالحم الـعــظـمـاء عــضـداً وسـنـداً لــلـرفـعـة
والتألّق .. لـعلّ أشباحاً فـتكت بسمـعة العلم والـدين تتعلّم
تـبادل بينـكما وتعـيد لألخوة في الدين من هذا التـقدير ا
انتعـاشها لتـنبذ شقـاق العلـماء وجتمعـهم على حب النبي

(ص) فعالً ال قوالً.
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ونسنـيور الدكتور بـيوس قاشا اوضاع رعـاياه فيجتاحه األلـم ويعتصر قلـبه احلزن وتتسلل الى روحه يـتأمل ا
عـذابات الفواجع التي مـرت بالعراقي لـكن لم يكتف بلعن الظـالم بل هو يشعل شمعـة في كل مناسبة ولعل
آخـر الشموع التي اوقدها عـقب زيارة البابا فرنسـيس الى العراق تمثلت باعـداد سفر وثائقي نادر يصل عدد

صفحاته الى ألف صفحة يستعرض وقائع الزيارة التاريخية بكل ما حفلت به من مغزى وأمل. 
ونـسنـيور قاشـا الذي يـروق لي ان أناديه (سـيدنـا) برغم رغبـته بأن اكـون (أخاً) له في االنـسانـية قد وكـان ا
اجنـز كتـاباً نـادراً بعـنوان (مـسيـرة النـزوح والتـجهـير في يـوميـات مركـز مار يوسـف للـمهجـرين قسـراً). وقدمه

هدية لقداسة البابا على عتبة كنيسة سيدة النجاة حيث إلتقاه للمرة االولى في بغداد.
ـؤمن واطـلقت الـعنان ونســنيـور  قاشا واسـتخـرجت آللئ رؤاه ازاء الوطن وا (الـزمان) غـاصت في إعمـاق ا

أل في احلوار اآلتي: لبعض صرخاته النــــبيلة ليعرضها امام ا
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ـونسـنيور الـدكتـور بيـوس خضـر عزيز قـاشا/ الـنائب األسـقفي الـعام ألبرشـية بـغداد لـلسريـان الكـاثولـيك ومسؤول ا
نصور.  كنيسة مار يوسف في ا
وصل قره قوش.  - من مواليد ا

وصل عام 1976. - خريج معهد مار يوحنا احلبيب لآلباء الدومنيكان في ا
- حاصل على: 

عادي/ القاهرة عام 1979. - شهادة ليسانس من كلية الوون احلبرية للفلسفة والالهوت في ا
- شهادة دبلوم في اللغة اإليطالية من جامعة فلورنسا إيطاليا عام 1996.

- شهادة دبلوم من معهد اآلباء والطقوس في بغداد عام 2003.
ـاجسـتيـر بدرجـة امتيـاز من قسم اإلعـالم والصحـافة/ اجلـامعـة احلرة الـهولـنديـة للـعام الدراسي (-2011 - شـهادة ا

.(2012
- شهادة الدكتوراه بدرجة جيد جداً من جامعة الهاي الدولية عام 2017.

- عضو في:
.UCIP ي للصحافة/ إقليم الشرق األوسط - االحتاد الكاثوليكي العا

- نقابة الصحفي العراقي وحاصل على بطاقة صحافية دولية.
. - احتاد األدباء والكتّاب العراقي

- مُنحتُ العديد من اجلوائز والشهادات التقديرية واألوسمة ومن جهات رسمية مدنية ودينية عربية وأجنبية تقديراً
ميز. وعرفاناً إلبداعي اإلعالمي واألدبي والثقافي ا

- رئـيس حترير مجلة الزنبقة منذ صدورها عام 1996 مع مـجلة "الزنبقة الصغيـرة" وهو ملحق للصغار. وبعد صدور
ـدّ أي شـخص إلــيـنـا يـد الـعـون ـالي الـذي عـانـيــتُه ولم  الـعـدد (100) تـوقــفت اجملـلـة عن الـصــدور بـسـبب الـعـجــز ا

سيحية الفصلية الشهيرة عن الصدور. ومتها واستمرار صدورها ولهذا توقفت هذه اجمللة ا ساعدة لغرض د وا
- العديد من النشاطات الكنسية اخملتلفة (مؤتمرات اجتماعات ندوات وجلان كنسية مختلفة).

- إعالمي ومــؤرخ وكـاتب ومـؤلف ومـتــرجم ومُـعِـدّ لـلـعــديـد من الـكـتب واجملالت واإلصــدارات والـتي فـاق عـددهـا  الـــ
 .(210)

- مشرف على نافذة "عائلتي رعيتي مار يوسف" ضمن متصفح اليوتيوب منذ 2020/5/23.
- يجيد  اللغات (العربية السريانية الفرنسية اإليطالية).

البـابا فـرنسـيس "لتـصمت األسـلحة
من أجل حلـول السالم" فـكلـنا خدام

للسالم ليس إال!.
{ كم هــو عـــدد رعــايــا كــنـــيــســتك ?ومــا
الــدعــوة الــتـي تــوجــهــهـــا لــلــذين غــادروا

نفى? ديارهم الى ا
- لــقـــد بــدأت الــهــجــرة في الــعــراق
وبـاخلــصـوص بـعـد كـارثــة كـنـيـسـة

ســــيــــدة
الـنــجـاة في 31/10/2010 صـحــيح
هـذه الـكارثـة كـانت فـاجـعـة وفـتحت
بـــاب الـــهـــروب من الـــوطن بـــســـبب
اخلــوف الــذي الزمــنــا وخــصــوصــاً
ـسـيــحـيـ وكــمـا أذكـر فـإن نـحـن ا
الـهـجـرة في رعـيـتي وكـنـيـستـي مار
يــوسـف قــد ابــتــدأت مــنــذ الــنــصف
الـثانـي من زمن الـتسـعـيـنـات حيث
كان لديّ عام  1999بحدود (1300)
عائلـة كنتُ أقوم بـزيارتهم وتـفقدهم
مرت في السنة واليوم لم يبقّ في
الرعيـة أكثر من (200) عائلـة فكلهم
هاجـروا إلى فـرنسـا وأمريـكا وكـندا
انيا والقليل وأستراليا وهولندا وأ
مـنـهم غـادر إلى أربـيل وسـكن هـناك
خــــوفــــاً من اآلتي. وفــــعالً هــــذا مـــا
حصل فكـانت القاعدة ثم داعش وال
زال الـبــلـد يـعــاني من االنـقــسـامـات
حلـد اآلن وإن شـاء اللـه ستـزول كل
هذه األمـور ليـرجع الوطن بـلداً حراً
أمـــيـــنــــاً لـــشـــعـــبـه يـــقـــوده أنـــاس
مــخـلــصــون في اخلــدمـة ولــيس في

أمور أخرى. 
فـــمــا أتــمــنــاه أن يــعــود الــبــلــد إلى
حــقـيــقـتـه كـبــلـدان الــعـالم لــنـتــمـكن
بـــعــدهـــا من تــوجـــيه دعــوة لـــلــذين
ــنــفـى أن يــدركــوا كم غــادروه إلـى ا
هي عظيمـة محبة األرض والوطن...

فمَن ال وطن له ال هوية له.

يــجــوز أن تــكــون مُــلــكــاً لـشــخص
واحــد فــقـط ومن مــذهب واحــد أو
ـثل الـقـائل ديـانـة واحـدة فــهـنـاك ا

"الدين لله والوطن للجميع".
وهنـا يسـرني أن أقول أنه لـيس لنا
ــان فـهم ـا رجــال إ رجــال دين وإ
ــان رســالــةً لــعــيش يــحـــمــلــون اإل
ــا حـــيـــاتــهـم أمــا رجـــال الـــدين ر
يكونون رجال سياسة وهذا ما نراه
في هـذا الـزمن والـسـيـاسـة هنـا في
ـــان. بـالدنــــا تــــعـــادي الــــديـن واإل
فــزيـارة قــداسـة الـبــابـا تــعـلــمـنـا أن
انية نكون أمناء حلمل رسالتنا اإل
ــان ونـحـمل في أن نـكــون رجـال إ
السالم والتـسامح واألخوّة وال فرق
بـ الـبـشـر كـمـا تـعـلّـمـنـا أن نـكـون
أوفـــيــاء لــرســـالــة اخلــدمـــة خــدمــة
اإلنـسـان اخملـتـلف. ولـكن إذا نـظـرنا
إلى اآلخــــر بـــنــــظــــرة الـــكــــراهــــيـــة
والـــكــبـــريـــاء واحلـــســـد والـــغـــيــرة
واألنانـية فـنكون قـد ضيّـعنـا حقـيقة
ستـخلَصَة منها الزيارة والدروس ا
وهذا ال يجوز أبداً ألن قـداسة البابا
فرنسيس جـاء إلينا فـأحبنا وزارنا
وهل أجـمل من هــذه الـزيـارة وأكـبـر
من هــذه احملـبــة أن يـأتـي إلـيــنـا في
زمن وباء كـورونا... لـذلك هذه دعوة
لنا أن نـدرك جوابـنا لرسـالة وزيارة

قداسة البابا فرنسيس.
{ مـا الـنصـائح الـتي تقـدمهـا لـسيـاسيي

البالد للتخلص من هذا االختناق?
ج: صـحـيح أنـا لـستُ رجل سـيـاسـة
وال أحب أن أتــدخل في الــســيــاسـة
فـالـله أعـطى نـعـمـة لـلـسـيـاسـي أن
يكونوا أمناء خلدمة البلد والشعب
ـان (وكــمــا يــقـول ومــنح رجــال اإل
اآلخـــرون رجـــال الـــدين) نـــعـــمــة أن
يكونوا أوفياء حلـمل رسالة السماء
إلى الــشــعب الــبــســيط والــذي سُـلّم
أمــانـة في أيــديــنـا كي نــقــوده لـيس
ـا هذه مثـل قطـيع غـنم مطـيع - ور
الطـاعـة تتـحـول إلى طـاعة خـنوع –
ـا جُـعـلـنـا أن نـكون مـع الـقطـيع وإ
أخــوة نـتــقــاسم احلـيــاة وأمــانـتــهـا
وأمالكــهــا بــكل مــحــبــة وتـســاوٍ مع

ثبات لكل شريحة حقوقاً وواجبات. 
في سؤالك تقصد ما وصل إليه البلد
من اخــتـــنـــاق! نــعم تـــلك مـــشــكـــلــة
ـشــاكل فال أقـدر أن أوجّه إال كــلـمـة ا
أخوّة ورسالة البابا فرنسيس "أنتم
كـــلــكـم أخــوة" فــبـــإمــكـــاني أن أقــول
إلخوتي الـسياسـي أن نـنظـر سوية
ـا مــخـتـلــفـة إلى األمـور وبـنــظـرة ر
ولكن دعوة لنا أن ننظر إلى مصلحة
الـبــلـد ومـصـلـحـة ابن الــبـلـد بـنـظـرة
واحـدة وال غيـر ونـظـرة احـترام إلى
األوطــان األخــرى الـتي حــولــنــا. فـلم
ا نُـخلَـق لنـتـسـلّط عـلى اآلخـرين وإ
خُلقنا لـنكون في خدمة مَن يـحتاجنا
من وطــنـــنــا ومن اآلخــرين فــاألرض
مـبــاركـة البن األرض فـقــد قـال الـرب
في ســـفــر الـــتـــكـــوين: إنـــهــا أمـــامك
فافـلحـها وازرعـها وعش فـيهـا أميـناً
حلـقـيـقـتهـا ولـكن مع األسـف نصـنع
األسـلــحـة ونـتـهـيـأ لــلـحـروب ونـقـتل
األبـريـاء ونـريــد من الـله أن يُـدخـلـنـا
جـــنّـــته وســـمـــاءه. وهـــذه دعـــوة من
الــقـلب لـكــبـار الــزمن ورجـال الــدنـيـا
ـــان أن يـــكـــونـــوا أمـــنـــاء لــرب واإل
ـان الـســمـاء وأوفـيــاء حلـقـيــقـة اإل
وكــفــانــا - إذا أمــكن  –من الــفــســاد
ال صلحة والكبرياء واألنانية وا وا
واجلـاه وأقــولـهـا كــلـمـةً كـمــا قـالـهـا

غالف الكتاب

UI¡∫ البابا

خالل لقائه
بيوس قاشا
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جامعة كركوك/ كلية القانون
والعلوم السياسية

تعـلن رئـاسـة جـامعـة كـركـوك/ كلـيـة الـقانـون والـعـلوم
V J ® زايـدة العـلنيـة لتـأجير  الـسياسـية  عن اجـراء ا
ŒU© الكائنة في كلـية القانون والعلوم السياسية M ô«

صادف ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١ الـساعة احلادية يـوم االحد ا
عشر صباحا في كـلية القانـون وفق قانون بيع وايجار
امـوال الـدولـة رقـم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ فـعـلى الـراغـبـ

ـزايدة مـراجـعـة (الشـعـبـة القـانـونـية) بـاالشـتـراك في ا
كـليـة الـقانـون والعـلوم الـسيـاسـية السـتالم نسـخة من
بـلغ (٢٥٫٠٠٠) خمسـة وعشرون الـشروط لقـاء وصل 
الف ديـنار فـقط غيـر قابل لـلرد يـتم دفعـها في الـشؤون
ـالـيــة في كـلـيــة الـقـانــون ويـتـحــمل من تـرســو عـلـيه ا

زايدة اجور النشر واالعالن . ا

 —U ô«Ë lO « WM'
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جامعة كركوك/ كلية القانون
والعلوم السياسية

تعـلن رئـاسـة جـامعـة كـركـوك/ كلـيـة الـقانـون والـعـلوم
V J ® زايـدة العـلنيـة لتـأجير  الـسياسـية  عن اجـراء ا
d© الـكائنـة في كلية الـقانون والـعلوم السـياسية uB? «

صادف ٢٩/ ١١ / ٢٠٢١ الساعة احلادية يوم االثن ا
عشر صباحا في كـلية القانـون وفق قانون بيع وايجار
امـوال الـدولـة رقـم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ فـعـلى الـراغـبـ

ـزايدة مـراجـعـة (الشـعـبـة القـانـونـية) بـاالشـتـراك في ا
كـليـة الـقانـون والعـلوم الـسيـاسـية السـتالم نسـخة من
بـلغ (٢٥٫٠٠٠) خمسـة وعشرون الـشروط لقـاء وصل 
الف ديـنار فـقط غيـر قابل لـلرد يـتم دفعـها في الـشؤون
ـالـيــة في كـلـيــة الـقـانــون ويـتـحــمل من تـرســو عـلـيه ا

زايدة اجور النشر واالعالن . ا

 —U ô«Ë lO « WM'

عادن/  وزارة الصناعة وا
شركة ديالى العامة 
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ÆrOK « ‰Ëb
(معلنة للمرةالثالثة)      تاريخ الغلق (٢١ / ١١ / ٢٠٢١)

