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بغداد  - خلود محمد 

رأى اخلبـيـر عامـر عـبد اجلـبار 
تنفيذ الربط السككي ب العراق
وايران عبر الشالمجة  سيلحق
ــوانئ الــعـــراقــيــة  الــضــرر بـــا
وخــســارة اخلــدمــات الــبــحــريــة
وتسريح عمال الـشحن والتفريغ
نــتـــيــجـــة نــفــيـــر الــســـفن لــدول
اجلوار داعيـا احلكومة الى حل
ـلـفــات الـعـالـقـة بـ الـبـلـدين  ا
والعـمل عـلى طريق احلـرير عـبر
مــيــنــاء الــفــاو لــتــحــقــيق اعــلى
الفوائد للـبالد. وقال عبد اجلبار
لـ (الــــــزمــــــان) امس ان (الــــــربط
الــســـكــكي الـــذي اتــفـــقت عـــلــيه
وزارتـا الـنـقل سـيـتـسـبب بـضرر
وسـبق ان لــلـمــوانئ الــعـراقــيــة 
ــوانئ تـقـاريــر بـهــذه الـصـدد  ا
و تـــشــــكـــيل جلـــنـــة من وزارة
اوضحت ان هـذا الـربط سيـضر

ــوانئ  الـتي تــعـاني االن من بـا
اجــــــراءات بــــــعـض اجلــــــهــــــات
احلـكـومـية الـعـامـلـة هـنـاك جراء
اصــــدارهــــا بـــــعض الــــقــــرارات
الـتـعـســفـيـة الـيت دفـعت الـسـفن
التـجاريـة القـادمة الـيهـا  للـهرب
نـــحــو دول اجلـــوار  حــيث ادى
ذلك النخفاض حركة التجارة في
ـوانئ بـشـكل عـام) واشـار الى ا
ان (هـذا الـربط ســتـسـتـفـيـد مـنه
ـــا ايــــران وســـوريــــا الاكــــثــــر 
يستفاد مـنه العراق  كون ايران
لم تـمـد سكـة حـديـد جـديـدة على
ا ستعتمد نفقتها اخلاصة  وا
ــوجــودة الــســـكــة الــعـــراقــيـــة ا
شكـلة تكمن حاليا) وتـابع ان (ا
بربط  32كيلـومترا بـ البصرة
والشالمـجة عـبر اسـتخـدام سكة
الــعـراق  والســيـمــا  الـقــطـارات
العراقية تسـد حاجة نقل الوقود
واحلــركـــة هـــنــاك  ولـــكن عـــنــد

انـــشــاء هـــذا الــربـط ســتـــنــافس
الـقـطــارات االيـرانـيـة  قـطـارتـنـا
احملــلـيــة  وبــالـتــالي ال يــحـصل
ــرور الــعــراق اال عــلى تــعــرفــة ا
ــوانئ وســتــتــجـه الــســفن الى ا
ــا يــؤدي ذلك الى االيــرانــيـة  
فـــقــدان اجــور وعــوائـــد الــســفن
والــوكـالت الــبــحــريــة ومــنــفــعـة
اخلـــــــدمــــــــات الـــــــتـي تــــــــقـــــــدم
وكذلك فرص الـعمل التي للسـفن
يــــقـــوم بــــهــــا عـــمــــال الــــشـــحن
والــتـــفـــريغ وتـــضـــرر مــوظـــفي
وانئ عـقب انخـفاض اربـاحهم ا
التي ستـتحول لـلجانب االيراني
رور) الـذي سيـتـحـكم بتـعـرفـة ا
عـــلى حـــد قـــوله. مـــؤكـــدا (عـــدم
تأيـيده لـهذه الـربط  على اعـتبار
ان ليس له عالقة بطريق احلرير
 وهـو ربـط بـ ايــران وسـوريـا
عبر سكة احلديـد العراقية  فهل
ــعــقــول حتــمـل الــقــطـارات من ا

?) واضاف شـروع القـد لهـذا ا
ان (اجلــانب االيــراني لم يــطــلب
منذ عام  2003وحتى االن بربط
ســـكـــكي مـن مـــكـــان اخـــر غـــيـــر
الـشالمجـة  كـكـرمنـشـاه التي لم
يــتم الــتــطـرق لــهـا كــونــهـا غــيـر
مؤهـلة  النـها تـبعـد عن احلدود
الــعــراقـيــة مــئـة كــلـيــومــتـر وفي
جبـال وعـرة ليس فـيـها امـكانـية
ــد سـكـك احلـديــد   وال يــوجـد
ـد سـكـة حـديد اي طـلب لـدولـة 
داخل االراضـي الــعــراقــيــة عــلى
نــفـقــتـهـا او اســتـثــمـار ذلك امـا
وانئ  بـالـنسـبـة لـتصـريـحـات ا
فـهي غـيـر صـحـيـحة  الن الـربط
الـسـكـكي مع ايـران لـو كـان فـقط
للـمـسافـرين  النـشأ الـعراق خط
احـادي السـكـة  كـمـا ان اجلانب
ــد االيــرانـي ســبق وان طـــالب 
ســكـــة احلــديــد لــغــرض الــزوار
والـعـراق لـيـس لـديه اي مـشـكـلـة

وكلـفة الـنقل بـالطـائرات ارخص
لــلــســفـر مـن بـغــداد الى مــشــهـد
واقل وقت)  مطالبـا بأن ( يكون
طـريق احلريـر عـبـر ميـنـاء الـفاو
لتـحقـيق اعلى الـفوائـد للـعراق 
مــــطـــــلــــوب من فــــضال عـن ذلك 
ــلـفـات الــعـالـقـة احلــكـومـة حل ا
ـــشـــتـــركــة كـــاحلـــدود واالبـــار ا
وانـحـراف شط الــعـرب اكـثـر من
وتغـيـيـر مـجرى الفي  200مـتـر 
الكارون ونـهر الكـرخة واكثر من
 40منـفذ غـلق عن العـراق بشكل
ـئة من حـصة كامل وقطع  15با
العـراق بالكـامل). وأعلن مـساعد
ـــدن وزيـــر الــــطــــرق وإعـــمــــار ا
اإليراني مـيعـاد صاحلي عن بدء
شروع الربط األعمال التنفـيذية 
الــــســــكــــكي بــــ الــــشـالمــــجـــة
والــبـــصــرة بــعــد تــوقف دام 20
عامـا عـلى أساس خـارطـة طريق
 االتـفاق عـلـيـها بـ مـسؤولي
الـــبــــلـــديـن. وقـــال صــــاحلي في
تـصــريح امس إن (إنــشـاء اخلط
الــسـكـكي بــ بـ الـبــلـدين هـو
في الواقع إكـمال لـلمـمر الـكبـير
مـن الـــشـــرق إلـى الـــغـــرب الـــذي
دة كـبـيـرة) مـشـيرا الى انـقـطع 
انه (بعد توقيع إنشاء خط سكك
احلــديــد   اتــفــاف اجلــانــبـ
عـلى خـارطــة طـريق  بـشـان هـذا
شروع يتنـاول إزالة العقبات). ا
في غضـون ذلك  افـادت الشـركة
بـإطالق ـوانئ الـعـراق  الـعـامــة 
يناء الـية  كافة التخـصيصات ا
الفاو الكبيـر للعام احلالي. مدير
عـام الشـركـة فـرحان الـفـرطوسي
فـي بـــان امـس ان (االعـــمــــال في
ـــيــنــاء الـــتي وقــعت مـــشــاريع ا
بــدايـــة الــعـــام اجلـــاري تــســـيــر
بـوتـيــرة جـيـدة جـداً) ولـفت الى
ان (األرصفة اخلمسة أصبح لها
انــــتــــقــــالـــة جــــيــــدة مـع دخـــول
احلفارات الى الـواجهة الـبحرية
بــعـدمـا كـان هــنـاك تـقــويـة لـقـاع
الـبـحـر ورفع لأللـغـام من حوض
ـينـاء بـشـكل شـامل) وتابع ان ا
(اإلرادة وحب البـلد تـفرض على
ـــــشــــروع الـــــكل اجنـــــاز هـــــذا ا

والوصول به الى بر االمان). 

خملــطــوفــ فــضال عـن الــعــثـور
عـلى 23 وكـراً لإلرهـابـيـ  و13
عبـوة ناسـفـة ورشاشـة وعدد من
االعــتــدة واالحــزمــة الــنــاســفــة).
بدوره  اكد الـناطق بإسم الـقائد
ـســلـحـة الـلـواء الـعــام لـلـقـوات ا
يحـيى رسول  ان الكـاظمي وجه
ـضـاعـفـة اجلـهـد االسـتـخـباري
إثـــر إخــتـــطــاف مـــديــر جــوازات
قـضـاء األعظـمـيـة والقـيـام بـقـتله
نـحراً بـعـد اختـطـافه أثنـاء رحـلة
لـلـصــيـد في مـنـطــقـة حـمـرين في

ديالى. 
وقـــال رســـول في بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمــان) امس (نـنــعى الـشــهـيـد
الــعـقــيـد يــاسـر اجلــوراني الـذي
كـــان مــثـــاالً لألخـالق احلــمـــيــدة
والـضابـط احملب لـوطنـه) وتابع
(ســـنالحق اإلرهـــابـــيـــ ونــصل
الـيـهم لـتــحـقـيق الـعـدالـة والـثـأر
لشـهدائـنا األبـرار) ولفت الى ان
ـسلـحة  (القـائد الـعـام للـقوات ا
وجـه بــــــتــــــكــــــثـــــــيف اجلــــــهــــــد
االستخباري واالسـتمرار بالنهج

الــوزارة  امــرا وزاريــا بــتــعــيـ
ــهن الــصــحــيــة خــريــجـي ذوي ا
الــسـانــدة من حــمـلــة الـشــهـادات
العليا واالولية في دوائر الصحة
بــبـــغــداد واحملــافـــظــات. وذكــرت
الوزارة في بـيـان تـلقـته (الـزمان)
امس انـه (اســتـــنـــادا الى كـــتــاب
مجـلس اخلدمـة العـامة االحتادي
ومــوافـقــة الــوزيــر هـانـي مـوسى
اصــدرت الـوزارة امـرا الـعــقـابي 
وزاريــا بــتـــعــيــ خــريــجي ذوي
هن الصحية الـساندة من حملة ا
الـشــهـادات الـعــلـيــا واالولـيـة في
دوائـــــــــر صــــــــحـــــــــة بـــــــــغــــــــداد

واحملافظـات).

وبــــواقع  5وفـــــيـــــات جـــــديــــدة.
وقف الوبائي اليومي واوضح ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
ان (عـدد الفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الـتـي اجـرتــهـا الــوزارة لـعــيـنـات
مـشــتـبه اصــابـتــهـا بـالــفـايـروس

بلغت اكثر من  15الف  حيث 
رصـد اصـابـة  261بـكــورونـا في
عـمــوم احملـافــظـات) واضـاف ان
(الشفاء بلغ  363حالة وبواقع 5
وفـيـات جـديـدة) وتابـع ان (اكـثر
من  62الـف شـــــــخص تـــــــلـــــــقى
ضـاد في مراكز جرعات الـلقـاح ا
ـــنــــتـــشـــرة بــــبـــغـــداد الــــوزارة ا
واحملــافــظـــات).  فــيــمــا اصــدرت

(الوزارة تـركز حـاليـا على تـعزيز
ـلقـحـ وفي حال ظـهور أعداد ا
أية مسـتجـدات ستـعمل على رفع
تـوصـيـاتـهـا الى الـلـجـنـة الـعـلـيـا
للصحـة والسالمة التـخاذ القرار
ناسب بـحسب الظـرف الوبائي ا
لــلــبــلــد) وتـابـع انه ( إفــتــتـاح
مــنـافـذ تــلـقــيـحــيـة جــديـدة خالل
ـاضـيـ أضـيفت الى الـيومـ ا
نافـذ التلـقيحـية األخرى فضال ا
عن مـشـاركة فـرق جـوالـة وثـابـتة
ـؤسـسات احلـكـومـيـة وغـير في ا
ـوالت بالـتـطـعيم). احلـكومـيـة وا
وســــجـــلـت الـــوزارة امس  261
اصــــابـــة وشــــفـــاء   363حــــالـــة
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أســـتــــبـــعـــدت وزارة الـــصـــحـــة 
الــــعـــــودة الى إجــــراءات حــــظــــر
التـجـوال أو التـعـليم االلـكـتروني
ـــتــحـــور اجلــديــد عـــنــد دخــول ا
ـتـحـدث بـأسم أومـيـكـرون.وقـال ا
الوزارة  سـيف البدر فـي تصريح
امس إن (ال نــيـة لــلــوزارة إلعـادة
العـمل باحلـظر اجلزئـي أو الكلي
أو التـعـليم االلـكـتروني واالغالق
حــالــيــا في حــال ظــهــور مــوجـة
تحور اجلديد جديدة للوبـاء أو ا
أوميـكرون إذ إن هـذه االجراءات
ســـابـــقــة ألوانـــهـــا) وأضــاف أن
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جـــدد رئــيس الـــتــيـــار الــصــدري
مــقــتـدى الــصــدر تـأكــيــده عـلى
تشكيل حكومة االغـلبية الوطنية
 عقب انـتهـاء لقـائه بوفـد االطار
الـتـنـسـيـقي في مـنـطـقـة احلـنـانة
بــالـــنــجف فــيــمــا تــوقع خــبــيــر
سياسي  عـقد اجـتماعـات الحقة
ب الطرف  النضاج احملادثات
ــرحــلــة بـــشــأن اســتــحــقــاقــات ا
قبلة. وكـتب الصدر بخط يده  ا
عـقب انـتـهـاء لـقـائه بـالـتـنـسيـقي
امس (حكومـة اغلبيـة وطنية  ال
شـرقــيـة وال غـربــيـة). فـيــمـا افـاد
رئــــيس حتــــالف الــــفــــتح هـــادي
الــعـامــري بــأن الـلــقـاء بــ وفـد
االطــار والــصــدر كــان ايــجــابــيـا
ومـسـؤوال ومـنـطـلـقـا من تـغـلـيب
مــصـلــحـة الــدولــة والـنــجـاح في
ـقـبلـة بعـد اكمـال بحث رحـلة ا ا
ضـمـانـات ذلـك قـريـبـا. فـيـمـا قـال
مصدر ان (الـصدر هو الذي وجه
ــا فـيــهم امـ الــدعـوة لالطــار 
عــام حــركــة عــصــائب اهل احلق
قيس اخلزعلي حيث اقنع الوفد
ـالــكي هـو اجلـزء  الـصــدر  ان ا
االســاسي الي حتــرك لالطــار وال
كن تفتـيت االطار  حيث جرى
ــرحــلـة االتــفــاق عـلـى خـطــورة ا

والتمهيـد العالن الكتلة الـشيعية
االكـبــر دون اقـصــاء وتـهــمـيش).
وأنـتهى إجـتـمـاع التـنـسـيقي مع
الــصــدر فـي الــنــجف بــحــضــور
رئــــيس حتــــالف الــــفــــتح هـــادي
الـعـامـري ورئـيس هـيـئـة احلـشـد
الـشـعـبي فــالح الـفـيـاض. وقـالت
مصادر ان (االجتـماع انتهى ولم
يصدر أي بيان او انـعقاد مؤتمر
عـقب الـلــقـاء). وبـدأ احلـراك بـ
الــكـتـل الـفــائـزة لــلــجـلــوس عـلى
طـاولــة الـتــفـاهـمــات الـتي تـؤدي
إلى حتــقـيق اسـتــقـرار الـعــمـلـيـة
السيـاسيـة واالنتقـال بها مـرحلة
وسط تـفـاؤل تـشـكـيـل احلـكـومـة 
بـســرعـة حـسم مالمـح احلـكـومـة
قبلة. واكـد القيادي في ائتالف ا
النصر أحمد الوندي في تصريح
ـصـادقة امس إنه (بـعد انـتـهاء ا
من قبل احملكمة االحتادية العليا
 وإعالن إرســــال الـــنـــتــــائج إلى
رئاسـة اجلـمـهوريـة أصـبح أمراً
واقـعـاً بأن تـكـون هـنـاك حـراكات
من اجل رسـم مالمح احلـــكـــومــة

قبلة). ا
ولـــــفـت الى (بــــــدء احلــــــراكـــــات
أصـبح الـسـيـاسـيـة بـالـتـفـاوض 
مــطـلـبــاً اجـتـمــاعـيـاً وســيـاسـيـاً
وعرض بـرامجهـا احلكـومية من
أجل الوصـول إلى ائتالف يـحدد
مالمح الـكتـلـة األكبـر) مـؤكدا ان

(الـزيــارة إلى الـنــجف كـانت ذات
طــابع ودي ألن الـــصــدر هــو من
دعا إلـى ان يكـون هـناك اجـتـماع
في احلنـانـة) واستـبـعد الـوندي
(طــــرح اسم مـــــعــــ لــــرئــــاســــة
الــــوزراء ولــــكن االتــــفـــاق عــــلى
الـبرنـامج احلـكـومي هـو الـكـفيل
بـتـحـديــد من هـو رئـيس الـوزراء

القادم). 
ـــكــــتب  بــــدوره  راى عــــضــــو ا
الـسـيـاسي حلـركـة عـصـائب أهل
احلـق مـــحـــمـــود الـــربــــيـــعي في
تـصـريـح امس ان (الـصـدر  كـان
قــد دعـــا إلى عــقــد اجـــتــمــاع في
احلـــنــانــة لــلــتــبــاحث بــالــشــأن
وتشكيل الكتلة األكبر السياسي 

والـبـرنـامج احلـكـومي ومـعـايـيـر
اخـتـيـار رئـيس الـوزراء) مـؤكـدا
ان (الـــــصـــــدر قــــــرر أن يـــــكـــــون
االجتماع مع قادة التنسيقي بعد
ــــصـــادقــــة عــــلـى الـــنــــتــــائج  ا
واجلـــــــلــــــوس عـــــــلى طـــــــاولــــــة
الـــتـــفــاهـــمـــات الــتـي تــؤدي الى
حتــقـــيق اســـتــقـــرار الــعـــمــلـــيــة
السيـاسيـة واالنتقـال بها مـرحلة
تشـكـيل احلكـومـة وتشـكـيل كتـلة
الــوفــد). بــدوره  كــتب اخلــبــيــر
السـياسي سمـير عـبيد  تـغريدة
عـلى تـويـتـر  قـال فـيـهـا (انـتـهى
اجتمـاع وفد العـامر مع الصدر 
ولم يـصــدر عـنه اي بــيـان  وهـذ
يــعــنـي امــا فــشل االجــتــمــاع في

