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يون بال رفع رئيس جتمع أكاد
حــدود جالل الـزبــيـدي  مــذكـرة
قـانونـية لـوزيـر التـعـليم الـعالي
والبحث العلمي نبيل كاظم عبد
الــصـاحب يــدعـوه خاللــهـا الى
تـشـكـيـل مـجـلس عـلـمي لـفـحص
الـشــهـادات اجلــامـعــيـة حلــمـلـة
الـــدكــتــوراه وســحب االعــتــراف
ــمــنـوحــة خـارج بـالــشــهـادات ا
الـضوابط الـقانـونـية مـنذ 2003
وحتى االن. وقال الزبيدي خالل
تـلقت (الـزمـان) نـسـخة مـذكـرته 
مـنـهـا (نـطـالب الـوزيـر بـتـشكـيل
ــسـتـوى مــجـلس عــلـمي رفــيع ا
لـفــحص الـشـهــادات اجلـامـعـيه
حلملة الدكـتوراه مابعد ?(2003
واضـــاف (نـــخـــاطــــبـــكم  بـــاسم
الـتــجـمع واكــثـر من  40اسـتـاذا
جـــامــعــيـــا من حـــمــلـــة شــهــادة
الــدكــتـــوراه وبــضــمـــنه عــمــداء
كليات ورؤوساء اقسام وحاملي
الـدرجـة الـعلـمـيـة بـروف اضـافة
إلى الـــعــديـــد من احلـــقــوقـــيــ
هـندس واالطباء واحملام وا
ـثـفـفـ الـتـنـويـريـ بـعـد مـا وا
اثـار حــفـيــظــتـنــا وامـتــعـاضــنـا
ماتـتعـرض له سمـعة اجلـامعات
العراقيـة وعموم التـعليم العالي
من تـشـويـهـات ومـطـبـات عـديده
وذلك بــســـبب شــيـــوع ظــاهــرة
تــزويــر الــشـــهــادات الــعــلــمــيــة
اجستيـر والدكتوراه بشكل لم ا
يـــحــصل له مــثـــيل في الــتــأريخ
ـعـاصــر  والسـيـمـا نـحن أمـام ا
سؤول الكبار لوبي كبير من ا
ن وجـهت لـهم تهم في الـدولة 
الــتـــزويـــر او تــوشـــحــو بـــهــا 
ـــشـــبــوه نـــتـــيـــجـــة ســعـــيـــهم ا
لــــلـــــحــــصـــــول عــــلـى شــــهــــادة
ـاجــسـتـيــر او الـدكـتـوراه وهم ا
ليسـوا اهأل لها) واشار الى ان
ـتطلـبات القـانونية (الشروط وا
عـادلـة شهـادات الدكـتوراه كـما
جـــــاء في قـــــانـــــون مـــــعـــــادلـــــة
الــشــهـــادات لــلــوزارة يـــشــتــرط
للدراسة النظامية تستلزم أقامة
الــطــالب في بــلــد الــدراســة مـدة
ثالثــة اعـوام  امـا الــدراسـة عن
دة بعـد  تشـترط اقـامة الـطالب 

تـسـعـة اشـهر غـيـر مـنـقـطـعة في
وتـكــون مــوثــقـة بـلــد الــدراســة 
بـجواز سـفـره وال يعـتـد قانـونآ
بـــالــتـــعــهـــدات اخلـــطــيـــة الــتي
ـسـؤولـ يـسـتـخـدمـهـا بـعض ا
ـــتـــنـــفــــذين من وزراء ونـــواب ا
وقـــضـــاة لــــلـــتـــهـــرب من شـــرط
االقــــامــــة االجــــبـــاري فـي بــــلـــد
ـعادلة الدراسـة كما ان قـانون ا
بدائرة معادلـة الشهادات التابع
لـــــلــــــوزارة يـــــؤكــــــد انه اليــــــتم
االعتـراف بالـدراسة عن بـعد اال
ـــوظـف أكــان بـــعـــد ان يــكـــون ا
رئيسـآ او مرؤوسآ مـجاز اجازة
رسميـة وفعليـة ومتفرغ وظـيفيآ
الكــمـــال لـــلــدراســـة فال يـــجــوز
قــــانــــونـــــآ ازدواج الــــدراس مع
الـعـمل الـوظـيـفي) مـشـددا عـلى
(ضـرورة ان تـكـون الـدراسـة عن
بــعـد بــعـلم ومــوافـقـة احلــكـومـة
ـتــطـلـبـات وان مــخـالـفــة هـذه ا

القانونية تعد شهادة الدكتوراه
فـي هــــذه احلـــــالــــة مـن قــــبـــــيل
ـــزورة كـــمـــا ان الـــشـــهــــادات ا
ـراسـلة هي مـحـرمة الـدراسة بـا
قـانونـآ وال يجـوز االعـتراف بـها
ــــعــــايــــيـــر وهــــذا مــــا اكــــدتـه ا
القانونية لقـسم البعثات بدائرة
مـعادلـة الـشهـادات) مـضيـفا ان
(هــذه الـشــروط هي الــتي حتـدد
الـطـبــيـعـة الـقــانـونـيــة لـشـهـادة
الـدراسـات الــعـلـيـا لـكن لالسف
جنـد ان هـنـاك نـوعـا من الـتـراخ
والــتــخـادم بــ قـسم الــبـعــثـات
ودائــرة مـعــادلــة الـشــهـادات مع
اذ يــســتــغل ـســؤولــ  كــبــار ا
ــسـؤولــ عــنــاويــنــهم هــؤالء ا
الوظيـفية ومواقـعهم السـياسية
وضــغــوطـات احــزابــهم لألفالت
مـن مـنـظـومـة الـقــيم الـقـانـونـيـة
ـــعـــادلـــة شـــهــادات األلـــزامـــيه 
الـدكـتـوراه وامـامي الـعـديـد من

اسـمـاء اعـضـاء مـجـلس الـنواب
ن لالسف والوزراء والـقـضاة 
حــصل عــلى مـــعــادلــة شــهــادته
خـارج الـضـوابط الـتي حـددتـهـا
الـوزارة  ال بل واغـلـبـهم حـصل
عـــلـى شـــهـــادته مـن اجلـــامـــعـــة
عـترف االسالميـة بلـبنـان غيـر ا
بها ال من لبنان وال من العراق)
عـــلى حــد تـــعــبــيـــره مــطـــالــبــا
ــــراعـــاة واحــــتـــرام احــــكـــام )
الــقـــانـــون وأتـــخـــاذ االجــراءات
الشـجـاعة بـسحب االعـتراف من
الــشـــهـــادات خـــارج الــضـــوابط
وبـــأثـــر رجــــعي والســـيـــمـــا ان
قانون العـقوبات العـراقي اعتبر
ـة مـخلـة بالـشرف الـتزويـر جر
ـــادة  289من حـــيـث تـــشــــيــــر ا
ذكـور الى انه يـعاقب القـانـون ا
ـة الـتـزويـر بـالـسـجن عـلى جـر
مدة ال تزيد عن  15عاما لكل من
واطن العـالق على احلدودارتـــــكـب تــــزويـــــرآ فـي مـــــحــــرر ا

الــبـيالروسـيــة الـبـولــنـديـة) من
قـال مـديـر عـام الـشـركـة جـانـبـه 
عـبـاس عـمـران ان (هـذه الـرحـلة
اإلســتــثـنــائـيــة نـقل من خاللــهـا
نــــحـــو  420مــــواطـــنــــا  بــــعـــد
وافقات الرسمية) إستحصال ا
مـشــيـرا الـى ( تـســخـيــر جــمـيع
اإلمـكانـات لـتوفـير سـبل الـراحة
إسـتنـاداً لـتوجـيـهات لـلوافـدين 
الــوزيـــر نــاصـــر حــســـ بــنــدر
الــشــبـــلي الــذي يــتـــابع بــشــكل
تفصـيلي عملـية األجالء). وأنقذ
خــفـــر الـــســـواحل الـــتــركي 48
مـهـاجـراً غــيـر نـظـامــيـ قـبـالـة
ـدينـة موغال قضـاء مـرمريس 

بعد أن دفعتهم سـلطات اليونان
نــحــو اجلــانب الــتــركـي.وذكـرت
مصادر ان (فـرق خفـر السواحل
تــوجـــهت إلـى قــبـــالـــة ســواحل
إثـر تــلــقــيــهـا بـالغـاً مــرمـريـس 
ـهاجرين بوجـود مجمـوعة من ا
عـلى م قـارب) مـشـيرا الى ان
(الــفــرق تــمــكــنت من إنــقــاذ 48
طــالب جلـــوء كــانــوا عـــلى مــ
القارب ونقلتهم إلى البر بعدما
أجـبـرتهـم اليـونـان عـلى الـعودة
ياه اإلقـليمـية التـركية في إلى ا
بـحـر إيـجـة) وأضاف أنـه (تمت
إحالـة طـالبي الـلـجوء إلى إدارة
الـــهــــجـــرة في مــــوغال التـــخـــاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة). 

لـديــهـا الـقــدرة واالمـكـانــيـة عـلى
وجـودهــا في اكـثــر من بـلــد مـثل
تركيا وغيـرها) مؤكدا ان (البنك
ــاضــيــة عــلى ــدة ا عــمل خالل ا
ــصــارف دعم االقــتــصــاد عــبــر ا
ـصارف وهـذا ساعـد في تـطـور ا
احمللـية). كـما نـاقس احملافظ في
نـظـيــره الـتـركي وقت سـابق مـع 
شـهــاب قـاوجي أوغــلـو تــطـويـر
صـرفيـة ب ـاليـة وا العالقـات ا
البلـدين. ونقل البـيان عن مخيف
الــقــول إن (الـــزيــارة تــهــدف إلى
ـصـرفـيـة ب تـطـوير الـعالقـات ا
الــــبـــــلــــديـن ودعم فـــــتح فــــروع
لـلـمـصــارف الـعـراقـيـة في تـركـيـا
ا ـتـبـادلـة  وفـتح احلـسابـات ا
يـــســـهم في تـــطــويـــر الـــعالقــات
الـــتــجــاريــة بــ الـــبــلــدين عــلى
ـثل) داعـيا  عـامـلة بـا أسـاس ا
نــــظـــيـــره الـــتـــركي الى (تـــقـــد
التـسهـيالت للـمصـارف العـراقية
ــيــزان الـتــجــاري بـ لــتــعـديل ا
الـــبـــلـــدين وتـــســــهـــيل حتـــويل
ـقـيـم األمـوال من الـعـراقـيـ ا
في تـــركــيـــا). من جــانـــبه أشــاد
أوغـلـو (بـاجلــهـود الـتي يـبـذلـهـا
ــــركـــزي الـــعــــراقي في الــــبـــنك ا
تـــطــويــر االقـــتــصـــاد الــوطــني)
مـؤكـدا (اسـتـعـداده لـفـتح ابـواب
الــتـعــاون وتـســهــيل الـعــمـلــيـات

صرفية ب البلدين).  ا

ـيـة مثل تـصدرهـا مـؤسـسات عـا
صنـدوق النـقد والـبنك الـدولي

ـصارف العـراقية وبالتـالي فأن ا

علـى البـنـوك في تركـيـا  وناقش
ــشـــتــرك الــطـــرفــان الـــتــعـــاون ا
وتـبـادل اخلـبـرات بـ الـبلـدين)
وشـــدد احملـــافـظ عـــلى (ضـــرورة
ـصـرفـيـة ب تـطـوير الـعالقـات ا
ــالــيــة الــعــراقــيـة ــؤســســات ا ا
والـــــتــــركـــــيـــــة الـى جـــــانب دعم
ـصـارف الـعـراقـيـة الـراغـبـة في ا
فتح فـروع لهـا في تـركيـا  فضال
ـــصـــارف عـن حتـــفــــيـــز فــــروع ا
ـرخــصـة فـي الـعـراق الــتـركــيـة ا
عـلى تطـويـر اعـمالـهـا ووجـودها
في الـســوق احملـلــيـة) وتـابع ان
ـوا (االقـتــصـاد احملـلي يــحـقق 
جــيــدا وفـقــا لــلـمــؤشــرات الـتي
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ــركــزي بـــحث مــحـــافظ الــبـــنك ا
مـــصـــطـــفـى غـــالب مـــخـــيف مع
رئيس هيئة التراخيص والرقابة
عــلى الـبــنـوك في تــركـيـا مــهـمت
اكبان التعـاون وتبادل اخلبرات
ــصــرفــيــة. وقـال بــيــان تــلــقـته ا
(الزمـان) امس ان (مخيـف التقى
وجهة اليه على هامش الدعوة ا
ـركـزي التـركي خالل من الـبـنك ا
زيارته الـرسـميـة إلى اسـطنـبول
يـرافـقه عـدد من رؤسـاء مـجـالس
ــصــارف اخلــاصــة الــعــراقــيـة ا
رئيس هيئة التراخيص والرقابة
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2014) وقــال خــطـيـب مـر إنه
(لم يكن يعلم شيـئا قبل محاولة
ـــــانش) زاعـــــمــــا أن عـــــبـــــور ا
ـمـلـكـة (وصــول خـطـيـبـتـه إلى ا
ــفــتـرض أن ــتــحـدة كــان من ا ا
يــكـون مــفـاجــأة) ولـفت الى انه
(كـان يـتـبـادل الـرسائـل مع مر
البـالـغة مـن العـمر 24عامـا عـبر
سـنـابشـات قـبل أن يـبـدأ الـهواء
فـي الـــــتــــــســـــرب مـن الـــــقـــــارب
ــطـاطي) وأخــبـرته مــر بـأن ا
(الـقارب يـغـرق وأنهم يـحـاولون
وأكــد أنــهـا ــيـاه مــنه) إخــراج ا
(في الــرســـالـــة األخــيـــرة كــانت
حتـاول طـمـأنـته وإعـطـائه األمل
فـي أن الـســلـطــات في طــريـقــهـا
إلنـــقــــاذهم). وافـــادت تــــقـــاريـــر
خرجت من كـاليه الفـرنسـية بإن
الناجيـيْن من احلادث خرجا من
وأنـهـمـا عـلى وشك ـسـتـشـفى  ا
اخلـضــوع السـتــجـواب عن عـدد
من كـــانــوا عـــلى مـــ الـــقــارب.
بــــدوره  أكــــد عم مــــر انــــهـــا
(كـــانـت من بـــ من غـــرقـــوا في
ــانش) مــؤكــدا ان (عــائـلــتــهـا ا
ـا حـدث من شـخـصـ عـلـمـت 
وهم اآلن ينـتـظرون كـانا مـعـهـا 
وصول جثمانها الذي يُعاد جوا
إلى الـعــراق). في غـضـون ذلك 
نــفــذت وزارة الـــنــقل رحـــلــتــهــا
ــــواطــــنـــ الــــرابـــعــــة إلجالء ا
العراقي الـعالق على احلدود
البـيالروسية الـبولنـدية و.أكدت
الوزارة في بيان تـلقته (الزمان)
امس (إنـطالق رحـلـتهـا الـرابـعة
الـتـي نـفــذتــهــا إحــدى طــائـرات
اخلــطــوط الــعـراقــيــة من مــطـار
مـــنــسـك نــحـــو مـــطـــاري أربــيل
وبــغـــداد واخملـــصـــصـــة إلجالء
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احـبــطت قـوة أمــنـيــة مـشــتـركـة 
مـحاولـة هـروب ثالثـة مـحـكـوم
ـؤبد من سـجن الـتاجي الـتابع با
لدائرة االصـالح في وزارة العدل.
وقال بيـان لقـيادة عمـليـات بغداد
تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان (قــوة
امــنـيــة مــشـتــركــة من الــلـواء 59
ــشـــاة الــســادســة ضــمـن فــرقــة ا
وفـوج مــغـاويــر الـفـرقــة الـثــانـيـة
شـــرطــة احتـــاديــة  تـــمــكـــنــا من
إحــبــاط مـحــاولــة هــروب لــثالثـة
ـؤبد من إرهـابيـ مـحـكـومـ بـا
ســــجـن الــــتـــــاجي) واضــــاف ان
(الـقوات االمـنـيـة فـتـحت الـنـيران
عـليـهم عـنـد مـشاهـدتـهم يـعـبرون
الـســيـاج اخلــارجي لـلــسـجن ولم

ـتـثـلـوا ألوامـر الـقـوة حـيث 
قــتل أحــدهـم بــيــنــمــا اســتــســلم
االثــنـان اآلخــران). فــيـمــا اعــلـنت
وزارة الداخـلـيـة عن فـتح حتـقيق
لكـشف مالبـسات مع السـجـينـ 
ـفارز عمـليـة الهـروب. واعتـقلت ا
شتركة مخالف لشروط اإلقامة ا
في بغـداد. واشار بـيان امس الى
انه (تــنــفـيــذا لــتـوجــيــهـات قــائـد
تابعة اخلارج عمليات بغداد 
عـلى الــقـانــون ونـصب الــكـمـائن
إللـــقــاء الــقـــبض عـــلى مــرتـــكــبي
نـظمة والعـابث بأمن ة ا اجلر

واد اخملدرة واطن ومـروجي ا ا
ـــشــتــركــة في ــفــارز ا تــمـــكــنت ا
القيادة من إلـقاء القبض على 19
مـتـهـمـاً مـخـالف لـشـروط اإلقـامة
وضــبط  60حــبـــة مـــخــدرة و42
غـــرامـــاً من مـــادة الــكـــريـــســـتــال
اخملــدرة و 18جــهـــازا لــتـــعــاطي
ــفــارز اخملــدرات) مـــبــيــنـــا ان (ا
صـادرت  20مــســدســـاً و اربــعــة
بــنـادق مــخــتـلــفــة األنـواع و524
اطالقة عتاد مـختلـفة حيث جرى
ــلـقـى الـقــبض تــســلــيم جــمـيـع ا
ـضـبوطـة إلى ـواد ا عـلـيـهم مع ا
اجلــــهــــات اخملــــتــــصــــة).والــــقت
مـكـافــحـة اجـرام بــغـداد الـقـبض
عـلـى عـصـابــة مـكــونـة مـن أربـعـة
ـركبـات .وقالت متـهمـ لسـرقة ا
كافـحة في بيـان تلقـته (الزمان) ا
امس إن (فـــــريـق عــــمـل من قـــــبل
مــفــارز مــكـــتب مــكــافــحــة إجــرام
ــدائن وبــاالشـــتــراك مع مــفــارز ا
مـكــتب مـكـافــحـة سـرقــة سـيـارات

الـرصــافــة ونـصب الــكــمـائن  
الــقـــبض عــلى مــتـــهــمــ أربــعــة
وضــبط بــحــوزتـهـم سالح كــانـوا
يـــســـتـــخـــدمـــونه فـي عـــمـــلـــيــات
التـسلـيب). واخمـدت فرق الـدفاع
دني حريقـا اندلع داخل مخزن ا
جتــــاري وسط قــــرب اجلـــامــــعـــة
ـســتـنــصـريــة. وذكـرت مــديـريـة ا
ــدني في بــيــان تــلــقــته الــدفــاع ا

(الــزمــان) امس ان (اكــثــر من 10
فـرق شــاركت في عــمـلــيـة اخــمـاد
حــــــريـق انــــــدلع داخـل مــــــخـــــزن
ساحة الف متر يحتوي اجهزة
ومـــعــدات مـــنـــزلــيـــة مــقـــسم الى
مـــحـالت جتـــاريـــة في مـــنـــطـــقـــة

الــــوزاريــــة مــــقــــابـل اجلــــامــــعـــة
ستنصرية).  ا

 واطـاحت وكـالــة االسـتـخـبـارات
باربع جتار ومروج للمخدرات
وضــبط بـــحــوزتــهم كـــمــيــات من
ــــواد اخملــــدرة في احلــــبـــــوب وا

ـثـنى. وقـالت الـوكـالة مـحافـظـة ا
في بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(مفـارز الـوكالـة وبـعمـلـية نـوعـية
اسـتـنـدت إلى مــعـلـومـات دقـيـقـة
تــمـكــنت من الــقــاء الــقـبـض عـلى
اربعـة جتـار مـخدرات بـحـوزتهم
كــــمــــيــــات من احلــــبــــوب ومـــادة
الـــكـــريـــســـتــال وادوات تـــعـــاطي
ــثـــنى).واوقــفت واســلـــحــة فـي ا
مـفــارز الـشــرطـة اجملــتـمـعــيـة في
دائـرة الـعـالقـات واإلعالم بـوزارة
الداخلية  حالـة ابتزاز إلكتروني
فيما اعادت في  محافظة نيـنوى 
فــــتــــاة هــــاربــــة الى ذويــــهــــا في
محافظة ميـسان. وقال مدير قسم
الــشـرطــة اجملــتـمــعــيـة بــالـوزارة
الـعـمـيـد غـالب الـعـطـيـة في بـيـان
تـلـقــته (الـزمــان) امس إن (مـفـارز
اجملــتـمــعــيـة فـي نـيــنــوى أوقـفت
عـمـلـيـة ابــتـزاز مـارسـهـا شـخص
بحق فتاة من احملافظة حيث قام
بــتـهــديـدهــا عــبـر نــشـر صــورهـا
الشخـصيـة على مـواقع التواصل
االجـــتــمـــاعي مـــقـــابل الـــرضــوخ
لــرغــبــاته) الفــتــا الى ان (مــفـارز
شـعـبـة  الـشـرطـة اجملـتـمـعـيـة في
مـيـسـان  اعـادت فـتـاة هـاربـة من
إحــــــدى احملـــــافـــــظــــــات بـــــداعي
الـتـعـنـيف الى ذويـهـا بـعـد تـقد
عنـوي والتأهـيل النفسي الدعم ا
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حـــددت هـــويــــة شـــابـــة كـــرديـــة
عراقـيـة كانت من بـ مهـاجرين
ماتوا غرقا عنـدما حاولوا عبور
انش (الـقنـال اإلنكـليزي) بحـر ا
لـلوصـول إلى بـريـطانـيـا.وكانت
مـر نــوري مـحــمـد أمـ وهي
الــضــحـــيــة األولى الـــتي حتــدد
هـويـتـهـا من بـ  27 شـخــصـا
لـقــوا مـصـرعـهم أثـنـاء مـحـاولـة
العـبور من فـرنسـا.وقال خـطيب
مـــر إنــــهـــا (تــــواصـــلـت مـــعه
بـالـرسـائل عـبـر الـهـاتف عـنـدمـا
بــدأ الــهـواء يــتــســرب من قـارب
مطاطي كانت عليه مع مجموعة
هاجرين) مـشيرا الى أنها من ا
(حـــاولت طـــمـــأنــته وقـــالت إنه
ســـيــتـم إنــقـــاذهم) واضــاف ان
(مر الـتي تـعرف أيـضـا باسم
بـــاران كــــانت عــــلى مــــ هـــذا
الــقــارب مع قـريــبــة لـهــا). وكـان
قــارب صــيــد قــد أطــلـق صــفـارة
اإلنـــذار بـــعـــد ظـــهـــر األربـــعـــاء
ــــاضي عــــنــــدمــــا رصــــد عـــدة ا
أشــخـــاص في الـــبــحـــر قــبـــالــة
ـساعدة سواحل فرنـسا. ولكن ا
وصلت إلـيهم بـعد فوات األوان
ومـــــــات فـي احلــــــادث  17رجال
وسـت نـــســـاء  إحـــداهن كـــانت
حـــامال وثالثـــة أطــفـــال. وجنــا
شـخصـان فـقط أحدهـمـا عراقي
واآلخر صومـالي. وأسفرت هذه
ـــــأســــاة عـن أكــــبـــــر عــــدد من ا
ضـحــايـا الـغـرق أثـنـاء مـحـاولـة
ـانش في سـنـوات عـدة. عـبـور ا
ـنظمـة الدولـية للـهجرة وقالت ا
إن (هــــذه أكـــــبــــر خـــــســــارة في
األرواح في الـــقــنـــال مـــنـــذ عــام
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الـذي اطـلـعت عــلـيه (الـزمـان) امس ان (عـدد الـفـحــوصـات اخملـتـبـريـة الـتي
اجـرتـها الـوزارة لـعيـنـات مشـتـبه اصـابتـهـا بالـفـايـروس بلـغت اكـثر من 13
الفا  حيث  رصد اصابة  563 بكورونا في عموم احملافظات) واضاف
ان (الـشفاء بلغ  1366 حالـة وبواقع سبعة وفيـات جديدة) وتابع ان (اكثر
ــضـاد في مــراكــز الـوزارة من  28الف شــخص تـلــقى جــرعــات الـلــقــاح ا
ـنـتـشــرة بـبـغـداد واحملـافــظـات). وقـرر األردن مـنع دخــول غـيـر األردنـيـ ا
تحور وذلك حتسبا من ا القادم إليه من جنوب إفريقيا ودول محيطة بها 
اجلديـد لكـورونا.ويـشـمل قرار وزارة الـداخلـية األردنـيـة الذي اتـخذته بـناء
على تـوصيـة وزارة الصـحة (اتخـاذ إجراءات احـترازيـة بحق الـقادم من
بابـوي وموزمبيق ونامـبيا وإسواتيني دول جنـوب إفريقيا وهي ليـسوتو وز

وبتسوانا بسبب تفشي متحور جديد يطلق عليه اسم أوميكرون).
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ضادة اعربت وزارة الـصحة عن قلقهـا بعد تراجع االقبال عـلى اللقاحات ا
واطـن بأن خطر اجلائحة نتيـجة انخفاض اصابات كـورونا  التي يعتقد ا
قد زال. وقـال مدير الصـحة العـامة بالوزارة ريـاض عبد األمـير احللفي في
تصـريح امس إن (نسـبة تـلقي اللـقاح في الـعراق بـلغت حـتى االن نحو 30
ـستـهدفة الـتي تبـدأ من عمر  18 سـنة فـما فوق وأقل من ـئة من الـفئة ا با
ذلك بـعد شـمول اعـمار  12 عـاما فـما فـوق) مؤكـدا ان (االقـبال عـلى اخذ
ضـادة قد تـراجع مع انخـفاض مـعدل اإلصـابات اليـومي وكأن اللـقاحـات ا
ـئة خطـر الـفـايروس قـد زال) وتـابع ان (الـوزارة تهـدف الى تـلـقيح  60 بـا
قـبل نـهايـة الـعـام اجلـاري). وسـجلـت الوزارة امس   563 اصـابـة وشـفاء
ـوقف الـوبـائي الـيومي  1366حـالـة وبـواقع سـبـعـة وفيـات جـديـدة. واكـد ا

حكـومي اضـافـة للـمادة  291من
الــقـــانــون ذاتـه الــتي تـــؤكــد ان
ة التزويريستحق مرتكبها جر
بـالـعـزل عن مـنـصـبه وأسـتـعادة
كـافـة الرواتـب التي صـرفت له).
وفي روما  اتـفق عبـد الصاحب
ونظـيـرته اإليطـاليـة على مـذكرة
تـفــاهم لــلـتــعــاون الـعــلــمي بـ
الــبـــلــدين. وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الـــــــزمـــــــان) امس ان (عـــــــبـــــــد
الـصــاحب ونـظـيـرتـه اإليـطـالـيـة
اتـفـقا مـاريـا كـريسـتـيـنـا ميـسـا 
عــــلى مــــذكـــرة تــــفـــاهم بــــشـــأن
مــســارات الــتــعــاون الــعــلــمي 
ـؤسسات وبرامج التـوأمة ب ا
اجلـامعـيـة والـزماالت الـدراسـية
ـشـتـرك والـبـحـثـيـة واإلشـراف ا
فضال عن تـنميـة بيـئة التـنسيق
والــتــفـــاهم لــبــلـــورة األنــشــطــة
ـؤتـمـرات الـعـلـمـيـة الـعـلـمـيـة وا

التخصصية). 
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مـشــيـرا الى ان (هـذا اإلجنــاز جـاء بـعـد جــهـود كـبـيـرة
بذلـتها احلكومـة بقيادة رئيس مـجلس الوزراء مصطفى
ثـلـة بالـوزارة  عـبر  تـوجـيهـات ومـتابـعة الكـاظـمي و
الوزيـر مهدي رشيـد احلمداني وبجهـود اللجنـة الوطنية
الــعــراقــيــة لــلــري والــبـــزل) وتــابع ان (مــا حــصل في
مراكش هـو يوم عـراقي بامـتيـاز ويشـكل إجنازًا كـبيرًا
حيث لبـلدنـا لم تسـتطيع سـوى دول قلـيلـة من حتقـيقه 
ـزيـد من سـتـشــكل اخلـطــوة حـافــزا كـبـيــرا لـتــحـقـيـق ا

ستقبل).  كاسب في ا اإلجنازات وا
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ـائــيـة في ادارج سـدة الــهـنـديـة ـوارد ا جنــحت وزارة ا
ي. وقــال خـلـيـة ونـواعــيـر هـيت  بــسـجل الـتــراث الـعـا
االعالم احلــكـومـي في بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس انه
(بجـهود حثيثة بـذلتها احلكـومة أثناء انعـقاد اجتماعات
اجمللس الـتنفيـذي الثاني والسـبع للـجنة الدولـية للري
ـغربـيـة أدرج كل من سدة والـبزل)في مـديـنة مـراكش ا
ة في محافـظة بابل ونواعـير قضاء هيت الهـندية القـد
ي لـلري) في مـحافـظة األنـبار في سـجل الـتراث الـعا

مصطفى غالب مخيف
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األربـعاء في اليوم األول من اجتماعات
حـكّام الوكالـة إثر عودته من طهران أن
"احملـادثات كانت بنّاءة لكـننا لم نتمكن
مـن الـــــتــــــوصـل إلى اتــــــفـــــاق رغـم كلّ
جـهـودي".وقال كـمالـوندي "نـحاول في
مـواجهة سلوك اجملـتمع الدولي تأكيد
حـقـوقنـا والتـصـدي للـصورة الـسـلبـية
الـتي يـحـاولـون أن يـفـبـركـوهـا ضـدّنـا.