ــعـادن / شــركـة ديــالى الـعــامـة)  بــدعـوة مــقـدمي يــسـر (وزارة الــصـنــاعـة وا
وجب الوثائق الـقياسية ؤهـل ذوي اخلبرة لتـقد عطاءاتـهم  الـعطاءات ا

االلزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ـؤهـلـ والـراغــبـ في احلـصـول عــلى مـعـلـومـات ١. عـلـى مـقـدمي الـعـطــاء ا
اضــافـــيــة االتـــصــال (شـــركــة ديــالـى الــعــامـــة ) عــبـــر الــبـــريــد االلــكـــتــروني
ــقــدمي (www.dialacompany.com) وكــمــا مــوضــحـــة بــالــتــعــلــيــمــات 

العطاءات مع مالحظة مايلي:
ـبلغ الـتخمـيني االجمـالي لكلـف التصـنيع للـمناقـصة هو (٥٣٨٠٠٠) دوالر أ. ا
امـريكي (فـقط خـمسـمائـة وثمـانيـة وثالثون الف دوالر ال غـيرهـا) يضـاف اليه
سعر LME لـلنحاس لـيوم الفتح الجمـالي الكمية واصل CIP مـخازن شركة

ديالى العامة.
ب- مـقدار مبـلغ التأميـنات للمـناقصـة هو (٤٧٧٠٨) دوالر امريكي (فـقط سبعة
ها مع العطاء. طلوب تقد واربعون الف وسبعمائة وثمانية دوالر الغيرها ا
ناقصة هو (٢٠٠٠٠٠) ديـنار عراقي (مائتان الف د. ان سـعر بيع مستنـدات ا
ناقصـة من قبل شركتنا حيث ديـنار عراقي) غير قابل للـرد اال في حال الغاء ا

قدمي العطاءات. تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض 
وجـود في القسم وذج صـيغة الـعطـاء ا هـ. عـلى مقـدم العـطاء ان يسـتخـدم 
اذج الـعطاء) ويـجب ان يتم تـعبئـة النمـاذج بالـكامل دون اي تغـيير الـرابع (
عـلومات في شـكله ولن تـقبل اي بـدائل كما ويـجب تعـبئة جـميع الـفراغات بـا

طلوبة . ا
- مالحـظة: تعفى الشركـات االجنبية الرصـينة التي ليس لديـها فرع او تمثيل
رسـمي او وكـيل جتـاري مسـجل في الـعـراق من تقـد وصل شـراء مسـتـندات

ناقصة . ا
- ان شركتنا غير ملزمة بقول اوطأ العطاءات سعرا.

- في حـال كـانـت طـريـقـة الـدفع (نـقـدا) فـيـتم الـدفع بـ (الـديـنـار الـعـراقي) ومـا
ــركــزي الــعــراقي لــيـوم اطالق يــعــادل قــيـمــة الــدوالر حــسب نــشــرة الـبــنك ا

ستحقات للمواد اجملهزة. ا
- تـقد تـعهـد خطي في الـقسم الـقانـوني لشـركتـنا بـعدم الـتعـامل مع الـكيان

ؤسسات والشركات التابعة لها. الصهيوني وا
طلوبة: (كما مبينة في وثائق العطاء). ٢. متطلبات التأهيل ا

٣- يـتم تـسـلـيم الـعـطـاءات الى العـنـوان االتي (شـركـة ديـالى الـعـامـة / طريق
بـغداد بـعقوبـة اجلديـد - قرب تقـاطع القـدس) وان اخر موعـد لتسـليم الـعطاء
نـاقصة في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١ سـيكـون السـاعة الثـانيـة ظهـرا من تاريخ غـلق ا
تأخرة  سوف ترفض وسيـتم فتح العطاءات بحضور مقدمي وان الـعطاءات ا
ـثليـهم الراغبـ باحلضـور في العنـوان االتي (مقر شـركتنا / الـعطاءات او 
غـرفة جلنة فتح العروض في الساعـة التاسعة صباحا ليوم ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١
وفي حـالــة مـصـادفـة يـوم الـغـلـق عـطـلـة رسـمـيـة يـكــون الـيـوم الـتـالي لـلـدوام

الرسمي هو اخر موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق.. مع التقدير. 
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بالضمان االجتماعي للعمال.
و- شـهادة تأسـيس الشركة االجـنبيـة من غرفة الـتجارة او الـصناعة في بـلد تأسـيس الشركـة ومصدقـة من السفارة الـعراقيـة في ذلك البلـد ودائرة التـصديقات في

وزارة اخلارجية في العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
وجب وثائق مصدقة. صنع او احد وكالئه اخملول رسميا  ناقص من ا ح- يجب ان يكون ا

عنية ومصدقة اصوليا. ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا
طلوبة لغرض معايير التأهيل. ط- كافة الوثائق ا

مثلها عند الشراء ومصدق اصوليا. ك- تخويل من الشركة 
 ≠∫ UE ö*«

يتم تقد العطاء في خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
طلوبة اعاله. ستمسكات ا االول -  يحتوي على ا

الثاني-  يحتوي على العرض الفني + اجلدول الزمني (يتم تقد نسخة الكترونية مع العرض الفني  وفي حالة حدوث اختالف يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث- يحتوي على العرض التجاري غير مسعر .

سعر . الرابع- يحتوي على العرض التجاري ا
اخلـامس- يحتوي على الـتأمينات االولـية والبالغـة (٥٤٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي اربعـة وخمسون ملـيون دينار عراقي فـقط) (ويجب ان تكون بشـكل خطاب ضمان
او سـفتجة او صك مصدق صادر من مصرف عراقي معتمد ويوضع في ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة) ويتم تمديد خطابات الضمان

الية . صارف احملظورة حاليا من قبل الهيئة ا كن احلصول على قائمة ا تلقائيا حل ورود انتفاء احلاجة من شركتنا و
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:

أ -  اسم وعنوان مقدم العطاء.
قدمي العطاء. ب- عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة ٢٤ - ١ من تعليمات 

قدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد. ناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات  ج- اسم ا
د- تاريخ الغلق.

طلوبة ,التأمينات االولية). هـ - بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني ,عرض جتاري مسعر ,عرض جتاري غير مسعر ,الوثائق ا
٩- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد. ناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن ا  ١٠- يتحمل من ترسو عليه ا
ـنـاقصـة فقط ـناقـصة قـبل صـدور كتـاب االحالـة بـناء عـلى اسبـاب مـبررة دون تـعويض مـقـدمي العـطاءات ويـعـاد ثمن شـراء وثائق ا  ١١-  جلـهة الـتـعاقـد الغـاء ا

ناقص في احلاالت االتية: ناقصات الى ا للمناقص وكذلك يتم اعادة ثمن شراء وثائق ا
بـاشرة او العطاء االحـتكاري عند تـوفر شروط اللجـوء الى تطبيق هذين االسـلوب على اعتـبار ان اعتماد ناقصـة وتغيير اسـلوب التنفـيذ الى الدعوة ا - الـغاء ا

ناقصة. هذين االسلوب ال يتطلب بيع وثائق ا
ناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد  للعام الالحق. - الغاء ا

شاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/ مقدمي العطاء في احلاالت االتية:   ١٢- يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح شركة ا
- اذ رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

- اذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقد العطاءات.

مكن ان تؤثر على قرار االحالة. - اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا
ناقصة او اجراء اي تعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا  ١٣- ال يجوز 

دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا  ١٤- يعول على السعر ا
وجب القوان النافذة. فروضة  ناقصة كافة الضرائب والرسوم ا ناقص الذي حتال له ا  ١٥- يتحمل ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. طلوبة ويتم استبعاد العطاء غير مستوفي  ١٦ - تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات ا
وقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف االول باي سؤول عن متابعة االستفسارات وتثبيت ا قدم العطاء واسم الشخص ا ١٧-  يـتم تدوين العنوان الكامل 

تغيير يطرأ على العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيير.
ـدونة ازائها مـشمولة قدم فـفي هذه احلالة تـعد كلفـة تلك الفـقرة او الفقـرات وبحدود الكـميات ا ١٨ -  اذا وردت فـقرة او فقرات لم يـدون سعر ازائـها في العطـاء ا

بالسعر االجمالي للعطاء.
١٩- جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن االداء (بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) حل اصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.
واد كـمركيـا من نقطـة الدخول ودفع اي مـصاريف مـتعلـقة بهـا مدفوعـة داخل العراق تعـاقد مسـؤوال عن ويتـحمل جمـيع تكالـيف تخـليص ا ٢٠- يـكون اجملهـز / ا
تعـلقة بـذلك. وحسب القـوان واالنظـمة والتـعليـمات العـراقية وكـلما واد ويتـحمل مقـدم العطـاء كافة الـضرائب والرسـوم الكمـركية وغـير الكـمركيـة ا لـتخلـيص ا

يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر.
كن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.  -٢١

Web site: http://www.scop.gov.iq
E- mail:scop@scop.oil,gov.iq       
E- mail:pur.cus@scop.oil,gov.iq 

 

ؤهلـ وذوي اخلبـرة لتقـد عطاءاتـهم (لتصـميم وجتهـيز ثالثـة خزانات مـواد انابيب وصـمامات مع شاريع الـنفـطية) بـدعوة مقـدمي العطـاءات ا يـسر (شركـة ا
واد من شـروع علما ان تكون ا ـشروع خزانات مصفى كركـوك) وتسليمها وتـفريغها في موقع ا فـعاليات ما قبل التـشغيل والتشغيل االولي والـتشغيل االختباري 
TURKEY, UKRAINE, SOUTH KOREA, UK, USA, NORWAY, SWEEDEN, FINLAND, CANADA, CZECH,) ــــنــــاشئ الــــتــــالــــيـــة ا
AUSTRIA , NETHERLANDS, ITALY, BELGIUM, GERMAN, FRANCE ,SPAIN, SWITZERLAND, AND JAPAN) لـــــــصــــــفـــــــائح
ولـة ذاتيا نـاقصـة  نـاقصـة) علـما ان ا ذكـورة في ا نـشأ ا اخلـزانات (RAW MATERIALS) فـقط اما الـفقـرات واالجزاء االخرى فـيجب االطالع عـلى بلـدان ا
ي مع وكـلفـتها الـتخـمينـية (٢٫٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنار عراقـي (اثنان مـليـار  وسبعـمائـة ملـيون دينـار عراقي) وتـكون مدة الـتنـفيـذ (١٢٠) مائة وعـشرون يـوم تقو

مالحظة ما يأتي:
ـشاريع الـنفطـية/ قـســـــــم التـــــــوريـدات والتـعاقدات ؤهـل والراغـبــــــــ في احلـصول علـى معلـومات اضـافية االتـصال بـشركة ا ١- عـلى مقــــــــدمي العطـاء ا
scop@scop.oil.gov.iq  // pur.cus@scop.oil.gov.iq (من االحـد الى اخلميس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (٠٠: ٩ ص) لغاية (١٢:٠٠م) وكما موضحة

قدمي العطاءات. بالتعليمات 
طـلوبة في الـوثائق القـياسية ـناقصـة تقد عـطاءاتهم وفـقا للـشروط ا ـؤهل من ذوي اخلـبرة واالختـصاص باالشـتراك في هذه ا ٢- عـلى اجملهزين الـراغب وا

عايير االتية: وجب ا واالعالن 
تصلة بها. واصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات ا أ- ا

ب - خدمات ما بعد البيع.
ـقدار (٣٠ %) مـن الكـلـفة ـوعـد الـنهـائي لـتـقـد العـطـاء و اثل (واحـد) مـنـجـز خالل مدة ال تـتـجـاوز (١٠ سـنوات) قـبل ا ج- يـلـتـزم مقـدم الـعـطاء بـتـقـد عـمل 

التخمينية للمناقصة.
ية. د - مدة تنفيذ العقد بااليام التقو

هـ -  يـجب ان يقـدم مقـدم العـطاء مـا يثـبت امتالكه سـيولـة نقـدية تـبلغ (٥٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ديـنار) (خـمسـمائـة واربعـون ملـيون دينـار عراقي) مـن مصـرف معتـمد في
العراق.

دة سنت من التشغيل. و - مواد احتياطية للتشغيل االولي ومواد احتياطية 
شروع ويتحمل مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم اخلاصة بذلك. واد مع التفريغ  DDP واصل ومفرغ في موقع ا ز- يكون جتهيز ا

ناقصة. طلوبة في ا ناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ ا ح - مطابقة ا
ؤسسـات العراقـية خالل (٣٠) ثالثون يـوما من تاريخ شتـركة تـقد تعـهد يقـضي بعدم وجـود مطالـبة مالـية غيـر محسـومة اجتـاه ا ط- تـلتزم الـشركة االجـنبيـة ا

ناقصة. شتركة با التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة االجنبية ا
ناقـصة تلتـزم بتقد تـعهد بتسـوية مرضيـة للطرفـ (التسويـة وفقا التفـاقية نادي باريس او شتـركة في ا ي - في حـالة وجود مطـالبات لدى الـشركة االجنبـية ا
الـتسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  ٢٨ لسنـة ٢٠١٤ او شطب الدين كليا بحسب مقتضى احلال) الية مـنازعات او مطالبات سابقة خالل (٣٠) ثالثون يوما من

ناقصة. شتركة في ا تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة االجنبية ا
ؤسسـات العراقـية بعـد االحالة مبـاشرة او غيـر مباشرة من خالل ك- تـتعهـد الشركة االجـنبيـة بعدم اجراء اي مـطالبـة قضائيـة او ادارية على اي مـديونيـة بحق ا
تنازل عنها ديونات ا شتركة للعمل بالعراق با تقدمة او ا عنى استمرار عالقة الشركة ا الـبيع او التنازل للغير عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية 

طالبات. طلوبة للمساهمة لتسوية تلك ا تقدم لبذل اجلهود ا باعة للغير ويسعى ا او ا
هتم شراء وثائق العطـاء بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات الـعطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ٣- بـامكان مقدمي العطاء ا

(٣٥٠٫٠٠٠) دينار عراقي (ثالثمائة وخمسون الف دينار) نقدا وغير قابل للرد.
شاريع الـنفطية  –قـسم التوريـدات والتعاقدات  –الـوزيرية/ خلف معـهد التدريب النـفطي من االحد الى اخلميس ناقصـة (شركة ا ٤- يـكون مكان اسـتالم وثائق ا

من الساعة (٠٠ : ٩ ص) لغاية (٠٠ : ١٢م)
شاريع النفطية  –جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية - الطابق االول / الوزيرية / خلف معهد التدريب النفطي). ٥- مكان تسليم العطاء (وزارة النفط - شركة ا
ـتاخـرة سوف تـرفض وسيـتم الفـتح بحـضور مـقدمي الـعطاءات او نـاقصـة وتسـليم العـطاءات بـتاريخ (٢٠٢١/١١/١٥) حـيث ان العـطاءات ا - يـكون مـوعد غـلق ا

ثليهم الراغب باحلضور في العنوان التالي:-
شاريع النفطية/الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد - العراق شركة ا

اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية
- التقد بالبريد االلكتروني غير مسموح.