تـأســيس االتـفــاق والـتالقي  او
يـــعـــني ان هــنـــاك اجـــتــمـــاعــات
ولــقـــاءات الحــقـــة ســوف جتــمع
الـــطــرفـــ  لــلـــتــبــاحـث بــشــأن
وضوع). لكن السياسي البارز ا
 عــــزت الــــشـــابــــنــــدر  قـــال في
ـشروع الـسياسي تغـريدته ان (ا
الــذي يـقــبل ان يــجـمع احلــزبـ
الكردي الـرئيسي  والـكتلت
السنيت الـوحيدت تقدم وعزم
ـالــكي  ال  مع الــشــيــعــة عــدا ا
ــكن ان يــطــلق عــلـيه اغــلــبــيـة
وطــنـــيــة او ســـيــاســـيــة  فـــهــو
مـــشـــروع تــــوافـــقي بــــأمـــتـــيـــاز
يــسـتـهــدف عـزل كــتـلـة بــعـيــنـهـا

فقط).
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ـصافي لـكرة  توفـي أمس االربعـاء الالعب الدولي الـسابق ومـدرب نادي ا
. أثنـاء محـاضرة كان القـدم أحمـد دحام اثر نـوبة قـلبيـة عن عمر 56 عـاماً

يلقيها على العبي فريقه.
ودحـام العب عـراقي لـكرة الـقـدم مـعتـزل ومـدرب حالـيـاً كـان العبـاً لـنادي
نتخب الوطني لكأس الرشـيد والكرخ والطلبة والقوة اجلـوية  وشارك مع ا
آسيا  1996 باإلمـارات وبعد اعتزاله الـدولي درب أندية محلـية وعربية 

أحمد دحام ومنها نادي البقعة األردني.
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أكــــد رئـــــيس مــــجــــلس الــــوزراء
هام مصطفى الكاظـمي انتهاء ا
الــقــتـــالــيــة لـــلــتــحـــالف الــدولي
واســـتــكـــمـــال خــروج قـــواته من
الــــعــــراق.وذكـــر الــــكـــاظــــمي في
تــغـريــدة عـلى تــويـتـر تــابـعــتـهـا
هام القتالية (الزمان) امس ان (ا
لــلـتــحــالف الــدولي انــتـهت و
اســــتــــكـــمــــال خـــروج كـل قـــواته
ومعداته القتالية خارج العراق)
واضــاف (أصـبـح دوره يـقــتــصـر
ـــشـــورة والــــدعم حـــسب عــــلى ا
مخرجات احلوار الـستراتيجي)
مـعـربـا عن شـكـره (لـدول وقـيـادة
الـــتـــحــــالف وجـــيــــران الـــعـــراق
وشـركائـه في احلـرب ضد داعش
ونـؤكد جـاهـزيـة القـوات لـلـدفاع
عن الـشــعب). وانـطـلـقـت عـمـلـيـة
ـســؤولـيـة امــنـيـة ضــمن قــاطع ا
لتفتيش السلـسلة اجلبلية ضمن
قاطع اخلالوية وعـلى مدار ثالثة
بإشـراف وتخطيط اضـية  ايام ا
ـــشــتــركــة قــيــادة الــعـــمــلــيــات ا
وبـــاســـنـــاد جـــوي. وقـــال بـــيــان
لـلعـمـلـيات تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (العملـية اشترك فيـها قطعات
جهـاز مكافـحة االرهـاب والقوات
اخلــــاصـــة وقــــوات من اجلــــيش
والشرطـة واحلشد الـشعبي ومن
مــحــاور عــدة وبــإســنــاد جــوي 
حيث كانت النتائج لهذه العملية
تـنـفيـذ ١٤ ضـربـة جـويـة من قبل
قـيــادة الـقــوة اجلـويـة بــواسـطـة
طـــائـــرات اف  16وطـــائـــرات الـ
وقتل ٥ عناصر من داعش 159
االرهـابي والـعــثـور عـلى جـثـتـ

التعرضي للقضاء على عصابات
داعـش). بــــدوره  شـــــدد رئــــيس
حتــالف قــوى الــدولـة الــوطــنــيـة
عـــلـى ضــرورة عـــمـــار احلـــكـــيم 
تـكــثـيف الـضـربـات االســتـبـاقـيـة
على أوكار اإلرهـاب.وقال احلكيم
في بــيــان امـس (فــجــعــنــا بــنــبـأ
اســـتــــشـــهــــاد اجلـــوراني بــــعـــد
اخـــتـــطــافه مـن قــبـل عــصـــابــات
داعش) وأضــاف (إنـنــا إذ نـدين
فــإنـــنــا هـــذا الــعـــمل اإلجـــرامي 
نــشــدد عــلى أن تــصــاعــد نــشـاط
عـــصـــابـــات اإلرهـــاب في اآلونـــة
األخيرة يتطلب تكثيف الضربات
اإلسـتـبـاقـيـة عـلى أوكـار اإلرهاب
قـبل تنـفـيذ مـآربه الـدنـيئـة). كـما
دانت حــركــة بــابـلــيــون  الــعـمل
االجرامي الـتي قامت بـها داعش
بخطف وقتل الـشهيد اجلوراني.
وقــال بـــيـــان لــلـــحـــركــة تـــلـــقــته
(الــزمـان) امس (انــنــا في الـوقت
الــذي نــطـالـب بـإعــتــقــال وانـزال
القصاص بحق هـذه العصــابات
االرهــــابـــيـــــة  نــدعــوا الــقـوات
ــخــتـــلف صــنــوفــهــا االمـــنــيــة 
بضـرب اوكار االرهـــاب ورؤوس
قـادتــهـا بال هــوادة  مع ضـرورة
مواصلـة اجلهـد الوطني في دعم
ـتها القوات االمـنيـة لتقـوية عز
في إنهـاء فـلـول االرهـــاب من كل
مـــنـــاطق الـــعـــراق ). واخـــتـــطف
ارهـابيـو داعش قـبل اسـبـوع 
أشخاص خالل رحلة صيد 4
قـرب بـحـيـرة حـمريـن وهم مـدير
جـوازات االعـظــمـيـة  إلى جـانب
مــنـتــسب في احلــشـد الــشــعـبي
ومــوظف في مــصــرف وشـخص

اخر كاسب.
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بـــهـــذه اجلـــانب اذا كـــان الـــربط
سـكـة احــاديـة بـطـاقـة  15طـنـا 
لـكن ايـران طـالـبت بـربط سـكـكي
بطـاقة  25طنـا لـنقل الـبـضائع 
عــلى اعــتــبــار ال جـدوى مـن نـقل
ــســافـات  ــســافــريـن لــبــعــد ا ا

عامر عبد اجلبار 

W¹U³ł∫ نساء يقرأن مقاييس الكهرباء خالل جبايتهن اجور اخلدمة في بغداد
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يـجـدون أمـنـهم وراء زعـزعـة االسـتـقـرار وإثـارة الـفـوضى فـيـهـا ويـلـجـأ الى
ذرائع خاويـة تـفـتقـر الى أي اسـاس لـشن الـعدون ضـد األراضي الـسـورية

وهذا انتهاك جلميع القوان الدولية).
اضـية شـنّت إسـرائيل مـئات الـضـربات اجلـوية في  وعلى مـدى األعـوام ا
سوريـا مستهـدفة مواقع للـجيش وأخرى تـابعة حللـفاء نظام الـرئيس بشار
األسـد. ونـادراً مـا تؤكّـد الـدولـة الـعـبريـة الـعـدو الـلـدود اليران تـنـفـيـذ هذه
حاوالت إيران ا تصـفه  الضـربات لكنّـها تكرّر أنّـها ستـواصل تصدّيهـا 
ترسـيخ وجود عـسكـري في سـوريا. وتـعدّ طـهران أبـرز احلـلفـاء اإلقلـيمـي
لـدمـشق ووفّـرت لهـا مـختـلف أشـكال الـدعم مـنذ بـدء الـنزاع الـسـوري عام
يـنـاء هو الـثاني من نـوعه هذا الـشهـر. ففي  .2011والقـصف الذي طـال ا
ـصـادر ـاثل قـالت ا ـيـنـاء لـهــجـوم  الـسـابع من كــانـون األول  تـعـرض ا

الرسمية السورية انه طال حاويات أيضا. 

{ طـهران - (أ ف ب) - دانت وزارة اخلـارجـيـة اإليرانـيـة امس  الـقصف
اإلسرائـيلي الذي وصفته بالالانساني  طـال ميناء الالذقية في سوريا قبل
رفق احليوي خالل يومـ وكان ثاني استهداف من نوعه يتعرض له هذا ا
الــشــهــر احلـــالي.وأفــاد االعالم الـــرســمي الــســـوري عن تــنــفـــيــذ (الــعــدو
اإلســرائــيــلي عــدوانــاً جــويــاً بــرشــقــات مـن الــصــواريخ من عــمق الــبــحــر
ـيـنـاء مـا تـسـبّب بـأضرار ـتـوســـــط  مـسـتـهـدفاً سـاحـة احلـاويـات في ا ا

مادية كبيرة).
ـتـحـدث بـاسم اخلـارجـيـة اإليـرانـيـة سـعـيـد خـطـيب زاده مـا وصـفه  ونـدد ا
ـتكرر على األراضي السوريـة  والسيما استهداف بالـعدوان الصهيوني ا
ـواد الـغذائـيـة واألدوية فـي ميـنـاء الالذقيـة.ورأى في بـيان أن مسـتـودعات ا
ثل إجـراء الانـسانـيـا) وأشار الى أن (العـدوان الـصهـيـوني على سـوريـا 
ـنـطـقة بل (قـادة الـكـيان الـصـهـيـوني ال يـتـحـملـون األمن واالسـتـقـرار في ا
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العراقية اوشن محسن حتقق ثالث
ميداليات ذهبية في بطولة العرب
برفع االقال بعد تسع ذهبيات
لشقيقتيها اسراء وايناس
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ــنــظـمــات الـدولــيـة والـتــنـســيق مع ا
ومــواكــبــة حــركــة الـتــطــور الــعــلــمي
ـنــاهج الـتــعـلــيـمــيـة الى وإخـضــاع ا
راجـعـة الـشـامـلة واعـتـمـاد سـيـاسة ا
ـــســـتـــمـــر لــلـــمـــنـــاهج الـــتـــحـــديث ا
والـــــتــــــخـــــصـــــصــــــات واعـــــتـــــمـــــاد
استـراتـيـجـيـات مـتـزامـنة افـضت الى
إجراءات ونـتـائج ايـجابـيـة في مـجال
ي ـية والـنشـر العا التصـنيـفات الـعا
الـــــرصـــــ واجلـــــودة واالعـــــتـــــمــــاد

ي; األكاد
 مــؤكــدا (إطالق مــعــايــيــر االعــتــمــاد
الـبـرامـجـيـة الـوطـنـية لـكـلـيـات الـطب
وكليات ومـعاهد الـتقنـيات الهـندسية
والفـنـون اجلمـيـلة والـتـطبـيقـيـة التي
من خـالل مـجــالس أعــدتـهــا الــوزارة 
ي الـتي تـشـكلت في االعتـمـاد األكاد
بـــإشــراف جــمـــيع االخـــتــصـــاصــات 
الـدوائـر اخملــتـصــة بـضــمـان اجلـودة
ي) مشـيرا الى أن واالعتـماد أألكـاد
(مؤسـسة الـتعـليم الـعالي في الـعراق
ماضـية في حتـديث برامج الـدراسات
ا العـليـا وإعـادة صيـاغة بـرامـجهـا 
ينـسجم  وحـاجة الـسـوق ومتـطلـبات
ؤتمرين التنمية) مـثمنا (استـجابة ا
الى دعــوة الــعــراق لــعــقــد الــنــســخـة
الــعــشــرين ألعـــمــال الــدورة مــا بــعــد
قبلة في بغداد وان العراق حريص ا
عــلـى تــضـــيـــيف أشـــقــائـه من الــدول
الــعــربــيــة والــعــمل عــلى الــتــنــســيق
ــشــتــرك). واســـهم الــوفــد والــعــمـل ا
العراقـي الذي ترأسـه عبد الـصاحب 
الـيـة واإلدارية وضم مدراء الـدائـرة ا
أســــعـــد غــــني جــــهــــاد والــــدراســـات

ـتـابـعة إيـهـاب نـاجي والـتـخـطـيط وا
عباس  في صـياغـة التقـرير الـنهائي
لــلــمـــؤتــمــر مـن خالل عــضـــويــته في
اللجنة. كما التقى عبد الصاحب على
دير الـعام للمـنظمة ا ؤتمـر  هامش ا
العـربيـة والـتربـية والـثـقافـة والعـلوم

محمد ولد أعمر . 
WOBB ð  UÞUA½

وجــرى (مــنـاقــشــة أهــمــيــة مــشــاركـة
العراق في هذه الـنشاطـات واللقاءات
التـخـصـصيـة الـتي يـحتـل العـراقـي
فيهـا مكانـة متـميزة  كـما بحـثا آفاق

مـجـاالت تـوطـ الـذكـاء االصـطـنـاعي
والـتــصـنــيف الــعـربـي لـلــجـامــعـات 
وكذلك دعم مـرصـد األلكـسـو بتـزويده
بـالــبــيـانــات واإلحــصـاءات اخلــاصـة
بـقــطــاع الـتــعـلــيم والــبـحـث الـعــلـمي
واعــــتــــمــــاد مـــــبــــادرة اســــتــــخــــدام
تكـنـولوجـيـا البـلـوكـتشـ في تـوثيق
الـشـهـادات الـعـلـمــيـة وحـمـايـتـهـا من
واعــتـمــاد مـشــروع اخلـطـة الـتــزويـر 
الــتـنــفــيــذيــة لإلطــار الــعــام لــلـبــحث
الـــــعــــلـــــمي الـــــعـــــربي فـي اجملــــاالت
االجتماعـية والثـقافية واالقـتصادية)
ـنــظـمـة الـعــربـيـة لـلــتـربـيـة داعـيـا  ا
والثـقافة والـعلـوم الى (توثـيق أفضل
ـــمـــارســــات في مـــجــــاالت الـــبـــحث ا
ي الــــعــــلــــمي واالعــــتــــمــــاد األكــــاد
واحلـوكـمــة والـعـمل عــلى تـعـمــيـمـهـا
وحتـــويـل الـــتــــوصــــيـــات اخلــــاصـــة
ؤشـرات قيـاس األداء الستـخدامات
الــذكـاء االصــطــنــاعي إلى اســتــبــانـة
وتــعـمــيــمــهــا عـلـى الـدول الــعــربــيـة
ومـتـابــعـة الــتـقــدم في اإلجنـاز دوريـا
والتنسـيق مع الدول العربـية القتراح
ــشـــاريع بـــحـــثـــيــة بـــرنــامـج عــربـي 

مشتركة وآليات تموليها). 
 UNOłuðË W¹ƒ—

واكد الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب
ؤتمـر الذي عقـد حتت شعار  خالل ا
(التعـليم الـعالي والـبحث الـعلمي في
الوطن العربي في أفق  2030الرؤية
والتوجهات)  أن (مؤسـسات التعليم
الـعــراقــيـة اســتـجــابت بــشــكل عـاجل
ومـدروس لـلــمـســتـحـدثــات الـعـلــمـيـة
وواجهت التحديات من خالل التكيف
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ـشترك في مجـاالت التعليم التعاون ا
اجلامـعي وتعـزيـز منـاخات الـتواصل
ي العـربي)ز في غضون ذلك  األكاد
اعـلـنت الـوزارة نـتـائج قـبـول الـطـلـبة
ــتــعــلــقـة اخلــاصــة بـاالعــتــراضــات ا
بالقـناة الـعامـة وذوي الشـهداء ضمن
ــركـــزي لــلــعـــام الــدراسي الــقـــبــول ا
اجلـاري. وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الــنـــتــائج الـــتي اجنـــزتــهــا
تابعة دائرة الدراسات والتخطيط وا
 تـضمـنـت قـبول 4669 طـالبـا ضـمن
مـنـهم 2124 طـالـبـا الـقـنـاة الـعــامـة 
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نيجرفان البارزاني

لــكل صــحــفي مــواضــيع أثــيــرة الى
ـرة بعد االخرى ا نفسه يعـود اليها 
وانــــا من عــــادتي طــــوال حــــيــــاتـه 
الـتــقـاط مــا أراه كـرمـاً وشــجـاعـة او
اشـيـاء دالـة عـلـيـهـمـا  والسـيمـا في
اوقــات احملــنــة او ســاعــة امــتــحــان

االرادة. 
وسـاقــتـني الـصــدفـة الى صـديق من
رهــطــنـا  نــحن الــصـحــفــيـ  وفي
جـلـسـة امــتـدت لـسـاعـة مـتـأخـرة من
الليل  حدثني عن احلنجرة الذهبية
التي كدنا نـفقدهـا  وهي تطلق اخر
ـمــتـد من اعـمـاق مـقـاطـع حـزنـهـا  ا
الــوجع الى نــهـايــاته الالمــحـدودة .
وكــشف لي كــيف ان االقــدار تــسـوق
احيانا االشخاص ذوي احلظوة الى
االيــادي الــتـي تــنــتــشــلــهم من قــاع
الفـاقة او تـأخذ بـأيديـهم الى مصـير
وصل جـديــد . وقـبل بـضــعـة اشـهـر 
وت طـرب ياس خـضر الى حـافة ا ا
 في امتحان اخر لـبنيته التي كانت
تــنـاطح حتــديـات الــعـمــر  فـأذا هي
ــرض . وقـال تــقع صــريــعــة األلم وا
صــــديــــقي الــــقــــريـب من الــــرئــــيس
نـــيـــجــرفـــان الـــبــارزانـي انه تـــلــقى
يـسأله عن خبر اتصاالً مفـاجئاً منه 
طرب ياس خضر الى ازمة تعرض ا
ستشفى في بغداد. صحية اقعدته ا
وجاء االمر سـريعـاً وواضحاً (اذهب
اليه في بغداد واعـرض تبني رئاسة
في اي مـــســتــشــفى االقــلـــيم عالجه 
سواء داخل أربيل أم خارج العراق).