يــقــول (الــغـربــيــون) إنــنــا نـســعى إلى
احلـصـول على سالح نـووي وأنه يجب
مـــنـــعـــنــا مـن ذلك بـــأي ثــمـن".وأضــاف
"الـصـنـاعـة الـنـوويـة صـنـاعـة اسـاسـيـة
ويــجب أن نــنـخــرط فـيــهــا. عـلــيـنــا ألّـا
نـسـتـسلـم وأن نواصل جـهـودنـا".وأبرم
االتـفـاق بـ إيـران من جـهـة والـواليات
ـتـحـدة وبريـطـانـيا والـصـ وروسـيا ا

االحــتــجـاجــات بــشـكـل شـبه يــومي في
مـنطـقة أصفـهان الـتي تعـاني بشدة من
ــيــاه.وكــان الــرئــيس اجلــفـــاف وشح ا
االيــراني ابــراهــيم رئــيــسي قــد الــتـقى
ـثـلـ من مـحـافـظـات أصـفـهـان ويزد
وســمـنــان في وقت ســابق هـذا الــشـهـر
ـــــشـــــاكل وتـــــعـــــهــــد بـــــايـــــجـــــاد حل 
ــــرشـــــد األعــــلى ــــيـــــاه.واعــــتـــــبــــر ا ا
لـلجمـهورية آيـة الله علي خـامنئي هذه
الـقـضــيـة مـشـكـلـة رئـيـسـيـة في الـبالد

بدون أي ذكر لالحتجاجات.
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كــمــا اتّـهــمت ايــران الـوكــالــة الـدولــيـة
ـعـاملـة تـميـيـزية بـعد لـلـطاقـة الـذرية 
أيــام قـلـيــلـة عـلـى اسـتـضــافـتـهــا مـديـر
الــوكـالــة رافـايــيل غـروسي فـي طـهـران
لف وقـبل اسـتئـنـاف احملادثـات حـول ا
الـنووي االيراني االثن في فيينا.وقال
ـنظمـة اإليرانية لـلطاقة الـناطق باسم ا
الـــذريـــة بــهـــروز كـــمـــالــونـــدي مـــســاء
اخلميس للتلفزيون الرسمي "إنّه واقع.
ال تُـعامل الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية
إيــران كــمــا يــجب وذكّــرنــا بــذلـك عـدّة
مــرّات".واعـتـبـر أن إيـران تُــعـامَل بـهـذه
ية خاضعة نظمات العا الـطريقة ألن "ا
لـتـأثـيـر الـدول الـقـويـة".وأصـاف "تـموّل
ـنـظمـات وتـضغط الـدول الـقـوية هـذه ا
عــلـيــهـا".ويـتــرقب اجلـمــيع اسـتــئـنـاف
ــفــاوضــات االثــنـ فـي فـيــيــنــا بــعـد ا
تعليقها منذ حزيران/يونيو ب إيران
ـشـاركـة في االتـفـاق والـقـوى الـكـبـرى ا
ـبـرم في 2015  فـي مـحـاولـة الــنـووي ا
إلنــــقــــاذه. وأعـــلـن رافـــايــــيل غــــروسي
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انيا من جهة أخرى ونصّ وفـرنسا وأ
عــلى رفع جـزء من الـعــقـوبـات الـدولـيـة
التي تخنق اقتصاد طهران مقابل احلد
بــشـكل كـبـيــر من نـشـاطـاتــهـا الـنـوويـة
ووضع بـرنـامجـها الـنووي حتت رقـابة
ــــتـــــحــــدة. اال أن صـــــارمــــة مـن األ ا
مـفـاعيل االتـفاق بـاتت في حكم الالغـية
مـنذ   2018 عـنـدما انـسـحبت الـواليات

{ طـــهـــران-(أ ف ب) - أطــلـــقت قــوات
ـسـيـل لـلـدموع األمن اإليـرانـيـة الـغـاز ا
بــيــنــمــا رشق مــتــظــاهــرون احلــجــارة
وأضـرمــوا الـنـار بـدراجـة لـلـشـرطـة في
مـديـنـة أصفـهـان احـتجـاجـا عـلى نقص
ــيـــاه  وفق مــا أفــادت وكــالــة فــارس ا
لألنباء أمس. وأضافت الوكالة أن نحو
 500شـخص جتـمـعـوا فـي مـجـرى نـهر
زايــنــدة رود اجلـاف الــذي يـعــبـر وسط
ـدينة ويعزو مزارعون جفافه لتحويل ا
الــسـلــطـات مــيــاهه الى مـحــافـظــة يـزد
اجملـــــاورة.وذكــــرت وكــــالــــة فــــارس أن
جـرافت عـمدتا الى تدمـير خط أنابيب
ياه من أصفهان الى يزد إضافة لـنقل ا
الـى ثالثة خزانات مـا أدى الى انقطاع
مـــيــاه الـــشـــفــة عن عـــدة مـــدن في يــزد
وإصـالحـهـا يـتـطـلب  48ســاعـة.وأطـلق
ـسـيل لـلـدمـوع رجـال الــشـرطـة الـغـاز ا
ــــتــــظــــاهــــرين الــــذيـن كــــانـــوا عــــلى ا
يـــرشــقــونـــهم بــاحلـــجــارة في شــوارع
بـالـقرب من مـجـرى النـهـر.وقالت وكـالة
ـتـظــاهـرين حـطـمـوا فــارس إن بـعض ا
نـوافـذ سـيارة إسـعـاف وأضرمـوا الـنار
في دراجـة نارية تابعـة للشرطة وبعض
االشـجـار.أمـا وكـالـة إيـسـنـا فـقـد أفادت
ـزارعــ والـســلـطـات عن اتــفـاق بــ ا
اخلميس لتوزيع  50 مليون متر مكعب
ـيـاه.وأضـافت أنـه عـلى الـرغم من مـن ا
ـئـات اجلـمـعة في االتـفـاق فـقـد جتمع ا
مـجـرى النـهر بـعـد دعوات عـلى وسائل
الـتـواصل االجتـماعي من قـبل "عنـاصر
مـشـبـوهة ومـعـادية لـلـثـورة" وتبع ذلك
حـــــدوث مـــــواجــــــهـــــات. وتـــــتـــــواصل
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اعـادت احلكومـة العـراقيـة نحو الف و 894 مهـاجرا عـالقـا على احلـدود البـيالروسية
بشكل طوعي على م رحالت استثنائية نفذها الطائر االخضر.

تـحدث بأمس وزارة اخلـارجية وقـال ا
أحـمـد الـصـحـاف في تـصـريح تـابـعـته
(الــــزمـــان) امـس إن (الـــوزارة تــــتـــابع
ـهـاجــرين الـعـراقـيـ تــطـورات مـلف ا
ـاضي وقـد مــنـذ مـنــتـصف حـزيــران ا
أجــرى الـوزيـر فـؤاد حــسـ اتـصـاالت
مــــوسّــــعـــة مـع نـــظــــرائه فـي االحتـــاد
وإســتـــقــبل عـــدداً مــنـــهم في األوربـي 
بـغـداد لبـحث  توفـير األمن والـسالمة
لـــلــمـــهــاجـــرين وقــطـع الــطـــريق أمــام
الـتي شـبــكـات تـهـريب وإجتـار الـبـشـر
كـانت ضالعة فـي هذه اخملاطر) وتابع
ان (الـوزارة أوعـزت لـسـفـارتي الـعراق
في مــوســكـو ووارشــو بـإيــفـاد الــفـرق
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة إلى أمـــاكـن وجــود
ــهـاجــرين وتــقـد الــدعم الالزم لـهم ا
والــــتــــنــــســــيق مـع الـــســــلــــطــــات في
بـــيالروســـيــا ولـــيــتـــوانــيـــا والتــفـــيــا
وبـولـنـدا) مؤكـدا ان (الـوزارة حرصت
مـــؤخــراً مع تــصـــاعــد الــهـــجــرة عــلى
الـتنسيق العاجل مـع اجلهات الوطنية
وجنـحت بـإعـادة ـبــادرة وأخــذ زمـام ا
ــهـاجــرين ضـمن عــدد من الـرحالت  ا

حــــــــيـث كـــــــانـت االولـى بــــــــواقع 431
والثانية  176 والثالثة   435 والرابعة
كـانت يوم امس بـنحو  431واخلـامسة
ســتــكــون الــيــوم  وتُــقل  430لــيــكــون
مـجمـوع العـائدين طـوعيّاً   1894الفـتا
الـى ان (الوزارة مسـتمرة في جـهودها
الـتي وعـدت بـها إلتـمـام مسـار الـعودة
حـرصـاً مـنــهـا عـلـى تـوفـيـر الــطـوعـيّــة
ألمن وسـالمة ـكـنـة أعـلى اسـتـجـابـة 

عــددا مـن قــاطــني اخملــيم إن (الــوزارة
تـتابع بـشكل مـستـمر وضع الـنازح

وتـعـمل عـلى تـأم حـاجـتـهم) مـؤكدة
ان (هــنـــاك مــبــادرة من ديــوان الــوقف
بـالتعاون مع الوزارة  تهدف إلى منح
مـليون دينار لكل عـائلة ترغب بالعودة
طـوعـيـا إلى مـنـاطـقهم)  واضـافت انه
ـكن للوزارة قبـلة ال  ـرحلـة ا (خالل ا
تـــقـــد الـــدعم لـــلـــنـــازحـــ وتـــأمـــ
احــتــيــاجــات اخملــيــمــات بــسـبـب قــلـة
ـاليـة) ولفتت إلى ان الـتخـصيـصات ا
(الوزارة تمكنت من إنهاء ملف النزوح
وإغـالق جــــــمــــــيـع اخملــــــيــــــمــــــات في
احملـافـظات بـاسـتثـنـاء مخـيم اجلـدعة
ــحــافـــظــة نــيـــنــوى الــذي اخلـــامس 
ـقبـلة فضال عن سـيغـلق خالل األيام ا
 26 مـــخــيـــمــا في إقـــلــيم كـــردســتــان
وبـالـتالي فـأنه من الصـعب جدا تـقد
ــسـاعــدات لــهـذه اخملــيــمـات الــدعم وا
ـوجودة وتـأمـ حـاجة فـئـة الـعنـايـة ا
فــيـهـا بـظل هــذه األزمـة) واسـتـطـردت
بادرة تـتضمن أيضا حل بـالقول ان (ا
ـشاكل االجتمـاعية والعـشائرية التي ا
حتـــول دون عــودة بــعـض الــنــازحــ

وذلـك من خالل تـسـويـتـهـا بدفـع الـدية
أو الــفــصل الــعــشــائــري نــيــابــةً عــمن
يـعـانـون من مـشـاكل عشـائـريـة بـشرط
أن ال تـكـون قـضـايـة إرهـابـيـة). وكـانت
جـابـرو وكـمـبش قـد عـقـدا اجـتـماع مع
مـحـافظ الـسـلـيـمـانـيـة هـڤـال أبـو بـكـر
لــبـحث أوضـاع الـنــازحـ وغـلق مـلف

النزوح واخمليمات هناك.
مـجــمــوعـة من وكــرم نــادي الـعــلــويــة 
الــنــســاء األيــزيــديــات الــنــاجـيــات من
قـبضـة عصـابات داعش . وقـال النادي
فـي بــيــان تـــلــقــته (الـــزمــان) امس انه

ــســؤولــ في (بـــحــضــور جــمع مـن ا
نظمات اجملتمع دير العام  مـقدمتهم ا
ـثلـية ـدني أشـرف الدهـان ورئيس  ا
أقـــلــيم كـــردســتـــان في بـــغــداد فــارس
عــيـسى ومــحـافـظ مـيـســان عـلى دواي
والـســفـيـر الـكـويـتي لـدى بـغـداد سـالم
الـزمانان كـرم النادي عـددا من النساء
االيـزيديات الناجيات من قبضة داعش
خالل حـفل شـهد الـقاء كلـمات تـضامن
ــكـونـ االيـزيـدي والـتـركـمـاني) مع ا
واضــاف ان ( رئـيس الــهـيــئـة االداريـة
لــلـنـادي شـامل الــعـاني  وزع الـهـدايـا

ـــكـــون االيـــزيــدي بـــ الـــنـــســـاء من ا
تـــضــامــنـــاً مع قــضـــيــتــهم وعـــرفــانــاً
بــصـمـودهم بـوجه مــا تـعـرضـوا له من
ظــلم كــبــيــر). وكــانت وزارة الــنــقـل قـد
تـــكــفـــلت بـــنــقل عـــدد من الـــنــاجـــيــات
األيــزيـديـات من أربـيل الى بـغـداد عـلى
مــ الــنــاقل الــوطــني.وقــال بــيــان انه
(اســتـنـاداً لـتـوجـيــهـات الـوزيـر نـاصـر
تضـمنة اإلسـتجابة حـس الشـبلي وا
لـلتعليمات الـصادرة عن األمانة العامة
جملـلس الـوزراء بتـأم نـقل الـناجـيات
األيــزيـديـات عـلى مـ الــنـاقل الـوطـني

ـهـاجـرين). واعـلـنـت الـشـركـة الـعـامة ا
لـلـخــطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة الـتـابـعـة
لــوزارة الــنــقل اول امس  تــسـيــيــرهـا
رحـلت جويـت استثـنائيت  إلجالء
ــواطـنــ الـعــراقـيــ الـعــالـقــ بـ ا

احلدود البيالروسية البولندية.
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وقـال مـدير عـام الـشركـة عـباس عـمران
فـي بــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس انه
(اســتـنـاداً لـتـوجـيــهـات الـوزيـر نـاصـر
حــســ الــشــبـلـي وبـعــد اســتــحــصـال
ـــوافـــقــات الـــرســـمــيـــة من اجلـــهــات ا
اخملتصة  تسيير رحلت مباشرت
مـن مـطـار بـغــداد الـدولي الى مــيـنـسك
ــواطــنــ الــعــالــقــ هــنـاك) إلجالء ا
وأضـاف انه ( تـوفـير كـافـة اجلوانب
الســيـمـا ــطـلــوبـة خلــدمـة الــوافـدين  ا
وانــهم يـعـانــون من اوضـاع إنــسـانـيـة
حـرجـة). وتـفـقـد الـرئـيس الـبـيالروسي
ـــركــز ا ألـــكـــســنـــدر لـــوكـــاشـــيــنـــكـــو 
الــلـوجـيـسـتي الــذي تـمت إقـامـته قـرب
حــدود بـــلــده مع بــولــنـــدا الســتــقــبــال
ـهاجـرين الراغبـ في دخول االحتاد ا
األوربي. وقـال لوكاشـينكـو ان (الزيارة
تــهــدف لالطالع عـلـى ظـروف مــعـيــشـة
ـركـز الـذين يـبــلغ عـددهم نـحـو نــزالء ا
ألــفي شــخص). وفـي الـســلــيــمــانــيـة 
ـهجـرين إيڤان زارت وزيـرة الهـجرة وا
فــائق جـابـرو يــرافـقـهــا رئـيس ديـوان
مــخـيم الــوقف الــسـني ســعــد كـمــبش 
. ونـقل بــيـان تـلــقـته آشــتي لـلــنـازحــ
(الـزمان) امس عن جـابرو خالل لقـائها

قـامت إدارة الـشركـة العـامة لـلخـطوط
اجلـوية الـعراقيـة بنـقل الناجـيات على
رحــلــتــهـا من مــطــار أربــيل الى مــطـار
بـغداد الـدولي) بـدوره  قال مـدير عام
الـشـركـة عـبـاس عـمـران انه ( تـوفـير
ـطلـوبة لـهن على م كـافة اخلـدمات ا
طلوبة الـرحلة وتهـيئة جميع األمـور ا
لــنــقــلــهن خالل رحــلــة عالجــهـن الـذي
سـيجـري في بغداد) مـؤكدا (إسـتعداد
الــشــركــة لــتــقــد واجــبــهــا الــوطــني
واإلنــســانـي إجتــاه مــخــتــلف شــرائح

اجملتمع).

ـتـحـدة مـنه أحـاديـا في عـهـد الـرئيس ا
الـسـابق دونـالـد تـرامـب وأعـادت فرض
عـقـوبـات قـاسـيـة عـلى إيـران.وردا عـلى
ذلـك بــدأت إيــران عـام  2019الــتــراجع
تـــدريـــجــــا عن تـــنـــفـــيــــذ الـــعـــديـــد من
ـوجب االتفاق. الـتزامـاتها األسـاسية 
وفي حــ تـتـهم الـدول الـغـربـيـة إيـران
بـ"انــــتـــهــــاك" االتــــفـــاق مـن خالل هـــذا
الــتـراجع تـؤكـد طـهــران أن خـطـواتـهـا

"تعويضية" بعد االنسحاب األميركي.
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وسـتشارك في مفـاوضات فييـنا طهران
والــــــدول الــــــتي ال تــــــزال طــــــرفًــــــا في
االتــفــاقــيــة فــيـمــا ســتــكــون مــشــاركـة
تـحدة غيـر مباشـرة.اجلمعة الـواليات ا
وقــبل أيــام من اسـتــئـنــاف مـفــاوضـات
فــيـيـنـا أكـد وزيــر اخلـارجـيـة اإليـراني
حـسـ أمـيـر عـبـد الـلـهـيـان في اتـصال
هــاتــفي مـع نـظــيــره األوروبي جــوزيب
بــوريل انه "اذا كــانت االطـراف االخـرى
مـستـعـدة للـعودة الى كـامل التـزاماتـها
ـمـكن ورفع الـعـقـوبـات فـسـيـكـون من ا
الــــــتـــــوصـل الى اتــــــفــــــاق ايـــــجــــــابي
وفـورا".وأضـاف انه في مـطـلق األحوال
"سـنـشارك في مـحـادثات فـيـينـا بـحسن
نــيـة وبــجــديـة".وطــالب عــبـد الــلـهــيـان
مــجـددا "بــضــمـانــة جـديــة وكـافــيـة" ان
ـــتــحــدة لـن تــنـــســحب من الـــواليــات ا
االتـفـاق بـعـد اآلن.من جـهـته أكـد بوريل
كـمـا ورد في بـيان اخلـارجـية اإليـرانـية
ان "الـوسـيلـة الوحـيـدة لرفع الـعقـوبات
ـسار هـي إعـادة االتفـاق الـنـووي إلـى ا

الرئيسي". ≈ÃU−²Š∫ إيرانيون خالل إحتجاجات في أصفهان

ــمـرضـ من ضــمـنــهـا دار لألطــبـاء وا
ـرافق األخرى) وتابع ان وغـيرها من ا
(الــشـركــة بـانــتـظــار اكـمــال االجـراءات
الالزمة من قبل ادارة احملافظة للشروع
شـروع). كمـا بحث اخلـفاجي بـتنـفيـذ ا
ناطق احمللية مع مـدير برنامج تنمية ا
تـوأمة ـتـحـدة شتـيـفـان شمـيت  لال ا
بـلـدية الـنـاصـرية مع بـراتـو االيطـالـية.
وذكــر الـبــيـان ان (اخلــفــاجي بـحث مع
مـــلـف تـــوأمـــة الـــبـــلـــديـــتــ شـــمـــيت 
من نظمة  والنشاطات التي ستنفذها ا
بـــيــنــهـــا مــشــروع تـــدويــر الــنـــفــايــات
واالســـــتـــــفـــــادة مـن خـــــبـــــرات الــــدول
ـتقدمة) واكد اخلـفاجي ان (احملافظة ا
عــلى اســتــعـداد لــتــقـد الــتــســهـيالت
لـــلــمــســاهـــمــة في اجنــاح ــطـــلــوبــة  ا
ـا يـحـقق االهـداف الـبـيـئـية ـشـروع  ا

والصحية). 
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قــــرر مــــحــــافظ ذي قــــار احــــمـــد غــــني
اخلـفاجي  تـعطـيل الدوام الـرسمي في
جــمـيع دوائــر احملـافــظـة الــيـوم االحـد
تـزامـنـا مع الـذكـرى الـسـنـويـة لـشـهـداء
جــســر الــزيــتــون. وقـال اخلــفــاجي في
بـيان مقـتضب تلـقته (الزمان) امس انه
ـناسبة مرور الذكر السنوية لشهداء )
جـسـر الـزيـتـون  تـقـرر تـعـطـيل الـدوام
الـــــرســـــمي يـــــوم االحـــــد في جـــــمـــــيع
مــؤســـســات احلــكــومـــة بــاحملــافــظــة).
وتــرأس اخلـفـاجي  إجــتـمـاعــا ً امـنـيـاً
بـحـضور قـائـد عـملـيـات سومـر الـفريق
الـركن سـعد حـربيـة وعـدد من القـيادات
األمــنــيــة والـــعــســكــريــة الــعــامــلــة في
احملـافظة.وقـال اخلفاجي ان (االجـتماع
نــاقش واقـع احملــافـظــة االمــني وســبل
ـوضـوعـة ومـعـاجلة حتـديث اخلـطـط ا

اي مشاكل قد تنشأ مستقبال).
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مـشيـرا الى ان (االجتـماع اكـد استـقرار
األوضـــاع األمـــنـــيــة فـي ذي قــار ودعم
واســنــاد الــقـوات األمــنــيــة لـعــمــلــيـات
االعــمــار اجلــاريــة بـشــكل مــتــصــاعـد).
واعــلن احملـافـظ في وقت سـابـق تـبـرع
شــركـة الــدانـة الــكــويـتــيـة لــلـمــقـاوالت
بـإنشاء مسـتشفى تخـصصي في قضاء
سـوق الشيوخ.وقال أن (الشركة اعلمت
احملــافــظــة حــسب مــخــاطــبــة رســمــيـة
مـــوافــقـــتــهـــا عــلى بـــنــاء مـــســتـــشــفى
تــخـصـصي فـي قـضـاء ســوق الـشـيـوخ
وحـسب اخملـطـطـات سـعـة  200ســريـر 
ـقـدمـة) مـبـيـنـا ان (الـشـركـة اكـدت ان ا
سـتشفى مالحـق اضافيـة ستنـشأ مع ا
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دوالب هـواء احلـياة  لـيس دائـمـا بـاجتـاه واحـد  مـرات يـنـقـلك بـاجتـاه االمام  واخـرى الى
ـاضي عاكسني  هذا الدوالب  وسحب سعـادة كنتُ اتمناها تتمثل اخللف  وفي االسبوع ا
بلـقاء احـبة من زمالء واسـاتذة كـليـة االعالم بجـامعـة بغـداد  حيث تـمت دعوتي الى حـضور
مـؤتمـرها الـعلمي الـرابع عشـر محـليـاً والثـالث دوليـاً  للـحديث عن جتـربتي وخـبرتي الـذاتية

ضمن عدد من الزمالء االفاضل  حتت عنوان " اإلعالم واألزمات". 
لم البـي الدعـوة  بـسـبب طـار أسـري احـرجـني جدا  جـعـلـني اغـيب جـسـدا  لـكن عـقلي
ووجداني بقيا يـدوران في اروقة هذه الفعالية العراقـية والدولية التي خصص لها يومي -23
 24تشـرين الثاني احلـالي  غير إنـها استـمرت عـبر منـصاتهـا االلكتـرونية الى ايـام الحقة 
ؤتمـر  مؤكـدة  بذلك جناحـاً علـميـاً كبيـرا  وإعالميـا واسعاً  فـالعـنوان الذي على هامـش ا
ـشاركة باحث من دول ؤتـمر  وهو " االعالم وادارة االزمات احمللـية والدولية "  افتتح به ا
دى  فُرشت عليها بحـوث علمية  امتألت رصانة  عربية واقليـمية  كان سجادة شاسعـة ا
جاالت االعالم وحتـدياته بشكل الفـت وعميق .. منـها " دور الصحـافة اثناء أعـدها باحـثون 
ــعـاصـرة لالزمـات االزمــات  الـصـحـافــة االلـكـتــرونـيـة اثـنــاء االزمـات  احلـرب الـنــفـسـيـة ا
الـعالقـات الـعامـة وتـشـكيل الـصـورة اثـناء االزمـات اعالنـات الـتـوعيـة اثـنـاء جائـحـة كـورونا
حـمالت العالقـات العـامة اثـناء االزمـات اهتـمام الـفضـائيـات باألزمـات جمـهور الـفضـائيات
باألزمـات االذاعة والـتلـفزيـون وادارة االزمات  وهي بال شك بـحوث ومـناقـشات مـهمـة جدا

في واقعنا الراهن . 
ؤتمر أ. د عـمار طاهر عميـد كلية االعالم في اجللسـة االفتتاحية  اطلعتُ على كلـمة رئيس ا
فـكـانت صـورة ألمـنـيـات وطـمـوحـات عريـضـة االهـداف  السـيـمـا قـوله ان " االنـسـان البد ان
يسـخر االعالم  وسـائله وادواته ويـكرسهـا في خدمـة اجملتمـع عن طريق الرسـائل االيجـابية
زمنة ويكون طرفا في احلل ال جزء من وطرح احللول الواقـعية إلشكالياته اليومية واالزمات ا
ؤتمر الـعلمي الدولي الثالث لكليـة االعالم في جامعة بغداد بالتعاون مع شكلة  ..”وان  ”ا ا
بـ احلـكـمـة ومـنـصـة (أريـد) يـتـنـاول موضـوعـا مـهـمـا وهـو الـعالقـة بـ االعـالم واالزمات 
فـالـتــحـديـات الــتي تـواجه االعالم بــالـوقت الـراهـن جتـعـله في حــالـة تـفــاعل مـســتـمـر مع كل
ـعـطيـات عـلى االرض وال سـيمـا اجملـاالت السـيـاسيـة واالجـتـماعـيـة واالقتـصـادية في بـلـدنا ا

احلبيب العراق بعد ان اضحى صناعة مهمة ال تستغني عنه الدول.”
لقـد كان لـلجـنة الـعلـميـة لـلمـؤتمـر التي رأسـها أ. د عـلي الـشمـري   كمـا افادني الـكثـير من
ـنصـات اإللـكتـرونـية   دورا في زمالئي الـذين شـاركوا فـي اجللـسـات احلضـوريـة او عبـر ا
ناقشات التي افضت الى ؤتمر ضمن أطر علمية اتسمت بفسحة ا بلورة اهداف وسيـاقات ا

قناعات مشتركة ب اجلميع .
وقـد جـسـد أ. د. الشـمـري  رؤاه لـلـمـؤتمـر بـقـوله عـنـد االفـتتـاح ان  "كـلـيـة االعالم تـؤكد في
وسعة وورشـها وفعالـياتها الى التـكامل مع اجملتمع نشاطـاتها العـلمية ونـقاشاتهـا البحثيـة ا
ختلف مـسمياتـها ومهامـها التخاذ دور حـيوي وفعال يـساهم في ايجاد ومؤسـسات الدولـة 

حلول لالزمات واالرتقاء بالبلد" 
ينبغي عـليّ  بعد ان اشرت الى اعتـذاري عن احلضور  ان اشيـد باجلهد الكـبير الذي بذله
ـؤتمـر من خالل تـأكـيد جـمـيع الـزميالت والـزمالء واالصـدقـاء في كلـيـة االعالم  في جنـاح ا
شاركـ العـراقي والـعرب   فـألى جانب الـذين ذكرتهم في سـموعـات التي وردتـني من ا ا
ـؤتـمـر ووحدة سـطـوري آنفـاً  كـان لـرئاسـة الـلـجـنة الـتـحـضـيريـة ورؤسـاء وأعـضـاء جلان ا

ؤتمر ..انه  جهد اثار اعجاب اجلميع . االعالم والعالقات  مواقف مشهودة في تألق ا
ـديات الـتطـور  هم  أقـوياء وكـأنني اشـاهدهم لقـد تأكـد لي إن احلـا 
يـقـتـاتـون من األمـنـيات واألحالم  ويـعـمـلـون بـجـهد ذاتـي لتـحـقـيـقـها 
واتمـنى ان تكـون خطوة كـليـة االعالم  بجـامعـة بغداد  نـبراسـا لبـقية
اجلـامـعـات والـكـلـيـات احلـكـومـيـة واالهـلـيـة  آمـلـ ان نـشـهـد الحـقـا
مؤتمرات علـمية وثقافية في كل التخـصصات  حتظى باهتمام محلي

ودولي  مثلما فعلت كلية االعالم.. االم .