٦- يـتم دعوة مقدمي العطاءات اخملولـ بحضور مؤتمر ما قبل تـقد العطاء للتوضيح واالجـابة على االستفسارات ويكـون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ
ؤتمر ويكون احلضور الزاميا. الغلق وعلى مقدمي العطاء تقد استفساراتهم حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد ا

الوقت: (٠٠ : ٩ ص) لغاية (٠٠ : ١٢م)
التاريخ:     /    /    ٢٠٢١

كان: يحدد الحقا ا
دة (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد. قدمة نافذة  ٧- تكون العطاءات ا

قدم:- WO مع عطاءه ا U « UJ L ٨- يلتزم مقدم العطاء بارفاق »*
أ- هـوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأسـيس الشركة ومحضر التأسيس والنـظام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة الـعراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة

التجارة. 
فوض : ستمسكات الثبوتية للمدير ا ب- ا

دنية) بطاقة السكن عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان. وحدة (او شهادة اجلنسية + هوية االحوال ا واطني جمهورية العراق: البطاقة الوطنية ا  -
واطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.  -

قدمة للعطاء فرع في العراق او (مكتب اقليمي) ومصدق اصوليا. جـ- شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي اذا كانت الشركة ا
شاريع النفطية. انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة ا د- تقد كتاب عدم 

هـ-يـلتزم مـقدم الـعطاء اذا كـان شركة عـراقيـة او شركة اجـنبيـة لهـا فرع في العـراق او مكتب اقـليـمي بتقـد كتـاب من دائرة الضـمان االجتـماعي يـثبت اشتـراكها
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ديوان محافظة ميسان 
مديرية بلدية العمارة 

جلنة البيع وااليجار 

العدد: ٤٠٧٨٠
التاريخ: ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١
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لـــلــفـــريق   الـــذي عــاد تـــوا ن   وهــو
يقدم مـستويات واضـحة بادارة عماد
عودة الذي يقدم االمور بشكل مؤثر.

مـواجـهة نـفط الـبصـرة الـذي استـعاد
ــلـــعب  الــنــجـف ويــظــهــر تـــوازنه  
مـرشـحـا قويـا خلـطف  فـوائد  الـلـقاء

الثانية عندما يخرج صحبة جمهوره
الى  الـبصـرة  في مهـمـة صعـبة لـكنه
واضــعـا الــنـقــاط نـصب بــعـيــنـيه في

قابلة وعينه على الفوز لتغير. ا
…—ULFK  q c *« 

ــثــخن ويــخــرج مــتـــذيل الــتــرتـــيب ا
بجراح الـنتائج  سامـراء الى العمارة
ـركز ـواجـهة نـفط مـيـسان صـاحب ا
الثاني عشر ويبدو انه غير قادر على
الـعـودة ولـو بـالـتـعـادل بـعـد  صـحوة
اصـحـاب االرض والـعـودة   لـلـتـوازن
ـصلحة ويسعـون الى تسيـير االمور 

ركز.  تعديل  ا
n M «Ë u «“ 

ــتـــعـــثــر وفي  ويــتـــوجه الـــنــجـف  ا
بـــدايــة فـي الــفـــتــرة االخـــيــرة اســوء
ر بفترة وسط إستمرار معاناة  وال 
جيدة بعد جترع رباعية نفط البصرة
الـــتـي ارغـــمت هـــاتف شـــمـــران تـــرك
ـــهــمـــة الــصـــعـــبــة عـــلى الالعـــبــ ا
ـة في ميدان ومحـاولة   تفـادي الهز
 زاخـو الـذي يـقف مع فـريـقه الـبـاحث
عـن تــــعــــويض ســــقــــوط الــــشــــرطـــة
والــتــراجـع ســادســا وهــو مــا يــامــله

للعودة لسكة االنتصارات.
 WO «u b «Ë jHM « 

وبـعد اربـعة ايـام على  فـوزه الوحـيد
عـلـى اربـيل بـثـالثـيـة نــظـيـفــة يـبـحث
الــديــوانــيــة بــقــوة    عن الــنــتــيــجــة

عــبـــاس  والــتــعــويل   عـــلــيه في هــز
شبـاك اهل البصـرة اليوم  فيـما يامل
ــيـنــاء  ان تــكـون مــواجــهـة  إلــيـوم ا
ـتــدنـيـة حتـوال فـي مـسـار الــنـتــائج ا
واحلـاجـة تـدعـو الى حتـقـيق الـتـفوق
جــريــا عــلى الــعــادة عـنــد اســتــقــبـال
االقـويـاء حتت انـظـار جـمـهـوره الذي
قابلة سيكون عامال اساسيا  لدعم  ا
واخلروج بفوائدهـا واليقاف مسلسل
التراجع  جولة بعد جولة وفي سجل

بال  فوز.
»öD «Ë qO —« 

وقف بسفرة ويقوم الطالب خـامس ا
قلـقة وحـذرة الى اربيل   الـرابع عشر
والـلـعب  والــعـودة   بـالـنــتـيـجـة  في
ـتـدنـية اسـتـغالل احلـالـة الـنـفـسـيـة ا
لالصفـر  والعـودة بكامل الـنقـاط عبر
ـتوازنـة التي تـلعب صـفوفـةالطالب ا
بـطريـقة واضـحة بـات يحـددها جـثير
الذي يريد تدارك تاثير نتائج الذهاب
والطلب من التشـكيل تقد ما بوسع
الالعــبــ لــلــعـــودة بــالــفــوائــد عــلى
ر بفـترة صعبة حساب اربـيل الذي 
وتـراجـع نـتـائجـه ذهـابـا وايابـا لـكـنه
يــرى بـعـبـور صـفـوف الـطالب فـرصـة
ـصــاحلـة جــمـهــوره  الـذي سـيــتـابع

5 % Í—U  ≠œ«bG

ـسابـقـات الريـاضـية الـكـروية عـلى روح حارس اقـامت اجلـامعـة الـتكـنـولوجـية وفـقـة حداد في احـدى ا
مرمى نادي كربالء السابق محمد علي جعفر.

قدسة في مواقع التواصل االجتماعي حارس مرمى ونعت االوساط الريـاضية واهالي مدينة كربالء ا
نادي كربالء الـسابق مـحمـد علي جعـفر الـذي توفي اثـر ازمة قلـبيـة مفاجـئة عن عـمر جتاوز 50 عـاما
اضـية رمى في فـترة الـتـسعـينـات ا والـالعب محـمد عـلي جـعفـر من موالـيد 1971 هـو احد حـراس ا

لعب لنادي كربالء عدد مواسم كما لعب لنادي النجف كذلك.

vK  œ«b(« sKF  WO u uMJ «

o U « ¡ö d  ”—U

v d*« w

‚—U  WO1œU « nK

ø s  bM  bL «

…b b'« W uJ(« w  »U A « W OI( ÊU Ò d  ÊUÒ Ëd  ÊUL$

ÊU e « ≠ œ«bG

أكـــد يــونس مـــحـــمــود
الـنــائب الــثــاني لــرئـيس
احتـــاد الــكــرة يــوم ال ان
احتـاد الكـرة عـينه رسـمـياً
ـــنـــتـــخب مـــشـــرفـــاً عـــلـى ا

متاز. بالدوري السويدي ا
ودعـــــا مـــــحــــــمـــــود; كل االطـــــراف
الرياضـية بدعم االحتـاد بتشـكيلته
هـمة حـديثا اجلديـدة كونه تـسلم ا
وإعطـاء الرئـيس واالعضـاء اجملال
لـيــتـمــكـنـوا مـن اعـادة بـنــاء الـكـرة
الـعراقـيـة خالل سقف زمـني مـع

مــؤكـدا أن اجلـمـيـع يـعـمل من أجل
تطوير الكرة العراقية.

ومن جـهـة اخـرى أقـر الـنائب االول
الحتـــاد الـــكـــرة عـــلي جـــبـــار  بــأن
التـطبيـعيـة وقعت ببـعض األخطاء
خالل مدة عملها في إدارة االحتاد.
 وقــال جـبـار في تــصـريح صـحـفي
اطلعت انا ورئيس االحتاد الكاب
عدنان درجـال وأعضاء من االحتاد
عـلى عــمل الـتـطــبـيـعـيــة ونـاقـشـنـا
جـوانـب عـقـود مـهـمـة أبـرمت خالل
مدة تـسلـمهـا مهـمة إدارة االحتاد"
مبينا ان "التطبيعية وقعت ببعض

األخطاء اخلاصة بالعقود.
واوضح ان اهـم االخـــــطــــاء الـــــتي
وقـعت بـهـا التـطـبـيعـيـة كان الـعـقد
مع احـدى الـشـركـات الـتـلـفـزيـونـية
ـمــتـاز (شــركـة الــنـاقــلـة لــلــدوري ا
االضـواء) مـبـيـنـا ان االحتـاد بـحث
الـعقـود وتبـ وجـود فيـها أخـطاء

وقعت بها التطبيعية".
واوضح اننا كاحتـاد سنحاول حل
االشـكـاالت مع الشـركـة بـشكل ودي
لــضــمــان حــقــوقـنــا وإذا أخــفــقــنـا
بـــاالتــفــاق والـــتــوصل الـى حــلــول
ســنــلــجـــأ الى الــقــضـــاء الــعــراقي

العادل حلل اإلشكالية.

وأقــيـم الــلــقــاء عــلى قــاعــة نــادي نــفط
البصرة الرياضي.

وكــان االحتـاد الـعـراقي لــكـرة الـيـد قـد

ـباراة قـرر إجـراء تعـديل عـلى توقـيت ا
من أجـل تــأمــ الــنـــقل الــتــلـــفــزيــوني

باشر للقاء. ا
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صـري محمد صالح سـحق ليفربـول مضيفه بثالثة أهداف لـلنجم ا
مــانـشـســتـر يـونــايـتـد 0-5 عــلى مـلــعب أولــد تـرافـورد فـي اجلـولـة
بـاراة مسيطرا ـمتاز.بدأ لـيفربول ا التاسعـة من الدوري اإلجنليزي ا
ــر أكــثــر من خــمس دقــائق حــتى بــدأ ــبــاراة. ولـم  عــلى مــجــرى ا
التسـجيل عن طريق الالعب نـابي كيتا بـتمريـرة حاسمة من صالح
معـلنـا عن الهـدف األول والسـيطـرة الكـاملـة للـريدز.وفي الـدقيـقة 13
جنح الـبـرتـغـالي ديـوغـو غـوتـا فـي إضـافـة الهـدف الـثـانـي بـتـمـريرة
حريرية من ألكسندر أرنولد.ثم جاء دور صالح ليحرز الهدف الثالث
لـلـريـدز واألول له في الـدقـيـقة 38 بـعـد جـمـلة تـكـتـيـكيـة داخل مـنـطـقة
جزاء مانشسـتر يونايتد وب الدفاع لـيمرر نابي كيتا الكرة لصالح
ـســتـمـر تـراجـعت الـذي أســكـنـهـا الـشــبـاك.وأمـام ضـغط لــيـفـربـول ا
مـعـنـويات العـبي مـانـشسـتـر يـونايـتـد. ودخل الـبرتـغـالي كـريـستـيـانو
رونـالـدو في الـتحـام قـوي مع كـورتيس جـونـز وركـله بقـوة لـيـحصل
عـلى إنـذار.وقـبل نـهـايـة الشـوط األول مـبـاشـرة أحـرز صالح الـهدف
الـرابـع لـفـريـقـه والـثـاني له لــيـنـتــهي الـشـوط بــتـقـدم الـضــيـوف عـلى
أصــحـاب األرض بـأربــعـة أهــداف نـظـيــفـة وسط ذهـول اجلــمـيع.وفي
درب سولشاير في إنقاذ مانشستر يونايتد الشوط الثاني لم ينجح ا
اني يورغن كلوب درب الريدز األ أو اخلروج من القـبضة احلديدية 
واسـتـمرت سـيـطـرة واسـتـحـواذ الـريـدز عـلى الـكـرة والـتي بـلـغت في
ـئة.وسـريعـا في الشـوط الثاني ـباراة أكـثر من 85 با بعض فـترات ا
أحـرز صالح الـهـدف اخلـامس لــفـريـقه والـثـالث له في الـدقـيـقـة 50
كــمـــا ألـــغى احلـــكم هـــدفــا أحـــرزه رونــالـــدو الـــذي كــان فـي مــوقف
تسـلل.وشـهـد الـشـوط الـثـاني أيـضـا طـرد الـفـرنـسي بـول بـوبغـا في
ـلعـب بديال في بـدايـة الشـوط لـكنه الـدقيـقة 60 وكـان قد نـزل إلى ا

تعمد إيذاء نابي كيتا وتعامل معه بعنف فطرده احلكم.