ــواطــنــة حتــولت الـى جتــربــة في ا
التـي تعكس قوة العراقـية السـامية 
اآلصــرة بـــ أربــيل ومـــدن الــعــراق
ـفـعم ا قـاطــبـة وبـ نـخــوة اجلـبل 
بــالـوجــدان الـقـومـي ونـداء الــبـاديـة
عفر بالوفاء والصبر . وفي شعور ا
ــطـــرب الــذي مـن الــيـــأس تــصـــور ا
تـركت اغنـيـاته بـصمـة في الـوجدان
العـراقي من شمالـه الى جنوبه  ان
ســاعــة رحــيـلـه اقـرب الــيه مـن حـبل
الـــوريــد  اال ان الــتــفـــاتــة الــرئــيس
نـيـجـرفـان مـدت الـيه قـارب الـنـجاة 
فـــصــعـــد الى جــوفـه عــابــراً ظـــلــمــة

احملنة. 
وصــدق من قـــال ان (الــصــديق وقت
الضيق وان مواقف الشجعان وقت
الـشـدة تظـهـر كـرمـهم الـبـاذخ). وها
هـــو صـــوت يــــاس خـــضـــر يــــحـــفل
الـذي بـالــصـدى الـتـعـبــيـري الـقـد 
يــســقط فـرضــيــة الــعـمــر تــاركـا في
النفس اثـرا  وباعـثاً على الـذكريات

اجلميلة واخللجات الراسخة. 
لـقـد قدم الـرئـيس نـيـجرفـان الـتـفـاتة
اخرى من التفاتاته التي ال حتصى.
وأقول ال حتصى الن صديقي عرض
ـواقف الـنادرة امـامي شريـطـاً من ا
ـفـقـود وجـودهـا في الـزمن األغـبـر ا
ـبدعـون حتى وجدوا الذي تـاه فيه ا
انفسهم غـرباء في منـازلهم وطارئ

في ديارهم. 
كــان الــشــعــار الــذي يــزين الــرئــيس
انواره واضحاً نيجـرفان البـارزاني
ال رجعة عنه والشك فيه (ابحثوا عن
ـبــدعـ الـعــراقـيـ أيـنــمـا كـانـوا ا
وخذوا بأيديهم واحتضنوا هموهم
ولـبوا حـاجـاتهم انـهم مـلح حيـاتـنا

ومنابر ثقافاتنا). 
مــحـلــقــاً في مـواكب وبــدا صـديــقي 
وهـو يسرد توجيهات الفخر والثقة 
الــرئــيس نــيـجــرفــان بـهــذا الــشـأن 
مؤكـدا انه غـالبـاً ما يـلـبي منـاشدات
مــواطـنــ من مــدن عـراقــيــة شـتى 
اعاد اليهم الثقة وغرس في نفوسهم
ـصـطـنع ـا يــردم الـفـراغ ا احملـبـة 
الـــذي ســـقـــطت فـــيـه احالمـــهم مع

ي مع عدد من عدت قـبل ايام من اسطنبول مشاركا في مهـرجانها الثقافي العا
الشـعراء االتراك واالوربيـ واثن من العـرب وقد وجدت لغـة قريبة من الـعربية
ســمـاعـا ولـيس لـديـهــا احلـسـاسـيـة الـتـي يـحس بـهـا االشـقــاء الـعـرب مع الـلـغـة
الفارسية السباب طائفية معروفة لنا جميعا  بل انني ناقشت ذلك مع الضيوف
ـضـيـفــ الـذين وجـدوا في خـالف اردوغـان مع الـعـربــيـة الـسـعــوديـة مـجـرد وا
خالف بسـيط على زعامة الـعالم االسالمي السني وذكرت لـهم جتربتي قبل عام

تقريبا مع 
صدور  ترجـمة مختارات لي باللغة الفارسية عن دار نشر ثقافية كبرى بطهران
ي ( وطن كـامرأة عـاشقة ) تعـنى بالشـعر احلـديث وضمن سـلسـلة الشـعر الـعا
ـعـروف د. مــوسى بـيـدج الـذي سـبق ـتــرجم االيـراني ا من تـرجـمــة الـشـاعـر وا
وترجم رمـوز الشعر العربي والفارسي احلديث ب اللغت العربية والفارسية 
وبـقـدر مـا افـرحـني ان تـتـرجم نـصـوصي الى الـلـغـة الـفـارسـيـة  لـغـة الـشـعراء
ـتـصـوفـة والـعـشـاق حـافظ وسـعـدي الـشـيرازي وجـالل الديـن الـرومي وعـمر وا
اخلـيـام والـفــردوسي  فـقـد احـزنـتــني بـعض ردود االفـعـال الــتي وصـلـتـني من
مـتـلـقـ عـرب متـعـلـمـ لالسف  اليـفـرقـون بـ اخلالف الـسـيـاسي حلـكـومات
بـلـدانهم مع احلـكـومـة االيرانـيـة  وبـ الثـقـافـات واحلضـارات لـلـبلـدان السـيـما
تـجاورة مـنها  فـنحن ابـناء وادي الرافـدين ووادي النـيل نعـرف حضارة بالد ا
فارس ونـعلم تـنافـسهـا التاريـخي مـعنـا لكـننا النـؤمن بـدوام احلروب والـنزاعات

وسوء الفهم خصوصا التي تعود الى عوامل مذهبية مريضة .
غـاربة عـلى اعتـاب معـرض الدار ثـقفـ ا اتذكـر اني قلت الحـد االصدقـاء من ا
ـاضي انـنا بـحـاجـة الى مـساعـدة كل الـشـعوب الـعـربـية في الـبيـضـاء لـلـكتـاب ا

العراق لنرفع ايران من جوارنا ونضعها عبر االطلسي  
ضــحك صـديــقي بـعـمـق وقـال لي شـكــرا لـهـذا الــطـرح الـذي نــبـهــني الى فـكـرة
التـجاور اجلـغـرافي مع اخملتـلف  فـصحـحت له قائال تـعـني اخملتـلف اجلزئي 
النــنـا في الـعـراق لـيـس لـدى غـالـبـيـتـنــا اخـتالف مـذهـبي مـع االيـرانـيـ ولـسـنـا
كن ان تـكون ايران مخـتلـف مع االشقـاء العـرب وان تنـوعت مذاهبـنا  وكـان 
دولة ذات عالقـة خاصة باجلامـعة العربـية لوال االمراض الـطائفيـة التي اشتعلت

في قلوب االعراب وجرت وباال علينا جميعا .
اذا قـبل االشقاء العرب السيما في اخللـيج   عالقة ايجابية مع نظام الشاه   
تـحالف مع الغرب واسرائيل  ورفضـوا العالقة مع النظام االسالمي  احلالي ا

فترض انه اقرب اليهم?  ا
 لقد دفـعنا اثمانا باهضة لثقافة االحقاد واحلروب وعلينا ان نغادرها فورا لكي
اضي فـيبـتلـعنـا ولعل الـثقـافات سـتقـبل واال سـنبـقى نغـير عـلى ا نـنطـلق نحـو ا
والفـنـون هي افضل الـسـبل لتـجـاوز ذلك  وذلك ما يـنـطبق ايـضـا على اخلالف
الـسـيـاسي االني مع تـركـيا . الـثـقـافـات الـعربـيـة والـفـارسـية
والتـركية ثـقافات مـتجاورة ومـتداخلـة وينبغـي ان تقترب
شاريع الـسيـاسيـة القـابلة اكثـر  لتـقطع الـطريق علـى ا

للتنازع وذلك ما يفهمه العقالء فقط .
كل عام وانتم بخير .

شعار شركة احلفر العراقية
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اوصى وزراء التعليم العالي والبحث
الــعـلــمي الــعــرب  بــتــعــزيــز الـبــحث
الــعــلــمـي في الــعــلـــوم اإلنــســانــيــة 
والتـركـيـز عـلى الـبـحـوث التـطـبـيـقـية
وتشـجيع نـشـرها وإتـاحتـهـا وربطـها
بــاحـتــيــاجــات الــقـطــاع االقــتــصـادي

واالجتماعي العام واخلاص.
 واطـلــعت (الــزمــان) عـلى تــوصــيـات
ؤتـمـر الثـامن عـشر لـوزراء التـعـليم ا
نعقد في اجلزائر بحضور العرب  ا
ــثـــلي جـــامـــعــة الـــدول الـــعــربـــيــة
نـظـمة الـعربـيـة للـتـربيـة والـثقـافة وا
ـنـظـمـة الدولـيـة لـلـتـربـية والعـلـوم وا
نـظمة اإلسـالمية والعـلم والثـقافـة وا
للـتربـيـة والعـلوم والـثـقافـة واحتادي
جـامـعــات الـدول الــعـربـيــة ومـجـالس
الــبـحـث الـعــلــمي الــعــربــيــة ومـكــتب
الــتــربـــيــة الـــعــربي لـــدول اخلــلــيج 
(ضــــرورة وضع االطــــر الــــوطــــنــــيـــة
لـلــمــؤهالت أو حتــديــثـهــا ومــواكــبـة
تـغيرات لـالستئـناس بـها في وضع ا
ــشــتـــرك وتــعــزيــز اإلطــار الــعـــربي ا
البحث الـعلـمي في العلـوم اإلنسـانية
واالجتـمـاعـيـة واالستـئـنـاس بـأفضل
مارسات والتجارب العربية في هذا ا
اجملال وتـبـادلـهـا واالستـفـادة مـنـها 
فــضال عن الــتــركــيــز عــلى الــبــحــوث
التطبيقية وتشجيع نشرها وإتاحتها
وربـــطــهـــا بـــاحــتـــيـــاجــات الـــقـــطــاع
االقـــتــصـــادي واالجـــتـــمـــاعي الـــعــام

واخلاص).
شـروعات النوعية مشددا على (دعم ا
الـكـبــرى الـتي تــنـفــذهـا األلــكـسـو في
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وغـادر صــديـقي أربـيل عــلى الـفـور 
مــتـــجــهـــاً الى الـــعــاصـــمــة  وبـــعــد
ـطرب مداوالت مع االطـبـاء  نقل ا
 الذي يـسخـر من مسـؤول أهـملوه
أو ارســـلــوا الــيـه مــدراء مــكـــاتــبــهم
حــامـلـ عــلـبـاً مـن الـبـقالوة  فــيـمـا
ــرض جـسـده وكـاد يـبـطش يـنـهش ا
بـــحــيـــاته. وقـــال يــاس خـــضــر (اني
أمــوت ويــجــلــبــون لي بــقالوة).  في
نوع من التهكم الـصارخ الذي يصدر
ال يـــرحـم وفـــراق يــــشـــتـــد مـن وجع 
بالتقادم. لـعله يدرك ان ذاك يعبر عن
اجلـحــود واالهــمـال احلــكـومي ازاء
صــوت مــشــحــون بـااللــتــيــاع يــكـفي
عــشــرين مــطـربــا عــلى حــد تـعــبــيـر
ـوسـيــقي واالذاعي الـراحل الـنــاقـد ا

سعاد الهرمزي.
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حـــتى  نــقل ومــا هـي اال ســاعــات 
ــركـبــة اســعـاف الى يــاس خـضــر 
أربـــيل  فـــيـــمـــا شــــرع فـــريق طـــبي
مــتـكــامل بـدراســة حـالــته الـصــحـيـة
الـــصــعــبــة وابــقـــاءه حتت الــرعــايــة
وجـوع ستة ـطرب ا كثـفة. وظل ا ا
اشـهـر و 18يـومــاً ضـيــفـاً فـي فـنـدق
مـحـاطاً بـاالهـتـمام شـيراتـون أربـيل 
تـابعـة الـطبـية الـتي كان الـرئيس وا
نيـجرفـان البـارزاني يذكـيهـا بسؤاله

اليومي الذي لم ينقطع. 
وفي ظل اجـواء طـبـيـة اسـتـثـنـائـية 
ـطـرب عـافـيـته تـدريـجـيـاً. اسـتـعـاد ا
كــانت ســتـة اشــهـر قــاســيـة لــكـنــهـا

بابل
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عــلم االدارة يـتـعـامل مع احلـقــائق واالجنـازات واالرقـام لـقـيـاس االداء من خالل
ـنـظـمـات ــعـتـمـدة لـقـيـاس اداء االفـراد أوا مـؤشـرات االداء االسـاسـيـة (KPI) ا
ـتابعة أواخلطط أوالـبرامج أوالتـقنيـة أو أي شيء أو أمر يحـتاج الى التـقييم أو ا
ؤشرات الصدار القرارت بشكل عام اذ يعتمد علماء وخبراء االدارة على هذه ا
في مـــدى جنــاح او فــشل االشـــخــاص في ادارة مــؤســـســاتــهم وقـــدرتــهم عــلى
االسـتـمرار أو مـدى اهـليـتـهم لـتسـنم مـنصب أعـلى هـنـا ال بد من االحـتـكام الى
ـكن ان تـرسم صـورة حــقـيـقـة لالداء من خالل ـنـطق واالرقـام والــتي  الـعــلم وا
الي مؤشرات خـاصة بالـعمالء ومؤشـرات خاصة بـالعملـيات الداخـلية و الـبعد ا
ـكن ـؤشـرات الـتي  وكـذلك مـؤشـرات خـاصـة بـالـتـعـلم والـنـمـو والـتـطـور هذه ا
التـعبيـر عنهـا باالرقام هي الـتي تؤكـد مدى قدرة االشـخاص على الـقيادة وتـعبر
ـهـنـيـة والتـقـنـيـة الـتي تـدعم اسـتـمرارهم او هـاريـة وا عن امـكانـاتـهم الـعـلـمـيـة وا

ترقيتهم أو محاسبتهم واحالتهم للقضاء.
عـنـد بدايـة كل تـشكـيل حـكـومي جديـد يـتم تداول الـكـثـير من الـشـخصـيـات التي
تــسـلط عــلـيـهــا االضـواء اعالمـيــا واجـتـمــاعـيـا مـن خالل احلـديث عن خــبـراتـهم
وقدراتـهم اخلـارقة في الـقيـادة واالدارة واحلـكمـة من مقـاطع فـديو او مـقاالت او
مواقف ليـس لها عالقة بالنشاط الرئيس للمـؤسسة التي يقودها فهي اما انشطة
طـية او مواقف ال تمـثل سوى جزء بـسيط من العمـل وقد تكون خلـدمة مصالح
ـعايـير الـعـلمـية لـلـتقـييم ......) هـنـا ال بد من االحـتكـام الى ا (شـخصـيـة حزبـية
ـهـني والـنـزيه وعـدم االطـراء او الـتـأيـيـد بـدون تـقـيـيم او أدلـة أو أرقام الـدقـيق وا
وخاصـة من قـبل علـماء وخـبـراء االدارة واخملتـص الن هـذه اجملامالت
ـا يـؤدي الى قـد تـتــسـبب في اخـتـيــارات غـيـر صـحــيـحـة 
ـدى ــكـن عالجــهـا حــتـى عـلـى ا كــوارث وتــشــوهـات ال 

البعيد.
- االدارة عـلم يتعـامل مع احلقـائق واالرقام والـنتائج وال
يتعامل مع منجزات اعالمية وخطط ورقية لم ترى النور.

ن قـدمــوا مـســبـقـا ولـم يـظـهــر لـهم
قـبــول  اضـافــة الى قــبـول  1630من
الذين لم يـقـدمـوا استـمـارة تـقد  و
ن كـانـت مـعــدالتــهم أكــثـر من  915
عاهد) ئة وظـهر قبولـهم في ا 75 با
واشار الـى انه ( قـبول  248طـالـبا
ضمن قناة الشـهداء بينهم  40طالبا
ن قـدمــوا مـســبـقـا ولـم يـظـهــر لـهم
قبول و 188 طالـبا من الـطلبـة الذين
لم يقدموا استمارة تقد و  20طالبا
ن كــانت مـــعــدالتــهـم أكــثــر من 75

عاهد).  وظهر قبولهم في ا ئة  با
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اال ترون كـيف دمرت الـقوى الـظالميـة كل ما لـه قيـمة لـدينـا لدرجـة اننـا نقـترب
اآلن مـن فـقـدان مـقـومـات وجـودنـا بــيـنـمـا نـضع ثـقـتــنـا بـاعـدائـنـا الـذين بـدأوا
رحلة إسقـاط األخالق وتدمير منظومـات القيّم واشاعة القيّم حروبـهم ضدنا 
بـتذلة تمـهيدا لـطمس هويـة اجملتمع بالـكامل ثم جاءت مـرحلة الـتقليل البديـلة ا
من قـدسـية الـدين والسـخريـة من رمـوزه وجاءت بـعدهـا مرحـلـة تدمـير الـتعـليم
وظــهـور أفـواج مـكـافـحـة الـدوام الــتـعـلـيـمي ثم جـاءت مــرحـلـة تـسـويق االغـبـيـاء
ـواقع الـتنـفـيذيـة الـعلـيـا وتـسلـيـطهم عـلى اخلـبراء والـتافـهـ وتنـصـيبـهم في ا
ـواهب والكـفاءات وذلك بـالـتزامن مع مـرحـلة االسـتغـناء هـارات وا وأصحـاب ا
عن اجليل الـوطني الواعي عن طريـق تطبيق قـانون التقـاعد القسـري وبالتزامن
ايضـا مع تفشي اخملدرات وتفجر النزاعات العـشائرية ألسباب تافهة وافتعال
ـرحـلة ـتـنـاحـرين ألسـباب أكـثـر تـفـاهـة وستـنـتـهي ا ـسـلـحـة ب ا ـواجهـات ا ا
االخـيـرة بـتـدمـيـر الـعالقـات الـعـائـلـيـة وتـفـتـيت الـروابط األسـريـة وخـلق مـواقع
ثقف فكـرين وا شاعر الوطـنية وتشـويه صورة ا فيسـبوكية هـدفها مصـادرة ا
والعـقالء آخذين بعـ االعتـبار دور الفـضائيـات في زعزعـة االستقـرار وإيقاظ
ـنـاطقـيـة. وبـالـتـالي فـانـنا الفـتـنـة وبث سـمـوم اخلالفـات الـعـرقيـة والـطـائـفـيـة وا

أصبحنا على مسافة قريبة جداً من االنفالت وتفاقم االزمات السياسية. .
عـلنة ضـدنا يـكمن ونرى ان احلل الـوحيـد في التـصدي لـهذه احلـرب اخلبـيثـة ا
ـتـمثـلة بـاسـقاط اخالق اجملـتمع. رحـلة االولى ا في مواجـهـة ا
ـا األ األخالق مـا بـقــيت فـإن هم ذهـبت أخالقـهم فـإ
ذهــبـوا وصالح أمــرك لألخالق مـرجــعه فـقــوم الـنـفس
بـاألخالق تستقم وإذا أصيـب القوم في أخالقهم فأقم

عليهم مأتما وعويال. 
{ عن مجموعة واتساب

فـــقـــدان مـــعـــيل او رحـــيل عـــزيــز او
ضـــيـــاع كـــفــــيل. وفي رأي الـــروائي
الـروسي يــوري بـونــداريف مـبـدع (
الـثــلج احلـار) فـان االنــسـان الـقـادر
على قهر شعـور اخلوف مقتدر على
كل يوم وانا ارى اجتراح الشجاعة 

في ذلك منبع بطولة.
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وفي الـتـفاتـة ثـالـثـة من تـلك التي ال
حتـصـى  أمـر الـرئــيس نـيــجـرفـان 
بتبني عالج شاب من مدينة النجف
تعـرض الى جـروح بلـيغـة في احدى
كـادت تـهـدر ربــيع سـنـوات ـعــارك  ا
عــمــره. واســـتــقــدم عــلى الــفــور الى
أربـيل ومـنـهـا أوفـد الى تـركـيا عـلى
نفـقة الرئـيس اخلاصـة. وبعـد أشهر
مـن الــرعـــايــة أمــضـــاهــا فـي أشــهــر
مــسـتــشــفـيــات أنـقــرة  عـاد الــشـاب
مـعـافى  تـاركـاً الـيـأس عـلى حـافـات
احلدود  وبـادئـاً مـشواراً من الـثـقة
الـنــابع من صـمــيم األخـوة الــكـرديـة

العربية. 