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

مسافر في مطار األردن
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لـعلمـاء.وقالت الوزارة في بـيان "سجلت
إصــابـة لـدى شــخص عـائـد من مالوي"
مـشيرة إلى االشـتباه ب"حالـت أخري

لـــدى شــخــصـــ عــائـــدين من اخلــارج"
وضـعا في احلجر الـصحي.واألشخاص
الـثالثة ملقحون ضد كوفيد- ?19لكن لم
حتـــدد الــــوزارة عـــدد اجلـــرعـــات الـــتي
تــلـــقــوهــا.في أعــقـــاب اإلعالن اجــتــمع
رئــيـس الــوزراء اإلســرائــيــلـي نــفــتــالي
بــيـنـيت مع مــسـؤولي الـصـحــة الـعـامـة
وحـكومـته لتـقيـيم وضع كـوفيد - 19في
الـبالد. وقال بيـنيت في مؤتـمر صحافي
"هـناك حالة واحدة مؤكدة وثالث حاالت
أخـرى مشتـبه بها حالـيا نقوم بـالتحقق
زيد". وأضاف مـنها ونعـتقد أن هنـاك ا
"ســيـتم شـراء عـشــرة ماليـ فـحص بي
سي آر   PCR لــتـــشــخــيص الــنــســخــة
ـتـحورة اجلـديـدة بشـكل دقـيق".وأشار ا
ـتحـور مقـلق للـغايـة" مضـيفا الى أن "ا
"لـن جنـازف. ســيــكــون هــنـاك ثــمن لــكن
األولــويـة حلـمــايـة مـواطــني إسـرائـيل"
مـــــوضــــحـــــا أن هـــــنــــاك بـــــحــــثـــــا "في
ـواجهة احتمال سـيناريوهات مـختلفة" 
تـحور اجلـديد.وقـال بيـنيت أن تـفـشي ا
"كل شخص مكث في دول إفريقية حتى
إذا وصـل إلى إســـــرائــــيـل من وجـــــهــــة
أخـرى مُطـالب بالتـوجه فورًا للـخضوع
لــفــحص كــورونـا عــلى أن يــدخل بــعـده
مـبـاشـرةً إلى حجـر صـحي حـتى صدور

النتيجة".

وزارة اخلــارجــيــة األردنـيــة هــيــثم أبـو
الـفول يـبلغ عـدد أبناء اجلـاليـة األردنية
فـي جــــنــــوب إفــــريــــقــــيــــا نــــحــــو 370
أردنـيا.وأعلن عـلماء فـي جنوب إفـريقيا
اخلــمـيس اكــتـشـاف "مــتـحــوّرة جـديـدة
مــثــيـرة لــلــقــلق في جــنــوب إفـريــقــيـا"
ـــــــتـــــــحّــــــورة مـــــــشـــــــيـــــــرين الـى أن ا
+بي. +1.1.529 تـظهر عددا مرتفعا جدا
من الــطـفـرات" و"قـادرة عـلى أن تـنـتـشـر
بـسرعة كـبيرة".وأعـلنت منـظمة الـصحة
ـية اجلـمـعـة أنهـا ال تـنـصح الدول الـعـا
راهـنـا بفـرض قيـود علـى السـفر بـسبب
ـتـحـورة اجلـديـدة لـكـورونـا في غـياب ا
سـتـوى انـتقـالـهـا وشدة الـفـهم احملـدد 
عـــدواهــا بـــعــدمـــا رصــدت فـي جــنــوب
إفــريـــقــيــا.وارتــفع عــدد اإلصــابــات في
اضـية األردن خالل االسـابـيع القـلـيلـة ا
لـتـبـلـغ نـحو  4500 يـومـيـا. وحـتى اآلن
جتــاوز عــدد األشــخـاص الــذين تــلــقـوا
جـرعـتي اللـقاح  3,7 مـالي شخص من
ـمـلـكـة الـبـالغ عـددهم مـجــمـوع سـكـان ا
ـمـلـكة عـشـرة ماليـ نـسـمة.وسـجـلت ا
حـــتى اآلن أكــثــر من  936 ألـف إصــابـة
بــفــيـروس كــورونــا وأكــثـر من  11 الف

وفاة. 
كـما أعـلنت وزارة الـصحـة اإلسرائـيلـية
اجلــمــعــة أنـــهــا ســجــلت في إســرائــيل
تـحورة اجلديـدة لكـوفيد-19 إصـابة بـا
ـرصودة في جـنوب إفريـقيـا والتي قد ا
تـكـون أشـد عـدوى من سـابـقـاتـهـا وفـقًـا

ونـامـبيـا وإسواتـيني وبـوتسـوانا وذلك
إعـتباراً من يوم األحد".وبحسب الوزارة
"سـيتم حجر األردنيـ القادم من هذه
ـدة  14 يـومـا الــدول حـجـرا مـؤسـسـيـا 
وعـلى نـفـقـتـهم اخلاصـة وبـغض الـنـظر
عن نـتـيـجـة فـحص الـكـشف عـن كـورونا
ـــطـــارات األردنــــيـــة أو في الـــدول فـي ا
الـقـادمـ مـنهـا".وأشـارت الى أن الـقرار
ـتــحـور اتــخــذ "لـلــحـد من دخــول هــذا ا

اجلديد إلى األردن".
W− d³   öŠ—

وقــال رئـــيس مــجــلـس هــيــئــة تـــنــظــيم
ــدني هــيـثـم مـســتــو لـقــنـاة الــطــيـران ا
ـملكـة" الرسمـية اجلمـعة إنه "ال يوجد "ا
رحـالت مـبـرمــجـة بــ الـبــلـدين (األردن
وجـنـوب أفـريـقـيـا) وال حتـى بتـوقف في
دولــة ثــالــثــة".وبــحـسـب الـنــاطق بــاسم

{ عــمــان-(أ ف ب) - أعــلن األردن أمس
مـنع دخـول الـقـادمـ من عـدد من الدول
ــمـلــكــة إال بـعــد مـرور األفــريــقـيــة إلى ا
إســبـوعــ عـلى مــغـادرتـهـم هـذه الـدول
تـحورة اجلديدة من نع وصول ا وذلـك 
فـــــــــيــــــــروس كــــــــورونـــــــــا إلـى أراضي
ــمـلـكـة.وبـنــاء عـلى تـوصـيـة من وزارة ا
الـصـحة قـررت وزارة الداخـلـية األردنـية
في بـــيــان اجلــمــعــة "مـــنع دخــول غــيــر
األردنــيــ الـقــادمـ من هــذه الـدول إالّ
بـعد مرور  14يـوما على مغـادرتهم لهذه
الـدول إلـى دول أخـرى ال يـتـواجـد فـيـها
ــتـحــور اجلـديــد واعـتـبــارا من األحـد ا
ــــــــقــــــــبـل".وأوضــــــــحـت الـــــــوزارة إن ا
"اإلجــراءات االحــتـرازيــة أتــخــذت بـحق
الـــقــادمــ من دول: جـــنــوب إفــريـــقــيــا
ــبــابــوي ومــوزمــبــيق ولــيــســوتــو وز

احمد غني اخلفاجي 
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شيش بيش  هـذا هو الـوصف الذي أظنـه مناسـبا لـلكثـير من الـبرامج االذاعيـة والتـلفزيـونية
قدمـيها حـرية شغل ـضام تـافهة  ومـنها مـا يتـرك  الـتي تبـثها وسـائلنـا احملليـة  برامج 
أوقاتها بـأي كالم  وخصوصا االذاعية منها  ال أريد أن اسـمي لكي ال يعد تشهيرا بزمالء
هنة  او النيل من مـقدم ال يجيدون الـعربية الفصحى  وال يـفرقون ب فاعلـها ومفعولها ا
ا يخدش  فيجدون في اللهجة العامية مهربا  ال معيار عندهم للقول  وبال تردد يتفوهون 
احلـيـاء   وكأنـهم ليـسوا أمـام عمـوم الـناس  بل في حـديث شخـصي يـتبـادلونه في مـقهى 
بـرامج تـفـتــقـد الى االعـداد واألهـداف  يـظن أصـحــابـهـا ان الـكـفـاءة تـتــمـثل ( بـالـفـهـلـوة ) 
والترفيه يتحقق بالثرثرة  وما يحزنك ان بعضا من اجلمهور يراها هكذا  فسرعان ما تدير

احملطة الى غيرها  واألغلب عربية او أجنبية ناطقة بالعربية .
 مـا عـاد الـكالم بـنـافع مـع ادارات هـذه الـوسـائل الـتي حـوّلت اســتـوديـوهـاتـهـا الى كـوفـيـات
مـفـتـوحــة عـلى الـهـواء الـطـلـق  بـالـرغم من الـهـمـســات الـعـلـمـيـة الـتـي صـدحت بـهـا حـنـاجـر
ـؤتـمرات والـنـدوات وحلـقـات النـقـاش  وكـنا حـسـبنـا هـذه االدارات على تـخـصصـ في ا ا
صفـوة القـوم  فـعلـقنـا علـيهـا اآلمـال العـراض  فاذا بـها تـتمـيع مع هـوى اجلمـهور ورغـباته
ـشكلة ان ومـيوله  وتتنـصل عن مسؤولـياتهـا في االرتقاء به الى مـا يجب أن يكـون عليه  وا
اجلمـهور بـطبـيعـته ميـال للـبرامج الـتي ال تسـتدعي مـنه جهـدا ذهنـيا لـلتـفكيـر  كمـا انه ليس
بالضرورة قـادرا على حتديد حاجـاته اجلوهرية  بل هنـاك من ال يدركها  وال يعرف من أي
ؤمـن بدور االعالم في بـناء مجـتمع صدّعت نـاهل يشبـعها  وهـذه مسـؤولية االعالمـي ا ا

نسيجه حلبات الصراع الفضائية  والتافه من الكالم .
لكن الـتجربـة كشفت بـوضوح ان االستـحواذ على جـمهور واسع بـصرف النـظر عن الـطريقة
ا يرغب  وان كان ما يهوى هو كل ما يـشغل تلك االدارات  وليس هناك أفضل من الهائه 
سـتقبله سـطحيـا ويتعـارض مع التنـشئة احلـقيقيـة  بينـما نتـطلع الى حتفـيزه على الـتفكـير 

ا يجري .  واثراء ثقافته واحاطته 
االعالم لـيس مهـنـة فحـسب  ومـتـوهم من كان يـظـنهـا كـذلك  بل هو رسـالـة يراد بـهـا غرس
عـنى ان مهـمة ثقـافة مـسـتنـيرة في اجملـتـمع  وحتريـره من التـخلـف  وتوعـيته بـقضـايـاه  
وسائل االعالم االرتـقـاء بـاجلمـهـور الى مـستـواهـا الذي نـفـتـرضه نخـبـويـا  هكـذا كـان عمل
األوائل في بالدنـا الـعربـيـة  ولـيس النـزول بـالـوسائل الـى ثقـافـة الشـارع . والـسـؤال هل ما
زالت النخبـة هي من تقود هذه الوسائل ? الواقع يشـير الى ان النخبة تفتت وذابت  ولم يبق
مـنهـا سوى القـليل  مـقابل غزو الـطارئـ وبلوغ مـراكزهـا القيـادية  وعـندما يـبلغ الـطارئون

سؤولية االجتماعية الفاحتة . مواقع القيادة أقرأ على ا
فغالبية وسـائلنا االعالمية باستثناءات معدودة اطلقت بدواعي شخصية وحزبية ضيقة وليس
ضامـ التي من شأنـها تنـمية اجملـتمع ليـست من شواغل الـقائم ألداء رسالـة ساميـة  وا

ـضمـون السيـاسي وما يـعد ترفـيها  ا هو تـنمـوي لصالح ا عـليـها  فال تسـتغـرب خلوهـا 
عـانيه النفسـية  خالصة القول ان الطـارئ عززوا التخلف وهو أبعد ما يـكون عن الترفيه 

ا هو فيه  .  وحجبوا رؤية الناس عن قضاياها  والبلد عن امكانية انتشاله 
قراطـيا  لكن هـذا ال يعني ترك االعالم  نـدرك أهمية الـتعددية االعالمـية بوصـفها مظـهرا د
سـائبـا وبحـسب أهواء الـطارئـ  ألننـا في النـهايـة لن نحـصد سـوى عقـول سطـحية وأذواق
فــجـة  ومالمح ذلـك بـدأت بــالـتــشـكل  مــا يــقـتــضي اعـادة الــنـظــر بـاألداء
ا تـبثه من مضـام سيـاسية االعالمـي  والزام وسائـله بنسب مـحددة 
او تنـموية او تـرفيـهية وغـيرها  كـما ألزمـناهـا باالبتـعاد عن كل ما من
شأنه تفرقـة اجملتمع  وليس في ذلك تقييدا حلريتها  أما  كيف نلزم
اداراتهـا بـذلك  فـهذا مـا يـجب ان تفـكـر به جهـات الـرصد االعالمي
عنويـة قد تكون الـتي يفتـرض بها حمـاية اجملتمع  فـأضرار السـلع ا

أبلغ من السلع الغذائية . 

UNÐUO½√ sŽ W×¹d'« wŽU _« dÒAJð ULMOŠ

kmkinfo@gmail.com

œuL×  ÕUH

ـتهـا الـبشـعة في حيـنمـا تُـكشـر االفعى اجلـريـحة عن انـيابـهـا السـامة وهي تـتـرنح حتت هز
سباق الوطنـية الذي كشف حقيـقتها امام اهلـنا في الوسط واجلنوب تـعلم جيدا ان مصائب
ا تـنحـصر بـهؤالء الـقتـلة الـذين اغتـالوا خـيرة شـباب اهـلنـا في تظـاهرات تـشرين العـراق ا
وقـتلـوا بـقنـاصيـهم اعـز فلـذات االكبـاد من احـرار بغـداد والوسط واجلـنـوب على ايـدي  هذا
ـئات عمليات الـتصفية الحـرار العراق ال لسبب اال النهم ـلطخة اياديه  الفصيل االرهابي ا
ـا  تـخـريب وحـرق لـلـدوائـر ابـنـاء  بـررة لـوطـنـهم وشـعـبـهم عـبـروا عن رإيـهم بـحـضـارة دو
الـرسـمـيـة كـمـا فــعل امـثـالـهم من االرهـابـيـ في سـلـيـمـانـيـة الـثـقـافـة

واحلضارة. 
ليطمئن شعبنا في كوردستان والعراق ان فلذات اكبادنا من الطلبة
في الـقـلـوب والـعـيـون وان جـدار كــوردسـتـان لن يـخـتـرقه شـرذمـة

خارجة عن القانون من شذاذ االفاق.
ستشار االعالمي في مكتب الرئيس مسعود بارزاني { ا
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بـاشـرت الـعـتبـة احلـسـينـيـة بـتـحويل
مـركـز الـشفـاء لـلـعنـايـة والـطوار في
كــربالء الى مــركـز مــتـخــصص لـعالج
مــصـــابي (كــورونــا) بــنــظــام الــغــرف
ـنـعـزلـة دعـما لـلـمالكـات الـطـبـية في ا

مواجهتها لتلك اجلائحة.
وقـال رئـيس هيـئـة الصـحـة والتـعـليم
الـطبي في العـتبة احلـسينيـة الدكتور
سـتـار الـساعـدي في تـصريح امس ان
ـركز اصبح عبارة عـن غرف منعزلة (ا
لـ  54غـرفـة بـاالضـافـة الى اسـتـحداث
ـمرض فضال عن مـنظـومة استـدعاء ا
ــركـزة وجــود  12ســريــرا لـلــعــنـايــة ا
واسـرّة لــغـسـيل الـكـلى). مـضـيـفـا انه
( تـوفـير مـختـبـر واشعـة واستـقدام
مالكـات طـبـيـة متـخـصـصة بـالـتـعاون
ـــشـــتــرك مـع دائــرة صـــحـــة كــربالء ا
وبـاشراف الـعتـبة احلسـينـية لـضمان
ؤمل نـوعية اخلدمة للمواطن ومن ا

قبل). افتتاحه مطلع الشهر ا
ونــظم نـاشــطـو كــربالء حـمــلـة لــنـشـر
الــــصـــور في شــــوارع كـــربالء وازقـــة
دني ايـهاب الوزني ـدينـة للنـاشط ا ا
الـذي اغـتالـته عـناصـر مـجهـولة خالل
ــديـــنــة حتت ــاضــيـــة وسط ا ـــدة ا ا
عـنوان (انـا عراقي.. من قتـلني). وقال
ــدني كـرار عـبــد الـواحـد لـ الــنـاشط ا
(الـزمان) امس (انطلـقت حملة من قبل
ـتظـاهرين لـنشـر الصـور في شوارع ا
ـقـتـول احملـافــظـة وازقـتـهـا لـلـنـاشط ا

ايــهـاب الـوزنـي ويـأتي ذلك تـضــامـنـا
لـلفـقيـد وعائـلته الـذي عرف بـوطنـيته
ودافـع عن حـــــقــــــوق وتـــــطـــــلـــــعـــــات
ـتظاهـرين طيلـة تظاهـرات السنوات ا
دني ـاضية). فيـما اوضح الناشط ا ا
حــمــيــد كـــاظم بــالــقــول (عــمل اهــالي
كــربالء عــلى طــبع الــصـور ونــشــرهـا
ـديـنة كـما عـلى اجلـدران في شوارع ا
طـلـبت منـا بقـيـة احملافـظات من خالل
الــنـاشــطـ بـارســال صـورة لــلـفــقـيـد
لـغـرض طـبـعـهـا ونـشـرهـا في شـوارع

احملافظات).
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وتـابع كاظم قوله ان (هذا العمل يأتي
الــتــزامــا مــنــا وتــضــامــنــا مع بــقــيــة
ــــتـــــظــــاهــــرين في الــــنــــاشــــطــــ وا
احملـافـظـات). مـشـيـرا الى ان (الـفـقـيـد
كــان وال زال وحـتى قـبـل وفـاته يـدعـو
الى الـسلمـية ولم يقـدم كل فعل مؤذي
من شــأنه يــعــكـر صــفــو الـتــظــاهـرات
وكان سلميا بكل معنى الكلمة وحافظ

على سلمية التظاهرات).
وطــــــالـب رئــــــيس االحتــــــاد احملــــــلي
لـلجـمعيـات الفالحـية في كـربالء وليد
حـمـد الـكـريط بـدعم وتـوفـيـر االسـمدة
(الـداي والـيـوريـا) بـاالضـافـة الى دعم
ـربي ـزارعــ  االعـالف لـلـفـالحـ وا
الــثـروة احلــيـوانـيــة وخـاصــة حـقـول
ــــادة الــــذرة الــــصــــفـــراء الــــدواجن 
واجـــراء مــكـــافـــحــة جـــويـــة شــامـــلــة
لــلــبــســاتــ واشــجــار احلــمــضــيـات

الصابتها بحشرة الدوباس واحلميرة
والــذبـابــة الـبــيـضــاء وذبـابــة الـبــحـر
الـبـيـض واحلـشـرات الـضـارة االخرى
ـــنـــتج احملـــلي فـــضال عـن حـــمــايـــة ا
لـلـمـنـتـجـات الـزراعـيـة والـتـأكـيد عـلى
ـنـافـذ احلـدودية في وقت ذروة غـلق ا

االنتاج احمللي).
كـمـا طـالب بـدولـة الـقـروض الـزراعـية
ـركـزي لــلـمـبـادرة الـزراعـيــة والـبـنك ا
لــتـــمــكــ الــفالحـــ من تــســديــد مــا
بــذمــتـهـم من مــبـالغ مــالــيــة مـتــرتــبـة

عليهم).
ـالــيـة ـســتـحــقــات ا مــؤكــدا (اطالق ا
ــســوقـي مــحــصــول احلــنــطــة لــعــام
ـــمـــكـــنــة  2021-2020وبـــالـــســـرعــة ا
لـتمك الفالحي لالستعداد للموسم
الـــزراعي اجلـــاري الدامـــة مـــعــداتـــهم
الـزراعــيـة وتـوفـيـر االسـمـدة والـبـذور
والـوقـود وتـخفـيف الـروتـ في ابرام
وجتـديد العـقود الزراعيـة والغاء قرار
ـــائـــيـــة والـــزراعـــة ـــوارد ا وزارتـي ا
بـتخفيض اخلـطة الزراعيـة بنسبة 50
ـدة ــئـة واعـادتـهـا كـمـا كـانت في ا بـا

اضية). ا
وكــان االحتــاد احملــلي لــلــجــمــعــيــات
الـفالحـية في كـربالء قـد نظـم تظـاهرة
امـام مبنى احملافظة للمطالبة بحقوق
ـزارعـ واصالح الواقع الـفالحـ وا
الـزراعي في كربالء وبحضور عدد من
الـهيئات االدارية للجـمعيات الفالحية
فـي اقـــضــــيـــة ونــــواحي احملـــافــــظـــة

ـزارع ومـربي الـثروة والـفالحـ وا
ــواشي فــيــمــا حــمل احلــيــوانـــيــة وا
ـتـظـاهـرين الفـتـات حتـمل مـطـالـبـهم ا
االصـالحية وردود واشعـارات مطالبة

بورقة االصالح.
وحـــصل فــريـق بــحـــثي مــشـــتــرك من
جــامــعــتي كــربالء وبــابل عــلى بـراءة
ركـزي للتـقييس اخـتراع من اجلـهاز ا
والـسيـطرة النـوعيـة التابع الى وزارة
الـتــخـطـيط بـعـنـوان (خـفض الـسـحب
واالعــــاقـــة) جلـــريـــان الــــنـــفط اخلـــام
الــعــراقي في االنــابــيب. فــيــمــا اطـلق
رئـيس جـامـعـة كـربالء الـدكـتـور باسم
الـســعـيـدي مـبـادرة لـتـكـر االسـتـاذة
. وقال الـسعيدي تفـوق والـباحثـ ا
فـي تــــصـــــريح صـــــحــــفـي ان (بــــراءة
االخــتــراع تــهـدف الى الــتــعــرف عـلى
كـيــفـيـة خـفض الـسـحب (االعـاقـة) في
جـــريــان الـــنــفـط اخلــام الـــعــراقي في
االنـابيب باسـتخدام (بـوليمـر البولي)
كــمــا تــأتي في اطــار تــعــزيــز الـبــحث
الــعــلــمي وتــثــمــ جــهــود االســاتـذة
والـبـاحـثـ ) موضـحـا ان (اجلـامـعة
ــبـادرة لــتــعــزيـز الــرصــانـة اطــلــقت ا
الــعــلـمــيــة والـبــحــثـيــة والــدخـول في
يـة واحمللـية وكذلك الـتصـنيـفات العـا
لـنشر البـحوث العلمـية كما جاءت من
اجـل تـــكـــريـس جـــهـــود الــــبـــاحـــثـــ

واالساتذة ). 
ي يـذكر ان الفريق تـكون من االكاد
فـرحان لفتة من جـامعة كربالء واحمد
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ـنحل عن أكـد عـضـو مجـلس الـنـواب ا
مـحـافـظـة ديـالى  فـرات الـتـمـيـمي  أن
ــنــظــمـة فـي ديـالى ـة ا نــشــاط اجلــر
يـعـود جزءا كـبيـرا مـنه الى وجود دعم