في الذكـرى السـنويـة لرحـيل رمز الـصافـرة العـراقية
ـرحوم طـارق احـمـد عـادت ذاكـرتي الى اول احلـاج ا
لقـاء جمـعني مـعه في الثـمانـينـات في مضـيف احلكم
ـسـاعـد الـدولي احـمـد خــضـيـر الـدعـمي في قـضـاء ا
ـقـصـود وقـال ـكـان ا الـهـنـديـة قـبل الــوصـول الى ا
ـرحوم طـارق احـمد يـنـفتح قـلـبي وتذهب كل احلاج ا
صـطفى مـحمد( همـومي عنـدما أؤدي زيـارة حبيـب ا
ص) وامـنــيــتي ان تـكــتــمل فـرحــتي وفــرحـة عــائــلـتي
بزيـارة بـيت الله وقـبـر الـرسول الـعـربي العـظـيم. كان
هـذا مـلف الاعـتـقد ان يطـلق عـلي لـقب ابـو الـبواسل 
يرى الـنـورفي الـوقت احلـاضـر لـظـروف الـعـراق التي
ـلف االن ?هل عـنــد الـعـائـلـة ـر بـهـا ال اعــرف اين ا
ـة ام في خـزانـة االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقدم الـكـر
(اكــادمـــيــة طـــارق احـــمــد لـــصــقـل مــواهب احلـــكــام

?( العراق
ـرحـوم طـارق احـمد فـي حيـنـهـا اذا لم اتـمكن وقال ا
من حتــقــيق هــذا احلــلم لــزمالئي واخــوانـي احلــكـام
واذا لم اكن عـلى قيـد احلـيـاة فالـبـركـة بـاخواني في
ـلف في ـشـروع .قـرأت جزءا مـن هذا ا تكـمـلـة هـذا ا
حـيــنــهـا ان يــبـدأ لــتــطـويــر احلــكم الـعــراقي من فــئـة

الناشئ والشباب 
والكبار وان يجيـد احلكم العراقي اللـغه االنكليزية او
اي لـغـة اخــرى ويـشــارك احلـكم الــعـراقي في ادارة
ـعايشة مباريات الـدوري اخملتلفه في انـحاء العالم وا
يدانية في دول مختلفـة اخر مرة التقيته رحمه الله ا

في زيارة االمام احلس ع 
وكــان قــد غــدر به اهل الــدار في انــتــخــابــات احتــاد
وتوقـعت ان يكـون احلـزن على مـحيـاه لكـنني الكـرة 
وجـدت الــعـكس الــضـحــكــة لم تـفــارق وجـهه الــكـر

هذه دروس رحمه الله 
 تفـيـد تعـرفك  يـا ابا الـبـواسل عن الصـديق والـعدو
حتى انـطلق وما ان وصـلنـا الى الروضـة احلسيـنيـة 
صوته السالم عليك يامظـلوم. ادعو من القلب تالميذ
واخـوان احلـاج طـارق احـمـد الى حتـقـيق امـنـيـته في
وانني على ية طارق احمد التي طال انتظارها  اكاد
ثـقه بــالـكــابـ عــدنـان درجــال قـدرته
عــلى حتــقــيـق االمــنــيــة الــتي
تـخــدم احلــكم الـعــراقي في
تـطــويــر مــواهــبه ..الــرحـمه

للحاج طارق احمد .
الفاحتة.
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اصـبح منصب وزير الشباب والرياضة
في احلـكـومة اجلـديدة الـشغل الـشاغل

للوسط الرياضي العراقي.
وقـال مصدر سياسي مطلع في تصريح
صـحفي ان الكـتل السيـاسية دخلت في
مـفاوضات جـدية من اجل بحث تـشكيل
قبلة وتقسيم الوزارات ب احلكومة ا

جميع الكتل الفائزة.
 واوضـح ان الــتـــيـــار الـــصــدري رشح
الــنــجم الــدولي الــســابـق لـيـث حــسـ
ـنصب وزيـر الشبـاب والريـاضة لذات
ـــنــصب رشح حتـــالف تــقـــدم الــنــجم ا

الــدولي الـسـابق حـســ سـعـيـد حـيث
يـجـري الـتـفـاوض حلـسم احـد االسـماء

نصب. لهذا ا
يــذكــر ان لــيث حــســ يــشــغل حــالــيـاً
مــنـصب رئـيـس نـادي اخلـطــوط فـيـمـا
سـبق وان شـغل حـسـ سعـيـد مـنصب

رئيس احتاد الكرة.
وعـلى صعـيد اخـر جرت مـباراة واحدة
ــــرحــــلـــة حلــــســــاب الــــدور األول من ا

األولى.
وانـتهت نتيجة اللـقاء بفوز فريق بلدية
الــبـصـرة عـلى فــريق الـتـعـاون بـ – 23
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الوطني.
وقــال مـحـمـود ان اشــرافه الـسـابق
في مـبـاراتي لـبـنـان واالمـارات كـان
غير رسمي ولم يصادق في محضر
اجـتــمـاع مــوضـحــا أنه سـيــتـسـلم
ــهـمــة بــشــكل رســمي من مــبـاراة ا
الـعـراق وسـوريـا في احلـادي عـشر
ـقبل في من شـهـر تشـرين الـثـاني ا
ــفـــتــرضـــة ضــمن قــطـــر أرضــنـــا ا

تصفيات كأس العالم 2022.
ــر بــوضع ــنـــتــخب  وكــشف ان ا
حرج السيـما بعد الـنتائج السـلبية
ـــبـــاريـــات الـــتي خـــرج بــــهـــا في ا
الـسـابقـة وسـنـعـمل عـلـى تصـحـيح
وضـــعه من خـالل تــظـــافـــر جـــمــيع
اجلـــهـــود وكـــذلـك وقف االعالم الى
ــنـتــخب بــغـيــة حتــقـيق جــانب ا
نـتـائج طــيـبـة في لــقـاء سـوريـا
ومـبــاريـات اجلــولـة الــثـانــيـة

للمجموعة.
واكـد بان ادفـوكـات اخـتار
مـن خالل مــــــســـــاعــــــديه
الــذيـن تــابـعــوا خــمس
جــــوالت من الـــدوري
ــمــتــاز الــعــراقـي ا
12 العـبا مـحـلـيا
جلـــعــلــهم ضــمن
مــــــفــــــكـــــرتـه في
نتخب تشكيلة ا
الــوطـنـي وكـذلك
ــغــتــرب دعــوة ا
كــيــفـن يــعــقــوب
احملـتـرف في ايـفك
غــــوتـــنـــبــــرغ الـــنـــاشط
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تــسـتــكـمل الــيـوم الــثالثـاء مــبـاريـات
مـتاز اجلولـة السـادسة من الـدوري ا
بـكـرة الـقـدم بـاقـامـة خـمس مـبـاريـات
جميعها تقام خارج مالعب العاصمة
واكـثـر مـا حتـمل مــواجـهـات الـذهـاب
ـالعب احملــــافــــظـــات الــــتــــحــــديـــات

خصوصا للفرق اجلماهيرية.
وال زالت عـــــالــــقـــــة في االذهـــــان مــــا
واجــــهــــته  مـن مـــشــــاكـل الـــنــــتــــائج
والـسـقوط عـلى عـماهـا فيـهـا  رغم ما
تــمــتـلك مـن قـوة وعــنــاصـر مــعــروفـة
لـــكــنـــهـــا تــريـــد  ان تـــغــيـــر من واقع
مــواجــهــات الـيــوم وجــعــلـهــا  دفــعـة
لالسـتـمرار عـبـراللـعب بـشعـار البديل

عن الفوز.
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 سيخرج اجلويـة الثالث الى البصرة
ـنطـقة ـيـناء  في ا ـتعـثر ا ـواجهـة ا
تلكه من ا  احلمراء والتطلع للفوز 
مـفـاتـيح الـلـعب واالداء فـي التـشـكـيل
الــــذي يـــضـم  مـــجــــمـــوعــــة العـــبـــ
سـيـدخلـون مـلـعب الـلـقـاء بـثـقـة  بـعد
اربع نـتائج فـوز واخـر مؤجل ويـكون
واجهـة اليوم بعد البطل  قد اسـتعد 
الفوز الصعب على الكرخ بهدف عالء
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تـنــظـيــمـهـا عــلى ارض الـنـادي وبــجـهـود
كـوادره واعـضـاءه الـكـرام وبـالـتـعاون مع

شركة ايرثلنك .
وأشاد معلة بجهـود اللجنة الرياضية في
النادي التي اعدت ونظمت البطولة وعلى
رأســهــا عــمـــار حــافظ اجلـــبــوري عــضــو
مــجـلس اإلدارة والـذي أشــرف عـلى قـدوم
شـاركة و كل ما تتطـلبه البطولة الوفود ا
قرر ان تستـمر اجلوالت ب الفرق ومن ا
يتبارى فيـها ابطال التنس خلمسة ايـام 
من الــرواد عــلـى ارضــيــة مالعب الــنــادي
ــتـصــدر من الــدول و مـنح لــيـتم تــكـر ا

يداليات للفائزين من الالعب . ا
ومن جـانبه اوضح  رئـيس الرابـطة خـالد
سعيد  تفـاصيل البطولة وطـبيعتها وقدم
بـدوره الـشـكـر والتـقـديـر لـلـنـادي وإدارته
وقـرة وأثنى علـى تعاون وزارة الـشباب ا

عـــنوي لهم . والرياضة ودعمها ا
ومن اجلــديــر بــالــذكـر ان هــذه الــبــطــولـة
انــطــلــقت ألول مــرة في الــعــراق بــرعــايـة
الــنــادي عــام 2016 والـــذي أســهم ايــضــا
بـــإنـــشـــاء رابــــطـــة العـــبـــيـــ الــــــتـــنس

العراقي .
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اقـام نـادي الـصيـد الـعراقـي بطـولـة لرواد
شـاركة سبعة عشر دولة التنس العربي 
عربـية وبحـضور العـديد من الشـخصيات
الـرياضـية والـوطـنيـة والداعـمة لـلريـاضة
الــعــراقــيــة ووزيــر الــشــبــاب والــريــاضـة
الـكـابـ عـدنـان درجـال و مـسـتـشار االمن
القـومي قاسم االعـرجي  واعضـاء مجلس
النـواب العـراقي اقيمت الـبطـولة العـربية
لــرواد الــتــنس الــعــربـي والــثــالــثــة عــلى
ارضية نادي الصيـد العراقي حيث افتتح
الـبـطــولـة  حـسـنـ فـاضـل مـعـلـة  رئـيس

مجلس ادارة النادي .
وقــال مـعــلــة في كـلــمـة لـه عـبــر فـيــهـا عن
ــشـاركـة شــكـره وامــتـنـانـه لـكل الــوفـود ا
ورحـب بـهم بـحـفـاوة  مـشـيراً الـى اهـمـية
مــشـــاركــة الــعــراق واشــقــائه الــعــرب في
ـا لـهـا من أهـمـية في احملـافل الـريـاضـيـة 

تقارب الشعوب .
وأكد معلـة  أستمرار الـنادي برفد الوسط
الرياضي الـعراقي بكل مـا من شأنه ابراز
هـــويـــة الــــعـــراق احلـــضــــاريـــة من خالل
W∫ جانب من بطولة رواد التنس العربياألنــشــطــة الــريــاضــيــة الــتي يــدأب عــلى uD
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ـــاني - أســــتـــون مـــارتن (احــــتل األ
ـركـز الـعـاشـر سـيــبـاسـتـيـان فـيــتل ا

ركز .(12 والكندي النس سترول ا
واصـطـدم سـتـرول بـسـيـارة مـواطـنه
الــكـنــدي نـيــكـوالس لــطـيــفي سـائق
ـنـعـطف األول بـالـلـفـة ولـيـامـز فـي ا

األولى.
احلــادث أعــاده لــلــمــؤخــرة وجــنــاح
سـيـارته األمـامي حتـطم بـيـنـمـا بـدأ
ـركـز 18 بـسـبـب تـغـيـيـر فـيــتل من ا

وحدة الطاقة.
- ولـيـامز (احـتل الـبـريـطـاني جورج
ـركز 14 والكـنـدي نيـكوالس راسل ا

ركز 15). لطيفي ا

اصطدم لطيفي بـسترول في البداية
ــــــركـــــز 20 وانــــــطــــــلق راسـل مـن ا

ركز 13. ولطيفي من ا
- ألـــفـــا رومـــيـــو (احـــتل اإليـــطـــالي
ـركز 11 أنـطـونيـو جـيـوفيـنـاتـسي ا
ـركـز والـفــنـلـنــدي كـيـمي رايــكـونن ا

.(13
ـركز 12 انطـلق جـيوفـيـناتـسي من ا

ركز 15. ورايكونن من ا
ـــــــاني مـــــــيك - هـــــــاس (احــــــتـل األ
ركز  16والروسي نيكيتا شوماخر ا

ركز 17). مازب ا
لم يـحــــــــصـد الـفــــــــريـق األمريـكي

وســـــم حتى اآلن. أي نقــاط هذا ا

ركز السابع). كارلوس ساينز ا
ـركز الرابع بدأ لوكـلير الـسباق في ا

ركز ذاته. وأنهاه في ا
ـركز وفقـد سايـنز مـركزين مـقارنـة با
الـــذي انـــطــــلق مــــنه حـــيـث ارتـــكب
الـفـريق خطـأ خالل الـتـوقف لـيـكـلفه

زيد من الوقت. ا
- ألباين (انسحب اإلسباني فرناندو
ألونـسو وزمـيـله الفـرنسي إسـتيـبان

أوكون).
انسحبت السيارتان ألسباب فنية.

ـركز 19 وبدأ ألـونسـو السـباق من ا
عـقب تـعـرضه لـعـقـوبـات لـكـنه تـقـدم

عدة مراكز في اللفة األولى.

واصــــطـــــدم أوكــــون مـع اإليــــطـــــالي
أنطـونـيو جـيوفـينـاتـسي سائق ألـفا
روميو في البـداية ما تطـلب تغييرا
لــــلـــجــــنـــاح األمــــامي عــــلى الــــفـــور
وانـــســـحب في الـــلـــفــة 40 ألســـبــاب

احترازية.
وانــســحب ألــونــســو بــســبب حتــطم

اجلناح اخللفي لسيارته.
- ألفـا تـاوري (احـتل اليـابـاني يوكي
ــركـز الـتـاسع وانـسـحب تـسـونـودا ا

زميله الفرنسي بيير جاسلي).
ــنــســحــبــ من كــان جـــاســلي أول ا
السـبـاق بيـنمـا سـجل تسـونودا أول

نقاط له في ستة سباقات.

ــركـز األول انــطــلق فــرســتـابـن من ا
واحـــتــفل بــانــتـــصــاره الــثــامن هــذا
وسم و18 في مـسيـرته لـيـضاعف ا

صدارته للترتيب العام.
وتـــــوقـف مـــــرتـــــ كـالهـــــمـــــا قـــــبل
هامـيـلتـون وهـذا الفـوز هو األول له

تحدة. في الواليات ا
ياه وعانى بيـريز من نفاد زجـاجة ا
لكنه جنح في اعتالء منـصة التتويج

وسم. للمرة الرابعة في ا
والفوز هـو األول لرد بول في أمـريكا

منذ 2013.
- مكالرين (احـتل األسـترالي دانـييل
ــــركـــــز اخلــــامس ريــــتـــــشــــيــــاردو ا

ــركـز والــبـريــطــاني النـدو نــوريس ا
الثامن).

وقـلص فـيــراري الـفـارق مع مـكالرين
إلى  3.5 نــــــقـــــــطــــــة في تـــــــرتــــــيب

. الصانع
ركز السادس وبدأ ريتشيـاردو في ا
لـــكــنه تـــخــطى اإلســبـــاني كــارلــوس
ســايــنــز ســـائق فــيــراري فـي الــلــفــة

األولى.
ـــركــز الـــســابع وبـــدأ نــوريـس من ا
وفـــشـل في الــــتـــقــــدم أي مــــركـــز في

البداية.
- فيراري (احتل شارل لوكلير القادم
ـركز الرابـع واإلسباني من مونـاكو ا
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فـيــمـا يـلـي حتـلـيل أداء فــرق بـطـولـة
الــــعــــالم لــــســـبــــاقــــات فــــورمـــوال 1
للـسيـارات في سبـاق جائـزة أمريـكا
الكـبـرى الذي أقـيم في حـلبـة أوس

أمس األحــد. (الــفـرق مــرتــبــة حـسب
مراكزها في البطولة).

- مرسيدس (احتل البريطاني لويس
ركـز الثـاني والفـنلـندي هامـيلـتـون ا

ركز السادس). فالتيري بوتاس ا
انـــطـــلـق هـــامـــيـــلـــتــــون من الـــصف

األمـــامي واقـــتــنص
ـــــقــــدمـــــة في ا
بـــــــدايـــــــة

الــســبــاق قــبل أن يــفــقــدهــا بـســبب
استراتيجية التوقف.