ـواقف وثـمــة حـكــايـة أخـرى تــؤكـد ا
الــنـــبــيـــلــة األصـــيــلـــة لــهـــذا الــرجل
ــســـؤول ذي الــنـــزعــة الـــوطــنـــيــة ا
التي تـعزز انتماءه الكردي العراقية 
األنـــســـاني. انـه من نـــوع الـــزعـــمــاء
عابري الوالءات وصـانعي احلياوات
ــــعـــــنى انـه يــــرى فـي حتــــقـــــيق  
مواطـنته االنـسانـية   ثـمرة جلذوره
عاجلات القومية . فهو يتوجه الى ا
ــنــظــار جــده وأبــيه الــذي يــتــسع
لـرؤيــة أشـمل وزاويـة حــراك وعـطـاء
أوسع  تتسم بالتسامح والكبرياء. 
وصــــادف ان الـــرئـــيس نـــيـــجـــرفـــان
البارزاني  تـناهى الى سـمعه مرض
أحد شيـوخ العـشائر الـعربيـة  فأمر
بـــايــــفـــاده لــــلـــعـالج عـــلـى نـــفــــقـــته
مع حتـمل الــشـخــصــيـة الـى تـركــيــا 

جميع احتياجات مرافقيه. 
وقـد يقـال ان هـذه االلـتفـاتـة ال جـديد
يـكمن فيـها  لـكـني أقول ان اجلـديد 
في الكتـمان والسـرية اللـذين انطوى
فــحـتى هـذه عــلـيـهــمـا أمـر الــرئـيس 
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الكـات الـفنـية والـهـندسـية اجنزت ا
في شـركـة احلـفـر العـراقـيـة الـتـابـعة

لـوزارة النـفط  عـمـليـات حـفر الـبـئر
النـفـطي يو تي 55 في حقل الـطـوبة
ـحافـظـة الـبصـرة لـصالح الـنفـطي 

شركة نفط احملافظة .
وقال بـيـان  للـشـركة تـلـقته (الـزمان)
امس ان (عملـيات احلفـر تمت بعمق
 2465مترا وباستخدام جهاز احلفر
اي دي سي 8 خالل 77 يــــــــومــــــــا)
واضاف انه (سـيـتم نقل اجلـهاز الى
القاعدة ال ام 14.5 حلفر بـئر نفطي
جـديــد في نـفس احلــقل). فـيــمـا دعـا
ـنتـجات الـنفـطيـة فرع مديـر شركـة ا
البصرة ستار جـبار  وكالء البطاقة
الـتمـويـنـية فـي عمـوم احملـافـظة إلى
تــسـلم الــبـطــاقـات الــوقـوديــة. وقـال
ــواطن جـــبــار في بـــيــان امـس إن (ا
بــعـد أن يـســتـلم بــطـاقـته الــوقـوديـة
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نـاشد جريح متقاعـد  وزير الداخلية
 شــمـوله بـالـعــطف االبـوي واعـالـته
بــعـد ان اثـقــلت الـديـون كــاهـله الـتي
يــعـجــز عن ســدادهـا بــسـبب فــقـدانه

البصر. 
وقــال اجلــريح في مــنــاشـد وجــهــهـا
لـلوزيـر  تلقـتهـا (الزمان) امس (إني
الزم عـلـي فوزي ـتـقـاعـد ا اجلـريح ا
شـعالن  فـاقـد الـبـصر بـنـسـبـة عـجز
ـئة ولـدي إصـابة شـديدة في مـئـة با
الـــرأس ســـبـــبت لـي الـــصـــرع  مــدى
احلـياة  واعاني من مشكلة في الدم
واســـتــخــدم عالجـــات مــدى احلــيــاة
نـتـيـجـة تـعـرضي إلصـابـات سـابـقة 
الـتي عاجلـتها عـلى نفقـتي اخلاصة
امـا اصابتي االخيـرة فكانت أما هذه
اإلصــــــابـــــة في يـــــوم 22 اذار 2016)
واشـار الى ان (االموال الـتي يـنفـقها
عــلى عالج الـصـرع تــبـلغ مـا مـقـداره
340 الـف دينار شـهريـا  وللدم  170
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اربيل

الــســاعـة يــجــهل الــشـيخ  مـن يـقف
ة.  بادرة الكر وراء هذه ا

ساعـدة والعون في السر ان مد يد ا
ه في  أعظم اجراً عند الله من تقد
الـعــلن. وذكـر الــسـلف الــصـالح  ان
دأب عــلى تـفـقـد أحـوال أحـد االئـمـة 
الــنــاس لــيالً  وكــان يــتــرك (صـرة)
عــنـد عــتـبـة مــنـازل الــفـقــراء مـنـهم 
تعينهم على تدبر حاجاتهم من مال
ـا لـهـذا السـبب نـزلت او غـذاء  ور
ـــة (وَيُـــؤْثِــــرُونَ عَـــلَى اآليـــة الـــكــــر

أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَة). 
كـانت عــيـون الـبــاري  الـتي ال تـنـام
تـراقـب وسـتـظـل تـخص احملــسـنـ
ـنازل ـة با واصحـاب االيـادي الكـر
الــسـامـيــة والـرتـب الـرفـيــعـة  وأني
واثق ان الــرئـــيس نــيــجــرفــان يــقف
مبـتسـماً بـالفـوز العـظيم بـ اولئك
الذين أنزل الله بهم آيـاته. فهو ابعد
مــا يــكــون عن اشــهــار مــبــادراته او
اسـتـعراض مـا يـسـجل في صـحـيـفة

اعماله وميزان حسناته.

الـف شـهـريـا  كـمــا اجـريت أكـثـر من
30 عـمـلـيـة كـبـرى وفـوق الـكـبـرى في
الـعـراق والـهـنـد وايـران عـلى نـفـقتي
?جتـاوز مـجمـوع مـبالـغـها اخلـاصة 
ستمر  70مليون دينار عدا العالج ا
ـراجـعـات الـيـومـيـة واالسـبـوعـيـة وا
لالطـبـاء  بـسـبب ظـهـور مـضـاعـفات
وامـــور كــثــيـــرة بــاجلـــسم نــتـــيــجــة

االصابة واحلرق).
ــذكـورة اعاله  ــبـالغ ا  وتــابع ان (ا
كــــــــانـت اقـــــــتــــــــراض مـن االقـــــــارب
لم اسدد مـنـها شيء بل واالصـدقـاء 
مــازلت اقـتـرض لــسـد حـاجــة الـبـيت
والــــعالج الــــشــــهـــري  وســــبق وان
اقـترضت مـبلغ 20  مـلـيون ديـنار من
مــصـرف الـرافــدين  تـسـتــقـطع مـني
شــهــريــا  كــمــا ســحــبت ســلــفــة من
ــبـلغ وا صــنـدوق شــهــداء الـشــرطـة 
الــذي اتـقـاضـاه حــالـيـا  اقل من 250
الـف ديــنــار شــهــريــا) ولــفت الى ان
(وضـعه الصحي  بحاجة الى اجراء

عــمــلــيــة لــلــعــيــون في احــدى الـدول
االوربـيـة وعـمـلـيـة مـسـتـعـجلـة لالذن
لـدى طبيب في ايـران  وعملـية ترقيع
كــون لــدي فـــتــحه عـــظم في الـــرأس 
كـبـيرة في اجلـبـهة بـعـظمـة الـقحف 
وكـذلك عـمـلـيـة اخـراج شـظـايـا يـصل
عـــددهــا الى  17 شـــظــيـــة  مــا زالت
داخـل جـسدي وفـي مـنـطـقـة الرأس)
ونــاشـــد شــعالن  وزيــر الــداخــلــيــة
بــالـقـول  (ارجــو شـمـولي بــالـعـطف
كــوني عـــاجــز عـن احلــركــة االبـــوي 
بــسـبـب فـقــدان الـبــصـر ولــدي ديـون
كـثـيرة  اثـقلت كـاهـلي وما احـتاجه
اطـفـاء السـلف التي بـذمتي  وتـفريغ
مـــنــتــسب حــسـب امــركم  وااليــعــاز
ـبـالغ الـتي انــفـقـتـهـا عـلى بــصـرف ا
الـعالج وجتاوزت 200 مـليـون دينار
فــــــضـال عن تـــــــوجــــــيه اصــــــحــــــاب
االخـــتــصـــاص  لــلــنـــظــر بـــوضــعي
الــــصـــحي وعـالجي عـــلــــمـــا ان رقم

هاتفي هو 07728048887). 

بإمكـانه استالم حـصته الـبالغـة مئة
ـبلغ 150 دينـار لـكل لـتر عن لتـر و
طــريق مــنــفــذين األول هــو الــوكالء
اجلــــوالـــــ والـــــثــــانـي عن طـــــريق
ـــوجـــودة في مــــحـــطـــات الـــوقـــود ا
مــنـاطـقــهم الـتي يـتــوفـر فـيــهـا مـادة

النفط األبيض).
 ولــــفت الـى ان (عـــدد الــــبـــطــــاقـــات
ــدة الــوقـــوديــة الــتـي وزعت خالل ا
ــاضــيـة بــلغ 250 ألف بــطــاقـة من ا
أصل 583 ألـف عـــائـــلـــة مـــســـجـــلــة
ـقدمـة من قبل بحـسب اإلحصـائـية ا
وزارة التـجـارة) وتابع انـه (بإمـكان
كل مــــــواطن الـــــتــــــوجه إلـى مـــــقـــــر
نـتجات الـنفـطيـة واستالم بـطاقته ا
الــوقـوديــة لـلــحـصــول عـلى حــصـته

النفطية). 
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ـعادن مع اتفـقت وزارة الصـنـاعة وا
وزارة الكهـرباء على تـطوير وصـيانة
منـظـومة الـطاقـة الـوطنـيـة استـعدادا

قبل. للصيف ا
وقـــالـت الـــوزارة في بـــيــــان تـــلـــقـــته
(الزمـان) امس ان (تشـكيالت الوزارة
مــســتـمــرة بــتــنـفــيــذ عــقـود جتــهــيـز
وتــــنـــصــــيب وتـــشــــغـــيـل احملـــطـــات
الـكــهـربــائـيــة لـصـالـح الـكـهــربـاء في

ـــنـــاطق الـــشـــمـــالـــيـــة والـــوســـطى ا
واجلـنــوبــيـة وبــطـاقــات كـهــربـائــيـة
مـختـلـفـة) مـشيـرة الى ان (الـكـهـرباء
لـديـها االمـكـانـيـات الـعـالـيـة من مواد
وخـبــرات هـنـدســيـة وفـنــيـة لــتـأهـيل
احملــطــات الــثــانـويــة لــتــوزيع ونــقل
الـــــطـــــاقـــــة) وأضـــــاف أن (الــــوزارة
مـستـمـرة بـرفـد شـركـات دوائر وزارة
ـنـتـجـات الـتي ـخـتـلف ا الـكـهـربـاء 
تـسـهم بـشـكل فـاعل في دعم شـبـكـات

نقل وتوزيع الـطاقة الـكهربـائية مـنها
محوالت التـوزيع والقدرة الكـهربائية
بـأنـواعـهـا والـقــابـلـوات الـكـهـربـائـيـة
خـتـلف قـياسـاتـهـا للـجـهـد الواطئ
واحملــــطـــات الـــثــــانـــويــــة ولـــوحـــات
الـســيـطـرة الـكــهـربـائــيـة ولـلــجـهـدين
ــــــتــــــوسط فــــــضـال عن الــــــواطـئ وا
مـنــظـومــات حتــسـ مــعـامل الــقـدرة
الـكـهـربائـيـة والـعـدادات الـكـهـربـائـية
ـيـكانـيـكيـة وااللـكتـرونـية بأنـواعـها ا
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كـشفت وزارة الـداخلـية عن اتـساع
ـواد اخملدرة داخل بعض تعاطي ا
الـــكـــافــــيـــهـــات خـــارطـــة تـــهـــريب
اخملــــدرات إلى الـــعــــراق مـــؤكـــدة
تسجيل حاالت تعاطي في صفوف
الـقــرات االمـنـيــة. وقـال مــديـر عـام
ؤثرات الـعقلية دائرة اخملدرات وا
في الوزارة اللواء مازن القريشي
لــقــنـاة (الـشــرقـيـة)  ان (الــقـانـون
ــتـــعــاطي الــعـــراقي يــفـــرق بـــ ا
والــتـاجـر ومن يـقـدم عـلى تـسـلـيم
فــلن تــكـون بــحـقه نـفــسه لــلـعالج 
مـسـائـلة قـانـونيـة) مـشـيرا الى ان
ــــتـــعــــاطي ـــادة  33تــــعــــاقب ا (ا
بـاحلـبس  6أشـهـر وغـرامـة ثالثـة
ماليـــ أمــا إذا هـــرب الـــشــخص
الـــذي ســلم نــفـــسه لــلــتـــعــافي من
االدمـــــــــــــان ومـن ثـم هــــــــــــرب مـن
فـسـيـتم ـسـتـشـفى أثـنـاء الـعالج  ا
ــتــعـاطي مــحـاكــمــته وفق مــادة ا
حيث اليحق له اخلـروج إال بتقرير
طـــبــيـب يـــثـــبت بـــأنه تـــعـــالج من
االدمـــــان) واضــــــاف ان (هـــــنـــــاك
مـؤشـرات على بـعض الـصيـدلـيات
وتـواصـلـنـا مع نـقـابـة الـصـيـادلـة
راقبـة هذه الصيـدليات وان أكثر
الــتــجــار الــكــبــار الــذيـن يــهــربـون
اخملـــدرات ويــدخـــلــوهـــا لــلـــعــراق
مـعـروفـ من قبـلـنـا لكـن عمـلـيات
الـــهــرب واالخـــتـــفــاء قـــد حتــد من
عـملـياتـنا) مـبيـنا ان ( كل أسـبوع
نـافذ تدخل 450 كيـلو غـرام عبـر ا
احلـدوديـة مـواد وعـقـاقـيـر مـخـدرة
ــديـريـة لــديـهـا خط كـأدويـة وان ا
ساخن ونتلقى معلومات كبيرة من
واطن حيث نقوم بتقاطع هذه ا
ــعـلـومـات الـتي ـعـلـومـات وفق ا ا
لـديـنـا ونـقدمـهـا لـلـقـاضـي إلصدار
أمـــــر قــــبـض وحتــــر)  وتـــــابع ان
(بـعض األحــيـان تـشــهـد عـمــلـيـات
االعــتــقـــال مــواجــهــات مـــســلــحــة
واستشهد لدينا منتسبون كما أن

بــعض الــعــصــابــات تــعــمل فــيــهـا
نساء وألقينا القبض على أجانب
أردنـيـ وإيـرانيـ وبـاكـستـانـي
لـكن األغلب هم عـراقـيون) وبـشأن
تــورط جـهـات سـيــاسـيـة وأحـزاب
مـتـنفـذة في جتـارة اخملـدرات نفى
تـدخل أي جهـة في عمل القـريشي 
ـديـريـة قـائالً إنه (لم يـحـصل أن ا
الـقيـنا الـقـبض على شـخص وجاء

حـــزب أو جـــهـــة
مـعـينـة لـلـضغط
إلطالق سراحه
ودخـــلــنـــا عــلى
مناطق ساخنة
وفــيــهـا كــثــافـة
ســكــانــيــة ولم
يـعــتـرض أحـد
مـن الــســـكــان
أو يـــــــعـــــــرقل
عــــــمــــــلــــــيـــــة
الــــــضـــــــبط)
وذكـــــر (كـــــان
لـديـنا عـمـلـية

الـــقــاء قــبض في قـــضــاء الــفــجــر
وكـانت هـنـاك احـتـجـاجـات ووضع
سـاخن لـكن  مـسـاعـدتـنـا حـيث
ألــقـيـنـا الـقـبض عـلى أكـثـر من 20
هــدفـا في الـقـضـاء وسط مـسـاعـدة

العشائر واالهالي).
…dO  ”Ëƒ—

واوضـح الـقــريـشـي ان (عـصــابـات
اخملــــدرات لــــديـــهــــا ســــلـــســــة من
لقى الـقبض عليهم االشخاص وا
ال يــــعـــــرفــــون من هــــو الــــتــــاجــــر
الرئيسـي  لكن بالتحـقيق نتوصل
وفق اخلـيـوط إلى رؤوس كـبـيـرة)
مــشـيــراً إلى أن (اســعـار اخملـدرات
ـــنــــاطق احلـــدوديــــة تـــكـــون في ا
ـنـاطق عـلى أرخص فـفـي إحـدى ا
ـثـال يـكـون سـعـر الـغرام سـبـيـل ا
خـمــســة آالف ديــنـار فـي حـ في
بـغــداد ومـدن أخـرى تـكـون أغـلى)
مــشـــددا عــلى أن (نـــاقل اخملــدرات
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ــر بـهــا اي شـخـص ومن اي فـئــة عــمـريــة كــانت لـكن خـمس درجــات او مــراحل 
راهقـ والشبـاب هم االكثـر تعرضـا لها لـلمـرور او السقـوط في اخملدرات والتي ا
ية وازمة تواجه لم تعد مشـكلة او ظاهـرة يعاني منـها بلد مـا بقدر ماهي مـشكلة عـا
بـاشرة أو غـير مـعظم دول الـعالم وال يـكـاد يخـلو اي مـجـتمع إنـساني من آثـارهـا ا
ـية  ـئة من مـجمـوع التـجــــارة الـعا ـباشـرة حيث وصـلت جتارة اخملدرات 8 با ا
ـكـافـحة انـتــــــشـارها والـتـوعـية كـمـا تُكـلف الـتـدابيـر واإلجـراءات الـدوليـة واحملـلـية 
بأضـرارها وعـالج مدمـنيـنهـا حوالي 120 ملـيـار دوالر سنـويا حـسب تقـارير األ