سياسي له.
وقــال الــتــمــيـمـي  لــ ( الـزمــان )  إنه
(مـنـذ سـنـوات حذرنـا بـشـكل عـلني من
نظمة في ة ا خـطورة عصابات اجلـر
ديــالى وقـلــنـا بــانـهــا اسـوأ من داعش
لــتـســتــفـحل شــيــئـا فــشيء وااحلـداث
ـتكررة في اطراف نـاحية ابي صيدا) ا
30 كم شـمـال شـرق بـعـقـوبـة (وسـقوط
ضــحـايـا في مـواجــهـات مع افـراد تـلك
الـــعــصــابـــات مــؤشـــر واضح عــلى ان

حتذيراتنا كانت في مكانها ) .
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واحلزم هو من يحقق االستقرار بعيدا
عـن اي تـدخالت جــانــبــيـة مـن قـبل أي
كن ان يـتحقق اال من طـرف الن األمن ا
خالل تطبيق القانون على اجلميع ) .
واعـلنت قائممقامـية قضاء بعقوبة في
مـحافظة ديالى  عن اطـالق اكبر حملة
لـرفع الـصـبات الـكـونكـريـتـية مـنـذ عام
2003  مـشـيرة ان احلـملـة ستـشمل كل

مدن احملافظة .
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وقـال قائمـمقام قـضاء بعـقوبة عـبدالله
احلـــيــالـي لـ ( الــزمـــان )  إن  (قــيــادة
شـرطـة ديالى اطـلقت اكـبر حـملـة لرفع
الـصـبـات الكـونـكـريتـيـة بـعد  2003في
بــعــقــوبــة وضـواحــيــهــا ضــمن خــطـة
مـــوســــعـــة تـــهـــدف الـى جـــعل مـــركـــز
احملـافظة خالية من الـصبات في نهاية

.(2021
واضـاف احليـالي  ان  ( رفع الـصبات
يهدف لتحقيق  3 اهداف مهمة هي فك
ــروريـة وخــلق مــرونـة االخــتــنـاقــات ا
وانــسـيــابـيــة في حـركــة الـسـيــر ونـقل
رضي باإلضافة الى سهولة احلـاالت ا
نـاطق كـما انـها انـتـقال االهـالي بـ ا
تــعــطي شــعــور بــاألمــان واالســتــقـرار
وتـعكــــس صـورة للـطمأنـينـة والهدوء

في بعقـــوبة ) .
واشـار الى ان  ( اسـتـراتـيجـيـة شـرطة
ديـــالى لـن تــتـــوقـف في بـــعـــقــوبـــة بل
ســـتــــشـــمل كـل مـــدن احملـــافـــظـــة دون
اسـتثناء وفق اليات مـعتمدة باألساس

وقف االمني العام ) .   على ا
كـــمــا كــشف عـــضــو مــجـــلس الــنــواب
ــنــحل  عـن مــحــافـظــة ديــالـى مــضـر ا

الــكـروي لــ ( الـزمـان )  عن حـراك هـو
االول مـن نوعه بعد  2003إلحـياء اقدم

مصافي العراق.
وقـال الـكـروي  ان ( مصـفى الـوند في
اقـــصـى شـــرق ديـــالـى يـــعـــد من اقـــدم
مــصـافي الــعـراق وبــني قـبل اكــثـر من
 80عــامـا وكـان يــزود مـنــاطق واسـعـة
نتوجات النفطية ومـنها احملافظات با
قـبل توقـفهـا ونقل اغـلب اجزائه قبل 4

عقود الى محافظات اخرى ) . 
واضــاف انه (بـدء حــراك هـو االول من
نـوعه بـعد 2003 مـن اجل اعادة احـياء
مــصـفـى الـونــد بـالــتـنــسـيق مع وزارة
ـصفى يضم الـنفط خـاصة وان موقع ا
ابـار نـفطـية مـنتـجـة قادرة عـلى توفـير
ـطــلـوبــة لـتــكــريـر الــنـفط الــكـمــيــات ا
وانـتـاج مـنتـوجـات تـسد حـاجـة ديالى
واحملـافـظات اجملـاورة وتـمنع حـصول

اي ازمات في ملف الوقود ) . 
واشــار الى ان ( اعـادة احـيـاء مـصـفى
الــونــد ســيـخــلق فــرص عــمل ويــعــيـد
تـــنــشــيط االوضــاع االقـــتــصــاديــة في
مـناطق تعاني من معدالت بطالة عالية

جدا ) .
فـيـمـا اعـلـنت دائـرة صـحة ديـالى  عن
اتـالف اكـــثـــر من 80 طـن من االغـــذيـــة
الـغـيـر صـاحلة لالسـتـهالك الـبـشري  
مــشـيـرة الى  ان ذلك  بــالـتـعـاون مع

االجهزة الساندة.
وقـال مديـر الرقابـة الصحـية في دائرة
ان الـصحة محـمد هادي لـ  ( الزمان ) 
(فـرق الرقابة الصحية في دائرة صحة
ديـالى وبالتعاون مع االجهزة الساندة
ضــبـطت خالل حـمـالت تـفـتـيــشـيـة في

ــيـاه الــتي يـتم خــزنـهـا ســعـر كــمـيـة ا
ـــلــيـــار مــتــر مـــقــاســاً 
مـكعب حيث يـتب بأن
أفــــــــضـل األســــــــعـــــــار
االقـــتــصــاديــة إلنــشــاء
الـــــســـــد يـــــكـــــون بـــــ

االرتفاع (525) متراً إلى
(550)  مــــــــتـــــــراً فـــــــوق
مــســتـوى ســطح الـبــحـر
ــــــتـــــــلـئ إلى عـــــــلـى أن 

نسوب (550) مترا. ا
وأشـار التـقرير بـأن إنشاء
أي ســد بـارتــفـاع أكــثـر من
. (90م) سـيـكـون اقـتـصـاديـاً
وكــلــمــا كـان ارتــفــاع الــسـد
أكـثر كانت الـكلفة لـكل مليار
م 3خــــــــــــــــزن أقــل. وأوصـت
الــشـــركــة بــدون تــردد الــبــدء
ــبـاشــرة بـأعـمــال مـشـروع وا

سـد بخمة وبـأعلى ارتفاع وأشارت في
تـقـريـرهـا بأن إنـشـاء سـد بـارتـفاع أقل
كن من (90م) سـيكـون خطـأً كبـيراً ال 
إصالحـه في حالة إكمال السد بارتفاع
أقـل وجـاء فـي تـقــريــرهــا بــأن إنــشـاء
الــسـد بــارتـفـاع (165م) ســيـؤمن خـزن
ـــيـــاه إلرواء (8 6) مــــلـــيـــار م 3 مـن ا
حـــــوالي (2©  مـــــلــــيـــــون مــــشـــــارة في
األراضـي الــــزراعـــيــــة. وكــــذلـك زيـــادة
ـائي لنـهر دجـلة من (250© م3 الـوارد ا
إلى (1200© م 3وتـقلـيل ذروة الفـيضان
فـي بـــغــــداد من (1200© م (7000) 3م3
وتـوليد (3-2) مـليـار كيلـو واط/ ساعة
من الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة. ومـن األفـكار
اجلـيـدة الواردة في تـقريـر الشـركة أنه
ـباشـرة وتـنفـيـذ السـد على بـاإلمـكان ا
عــدة مــراحل وحـسب احلــاجــة لـغــايـة
ارتفاع (475) مـتر فوق مـستوى سطح
الـبحر والـتوقف عنـد هذا االرتفاع مع
فـتـح نـفق أو نـفـقـ لـلـتـحـويل لـلـعـمل
كـمسيل مائي مؤقت. وإن هذا االقتراح
مـفيـد جداً في حالـة عدم وجـود تمويل
مــالي كــافي إلنــشــاء الـســد ومــنــشـآته
ـباشـرة بزيادة دفـعة واحـدة وبعـدها ا
ارتـفاع السد حـسب التصمـيم النهائي
الـــذي تـــعـــهـــدت الـــشـــركـــة بـــإعــداده.
وتـضمـنت دراسة الشـركة أيضـاً إنتاج
الـطاقة الـكهرومـائية كـناجت ثانوي من

ياه ألغراض الري.  إطالق ا
فـي عــــام 1975 طـــــلــــبـت وزارة الــــري
الـعـراقـيـة من شـركـة هـارزا األمـريـكـيـة
إعـادة تقيـيم الدراسة اخلاصـة بإنشاء
مـشروع سـد بخمـة وتقـد عدة بدائل
الخـتيار البديل األمثل وحسب احتياج
ـــيــــاه ألغـــراض الـــري الــــعـــراق إلـى ا

والـزراعـة وتولـيد الـكهـرباء بـأقل كلـفة
بـالنظر الرتـفاع أسعار الـبترول آنذاك.
فـقـدمت الـشـركـة تـقـريـرهـا عـام 1976م
ـعد من قـبل اخلبـراء اجليولـوجي وا
ـذكورة. وبـينت فـي تقـريرها لـلشـركة ا
الــنـهـائي ثالثـة بــدائل األول عـلى بـعـد
ـضـيق قـرب قـرية (3.5) كـم من بدايـة ا
بـخمة والثـاني على بعد (7.5) كم إلى
ــــــوقع األســــــفـل من وادي ريــــــزان وا
الـثالث بـعد الـتقاء نـهر راونـدوز برافد
ـضــيق الــزاب الــكــبــيــر عــنـد مــدخـل ا
ــوقع كــأنــسب مــوقع واخــتــيـــر هــذا ا

إلنشاء سد ركامي إمالئي.
فـي الـعام 1978 طـلـبت وزارة الـري من
سـبع شـركـات أجـنـبيـة اسـتـشـارية من
الـــيـــابــان وفـــرنـــســا وأمـــريـــكــا ودول
ـنـظـومـة االشـتـراكـيـة لـغـرض تـقـد ا
باشرة بـأعمال التحريات عـروضها وا
اجلـــيــولـــوجــيـــة والـــهــيـــدرولــوجـــيــة
الـتفصيلية وإعداد الـتصاميم النهائية
ـباشرة بأعـمال تنفـيذ السد وفازت وا
إحـدى الشركات االسـتشارية الـيابانية
بــالـعـقــد وهي شـركـة تــطـويـر الــطـاقـة
الــكـهـربــائـيـة (EPDC) بــالـقـيــام بـتـلك

األعمال في 14 آذار 1979.
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يـبلغ طـول السد (480) مـتراً  وعرضه
. (128) مــتــراً  وارتــفـاعه (186) مــتـراً
وقــد قـدرت الــكـلـفــة االجـمــالـيــة قـرابـة

مليار ونصف مليار دوالر. 
ـياه والـهـدف من إنشـائه هـو تخـزين ا
وري ســهــول أربــيـل وإنــتــاج الــطــاقـة
الـكـهـرومـائـية واحلـد من الـفـيـضـانات
ــدن الــعــراقــيــة. ويــقـدر الــتي تــهــدد ا
بـعض اخلبـراء بآنه لم  إنشـاء السد

يـعد سـد بخـمة في مـحافـظة دهوك من
الـــســـدود الـــضـــخـــمــة والـــواعـــدة في
ياه ومواجهة مـواجهة مشكلـة نقص ا
الــفـيـضـانــات. يـقع الـســد قـرب قـضـاء
عــقـرة في مـنـطـقــة بـهـديـنـان. ورغم أن
فــكـرة الـسـد تـعـود إلـى قـرابـة ثـمـانـ
ــيــة عــامــا واســتــدعــيت شــركــات عــا
إلجـراء دراسـات وحتـريـات وتـصـامـيم
لكنه لم يبصر النور. ورغم أنه يعد من
أعــلى الـســدود الـعــراقـيــة كـلــفـة لــكـنه
واجه عـوائق فنية كثـيرة لكن معارضة
جــهـة كــرديـة حـالـت دون تـنـفــيـذه رغم
ـشـروع. يـبـعـد الـسـد مـسـافة الـبـدء بـا
60كـيـلـومتـرا عن أربـيل عـاصمـة إقـليم

كردستان. 
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تــعــود فــكــرة إنــشــاء ســد بــخــمــة إلى
الـثالثيـنات من الـقرن العـشرين عـندما
نـشر أحـد الصحـفي األمـريكان مـقالة
فـي جريدة (األوقات الـبغدادية) في 18
آب  1932بــخــصــوص االســتــفــادة من
ـــيـــاه لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقــة مـــصـــادر ا
عامل الصناعية الـكهربائية وجتهيز ا
فـي الــعـــراق وأشـــار في مـــقــالـــته إلى
مــنـــطــقــة (كـــلي بــخــمـــة) كــونه مــوقع
مــنــاسب إلنــشــاء سـد بــارتــفـاع (800)
قــدمــاً وتــولــيــد أكـثــر من (1500) قــوة

حصانية من الطاقة الكهربائية.
وبــعــد ذلك قــام اجملــلـس االســتــشـاري
(ولــسـون ومــيـشــيل وقـوغــان لي) عـام
بـإجـراء أول دراسـة جـيـولـوجـية  1937
ـشـروع وأصـدر الـسـيد عـلى مـنـطـقـة ا
(ي. في. ريـتـشـارد) تقـريـراً بتـحـرياته
وأوصـى بــإنــشــاء ســد عــال في مــوقع
بــالـقـرب من قـريـة بــخـمـة احلـالـيـة في
ــضــيق (قــرب جــســر قــنــديل مــدخـل ا

احلالي).
فـي عــام 1939م أشـــار اجلـــيـــولـــوجي
R. E.) الـسيد ريتـشارد إيلدريـد كوبنز
Gubbins) إلـى أن موقع سد في مدخل
مـضـيق كـلي بـخـمـة يـعـد أنـسب مـوقع

من الناحية اجليولوجية.
في عام 1941 قدم مهندس الري السيد
ورد (I. L. Ward) تـقـريراً حـول إنـشاء

سـد بارتفاع (470)  مـتراً فوق مستوى
ســطح الــبــحــر وخــزن حــوالي مــلــيـار

ياه. وربع متر مكعب من ا
وفـي الـــعــام 1946 وبـــعـــد أن وضــعت
ـيـة أوزارهـا   تـشـكـيل احلـرب الـعـا
وكـالـة من قبل اجملـلس األعلى لـدراسة
ـيـاه وتـطـويـرهـا في الـعراق مـصـادر ا
فـبدأت بإجراء التحـريات اجليولوجية
ـكـتـبـيـة بـ الـعـام -1946 والـدراسـة ا
ـــزيــــد من 1949 لــــغــــرض مـــعــــرفــــة ا
ـعلـومات الفـنيـة عن موقع سد بـخمة ا
ـلـحـقـة به وكـانت الـغـايـة ـنــشـآت ا وا
األسـاسـيـة آنذاك الـسـيـطرة عـلى مـياه
الـــــزاب األعـــــلى وتـــــخـــــفـــــيـف وطــــأة
الــفـيـضـانـات الــتي كـانت تـهـدد آنـذاك

العاصمة بغداد.
وفـي العام 1950 وبـعد تشـكيل مجلس
ـياه اإلعـمـار وبـغـيـة تطـويـر مـصـادر ا
في الـعراق أقر اجمللس دراسة إمكانية
إنــشــاء ســـد عــال في مــضــيق بــخــمــة
ألغـراض الـسـيـطـرة عـلى الـفـيـضـانـات
واسـتخـدام السـد كخـزين استـراتيجي
ــنــاطق ألعــمـــال الــري والــزراعــة في ا
الــواقـعــة أسـفل الــسـد والــتي تـعــتـبـر

أراضي زراعية خصبة.
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قـام مــجـلس االعـمـار بـإحـالـة تـصـمـيم
Harza الـــــســــــد إلى شـــــركـــــة هـــــارزا
األمـــريـــكــــيـــة الـــتي أجـــرت حتـــريـــات
ودراســــة قـــدمـــتــــهـــا فـي تـــقــــريـــرهـــا
الـتخـطيطي في  6 كـانون األول 1952.
تـــضـــمن الـــتـــقـــريــر ثـالثــة أنـــواع من

قترحة وهي:  السدود ا
1-ســد ركـامي من الـصــخـور والـتـراب

Gravity Dam
Massive 2-ســــد ذو أكـــتـــاف داعـــمـــة

Buttress Dam 
Multiple 3-ســــد مـــتــــعـــدد األقـــواس

Arch Dam
وأرفـقت الشـركة تسـعة تـصاميم لـلسد
ومـنـشـآته. كـمـا اقـتـرحت ثالثـة مـواقع
(A, B, C) عــلى طــول مــضـيق بــخــمـة

نطقة السد.  حددتها بصور جوية 
 احـتساب كلـفة السد بـاالعتماد على

4) مـليـار متر لـكان بـاإلمكـان خزن (14
مـكـعب. وهـو بـذلـك يـعـد أكـبـر الـسدود
ـياه. وقد الـعراقـية في حجـم مخزون ا
 إنــشـاء نــفق ضــخم لـيــكـون مــسـيل
ــيـاه الـزائــدة . وهـو نـفق لــتـصـريف ا
بـحـجم أنـفـاق الـسـيـارات  حـفره في
اجلـــــبل وأزيـــــلت أالف األطـــــنــــان من
رحلة الـصخور . في عام 1987بـدأت ا
األولى مـن قـبل شـركـتي إنـكـا الـتـركـية
ENKA وهـي شـــركــة مـــخـــتـــصـــة في
مـجال الهندسة ومحطات الطاقة. ولها
مـشـاريع نـفذتـهـا في دول عـديدة مـنـها
مـحـطـة مـصـراتـة الـغـازيـة في لـيـبـيـا 
ـركـبة في مـحـطـة كهـربـاء الـنـاصريـة ا
الــــعـــراق. وشـــاركـت مـــعـــهــــا شـــركـــة

هيدروكرافينيا اليوغسالفية. 
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خـالل الــــفــــتــــرة 1991 –1987نــــفــــذت
الـــشـــركــتـــان حــوالي 35% مـن الــســد.
تــوقف الـعـمل بـنــشـوب حـرب اخلـلـيج
الثاني 1990بـعد غزو القوات العراقية
لـدولة الـكويت في 2 آب 1990. وأعـقب
احلـرب انـطالق االنـتـفـاضـة الـشـعـبـيـة
الــعــراقــيــة فـي شــعــبـان / آذار 1991.
وكـان من نتائج هذه االنـتفاضة خروج
مــعـظـم إقـلــيم كـردســتــان من سـيــطـرة
احلــكـومــة الـعــراقـيــة بـزعــامـة صـدام.
وتــعــرضت مــعــدات وآالت الـشــركــتـ
لـلنـهب  فاضـطرت احلـكومـة العـراقية
إلى تـــعـــويض خــســـائــر الـــشــركـــتــ
بـالغ كـبيرة الـتركـية والـيوغـسالفيـة 

بلغت (175) مليون دوالر.
بــــعــــد ســـــقــــوط نــــظــــام صــــدام عــــام
2003بـذلت جـهـود إلكـمـال بـنـاء الـسد
فــفي عـام 2005  تــكـلــيف عـدة جلـان
فــنـيـة عـراقـيــة واسـتـشـاريــة أجـنـبـيـة.

عطل حالياً سد بخمة ا

WO UO  »U _ qÒDF*« WL  b  WB
 ‚«dF « w  WO M _« …—ULF «

اســــــــواق احملـــــــــافــــــــظــــــــة  82 طـن و
نـتهية واد الصـلبة ا (5180)كـغم من ا
الـصالحيـة والغيـر صاحلـة لالستهالك
الــبــشـري فــضال عن  12877 لــتـرا من
ــشـروبــات الـغــازيـة الــغـيـر االلــبـان وا
صــاحلــة لالســتـهالك الــبــشـري  خالل

اضية ) .  االسابيع ا
ـــــــواد واضــــــــاف   ان ( جــــــــمــــــــيـع ا
ــضـبـوطــة اتـلــفت في مـواقع الــطـمـر ا
الـصـحي وفـقـا حملـاضـر ضـبط واتالف
قـانـونيـة وبحـضور اصـحاب الـعالقة 
حـــــيـث  اغالق  12مـــــحـال جتـــــاريــــا
خملـــالـــفـــتـــهـــا الـــضـــوابط والـــشـــروط
الـصــحـيـة  فـيـمـا اســتـحـصـلت مـبـالغ
الية فاقت  32050000 اثنان الرسوم ا
وثالثـون مليون وخمـسمائة الف دينار

عراقي ) . 
ÍœËb  d F

ومـن جــانب آخـــر قــال مـــديــر نـــاحــيــة
مــنـدلي وكـالـة مـازن  اكـرم لــ (الـزمـان)
امـس ان (مـعــبـر مــنــدلي احلـدودي مع
ـاضـيـة زيـادة ايــران سـجل في االيـام ا
غــيـــر مــســبـــوقــة في مــعـــدل الــتــبــادل
الـتجاري وبـلغت اكثر من 100 شـاحنة
كل 24 سـاعـة والـزيادة مـسـتـمرة وسط
تـــراكم الـــعـــشــرات مـن الــقـــوافل عـــلى

عبر ) .  اطراف ا
ان  (اسـبــاب عـدة تـقف واضــاف اكـرم 
وراء زيـادة االقـبـال عـلى مـعـبـر مـنـدلي
احلـدودي منـها االسـتقـرار االمني على
ؤدية الـيها وسرعة الـطرق الرئيـسية ا
ــعــامالت اخلــاصــة بــتــمــريــر اجنــاز ا
احلـــمــوالت )  مــبــيـــنــا أن  ( الــزيــادة
احلـاصلة في االيام االخيرة هي االعلى
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خالل 2021).
وتـوقع مـديـر ناحـيـة منـدلي وكـالة  ان
(يـــصل مــعـــبــر مــنـــدلي احلــدودي الى
مــسـتــويــاته الـطــبــيـعــيــة في الـتــبـادل
الــتـجــاري قـبل جــائـحـة كــورونـا خالل
اســابـيع قـلــيـلــة مع اسـتـمــرار الـتـدفق
لـلتجار والـشركات الستيـراد بضائعهم

 . (
وفي سـياق مـتصل قـال مسؤول شـعبة
ـــنـــدالوي لــ زراعــــة مـــنــــدلي قـــيـس ا
(الـــزمـــان)  ان  (الــرمـــان االســـود بــدأ
يــحــتـضــر في مــنـاطـق مـنــدلي بــسـبب
اجلفاف وغياب الدعم ومشاريع اكثاره
نـــاطق الزراعــــية) .  في البسات وا
ودعـا الى  ( خطط زراعـية فـاعلة لـنشر
الـــرمــــان االســـود في مـــنــــاطق ديـــالى
ـشاتل الزراعية باعتماد الية االقالم وا
ـكلـفة للـحفـاظ على هـذا الصنف غـير ا
الـنادر ذو الفوائد االقتـصادية والطبية
الــكـثـيـرة ) . واشـار الـى ان  (عـمـلـيـات
زرع الـرمـان االسـود في منـاطق مـندلي
لــلـحـفــاظ عـلـيه وبــرعـايـة مــسـتـمـرة) 
مــشــددا عـلـى  (ضـرورة ايالء اهــتــمـام
عنيـة لرعاية جـدي من قبل  اجلهـات ا
الـرمــان الـنـادر وحـمـايـته من الـتالشي
ندالوي   ان واالنـقراض ) . واوضح ا
 (الـرمان اسـود القشـر اما حـبوبه فهي
حـمـراء او صفـراء الـلون كـمـا ان طول
شـجرة الرمـان النادر اقـصر من الرمان
الــطــبــيــعي كــمــا ان ثــمــاره اقل ويــعـد
الـــصـــنف الـــنـــادر بـــديـــالى وقـــد بــدأ
يـتناقص بشـكل كبير في مـندلي بسبب
اجلــفـاف وغــيـاب مــشـاريع اكــثـاره في

ناطق الزراعية ) .  ا
 

وأضـاف أن  ( الـعـصـابـات نـشـطت في
اضية حتت غطاء سياسي الـسنوات ا
وجـهـات واسـمـاء مـتـعـددة ولـنـعلم اذا
اســتـمـر هـذا الــدعم لـهـا اآلن ام تـوقف
لـكـنـهـا اآلن تـشـكل خـطـر حـقـيقـي على

األمن".
وبـ أن  ( ذلك يستدعي اصدار اوامر
مـشـددة من قـبل الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
ـسلـحة بـإنهاء خـطر تـلك العـصابات ا
هم وتـعقب قـادتهـا وعنـاصرهـا وتقـد
لــلـقـضـاء الـعــراقي خـاصـة مع سـقـوط
ـواجهـات مع بـعضـها دمـاء زكـية في ا

مؤخرا ) .
وأشـار إلى أنه  ( ال استقرار في ديالى
ـــة اذا بــــقـي نـــشــــاط داعـش واجلــــر
ـنظمة فـكالهمـا وجهان لعـملة واحدة ا

فرات التميمي
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ــتـواصــلـة بــنـاءً عــلى الــتـوجــيــهـات ا
لالدارة الــعــلــيــا في الــشـركــة الــعــامـة
ــعــلــومــاتــيــة من اجل لـالتــصــاالت وا
تـــقـــد أفـــضـل اخلـــدمـــات لـــلـــدوائــر
ــؤســســات الـرســمــيـة احلــكــومــيـة وا

. واطن وا
ديرية قـامت مالكات شعـبة التـراسل 
ـقـدسـة بـإكـمـال مـد اتـصـاالت كـربالء ا
وربـط كــيــبـل ضــوئي إلـى مــجـــمــوعــة
قــنــوات االمــام احلــســ الــفــضــائــيـة
لـالســتــفــادة من خــدمـــاته في تــعــزيــز
خـدمة االنـترنت بـاإلضافـة إلى خدمات

آخرى . 
وذكـر مـعـاون مـديـر مـديـريـة اتـصـاالت
كـــربـالء عـــلي عــــبـــد عـــون حـــمـــود ان

ــديــريـة تــقـوم بــكــافـة أنــواع الـدعم (ا
الـفني للمؤسسات اإلعالمية والقنوات
الـفـضـائـيـة الـعـامـلـة في احملـافـظـة من
اجـل الـنـهــوض بـواقع احملــافـظـة ومن

مختلف االصعدة) .
WOzUC  «uM

فـيما ذكر مسؤول شعبة ألتراسل وليد
عـبد زيد ان (الـعمل  إجنازه بـطريقة
ـــــســــار مــــزدوج مــــايـــــكــــروتــــرجن و
بــالــتــنــســيق مع دوائــر  الــبــلـديــة في

احملافظة) .
ـديـر مـن جـانـبه عـبـر رؤوف احلـكـيم ا
الــتـنــفــيـذي جملــمـوعــة قـنــوات  االمـام
احلـس الفضائية عن شكره وامتنانه
ـا يـبـذلوه من ـديريـة  جلـمـيع كـوادر ا

جهد متواصل  التمام العمل.

مضر الكروي 

-1-
الـركود بكـل أنواعه وأشكـاله مثـير للـكآبـة سواءً كان ركـوداً جتاريا تـتوقف فـيه حركة
األسـواق .. أم كان ركوداً عـلمـيا وفـكريا وثـقافـيا وأدبـيا تلـتزم فـيه األذهان الـسكون

عرفة . بعيداً عن احلراك الذي يفضي الى افراز اجلديد النافع في مضمار ا
-2-

ا حركة يُصبح آسِنَاً ..!! اء اذا بقي راكداً دو انّ ا
وهكذا هو الذهن البشري الذي يُشكّل جمودهُ كارثةً رهيبة ...