ويتأخر حـاليا بفارق  12نقطة خلف
مـــاكس فـــرســـتـــابـن قـــبل خـــمـــســـة

وسم. سباقات على نهاية ا
ــركــز الـــتــاسع وبـــدأ بــوتــاس فـي ا
بـسبـب عقـوبـة أخـرته خمـسـة مـراكز
عـنــد االنـطالق بـعـد تـغــيـيـر مـحـركه

وسم. للمرة السادسة هذا ا
ويتصدر مرسيدس ترتيب الصانع

بفارق 23 نقطة عن رد بول.
- رد بـول (احــتل الــهـولـنــدي مـاكس
ـكسـيكي ركـز األول وا فرسـتـابن ا
ركز الثالث). سيرجيو بيريز ا
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و 10آالف مــتــر أكــثــر من دقــيــقــة من
الـرقم القـياسي السـابق لسـباق نصف
ـاراثون والـذي سجلـته الكيـنية روث ا

تشيبنجيتيتش هذا العام.

وقـالت جـيدي احلـاصلـة عـلى برونـزية
ـــبـــيــاد ســـبـــاق  10آالف مـــتـــر فـي أو
طـوكيـو: "السعـادة ال تسـعني بتـحطيم
ي في أول سـباق الـرقم الـقـياسي الـعـا
نــــصف مـــاراثــــون أنـــافس فــــيه". وفي
مــنــافــســات الــرجــال زاد الــكــيــني أبل
ــراحل كـــيــبــتـــشــومــبـــا ســرعــتـه في ا
األخـــيــــرة لـــيـــفــــوز بـــســـبــــاق نـــصف
ـــاراثـــون مـــســجالً 58:07 دقـــيـــقــة ا
لـيــصـعـد لـلـمـركــز الـسـادس في قـائـمـة
األســـرع فـي هــذا الـــســـبـــاق عـــلـى مــر
الــعــصــور.واحــتل الــكــيــني رونــيــكس
ـركـز الـثـاني بـزمن 58:09 كـيـبـروتـو ا
دقــيـقــة بـيــنـمــا جـاء مــواطـنه دانــيـيل
مـاتـيـكو ثـالـثـاً بزمن  58:26دقـيـقة إذ
أنــهى الــسـبــعـة األوائـل سـبــاق نـصف
ــــاراثــــون لــــلــــرجـــال فـي أقل من 59 ا

دقيقة.
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حـصـد الـسـبـاح محـمـد عـصـام صادق
ـدالـيـة الـبـرونزيـة في بـطـولـة الـعرب ا
لـلسباحة. وقال رئيس احتاد السباحة
خـالـد كـبـيـان في تـصـريح صـحفي  إن
الـالعب مـحــمـد عــصـام صــادق حـصـد
ـدالـيـة الـبـرونزيـة في بـطـولـة الـعرب ا
لـلسباحة" الفتا الى أن "الالعب حصل
ـــرتــبـــة الـــثــالـــثـــة في اجملــرى عـــلى ا
الـــقـــصـــيــر 25م .وأضـــاف أن الالعب
تقدم مـحمد عصام صادق من فئة ا

مــبـيـنــا أن الـبـطــولـة حـضــرهـا رئـيس
االحتـاد الـدولي واالحتاد الـعربي.ومن
جـهة اخـرى جنحت الـعداءة األثـيوبـية
لــيـتــيـســنـبت جــيـدي بـتــحـطــيم الـرقم
ي لـــســبـــاق نــصف الـــقــيـــاسي الــعـــا
ـاراثون للسـيدات في مدينة فـالنسيا ا
اإلســبــانـيــة  بــعــد أن سـجــلت ســاعـة

واحدة ودقيقت و 52ثانية.
واقــتـطـعت جــيـدي الـبــالغ عـمـرهـا 23
عـــامــــاً والـــتي حتـــمـل أيـــضـــاً الـــرقم
ي في سـبـاقي  5آالف الــقـيـاسي الـعــا

يونس
محمود
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صـــــــور فـــريق عـــمـل مـــســـلـــسل (حي
ـشــاهـد األخـيــرة مـنه الـســيـدة زيـنـب) ا
ــاضي في الــديـكــور اخلـاص الـســبت ا

بالعمل.
ــدة  4أشــهــر ودام تــصـــويــر الــعـــمل 
وتدور أحـداثه حول قـصصـاً من منـطقة
ــدق في الــســـيــدة زيـــنب وحي زقـــاق ا

إطار اجتماعي.
ـســلـسل بــطــولـة ســوسن بـدر وديــنـا وا
غني وأحمد وفيق وليلى ومحمود عبد ا
عـز الـعــرب وحـسـام داغــر ومن تـألـيف
أحـمـد صـبحـي وإخـراج مـحـمد الـنـقـلي
ـكـساج ـونـتـاج وا والـعـمل في مـرحـلـة ا
بالتزامن مع عرضه على إحدى القنوات

الفضائية.
وكــــان قـــــد كـــــثف اخملـــــرج عــــدد
ســاعــات الــتــصــويــر يــومــيًــا
للمـسلـسل لتـصل ساعات
الـتـصـوير لـ  20سـاعة
في الـيــوم تـزامــنًـا مع

عرضه.
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التـدريسية في كلية االعالم بجـامعة بغداد تلقت تهاني
زمالئـهـا لـترقـيـتهـا الى مـرتبـة االسـتـاذية مـتـمنـ لـها

وفقية. دوام ا
rO¼«dÐ« ÂUL¼

ـــطــرب الـــعــراقـي اعــلـن عن عــمـــله اجلـــديــد (مـــحــد ا
احلــان مـصــطـفى يـســتـاهـل) كـلــمـات قــصي عـيــسى 
فـوتــوغـراف حــسـ تــوزيع  مــحب الــراوي  ابــراهـيم 

سلمان.
◊UO)« nOÝ
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ـير ـيـت أوزد أطـلت الـنـجـمـة الـتـركـيـة د
عــلـى مــتــابــعــيــهــا مـن خالل صــفــحــتــهــا
اخلاصـة على مـوقع التـواصل اإلجتـماعي
ونشـرت صورة سيـلفي جـديدة لهـا ظهرت

فيها على طبيعتها وبغاية اجلمال.
ـيـر أحـبـوا إطاللـتـهـا هـذه مـتـابـعـو أوزد
كــثــيـراً وعــبــروا عن مــحــبـتــهم الــكــبــيـرة
لـلـمـمثـلـة التـركـيـة وتركـوا لـهـا الكـثـير من
ـوهــبــتــهـا ـادحــة بــهــا و الــتــعـلــيــقــات ا
الـتـمـثـيـليـة الـكـبـيـرة والكـثـيـر من الـقـلوب

احلمر.
ـنـتـجـة وكـانت عـرضت إحـدى الـشـركـات ا
ـيت أداء دور البطـولة في النـسخة على د
التركية من مسلسل (الساللة احلاكمة) إال
أنـهـا لم حتـسم قـرارهـا بـعـد.وأيـضـاً كـانت
ذكرت وسائل إعالم تركية أن شـركة منتجة
ـــيـــر عـــلى أداء دور تـــتـــفـــاوض مع اوزد

البطولة في مسلسل (اإلنتباه).
عـلـى صـعــيـد آخــر انـتــشــر مـقــطع فـيــديـو
لــلـــمــمــثل الـــتــركي أوزجــان ديـــنــيــز وهــو
يتعرض لالعتداء اجلسدي من قبل طليقته

ــا اثـار الــنـجــمـة فــايـزة اكــتـان 
اجلــدل.وخـــرجت اكــتـــان بــبـــيــان
لــتــوضـيح االمــور وكــتـبـت (تـوقّف
ســـــائق اوزجـــــان عـن أخـــــذ ابـــــني
لــلـمــدرسـة مــنـذ ايــام وأصـبــحت أنـا
اخذه لـلـمدرسـة بسـيارة األجـرة وكنت
أخــبـر أوزجـان بــهـذا الـشـيء ولـكـنه لم
يــــــجب). وتــــــابــــــعـت: (وفي الــــــيــــــوم
اخملصص له لرؤية طـفلي كوزاي جاء
درسـة وتلك ألخذه ولـكن لـيس إلى ا
قـاطع التي انـتشـرت ليـست كـاملة ا
و الـتـعــديل عـلـيـهـا حـيث أنه هـو
من بــــدأ بــــالــــصــــراخ عـــلـي وبـــدأ
بسـحب الولـد. وألنه قام بـالصراخ
عـلـي أمــام الـطــفـل جـعــلـت خـالــته
تـأخـذه لـلـداخل وتـسـحـبه وأغـلقت
ـهـاجمـته وصـفـعته الـباب وقـمت 

ألنه لم يكن عليه اخافت طفلي).
وخـتمت:(أنـا لـست نـادمـة على ذلك
علـى اإلطالق واذا صرخ عـلي هـكذا
أمـــام طــــفـــلي وأخــــافه مـــرة أخـــرى

فسأصفعه مرة أخرى).

إذا كــنت تــبــحث عن عـالقــة فــقـد تــتــوافــر لـك فـرص
جيدة.
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تـمهل في احلـكم على اآلخـرين بانـفعـال وعصـبية بل
هدّ أعصابك واضبطها.
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يشـتـد الـغضب وتـشـعر بـعـدم األمان او تـطـالب بحقّ
وتُقابل برفض فتنفعل. 
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اسع لـتـحـسـ مـيـزانـيـتك. حتـصـد ربـحـاً أو جـائـزة.
ترغب بالتجديد.رقم احلظ .3

»dIF «

حان الوقت لـتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب
مَرِن وإيجابي .
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حــاذر الــفــشـل في الــصــفـــقــات الــتــجـــاريــة وجتــنب
عسول. اخملادع والكالم ا
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الـطرف الـثاني يـتعـاطف معك بـشكل كـبيـر ولن يخذل
آمالك.
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تـتــلـقـى جـوابــاً وتـتــحـمس لــتــطـبــيق نـظــريـة أو فــكـرة
جديدة.يوم السعد االربعاء.
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 الـــتـــحــرّر مـن اخلــضـــوع يـــلــزمـك تــقـــد تـــنــازالت
للشريك.يوم السعد االربعاء.
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تـثـبت قـدراتك اإلداريـة والتـنـفـيـذيـة والقـيـاديـة. تـتـمتع
بحضور ذهني ملفت.
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تـأزم مع الشريك قد تكون له تبعات سلبية  الوضع ا
عليكما.رقم احلظ .2
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جتنب الوقـوع ضحـية األفكـار السـوداء. ال توقع على
. عقد أو تباشر عمالً
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اكـتب الــكـلــمـات بــشـكل أفــقي فـقط
ـــربــــعـــات اجـــمـع احلـــروف داخـل ا
الــســوداء لـــتــحــصـل عــلى الـــكــلــمــة

طلوبة: ا
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1- اطفأ النار
2- من انواع الطيور

3-  مخترع
4- بخس

5- دولة افريقية
6- جزاء
7- عنده

قيم في عروف بـ(سالم عادل) وا الصحفي العراقي ا
بـاريـس  تـلـقى امــنـيـات االوســاط االعالمـيـة بــالـشـفـاء
العـاجل بعـد تعـرضه لذبـحة صـدرية وعـجز في الـقلب
ا تـسبب في رقـوده فراش الـعافـية في احـد مشافي

اجلنوب الفرنسي.

ــؤرخ االردني حتــدث في امــســيــة ادبــيـة الــشــاعــر وا
أقامـتهـا مـديريـة ثـقافـة الزرقـاء بـعنـوان (تـاريخ مديـنة

شايخ. الزرقاء ) وأدارها الناقد محمد ا

الــصــحــفـي االردني فــاز لــدورة
ـنصب نـقيب الـصحـفي ثانـية 
االردنـــيــــ في انـــتــــخـــابـــات 
خاللـهـا اخــتـيـار مـجــلس جـديـد

للنقابة.

ي العـراقي شـارك في  اجلـلـسة الـتي اقـامـها االكـاد
اضي افتراضـيا بعنوان ملـتقى النبـأ للحوار السـبت ا
(اخالقيـات العـمل التـشريـعي وسلـوك مجـالس النواب

في االنظمة العربي).
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طـرب الـعراقي الـرائد تـلـقى امنـيات االوسـاط الـفنـية ا
واالعالميـة بالـشفـاء العـاجل بعـد خضـوعة لـعملـية في

عينه اليمنى.

يت د
ير اوزد

ـستـطيـل وغيـرها.وله والـغافـلي وا
ومـة وتطور الغناء اثر كبير في د

الريفي.
ويعـتبـره مطربـون ريفـيون صاحب
ـنـفـرد مـدرسـة مـهـمـة في الـعـزف ا
وهــــو الـــذي جــــعل الــــكــــمـــان االله
ـــواويل الـــرئـــيـــســــة في إنـــتـــاج ا
وجتـمـيل األطـوار الـغـنـائـيـة بروح
إبداعيـة حساسـة.جتول في مناطق
الـعـراق من اجلـنـوب الى الـشـمال 
للتعرف على االطوار الغنائية التي
نـاطق فـعرف يـغـنيـهـا ابنـاء تـلك ا
كل االطوار الريفية والبدوية وغناء
ـنـطـقـة الـغــربـيـة.بـدايـاته مع اهـل ا
ـقــاهي وبـعض الــعـزف كــانت في ا

االماكن العامة. 
الـــتــقى مع الــراحل شــرهــان كــاطع
صـاحب اشــهـر مـحل لـلـتـسـجـيالت
فـي الــبـصــرة الــذي ســجل االغــاني
ــــطــــربــــيــــ واحلـــــفالت آلغــــلـب ا
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نـعت االوسـاط الفـنـيـة االحـد عازف
الـــكـــمــان فـــالح حـــسن بـــعـــد ازمــة

صحية الزمته الفراش منذ مدة.
وقالت نقابة الفـنان العراقي في
نعـيهـا حلسن ان (ان الـنقـابة كانت
قــريـــبــة مــنـه طــوال فــتـــرة وعــكــته
الـصـحيـة اال ان لـلقـدر كـلمـة وبـهذا
نـتوجه لـلـباري عـز وجل أن يـرحمه

ويصبر أهله وذويه ومحبيه).
مـــشــــيـــرة الـى ان (حـــسـن ولـــد في
بــــغـــــداد عــــام 1942 وفي اواخـــــر
اخلمـسينـات ترأس فرقـا موسيـقية
ـطـربـ حـيـنذاك. مـصـاحـبـة ألهم ا
وله الــفـضل فـي اكـتــشـاف أصـوات
غـنـائــيـة ذاع صــيـتـهــا وهـو عـازف
ـامه بكافة كمان مـبدع وعرف عنه ا
اطوار غنـاء االبوذية وخـاصة التي
تـرتـكـز مـنـهـا عــلى مـقـامي الـبـيـات
والـــصــبـــا مـــثل طـــور احملـــمــداوي

اول مــــــطــــــرب يــــــعـــــزف لـه عــــــلى
(الكمنجة).