تحدة.  ا
واخملـــدرات انــواع واســمــاء كــثــيــرة مــثـل الــهــيــروين والــكـــوكــايــ والــكــريــســتــال
وغيرها  الـذي يدخل في صناعة بعض االدوية والعقاقير الطبية التي ال يجوزبيعها
دة ومـرحلـة وشخص مـع ـوجب وصفـات من اطبـاء مخـتصـ و او اعـطائـها اال 

باالسم والعمر. 
ويــعـاني الـعـراق من هـذه اآلفــة خـصـوصـا بـعــد انـتـشـار الـعـديــد من الـتـصـريـحـات
سـؤولـ في وزاة الـداخـليـة وغـيـرهم عن نـسب خـطـيرة نـشـرتـهـا بعض احلـكـومـيـة 
ـئـة او اكـثـر لـلــشـبـاب وهـو مـا يـجـعل هـذا الـفـضـائـيـات عن تـعـاطي 30 او 40 بـا
ـشـكلـة او االزمـة او الظـاهـرة الى االنهـيـار او السـقوط ـوضوع يـخـرج من دائرة ا ا
الذي يـسـيـر الـيه اجملـمـتع مـالم يـتم ايقـاف او وضع عـوائق ومـطـبـات اليـقـاف طريق

اخملدرات التي تسير فيه بسرعة الصاروخ.  
ر بعدة تورط فـيها  وضوع تـب ان الشخص ا تـابعة البسيـطة لهذا ا الحظة وا ا
مـراحل او محطـات عليـنا االنتـباه اليـها جيـدا ومراقبـتها النهـا مثل الـسلسلـة تلتف
ـتورط فيها وتشتد كلما  اهـماله او تركه يواجه مصيره وحيداً وماب على عنق ا
راحل ترتكب جرائم وفظائع تصل الى اقسى وأشد من جرائم االرهاب.  هذه ا

ـن يـجـالــسـهم تــبـدأ بــاصـدقـاء او رفــاق الـســوء الـذين تــورطـوا والــذين يـعــرضـون 
ن هـو في مشكلة او ـساعدة او عون يقـدموه مجانا  ويرافقـهم حبة او نفس ادعاءأً 
ــراهق ويـتـوهم انه وجـد احلل او ضـيـق في حـيـاته فـعـنــدمـا يُـجـرب الـشـخص او ا
ــزيف وبـشـتى الـصـور ـشـكـلـتـه تـتـوالى عـلـيه الــعـروض اجملـانـيـة والـكـرم ا الـعالج 
والـطـرق مع نـرجيـلـة او سـيكـارة او عـصـير وغـيـرهـا جلره لـلـسيـر في هـذا الـطريق
الذي يـجـد نفـسه بـعدعـدة ايـام قد اصـبح مُـتعـاطـيا ال يـجـد الراحـة (كمـا يـتوهم) او

ادة اللعينة.  التخلص من اوجاع او آالم جديدة اال بهذه ا
بـعد فـترة من الـتعاطي يـتحـول الى مُدمن عـلى تنـاولهـا كي يحـافظ على هـدوئه (كما
ـهــزوز وبـعــد تـعــوده وادمــانه يـحــتـاج الى امــوال كي يــسـتــطـيع يــظن) او تــوازنه ا
احلـصول عـلـيـها وهي تـخـتـلف من شخص الـى آخر حـسب مـسـتواه االقـتـصادي
لـكن الـكــثـيـرين يـتــحـولـون في مـرحـلــة الحـقـة الى مُـروجــ لـتـأمـ حـاجــتـهم مـنـهـا
ـا يـكـون دافـعاً واالسـتـفـادة والـربح الـسـريع الـذي يـحـصـــــــــلـون عـلـيـه والـذي ر

لـلـبــعض لـلـتـحـول الى تـاجـر مــخـدرات مـفـرد او ضـمن عـصـابـات
ومـافـيات مـحـلـيـة او دولـيـة تـتـعـاون وتـتـــــــــشارك فـي هذه
التجـارة القذرة والقاتل الـذي لم يعد يعمـل بالسر اخلفاء
ــاً وواقــعــا حتــمـيـه وتـغـــــــذيه دول بــقـدر مــا اصــبح عــا
وحكـومات واحزاب وشخصيـات كل يعمل لهدف او غاية
فـي نـفـسه لـكـنـهـا تـشـتـرك جـمـيـعـا في صـفـة واحـدة هي

االجرام. 

-1-
األيتام على نحوين :

األول : يضم مَنْ فقدوا اآلباء 
طلوبة . الثاني : مَنْ ضيّعهم آباؤهم ولم يحظوا منهم بالعناية ا

غير أنَّ الناس ال يُطلقون وصف ( اليتيم ) االّ على فاقد األب فقط .
-2-

وصغـار األيـتام يـعـانون من مـصـاعب ومشـكالت جَـمّة لـيـست مـقتـصرةً عـلى فـقدان
رعاية االب بل تمتد الى ما يالقونه من استخفاف بهم حتى من أقرانهم ..!!

وتلك هي احدى صور الظلم االجتماعي .
-3-

ومن هنا جـاء احلضّ على احتضان االيتام ورعايتهم واالحسان اليهم واحلفاظ على
حقوقهم :

قال تعالى :
(وأما اليتيم فال تقهر ) 

الضحى / 9
وقال :

مَا يَـأْكُـلُـونَ فِي بُـطُـونِهِمْ نَـارًا  وَسَـيَـصْـلَوْنَ ذِينَ يَـأْكُـلُونَ أَمْـوَالَ الْـيَـتَـامَيـ ظُـلْـمًـا إِنـَّ إِنَّ الـَّ
سَعِيرًا

النساء / 10
-4-

وتَكاثَـرَ األيتامُ في العراق إبّـانَ العهد الدكـتاتوري البائـد الذي لم يكن يُحسن اال فن
واطنيه الى احلروب الطائشة . القتل والزج 

كــمـا كــثـر االيـتــام ايـضــا في الـعــراق اجلـديــد  ذلك أنّ اعـداء الــله واالنـســانـيـة مِنَ
التـكـفـيريـ والـدواعش كـانت لهم فـتـكـاتهم الـكـبـيرة بـاالنـفس واالرواح الـتي أزْهِقتْ

ظلما وعدوانا .
-5-

ان هنـاك مؤسسات وجمعـيات لرعاية االيتام  –جزى الـله القائم عليها كل خير –
ولكنها لم تصل الى درجة تأم ما يحتاجه االيتام جميعا .

والـكثيـرون منا ال يـنسـون انفسـهم وال أوالدهم ولكنّـهم قد ينـسون ما يـنتظـره االيتام
منهم ..!!

-6-
ولـترقيق الـقلـوب  والتـذكير بـاهمـية احلـنو على االيـتام نـنقل لـكم ماجـاء في التاريخ

عن طرز التعامل األمثل مع اليتيم :
ـؤمن مرّ يوما في بـعض سكك الكوفة فـرأى صبيانا يـلعبون ومعهم روي أنَّ امير ا

صبي صغير قد وضع رأسه على احلائط وهو يبكي  
فأقبل اليه  وضمّه اليه وقال له بكل رقة وحنان :

" ما يبكيك يا بُنيّ 
قال :

ؤمن : يا امير ا
أنا يتيم  وطردني األطفال وهم يقولون لي :

لستَ أنت بكفؤ لنا ألنك يتيم 
فقال (ع) :

" يا بُنيّ أنا أبوك 
فأنا أبو االرامل وااليتام "

ثم مضى به الى الـسوق  واشـترى له جوزا ولـوزاً  وأعطـاه شيـئا من الدراهم  ثم
قال له :

( اذهب اآلن والعب معهم وقل لهم :
مَنْ مثلي وأبي عليّ بن أبي طالب فان قالوا لك :

انت يتيم  فقل لهم :
ؤمن " لستُ يتيماً فأنا ابن امير ا

ـؤمـن (ع) طـريـقة الـتعـامل مع االيـتـام ... تلك الـطـريقـة التي وهـكـذا يعـلّـمنـا امـير ا
شاعر االيتام . تقطر رأفة وحنانا ورحمة ورعاية 

والسؤال األن :
كم هم الذين يتفاعلون منا مع هذا النهج االنساني األمثل ?
أمـول انْ نُحـسن االقـتداء بـسيـد األوصـياء (ع) ويـكون ا
لاليـتـام مـنّـا نصـيـبـهم من الـرعـايـة واالحـسان كـل حسب

قدرته وطاقته .
والله ولي التوفيق .
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.. العراق بدون مسيحي

بستان بال ورود و
سماء بال حمامات سالم.

 تهنئة من القلب 
يالد. ألحبتنا بأعياد ا
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سبـقة الدفع وأعـمدة نقل والذكيـة وا
الـطـاقـة وأعــمـدة اإلنـارة وأبـراج نـقل
الـطــاقـة ومــصـابــيح انـارة الــشـوارع
ـــخــتـــلـف االنــواع االقـــتـــصـــاديـــة 
وصـنــاديق الــكـيــوسك الــكـهــربـائــيـة

البلرات بأنواعها).
dL  q «u

مــؤكــدا ان (الـوزارتــ عــلى تــواصل
حـيث جــرى االتـفـاق عـلى مـسـتــمـرة 
ـنـتـجات بـيـان حاجـة الـكـهـربـاء من ا
ليتسنى االستعداد قبل أعاله للعام ا
النتاجـها وتهـيئتـها قبل حـلول فصل
الصـيف  والسـيـمـا تأهـيل وتـصـليح
آالف احملـوالت الـعـاطــلـة في شـركـات
الـكـهــربـاء وبـجــودة عـالـيــة واسـعـار
منـاسـبـة) ومـضى البـيـان الى الـقول
وجه بتـعاون (وزير الـكهـربـاء وكالـة 
شـركــات الـوزارة في تـســهـيل مــهـمـة
توقـيع الـعقـود مع شركـات الـصنـاعة
واالســــراع فـي تــــســــلـــــيم احملــــوالت
ــعــطــوبــة لــغــرض الــبــدء بــأعــمـال ا
الـصــيـانــة والـتــاهـيل) الفــتـا الى ان
(ديون الكهرباء لصالح الوزارة زادت
عن 300 مـلــيــار ديـنــار) واضـاف ان
(الـصـنــاعـة مـســتـمـرة بـالــتـعـاون مع
ـواطـنـ الـكـهـربــاء لـتـقـد خــدمـة ا

والصالح العام). 

حس سبهان الساعديمازن القريشي

ـــروج يُــعـــامل كـــالــتـــاجــر وفق وا
الــقـانــون) وكــشف الــقـريــشي عن
(اسـتــخــدام احلــبــوب اخملـدرة في
خـلـطات األراكـيل حـيث يـتم طحن
ـعسل احلـبوب اخملـدرة في مـادة ا
بعـدد من الكافـيهـات) الفتاً إلى أن
ارسات في ديرية نفذت ثالث  (ا
ــنـصـور لـكـافـيـهـات و مـنـطـقـة ا

ضـبط مــواد مـخـدرة في األراكـيل)
وتـابع ان (قـانون 50 لـسـنة 2016
أقل شـــدة من قــانــون الـــعــقــوبــات
الـسـابق الـذي كان يـحـكم بـاإلعدام
عــلى تـاجــر اخملـدرات في حـ أن
الــقـــانــون اجلــديــد لـم يــكن رادعــا
بـشـكل منـاسب واقـترحـنـا تعـديله
لـتـشـديـد الـعـقـوبـات) مـوضـحاً أن
ــــؤبـــد أو ـــادة 27 تــــعـــاقـب بـــا (ا
االعـــدام إذا كـــان تــاجـــرا دولـــيــا)
ـتــعـاطي ومــضى الى الــقـول ان (ا

يُحـكم من سـنة إلى 5 سـنوات مع
غرامـة خمسـة مالي ديـنار وهذه
قـنــبـلـة مـوقــوتـة ألنه لـيـس لـديـنـا
ــتــعــاطي مــراكـــز تــأهــيل جلــعـل ا
ـتعـاط شخـص صالح فـبعض ا
حتولـوا إلى جتار بـسبب اختالط
ـتــعـاطـ مع جتـار اخملـدرات في ا
ـواقف والـسـجـون) مـؤكـدا (عدم ا
تـــعــاطي وتـــوزيع اخملــدرات داخل
االضـرحــة الـديـنــيـة لـكــنه قـد يـتم
اسـتغالل بـعض الـزيارات الـدينـية
والـتجـمعات وهـناك تـشديـد أمني
عـــالٍ وتــــفـــتــــيش دقـــيـق في هـــذه
مـضـيـفا (لـديـنـا أعداد ـنـاسـبات) ا
مــؤشــرة لــتــعــاطي اخملــدرات بــ
ديرية صفوف القوات االمنية  وا
لـديــهـا دورات مــسـتـمــرة لـتــوعـيـة
واد) نتسبـ من خطورة هذه ا ا
ـتعاطي نـتسب ا مشـيرا الى ان (ا
يُحال إلى احملاكم العـسكرية لينال
عـقـوبـته) وبـشأن خـارطـة انـتـشار
اخملـدرات وتــوزيـعــهـا في مــنـاطق
الـعــراق قـال الـقـريـشي إن (بـعض
الـتــجــار االيــرانــيــ يــهــربــونــهـا
لـلـعـراق عـبـر مـحـافظـتـي الـبـصرة
ومــــيـــســــان حــــيث تــــدخـل مـــادة

الـكـريــسـتـال واحلـشــيـشـة ومن ثم
تنقل لباقي احملافظات) واستطرد
بـالـقــول ان (احملـافـظـات الــغـربـيـة
تـــــدخـل مـن خاللــــــهــــــا حــــــبـــــوب
الـكبـتـاغون وال يـدخل عـبرهـا مادة
الـــكــرســـتـــال وان هــذه احلـــبــوب
تـهــرب عـبــر الــرطـبــة وصـوالً إلى
الـنـجف ومن ثم اخلـلـيج الـعـربي
أمـا احملـافـظـات الـشـمـالـيـة تـدخل
عـبـرها الـهـيـروين من خالل إيران
عبر محافظة كركوك ومن ثم تهرب
إلـى تــــركــــيـــا وصــــوالً إلـى الـــدول

االوربية). 
WO d& WK d

من جـهــة اخـرى  عــقـد مــديـر عـام
ـوارد البـشـريـة في الوزارة إدارة ا
الـلـواء حـسـ سـبـهـان الـسـاعدي
إجـــتــمـــاعـــا ضم مـــديــر مـــديـــريــة
االرشـــــــيـف ومـــــــدراء االقـــــــســــــام
بـحضور علـومات  وتكـنولـوجيـا ا
معـاونه عصـام حسـ بعد اطالق
وحد كـمرحلة جتريبية البرنامج ا
ذكورة. وقال ان ان ديريات ا في ا
(الـهــدف من االجـتـمـاع هـو دراسـة
االيــجــابــيــات الــتـي ســيــنــتــجــهــا
ـســتـقـبل لـلـحـفـاظ الـبـرنـامج في ا

عـلى قـواعـد الـبـيـانـات وارشـفـتـها
بــشـــكل ســـلس وفي انـــســـيــابـــيــة
نتسب عالية) موجهـا (بإدخال ا
لـلـدورات بشـأن كيـفـية الـعـمل على
الــبــرنــامج  وآلــيــة االدخــال فــيه)
مـثــمــنــا (اجلــهــود الــتي بــذلــتــهـا
ـــديـــريـــة في تـــطـــويـــر االعـــمــال ا
االداريـة الــكـتــرونـيــا تـمـاشــيـاً مع
ــيـة مـن اجل راحـة احلــداثـة الــعــا
مــنــتــســبي الــوزارة مـن الــضــبـاط
ـــدنـــيــ ـــوظـــفـــ ا ـــراتب وا وا
وحــــفظ حـــقــــوقـــهم) كــــمـــا عـــقـــد
الــســاعــدي اجـــتــمــاعـــا مع جلــنــة
ـسـتـقـبـليـة نـاقش خالله الـرؤيـة ا
مـــــــجـــــــمل االجـــــــراءات االداريــــــة
والـــقــــانـــونـــيــــة الـــتي تــــصب في
مـصلـحة خـدمـة منـتسـبي الوزارة.