-3-
ـؤسف أنّ اإلقـبـال والـتـفـاعل احلـار مع مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي أضـرّ كـثـيراً وا
باحلراك االيجـابي فكريا وأدبياً وثقافياً  لكنّ اجلـوانب السلبية من اشاعات مغرضة
 وطعـون لئـيمـة  واتـهامـات باطـلة  وبـذاءات تخـتـرق اخلطـوط احلمـراء كلـها  بـقيت

ظاهرة بارزة .
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وكان مـن الشـائع عـند الـشـعراء  –لـلخالص من الـركود  –أن يـدفع الشـاعـر بأبـياته
الى شعراء آخرين بغية تشطيرها وتخميسها .

وهذه هي احدى اخلطوات الالزمة في رحلة كَسْرِ اجلمود والركود .
وكـان الـشـعـراء يـنبـرون الى مـعـارضـة الـعديـد من الـقـصـائـد بدوافع شـتى وكلُّ ذلك

يدفع بعجلة الشعر واألدب الى األمام بعيداً عن الركود واجلمود .
-5-

نـوال جرى كاتب الـسطور فبـعث بِبَيْتَـيْن موضوعـهما (الصـداقة) الى ثلة وعلى هذا ا
من اخلطباء األدباء طالباً منهم تشطير البيتيْن وتخميسهما واليك األصل 

وما وصلنا من تشطير وتخميس لهما :
اذا أنت لم تُعطِ الصداقة حَقَّها 

فما أنتَ إالّ حُصْرُم يتزببُ
وإنَّ الصديق احلقَّ بالنفس يُفْتَدى 
ويُعْزَى له الفعلُ اجلميلُ ويُنسبُ

حس الصدر
 2021 /4/ 19هـ

 2021 / 11 / 25م
وقد شطر البيت وخمسهما اخلطيب األديب د. الشيخ ابراهيم النصيراوي فقال :

( اذا كنت ال تعطي الصداقة حقها )
وطبعك في شد العرى متقلبُ

تَغُضُّ عن االحباب طرفا مكابرا
( فما انت اال حصرم يتزببُ )

( وإنْ الصديق احلق بالنفس يفتدى)
واغلى من الدنيا حبيب مُقَرّبُ
ويزرع في كل القلوب مودةً

( ويُعزى له الفعل اجلميل وينسب )
أما التخميس فهو :

أرى الصدق في درب العالقة أُفْقَها
وأجملُ شيءٍ أن ترى احلُبَّ عُمْقَها
 أَفِضْ عَذْبَ وُد كي يعانقَ صِدْقَها 
(اذا كنت ال تعطي الصداقة حقها

فما أنتَ اال حُصرم يتزببُ)
×

نسيم اإلخاء العذب للروح كالندى
ن تهواهُ يا صاحبي يَدَا فَمُدَّ 

صديقُ الوفا دوماً به القلبُ قد شدا
( وإنَّ الصديق احلَقَّ بالنفس يُفتدى

ويُعزى له الفعل اجلميلُ وينسبُ )
وبعث اخلطيب األديب السيد داخل السيد حسن بالتشطير قائال :

( اذا كنت ال تعطي الصداقة حقها )
رء في الله مكسب فأن صديق ا
وان لم تكن عون الصديق وبلسما

( فما أنتَ اال حُصرُم يتزببُ )
( وانّ الصديق احلق بالنفس يفتدى)
وفيّ وفي الظرف الشديد مُجَرَبُ
له من سجايا النبل كل فضيلة

( ويُعزى له الفعل اجلميل وينسب )
وهذا تخميسه :

ب الى الهدى فيا مشعل النور ا
تورثت من آباءك الصيد سؤددا
ستبقى وفيا للصداقة مقتدى

( وانّ الصديق احلق بالنفس يفتدى
ويعزى له الفعل اجلميل وينسب )

وأما اخلطيب األديب السيد محمد الشوكي فقد بعث الينا برباعيته يقول :
صدقتَ وال زالت قوافيك دِيَمةً

علينا تصب الشعر غيثاً وتسكبُ
فمن كان ال يعطي الصداقة حقها

ا هو يكذبُ فليس صديقاً إ
وأي ادعاء للصداقة زائف

واقف تعربُ اذا لم تكن عنه ا
رء مَنْ كان واهباً وإنّ صديق ا
له نفسه وهي التي ليس توهبُ

وهكذا حتـوّل السكون الى حركة أدبية جـميلة تزغرد فيها
القوافي احلسان.

والــشــكـر مــوصــول الى األحــبــة األعــزاء أعالم اخلــطــابـة
واألدب الذين لبوا النداء وأحسنوا األداء .

انـشـتـغلت مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي  بـاحلـديث عن مـوقف غيـر مـسـبوق من
وزير فـي جمـيع احلكـومات الـتي اعقـبت نيـسان 2003 فـأشادت بـالدكـتور علي
ـالـيـة الـذي امـتـنـع عن قـبـول (مـكـرمـة) االرض الـتي عـبـد االمـيـر عـالوي وزيـر ا
ـلك) اليـه والى اقرانه  قـبل ان تنـهي حكـومة تـصريف االعـمال  وهبـها من (ال

مسؤولياتها الدستورية قريباً .
ـتلك سكـناً خاصـاً وال حاجة به وأدرك عالوي  الذي قـال بصريح الـعبارة انه 
الى قطـعة االرض  بوعـيه او بعزة نفـسه  ان االيام ستـنتزعـها منه ومن سواه 
النه حـصل عـلـيـهـا (غـصـبـاً) دون وجه حق قـانـوني . وتـذكـرت مـوقـفـاً لوزيـر في
الـنـظـام الــسـابق  نـأى بــنـفـسه عـن اغـتـصـاب مــلك لـغـيــره صـودر حتت ظـروف

اشكالية بقرار من مجلس قيادة الثورة . 
رحـوم فهد سالم الـشكرة  قـبول دار سكن مسـاحتها فقـد رفض وزير التربـية ا
ـعـلق  اكـتـشف انـهـا تـعود 800 مـتـر مـربع في مـنـطقـة الـكـرادة قـرب اجلـسر ا
تلكاتها . السرة (تبعية ايرانية) ألزمها النظام مغادرة البالد واالستحواذ على 
وبرغم ان هـذا النوع من الرفض غالباً ما تـكون عواقبه وخيمة  الن الدار جاءت
(مـكرمـة) من الـرئيس  فـان الشـكرة اعـتذر عن قـبـولهـا  مسـعفـاً نفـسه بالـلطف

والود اللذين يتحلى بهما .
ــكـرمـة) ايــاهـا  بـرغم ان بـعـض زمالئه المـوه عـلى و حـرمــان الـشـكـرة من (ا
موقـفه  وان بعضاً آخـر حذره من تصـرفه  الن الرفض قد يعـني اهانة الواهب
. وابلـغني صديق للـشكرة انه وضع كل العـواقب امامه واختار ان يـعيش مرتاح
ضي الضـمير وسـعيداً الن عـائلته ال تـسكن حتت سقف مـنزل مغـتصب  وان 
ســنـوات حـيـاته خـالــيـة من الـنـدم او الـشـعــور بـتـأنـيب الـضــمـيـر . وهـكـذا عـاش
الـشـكــرة احلـاصل عــلى دكـتــوراه بـعـلــوم االرض (اجلـيـولــوجـيــا) من الـواليـات
تحـدة االمريكـية  نظيـفًا عفـيفاً ومات حـامالً صفحتـه الناصعـة بيده الى الدار ا

االخرة  حيث يكون احلساب عسيراً.
ــبـاد  ال يــجـهــلـون حـقــائق الــتـاريخ  ومــنـهـا ان ولــعل الـذين يــعـرفــون هـذه ا
ـال احلرام يـقـود الى الـعـار واحلرمـان من راحـة الـبال  وان االستـحـواذ عـلى ا
مات . وفي خاطري قصة شهدتها لصديق ستحوّذ في احلياة وا اللـعنة تطارد ا
عرضـوا عليه قبول ارشيف لالعالم الوطني  دون مقابل  لكنه رفض  بقوة اية
محـاولة حتمـله على قبـول الفكـرة  مشـيراً الى ان يومـاً يأتي يقـال فيه ان فالناً
سـرق هـذا االرشـيـف  الـذي يـعـد ثـروة ال تـقــدر بـثـمن . لـقــد قـرأ هـذا الـصـديق

التاريخ جيداً  فيما يسقط يومياً آالف اللصوص في اختبار النزاهة . 
واذا كان الـناس اشـكال او اصـناف  فـان معـادنهم تـكتشـف في حاالت االغراء
والرخـاء  وفي احتفاالت الهبات التي توهم بـالثروة ورغيد العيش  لكنهم  في

ـفـجعـة الـتي اذا دخلت الواقع يـكـتبـون النفـسـهم الـنهـاية ا
ســجل عـوائـلــهم  فـان اكــبـر قـوة في االرض ال تــمـتـلك
قـدرة انـكــارهـا او مـحـوهـا او غـفــرانـهـا  ويـظل الـعـار
ــثل الـدارج يالحــقـهـم الى يــوم يـبــعــثـون . يــقــال في ا

(جيرة بزبون ابيض) .
ويقـول نزار قـباني في قـارئة الفـنجـان : سيـأتي يوم يا

ولدي .. نعم سيأتي يوم القصاص .       

وبــنــاء عـلى الــدراســات والـتــصــامـيم
شروع إلى (3) الالحقة ارتفعت كلفة ا
مــلـيـارات دوالر. وفي عـام 2007ارتـفع
ــقـدر إلى (5) مــلــيـارات دوالر ــبـلغ ا ا
عـنـدمـا وافق مـجلس الـوزراء بـرئـاسة
ــالـكـي عـلـى تـخــصــيص هـذا نــوري ا
شروع بسبب بلغ. ومع ذلك لم يتم ا ا
الــتـــدخل الــســيــاسي الــكــردي. وجــاء
االعـتـراض عـلى إنـشـاء الـسـد من قـبل
زعـيم كردي بـحجـة أن عشـيرته تـسكن
في مــنـطـقــة عـقـرة وشــرق نـهـر الـزاب
الــكـبـيــر  وأن هـنـاك عـدة قــرى سـيـتم
ـياه بـحـيـرة الـسد وأن ذلك غـمـرهـا 
ســيــمــحــو تــاريخ وآثــار تــلك الــقـرى
إضـــافــــة إلى قـــبـــور شـــيـــوخ بـــارزان
. في 17 تـــشـــرين الـــثــاني الــســابــقــ
2019يــكــتب الــســيــد كــفــاح مــحــمــود
مــســتــشـار فـي احلـزب الــكــردســتـاني
الـعـراقي أن ((سد بـخـمة صُـمم لـفصل
(مــــنــــطـــقــــة) ســــوران عن بــــاديــــنـــان
(بـهدينان) في محاولة خـبيثة لتجزئة
اجملـزء بوسائل طبيعية. وقد  وضع
تــصـمــيـمــات لـذات الــسـد ولـكـن بـعـد
تــقــســيــمه إلـى خـمـس ســدود تــتـوزع
بـــحــيث ال تـــشــكل عـــازالً مــائـــيــاً بــ
مـنــطـقـتـ في كـوردسـتـان. والـعـوائل
الـــتي نــتــحـــدث عــنــهــا نـــتــاج تــاريخ
سـيــاسي ونـضـال مـريـر عـبـر عـشـرات

السن وهي ليست طارئة)). 
—œUB*«

- موسوعة ويكيبيديا
- رمـضان حـمزة مـحمد  كـبيـر خبراء
ائية االستراتيجيات والسياسة ا

marefa.org عرفة - موقع ا
- موقع عراق 24 في 27 آب 2020
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تلقت احلـكومة العـراقية تمـويال من البنك الدولي لـتغطيـة تكلفـة تنفيـذ مشروع حتس  ∫ôË«

ـياه والـصرف الـصحي في بـغـداد وتعـتزم تـخصـيص جزء من هـذا التـمويل خدمـة جتهـيز ا
W UM*« ¨©W U d « e d ® w «eG «® ± W U d لتغـطية كلفة عقد اعادة تأهيل محطات ضخ مجاري »
ـقتـرض اتمـام الدفـعات الـناجتـة عن هذا ?b¹b?'« œ«bG?Ð® ©W?¹dO?FM…© يـتوجب عـلى ا «® ¨©VF?A «®

ـباشر كـما هـو محـدد في ارشادات الـبنك الـدولي كـمشرف العـقد بـاستـخدام طريـقة الـدفع ا
شاريع االستثمارية. لتمويل ا

ؤهـل الى تقد عروض مختـومة اعادة تأهيل محطات قاول ا UO½UŁ∫ تدعو امانـة بغداد ا

ـنامـة (الـشـعـب) الـنـعـيـريـة (بـغداد ضـخ مـجـاري الرصـافـة ١ (الـغـزالـي (مـركـز الـرصـافـة) ا
ياه الصرف حملطات الضخ الثالث (PS) مزودة اجلديدة) التي يتضمن تأهيل مـحطة الرفع 
بـ ٣ الى ٥ مـضـخـات غـاطـسـة اضـافـة لتـصـريف مـيـاه الـصـرف الـصـحي بـسـعة (٤٥ - ٤٠٠)
م٣/ثا حتـتوي احملطات على مـضخات تتراوح من DN 400 ٣٥٠٠ لتر /ثا عـند ٩ امتار الى
DN600 ١٠٠٠ لتر / ثا عند ١٠ متر ومضخات غاطسة DN80 ٢٠٠ لتر /ثا عند ١٠ متر
 بـنـاء هـذه احملـطـات فـي الـسـنـوات من ١٩٧١ و ١٩٨٤ و اجـراء الـعـديـد من الـتـعـديالت
ا في ذلك كونات الـرئيسة  الضرورية بعـد التنفـيذ في هذا العمل يـجب استبدال جـميع ا
نـاسب من احملطات PS يتم ـضخـات وجمـيع ملحـقاتـها بـاخرى جـديدة لضـمان الـتفـريغ ا ا
عدات الـكهروميـكانيكيـة في محطات الضخ مع اضـافة نظام جديـد للتحكم استبـدال جميع ا
ي الجناز كافة في الرائحة في محطات الضخ. فتـرة تنفيذ التجهيـز والنصب ٥٤٥ يوم تقو

شروع. تعلقة باجناز ا باشرة وا االعمال ا
(RFS) سـتتم عـملـية الـتوريـد بـاعتـماد الـتنـافس الـدولي واستـخدام طـلب العـطاءات ∫U¦? U?Ł

ــشـاريع ــقـتــرضــ لـلــتــوريـد فـي تـمــويل ا احملــدد في انـظــمــة الـبــنك الــدولي اخلــاصـة بــا
ـراجـعـة في نــوفـمـبـر ٢٠١٧ واغـسـطس ٢٠١٨ االسـتـثــمـاريـة الـصـادرة في يــولـيـو ٢٠١٦ وا
ـقاول (انـظمـة البـنك الدولي لـلمـقتـرض لـلمشـاريع االستـثمـارية) وهي مـفتـوحة جلـميع ا

ؤهل على النحو احملدد في انظمة التوريدات. ا
ـعلـومات في ـهـتمـ بـالعـطـاء احلصـول علـى مزيـد من ا ـؤهـل ا ـكن لـلمـقـاول ا  ∫UF?Ð«—

ـذكـور ادنـاه خالل سـاعـات الـعـمل (٩:٠٠ صـبـاحـا حـتـى ٢:٠٠ بـعد عـنـوان صـاحب الـعـمل ا
الظهر بتوقيت بغداد احمللي).

ؤهـل قـاولـ ا كن شـراء وثـيقـة العـطـاء الصـادرة بالـلـغة االنـكلـيـزية من قـبل ا  ∫U ? U?š

ذكور ادناه خالل شروع وذلك عبر تقد طلب خطي الى عنوان صاحب العمل ا هتم با ا
ساعـات العمل (٩:٠٠ صبـاحا حتى ٢:٠٠ مسـاء بتوقيت بـغداد احمللي) وبعـد دفع رسوم غير
ـكن الـدفع قـابـلـة لالسـتـرداد بـقـيـمـة ٤٠٠٫٠٠ دوالر امـريـكي (اربـعـمـائـة دوالر  امـيـركي). و
ــــــــــرقم نـقــــــدا او بـصك مـصدق لـصـالح امـانة بـغـداد او من خالل االيـداع بـحســـــــابـنـا ا
صرف العراقي للـتجارة وتقد قسـيمة االيداع وسيتم ارسال ٠٠٠٢ - ٠٠١٠٢٨ - ٠٠٧ في ا
ـنـاقـصـة بـواسـطـة الـبـريـد االلـكـتـروني لـلـمـقـاولـ الـراغـبـ بـالـشـراء عـبـر الـبـريد وثـائق ا

االلكتروني.
ذكـور ادناه قبل الساعة احلادية UÝœUÝ∫ يجب تسليم العطـاءات الى عنوان صاحب العمل ا

عـشـر صــبـاحـا بـتـوقــيت بـغـداد يـوم االربـعــاء ١٢ كـانـون الـثـاني ٢٠٢٢ وال يــسـمح بـتـقـد
تأخرة. سيتم فـتح العطاءات علنا بحضور العطاءات االلكترونية وسيـتم رفض العطاءات ا
ـذكور ـثلي مـقـدمي الـعطـاءات واي شـخص يخـتـار احلـضور الى عـنـوان صـاحب العـمل ا
ادناه وذلك في الـساعة احلاديـة عشر صبـاحا بتوقيت بـغداد يوم االربعـاء ١٢ كانون الثاني

.٢٠٢٢
يـجب ان تـكون جـميـع العـطاءات مـصـحوبـة بضـمـان عطـاء على شـكل خـطاب ضـمان  ∫UF?ÐU?Ý

ـبـلغ ٥٠٫٠٠٠ دوالر امريـكي (خـمسـون الف دوالر امـريكي) نـافـذ لغـاية بنـكي غـير مـشروط 
يوم الثالثاء ١٠ ايار ٢٠٢٢ .

ضمان العطاء يكون لصالح امانة بغداد وباسم الشركة صاحبة العطاء حصرا.
في حـالة تـقد الـعطـاء من قـبل احتاد شـركات فـيـجب ان يكـون ضمـان الـعطـاء باسم جـميع
الشـركاء او باسـم احد الشـركاء مـصحوبـا بكـتاب تـخويل مـوقع من قبل بـقية الـشركـاء يؤيد

ذلك.
علومات قتـرض االفصاح عن ا يتوجب االنتـباه الى انظمة التوريـد التي تتطلب من ا  ∫UM UŁ

ـلـكيـة مقـدم العـطـاء النـاجح كجـزء من اشـعار ارسـاء العـقـد وذلك عبـر استـخدام ـتـعلـقة  ا
لكية على النحو الوارد في وثيقة العطاء. وذج االفصاح عن ا

UF?ÝU?ð∫ يـعقـد اجـتمـاع ما قـبل تـقد الـعـطاءات يـوم االربـعاء ٢٩كـانـون االول ٢٠٢١ السـاعة

ذكور ادناه العاشرة صباحا بالتوقيت احمللي لبغداد في عنوان صاحب العمل ا
ـكن زيـارة مـوقع الــعـمل يـوم اخلـمـيس ٣٠ كـانــون االول ٢٠٢١ بـالـتـوقـيت احملـلي  ∫«d?ýU?Ž

لبغداد.
عنوان صاحب العمل    بناية امانة بغداد - الطابق السادس - وحدة ادارة مشاريع البنك الدولي

                            ساحة اخلالني - شارع اخللفاء - بغداد / العراق
                            هاتف :                   8497 816(1+)964+  
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www.amanatbaghdad.gov.iq       وقع االلكتروني                            ا

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7132 Sunday 28/11/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7132 األحد 23 من ربيع الثاني 1443 هـ 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2021م



www.azzaman.com

U ö ≈5

∂μ ≠ r — WB UM  Êö « Ø Â
دني عن حاجتها الى قناة تلفزيونية  لغرض القيام بعملية عرض تعلن جمعية نساء بغداد احدى منظمات اجملتمع ا
رأة ـشروع (تعزيـز مشاركة ا يـشن حول " حق االمومة واحلـضانة  " مدة الـفيلم حوالي دقـيقة واحدة  فيلم قـصير ا
في الـقيادة وعـمليـة صنع القـرار ) بدعم من منـظمة مـساعدات الـشعب النـرويجي والذي هـو حملـة مدافعـة تهدف الى

ايجاد بيئة تشريعية آمنة للنساء والفتيات في العراق 
ـناقـصة والـتي مدتـها تـستـمر لـغاية بـاشرة بـعرض الـفيـلم دون تأخـير  بـعد االنـتهـاء من عمـلية ا ويقـتضي العـمل ا
أسـبوع من تـأريخ نـشر االعالن   سـتأخـذ اجلمـعيـة بعـ االعتـبار ان تـكون الـقنـاة التـلفـزيونـية مـحايـدة وال تؤسس

خلطاب الكراهية وتدعم التماسك االجتماعي كما تلتزم جهة التقد بعرض الفيلم في اوقات الذروة .
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ـناقـصـة في يوم  28 تشـرين الـثاني 2021 عـند الـسـاعة 10:00 صـبـاحـاً لغـايـة يوم 4 ـكن الـتـقد عـلى هـذه ا  -1
. كانون االول 2021 عند الساعة 10:00 صباحاً بعدها يغلق التقد

الي بختم القناة وتوقيعها. كتملة والعرض ا علومات ا 2- يجب ختم كل صفحة من ورقة ا
ـوضوع مع عرض 3- يـقتـضي على القـنوات الـتلـفزيونـية تـقد شـهادة التـسجـيل ونبـذة عن أعمـالها ذات الـصلـة با

يل ها جنباً الى جنب مع الوثائق االخرى عبر اال سعر وتقد
logestic@bwa-iraq.org                                         

كن زيارة موقع اجلمعية وحتميل استمارة التقد من الرابط   -4
https://www.bwa-iraq.org                                                                                                          
تقدمة وحتليلها وفق معايير متعددة ويتم التواصل مع أفضل العطاءات من ثم 5- تقوم اجلمعية بدراسة العروض ا

االختيار. 
6- مدة تلقي االستفسارات عن االعالن تستمر ليوم من تأريخ النشر. 
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الى / القنوات الفضائية وشركات االنتاج الفني
لـقـد أنـهـيت كـتـابـة نـص تـلـفـزيـوني بـواقع ( ٦) حـلـقـات بـعـنـوان  (صـفـر واحـد)

سلسل اكشن وواقعي ويكشف الكثير من معاناة اجملتمع. وا
ومن يرغب باالنتاج االتصال على البريد اإللكتروني

ameerkareem317@gmail.com
الكاتب : أمير البركاوي
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اعـــلن االحتـــاد الــــعـــراقي لـــلـــكـــرة
الــطــائــرة عن اجــرائــهــا لــســحــبــة
متـاز للموسم 2021-2022 الدوري ا

والـتي انـطـلـقت يـوم امس الـسـبت.
وذكــر بـيـان الحتـاد الـكـرة الـطـائـرة
أن دوري انــديــة الــعــراق لــلــدرجــة
ـمـتـازة سـيفـتـتح بـعـد أن  قـسمت ا

شـاركة إلى الـفرق اخلـمسـة عشـر ا
. وأشار إلى انه ستكون مجموعت
اجملمـوعة  A في ضيـافة الـعاصـمة
بــغــداد حـيـث تـســتــضــيف قــاعـتي

الــشــعب والــصــنــاعــة مــنــافــســات
التجمع االول للـمجموعة  A والتي
تــضم ثــمــانــيــة أنــديــة الــبــحــري
الشـرطة الـصناعـة حديـثة أربيل
مـصـافي الشـمـال مديـنـة الشـهداء
قـره قـوش الـتي تنـطـلق مـباريـاتـها
ـتأهـل حـديثا الى يوم غـد بلـقاء ا
ــمـــتــاز يــجــمع مـــصــاف الــدوري ا
نـاديي قـره قوش ومـديـنة الـشـهداء
في قاعـة نادي الـصنـاعة وفـي تمام
الــسـاعــة الـثـانــيـة ظــهـرا والــلـقـاء
الـثــاني الـذي تـضــيـفه قــاعـة نـادي
الصـناعـة حامل الـلقب الـبحري مع
ــسـتــضـيف نــادي الــصـنــاعـة في ا
مباراة حتمل اإلثـارة والقوة. ولفت
الى ان قـاعـة الشـعب سـتـشهـد لـقاء
حـــديـــثـــة مع اربـــيل فـي الـــســـاعــة
الثانية ظهرا الذي يعتبره الفريقان
انطالقة التأهل من هذه اجملموعة 
والـلـقـاء الـثــاني الـذي سـيـكـون في

قـاعـة الـشـعب مـواجـهـة نـاريـة بـ
الشرطة الذي يعـيش أجواء مثالية
مع مـــصــافي الــشـــمــال الــذي عــزز
صـــفـــوفـه بالعـــبـــ من أصـــحـــاب
اخلـــبــرات في الـــدوري .وتــابع; ان
اجملـمـوعة  B سـتـكـون في ضـيـافـة
الـسـلـيـمــانـيـة فـتـشـهـد قـاعـة نـادي
B الـبـيشـمـركة مـبـاريات اجملـمـوعة
الــتي تـضم سـبــعـة انـديـة وهي كل
من  غـاز اجلــنـوب  الــبـيــشـمــركـة
احلـبــانـيــة بـلـد اجلــيش دوكـان
بـــســـطـــامــلـي والـــتي ســـتـــنــطـــلق
مـبـاريـاتهـا يـوم الثـامن والـعـشرين
من هــــذا الـــــشــــهــــر. وأضــــاف; ان
صاحب الضـيافة نـادي البيـشمركة
الفـريق الصـعب الذي ال يـقبل بأقل
ــربع الـذهـبي يــواجه الـفـريق من ا
الــصــاعــد حـــديــثــا بـــعــد قــرار من
االحتـاد نادي بـسطـاملي الـذي قدم
ـتازة في دوري الـدرجة مبـاريات 

االولى يــحـاول ان يــفــاجئ الــنـادي
ستضـيف. أما اللقـاء الثاني بطل ا
كأس الـسوبـر مؤخـرا غاز اجلـنوب
ـدجج بـالنـجـوم وفي حـالة بـدنـية ا
ـتازة بـعد مـشـاركته في الـبطـولة
ـقـاتل االسـيـوية يـلـتـقي بـالـفـريق ا
ـا مـا كان نـادي احلـبانـيـة الـذي طا
يــحــرج كــبــار الـــقــوم امــا الــلــقــاء
اخلتـامي لهذه اجملـموعـة من اليوم
االول دوكان الفريق الذي مر بفترة
اعـداد غيـر مـثالـية لـكـنه سيـحاول
ان يكون ندا لـنادي اجليش الذي
يــــتـــطــــلع ان يــــتــــأهل مـن هـــذه
اجملموعة الى الدور القادم وفقا