ـطــرب سـيـد وحتــول بـعــدهـا الـى ا
محمد  الذي كان طوره يختلف عن
ـتعارف كل اطوار الـغنـاء الريفـية ا
عـــلــيــهـــا  ثم انــتـــقل الى مـــديــنــة
العـمـارة وعمل مع بـنـات الريف مع
فـرقــة (عـيــسى حـويــلـة) الــذي كـان
عازف االيقـاع االول في العراق قبل
ان يــعـــود الى بــغـــداد ويــعـــمل مع
ـطـرب حـضـيـري ابـو عـزيزاصـبح ا
مــطـلــوبــا من قــبل مــطــربي الــريف
وأصـــــحــــاب شــــركـــــات ومــــكــــاتب
الــتــسـجــيالت في إحــيــاء احلـفالت
متـنقال ب مـحافـظات العـراق كافة
وصاحب الكـثير من مـطربي الريف
أمــثــال جـواد وادي وعــبـد الــواحـد
جـــمـــعه ونـــســـيم عـــودة وســـعــدي
احلــلي وامــتــدت مــســيــرته مــرورا

باجليل الالحق ) .

الــعـراقــيــ الــريــفــيـ ورافــقه في
ترحاله للكثير من االماكن.

وأســتـــطــاع مـن خالل تــرحـــاله مع
شــرهــــــــــــان كـاطع ان يــتـــــــعـرف
ــنــــكـوب الـذي كـان عــلى سـلـمـان ا
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أحـيت الـفـرقـة الـسـمـفـونـيـة الـوطـنـيـة
ـاضي حفال الـعـراقيـة مـساء الـسـبت ا
سرح الـوطني في بغداد على خشـبة ا

االلق واجلــمـال بـعـد انــقـطـاع دام مـدة
بــسـبب جـائــحـة كـورونــا احلـفل اقـيم
بــرعــايــة وزيــر الـثــقــافــة والــســيــاحـة
ثـليه واالثار حـسن ناظم وبـحضـور 
ــــشـــرف كـل من ا
العام عـلى الفرق
الــــوطــــنــــيــــة في
الــــوزارة جــــبــــار
الـــــــــشــــــــويــــــــلي
ومستشار رئيس
اجلــــمـــــهــــوريــــة
للشؤون الثقافية
مـــــــــيــــــــــســـــــــون
الــــدمـــــلــــوجي و
مــــــــديــــــــر عــــــــام
الـــــســـــيــــــنـــــمـــــا
ـســرح  احـمـد وا
حــــــسن مــــــوسى
الــــــــــــذي ذلـل كـل
الــصــعــاب ووفــر
جـــــمــــيع االمــــور
الــــــــفـــــــــنــــــــيــــــــة
والـــلــوجــســتــيــة

القامة احلفل .
افـــــتــــتح احلــــفل
بكلمة للمايسترو

مـــحــمـــد امــ عــزت قـــال فــيـــهــا (رغم
الـتـحـديـات الـتي مـر بهـا الـبـلـد بـسبب
وبـاء كـورونـا ورغم فـقـدنـا الصـدقـائـنـا
وزمالئـنـا مـن اعـضـاء الــفـرقـة بــسـبـبه
لــذلك نــقف دقــيــقــة صـمـت عـلى ارواح
الذين فقدناهم ونـسأل الله ان يرحمهم
ويــلـــهم ذويــهم الــصـــبــر والــســلــوان)
مـؤكـدا(نـحن نـقف مـن جـديـد ونـسـتـمر
بـــعــطـــائــنــا وجـــهــودنــا الســـعــادكم و
نـهاجـنا حلفل الـيوم وهـو عبارة عن
خــلـيط مـن مـقـطــوعـات كالســيك غـربي
ومعزوفات شـرقية لنـخفف من الضغط
الـنــفـسي الــذي عــانى مـنه جــمـهــورنـا
احلـبـيب خالل هـذه الفـتـرة وان شـالله

نكون عند حسن ظن اجلميع).
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وقال الشـويلي في كلـمته (بعـد انقطاع
دام اكـثـر من ســنـتــ بـسـبب جــائـحـة
كـورونـا عــاودت الـفـرقــة الـسـمــفـونـيـة
الــوطــنـــيــة الى مــشــروع بــرنــامــجــهــا
االحـــتـــفـــالي واالحــــتـــفـــائي بـــأقـــامـــة
مـهرجـانـات موسـيقـية مـتـنوعـة غربـية
وشـرقيـة وتراثـية عـراقـية اصـيلـة على
ـسرح الوطـني وهذه االمـسية خشـبة ا
بــاكـورة عــمل لــبــدايــة أعـمــال جــديـدة
ايسترو محمد تستمر شهريا بقيادة ا

).وخـلف الـكوالـيس التـقيـنا الـعراقـي
بالعازف االول جنيـد محمود الذي قال
(رجـعنـا بهـمة ونـشاط وفـرح وبجـهود
كـبـيــرة اسـتـطــعـنـا اجنــاز هـذا احلـفل

اجلـــــمـــــيل وبـــــحـــــــــــــضــــور
جمهور مشرف).

واكــدت عــازفــة االيــقـاع
نـور محـمـد امـ عزت
(لنا الفخر بعد مرور
ســــنــــة من اوضـــاع
كــورونـا ان نــعـود
وبقـوة وعودتـنا
في هـذا الوقت
هـي حتـــــــدي
لهذا الوباء

.( اللع

ـايـستـرو كـنعـان وصفي امـ عزت وا
ـايـسـترو عـلي خـصـاف بـالـتالي ان وا
ـا يـدل على دل هـذا االمـرعـلى شيء ا
ان الـسـمـفونـيـة تـعود المـجـادهـا التي
مضى علـيها اكـثر من سبـع سنة من
حيث الـتأسيس واالبـداع ونتـمنى لهم

وفقية والنجاح ). دوام ا
ـايـسـتـرو عـلي خـصـاف وحتـدث لـنـا ا
قائال(ما حدث للفـرقة هو ليس انقطاع
ا توقف بسبب جـائحة كورونا لكن ا
احلــمــدلــله والــشــكــر رجــعــنــا وبــقـوة
وبـجمـهـور كبـير والـيـوم سوف نـسمع
الـفـرقـة الـسـمـفـونـيـة الـوطـنـيـة بـشيء
مـنــوع ورائع من مـقـطـوعـات الـغـربـيـة
والــشــرقــيـة بــالــوان جــمــيـلــة ومــنــهـا
مـوسيـقى فـيلم الـرسـالة وان شـاء الله
عــودة حــمـيــدة بــجــهـودكم ومــتــابــعـة

اجلمهور لنا دوما ).
ــوســيـقى فــيــمـا قــال مــديــر مـدرســة ا
والباليه عدنان نزار( احلمدلله عاودت
الــفـرقـة الــسـمــفـونــيـة الـوطــنـيــة بـعـد
انـقـاطع طـويل حـفلـهـا لـهـذا الـيوم عل
ـــســـرح الـــوطـــني وقـــدمت خـــشـــبـــة ا
مـقـطـوعـات متـنـوعـة جـميـلـة بـحـضور
جمهور غـفير في تزايـد يوم بعد يوم 
مـــتــــمــــنـــيــــا االمن واالمــــان جلــــمـــيع
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ـطـربـة الـيـسـا بـعـد ان تـداول الـبـعض فـرضــيـة ارتـداء ا
لــدرع واقي من الــرصــاص خـالل احلــفل الــذي احــيــته
ـاضـية بـبغـداد وتـداولوا صـوراً قريـبـة إلليـسا اجلمـعة ا
ـسرح وتـساءل الـبعض عن شـكل الفـستـان على على ا
جـسـمـهـا في بـعض الــصـور فـأشـار الـبـعض الى انـهـا
ارتــدت مــشــداً لــلــبـطـن مــثــلــهـا مــثـل مــعـظـم الــشــابـات
والـفــنـانــات وتـنــاول الـبــعض فـكــرة انـهــا لـبــست درعـاً
للوقاية من الرصاص ما اعتبره البعض فكرة من نسج
اخليـال اذ ان الـيـسا ذهـبت الى الـعـراق بـكل حب ولو
انـــهـــا تـــخـــاف عـــلى أمــــنـــهـــا هـــنـــاك لَـــمـــا ذهـــبت في
األساس.وردت إلـيـسا عـلى األمـر عـلى صفـحـتـها قـائـلة
(زيــارتـي الى بـــغــداد كـــانت زيـــارة بـــ أهــلـي ونــاسي
وأشخـاص بحـبهـم وبيـحبـوني. مـا كنت بـحاجـة ال لدرع
واقي وال لــغـــيــرو وكل هـــالــكـالم ســخــيـف ومــا إلــو أي
مصداقية. كنت محاطة بـفريق أمني متل بأيا بلد وكانت
األوضاع آمنـة ألقصى احلدود. بـتمنى من اجلـميع عدم
ـوضـوع ألنـو مـا إلـو أسـاس من الـصـحة.. الـتداول بـهـا
عـيب).ولـفـتت الـيسـا األنـظـار بـفـسـتـانـهـا الـزهـري الذي

ارتدته في احلفل وتميّز بقصة بسيطة ومحتشمة.
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عجب : سيكتب دون ان يقـرأسطرا واحدا من يـصف نفسه بأنه من اشـد ا
(حيييل تريدني اقرأكل هذا?)

هاب ـلك ا تـوحش; إذ منزلـته منهـا منزلة ا  ألن االسد  أشرف احلـيوان ا
لقوته وشجـاعته وقسـاوته وشهامـته وجهامته وشـراسة خلـقه ولذلك يضرب
ألنه ثل في الـقـوّة والنـجـدة والبـسـالة وشـدّة اإلقـدام واجلراءة والـصّـولة به ا
ا بـعد نيلنا كأس ا كذلك فقد سموا فـريقنا لكرة الـقدم اسود الرافدين ر
آسيا ..ولكـنهم االن يهجـمون عليـه ح يخسـر بكل ما تيـسر في ايديهم من
اسحـلة بيـضاء وحـجارة سـوداء . متـناسـ قول من قـال : السبـعُ سبع ولو
وهـكـذا الـذهب اإلبـريز كلّـت مخـالـبه ... والـكـلب كلب ولـو بـ الـسـباع رُبِي 
وانا اردد دوما: والكلب كلب خالطه ... صفر النحاس وكان الـفضل للذهبِ 

ولو طوقته ذهبا !
 حـاشـا كل الـفـتـيـان الـذين يـسـعـون للـفـوز لـيـرفـعـوا رؤوسـهم فال يـردد من
يسعى للـنيل منـهم : (   خطابـة رحنة لشـهوودة بس صارت الـساعة سودة
هدو عليـنة بالعـودة طووطي اه اه اه طوووطي الـيوم العب جولـة طوطي بطول
الـبـسـتــوكـة شـكـوا راســة بـطـابـوكـة كــتـلك نـطـفــر عـكـروووكـة راسي اه اه اه
راأاااسي).لقد شج رأس فتى من اشبـال الرافدين واستأسـد عليه غاضبون

مغتربون بطابوقة وسال دم غزير مثل دمائهم واكثر .
 وجتد كل أمـة وفق عقـيدة طـوطمـية تـنسب افـعاال بـطوليـة الى حـيوان بعـينه
يجـدون في عـيشـه على ارضـهم رمـزا وطنـيـا (فمـثـلـما يـسـمي العـراق فـريقه

اسود الرافدين فهو عند 
لــيـــبــيــا الــســـعــوديـه الــصــقـــور اخلــضـــر  الــســـودان صــقـــور اجلــديـــان 
غرب اسود االطلس نـيجيريا النسور ا الفرسان وعند تونس نسـور قرطاج

السنغال اسود التيرنغا الكاميرون االسود اخلضر
فرنسا روسيا الدب الروسي  بوركينا فـاسو اخليول  ساحل العاج االفيال 
صـربـيـا الـنـسور بـولـنـدا الـنـسـور الـبـيض  انـكلـتـرا االسـود الـثالث  الـديـوك

واستراليا الكنغر.
و الطـوطـمـيـة هي ديـانة مـركـبـة من األفـكار والـرمـوز والـطـقوس تـعـتـمـد على
الـعالقـة ب جـمـاعـة إنـسـانـيـة وموضـوع طـبـيـعي يـسـمى الـطـوطم والـطوطم
كن أن يكون طائـراً أو حيواناً أو نباتـاً أو ظاهرةً طبيـعية أو مظهـراً طبيعياً
مع اعتقـاد اجلماعـة باالرتبـاط به روحياً.  واذكـر ان احمد اسـماعيل زمـيلنا
في (الـزمــان) قـد دعـاني يــومـا لـلــكـتـابــة في الـريــاضـة وانـا لــو عـرفت كـيف
يحصل التـسلل لكـنت معلـقا بالصـوت والصدمـة لكني جـربت لثالث سنوات
اكتب زاويـة حتت عنـوان (هواء *شبك) وقـد عمـلت بـنصـيحـة شـيخـنا جالل

احلنفي الذي قال لي يوما  : 
(حتتاج فقط ان يـقطع عقلك في شـيءما فسوف تـنجح  ) قطع عقـلي فكتبت
ـا كتـبت  فـقـد قـطع عـقـلي حـقـا ; ولـوال دفع الـله لـكنت والى االن انـدهش 

محلال رياضيا .. 
سـتـحيل مـن فتـية ختـام الـقول : إنـنـا يجب اال نـطـلب ا
اليـجـدون فـريـقـا مـوحــدا يـقـود سـيـاسـة بالدهم بـروح
العمل اجلماعي وهذا ايضـا قفز فوق تخصص احمد

االبيض ثم احمد البشير !
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اخملـرج الـسـوري يــسـتـعـد لــعـشـاريـة بـعــنـوان (وثـيـقـة
شرف) تـأليف مـؤيد الـنابـلسي وعـثمـان جحـا .تتـكون
من جـزأين يتم حالياً تنـفيذ اجلزء األول  ويشارك في

البطولة مديحة كنيفاتي ومهيار خضور.