وذكـــــر ان (الـــــدراســـــات الـــــتي 
ستقبلية للعام ها واخلطط ا تقد
اجلـــاري  ســتـــســـهم في حتـــقــيق
ــوســـومــة الـــتي تــروم االهـــداف ا
حتـقـيقـهـا الوزارة) داعـيـا اللـجـنة
الـى (تــــكـــثــــيـف اجلـــهــــود ووضع
دراسـات ومــقـتــرحــات تـتــمـكن من
ـديـريـة خـدمـة منـتـسـبي خاللـهـا ا

الوزارة).
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بــــاشــــرت مـــــديــــريــــة اتــــصــــاالت
ومــعــلــومـاتــيــة مـحــافــظــة كـربالء
الــــتـــابـــعـــة لـــوزارة االتـــصـــاالت 
وبــالـتــنـســيق مع مــديـريــة تـربــيـة
احملـافظـة بـحـملـة نـصب وتـشـغيل
ـدارس الـهـواتف الــعـمـومـيـة في ا
ـديــريــة  عـلي عــبـد وقــال مـديــر ا
عون في بيان تلقته (الزمان) امس
ان (قرار نصب الهواتف العمومية
ــدارس  جـاء انــسـجــامـا مع في ا
تـــوجـــيــهـــات االدارة الــعـــلـــيــا في
الشركـة التي تـنص على التـنسيق
ـــــؤســـــســـــات والـــــتـــــعـــــاون مع ا
احلــكـومــيــة بـغــيــة تـقــد افـضل

اخلدمـات) ولفت الى ان (اخلـطوة
القت تــرحــيــبــا كــبــيــرا من ادارات
وفــــرحـــة غـــامـــرة وسط ـــدارس  ا
التالميذ كونهـا تصب في مصلحة
الــطـلــبـة لـتــسـهــيل تـواصــلـهم مع
ذويهم بـاشـراف االدارة  والسيـما
حـــيـث تـــمـــنع مـــدارس الـــبـــنـــات 
الـتــعـلـيــمـات من ادخــال الـهـواتف
دارس حـفاظا على النقـالة داخل ا
سـيرة الـتعـليـميـة وعدم انـشغال ا
الطـلـبة بـتلـك الهـواتف) وتابع ان
(اخلــطـــوة تــاتي ضــمـن الــتــرويج
الــدعــائي واالعـالمي وتــهــدف الى
تـثقـيف وتـشـجـيع ابنـاء احملـافـظة

الستخدام هذه اخلدمة).  
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وافق ٢٠٢٢/١/٩ بـدال من يوم ـناقـصة اعاله سـيكـون يوم االحـد ا نـشيـركم الى ان موعـد غلق ا
ــنـاقـصـة هــو يـوم اخلـمـيس ـصــادف ٢٠٢١/١٢/٣٠ وان اخـر مـوعـد لــبـيع وثـائق ا اخلـمـيس ا

صادف ٢٠٢١/١٢/٢٧ لذا اقتضى التنويه. وافق ٢٠٢٢/١/٦ بدال من يوم االثن ا ا
مع التقدير..
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≤∞≤± WM  ©μ≥® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ«
رقم بالعدد ٩٨٤١ في ٢٠٢١/١١/٢٢ . الحقا بكتاب االعالن ا

ـدرجـة ضمن ?U³?*« ÊU?C—„© وا — wŠ W?Ðd?N? نـاقـصـة العـامـة واخلـاصة بـ ( تعـلن مـحـافظـة مـيـسـان/ قسم الـعـقـود احلكـومـيـة عن اعـادة اعالن ا
n « ÊuFÐ—«Ë W?FÐ—«Ë WzU?LFÐ—«Ë Êu?OK  Êu?FÐ—«Ë WF?Ð—«Ë WzU?LŁöŁ® ©≥¥¥[¥¥¥[∞∞∞® وبكلـفة تخـمينيـة مقدارها  (≤∞≤±  WM ?  rO U ô« W?OLM?ð) تخصـيصات

ÆÂu¹ ©π∞® U¼b « cOHMð …b0Ë ©U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ

ـصنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصاص تـقد عطاءاتـهم خالل اوقات الدوام ـقاول ا نـاقصة من الـشركات وا فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا
وقع البديل) بناية مجلس قـضاء العمارة سابقا وللحصول على الرسمي الى العنوان (ميسـان - العمارة - الشبانة/ قسم العقود احلـكومية ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
عـلى ان تقـدم عـطاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومخـتـومة ومـثـبت عـليـهـا اسم مقـدم الـعـطاء وعـنـوانه االلكـتـروني ورقم الـهاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dO?ſ ô w©¨ وعلى شـكل خطـاب ضمان او صك «dŽ —U?M¹œ n « Êu?FÐ—« W ?LšË W?zUL?FÐ—«Ë 5?¹ö  WŁöŁ® ©≥[¥¥μ[∞∞∞® ١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا مصدق او سفتجة وتكون نافذة 
ناقصـة صادر من الهـيئة العـامة للضـرائب معنون الـى محافظـة ميسان/ قـسم العقود انـعة من االشتـراك في ا ٢- براءة الذمة او كـتاب عدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عقـد الشراكـة وفي حالة لم تـذكر النسـبة في عقـد الشراكة فـيتم القـسمة بـينهم على

عدد الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي علـى الشراكة موقع من برم بينـهما على ان يـكون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تقـد  ب. يـعتمد عـقد الشراكـة ا
نـاقصة علـيهما عـلى ان يتم تقد عـقد الشراكة قبل اطراف الشـراكة معززا بـتعهد يقـدم من قبلهم بـعدم التنـازل او االنسحاب في حـالة رسو ا
بيـنهـمـا مصـدق من كاتـب العـدل اخملتص بـعـد توقـيع العـقـد خالل مدة ال تـتجـاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع الـعقـد وفي حـالة انـسحـاب احد

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. الشركاء فيتم معاملة ا
فوض للـشركة او من يخـوله قانونا الى قـسم العقود ديـر ا نـاقصة بعـد تقد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي العطـاءات شراء وثائق ا
U¼dOſ ô ©w «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® نـاقصة والبالغ احلكـومية لغرض شـراء الوثائق القـياسية علـى ان يتم دفع مبلغ مسـتندات ا

غير قابل للرد. 
ناقصة وسيتم صادف ®∞≤Ø±Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظـهرا) هو موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم »bŠô ا علما ان اخر موعد لبـيع وثائق ا
فتح الـعـطاءات بـشكل عـلـني في نفس يـوم الـغلق امـام مقـدمي الـعطـاءات واذا صـادف يوم الـفتح عـطـلة رسـميـة فـيؤجل الى الـيـوم الذي يـليه
ـناقصة. يتحمل من دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا نـاقصة على ان تكون الـعطاءات نافذة  ه بـعد موعد غلق ا وسوف يهمل اي عـطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø±Ø≤≥® صادف ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا نـاقصة عنـد الساعة ®» ـشارك في ا سيـتم عقد مـؤتمر خاص بـاالجابة على اسـتفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
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عـايير ناقـص مـستجـيبة عـند تلـبيتـها  قدمـة من ا dOG?B… الصادرة عن وزارة الـتخـطيط وتكـون العطـاءات ا « ‰UG?ýô« œuI?Ž WIO?ŁË يتم اعـتماد 
ـا تتـطلبه نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طلـوبة في شـروط ا ـاليـة ا التـأهيل احملـددة فيـها بفـروعهـا كافـة والشـروط القـانونـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.
وازنـة العـامة االحتـادي لسنـة ٢٠٢٢ او صدور اي تـوجيـهات اخرى من كن الـدخول بـاي التزام تـعاقـدي ما لم يـتم اصدر قـانون ا WE?Šö∫  ال 

اجلهات ذات العالقة.
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شروع (مهندس ١- مدير ا
كهربائي)

٢- مالحظ فني عدد (٣)

بلغ (٣٤٫٤٤٤٫٤٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (١٠٣٫٣٣٣٫٢٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة dýUF…© واجازة  «®
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≤∞≤± WM  ©¥π® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ«
رقم بالعدد ٩١٥٣ في ٢٠٢١/١١/٧. الحقا بكتاب االعالن ا

s  Wł—U)« ·Æ„ ≥≥ ©≤ dJÝ ´ ± dJÝ®  U¹cG  qO¼Q?ð) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقـود احلكومية عن اعادة اعالن ا
ÊU²zU WM  ±≥∞≥)  وبكلفة تخمينية مقدارها ®∞∞∞]≤∏±]≥∞≥© ®  rO U ô« WOLMð) درجة ضمن تخصيصات Æ„ ±≥≤Ø≥≥Ø±± …b¹b'« …—ULF ·© وا « WD×

ÆÂu¹ ©±≤∞® U¼b « cOHMð …b0Ë ©U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu½ULŁË WŁöŁË WzU Ë ÊuOK  ÊUMŁ«Ë

ـصنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصاص تـقد عطاءاتـهم خالل اوقات الدوام ـقاول ا نـاقصة من الـشركات وا فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا
وقع البديل) بناية مجلس قـضاء العمارة سابقا وللحصول على الرسمي الى العنوان (ميسـان - العمارة - الشبانة/ قسم العقود احلـكومية ا

معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
عـلى ان تقـدم عـطاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومخـتـومة ومـثـبت عـليـهـا اسم مقـدم الـعـطاء وعـنـوانه االلكـتـروني ورقم الـهاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dO?ſ ô w©¨ وعلى شكل خـطاب ضمـان او صك مصدق او «dŽ —UM?¹œ n « ÊËdAŽË ÊU?MŁ«Ë ÊuO?K  ÊU?MŁ«® ©≤[∞≤≤[∞∞∞® ١- التـأمينـات االولية والـبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا سفتجة وتكون نافذة 
ناقصـة صادر من الهـيئة العـامة للضـرائب معنون الـى محافظـة ميسان/ قـسم العقود انـعة من االشتـراك في ا ٢- براءة الذمة او كـتاب عدم 

احلكومية.
٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.

ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا
شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عقـد الشراكـة وفي حالة لم تـذكر النسـبة في عقـد الشراكة فـيتم القـسمة بـينهم على

عدد الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي علـى الشراكة موقع من برم بينـهما على ان يـكون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تقـد  ب. يـعتمد عـقد الشراكـة ا
نـاقصة علـيهما عـلى ان يتم تقد عـقد الشراكة قبل اطراف الشـراكة معززا بـتعهد يقـدم من قبلهم بـعدم التنـازل او االنسحاب في حـالة رسو ا
بيـنهـمـا مصـدق من كاتـب العـدل اخملتص بـعـد توقـيع العـقـد خالل مدة ال تـتجـاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع الـعقـد وفي حـالة انـسحـاب احد

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. الشركاء فيتم معاملة ا
فوض للـشركة او من يخـوله قانونا الى قـسم العقود ديـر ا نـاقصة بعـد تقد طلب حتـريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي العطـاءات شراء وثائق ا
U¼dOſ ô ©w «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® نـاقصة والبالغ احلكـومية لغرض شـراء الوثائق القـياسية علـى ان يتم دفع مبلغ مسـتندات ا

غير قابل للرد. 
ناقصة وسيتم صادف ®∞≤Ø±Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظـهرا) هو موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم »bŠô ا علما ان اخر موعد لبـيع وثائق ا
فتح الـعـطاءات بـشكل عـلـني في نفس يـوم الـغلق امـام مقـدمي الـعطـاءات واذا صـادف يوم الـفتح عـطـلة رسـميـة فـيؤجل الى الـيـوم الذي يـليه
ـناقصة. يتحمل من دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا نـاقصة على ان تكون الـعطاءات نافذة  ه بـعد موعد غلق ا وسوف يهمل اي عـطاء يتم تقد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ترسو عليه ا
©≤∞≤≤Ø±Ø≤≥® صادف ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا نـاقصة عنـد الساعة ®» ـشارك في ا سيـتم عقد مـؤتمر خاص بـاالجابة على اسـتفسارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا
ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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عـايير ناقـص مـستجـيبة عـند تلـبيتـها  قدمـة من ا dOG?B… الصادرة عن وزارة الـتخـطيط وتكـون العطـاءات ا « ‰UG?ýô« œuI?Ž WIO?ŁË يتم اعـتماد 
ـا تتـطلبه نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  طلـوبة في شـروط ا ـاليـة ا التـأهيل احملـددة فيـها بفـروعهـا كافـة والشـروط القـانونـية وا

الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.
وازنـة العـامة االحتـادي لسنـة ٢٠٢٢ او صدور اي تـوجيـهات اخرى من كن الـدخول بـاي التزام تـعاقـدي ما لم يـتم اصدر قـانون ا WE?Šö∫  ال 

اجلهات ذات العالقة.

±±μ¥∑ ∫œbF «

≤∞≤±Ø±≤Ø≤∏ ∫ a¹—U² «

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس كهربائي

٢- مالحظ فني/ عدد (٣)

بلغ (٢٠٫٢١٨٫٣٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا

يقل عن (٦٠٫٦٥٤٫٩٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة dýUF…© واجازة  «®

Ê«bI
ـــرقم (٠٢٤٧٢٨ في فـــقـــد الــــوصل ا
٢٠٢١/١١/١٠) الـصادر من مـديـرية
ـواطن كاظم بـلـدية الـعـمارة بـاسم ا
ــــبـــــلغ قــــدره غـــــازي جــــســــاس و
(١٣٠٠٠٠٠) مـلـيـون وثالثـمـائة الف
دينـار عن قيـمة مـزايدة حـانوت رقم
(١) شــارع بــغــداد عــمــارة الــنــصــر
فـعـلى من يـعـثـر عـلـيه تـسلـيـمه إلى

جهة اإلصدار.
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رقم بالعدد ١٠٦١١ في ٢٠٢١/١٢/٨. الحقا بكتاب االعالن ا
WOKOGA² ±≥∞≥)  وبكلفة تخمينية « —ôËœËd²³? درجة ضمن تخصيصات (» ÊU© وا O   U¹bKÐ W¹d¹b  v «  U?¹UH½ W ÐU   «—UOÝ eO?N&) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميـسان/ قسم العقود احلكومية عن اعـادة اعالن ا

ÆÂu¹ ©±∏∞® U¼b « cOHMð …b0Ë ©U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ ÊuOK  WzULFÐ—«Ë Ê«—UOK مقدارها ®∞∞∞]∞∞∞]∞∞¥]≥© ®
صنـف من ذوي اخلبرة واالخـتصاص تـقد عطـاءاتهم خالل اوقات الـدوام الرسمي الى العـنوان (ميـسان - العـمارة - الشبـانة/ قسم الـعقود احلـكومية قاولـ ا ناقـصة من الشركـات وا فـعلى الراغبـ باالشتـراك في ا

وقع البديل) بناية مجلس قضاء العمارة سابقا وللحصول على معلومات اضافية االتصال على مدير قسم العقود احلكومية - الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠). ا
ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- على ان تقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا U¼dOſ ô w©¨ وعلى شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  «dŽ —UM¹œ ÊuOK  ÊËdAŽË WFÐ—«® ©≤¥[∞∞∞[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب معنون الى محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية. انعة من االشتراك في ا ٢- براءة الذمة او كتاب عدم 

٣- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة.
ناقصة بنسخته االصلية. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا

أ. تعتمد نسبة الشراكة ب الشركاء وحسب ما محدد في عقد الشراكة وفي حالة لم تذكر النسبة في عقد الشراكة فيتم القسمة بينهم على عدد الشركاء بالتساوي.
وذج اتفاق اولي على الشراكة موقع من قبل اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب في برم بينهما على ان يكون مصدقا من كاتب العدل اخملتص ويجوز تـقد  ب. يعتمد عقد الشراكة ا
نـاقصة عليهـما على ان يتم تقـد عقد الشراكة بـينهما مصـدق من كاتب العدل اخملتص بـعد توقيع العقـد خالل مدة ال تتجاوز(١٤) يـوما من تاريخ توقيع العـقد وفي حالة انسـحاب احد الشركاء فـيتم معاملة حالة رسو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. ا
فـوض للشـركة او من يخـوله قانونـا الى قسم العـقود احلكـومية لـغرض شراء الـوثائق القـياسيـة على ان يتم دفـع مبلغ مـستندات ـدير ا ناقـصة بعـد تقد طـلب حتريري من ا ٧- بـامكان مـقدمي العـطاءات شراء وثـائق ا

U¼dOſ ô ©w غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU ناقصة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® ا
ناقصة وسيتـم فتح العطاءات بشكـل علني في نفس يوم الغـلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف ®∞≤Ø±Ø≥≥∞≥© الساعـة (الثانية عشـر ظهرا) هو موعد غـلق ا نـاقصة سيكون يوم »bŠô ا علما ان اخر مـوعد لبيع وثائق ا
نـاقصـة. يتحـمل من ترسـو عليه دة ®∞π© يـوما من تاريخ غـلق ا نـاقصـة على ان تـكون العـطاءات نـافذة  ه بعـد موعـد غلق ا صـادف يوم الـفتح عطـلة رسـمية فـيؤجل الى الـيوم الـذي يليـه وسوف يهـمل اي عطـاء يتم تقـد

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. صادف ®≤≥Ø±Ø≥≥∞≥© ويكون ا dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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عايير التـأهيل احملددة فيها بـفروعها كافة والـشروط القانونية ناقص مـستجيبة عنـد تلبيتهـا  قـدمة من ا lK الـصادرة عن وزارة التخطيط وتـكون العطاءات ا « eON−?²  …dOGB? « WOÝUOI? « ¡UDF « WI?OŁË سوف يتم اعتماد
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. ناقصة في حال عدم التزام مقدم العطاء  طلوبة في شروط ا الية ا وا

وازنة العامة االحتادي لسنة ٢٠٢٢ او صدور اي توجيهات اخرى من اجلهات ذات العالقة. كن الدخول باي التزام تعاقدي ما لم يتم اصدر قانون ا WEŠö∫  ال 

WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

بلغ (٤٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

وعد الـنهائي ـاثل واحد منـجز وخالل مـدة ال تتجـاوز (١٠) سنوات قـبل ا ٢- يـقدم عمل 
بلغ ال يقل عن (٧٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي لتقد العطاء و

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

تازة) ٣- هوية غرفة التجارة (
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تــعـلــن نـقــابـــة احملــامــ الــعــراقــيــ عـن أجــراء
ــزايــدة الـعـلـنــيــة لـتــأجـيــر الـنــادي وبـالـشــروط ا
ــزايـــدة الــعــلــنــيــة ــدرجـــة ادنـــاه وســـتــجــري ا ا
الـســاعة (١١)  احلـاديــة عـشـرة صــبـاحـاً مـن يـوم
ـوافـق ٢٠٢٢/٢/٧  فـي مــقـــر الــنــقــابــة االثـنــ ا
ـنـصـور . شــارع الـنـقابــات  فـعلـى الـكــائـن فـي ا
زايــدة العلـنيـة جميـع الــراغبـ فـي االشـتراك بـا
مــراجــعــة مــقــر الــنــقـابـــة مــسـتــصــحـبــ مــعـهـم
تـأمـيـنـــات اولـيــة قــدرهـا (خـمــســة عـشــر مـلـيــون
ديـنـار نقــدأ او صـك مصـدق الـى حـسـابات نـقابـة
احملـام العـراقـي ) سـتعاد الـى الـذين ال ترسـو
ــزايـــدة ــزايـــدة بــعــــد االنــتــهـــاء مـن ا عـــلـــيــهم ا
زايــد قـبـل االخيــر الـذي رسـت عـليـه بـاسـتـثنـاء ا
ـكـن االطـالع عـلى الـنــادي فـي مـقــر ـزايــدة  و ا
الــنــقــابــة فـي اثــنـــاء الــدوام الــرســـمي لــلـنــقــابــة
اعــتــبـــاراً مــن الـــيـــوم الــثـــانـي لــنــشـــر االعـالن 
ـزايــدة اجــور نـشـر ويـتـحـمـل مـن تــرســو عـلـيـه ا

االعالن .
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ـوجودين في الالعـب والالعـبـات ا
نـادي االمــانـة وعـنـدمـا يــكـون لـقـلب
الـبطـولة من حـصـتنـا عـلى مسـتوى
الناشئ والناشئات في سباق
الـفـرق فـان هـذا االمـر

يعـني ان هناك
جـــــــهــــــود
وتــعــاون
من قــبل
اجلــمـيع
في نــادي
امـــــــــانـــــــــة
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احلــديــثــة واالجـهــزة االلــكـتــرونــيـة
ــعـــســكـــرات مع ضــرورة واقـــامـــة ا
وجـود برنـامج لـتبـادل اخلـبرات مع
الـــدول االوربــيــة فــضـال عن انــشــاء
ــيـة مــيــادين رمـايــة مــواصـفــات عـا
اســوة بــالـفــريق االيــراني عــلى اقل
ـــبـــيـــاد ـــرشح الو تـــقـــديـــر وهـــو ا
اضي طـوكـيو)  واضـاف انه فـي (ا
سابقـات وفي البطولة كنا نتسـيد ا
الـعـربـيــة الـتي جـرت في مـصـر عـام
ركز االول حتت 84 حصلنا على ا
ـــــدرب الــــروسـي يــــوري اشــــراف ا
ــنـــتـــخب واســـتـــطــيـع الـــقـــول ان ا
الوطـني لـلرمـاية بـحـاجة مـاسة الى
ستوى عال ومن درب االجنبي و ا
ـــنـــتـــخب االجـــنـــبي خالل وجـــود ا
سـنـعـود الـى الـواجـهـة من جـديـد) 
درب في الوقت الـذي اعـتقـد به ان ا
ــكـن تــلـبــيــة شــروطه او احملــلي ال
طــلــبـــاته من قــبل االحتــاد) واشــار
ـدرسة الـروسية هي كاظم الى ان (ا
االنـسب لـنا النـهـا نـاجـحـة والروس