للبيان.
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اعـترف بـانـني تاخـرت عن  اسـتذكـار يـوم الصـحـافة الـريـاضيـة في الـعراق
وذلك بعد ان جتاوزت عامها الـ 99 ماضية نحو العام القادم الذي ستحتفل
رور  100عـام  على صدور اول مـطبوعة فـيه االسرة الصـحفيـة الرياضـية 
رياضـيـة عـراقـيـة مـتـخـصـصة بـااللـعـاب الـريـاضـيـة بـعج ان قص شـريـطـها
الـرياضـي مـحـمد الـسـيـد عـلي عـبـر مـجـلـته الـتي حـمـلـت اسم  مـجـلـة نادي
االلـعاب الـرياضـية والـتي صدرت يوم  22تـشرين الـثاني نـوفمـبر  من الـعام
ـقـام 1922  ويـحـمل احـتـفـال هـذا الـعـام  طـابـعـا خـاصـا بـالـنـسـبـة لي في ا
الــشـخـصي فـخالل هـذا الــعـام بـالـتـحــديـد و هـذه احملـطـة الـعــتـيـة من عـمـر
الصـحافة الرياضـية انتميت الحتاد الـصحافة الريـاضية  في العراق فضال
وسوم  رموز ومحطات عن انـني اجنزت خالل هذا العام  مخطوطة كتابي ا
ـوصل الـريـاضـيـة  مـتـامال  ان يـرى  هـذا الـكـتاب الـنـور في في صـحـافـة ا

قوادم االيام ..
مـاذا عسـاني ان اقول في مـحطـة صحـافتـنا الـرياضـية وهي تـبلغ هـذا الكم
الـكبـيـر من االعـوام  فـضال عن ان مـسيـرتـهـا الـزاخرة ازدانت بـالـكـثـير من
طبوعات الريـاضية  حيث استطاع  عـدد من النخب الرياضية من عـناوين ا
ـسـيـرة  الـعـامـرة ـهـمـة الـتي ازدانت بـهـا تـلك ا ـسـيـرات ا ان يـوثـقـوا تـلك ا
يزة استطاعت ان السيما منذ عام  1922 ومـا حظيت به من اسماء لنخب 
ـنـجـزات ـتــابـعـتـهـا  ـيـادين الـرحـبـة  حتـفــر لـهـا اسـمـا وبـصـمـة فـي هـذه ا
ا نـتـخـبـات وادراكهـا لـقـيـمـة التـوثـيق واالرخـنـة  الالعـب والـريـاضـيـ وا
ـدن ـتــابـعـة الــواقع الــريـاضي  الــذي شـهــدته مالعب وقــاعـات ا يــخـتـص 
ن اسهم ـصـادر  راجع وا الـعراقـيـة اخملتـلـفة  وال انـكـر  ان الكـثـير مـن ا
بـابرازهـا من هـذه الـنخب كـكـتاب الـدكـتـور عمـار طـاهـر الذي عـني بـاضاءة
الـصـحـافـة  الـريـاضـيــة في الـعـراق في سـنـوات وحـقـب مـخـتـلـفـة اشـار من
تبـاينة خاللـها الى محـطات االزدهار واخلـفوت عـبر تلك احملـطات الزمـنيـة ا
وسوم  تاريخ طويل ومـحطات مضيئة  2003-1922 والذي من خالل كـتابه ا
بـية الـعراقـيةفي عام   2018 كـما ابـرز الصـحفي ـية  االو صـدر عن االكاد
ـطبـوعات ـعـروف هشـام السـلـمان كـمـا كبـيـرا من الصـحف وا الـرياضي  ا
الـرياضـيـة عبـر كـتـابه الذي حـمل عـنـوان تاريـخ  الصـحـافة الـريـاصـية  في
ا الـعراق   2010-1922 والـذي صدر بـطبـعته االولى في عام  2010 اضـافة 
عـروف خـالـد جاسم رئـيس االحتـاد العـراقي لـلصـحـافة قـدمه الصـحـفي  ا
الـرياضيـة من اصدار مـهم في هذا الـشان  حـيث اصدر قـبل سنـوات قلـيلة
ـوسوم حـقائق  واسـرار وخفـايا  في الـصحـافة الـرياضيـة بجـزيئه كـتابه  ا
ـتـابـعـة واالهـتـمـام نـحو رواد االول والـثـاني  كـمـا  اضـاء عـدد من اضـواء ا
العـمل الصحفي الـرياضي  السيمـا الصحفي الـرائد شاكر اسـماعيل  كما
ميـز مؤيد البدري بالـكثير من االهتمام خـضعت سيرةاالعالمي  واالداري ا
عــبــر كــتب واصــدارات  تــنــاولت تــلك احملــطــات من ســيــرته كــمــا  ابــرزهـا
الصحفي هشام السلمان في احدى اصداراته  لذلك بقيت تلك االقالم وفية
تـابـعة ـيـدان الرحب لـتـتـناول بـالـكثـيـر من الـتحـلـيل وا ن سبـقـنـا في هذا ا
ــاط الـعـمـل الـصـحــفي عـبــر سـنـوات  اعــتـبـرت مــحـطــات الزدهـار بـعض ا
ـيـادين الـشـهـرة وقـصب الـعـنـاوين ونـافـذه لـبـلـوغ بـعض االسـمـاء الـعـامـلـة 
الـسبق في مـهـنة الـبـحث عن االجنـازات بدال من مـا هـو متـعـارف بان مـهـنة
ـتــاعب  ومع كل اجنـاز وبـطــولـة يـسـهم الـصـحـافـة هـي مـهـنـة الــبـحث عن ا
االعالم الــريـاضي بــشـكل كــبـيــر في ابـرازهــا واتـاحــة تـفـاصــيـلــهـا لــلـقـراء
ـتابعـ االمر الـذي لم يخف من اضـواء الصحـافة بل عـلى العـكس بقيت وا
ميز في ـتخصـصة تتـمسك بدورها االعـالمي ا بـعض الصحف الريـاضية ا
تـابع لـيستـكشفوا من خالل الـطبعـات الورقية تنـاول القراء وا ان تكـون 
او االلـكتـرونيـة الـكثـيـر من خفـايا االجنـاز  حـتى برزت اشـكـال اخرى اكـثر
ـاط الصـحافـة الريـاضيـة  بايـالء االهتـمام لـلقـنوات الـرياضـية تطـورا من ا
ـتخـصصـة التي اسـتثـمرت الـنجـاح االعالمي لـتوظـفه بالـصورة والـصوت ا
عــبـر مـيــادين الـتـحــلـيل الـريــاضي  في ابـراز خـفــايـا من  كـوالــيس حتـقـيق
االجنـاز الرياضي  وبـعد تلـك االعوام التي مـرت  على صحـافتـنا الريـاضية
ينـبـغي لنـا ان نتـساءل  حـول  مـدى بقـاء تلك الـصحـف الريـاضيـة ثابـتة في
ـتابعة احلثيثة من اجلمهور الرياضي طلوب وا مواقـعها لتحظى باالهتمام ا
ـســيـرة  بــالـقـرن  الســيـمـا ونــحن مــقـبــلـون عـلـى  عـام اخــر سـيـكــلل تــلك ا
ـئــة الـتي تــوالت عــلى اول بـصــمـة في مــيـدان صــحـافــة الـعـراق واالعــوام ا
الـرياضيـة  التي اجنزت اشـكاال من التـفوق ببـلوغ  الكـثير من
تابعة يادين االجناز مـستثمرة من االهتـمام  وا الـرياضات 

االعالمي اسرار لتحقيق مثل تلك البطوالت.
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أكد وزيـرُ الـشـباب والـريـاضـة رئيـس االحتاد الـعـراقيّ لـكرةِ الـقـدم عـدنـان درجال ان بـطـولـة كأس الـعـرب مـحطـة مـهـمة
نتخب الوطنيّ العراقي ـونديال. وقال درجال خالل زيارته مقر إقامـة وفد ا ا تـبقى من مباريات في تصفيات ا لإلعداد 
رجو مشـيراً إلى أهمية االستمرارية في تقدم قبـلة لتحقيق الهدف ا رحلة ا في  انه يجب إظهـار جميع اإلمكانات في ا
ستـوى مشرف العطـاء وضرورة التـحلي بالـصفاء الـذهني والـروحية الـعاليـة وبذل مزيـدٍ من اجلهـود من أجل الظهـور 
تبقية في بطولة كأس العرب. واكد في صلب حديثه أن بطولة العرب محطة مهمة لإلعداد والتحضير للمباريات األربع ا

في تصفيات كأس العالم 2022.
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الــنــجف قــبل ان يــتــلــقى اصــحـاب
الـدار اخلــسـارة الـثــامـنه فــيـاسـوء
حــــال قـــبـل ان تـــزيــــد اســـتــــقـــالـــة

العنكوشي الطينبلة .
‰Ë_« Wł—b «

وجتــــري الــــيــــوم االحــــد ست مــــو
اجـــهــات في اجملــمــوعـــة الــثــانــيــة
تـصدر لـلدرجـة االوليـفيـها يـخرجـا
كــــربالء 14لــــلــــســــمــــاوة ومــــؤكــــد
ــهـمــةوالـعـودة بــكـامل ســيـهــتـمــبـا
الــفـــوائــدلــكن عــلـــيه ان يــحــذر من
ـضـيف بـغض الـنـظـر عن مـو قعه ا
الثامن ومـحاولة االستـفادة من مبا
ريـات االرض لــتــدارك الــهــبـوط في
منطـقة السقـوطكما يـقوم الوصيف
لعب البـيشـمركة11 بسـفرة خطـرة 
بــــــابـل الــــــســـــادس 7الــــــذي يـــــرى
ـو اتـيـة لـكـسب الـفـر صــة ا الـلـقـاء
الـنـقـاط.ويـضيـفـالـناصـر يـة الـثالث
بــ جــمــهــوره الــكــبــيــرمــتــذيل11
الـتـرتــيب اجلـنـسـيـةســعـيـالـلـعـودة
الـنتـائجـااليـجابـيةلـتعـويض نكـسة
ـــاضـــيـــويــبـــدوانه ديـــالـى الــدور ا
مرشح لـلفـوز في ظل ظروف الـلعب
ومــــــا قـــــدمـه مـن مـــــســــــتــــــويـــــات
واضـحـةويامل الـصـناعـاتـاخلامس
تــــــدارك تـــــــراجـــــــعه و الـــــــعــــــودة
لــنــتــائــجـــالــفــوز عــنــدمــا يــضــيف
ـر بــفــتـرة الــبــحـريــالــرابع الــذي 
مقبولةويسعى الشرقاطالهروب من
مــنــطــقـــة اخلــطــرخالل لـــقــائــهــمع
جــيـــرانه غـــاز الــشـــمـــااللــعـــاشــرو
رغــبــتـاالخــر في اخلــروج من نـفس
نطقة ويـبحث فر يق احلس عن ا
الـفوز الـثـاني وترك الـبـقاء الـطويل
ـــــؤخــــرة عــــنـــــدمــــا يــــواجه فــــيــــا

دياليالسادس.
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تواصلت مـباريات اجلـولة احلادية
ـمـتـاز بكـرة الـقدم عـشـرة لـلدوري ا
وفيـهااسـتفـاد اربيل من تـعادله من
دونــاهــدافــلــيـتــخــلــصــويــخـرج من
ـنطـقة احلـمـراء للـموقع الـسادس ا
عـشـر لــيـدخـلـهـاالـكــرخ فـيـمـاحـافظ
النـفط على مـوقعه الـثاني عـشرقبل
ان يسـتمرا بـنزف الـنقاطـوالتراجع
داخلوخارج ملعبـيهما بعدما خسر
األول خمس منها ثالثـمتتالية امام
الــزوراء وزاخــو ونـفـط الـبــصـرة و
الــــثـــــاني ثـالثــــمــــرات مـــــنــــهــــمــــا
مـتتـالـيـتـيـنـمعـالـطالب و الـكـهـرباء

واستمرا يفتقدان للثقة.
jÝu « ÂbIð

ــــوقع اجلــــويـــة وتـــقــــدم الــــوسط 
الـــــثـــــالث25بـــــعـــــدتـــــقـــــدمه عـــــلى
الكهرباءبهدف لواحدمحققا الفوز
الثامنفيمشاركة لالن جتني ثمارها
عنـدمـا اسـتـمـر الفـريـقـمـتـواجد في
مربع الـترتـيبـومنافـسواضـحويقف
عـلى سـطـح أحـداث الـبـطــولـةبـثـقـة
عـالـيـةمع وجـود مـجـمـوعـة العـبـ
ــشـاركـة تـقــدم مـا عــلـيـهــا وتـدعم ا
الـتي تبـاينت نـتائـجالـكهـرباء فـيها
بــعــدمــاتــراجــعــعــاشــراوبــامــكــانه
انــيــعــدل من مــســار االمــوربـفــضل
بـاريات انـدفـاع الالعبـيـنلـخـوض ا

برغبةبوجود اكثر من العبمؤثر.
WŽUMB « “u

وزاد الـــــصــــنــــاعــــة مـن مــــعــــانــــاة
الـديــوانـيـةفـرض عــلـيـة الــبـقـاء في
منطقـة الهبوط ماقـبالخير الترتيب
بـعـدمـا تغـلب عـلـيه بـهدفـ لـواحد
ليـعـود بالـنـتـيجـةوالـتـقدم مـوقـع
مــعــوضــا خــســارته االخــيــرة امـام
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ايـرثلـنك الحتاد غـرب آسيـا الثـانية
ـقـامة لـلـشـبـاب اجملـمـوعـة األولى ا
منافسـاتها حاليـاً في مدينة أربيل
لـــغــرض الـــوقـــوف عــلى األخـــطــاء
وتـــطـــويــــر احلـــاالت االيـــجـــابـــيـــة
ـثل من االحتـاد الدولي بـحضـور 
ـــثل االحتــاد اآلســـيــوي فـــيــفـــا و
بــشــيـر عــبــد اخلــالق من لــبــنـان و
مــحــمـــد مــازن دقــوري من ســوريــا
وكوفند عبد اخلـالق بصفته مراقباً
في الـبطـولـة من االحتاد اآلسـيوي.
وزار وفد من االحتاد الـعراقي لكرة
الــــقــــدم وفــــد االحتــــاد الــــعــــراقي
للصحافة الـرياضية في مقر إقامته

بـفـنـدق الـتـون مـلك بالزا اربـيل 
خـالله تالفي االربـــاك الـــذي حــصل
ـا مع بــدايــة انـطـالق الـبــطــولــة 
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قــال رئـيس الــلـجــنـة الــتـنــظـيــمـيـة
للمجـموعة الثانـية من بطولة غرب
آسـيـا الـسـيـد فـراس بـحـر الـعـلوم
ــركـزي عــضـو االحتــاد الــعــراقي ا
لـكــرة الـقــدم عن جنـاح الــتـنــظـيم:
نـحن نـعـمل هـنـا كـمـا في الـبـصـرة
كـخلـيـة متـجانـسـة على قـدم وساق
في سـبـيل إنهـاء الـبـطولـة بـأحسن
ـكـنـة. حلـد اآلن الـتـنـظـيم صـورة 
جــيـــد وســنــؤدي دورنـــا بــأحــسن
صـورة.  وهذا الـتنـظيم نـال اشادة

احتاد غرب آسيا. 
دينة وكما أقيم في فندق كوارتز 
اربـيل االجــتـمــاع الـتــنـســيـقي مع
الكــات الـتــنـظــيـمــيّـةِ في بــطـولـة ا
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الـــــصـــــحـــــافــــة ان الـــــهـــــدف األهم
واالسـمى هــو جنـاح بــطـولــة غـرب
اســيـا لــلـشــبـاب مـن خالل تـوحــيـد
جـــمــيع اجلـــهــود ونـــكــران الــذات
وعـــدم االجنــرار وراء االنـــفـــعــاالت
الـشخـصـية الـتي التـغني والتـسمن
مـن جــــوع بل تــــســــــــاهم بــــتـــأز
األمور بـهذا الـوقت احلرج الذي
يـشـهـد تـضـيـيـف الـبـطـولة
وعــلــيـه فــإن مــصــلــحــة
الــــــــــوطن فــــــــــوق كل
اعـــتــبــار والبــد من
تـــعــضـــيــد جـــمــيع
اجلهود سعيا لرفع
احلـــظــر الـــكــلي عن
ـالعب جـــــــــمـــــــــيـع ا

العراقية.

يــتــعـلـق بـتــوفــيــر األمــور الــفــنــيـة
والـــلـــوجــــســـتــــيـــة لــــوفـــد احتـــاد
الصحـافة.  وب وفـد احتاد الكرة
ان مــاحــدث لم يــكـن عن قــصـد وان
الصحافة الرياضية شريك اساسي
من أجل إجناح البطولة ليتم تالفي
األمـــــر.  من جـــــانــــبـه أوضح وفــــد

احتــــــــــــــاد

جانب من االجتماع التنسيقي لغرب اسيا في اربيل

WNł«u∫ جانب من مواجهة الديوانية والصناعة

متاز للكرة الطائرة d…∫ منافسات الدوري ا

{ واشـــنــطن وكـــاالت: حــقق عـــزيــز دوقــاز
العب مــنـتـخب تـونس لـلــتـنس الـفـوز الـثـاني
لـــنـــســـور قـــرطــاج فـي مـــواجـــهــة مـــنـــتـــخب
ـبـابوي الـيـوم اجلـمعـة ضـمن منـافـسات ز
اجملـمــوعـة الـثـانـيـة في كــأس ديـفـيـز. وتـغـلب
ـبـابـوي بـيـنـجـمـان لـوك عـزيـز عــلى العب ز

ـجموعتـ جملموعة بواقع  6-2 و 6-7و7-5 
بــعـد قــرابـة  3ســاعـات من الــلـعـب. وشـهـدت
ـبـاراة تـنـافـسـا كـبـيـرا بـ الالعـب الـذين ا
يـعـرفـان بعـضـهـما جـيـدا بـحـكم أنهـمـا كـانا
تحدة مـحترفـ في نفس الفـريق بالواليـات ا
األمـريكية. وكانت بداية اللقاء قوية من جانب
بـيـنــجـمـان لـوك الـذي فـاز بـاجملـمـوعـة األولى

دون عناء بنتيجة 6-2. 

وحـمـلت اجملـمـوعة الـثـانـيـة منـافـسـة شـرسة
بـ الالعـبـ حـيـث تـقـدم عـزيز  1-3 بــكـسـر
ـبــابـوي إرســال مـنــافــسه ثم حـقـق العب ز
عـودة مـثـالـيـة بـنـتـيـجة   3-5 لـكـن دوقـازعادل
الـنـتيـجة لـتصل إلى 6-6. وجلـأ الالعـبان إلى
شــوط كـسـر الــتـعــادل حـيث تــقـدم لـوك 5-1
وكــان قـاب قــوسـ أو أدنى من الــفـوز لـكن
ـــعــطـــيــات إصـــرار دوقــاز مـــكــنه مـن قــلب ا
لــصـاحله بــنـتــيـجـة 6-8  لــتـنــتـهي اجملــمـوعـة
لـصالح التـونسي بنـتيجة 6-7. وفـي اجملموعة
الــثـالــثــة واحلـاســمــة تـقــدم لـوك 2-4  إال أن
عـزيـز تـمــسك بـالـنـقـاط واسـتـطـاع الـفـوز في
الـنـهايـة بنـتيـجة 5-7. ومـنح عـزيز بـهذا الـفوز
مـنـتخب تـونس تـقـدما مـضـاعفـا بـنتـيـجة 2-0

بـابوي بـعد فـوز مالك اجلـزيري في عـلى ز
ـــبــاراة األولـى عــلـى مــيـــهـــولي ســيـــبـــانــدا ا
ـجمـوعتـ دون رد بواقع  0-6 و1-6. وتـقام
مـباراة الـزوجي غدا الـسبت والـتي ستـجمع
بـــ الــثـــنـــائي الـــتــونـــسي مـــالك اجلـــزيــري
ـبـابوي وإسـكـنـدر منـصـوري ضـد ثنـائي ز
بـينجمـان لوك وكورتنـاي لوك. وجتمع مباراة
الـــفـــردي األخـــيـــرة مـــالك اجلـــزيـــري ضـــد
ـباراة الثـانية بـينـجمان لـوك فيـما ستـجمع ا
بـ عـزيز دوقـاز ومـيـهولي سـيـبانـدا. ويـكفي
مـنـتـخب تـونس الـفـوز غـدا بـإحـدى الـلـقـاءات
الــثالث لــلــصــعـود رســمــيــا إلى اجملــمــوعـة
األولى في كأس ديفيز للتنس ليحقق إجنازا

تاريخيا للتنس التونسي.
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عزيز دوقاز

{ بـــويــنـــوس ايــرس-(أ ف ب) - رزق
أرجـنــتـيـنـي عـاشق لألســطـورة الـراحل
الي ديـيـغـو أرمانـدو مـارادونـا مـثل ا
ــولــود ذكـر من مــواطــنــيه اخلــمــيس 
أطـلق عليه اسم "دييغو" في ذكرى وفاة
بطل مونديال 1986  على أن ينضم إلى
ـــنــزل فـي غــضـــون أيــام قـــلــيـــلــة إلى ا
شـقـيـقـتـيـه الـلـتـ تـبـلـغـان  10 سـنـوات
واسـميـهـما... مـارا ودونا.أوضح والـتر
روتوندو ( 39عـاماً) لوكالة فرانس برس
ــارادونـا هــذا األســبـوع أنـه لم يــلــتقِ 
قط لــــكـــــنه أرسل لـه قــــبل  10 أعــــوام
صــــورة تـــــوأمه مـن عالقــــة ســـــابــــقــــة
مـوضـحـاً أن اختـيـاره لالسـمـ يـشكّل
اً له.ردّ الراحل مـارادونا بإرسال تـكر
صــــورة له وهـــو يـــحــــمل صـــورة مـــارا
ودونـا مـا دفع والـتـر إلى وشـمـهـا على
ظـهره.مذاك حلم والتر بأن يرزق بطفل
وتـسميـته دييغـو مع شقيـقتيه مارا (و)
دونـا وعندما حملت صديقته فيكتوريا
وهي أيـضـاً من عـشـاق مـارادونـا على
الـــرغم مـن قـــلـــة اهــــتـــمـــامــــهـــا بـــكـــرة
اتـفقـا أن تـنجب الـطفل من خالل الـقدم
عـمـلـيـة قـيـصـريـة في يـوم ذكـرى رحـيل
االسـطـورة.وبـالفـعل فـقـد أكـد روتـوندو
لـفــرانـس بــرس مــسـاء اخلــمــيـس عــبـر
الـــهـــاتف أن الـــطـــفـل "ديـــيـــغـــو أمــادو"
(احلـبـيب ديـيغـو) ولـد بـالـفـعل في فـترة
مـا بعد الظهر في العاصمة األرجنتينية
بـويــنس آيــرس. وهـو طــفل جـمــيل يـزن
 كـيلـوغرامـات وبصـحة جيـدة مثل 4.05
والـدته وسـينـضم األحـد إلى شـقيـقـتيه
في مـنـزل األسـرة.وقال "إنه يـوم يـشـعر
فـيه الـكـثـيـر من الـنـاس بـاحلـزن بسـبب
(وفــاة) مــارادونــا وأنـا أيــضًــا حــزين
لـكنهـا (والدة ابنه) تغـيّر األمور كـثيراً".
وخـتـم "بـالــنــســبــة لي ســيــصـادف 25
تـشـرين الــثـاني/نـوفـمــبـر دائـمـاً ذكـرى
وفـاة ديـيـغـو (مـارادونـا) لـكـنه سـيـكون

ستقبل". أيضًا عيد ميالد ابني في ا
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اختـتمت امـس االول  اجلمـعة فـعالـيات
مهرجان بـغداد الدولي للـمسرح بدورته
ـدة سـبـعـة ايام الـثـانـيـة بـعـد تـواصـله 
ــــســـــرح يـــــضيء حتت شـــــعـــــار (ألنَّ ا
ـشـاركـة 15 عـرضـاً عـراقـيـاً احلـيـاة) 
ـــيــاً قُـــدمت عـــلى ثالثــة وعــربــيـــاً وعــا
ـسـرح الـوطـني ومـسرح مـسـارح هي ا
الــرافــدين ومـســرح الــرشـيــد.  واتــبـدأ
احلـفـل بـأغـانٍ تـراثــيـة قـدمـتــهـا الـفـرقـة
ـوسـيــقي الـعـراقي الـوطــنـيـة لـلــتـراث ا

ايسترو عالء مجيد. بقيادة ا
والقى وزير الـثقافـة والسيـاحة واآلثار
رئيس الـلجـنة الـعلـيا لـلمـهرجـان حسن
ــــســـرح نــــاظم أنَّ (عــــودة الـــروح إلى ا
العراقي هي اسـتعادة لـلحياة وأنَّ أهم
مـــا شـــهـــدتـه هـــذه الـــدورة هـــو إعـــادة
ـــســـرح الـــرشـــيـــد اإلعـــمـــار اجلـــزئي 
ـهــرجـان وافــتـتــاحه وتــقـد عــروض ا
سرح) وأثـنى (على الـلجان على هـذا ا
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ـهـرجـان) مـوجـهاً ـشـرفـة عـلى إدارة ا ا
شــكــره إلى (اجلــمــهــور الــعــراقي عــلى
ـا يـؤكـد أنه شعب حـضوره وتـفـاعـله 
حــيي ومــثــقف وأنَّ الــعــروض اجلــادة
تـــلــقى تـــرحــيـــبـــاً جــمـــاهــيـــريــاً) كـــمــا
ـــشــاركـــ الــعــرب شــكـــر(الــفــنـــانــ ا
واألجـــانب الـــذين ســتـــظل بـــصــمـــتــهم
هرجان واضحة في هذه النـسخة من ا
: كــبــارهم كــذلـك الــفــنــانـ الــعــراقــيــ

وشبابهم).
ـديــر الـعــام لـدائــرة  الـســيـنــمـا وقــال ا
سـرح أحمـد حسن مـوسى(استـعدنا وا
الفرح وبحثنـا عنه في تفاصيل احلياة
وتعلمنا كيف نبنيه بداللة إعادة إعمار
مسرح الـرشيد بـجهود ذاتـية بالـتعاون
ــهــرجــان مع وزارة الــثــقــافــة واآلن بــا
الـذي جـمع مـثــقـفي الـعـراق مع الـوفـود

العربية واألجنبية.) 
ـهرجـان حيث ذهبت ثمَّ أُعلـنت جوائز ا
ـتـكامل الى سـرحي ا جـائزة الـعـرض ا
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ذلك زادت جائحة كـرونا من مخاطر
تـعــرض الـنـسـاء والـفـتــيـات لـلـعـنف

عاملة أثناء اإلغالق. وسوء ا
اما فـي العـراق فـقد اشـارت يـونامي
الى ان احلـكـومة واجلـهـات الـفـاعـلة
تحدة احمللية تعمل بدعم من األ ا
 عـلى حتسـ اخلـدمـات للـنـاجـيات
ــا في ذلك الــوصـول إلى الــرعــايـة
الصـحيـة وإدارة احلاالت الـتي تركز
ساعدة القانونية على الناجيات وا
زيد. ومع ذلك ال يزال يتع عمل ا
ـسـتـضـعـفـة مـثل وتـواجه الـفـئــات ا
النازحـات داخلـيًا والعـائدات وكذلك
الـســوريـات وغـيـرهـن من الالجـئـات
مـــخــــاطــــر مـــتــــزايــــدة من الــــعـــنف

واالستغالل اجلنسي.
ــــان عـــلى وحـــثـت يـــونــــامي الــــبـــر
صادقة على قانون مكافحة العنف ا
األســــري الـــــهـــــادف إلـى حتـــــســــ
ــقــاضـاة االســتــجــابـة الــقــضــائـيــة 
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تـزامــنـا مع الـيــوم الـدولي لــلـقـضـاء
ـرأة اعـلنت اال عـلى العـنف ضـد ا
تحدة اطالق  16 يومًا من الـنشاط ا
ـناهـضـة الـعنـف القـائم عـلى الـنوع
االجتماعي وقال بيان من بعثة اال
أن ــتـــحــدة في الــعـــراق يــونــامي  ا
نـتذكـر أن الـعـنف القـائم عـلى الـنوع
االجـتـمـاعي يضـر بـصـحـة ورفـاهـية

النساء والفتيات.
ووفقًـا ألحـدث التـقـديرات  تـعرضت
امـرأة واحـدة من كل ثالث نـسـاء في
سن  15عــامًـا أو أكــبـر حــول الــعـالم
مـرة واحــدة عـلى األقل في حــيـاتـهن
لـشـكـل من أشـكـال الـعــنف اجلـنـسي
والــــعـــــنف الــــقـــــائم عــــلـى الــــنــــوع
ـــا يـــشـــيـــر إلى أن االجـــتـــمـــاعي 
مـــســتــويــات الــعــنف ضــد الــنــســاء
والـفـتـيـات لـم تـتـغـيـر إلى حـد كـبـيـر
اضي. عالوة على على مدى العـقد ا

قــضـايـا الــعـنف الــقـائم عــلى الـنـوع
االجتماعي وضمان محاسبة اجلناة
عـلى أفعـالـهم. وركـزت بـشـكل خاص
عــلى (وضع حــد إلفالت اجلــنــاة من

العقاب).
وقالـت يونـامي إن مـشاركـة الـفتـيان
والرجال في وضع حد للعنف القائم
عــلى الــنــوع االجــتـمــاعي مــطــلــوبـة
بــشـكل مــتــسـاوٍ وذلك مـن أجل خـلق
مجتمع أكثـر أمانًا للنـساء والفتيات
عــلى حــد ســواء.يــجب أن نــتــكــاتف
مـعـاَ وأن نتـحـدث ونـتـخـذ إجراءات
ضـــد جـــمــيع أشـــكـــال الــعـــنف ضــد
الــنـــســاء والـــفــتـــيــات في الـــعــراق.
شـتركـة لدعم وسنـواصل جهـودنـا ا
تـنـفـيذ قـرار مـجـلس األمن رقم 1325
شـاركة الـسيـاسية الذي يـدعو إلى ا
للمرأة وحماية الـنساء والفتيات من
الـــــعـــــنف الـــــقـــــائم عـــــلـى الـــــنــــوع

االجتماعي.