فالح حسن

{ اجلــــونـــة (مـــصـــر)(أ ف ب) - أثـــار
ــصـــري ريش الــذي حــصــد الـــفــيــلم ا
جــائــزة أفـضل فــيــلم عـربـي طـويل في
مــهـرجـان اجلــونـة الــسـيـنــمـائي الـذي
اضـيـة جـدال كـبـيرا اخـتـتم اجلـمـعـة ا
فـي مـصــر إثــر اتـهــامــات له بــاإلسـاءة
لصورتها من خالل التركيز بشكل مؤذ
ــمــثل ــدقع.فــقــد فــتح ا عــلى الــفــقــر ا
اخملــضــرم شـــريف مــنــيــر الــنــار عــلى
الــعــمل من خـالل خــروجه من الــقــاعـة
أثناء عرض الفيلم  معتبرا أنه يصوّر
صري بـ(شكل مؤذٍ). وأعقبت حـياة ا
ـوقف انـتقـادات الذعـة من جنوم هـذا ا
ـانيـ مصـري رأوا سـيـنمـائيـ وبر
في الـفيـلم تشـويهـا لسـمعـة مصـر.غير
أن آخـرين أشادوا بفيلـم عمر الزهيري
مــعـــتــبــرين أنه يــســـلط الــضــوء عــلى
مشكلة اجتماعية حقيقية بطريقة فنّية
حتــمل رســائل بـنّــاءة.وقــال الـزهــيـري
لـوكـالـة فـرانس برس عـقب نـيل فـيـلمه

جــائـزة (جنـمـة اجلـونــة) ألفـضل فـيـلم
عــــــربي طــــــويل فـي خـــــتــــــام الـــــدورة
ـهـرجـان إن (أي عـمل اخلــامـسـة من ا
فـني سيـولّد دائمـاً برأيي وجهـات نظر
مـخـتلـفة). مـعتـبـرا أن قوة ريش تـكمن
فـي اإلحـسـاس الـذي يـقـدّمه واألصـالـة
الـفنية والقيم اإلنسـانية.ويروي الفيلم
االجـتماعي قصة أم ماريو وهي امرأة
فـقـيــرة في مـنـطـقـة الـصـعـيـد الـريـفـيـة
بـجـنـوب مـصـر تـكـافح من أجـل إعـالة
أسـرتها بعد حتوّل زوجها إلى دجاجة
بـسبب سـحر أقـيم علـيه.وال يأتي فـيلم
ريش الــفـائــز أيـضـا بــجـائــزة أسـبـوع
الـنـقـاد في مـهـرجـان كـان الـسـيـنـمـائي
مـثل أخـيرا والـذي يضم طاقـما من ا

الـهواة على ذكر قريـة مصرية باالسم.
إال أن مـنتقدي العـمل اتهموه باإلساءة
إلـى صـورة مــصــر مـن خالل تــصــويـر
ـدقع بـشـكل قـالوا إنه ال حـيـاة الـفـقر ا

يشبه الوضع في البالد حاليا..
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احملررة حتاور محمد ام عزت
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{ رومـــا-(أ ف ب)  –حـــضـــر رجل
خـاضع لإلقامـة اجلبريـة إلى مركز
لـلشرطة طالـبا وضعه في السجن
نزل إذ لم يـعد يحتـمل حياته في ا
إلـى جانب زوجتـه على مـا كشفت

خدمة الدرك.
ولـم يـعـد الـرجل وهــو ألـبـاني في
الـــثالثــ يـــعــيـش في غــيـــدونــيــا
مـونـتيـتـشـيلـيـو بالـقـرب من روما
يـــطــيق الـــتــعـــايش الــقـــســري مع
زوجـــته  وفق مـــا جــاء فـي بــيــان
الـدرك في مدينة تـيفولي اجملاورة.
وأوضـح الـبـيـان أنه  بـعـدمـا طـفح
الـــكــيـل فــضّل الـــهــروب وتـــقــد
نـفسه لـلشـرطة طـالبـا منـها إكـمال
مــحــكــومــيــته خــلـف الــقــضــبـان .

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
يـتـواصل الـتـحـقـيق في مـالبـسات
مـقـتل مديـرة تصـوير في الـواليات
ـتـحـدة بـطـلـقـة رصـاص أطـلـقـهـا ا
ألـيك بـالـدوين خالل تـصـويـر فـيلم
شرفة ويـسترن مع التركـيز على ا

على األسلحة ومساعد اخملرج.
وقــد أصـيــبت هـالــيـنـا هــاتـشــيـنـز
بـرصاصة في صدرها أطلقها أليك
بــــالــــدويـن من سالح اســــتــــخــــدم
أكـسـسوارا في فـيلم  راست  وفق
تـــقــريـــر الــتـــحــقـــيق األولي الــذي
اطـلـعت عـليـه وكالـة فـرانس برس.
ــــروحــــيــــة إلى وهـي نُــــقــــلت بـــــا
مـستـشفى فـي نيو مـكسـيكـو حيث

أُعلنت وفاتها.
أمـــا اخملـــرج جـــويـل ســـوزا الــذي
أصـيب في كـتفـه في هذه احلـادثة
فـهـو في طور الـتـعافي. وقـد كشف
الــســبت في بــيــان نُــقل إلى مــوقع
ديــدالين  أنـه  مـفــجــوع بــخــسـارة
صــديـقــة وزمـيــلـة . وأشـار إلى أن
هــالـيـنـا كـانـت  مـفـعـمــة بـاحلـنـيّـة

وهبة. واحلياة وا
ويــركّـز احملــقـقــون عـلـى دور هـانـا
شرفة غـوتييريز ريد ( 24عـاما) ا
عـلى األسلحة في مـوقع التصوير
ألنــهـا هي الـتي حــضّـرت بـحـسب
ـســدّس الـنــاري الـذي الــتـقــريــر ا
خـرجت منه الطلقة القاتلة. وكانت
قـد وضـعـته في عـربـة مع سالح
آخـــريـن. ثمّ قـــام مـــعـــاون اخملــرج
ـعــروف بـطـول بـاعه دايـف هـالـز ا
فـي هــذا اجملـال بــإعــطــاء الــسالح
لـبـالـدوين خالل الـتـمـرّن عـلى أحد
مـشاهد الفـيلم قائال له إنه  بارد 
أي أنه غير محشو برصاص فعلي
ـسـتخـدمة في ـصـطلـحات ا وفق ا

مجال التصوير السينمائي.
ولـم يــكـن هـــالـــز عــلـى درايـــة بــأن
الـــسالح كـــان مــحـــمّال بـــرصــاص
ركز فـعلي وفق ما جاء في تقرير 
الـشرطـة في سانتـا في بواليـة نيو
مــكــســيــكــو.  وبــعــد الــطــلــقــة رُدّ

الـسـالح إلى غـوتـيـيـريـز ريـد الـتي
ــســتــخــدمــة أخــذت الــرصــاصــة ا
وســلّـمــتــهـا إلى الــشـرطــيـ عــنـد

وصلوهم بحسب التقرير.
ولـم تـــطـــلق بــــعـــد أي مالحـــقـــات
قــضـائـيـة في هـذا الـشـأن وفق مـا

أفاد ناطق باسم مكتب الشرطة.
 حادث عرضي

وبــقي ألـيك بـالــدوين طـلـيــقـا بـعـد
اسـتجوابه مع تمحور التحقيقات

على فرضية احلادث العرضي.
وأصـــدر قــاض اجلـــمـــعــة مـــذكّــرة
تــفـتـيش تــخـوّل قـوى األمن ضـبط
ـرتــبــطـة بــالــتـصــويـر ــعــدّات ا ا
فـــضال عن األســـلــحــة والـــذخــائــر
ـــســـتـــخـــدمـــة كـــأكـــســـســوارات ا
مثل ـالبس التي كان يرتديها ا وا
وبــقـيّــة أفـراد الـطــاقم خالل وقـوع

ـــأســـاة في احلـــادث. وحـــصـــلت ا
مـــــوقع  بــــونـــــانــــزا كـــــريك رانش
ـــســـتـــخـــدَم عـــلى نـــطـــاق واسع ا
لــتـصــويـر أفالم الــويـســتـرن وقـد
ضـــربـت الــشـــرطـــة طـــوقـــا حـــوله
ومـــنــعـت الــدخـــول إلــيه. و راست
فــيــلم من نــوع الــويــســتـرن (أفالم
) من الـــغـــرب األمــــيـــركي الـــقـــد
تـأليف جويل سوزا وإخراجه ومن
بـطولـة أليك بـالدوين الـذي يشارك
أيـضا في إنتاج الـعمل ويؤدّي فيه
دور رجـل خارج عن القـانون يدعى
هـارالند راست يهبّ لنـجدة حفيده
الـبـالغ مـن الـعـمر  13عـامـا والـذي
حُـكم عـلـيه بـاإلعـدام شـنقـا بـتـهـمة
ــمــثل الــبــالغ من الــقــتـل. وكــتب ا
الـــعــمــر  63عـــامــا عــلـى  تــويــتــر
اجلـمعة  ال أجـد كالما للتـعبير عن
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ازدادت في السنوات األخـيرة عمـليات االبتـزاز االلكتروني
في العراق عـلى نحو جـعلنـا نسمع اخـباراً شبه يـومية عن
القـبض عـلى أشـخاص يـقـومـون بتـنـفـيذ االبـتـزاز ألغراض
مـالــيـة فـي حتـويل مــبـالغ مــقــابل عـدم نــشـر صــور مـخــلـة
بحوزتهم أو ألغـراض جنسـية في اجبـار فتيـات صغيرات
عـلى االسـتـمـرار في طـريق اخلــطـأ مـنـعـا لـفـضـيـحـة أكـبـر

بحسب ظنّهن. 
ـراهقـات لـلرقـابـة الـعائـلـية في راهـقـ وا  عدم خـضـوع ا
استخـدام وسائل التـواصل االجتمـاعي السيمـا الفيـسبوك
وانسـتـغـرام بـات عـامال أسـاسـيـا في هـذا االنـفالت الذي
يـسـقط له ضـحــايـا كل يـوم وتـعـمل أجــهـزة في الـداخـلـيـة
ـكــافـحـة هــذه اآلفـة مـن دون جـدوى بـســبب غـيــاب الـدعم
االجتـماعي األسـري في الـسيـطرة عـلى األبـناء وتـوجيـههم

بشأن االستخدام الصحيح لوسائل التواصل. 
رأيت أطفـاالً في الـصف الـثـاني أوالثـالث االبـتـدائي لـديهم
صـفــحــات عـلـى الـفــيــسـبــوك واســتـخــدام واسع لــوسـائل
االتصال على نحو ال يخضع مـطلقا لرقابة العوائل بل انّ
كثـيراً من اآلبـاء واألمـهات هم أولى بـالتـوجـيه والرقـابة من
أبنـائـهم ألنـهم يشـجـعـونهم عـلى اسـتـخدام هـذه الـوسائل
ذات احلدين من باب التفاخـر أو ادعاء الثقافة وسوى ذلك
تـفشـية كنـتاج لتـفشي الـفساد من االمراض االجتـماعـية ا
أيضاً. اجلهات التربوية ووسائل االعالم احمللية غائبة عن
ــمـول من الــدولـة أداء دور اجـتــمـاعـي واقـصــد االعالم ا
الـذي بـات فـريــسـة سـهـلـة ورخــيـصـة أحـيـانــا لـلـتـجـاذبـات
الــســيــاســيــة أو ســوى ذلـك من اجــنــدات ســيــاســيــة ذات
شعارات كبيرة ويابسة في محاربة اإلرهاب مثال في ح
ان وسائل التواصل الـسائبة في ايـدي الصغار في األسر
ــفـتـوح لـتــسـلل الـتـطــرف وانـتـشـار الـعـراقـيــة هي الـبـاب ا
اخملدرات والدعارة واالنـزالق في مهاوي كثـيرة على صلة

باإلرهاب أحياناً. 
 االعالم احلـكــومي ال يـخــضع خلـارطــة طـريق فـي حتـديـد
ـا نــسب ونــوعـيــة ومــســتــوى انـتــاج الــبــرامج والــدرامــا 
شـكالت اجتمـاعية وتـربوية يتنـاسب مع معاجلـات واقعـية 
وّل واقتصادية فضال عن األمنية والسياسية. هو اعالم 
من مـوازنـة الـدولـة في الـنـتــيـجـة وهـذا يـعـني انه جـزء من
ـادة الـتـرفـيـهـيـة لـيس ـفـتـرضـة حـتى في ا مـهـمـة الـبـنـاء ا
ركزية الشمولية السابقة  لكن بطرق بطريقة التوجيهات ا
علـمـية يـشـترك فـيـها مـفـكرون وبـاحـثون في اجملـتـمع وعلم
الــنــفس والــنشء اجلــديـــد من اجل االســهــام في إيــقــاف
ــنــاصب اإلعالمــيـة الـتــداعي االجــتــمـاعي مـن الـداخل. وا
ـحاصـصـات حـزبـيـة ووالئـية ليـست مـجـرد سـد شـواغـر 

للحيتان الكبيرة. 
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هـبطَ عــلى رؤوسـنــا احلـاســرة ظالمُ وبـردُ كــانـون األول ونـحنُ
بُ قدومـنا فـيهـا الثـائر جـوامير على مـشارف الـقريـة التي يـترقـَّ
قائـد الـفـرقة. بـعـد استـراحـة لم تـدمْ طويالً فـي سقـيـفة لـلـثوَّار;
ـرافقـتهِ وكان يـضيء الطـريق أمامـنا دعـانا غالم كـردي وسيم 
صـباحٍ صغيرٍ يعمل بالبطَّارية. كان يشعلهُ برهةً وسرعان ما
يـلجمُ الضوء الشحيح من جديد خشيةً من قصف الطائرات أو
دفـعية; ومن خبرة حياتي الـعسكرية الطويـلة أيقنتُ أنَّ القرية ا
ـرتعـدة من الـبرد مـستـهدفـة من قبل الـتي حتتـضنُ أجسـادنا ا
اجليـش. وعلمنـا بعدها بـساعة أنَّ هـذه القرية الـعزالء تعرَّضتْ
ـدفعـيـة الثـقيـلة; حـيثْ أتتْ النـيران ليـلة أمـس لقـصف عنـيف با
الضريرة على تدمير أكثر من منزل واستشهاد بعض األطفال.
حـ دخلـنا إِلى مـوضع القـائـد جوامـير الـفسـيح كان أول من
ــكـان ولـم أعـرف اســتــقــبـلــنــا هــو الــدفء الــذي كــان يــشعُّ بــا
مــصـدرهُ; فــلمْ يــكن هــنــاك مـوقــد نــار; كـان الــثــوَّار يـحــيــطـون
ـجلسهِ وقد انشغـل بتزجية الوقت وهـو يلعبُ الورق مع رفاقه
لــقـتل ســاعـات الــلــيل الـطــويـلــة. لم تــكن الـلــعــبـة الــتي مـازالت
مسـتمرة قد رأيتها بأوراق اللعب من قبل; عرفتُ فيما بعد أنها
تُسـمَّى لعبة نابلـيون; وهي أشبه باخلطط احلربـية التي يضعها
الالعب خلـصمه أو عدوه. اسـتقبـلنا الـرجل بالتـرحاب في ح
كـان فتى حنطي إِلى جواره يترجمُ كالمه بعد أنْ قدَّم لنا اسمه
 »كاراوان «وكان يتقنُ العربية بال عناءٍ أو تلكؤ. بهدوءٍ شربنا
ـناضل الشـاي; يسـمُّونـها خـمر الـثوَّار; وهي تـسمـية أطـلقـها ا
فـهد أيام اعتـقاله في نقـرة السلمـان; وشاعت ب الـثوَّار الكُرد
ـكان لـكن . شـعـرنا بـاألمـان في ذلـك ا ـنـاضـلـ وغـيـرهم من ا
الـفـتى كـاراوان الذي جـلس بـجـوار جـهـاز السـلـكي كـان يـطلقُ
أزيـزاً بشكل متواصل كنحـلةٍ أضلَّتْ دربها; أعادَ التوجُّس إِلى

قلوبنا ح سألنا:
- كيف تمكَّنتم من الفرار?