ابـــطـــال بـــالــــرمـــايـــة وســـبق ان 
درب روسي لـلعمل في االستعـانة 
الــعـراق وهــنــا اسـتــطـيع الــقـول ان
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اخـتـتمت مـؤخـرا مـنـافسـات بـطـولة
اندية العراق للرمايـة لفئة الناشئ
ـــركــز والـــنـــاشـــئــات وضـــيـــفـــهـــا ا
ـــركـــزي في الـــتـــدريـــبي لـالحتـــاد ا
االسكان وقد احرز فريق نادي امانة
ـركــز االول في مــنـافــسـات بــغــداد ا
الفـرقي لفـعاليـة البـندقيـة  الهـوائية
للنـاشئ  فـيما احـرز فريق االمانة
ـركـز االول فـرقـيا لـفـئـة الـناشـئـات ا
في سباق البندقـية الهوائية واحتل
ركز الثالث فرقيا في فريق االمانة ا
سـدس الـهوائي مـنافـسات سـبـاق ا
لـفـئـة الــنـاشـئـ ومـثل فـريق امـانـة
بغـداد كل من الالعـب جـعـفر احـمد
جــعــفـر وحــيــدر مـصــطــفى مــحـسن
وعلي اكبـرهديل كر وحـس كر
عـلـوان وعـبـد الـرحمـن علـي ومهـيب
مـــامــون خــضــيــر والالعــبــات امــال
حـيـدر هـاشـم وشـمس احـمـد جـاسم
ونـرجس محـمـد  عـلي. وقـال رياض
كــــاظم مـــــدرب فــــريق االمـــــانــــة في
تـصـريح خـاص لـ (الـزمـان) اذا اراد
احتـــاد الـــرمـــايـــة ان تـــتـــقـــدم هــذه
الـريــاضــة عـلــيه تــهـيــئــة االسـلــحـة
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شهد الدور االخير تسعة تغيرات في
ـمتاز   فيما  مواقع ترتيب الدوري ا
خرج  الديوانية من مستنقع النتائج

وحــالف احلظ. نــفط مــيـســان  لــكـنه
واجـهة عبس بـوجه اربيل  لـيعـود  
اخملــاطـر مـن جـديــد بــعـد 24 ســاعـة
تـنـفس  فـيـهـا الـصـعـداء  واسـتـمرت

يناء  و الكرخ وسامراء  بغير فرق ا
طلوبة. احلالة ا

فـقد  تـابع  الـشـرطة  انـتـصاراته في
ــمــتــاز  بــتــحــقــيق الــفـوز الـدوري ا

الـثـالث عـشـر في اجلـولـة اخلـامـسـة
عشرة الـتي شهـدت فوزا مثـيرا على
ينـاء بثالثة اهـداف لواحد  عـندما ا
تــقــدم الــضــيــوف في الــشــوط االول
ـتصدر الـنتـيجة رغم قبل ان يـقلب ا
النـقص العددي بـطرد فـيصل جاسم
ـهمـة على افضل وجه د30 وينهي ا
بالتفوق بثالثة اهداف لواحد ليعزز
 موقعه بـرصيده 41 وقد تكـون الفر
ـرحـلـة االولى صـة سـانـحـة حلـسم ا
قبل ثالث جوالت  عبر  عبور  بوابة
 اآلمــانــة  غـدا فـي  اخـر ايــام الــعـام
احلالي  ضمن الدور السادس  عشر
  فـــــــيــــــمـــــــا زادت اخلــــــســـــــارة من
مـعـانــاةالـبـصـريـ الـذين اسـتـمـروا

يعيشون  خيبة امال جلمهورهم.
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ودعم الديـوانيـة نفسـه باخلروج من
مــنــطــقــة  اخلــطــر  وتــلــبــيــة رغــبــة
جمهوره بالعودة بنتيجة الفوز على
نوروز بهـدف  والتوجه نـحو الدفاع
عن مـقـعــده  بـاسـتـقـبـال الـكـرخ وكل bO:« b  q U
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ـــبـــيــة كـــرّم رئــيـس الــلـــجـــنــة األو
الـوطـنـيـة الـعـراقـيـة  رعـد حـمودي
ــواي العــبي ومــدربـي مــنــتــخب ا
تاي الـذين حقـقوا إجنـازاً الفتاً في
مـنـافـسـات بـطـولـة الـعـالم األخـيرة
الـــــتي أقــــيــــمـت في الــــعــــاصــــمــــة
شـاركة أكـثر الـتايـلنـدية بـانكـوك 
ـنتخب من 90 دولة بعـدما حقق ا
الــعـــراقي وســـامــاً ذهـــبــيـــاً وآخــر
نحاسياً عن طـريق الالعب يحيى

عامر ويوسف محمود.
وعـــــبّـــــر  عن فـــــخــــره وإعـــــتــــزازه
ــا حتــقق من مــنــجـز الــكــبـيــرين 
مـرمـوق في بطـولـة العـالم األخـيرة
شـاركة أبطـال العالم في تايالنـد 
بـالـلعـبة مـعتـبراً مـا قـدمته الـلجـنة

ا بسيطا. بية لهم تكر األو
واي تاي واكد حمودي ان احتاد ا
اصـــــــبـح من احتـــــــادات االجنـــــــاز
يز والتي العالي  وذات النـشاط 
تـعــمل بـصـمت دون ضـجـيج وهـذا
مـــا الحـــظـــته بـــشـــكل قـــريب خالل
ـــقــــر االحتـــاد زيـــارتـي األخـــيــــرة 
ومعاينة الوحدة التدريبية لالعبي

الـتـظاهـرات الـسـلـمـيـة الـتي انـدلـعت في مـديـنـة الـنـاصـريـة كـان احد
لـعب الدولي الذي ـشروع ا ـتظاهـرين فيـها اعادة الـعمل  مطالب ا
يـتـسع لـثـالثـ الف مـتـفـرج الــذي تـوقف السـبـاب مـجــهـولـة من قـبل

نفذه. الشركة ا
شباب ورياضـيو النـاصرية عتـبوا على درجـال النه تعهـد لكنه اخلف
ـلف امـام رئـيس مـجـلس بـتـعـهده بـدراسـة اسـبـاب الـتـوقف ووضع ا

الوزراء وكل هذا جرى اثناء زيارة درجال للناصرية.
ــتــظـاهــر خالل لــقــاءات اذاعـيــة مــعـهم ان مــديــنـة  واكـد الــشــبـاب ا
النـاصـرية تـسـتحـق ان يكـون فـيهـا مـلعـبـا دوليـا كـباقي مـدن الـعراق
والناصـرية فيـها قاعـدة جماهـيرية كـبيرة تعـشق كرة الـقدم وااللعاب

االخرى.
ـسـتـقـيل قـال في لـقـاء مـحـافظ ذي قـار ا  الـغـريب بـعـد الـتـظـاهـرات 
تـلـفـزيـوني ان (االمـ الـعام جملـلـس الـوزراء حمـيـد الـغـزي اعـلن عن
تخصيص مبلغ مالي العادة اعمار ملعب االدارة احمللية الذي انشئ
ـاضي) ومـا اخـشـاه ان يـتم صـبغ اجلـدران في سـتـيـنـيـات الـقـرن ا
ـتهـالـكـة ووضغ الفـتـة جـديدة يـتم االعالن عن ـدرجـات ا االمامـيـة وا
ـتـهـالك الـذي الينـفع مـعه سـوى الهـدم وتـشـيد ـلعب ا اعادة اعـمـار ا
ـبي او مـلـعب جـديـد عـلى اقل تـقــديـر والمـانع كـمـلـعب الـشـطـرة االو
سوق الشيـوخ غير ذلك فاالحـرى باحملافظ اجلديـد ان يحفظ االموال
ـديـنـة فـيـهـا دوام ثالثي او مـركـزا لـبـنـاء مـدرسـة جـديـدة اذ الزالت ا

راكز الصحية. صحيا اذ الزالت الناصرية تفتقر الى ا
ان مـطالـب اهلـنـا في الـنـاصـريـة لم تـكن اعـادة اعـمـار مـلعب االدارة

لعب الدولي اجلديد. ا ا احمللية االساس ا
 ادعو زمـيـلي اخملضـرم بـاسم الركـابي ابن مـديـنة الـنـاصريـة زيارة
ــفـتـرض واعـداد مــادة صـحـفـيــة عن اسـبـاب تـوقـف تـنـفـيـذ ـلـعب ا ا
ـتظاهـرين ان كان هـناك امل شـروع لنـعلم الـقار في (الـزمان) وا ا
بـاشرة في اعادة الـعمل واجنـازه ليكـون صرحا ريـاضيا تـستحق با
الناصرية ان يكون لشـبابها ورياضيها صـرحا جديدا يليق بذي قار

واهلها.
ان وزيـر الشـبـاب والـريـاضـة االسـبق عـبـد احلـسـ عـبـطـان هو اول
بية تتسع لنح 15 الف العب او وزير عراقي يشمل اقضية العراق 
العب فهـذه الصـروح الريـاضية متـفرج  اجنـاز العديـد من هـذه ا
تعـمل االن مـثال مالعب الـشطـرة وسـوق الـشيـوخ الـتي جتري فـيـها
االن مسابقـات دوري الدرجة االولى لـكرة القدم ومـلعب ابو غرق في
مـتاز ومـلعب نـافسـات الـدوري ا بابل واتـخذه نـادي الـقاسم مـلعـبـا 

ع التمر في كربالء.
الزالت وزارة الشـباب والـرياضـة في حـالة صـمت عجـيب مع وسائل
البــالــسـلــبي ــشــرق  االعالم فــهي ال حتــاكي االعالم اال بــالــشــيئ ا
والزالت هـنــاك مـشــاريع شــيـدت في عــدد من احملــافـظــات ومـتــوقـفه
العب . السباب مجهولة برغم انها قطعت اشواطا جيدة من تنفيذ ا
ـلعب فهـذه الـناصـريـة اعلـمـوا اهـلهـا اسـباب تـوقف ا
اجلديـد بعـد ان خـرج شبـابهـا وريـاضيـها الى
الـشــارع مـطـالــبـ اعــادة تـنــفـيــذ مـشـروع
مـلـعب الـنــاصـريـة اجلـديــد فـصـوت اهـالي
النـاصريـة الـهادر يـصل عـبر (الـزمان) الى
. اذان تملك اذناً من ط واخرى من عج
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مع اقتراب السنة احلالية  2021 من لفظ ايامها
األخـــيـــرة  عـــلى ســـلم الـ   365 البـــد أليـــامـــهــا
نتهي وأحداثها ان تتقافز   ب ذكريات العام ا
لتـتـرك بـصـمـة عـام من الـعـمل واألمل والـتـحدي
لتحقيق ما كـان مخطط له ان بصبح ب الواقع
ـلــمـوس واخلــطـوات الـتـي يـؤرخـهــا أصـحـاب ا
هتم بذلك التاريخ بل واصحاب االجناز ا

ـبية أهم االحـدث التي شـهدتهـا الريـاضة الـبارا
بية عام 2021 هي مشاركـتها في الدورة الـبارا
الـتي اقــمت في الــعـاصــمـة الــيـابــانـيــة طـوكــيـو
والتي كما مخطط لها ان تقام العام  الذي سبق

2020 اال ان  جائحة كورونا جعلت من
ـبـيـة ـسـؤولـ في الــلـجـنـتـ الـدولـيـتـ االو ا
ـبيـة ان تـتـخـذ الـقـرار  بتـأجـيـلـهـا لـعام والـبـارا
2021 على ان حتمل العام نفسه 2020ألسباب
اداريـــة. وشــارك الـــعــراق بـــوفــد تـــرأسه رئــيس
بـيـة الوطـنـية الـعـراقيـة د. عـقيل اللـجـنة الـبـارا
حـميـد بيـنمـا ترأس الـبعـثة الـسيـد عبـيد الـغزي
وبلغ عدد الوفد العراقي للدورة 37 شخصا ب

العب والعبة واداري ومدرب .
نافـسات العالية الـتي شهدتها الدورة وبرغم  ا
اال ان ابـــطــــال الــــعـــراق مـن العـــبـي الــــلـــجــــنـــة
ــبـيــة تـمـكــنـوا من احلــصـول عــلى ثالثـة الــبـارا
أوسمة اولـها الفـضي للبطل جـراح نصار برمي
الثقل وثانيهما  للرباع فارس سعدون وثالثهما
بــرمي الــرمح لـــلــبــطل ولـــدان نــزار الــذي حــقق

الوسام النحاسي.
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ـبـية الـوطنـية الـعراقـية وشـاركت الـلجـنة الـبارا
في الـدورة االسـيـويـة للـشـبـاب الـتي اقـيـمت في
ــنــتــهي بــدايــة شــهـر كــانــون االول مـن الــعـام ا
بــالــبــحــرين وتـمــكن الــعــراق من حــصــد ثالثـ
وســامـا مـلــونـا بــعـد ان شــارك الـعـراق بــخـمس
فــعـالــيــات هي الحتـادات الــعــاب الـقــوى وتـنس
الـطـاولة والـسـبـاحـة وكـرة الـسـلـة وكـرة الـهدف
للمكفـوف وترأس الوفد العـراقي للدورة السيد
سـعـد عـبـد اجملـيـد بـيـنـمـا كـان د. أحـمـد الـعـاني

رئيسا للبعثة العراقية
وشـهـد الـعـام 2021 مـشـاركـة عـدد من احتـادات
ــبـيـة الــبـالـغـة  14 احتـادا  فـي بـطـوالت الـبـارا
ـسـتـوى اخلـارجي وهي الـعاب مـخـتـلـفـة  على ا
ــبــارزة وكــرة الــهــدف الــقـــوى ورفع االثــقــال وا نتخب الوطني للمواي تاي العبي ا
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الـتــنـظـيم). مــشـيـرا الى
تسـميـة العب نادي امـانة
بـــغـــداد لـــوي عـــلي مـــدربــا
لـلـمـنــتـخب الـوطـني الـعـراقي

يعـد مكـسبـا مهـما
لــــــــنــــــــادي
االمــــانـــة
لـــــكــــونه
احد احد
ابـــــــنــــــاء
الـنــادي ونـحن
نفـتـخـر به وبكل
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مواجهات
متاز الدوري ا
بكرة القدم
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متازة بالشطرجن. وقال ظافر عبد االمير رئيس احتاد الشطرجن في تصريح صحفي اختتمت توج نادي االتصاالت للنساء  بلقب بطولة اندية العراق للدرجة ا
شـاركة 9 أنديـة هي االتصـاالت والقـادسيـة ومعـهد كـابابالنـكا والـشهـداء واجلرحى وشـباب احلـس نـافسـات  التي جـرت في قـاعة فـندق االنـتر بـبغـداد  ا
والتقـدم وشبـاب العـراق واحلمـزة والعدل.وأضـاف عبـد األميـر; ان فريق االتـصاالت تمـكن من جمع 10 نقاط من 5 جوالت وهي العالمـة الكـاملـة وجاء نادي
ركز الثـالث برصيد 6 نقاط.واشار الى ان هذه الـبطولة شـهدت منافسـات قوية جداً ب القادسيـة ثانيـاً برصيد 8 نقاط  واحتل مـعهد كابـابالنكا من اربـيل ا
ـركز الثـالثة االولى وهي االتـصاالت والقـادسيـة وكابـابالنكـا وتمـكن فريق االتـصاالت من الـفوز في جـميع اجلـوالت التي خـاضهـا نظراً الفـرق التي احـتلت ا

نـتخب الـوطني وزينب المتالكه العـبات سوبـر وهن: سالي عـباس عـبد الـزهرة بطـلة الـعراق الـعام احلالي وطـيبـة مهـدي عطيـة العبـة ا
تميزات. نتخب العراقي لسنوات عديدة والالعبة دلباك اسماعيل ابراهيم التي هي االخرى من الالعبات ا عاصف التي مثلت ا
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لــلــمــكـفــوفــيــ واجلــودو لــلـمــكــفــوفــيـ
والــقـــوس والــســهم وكــرة الــســلــة عــلى
الــــكـــراسي والــــعــــاب الـــصم والــــكـــرة
الـــطــائــرة جــلــوس وتـــنس الــطــاولــة
والــــــتـــــنـس االرضـي والــــــرمــــــايـــــة

والبوتشيا والسباحة
بية خالل واقامت اللجنة البارا
عـــام ٢٠٢١ بــطـــوالت الـــعــراق
لــكــافــة احتــاداتــهــا وايــضـا
ـنـتهي اقـامة شـهد الـعام ا
االنـــتـــخـــابـــات اخلـــاصــة
بهـذه االحتادات تـمهـيدا
كتب القامة انتخابات ا

التنفيذي للجنة 
ـنـتهي وشـهـد العـام ا
رحــــــــــيـل عــــــــــدد من
ــــــســـــــؤولـــــــ في ا
ـبـية الـلـجـنـة الـبـارا
بــاسـبـاب مـخــتـلـفـة
ومــــنــــهم الــــنــــائب
األول لـــــــــرئـــــــــيس
بية اللجـنة البـارا
ورئــــــيس احتــــــاد
كــرة الــســلــة عــلى

الــــــكـــــراسـي رئـــــيس
نـادي وســام اجملـد خـالـد

رشـك   ورئــيـس احتـــاد الــعـــاب الـــصم وعـــضــو
ــكـتب الـتــنـفـيــذي الـعـراقي واالســيـوي  حـيـدر ا
الشـافي ومكي محمـد رئيس اللـجنة الـفرعية في
الـبـصـرة  واحلـكم الـدولي بـكـرة الـسـلـة وعـضـو
ـــركــز االحتـــاد فـــاضـل عـــبـــد الـــرضـــا ومـــديـــر ا
ـبـية عـبـد احلسـ عـبد التـدريـبي لـلجـنـة البـارا
الكر واحلكم الـدولي  بكرة الهدف  لـلمكفوف
ايـــــاد فــــاروق كــــامل  ومــــوظــــفـــــة قــــسم االعالم
االعالمــيـة ســلـمى اجلــمـيــلي والعب الــبـوتــشـيـا