ـمثل الـواعد من العـراق ونـال جائـزة ا
أمــيـر إحــســان عن دوره في مــسـرحــيـة
(تــقـــاســيم عــلـى احلــيــاة) من الــعــراق
مـثلة مثـلة الـواعدة نـالتهـا ا وجائـزة ا
ــصــريــة مــريــا أسـامــة عن دورهــا في ا

مسرحية (آه كارميال).
rOJ% WM' 

ـهـرجـان تـألـفت وكـانت جلـنـة حتــكـيم ا
من: هيثم عـبد الـرزاق (العراق) رئـيساً
وجـون بـيـيــر (فـرنـسـا) عـضـواً ونـادرة
عمـران (األردن) عـضـواً وسامـر عـمران
(ســـوريـــة) عـــضــــواً و جـــبـــار جـــودي
(العراق) عـضواً مقـرراً.كما جـرى تكر
ـتـقــاعـدين من مـوظـفي دائـرة عـددٍ من ا
ـسرح من الـذين كـانت لهم السـيـنمـا وا
جـهـود متـمـيـزة في الـنـشاطـات الـفـنـية.
هرجان مجموعة من العامل كما كرم ا
في جلـانه.وألـقـت الـفـنـانـة شـذى سـالم
كـلـمـة الـلـجـنـة الـتـحـضـيـريـة كـمـا قرأت
الـبيـان اخلـتـامي أكـدت فيه أهـمـيـة هذا

شـاركة فـيه.  كما هـرجان واألعمـال ا ا
الــقى الــفـنــان الــتـونــسي عــبـد احلــلـيم
ـسـعودي كـلـمـة الـوفـود وكذلـك القى ا
هــيـــثم عـــبــد الـــرزاق كــلـــمــة الـــلــجـــنــة

التحكيمية.
ــديـر الــعــام لـهــيـئــة الــسـيــاحـة وقــال ا
شرف العـام على الفرق الـوطنية في وا
وزارة الــثــقــافــة جــبــار الــشــويــلي ان (
مـهـرجـان بــغـداد الـدولي لـلـمـسـرح كـان
بــالــفــعل ايـقــونــة لـلــعــمل الــثـقــافي في
الــعـراق الــذي عـاد مــجــددا بـعــد تـوقف
لــفـتـرة زمـنــيـة طـويــلـة بـسـبـب جـائـحـة
سرح ـظاهرات عـادت روح ا كورونا وا
ــســرح اجلــاد بــالــذات الى من جــديــد ا
سرح الوطـني وتزامن هذا احلدث مع ا
افتـتـاح مسـرح الرشـيـد في بغـداد الذي
ـسرحيـة والثقـافية يعد ايـقونـة بغداد ا
ـهـرجـان الذي والـيـوم نـحن في خـتـام ا
شـاركة عربية ودولية استمر السبوع 
وان شاء الـله لن يكـون االخيـر ستـعقبه

مهرجـانات اخرى مـوسيقـية ومسـرحية
وتـشـكـيـلـيـة والـقـادم افـضل في عـراقـنـا
احلبيب وتعود ايام بغـداد الثقافية كما

كانت سابقا).
وفي ظل الـتـعاون الـعـربي حتـدث مـدير
ــهــرجــانـات الــهــيــئـة الــعــربــيـة ادارة ا
لـلـمـسـرح حــسن فـالي (عـقـدنـا اتـفـاقـيـة
الشـراكة والتـعاون ب الـهيـئة العـربية
ـسرح في للـمسـرح ودائـرة السـينـما وا
وزارة الثقافة وهي مـذكرة تفاهم واطار
قـــانــوني عــام حملــاولـــة خــلط وشــراكــة
وتــعــاون مــابــ الــطــرفــ لــلــنــهــوض
ــسـرح في الــعـراق والـوطـن الـعـربي بـا
ولتبادل اخلبـرات وتنظيم ورشات عمل
سرح العراقي في التدريب لفائدة ا
درسي بصـفة عامة كل سـرح ا وكذلك ا
طـــرف له وعـــلـــيه الـــتـــزامـــات وشــروط
ومــتــطــلــبــات ونــحـن ســعــيــدون بــهـذه
ا للمسرح العراقي من خلفية االتفاقية 

ثقافية واصالة فنية عريقة).

ÍdÝUO « Ê«dLý ÊU Š«

ــــركـــزي نــــائب مــــحـــافـظ الـــبــــنك ا
ـاضي الـعــراقي حـاضــراالربـعــاء ا
في نــدوة افـتــراضــيـة اقــامــهــا بـيت
احلكمـة بعنوان (التداعيات احملتملة
لالصــــدار الـــنــــقـــدي اجلــــديـــد في

العراق).

rOF½ nÞ«uŽ

الفنـانة العراقية كرمها وزير الثقافة
والـــســـيــاحـــة واالثـــار حــسـن نــاظم
بـشــهــادة (صُــنّـاع الــفن) إحــتــفـاءً
ــســـيــرتــهـــا اإلبــداعــيـــة احلــافــلــةِ
ضـمن فـعـالـيات بـاإلجنـازِ والـعطـاء 
ي) مــهـرجــان (سـوق الــشـعـر الــعـا

الذي أُقيم على حدآئق القُشّلَة.

Í—«d³ « Ÿ«e¼

أمـ عــام وزارة الـثــقـافــة االردنـيــة رعى احـتــفـال اجلــامـعـة
ـاضي  بـتـوزيع اجلـوائـز عـلى الـفـائزين االردنـيـة األربـعـاء ا
ـسـابـقـة شاعـر اجلـامـعـات األردنيـة في إطـار االحـتـفاالت

ئوية الدولة االردنية.
bL×  b³Ž VM¹“

رئيسة احلـرفي في مديـرية التراث الـشعبي العـراقي نعتها
اضي ـوت اخلمـيس ا دائـرة الفـنون العـامة بـعد ان غـيبـها ا

ولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. سائل ا
WLF½ —U²Ý

قـيم في بلـجيـكا تـضيـفه قنـاة (الشـرقية) الرسـام العـراقي ا
مـســاء الـيـوم االحـد ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلـديث) الـذي
يـعده ويـقـدمه االعالمي مـجيـد الـسامـرائي ويـخـرجه اخملرج

حيدر االنصاري.

 ÊU×Þ dOLÝ bL×

وجهه ركـز االول في النصـوص ا الكاتب الـسوري حـصد ا
ـسـرحي بـشـقـيـهـا لـلـكـبـار لـلـكـبـار ضـمن مـسـابـقـة الـنـص ا
وسيقى في وزارة سارح وا واألطفال التي اقامتها مديرية ا

الثقافة السورية عن نص مسرحيته (ليلة ساخنة).
ÍuÝu*« rO¼«dÐ« ¡UH

ـفوض االسـبق العـراقي حتدث عن (تـقييم عـضو مـجلس ا
ـــفــــوضـــيـــة في اجــــراء االنـــتـــخـــابــــات ) في الـــنـــدوة اداء ا
االفتراضية الـتي اقامتها اجلمعية العراقية للعلوم السياسية

شهد السياسي العراقي ما بعد االنتخابات). بعنوان (ا
 bOL(« b³Ž nODK « b³Ž

اخملرج السـوري شارك فيلمه (االفطار االخير) الذي هو من
تـألــيــفه واخــراجه في عــرض خــاص ضــمن فـعــالــيــات أيـام
الـثــقـافــة الـســوريـة في قـاعــة الـدرامــا بـدار األسـد لــلـثــقـافـة

والفنون.

WJK  ÃÒu²ð ÍbO³F « UM¹—U

»dF « ‰UL' ÊU e « ≠ ÊULŽ

بعد إنـتشار أخبار على مـواقع التواصل اإلجتماعي عن
مـثل السوري باسم ـمثل األردني صبا مـبارك وا جناة ا
ياخور من إنفـجار لغم حـقيقي أثنـاء تصويـر مسلسـلهما
اجلديد (لـيلة الـسقوط) في اربـيل.خرج ياخـور عن صمته
ألول مــرة لـيــنـفي هـذا اخلــبـر ولــيـشـكــر من إطـمــأن عـلـيه
ــنـشـور قــال فـيه: (حتـيــاتي أصـدقــائي لم أتـعـرض ألي
حادث أثنـاء تصوير مسلسل ليلة السقوط وشكراً لكل من
تــواصل مــعي لإلطــمــئــنـان). بــدورهــا كــتــبت مــبـارك في
صـفـحـتــهـا: (صـبــاح الـفل يـا حــلـوين كـمــان مـرة بـحب
خـبـركم.. أنا مـنـيحـة ومـا صار مـعي أي حـادث وال لغم
.. وال انـفــجـار في الـعـراق تــصـويـرنـا كــان آمن تـمـامـاً
وخــلـصـت من شــهـر وشــوي وعم بــصــور بــبــيـروت من
وقتهـا). وختمت مـنشورهـا قائلـة: (الرجاء من الـصحافة
الـلي بتـنـقل أخبـار وبتـشـير من بـعض بدون حـتى ما
يـحــاولــوا يــتـأكــدوا أنــو يـراعــوا أنــو أنـا
وبــاسم بــشـر وعــنــا عـيل ووالد
ـا يـقرأوا وبـيـخـافـوا علـيـنـا 
هــاألخـبـار شــو صـايـر
مــــــــعــــــــكـم وشــــــــو
هــــــــــــــــاإلفـالس
ــــعـــايـــيــــر الـــتي من بــــيـــنـــهـــاوالفضاوة). وا

ـشــاركـات فـي األعـمــال اخلـيــريـة ا
والـــثــقــافـــيــة فــضـالً عن مــهــارات

ÊU e « ≠ …d¼UI «

من ب 13 متسابـقة من دول عربية
مـخـتــلـفـة فـازت الـعــراقـيـة مـاريـنـا
الـعبـيـدي تـفـوز بـلـقب مـلـكـة جـمال
العرب لعام 2021 والتي أقيمت في
مـصـر. وولـدت العـبـيـدي في بـغداد
ألب عـراقي وأم سـوريـة درست في
جــامـــعـــة دمـــشق وحـــصـــلت عـــلى
شــهـــادة بــكــالـــوريــوس الـــتــجــارة
واالقـــــتــــصـــــاد من قـــــسم تـــــأمــــ
ومــصــارف. شــاركت في مــســابــقـة
مـلـكـة جـمــال الـعـراق وحـازت عـلى
قـدمت بـرامج عـلى لـقب الـوصـيـفـة 
عــدة قــنــوات عـــراقــيــة شــاركت في
مسلسل (خلة) بدور رئيسي والذي
عــرضـــته قــنــاة (الـــشــرقــيـــة) كــمــا
شــاركت فـي فـيــلم (إلـى بـغــداد) مع
طرب ستـار سعد. ووفقـا لصفحة ا
يال فــأن (اخـتـيـار الـ 13 مـتــسـابـقـة
واصفات جرى حسب الـعديد مـن ا

الــطــبـخ الــفــرديــة وهــو مــا جــرى
األخـذ به حــديـثــاً ضـمـن فـعــالـيـات

سابقة هذا العام). ا
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ــتــهـورة إال إلـى كـارثــة. يـوم  لن تـؤدي تــصــرفـاتك ا
السعد االربعاء.

qL(«

ــهـنـيـة هـنـاك بـالــتـأكـيـد فــرص لـلـتـقــدم في حـيـاتك ا
القضية هي الدبلوماسية.

Ê«eO*«

إذا واجهت جـبلًا من الـديون فقد حـان الوقت لوضع
خطة سداد.

—u¦ «

ال تــتــردد في االعــتــمــاد عــلى اآلخــرين إذا واجــهــتك
مشكلة.رقم احلظ 2.

»dIF «

ـشكالت  بعض الـتـغـييـر يـسـاعدك فـي التـعـامل مع ا
الصعبة .رقم احلظ 9.

¡«“u'«

حتدث فقط مـن قلبك حـتى لو بـدا األمر غريـبًا بعض
الشيء.

”uI «

سـتـكـون لـديك رغـبـة في إجـراء تـغـيـيـرات في مـوقـفك
جتاه عالقة معينة.

ÊUÞd «

 قــد تــفــقــد أعــصــابك مع زمالء الــعــمـل والــرؤسـاء
واألصدقاء وأفراد األسرة.

Íb'«

ــال حــيــنـمــا تــخـصـص وقـتك ــزيـد من ا سـتــجــني ا
فيدة. لألنشطة ا

bÝô«

سـيـراقب أصــحـاب الــعـمل عـمــلك وسـوف يــقـومـون
بتقييم أفعالك وإنتاجيتك بعناية.

Ë«b «

أفكارك رائعـة ومفيدة لكن طريقتك في تنفيذها ليست
فعالة جدًا.

¡«—cF «

اعـتـرف بـخــطـئك واعـمل عـلـى إيـجـاد حل جـديـد.يـوم
السعد الثالثاء.

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

خط افقي وعمودي.

 —u  w  ÀbŠ

ؤازرة القوات االمنية. طرب العراقي هيثم يوسف إلى قيادة عمليات بغداد  زيارة ا

بغداد

WKO  w  —uKJ u Ë  «dð

WI Q²

 œ«uł ezU

في ليلية موسيقية وفنية اخـتتمت وزارة الثقافة مهرجانها الدولي
للـمسرح  واسـتمـتع رواد الفـن والثقـافة وجـميع احلـاضرين من
ـوسـيـقى بـلـيـلـة مـتـالـقـة شـاعت انـوارهـا عـلى ـسـرح وا عـشـاق ا
خـشبـة الـوطـني  وفي مـنـهـاج رائع استـهـلـتـهـا  الفـرقـة الـوطـنـية
ــوسـيــقي الــعـراقي بــقـيــادة مـديــر عـام دائــرة الـفــنـون لـلــتـراث ا
ايسترو عالء مجيد الذي حرص على اختيار اعضاء وسيقية ا ا
ـبدع  تـالفة من جـيل الشـباب وا ـوسيـقيـة والغنـائيـة ا فرقته ا
واسـتمـتـعـنـا  بـاالحلان الـتـراثـيـة والـفلـكـلـوريـة الـعربـيـة والـكـردية
لـتـعـزف وتــغـني لـنـا اغــاني اجلـنـوب وبـغــداد والـوسط والـشـمـال
فكانت بـاقة ورود مـلونـة من بستـان الفن الـعراقي  وجنح مـجيد
هـرجان الـدولي لـيسـعد الـفنـان على تـقد حـفال يـليق بـختـام ا
الـعـرب والعـراقـيـ ولـيـؤكـد مـجـيـد ان الـعـراق مـتـخم بـاالصوات
بـدع الـعراقـي وخاصـة الشـباب مـنهم لـيرفدوا وسيـقيـ ا وا

احلركـة الفـنيـة والثـقافـية في الـعراق  نـعم كان
ـبـدع واالحـتـفاء ختـام رائع  فـيه تـكر ا
بــالــفـنــانــ الــعــرب والــعــراقــيــ  مــبـارك
لوزارتـنـا االجنـاز ومبـارك لـلمـايـسـترو عالء
مـجـيـد وهـو يــقـد م لـنـا مـوزائــيك مـوسـيـقي

غنائي عراقي.
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صبا مبارك

ـانيـة (تـايل) إخراج  تـالو سـرحـية اال ا
نــسـت  وحــصــدت جـــائــزة أفــضل أداء
جـمـاعـي مـسـرحـيـة (مــنـطق الـطـيـر) من
تــونس إخـــراج نــوفل الــعــزارة  ونــال
اخملـرج الـعــراقي جـواد االسـدي جـائـزة
أفــضل إخـراج مــسـرحي عن مــسـرحــيـة
(تـقاسـيم عـلى احلـيـاة) وجـائـزة أفضل
سيـنوغـرافيـا ذهبت الى مـسرحـية (نعم
غــودو) إخــراج أنس عـبــد الــصــمـد من
ثل فـنالـها العـراق اما جـائزة أفـضل 
ـمـثل الـعـراقي حـيـدر جـمـعـة عن دوره ا
في مــسـرحـيـة (تــقـاسـيم عــلى احلـيـاة)
ـمثلة ـثلة ذهبت الى ا وجائزة أفضل 
السـورية صـفاء الـرقمـاني عن مسـرحية
(بــيـت الــشــغف) وجـــائــزة أفــضل نص
مسـرحي ذهبت الى هـوشنك وزيري عن
ــســرحــيــة الـــعــر اقــيــة (أمــكــنــة نص ا
إسـمـاعـيل).امــا جـائـزة جلـنـة الـتـحـكـيم
مثل رائد محسن اخلاصة فذهبت الى ا
عن دوره في مسرحية (أمكنة إسماعيل)
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –أظـــهــر بــيع
مــخـطـوطـة أللـبــرت آيـنـشـتـاين في
مـقـابل نـحو  13مـلـيـون دوالر مدى
الـــغـــلــيـــان الـــذي تــشـــهـــده ســوق
ـزادات الـتي اسـتعـادة حـيويـتـها ا
بفضل اعتماد الصيغة االفتراضية
الـتي أتاحـت اتسـاعاً كـبيـراً لدائرة
شاركة فيها وجلمهور متابعيها. ا
وكـانت الفتاً أن قيمـة هذه الوثيقة
وهي عـبـارة عـن مـخـطـوطـة مـؤلّـفة
من  54صـفـحـة كـتـبـهـا الـفـيـزيـائي
ـاني الـشـهـيـر آيـنـشـتايـن عامي األ
ا ب  1914و 1913 كـانت مقدّرة 
مـــلـــيــونـي يــورو وثـالثــة مـاليــ

ـبلغ 11,6 لـكـنـهـا بيـعت الـثالثـاء 
مـــلـــيـــون يـــورو ( 13,04 مـــلـــيـــون
دوالر) أي نـحو خـمس مـرات أكثر
.   ولـوحظ هذا من قـيـمـة الـتخـمـ
زاد على الـفارق الكبيـر أيضاً في ا
شـروع الفيلم رسوم  الـسيناريـو ا
ولود الـذي كان اخملرج الفـرنسي ا
فـي تـــــشــــــيـــــلـي ألـــــيــــــخـــــانـــــدرو
جـودوروفسـكي ينوي اقـتباسه من
روايـــــة دون إذ بـــــيع في بـــــاريس
االثــنــ في مــقــابل  2,66مـــلـــيــون
يــورو بــعـد مــنـافــســة شـرســة بـ
ــزايــدين وهــو مــبــلغ اثــنــ مـن ا
ــا تـــوقــعــته دار أكـــبــر بــكــثـــيــر 
كـريستيز ذات اخلبرة الواسعة إذ
ا ب  25ألف يورو كانت خمّنته 
زادات . وتـشـهـد سـوق ا و 35 ألـفـاً

ــعــاصـرة عــلى األعــمــال الـفــنــيـة ا
. والحــظت آرت ارتـــفـــاعــاً كـــبـــيـــراً
بــرايس في تـشــرين األول/أكـتـوبـر
ا الـفـائت أن حـجـم هـذه الـسـوق 
مـن  103 مـاليــــ دوالر ســــنــــويـــاً
عـــــام  2000إلى  2,7 مــلــيـار دوالر

اليوم.
ــتـخــصـصـة في ــؤسـسـة ا ورأت ا
تـخم األعمال أن هذا النمو يعود
ـبـيـعات إلـى جناح االنـتـقـال إلـى ا
عـــبـــر اإلنــتـــرنت وإعـــادة تـــوجــيه
الـسـوق بـالـقـدر نـفـسه من الـنـجاح
نــحــو جـمــهـور جــديــد ونـاشئ من
ـــهــتـــمــ بـــشـــراء أعــمـــال الــفن ا

عاصر.  ا
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مسافر عبر السن .. 
ومن كأس الـوجد والـنجوى

يرتشف الهيام 
لتُسكره اغنية احلبيبة.. 

يُــبــعــثـر الــلــيل رومــانــســيـة
وشعرا وهوى..

يــرقـد عــلى ارصـفــة تـتــلـذذ
بحكايات سفر.. 

حكـايات تـهز تـغريدة الـقبل
ونرجس اجلبال. 

ـــوســـيـــقـى.. ويــا يـــا آللئ ا
حــــرقــــة الــــشــــوق ورحــــيق

الزمن.. 
اعـطـوني جـواز سـفـر ألشد

الرحال
ــلـــكــة جــســدهــا  صــوب 

ومروجه وفضاءاته.. 
كي احــيل شــوقي ولــوعـتي

عطراً وبطوالت..
 كي تـــــرتــــفع  مـن أثــــر كل

قبلة ناطحة سحاب.. 
ســأقــتـــفي آثــار مــســامــات

جسدك 
وعـــلـى ســـواحل شــــفـــتـــيك

سترسوا مراكب لهفتي 
ألروي مـنــهـمــا ظـمــأ الـروح

شهدا..
 ألغزوه على وقع الريح

 كي انـــــتـــــشـي بـــــفـــــرحـــــة
االنتصار. 

يــا نـكــهـة الــعـشق لــلـبــحـار
رافئ السالم.. و

عــشـقـك نـقـش ووشم فــجـر
يحلق في دمي 

يرطب ذاكـرتي في مـطارات
العالم.. !!

 ×××     ××××
وج معا .. سنعتلي ا
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بعد سقوط النـظام السابق كانت هنـاك حركة نشيطة في
مـعظم اجلـالـيات الـعـراقـية لـدى دول الـعالم السـيـما  في
ـتــحـدة. تـأسـست جتـمـعـات وانـبـثـقت أوروبـا والـواليـات ا
هــيـئـات وجـمــعـيـات فـعــالـيـات اتــخـذت مـسـمــيـات تـنـاغم
الـــوضع الـــعــــراقي في طــــوره اجلـــديـــد بــــ مـــدافع عن
الــتـغــيـيــرات الــتي أحـدثــهـا االحــتالل األمــريـكي ورافض
لالجتاهات التي وصفوهـا بالتابعة وغـير الوطنية وروجوا

لبدائلها التي وردت في سياق النهج األمريكي ذاته. 
ولعـبت الـسفـارات في بدايـة تشـكـيلـها اجلـديد أدواراً في
تلك األنشطة ذات الطابع الـسياسي الفاقع بالرغم من ان

بعضها كان يستتر حتت فعالية فنية أو ثقافية. 
حـراك اجلـالـيـات عالمـة صـحـيـة وحـاجـة اكـيـدة لتـواصل
أبناء البـلد في الغربـة من اجل ادامة الصالت فيـما بينهم
ومع الوطن اال انَّ االيدي السياسية كانت حترّك اخليوط
وحتـــشــد اجلــهــود وبــتــمــويل مـن هــنــا وهــنــاك من اجل

االنتخابات غالباً أو لتلميع أسماء ورفع رايات. 
تـوالت الـسـنـوات وتـوالت االنـتـكـاسـات الـعـظـيـمـة بـعـدهـا
وانتـكست مـعهـا الى حد الـتالشي معـظم الفـعالـيات التي
شــغــلت أوسـاط اجلــالــيـات الــعـراقــيــة. فـعــالــيـات انــتـهى
مـفـعـولـهـا ألنـهـا أوصـلت أسـمـاء مـعيـنـة الى مـنـاصب في
ـشـتـعل بـاألزمـات وبـعـضـهـا اسـتـفـاق من دوامـة الـبـلـد ا
التعـبئة الشـموليـة اجلديدة حتت وقع الشـعارات الطـائفية
البائـدة التي أظهـرت العراقـي امام الـعالم كوجـوه قادمة
من عـصـور مـظـلـمـة سـحـيـقـة تـثـيـر الـرعب أو الـشـفـقـة أو

السخرية ال فرق.  
رُددت شــعـارات وصــدحت مــواويل وأُلــفَت كـتـب ودُبّـجت
مـقـاالت وانـهـمــرت تـصـريـحـات وامـتألت شـاشـات حـتى
صـريون الى هـذا العراق ولد كـما يـقول ا انتـهى ذلك ا
الــكــئــيـب الــرازح حتت رمــاد نــيــران ال أحــد يــدري مــتى
تــنــفــجــر لــتــقــضي عــلى األخــضــر والــيــابس مــادام انّ
الـسنـوات الثـمـاني عشـرة من عـمر الـعهـد اجلـديد انـتهت
من دون ان تتأسس الـدولة اجلديـدة فهي إما قـائمة على
أشالء ما سبقها او هي رهينـة بيد مَن ال يعرف شيئا عن
دولة سـابقة أو الحـقة واجلـميع يسـتقـوي بأي شيء على

الدولة. 
اخـتفت نـشـاطـات اجلالـيـات العـراقـيـة ما بـ صـحوة مَن
كـانـت له نـيـات حــسـنـة قـبـل عـقـدين من الــزمن واكـتـشف
حقيـقة ما جرى او انـكشاف اغـطية االخـرين فلم يعودوا
قـادريـن عـلى مـعـاودة نــشـاطـهم لــفـقـدانـهم واســتـنـفـادهم
أدوات تـبـريـر الـفــشل بـعـد سـنـوات طـويـلـة سـقـطت فـيـهـا
حجتهم في تبرير كل فشل وفساد بحداثة العهد باحلكم.
كنا نتـمنى ان تنبـثق فعاليات وطـنية ثابـتة في اجلاليات ال

 . يرتبط مصيرها مع سياسي زائل

وفـي جــــزيــــرة (بــــورانـــو)×
سنجعل اكفنا

 ترقص مع مـواويل العشق
طر.. لتاريخ اغنيات ا

تتخللنا احتفاليات اجلسد
 واثواب الليل االسود

وب عشية وضحاها ..
اغـانـيـنــا سـتـجـتـاز احلـدود

والبلدان والفضاءات
لـينـتـصب الـعمـر شـمـوخا..