لم جنــدْ ســوى االبـتــســامـات الــتي بــزغت عــلى وجــوهـنــا كـردٍّ
للٍ:  تمهيدي على سؤالهِ; حتى نطقَ خلدون 

- هذه قصة طويلة..
عاد ليخبرنا بإصرار وقح:

- البـدَّ من سماعـها قبل مـقابـلة مام جالل; اسـمعوني جـيداً يا
إخوان كـنتُ طالبـاً في اجلامعـة التكنـلوجيـة وقد فُصـلتُ منها
واآلن مـحـكوم بـاإلعـدام بـسب اخلـيانـات لـبـعض األصـدقاء من
الطالب لـتنـظيمـنا السـري ولذا بتـنا نشكُّ بـجميع الـقادم من

الداخل.
ـتـعنـتـة وطريـقـة حـديثه االسـتـفـزازية مـعـنا; لم تسـرُّنـا لـهجـتهُ ا
شـعـرنـا أنَّ األمـان الـذي انــتـعشَ في أعـمـاقــنـا قـبل دقـائق بـدأ

عتوق:  يتهشَّم; فعلَّق ا
اذا لم جتردونا من السالح? - إذا كنتم بريبةٍ منا; 

اســتـرعى انـتـبـاه الـقــائـد جـوامـيـر الـتــوتـر الـذي بـانَ عـلى وجه
ـعتـوق; فـاسـتـفـهم عن األمـر; إذْ لم يـكنْ يعـرف الـعـربـيـة على ا
اإلطالق; وأجـابه أحـد الـثـوَّار بـكـلـمـاتٍ مـقـتـضبـةٍ مـا أنْ سـمع
الــرد حـتى اسـتـحـالَ وجــههُ مـوقـد جـمـرٍ; اســتـدار نـحـو الـفـتى
كاراوان وبـنبرةٍ حانقةٍ نطقَ كلمةً واحـدةً باللغة الكردية; فارتبكَ
الـفتى كـاراوان والذ بـالـصمت حـتى نـهـاية الـلـقـاء. هنـا تـشجَّعَ
خـلدون لـيـضع الـرسـالـة بـ يـدي الـقـائـد جـوامـيـر; وقـد كتـبت
ــوجه الـسـيـاسي »پــاپـيـر «مــدرس الـلـغـة بـالـعـربــيـة من قـبل ا
ا نـعـرفُ فـحـوى الـرسـالـة وهـي ال تـتـعدَّى الـعـربـيـة; بـالـطـبـع كُنـَّ
الـتــحـيــات وقـد عــمـدَ عــلى كـتــابـتــهـا بــالـعـربــيـة حــتى نــشـعـر
باالطـمئـنان كي ال تـكون مـثل رسالة احلـطيـئة; لـكن ليس بـعيداً
أن تكـون كلمات الرسالة الواضحة شفرة تستخدم فيما بينهم.
تـرجمَ أحـدهم الـرسـالــة إِلى جـوامـيـر وقـد الــتـهب وجـههُ بـالـدم
ا بـدر من استـفزازٍ وتـصـرُّفٍ غيـر الئق بحـقنـا من قبل خـجالً 
ترجم قدَّمَ اعتذارهِ وأوضح لنا الـفتى التكنلوجي; وعن طـريق ا

: بجالءٍ
- لـيـس من حق أي ثــائــر كـردي اســتــجــوابــكم; األخ كـاراوان
جتـاوز حـدوده دون عـلـمي جلــهـلي بـالـلـغــة الـعـربـيـة; والـسالح
الـذي حتملـونهُ هو مُـلكـكم الشخـصي; ولكم حـرية االحـتفاظ به

أو حتى بيعهِ. 
في تـلك اللحظـات كانت قلوبـنا تهـتزُّ بال هوادةٍ من فرطِ الـغبطة
بيـنما استلَّ جواميـر قلم احلبر من جيبه األمـامي ليكتب رسالة
ـرَّة بـالـكـرديـة وأشيـعـهـا عـنـد خـلـدون. عـلـمـنـا من كـانـت هـذه ا
ــتـرجم أنَّ رحــلــتــنـا ســتــكـون عــنــد الــفـجــر إِلى قــريــة تـدعى ا
»سـرقوچان «حـيث ينتـظرنا هـناك قائـد البنـد; أي قائد الـفيلق
مـام علي; حـيـنهـا هبَّ اجلـمـيع لوداعـنـا ومـعهم الـفـتى كاراوان
ــصــافــحــتــنــا بلْ غــرس قــبالتِ خــجلٍ عــلى الــذي لم يــكــتف 

وجوهنا جميعا; وهو يلهجُ متأسفاً: 
- اعتذرُ لكم; كنتُ أجهل التبليغات التي وصلت من القيادة.

ـدفــعــيـة انــبـرتْ لـم نـنُمْ تــلك الــلـيــلــة ألنَّ ا
تـقـصفُ الـقـريـة بـالـقــنـابل الـثـقـيـلـة بـ

عتوق:  غفوةٍ وأخرى هنا صرخ ا
- يــا إلــهي مــتى نـــتــخــلَُّص من صــوت

دافع? ا
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وفــرضـت اإلقــامــة اجلــبــريــة عــلى
الـــرجل قــبـل عــدّة أشــهـــر جلــرائم
مـرتبطـة باالجتار بـاخملدرات وكان
فتـرض أن تبـقى احلال كذلك مـن ا
لــسـنـوات بـحــسب مـا قـال رئـيس
الــدرك في تـيــفـولـي فـرنــشـيــسـكـو
جـاكومـو فيـرانتـيه في تصـريحات
لــوكـالــة فـرانس بــرس. وكـشف أن
الـــرجـل كـــان يـــعـــيـش مع زوجـــته
وعــائـلــته. ولم تـكـن األمـور جتـري
عــلى خـيـر وقـال +حتـوّلت حـيـاتي
األسـرية إلى جحيم لم أعد أحتمّله

وأريد أن أقبع في السجن .
 وســــــرعـــــــان مــــــا أوقـف الــــــرجل
النـتـهـاكه قـواعـد اإلقـامـة اجلـبـرية
وطـلب الـقـضـاء نـقـله إلى الـسجن.

تــعـلــيـمــيـا شــديـد االنــتـقــائـيـة إذ
يـتحـضر الصـينـيون منـذ الطـفولة
لـلـخـضوع إلى مـسـابقـات الـدخول
إلـى اجلـامــعــات في سن الــثـامــنـة
عـشرة والذي يحدد إمكان انضمام
الــطـالب إلى مــؤسـســات الـتــعـلـيم
ؤسسة الـعالي من عدمه وهـوية ا

التعليمية التي سيلتحق بها.
وفـي هـذا اإلطــار يـنــفق أهل كــثـر
مـبالغ طائـلة لتـسجيل أبـنائهم في
ـــدارس أو االســـتـــعـــانــة أفـــضل ا
ــــدرّســــ إلعــــطـــائــــهـم دروســـا
خـصوصية ما يؤثر على وضعهم

الي وصحة أبنائهم. ا

احملـليـة  تعزيـز إشرافـها لتـقليص
ـلـقى عـلى كـاهل الـتالمذة الـعبء ا
عـلى صـعـيـد الـفـروض واحلصص
خــارج سـاعـات الــتـدريس . ويـلـزم
الـقـانـون اجلـديـد األهل بـ الـتوزيع
ـنـطقي لـوقت األبـناء الـقصّـر ب ا
الــدروس واالســتـراحــة والــتــرفـيه
والــنــشــاط اجلـســدي بــهــدف عـدم
إثـقـال كاهـلهم عـلى صـعيـد التـعلم

وتفادي اإلدمان على اإلنترنت .
ويـدخل قـانـون  الـتـرويج لـلـتـربـية
الـعائلية  هذا حيز التنفيذ اعتبارا
مـن األول من كانـون الثـاني/ينـاير
 .2022وتـــضـم الـــصـــ نـــظـــامــا

ذهـــولـي وحـــزني بـــعـــد احلـــادثـــة
ـأسوية التي أودت بحياة هالينا ا
هــاتــشــيــنــز  ( 42عــامــا) مــؤكــدا
الـــتــــعـــاون الـــكـــامل مـع حتـــقـــيق
الــشــرطــة بــشــأن الــطــريــقـة الــتي
ـأساة . وأعاد حـصلت فيـها هذه ا
الحــقــا تـداول مــقـال لـ  فــارايــيـتي
عـــلـى حـــســـابه اخلـــاص جـــاء في
عـــنـــوانـه أنه  اُعـــلم بـــأن الـــسالح
اخلـلّـبي آمن قبل الـطلـقة الـقاتـلة 

من دون التعليق عليه.
 توترات 

ــة الـــهــاتــفـــيــة الــتي ـــكــا ّت ا و
تـلـقّتـها خـدمـة اإلسعـاف (على رقم
 (911عـن تــوتّـــرات ســائـــدة عــلى
مـوقع تصـوير هـذا الفـيلم احملدود

يزانية. ا
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{ بـكـ (أ ف ب)  –أقــرت الـصـ
الــسـبت قــانـونـا يــفـرض احلـد من
الــفــروض واحلــصـص الــدراســيـة
خـارج أوقات التدريس في مبادرة
تـرمي إلى تـخـفـيف الـعبء الـثـقيل
عـــلى الـــتالمــذة وفـق مــا أعـــلــنت

وسائل إعالم حكومية.
وبــاسم حــمــايــة الـنــاشــئــة أقـرت
احلــكـومــة خالل األشـهــر األخـيـرة
قـواعـد كـثـيـرة لـلـحـد من األنـشـطـة

التي تراها مؤذية لنمو األطفال.
 حـظـرت على الـقصّـر الـلعب ألكـثر
مـن ثالث ســــاعــــات أســــبــــوعــــيـــا
ـكــافـحـة بــاأللـعــاب اإللـكـتــرونـيــة 

اإلدمــان عـلى هــذه األنـشـطــة كـمـا
قــلـــصت بــصــورة كــبــيــرة إمــكــان
االســتـعــانـة بــدروس خـصــوصـيـة

درسي. للدعم ا
ــاضـيــة اتـخـذت وفـي األسـابـيع ا
الـسلطـات أيضا تـدابير ذات طابع
عقائدي أكثر ترمي من خاللها إلى
شاهير الـتصدي للهوس الـزائد با
وحــظــر الــبــرامج الــتــلــفــزيــونــيـة
ـبـتـذلـة  أو الـفنـانـ  اخملـنـث . ا
وأشـــارت وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصــ
اجلــديـدة إلى أن الـقـانـون اجلـديـد
ـــان الـــصــيـــني الـــذي أقـــره الــبـــر
الــســبت يـفــرض عــلى الــسـلــطـات
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{ الس فـيـغاس (أ ف ب) - بـيع
حـذاء انــتـعــله جنم كـرة الــسـلـة
األمــريــكـي مــايــكل جــوردان في
بــدايــة مــســيـرتـه بـحــوالى 1,5
ملـيـون دوالر األحـد مع حتـقيق
ـزادات عـلى سـعـر قـيـاسي في ا
ّ انتعـالها خالل األحذية الـتي 
مـــبــــاريــــات وفق مــــا أعـــلــــنت
سوذبيز.وانتعل بطل كرة السلة
األمـريـكـيـة هـذا احلذاء األبـيض
باراة اخلامسة واألحمر خالل ا
مـن مــــوســـــمـه األول مع فـــــريق
شـيـكـاغـو بـولـز. ومـذاك اشـتـهر

لعب وخارجه. احلذاء في ا
ـزادات فـي بـيـان وكـشــفت دار ا
نـشـرته عـلى تـويـتـر أن (احلـذاء
الــريــاضي األعــلى قــيــمــة الـذي
طــرح في مــزاد هــو نــايـكـي ايـر
شـيــبس من الــعـام  1984الـذي
بــيـع لــلــتــوّ بــســعــر 1472000
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سوذبـيز.وتـشهـد سوق األحـذية
الـريـاضـيــة الـنـادرة الـتي كـانت
ضيقة النـطاق قبل حوالى عشر
سـنـوات ازدهــارا كـبـيـرا الـيـوم
مــثــيــرة اهــتــمــام هــواة اجلــمع
واجلـمــهـور الـعــريض عـلى حـدّ
وقّع الـذي بيع سواء.واحلـذاء ا
األحد أنـتج قبل الـبدء بـتصـميم
سلسلة ايـر جوردنز. وقد انتعل
مـايـكل جـوردان هـذا الطـراز من
صـمّمـة من بيـتر مور األحذيـة ا
ب  1984و1985 فـــــــضـال عن

نسخات معدّلة في 1986.
وشـــهــدت الــقــيــمـــة الــســوقــيــة
ــقـــتــنـــيــات جنم كـــرة الــســـلّــة
األمــريــكي الـذي اعــتــزل الــلـعب
ارتـــفــاعــا كـــبــيــرا مـــنــذ صــدور
وثائـقي (ذي الست دانس) الذي
يـــــروي مــــســـــيـــــرتـه في كـــــنف

شيكاغو بولز.

دوالر خالل مـزادنـا عـلى الـسـلع
الفـاخرة في الس فـيغـاس).وهو
سـعــر خـيـالي تــخـطّى بـأشـواط
ـسـجّل حلـذاء الـرقم الـقـيـاسي ا
نـــايــكـي ايــر جـــوردنــز بـــيع في
مـــقــــابل  615ألف دوالر في آب
2020 خالل مـــزاد من تـــنـــظــيم
كريستيـز.وكان احلذاء في حالة
جـيّدة مع آثـار عـلـيه نـاجـمة عن
االسـتـخـدام بـحـسب سـوذبـيـز.
وقـد أهـدى مـايـكل جـوردان هـذا
احلــذاء إلـى تــومي تـــيم لــويس
الذي كان يجمع الكرات حلساب
دنــــفــــر نـــاغــــتس خـالل مـــوسم
.1985-1984وفـي نــــيــــســــان 
حـطّم حـذاء نـايـكي ايـر يـيزي 1
ـغـني كــانـيـيه ويـست انـتـعــله ا
ـطلـق في هذا الـرقم الـقـيـاسي ا
اجملال مع سعر بلغ  1,8مليون
دوالر خالل مــــزاد من تـــنــــظـــيم
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