فارساً للعشق
ال يعرف للنزيف معنى !

×××     ×××
انت ..

لــــوحـــــة خـــــالـــــدة لـــــبــــراءة
مقدسة..

ـــــشــــاعـــــر ونـــــبض عـــــالـم 
العمر..

ســيـــرافــقـك نــرجس بالدي
وحجل كوردستان 

كان.. المح الدنيا وعزلة ا

في ظل كـــورونــا وبـــاء هــذا
الزمان!

×××     ×××
انت..

ـاضي وحـاضـر حـكـايـات ا
دواوين اشعاري..

قلـمي والبـحر الـذي اشكوه
وجعي 

من دون وشاح او خجل
كي اروض الريح 

ألرقص مـعك رقــصـة الـنـار
والثلج 

وحـــــــلم غـــــــد.. وقــــــبالت ال
تنتهي!
ــــــــ

بـــورانـــو: جـــزيـــرة تـــقع في
ـتوسط بـالقرب من البـحر ا
البندقـية ومشهـورة بالبيوت

لونة ا

قــوات األمـن الــكــثــيــرة االنــشــغـال
أصـالً بـــارتــــفــــاع جــــرائم الــــقــــتل
والـعـنف األخـرى عن مـتابـعـة هذه
الـــــســــرقـــــات نــــظـــــراً إلى حـــــجم
ـــــســــروقــــة وعــــدد الــــبـــــضــــائع ا
األشـخـاص الذين يـعيـدون بـيعـها

وفق ايان  روس.
ولـم يتـضح بعـد مـدى التـرابط ب
نـظـمة في مـنطـقة هـذه الـسرقـات ا
سـان فــرانـسـيـسـكـو وال الـوسـائل
الـتي يتواصل بها مرتكبو عمليات

السطو ومنسقوها.
ومـن بـ نــحـو  80 مـــشــاركــاً  في
غـــارة والــنــات كــريـك لم تــتــوصل
الـشـرطـة حـتى اآلن إال إلى تـوقـيف
ثـالثـــــــة اشـــــــخــــــــاص. ووجـــــــهت
االتـــهـــامـــات إلى تـــســـعــة آخـــرين
الـثالثـاء الـفـائت بـارتـكـاب سـرقات
عـدة  مـنـها سـرقـة مـتجـر فـويـتون

في سان فرانسيسكو.

واســـتــــهـــدفت  مـن دون تـــمـــيـــيـــز
ـتـاجـر الـصـغـيـرة الـصـيـدلـيـات وا
ــاركــات الــتــجــاريــة الــفــاخــرة. وا
ويــثــيــر عــدد الـلــصــوص وســرعـة
اقـتحـامهم الـدهشـة. وقالت رئـيسة
رابــطــة الـتــجـار فـي كـالــيــفـورنــيـا
رايـتشل ميتشـلن على قناة فوكس
 احملـلية لن أصـفها حـتى بأنها 40
ـة مـنــظـمــة إذ هي بـاألحـرى جــر
إرهـــاب مــحــلـي. أمــا أســتـــاذ عــلم
ــة في جــامـعــة بــالـتــيــمـور اجلــر
جــيـفــري إيـان روس  فــاشـار  إلى
أن ال مـؤشـرات تـدل عـلى أن سـرقة
ــتـاجـر في ارتــفـاع في كل أنـحـاء ا

البالد.
لــكن االهــتــمــام اإلعـالمي الــكــبــيـر
بـعـمـلـيـات الـسـطـو من هـذا الـنـوع
ونـــشـــر الــــصـــور عـــلى شـــبـــكـــات
الــتــواصل االجــتــمــاعي قــد تــكـون
ألـهمت مـجموعـات أخرى.  وتـعجز

ـيالد. الــتــســوق الـســابق لــعــيــد ا
وأمـــر غــافن نـــيــوســـوم وحــدة من
ة الـشـرطـة مـتخـصـصـة في اجلـر
ـنـظـمـة في الـواليـة بـالـتـعاون مع ا
قــوات األمن احملـلــيـة حلل قــضـايـا
الـسرقـات. وتزامـنا مـع صدور هذا
الـقـرار كانت عـصـابة من نـحو 40
لـصـاً تـسـرق مـتجـراً لـلـمـجـوهرات
فـي هـــــــــايــــــــوارد قـــــــــرب ســــــــان
فــرانـسـيـسـكــو. وإلى الـشـمـال في
مــديـنـة  أوكالنـد أفـرغ الـلـصـوص
بــشـكل خــاطف مـتــجـراً لــلـمالبس.
ــراقـــبــة نـــحــو وأظـــهــرت صـــور ا
ثالثـ لصاً مـقنعـاً وملثـماً دخلوا
متجراً صغيراً وسرعان ما خرجوا
بــــأحـــــذيــــة ومالبـس وقــــبــــعــــات.
واستغرقت العملية أقل من دقيقة.
وهـذه الـسـرقـات الـسـريـعـة لـيـست
ـــتــحــدة  جـــديــدة في الـــواليــات ا
لـكنـها تـزايدت في األشـهر األخـيرة

ضـحية لـهجوم آخر حـصل بسرعة
الـبـرق قـبل أيـام قـليـلـة بـالـقرب من
شـيكاغو عـندما سطا  15 شـخصاً
عــلى حــقــائب ومالبس بــأكــثـر من
مـــــــئـــــــة الـف دوالر. وال يـــــــتـــــــردد
الـلصـوص في اللجـوء إلى العنف.
وكـانت مـتـاجـر الـقـنب في اوكـالند
هـدفـاً لـعصـابـات اطلـقت الـنـارعلى
الـشرطة. واعتـبر حاكم كالـيفورنيا
غـافن نيوسوم الثالثاء أن مستوى
نظم الذي تشهده الوالية الـسرقة ا
غير مقبول. وشدد على ضرورة أن
ــتــاجـر يــشــعـر كـل من الــزبـائن وا
بــاألمــان خالل الــتـســوق في فــتـرة
االعــيـاد. وحتــصل هـذه الــسـرقـات
فـي فـــــتـــــرة يـــــعـــــلّـق عـــــلـــــيـــــهـــــا
الـتجاراألميركيون أهمية كبيرة إذ
يــخـصـصـون يــوم اجلـمـعـة  غـداة
ــا يـــعــرف بـــبالك عـــيــد الــشـــكــر 
فـرايداي الذي يشكّل باكورة موسم

{ واشـــــــنــــــطن (أ ف ب)  –تـــــــقف
الــعالمـات الـتـجــاريـة الـفـاخـرة في
ـــتـــحـــدة عــاجـــزة عن الـــواليـــات ا
مـــواجــهـــة مــوجـــة من الـــســرقــات
اخلـاطفـة  التي تـشهدهـا متـاجرها
قـبل أعياد نـهاية الـسنة  ويـنفذها
لـــصــوص ســريــعـــون يــتــحــركــون
كــاســراب من اجلــراد  فـيــســطـون
ــتـــجــر في دقـــائق قــلـــيــلــة عـــلى ا

ويهربون بالسيارات.
ودهـم نــحـو  80 مـــلــثــمــاً الــســبت
الــفـائت مـتـجـر نـوردسـتـروم داخل
مــجـمّع جتـاري في وولـنـات كـريك
بــالـقــرب من سـان فــرانـســيـســكـو

وحـملوا غلـتهم  وتوزعوا على 25
سيارة كانت  في انتظارهم.

وفـي الــيــوم الــســابق أغــار نــحــو
أربــعـــ لــصــاً عــلـى مــتــجــر لــوي

فويتون في سان فرانسيسكو.
اركـة  الفـرنسـية الـفاخرة وكـانت ا
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ــدائـن (الــعـراق) (أ ف ب)  –أعــلــنت { ا
الـسلـطـات العـراقـية أن مـعلَـم طاق كـسرى
االثــري الـــذي يـــبــلغ عـــمــره  1400 عــام
والذي يعـد أكبـر قوس مشـيد من الـطابوق
في العـالم يخضع ألعمال ترميم في إطار

بذولة العادة بريقه السابق. اجلهود ا
ويـعـد الــنـصب الـتــذكـاري الـشــهـيـر الـذي
يــعـود إلـى الـقــرن الـســادس  والــذي يـقع
عـلى بـعـد حـوالي   30 كـيـلــومـتـرًا جـنـوب
العاصـمة بـغداد آخر مـبنى ال يزال قـائماً
من الــعـاصــمــة اإلمـبــراطـوريــة الــفـارســيـة

ة قطسيفون. القد
ــوقع  ونــفـــذت أعــمـــال تــرمـــيم في هـــذا ا
ـعروف أيضًـا باسم طـاق كسرى االثري ا
من اسـمه الـفـارسي  في عام  2013بـعد
سقوط جزء ضخم بسبب الرطوبة الناجمة

عن األمطار الغزيرة.
 لكن الـطوب اجلديد أيضًا بدأ في التهالك

اضي. بعد هطول األمطار العام ا
و قـال وزيـر الثـقـافـة الـعـراقي حـسن ناظم
ــــوقع  االربــــعــــاء  إن خالل جــــولــــة فـي ا
األعــــمـــــال اجلــــاريـــــة تــــهـــــدف إلى وضع
دراســـات عـن الـــتـــربــــة وعن االســـاســـات
وقع القـريب من ضفة نـهر دجلة وتدعـيم ا

ياه اجلوفية. عرض خلطر تسرب ا وا
وقـال خـبــيـر احلـفــاظ عـلى الـتــراث ديـفـيـد
ميشـيلمور الـذي يعمل مع فـريق من علماء
ـرحـلة اآلثـار من جـامـعـة بـنـسـلـفـانـيـا إن ا
األولى من األعمـال الطارئـة التي بدأت في
قبل. آذار/مارس الفائت تنتهي الشهر ا

تايل التي انتقلت إلى الشاشة
الـصغـيرة عـبـر مسـلسل تـلـفزيـوني ناجح في  2017 نـال
ي اخملـصصـة لألعـمـال التـلـفزيـونـية عدداً من جـوائـز  إ

األميركية. 

{ اوتـاوا (أ ف ب)  –كـشـفت هــيـئـة الـبـريـد الـكـنـديـة
ـؤلفة الكندية اخلميس عن طـابع جديد يحمل صورة ا
مـارغـريت أتـوود أصـدرته احـتـفـاالً  بـالـعـام الـسـتـ
ية التي عُرفَت سيـرة  هذه الكاتبة ذات الشهـرة العا

خصوصاً بروايتها ذي هاندمايدز تايل.
وعلّقت أتـوود مازحة على ما وصـفته بأنه شرف غير
مـتـوقع خالل مـؤتـمــر صـحـافي في مـكــتـبـة تـورنـتـو
مـــســتـــبــقـــة بــروح الــدعـــابــة رد فـــعل أولـــئك الــذين

سيسخرون مني ألنني موجودة على طابع بريدي.
وتــبــدو أتـوود فـي صـورتــهــا عــلى الــطــابع اجلــديـد
الـصـادر عن بـوست كـنـدا مـغمـضـة الـعـيـنـ تضع
إحـدى يديـها على خـدها مع عبـارة كلمـة بعد كـلمة
ـأخــوذة من قــصـيــدتــهـا بــعـد كــلــمـة تــشــكّل قــوة ا
سبـيـلـيـنغ. وانـتهـزت الـكـاتـبـة التـي يلـقّـبـهـا الـبعض
ـؤتــمـر الــصـحـافي مــلـكـة األدب الــكـنـدي فــرصـة ا
إلثــارة الـقــضــايــا الـتـي تـعــتــبــرهـا مــهــمــة فـدعت
الـســيـاسـيـ الـكــنـديـ واألمـيـركـيــ إلى تـكـثـيف
ــنـــاخ وإلى وضع حــدّ اجلــهــود عـــلى صـــعــيـــد ا
لـلـتـمـيـيز الـقـائم عـلى اجلـنس وعـلى لـون الـبـشرة.
وحصـلت أتوود على جائـزة بوكر في العام 2000

عن كتـابها ذي باليـند أساسـ الذي تُرجم إلى  50 لـغة
ولـها نحو  40 رواية وديوانـاً شعريـاً وكتابـاً نقديـاً تتناول
فـيـهـا دور الـنــسـاء في اجملـتـمع.  واقـتُـبس بـعض روايـات
أتوود سـينـمائـياً وتـلفـزيونـياً ومن أبـرزها ذي هـاندمـايدز

احملــلـيــة عـلى الـصــيـادين مــكـافـأة
مـقابل كل كلب يُقـتلونه في الشارع
 لـكنـها اضطـرت إلى صرف الـنظر
عـن ذلك بـفـعل االحـتـجـاجـات الـتي
واجـــهــتــهـــا من جــهـــات مــحـــلــيــة
ودولـــيـــة من بـــيــنـــهـــا الــنـــجـــمــة
الـفـرنسـيـة بريـجـيت باردو.  وبـعد
تـعرض ثالثة أطفال لهجمات كالب
عـــــام 2017  رصــــــدت حـــــكـــــومـــــة
كــــوســــوفـــو  1,3 مــــلـــيــــون يـــورو
لـبرنـامج تعـقيم عـشرات اآلالف من
احلــيـــوانــات. إال أن نــحــو عــشــرة
آالف كــــلب شـــارد ال تـــزال من دون

عالج.

أســـاسي عــلى الـــتــبــرعــات  إذ إن
األكـالف الـبـيـطـريــة أكـبـر من قـدرة
ــنــظـمــات غــيــر احلـكــومــيـة ذات ا
ادية الشحيحة ومنها اإلمكانات ا
الـرعاية والتـلقيح والتـعقيم فضالً
عـن أن بـــدل اإليــــجـــار الــــشـــهـــري

لألرض  يبلغ  200 يورو.
وكــمــا هي احلــال في عـدد من دول
الـبـلـقان  يـتـسبـب انتـشـار الكالب
شاكل كبيرة  نظراً إلى الـشاردة 
خـطر مهاجمتها البشر وخصوصاً
في فـــصل الــشــتــاء عــنــدمــا يــنــدر

الغذاء.
وبـعـد احلـرب  عـرضت الـسـلـطات

سـالفــيـــســـا أمـــر طـــبــيـــعي إذ إن
احلــرب انــتـهـت مـنــذ أكــثـر من 20
عـــامـــاً بـــ الـــقـــوات الـــصـــربـــيــة
ـــؤيـــدين ـــتـــمــــردين األلـــبـــان ا وا
السـتـقالل كـوسوفـو. ويـضيف  في
ـــــأوى الـــــواقـع في مـــــنـــــطـــــقـــــة ا
غراكانيتشا ذات الغالبية الصربية
بـــالــقـــرب من بــريـــشــتـــيــنـــا نــحن
مـتفاهـمان جداً. ويـضيف هو ليس
قـــــومــــيــــاً وال أنـــــا. أنــــا أحتــــدث
الـصربية وهو يتـقن األلبانية. لدي
أصــدقـاء ولــكن لـيس لــدي صـديق
أفـــــضل مـــــنه. أمـــــا سـالفــــيـــــســــا
سـتويـانوفـيتش الذي فـقد وظـيفته
كـــحــارس ســجـن بــعــد احلــرب ألن
بـلغـراد لم تكـن راضية عـن الصرب
الـــذين يــعـــمــلــون في مـــؤســســات
كـوسـوفو اجلـديـدة ال ينـدم إطالقاً
عـلى عمـله مع منـتور. ويـقول نحن
مـتشابهان في الروح والقلب وحب

احليوانات في كل شيء.
حـــاول مـــيـــنـــتـــور خـــوض غـــمـــار
الـصــحـافـة وعـمل في بـعـثـة لأل
ـــتـــحـــدة ولـــدى شـــركــة تـــعـــدين ا
بــــريــــطــــانــــيـــــة قــــبل أن يــــؤسس
بــريـشـتــيـنـا دوغ ريـفــيـوج قـبل 11
ــــأوى بــــشـــكل . ويــــعـــوّل ا عــــامـــاً

{ غــراكـانـيـتـشـا (كـوسـوفـو) (أ ف
ب)  –وحّــد حبّ احلــيــوانـات رجالً
صـربـياً وآخـر ألبـانـياً يـديران مـعاً
ـتـروكـة مــأوى لـلـكالب الـضــالـة وا
فـي كـــوســـوفـــو ويـــشـــكالن بـــذلك
ـوذجـاً نـادراً جـداً عـلـى الـتـعاون
في مــنــطــقــة تـعــاني تــوتــرات بـ
مـخـتـلف مـكـونـاتـهـا اإلثـنـية. حتت
شــمس اخلــريف الــبــاهـتــة يــنـبح
نـحـو  40 مـن الـكالب الـتي أنـقـذت
من الشوارع بحماسة ما إن يقترب
مــنـهـا مـيــنـتـور خـوجـا ( 55عــامـاً)
ــــلـــــجـــــأ األلـــــبـــــاني  مـــــؤسـس ا
وسالفـيـسـا ستـويـانوفـيـتش وهو
حــارس ســجن ســابق في صــربــيـا

. يبلغ   57عاماً
وهـذه الـكالب التي تـنـتظـر الطـعام
ودفء اإلنـسان محـظوظة. فمالجئ
احلـــيــوانــات نـــادرة جــداً في هــذه
ـنـطـقـة الفـقـيـرة من جـنـوب شرق ا
أوروبـا التي كانـت الكالب الشاردة
فـيـها تُـقتَل في الـشوارع قـبل بضع
سـنـوات بـتـشـجـيع مـن الـسـلـطات.
وال يــزال عــدد هـذه الــكالب كـبــيـرا
الـيوم تنتشـر في الشوارع أو تنام

في احلدائق العامة.
ويـــرى مــيــنـــتــور أن صـــداقــته مع
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 الـــوطـــني أيـــضـــاً الـــذي عُــرض 2
عـــــام 2017.  وأوضـــحت مـــنــصــة
مـاويـان لـبـيع الـتـذاكـر األربـعاء أن
إيــراداتـه بـلــغت  5,6مــلــيــار يــوان
صــــيــــني ( 876 مــــلــــيــــون دوالر).
ويـتناول الفيلم أحد فصول احلرب
الـــكـــوريـــة حـــ تـــمـــكـن اجلـــنــود
الـــصـــيـــنـــيـــون مـن صـــدّ الـــقــوات
األمــيـركــيـة في ســاحـة مـعــركـة في
كــوريـا الــشـمــالـيــة في ظل صــقـيع

قارس.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ بــكــ (أ ف ب)  –حــــطـم فـــيــــلم
مـعركة بحيرة تشـانغج الصيني
الـــذي يــتــنـــاول احلــرب الـــكــوريــة
الـــــرقم الــــقـــــيــــاسي   1950-1953
لـإليــرادات في الــدولــة اآلســيــويــة
الـعـمالقـة فـيـما أوقـفت الـسـلـطات
صـحـافـياً انـتـقـد مشـاركـة بـلده في

هذا النزاع.
وأطــاح الـــفــيــلم الــذي بــدأ عــرضه
ـنـاسبـة العـيد الـوطـني الصـيني
فـي األول من تشرين األول/أكـتوبر
عـن الـصـدارة  فـيـلم وولف واريـور

ي مـسجلة كلهـا ضمن التراث العا
لـدى الـيونـسـكو. وكـان جدل واسع
قــام في مـصـر في مــنـتـصف الـعـام
عـــنـــدمــا  نـــقل اربـــعــة من 2020
تـــمــاثــيـل أبــو الــهــول ذات رؤوس
الـكـبـاش انتـزعت من أشـقـائـها في
األقـــصـــر لـــوضـــعـــهــا فـي مـــيــدان
ـيـدان الـتـحـريـر بـالـقـاهـرة وهـو ا
الــــذي كــــان قــــلـب الــــثــــورة الــــتي
أسقطت حسني مبارك عام 2011.
وتــعــد اآلثــار الـفــرعــونـيــة من أهم
ثـروات مـصر الـسيـاحـية كـما أنـها
مـصــدر فـخـر قـومي في بـلـد يـزهـو
ـــمــتـــدة عـــبــر آالف بـــحـــضــارتـه ا

. السن

بــالـزهــور لـيــبــحـر فــيه إلى مـعــبـد
االقـــصــر. و الـــكــشـف عن مالمح
الــطـريق وأول تــمـاثـيــله في الـعـام
 ثـم تـوقـفت أعـمـال الـتـنـقـيب 1949
الـى أن أستؤنفت مع مـطلع األلفية
الـثانيـة ثم توقفت مـرة أخرى عقب
ثـــورة الــعــام  2011 الـــتي أطــاحت
حـسـني مبـارك ثم اسـتؤنف الـعمل
مــجــددا اعــتــبــارا من الــعـام 2017
مــجـددا خالل الـعــقـدين األخـيـرين
بــــحـــسـب مـــا قــــال عـــنــــاني خالل

احتفالية االفتتاح.
ومـجـمع مـعـابـد الـكـرنـك واألقـصر
ـقابـر الـفرعـونـية في إضـافـة إلى ا
ــــلــــكــــات ــــلــــوك ووادي ا وادي ا

{ األقـصر (مـصر) (أ ف ب)  –ألول
مـرة منـذ ما يـقرب  3500 سـنة عاد
لـيـظـهـر الى الـنـور طـريـق الـكـباش
الــذي يــضم أكــثــر من ألف تــمــثـال
عـلى هـيئـة جسم أسـد ورأس كبش
والــذي يــربط بــ مــعــبــد الــكــرنك

ومعبد األقصر في جنوب مصر.
وخالل احـتـفالـيـة مهـيـبة بـاألقـصر
 افــتــتــاح طــريق الــكــبــاش بــعـد
تـــرمـــيـــمـه في حـــضـــور الـــرئـــيس

صري عبد الفتاح السيسي. ا
وقـال وزيـر السـياحـة واآلثار خـالد
الـعـنـاني في بـدايـة االحـتـفـالـية إن

الطريق تضم  1057تمثال.
وتــؤكـد وزارة الـسـيـاحـة أن طـريق
الـكباش سيجعل من مدينة األقصر
مــتـحـفــا مـفـتــوحـا في بــلـد يـوظف
قـطـاعه السـياحي مـليـوني شخص
ــــئـــة من ويــــدر أكــــثـــر من   10بــــا

اجمالي الناجت القومي.
ويبلغ طول طريق الكباش  2,7كلم.
ـلك نـختـنـبـو األول مؤسس وقـام ا
األسـرة الفرعـونية الـ380-362) 30
ــيالد) بــتــشـــيــيــد الــطــريق قــبـل ا
بــصـورتـهـا الـنــهـائـيـة حـيث وضع
تماثيل أبو الهول برؤوس الكباش
مـع نـقش تــذكـاري يــقــول فـيه لــقـد
أنــشـأت طـريـقــا جـمـيال ألبي أمـون
رع مـــحـــاطــا بـــاالســـوار ومــزيـــنــا

‰Òu×O  —uM « Èd¹ ‘U³J « o¹dÞ

Õu²H  n×²  v ≈ dB _«

 «œ«d¹û  wÝUOI « r d « rÒD×¹ W¹—uJ « »d(« sŽ rKO

ويـشـيـر عـنوان  30 الـذي اخـتـارته
لأللــبـوم إلى عـمـرهــا عـنـدمـا بـدأت
بــتـســجــيـله قــبل ثالثــة أعـوام في
مـرحلـة كانت حـياة صاحـبة أغـنية
هـيـلو تـشـهد سـلسـلـة اضطـرابات
ــفــاجئ بـــ طالقــهـــا والــتــوقـف ا

سيرتها الفنية. 
ـقـيـمـة في وكـشــفت الـبـريـطـانـيـة ا
لــوس أجنــلــيس عـن الــصــعــوبـات
الــتـي واجــهــتــهــا عـــنــد بــلــوغــهــا
الـثالث من خالل مقابلة مع مجلة
فـــــــــوغ تـــــــضـــــــمــــــنـت عـــــــدداً من

االعترافات.

ــنــفــردة مع أغــنـيــتــهــا اجلــديـدة ا
(إيـــزي أون مي) مــحـــطــمـــة بــذلك
رقـمـهـا الـقـيـاسي الـشـخـصي الذي
كــانت حـقــقـته من خـالل أغـنـيــتـهـا
(سـاموان اليك يو) عندما بقيت في
ـــركـــز األول خـــمـــســـة أســـابـــيع. ا
وجنـــحت اثـــنــتـــان من األغــنـــيــات
االثـــنــتي عـــشــرة الـــتي يــضـــمــهــا
األلـــــبـــــوم فـي أن تـــــكـــــون ضـــــمن
ـنـفـردة األكـثـر مـبـيـعاً األغـنـيـات ا
هـــمــا (أوه مـــاي غــاد) الـــتي نــالت
ـرتـبة الـثـانيـة و(آي درينك واين) ا

ركز الرابع. في ا

فـي األســبــوع األول لــطــرحه خالل
ســنـة 2021. وبـات  30رابـع ألـبـوم
لــلــنــجــمــة يــحـتـل صــدارة تـرتــيب
مــبـيـعـات األلـبـومــات الـبـريـطـاني

وسبقته إلى ذلك ألبومات  25 و21
و 19 الــتي عـادت أصالً بــقـوة هـذا
األسـبـوع إلـى قـائـمـة األسـطـوانات
األكـثير مبيعـاً وحصلت تباعاً على
ــراكـــز اخلــامس عــشــر والــثــامن ا
.وحافظت عـشر واحلادي والثالث
ـؤلفـة البـالغة ـلحـنة وا ـغنـية وا ا
عـاماً لألسبـوع السادس تـوالياً 33
عــلى تــصـدرهــا ســبـاق األغــنــيـات

{ لـندن (أ ف ب) - حـققت النـجمة
أديل اجلمعة إجنازا مزدوجاً نادراً
بــتـصــدرهـا في آن واحــد تـرتــيـبَي
مــبــيـعــات األلـبــومــات واألغـنــيـات
ـنـفـردة في بـريطـانـيـا بألـبـومـها ا
ـــنــتــظــر  30 الـــذي صــدر في 19 ا
تـشرين الثاني اجلاري وبـأغنيتها

إيزي أون مي.
وأوضــــحت أوفــــيـــشل تــــشـــارتس
كـــومـــبــاني أن  261 ألـف نــســـخــة
بـيـعت هـذا األسـبـوع مـن ألـبوم 30
وهـو األول ألديل منذ ست سنوات
فـأصبح بـذلك األلبوم األكـثر مبـيعاً
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