ايهاب عيد الرضا رحمهم الله جميعا
ـبية نهـاية العام وعقدت احتـادات اللجـنة البارا
ـنــتـهي 2021 اجــتـمــاعـات الــهــيـئــات الـعــامـة ا
لالحتـادات  الـتي اقـيمـت  بالـتـعاون مـع اللـجـنة
ـبـيـة لـتـخـتم بـذلك عـام 2021 وتـسـتـقـبل الـبـارا
الــعــام اجلــديـد 2022 الــذي نـتــمــنــاه ان يــكـون
ـلــونـة  لـلـجـنـة مـظـرزا بــاالجنـازات واالوسـمـة ا

بية واحتاداتها . البارا

جراح نصار يحقق ذهبية رمي
الثقل في بطولة التشيك

الدالئل  تمنحه اخلروج بنقاط اللقاء
الـــثـــالث  تــــو الـــيـــا فـي ظل تـــراجع

الضيوف ثامن عشر.
ـ  كـان نــفط مـيـسـان واكـثــر الـغـا
ـرحــلـة الـقـائـمـة لــتـحـقـيق نــتـيـجـة ا
بـقــهــر الــطالب  بـهــدف لــيــسـتــعــيـد
عافيته ويصالح االنـصار بعد تعديل
ـهم  ويامل ـوقع وهـو ا الـنتـائج  وا
في االسـتـفـادة الـقـصـوى  من  لـقـاءه
ـتـكـافـا  مع الـكـهـربـاء  الذي حـسن ا
من تــرتــيــبه  بــفـــضل الــتــقــدم عــلى
ــتـذيل  و سـيـكــون جـثـيـر مــطـالـبـا ا
بتنظيم الـصفوف عند مـقابلة نوروز
ــعــدل  وإلــبـــقــاء في ســبــاق لـــدعم ا

تقدم . ا
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واستمر الزوراء يعيش ازمة النتائج
ويــشـكل مــصـدر قـلق لــعـشــاقه  بـعـد
ـتنـاول اليـد بعـدما التـفريط  بـفوز 
بــقي مــتــقـدمــا بــهــدف  الى  مــا قـبل
دقـيــقـة عـلى نـهــايـة الـوقت االضـافي
ليلـزم بتقاسم الـنقطـت مع اصحاب

االرض االمانـة واالسـتمـرار متـوازنا
ــنـحـه الــتــعــادل الــقـوة ويــامـل ان 
ـقـابــلـة الـشـرطـة  وايـقـاف سـلـسـلـة
ـنــجـز احلـصـة جنــاحـاته لـيــخـرج 

االولى والعام احلالي.
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ـــصــاعب  وبـــات الـــوسط يـــواجه  ا
عـندمـا سـقط في الـنـجف  من  زاخو
ـة الــنــفط   ومــؤكـد و جنــا من هــز
يرغب بان يكون قادرا على استعادة
الــــــتـــــوازن  واليـــــريــــــد ان يـــــكـــــون
طالب ضعيـفاامام  الـزوراء  االخر ا
ـداوة جـراحه  ويـعـرف بـانـتــفـاضـة 
ــهــمــة بــغــيــر الــســهــلـة الالعــبــ ا
وعليهم تـنفيذ رغبـة جمهورهم الذي
هدد ركـز   ا يشعـر باحلـزن  بسب ا
ـــتـــصـــدر  وتـــذبــذب والــفـــارق مع ا
ـــســـتــــوى  و الـــنـــتـــائـج والـــعـــقم ا
الـتهـديـفي  وضـعف الـدفاع   وكـلـها
امـور تثـير مـخـاوفهـم  الن  مواجـهة
الــوسـط  غــيـر ســهــلــة  رغـم مــسـرح

واجهة. ا

ـدرب االجـنـبي يـعـرف كـيف يـعـمل ا
خــاصـــة اذا كــان يـــتــمـــتع بــخـــبــرة

ــتــلك واســعـــة و
تازة عقلية 
وله جتارب
مـحــتـرمـة).
واخــــــتـــــتم
ريـــــــــــــــاض
كاظم مدرب
فريق امانة
بـــــــــغــــــــداد
بالقول  ان
(عــــمـــلــــيـــة
تــــــنـــــظـــــيم
بــــــطـــــولـــــة
انـــــــــديـــــــــة
الـــــــعـــــــراق
لـــــــفـــــــئـــــــة
الــنــاشــئـ
كانت جيدة
وجــــــهــــــود
االحتــــــــــــاد
كـــــــــــــــــانـت
واضـــــحـــــة
بـــعـــمــلـــيــة

بــــغــــداد وهـي ثــــمـــار
ـدة عــمــلــنــا طــيــلــة ا
ــاضـــــــــيــة ونــحن ا
ـراكز دائـمـا نـحـرز ا

االولى) .

ـنـتـخب الـوطـني قـبل مـشـاركـتهم ا
ببطولـة العالم لذلك نالحظ وجود
عـــدد كــبــيـــر من االبــطـــال في هــذه

الرياضة.
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وحـث حـمــودي اجلـمــيع عــلى بـذل
مـــجــهــودات اكــبـــر في الــبــطــوالت
قـبلة من اجل تـعزيز ما واحملافل ا
حتـــقق من مـــنــجـــز مـــهم من خالل
الـوقــوف عـلى مــنـصــات الـتــتـويج
واالستـماع لـعزف النـشيـد الوطني
الـعـراقي مـبـيـنـا ان مـدربي الـلـعـبة
يـــنــتــظــرهـم دور مــهم يــتـــمــثل في
تــوعــيــة الالعــبــ وارشــادهم الى
الطرق الصحيـحة بعيدا عن تناول
ـــنــشـــطــات وضــرورة االهـــتــمــام ا
بــالــوحـدات الــتــدريـبــيــة وتـطــويـر
اجلــانب الــفـــني واحملــافــظــة عــلى
.من جــانــبه ثــمن صــحــة الالعــبــ
رئـيس االحتــاد الــعـراقـي لـلــمـواي
تاي مـصطـفى جبـار علگ االهـتمام
الـكبـيـر الذي يـوليه رئـيس الـلجـنة
ـبــيـة الــوطـنــيـة األســتـاذ رعـد األو
حــمـــودي لـــعــمل احتـــاد الـــلــعـــبــة
ـسـتـمـرة لـلـمـشـاركات ومـتابـعـته ا

ـنتـخبـات الـوطنـية لـكافـة الفـئات ا
الــعــمـريــة وعــمل كــافــة االحتـادات
ـنـتـخـبـات الـوطـنـيـة ومــشـاركـات ا
الـعـراقــيـة في احملـافـل اخلـارجـيـة
كما أشاد علك بـدور االمين العام
الي السيدين هيثم عبد احلميد وا
واحمد صبري من خـالل متابعتهم
ـنـتـخب واتـصـالـهم الـدائـم بـوفـد ا
الـــذي شــارك مـــؤخــرا في بـــطــولــة

العالم.
واي وبدوره أشاد مدرب منتخب ا
تاي علي سـاهر بالـدعم الالمحدود
ــبــيــة الــذي تــقــدمه الـــلــجــنــة األو
جلمـيع االحتادات الـوطنـية ومـنها
ــــواي تـــاي وحـث العـــبي احتـــاد ا
ـنتـخبـات الوطـنيـة على والعـبات ا
ـيز في الـبطوالت الظـهور بـشكل 
اخلــارجـيـة واحملـافل الـدولـيـة.هـذا
واي تاي وحضـر تكر مـنتـخب ا
احلـاصـل عـلى الـوسـامـ الـذهـبي
والـــنــحـــاسي في بـــطــولــة الـــعــالم
بــتــايالنــد الــســيــدين هــيــثم عــبـد
احلـــمــيـــد األمـــ الــعـــام لـــلــجـــنــة
ـبـيـة الوطـنـيـة واحمـد صـبري األو

بية. الي للجنة األو األم ا

تكر رياض
كاظم  للرماية
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ندالوي صباح ا

واجنازات اخـرى ) وعن الـهـدف الـفني الـعـرب
الــذي يــســعى لــتــحـقــيــقه فـي عـام 2022 هــو
عنون  (تعال معي الى قنديل ) (اجناز كتابه ا
الــذي يـتـحــدث عن جتـربـة وجــودي في حـركـة
االنــصـار ضـد الـنـظـام الــسـابق وجتـربـتي في
سرح فـوق قمم وسفـوح اجلبال حيث مـجال ا
قدمـنا اعـمال مـسرحـية المـست حيـاة االنصار
ـهـمـة في حـيـاتي حـيث كـنا رحـلـة ا في تلـك ا
ـرحـلـة نـواصـل الـتـمـرين رغـم صـعـوبـة تــلك ا
وهي جتـربة نـادرة في العـالم بعض الـتجارب
شاركة اهالي القرى منهم). سـرحية تكون  ا
ي محمـد عمر سرحي واالكـاد وقال الـفنـان ا
(حــصـــدنــا في 2021 جــائــزة افـــضل اخــراج
وعــــمـل مـــتــــكــــامـل في مــــهــــرجــــان الــــعـــراق
الـوطني..وجـائـزة افـضل اخراج سـيـنـوغرافي
ــهـرجــان الــدولي لـوزارة الــثـقــافـة) وعن في ا
امنـياته يقـول (اتمـنى الدخول النـظمة الـفنون
ية دون جمـيعا دون استثنـاء وان احلق بالعا
هـــوادة واصـــبح رقـــمـــا صـــعــبـــا في احملـــافل
واطـمح ان يـكـون لكل قـريـة صـغـيرة الدولـيـة 
ـدن نتبـارى بها سارح داخل ا مجـموعـة من ا
لــلـفـعـل االنـسـانـي..) مـضــيـفـا (امــا اهم حـدث
حــضــرته خالل عــامــنــا الــراحل هــو افــتــتـاح

مسرح الرشيد).
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ركـز اإلبـداع الفـنى بدار ه  ـصري  تـكـر مـثل ا ا
ـصرية مع عرض فـيلم تسجـيلي عن مشواره األوبرا ا

الفني.
 bOF « rO¼«dÐ«

التـشكيلي العـراقي ضيف البيت الثـقافي في السماوة
معـرضه الـشـخصـي الذي اقـيم في قـاعـة عبـد اجلـبار
اضي بحـضور عدد كبيـر من الفنان بجـاي السبت ا

واالدباء .
 W³OÐ“ wJ  VFB
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الـتشـكـيلـيـة االردنيـة شـاركت ضمن 34 تـشـكيـلـيا في
ـاضي في مـعـرض (رؤى فـنـيـة) الـذي اقــيم االثـنـ ا
ـلـكي في ـركـز الـثــقـافي ا قـاعـة فــخـر الـنـسـاء زيــد بـا

عمان.

¡«ułSÐ fO  UO½U²  qHŠ

W¹œöO
2020. اقــــيم احلـــفـل بـــرعـــايــــة الـــكـــرسي
ـونـسـنـيور ـثالً بـا الـرسـولي لـلـفـاتـيكـان 
توماش ترافني وإكسبو 2020 مع مشاركة
ــيــزة جلـوقــة لــنـدن اإلجنــيــلـيــة وجــوقـة

هرجان. ا
تــألــقـت قــســيس بــ ألف ضــوء لــتــعــزيــز
ـي د من خالل أغــــانـــيـــهـــا الــــسالم الـــعـــا
ـعروفة مـثل ترنيمـة (أفي ماريا) الـشهيرة ا
ــمـزوجـة بـالــصالة اإلسالمـيـة الــصـوفـيـة ا
(مـــوالي) كـــرســـالـــة مـــهـــمـــة من قـــلب دبي
لـلتسامح وأحدث إصـدار لها (مي سينتي)
(هل تـسـمـعـني) الـذي أضـيـفت إلـيه كـلـمات
ية ناسبة كما أغنيتها العا خـاصة بهذه ا
(األرض لـــلـــجــمـــيع ) الـــتـي  انــتـــاجـــهــا
ــتــحــدة بــالــلــغــتـ بــالــتــعــاون مع األ ا

اإلجنليزية والعربية.
ـكـان وقــالت قـسـيس خالل احلــفل: (من هـا
يــلـلي صــار مـحــور لـلــتالقي من كـل أنـحـاء
الـعـالم من هـون ومع تـنـوّع هـاإلحـتـفـالـية
يـللي عم منعيـشها باكسبو 2020 دبي رح
نـبـعت رسالـة لالنـسانـيـة بكـل األلوان).كـما
تـضـمّنت مـنـصة الـيوبـيل في مـوقع احلدث
يالد من الـدولي بـثًا مـباشـرًا لقـداس عيـد ا
. يّزاً ـا أضاف جـوًا ميالديـاً  بـيت حلم 
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ـطـربـة الـلـبـنـانــيـة تـانـيـا قـسـيس أحـيـت ا
ـــيالد حـــفالً مــيـالديــاً مع عـــشــيـــة عـــيــد ا
االوركـسـتـرا اخلاصـة بـها في اكـسـبو دبي
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مـاكياج ناعم على وجهها. وعلقت على
ـنـشـور قـائـلـة: (مـيالد مـجـيـد يـنـعـاد ا

( عليكن بالفرح والسالم جميعاً
صرية مثلة ا عـلى صعيد آخر  قالت ا
روجـينا انها (تـعتبر نفسـها محظوظة
لــلــمــشـاركــة في بــطــولــة فــيـلـم (مـربع
بـــرمــودة) والـــذي  انــطـالق عــرضه
اضي وأضافت بالسينمات األربعاء ا
أن (جتــربـة مــشـاركــتــهـا بــفـيــلم مـربع
بـرمودة مـختـلفة تـمامًـا عمـا قدمته في
حياتها الفنية من قبل ألنه ينتمي إلى
طـابع الـكومـيديـا ولكـن بشـكل مخـتلف
أيــضًــا بـاالضــافــة ألنه يــجـمــعــهـا مع
أصـدقائها وال تـتمالك نفـسها من كثرة
الــضـحـك مـعــهم في الــكـوالــيس وقـبل
الـتصـوير).وأوضحت أن (فـكرة الـفيلم
غــيـر تـقـلـيـديــة عـلى االطالق وجتـعـلك
تــدخل في حــالــة غـريــبــة من الــضـحك
ـتـشـابكـة بـشـكل مـتواصل واألحـداث ا

ال تتجـاهل رأي االهل في عالقتك الـعاطـفية فـهو مهم
بالتأكيد. رقم احلظ .22
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حــــاول ان تـــقـف الى جــــانب من حتـب و ان تـــدعــــمه
بقراراته. رقم احلظ .3
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الـية في حتـسن مسـتمـر بعـد االزمة التى اوضـاعك ا
مررت بها.رقم احلظ .9
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ال تقـم بايـة تـصـرفـات متـهـورة الـيـوم و خـذ وقتك في
التفكير .رقم احلظ.7
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ـــاضي  تــــســـعى جــــاهـــدا الصـالح مـــا حـــدث فـي ا
بعالقتك مع من حتب.
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مــعـامـلـتك لـلــشـريك قـد يـشـوبــهـا بـعض االخـطـاء في
ساء لعنادك معه.  ا
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حاول ان ال تـتخذ اليوم اي قرار او مبادرة الن احلظ
لن يكون حليفك .
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يـوم جـيـد وبــاالخص لالعـمـال الــتي سـتـلــحظ تـقـدمـا
ملحوظا .رقم احلظ.7

Íb'«

تـشــعـر بــالـكــابـة و احلــزن عـلى فــراق من حتب. يـوم
السعد االربعاء.
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ال حتــاول الــســيــطــرة عــلى من حتب وتــمــلــكه فــهــذا
سيبعده عنك. رقم احلظ.67
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تـرتـاح مـؤقـتا من فـتـرة الـضـغوطـات الـتى مـررت بـها
. .يوم السعد االثن

¡«—cF «

توقفة ستركز عـلى حياتك العـملية و تـمشية االمـور ا
منذ مدة . رقم احلظ.8
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اكـتب اجـوبـة الـتـحـديـدات الـتي
تــســـر عـــكس دوران الـــســـاعــة
لـــــتــــــصـل الى ربـط صـــــحــــــيح

للكلمات:
1- تالميذ

2- حكيم التصرف
3- أشتراك

4- مرغم على الفعل
5- حتت السن القانونية
6- أعطى وقتاً اضافيا

7- بارع
8- بـحـيـرة مـائــيـة ضـخـمـة في

مصر
9- العبودية (م)

الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عـن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة
العـامـة كـتـاب (يـوميـات احلـرب واالنـتـفـاضـة) وهو من
ويـقع في 176 صـفــحـة من الــقـطع ه  اعـداده وتــقــد

الكبير.

ـسـرح اخملـرج الــعـراقي تــعـرض لـه دائـرة الــسـيــنـمــا وا
ـسرحي اجلاد في الـفلوجـة مساء ـنتدى ا بالـتعاون مع ا
اليـوم اخلـمـيس مسـرحـيـته (صـهيل) عـلى مـسـرح اشور

ؤلفها سعد هدابي بعد ان عرضتها امس االربعاء.

الكـاتب العـراقي صدر له كتـاب بعنـوان (نظرات لـغوية
ويقع  في في كـتب  معـاني القـرآن- استقـراء ومنـهج)

257  صفحة ومن القطع الكبير.

مـثلة الـسورية انهت تـصوير مـشاهدهـا في مسلسل ا
(الوصـيـة) في بيـروت.والـعمل كـومـيدي يـضم عدد من
صري هبـة نور هشام حداد الفـنان منهم سـلمى ا

سيرين أبو العز و إخراج فادي وفائي.
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رئـيس اجملمع الـعـلمي الـعراقي
ــأمـون ضــيــفــته الــثـالثــاء دار ا
لـلترجمـة والنشر بـندوة حوارية

احتفاء بيوم اللغة العربية.

سيرين عبد النور

بالـوسط الفني مـنهم الفنـان محمـد السالم وهو
مطـرب اخلـشـابـة األول على مـسـتـوى الـعراق ..
والــفـــنــانـــ عــواد و ســـعــد األعـــظــمـي و عــلي
الـعبودي و طالب و وسام اجلوهر و(أبا سالم).
 وأشار مـقـدم ومـعـد البـرنـامج عـلي اخلـالدي لـ
(الزمان ) ان ( قبل أن نودع عام 2021 قررنا أن
ـدينتنـا البصـرة التي تغفـو على ضفاف نذهب 
ـرة فـنـية شط العـرب اخلـالـد  ووجهـتـنـا هذه ا
بحـتة ننقـل من خاللها فن بصـري شعبي أصيل
هو فن اخلـشابـة) مضيـفاً (هـذا الفن ال أحد من
الفـنانـ يجـيده عـدا فنـاني البـصرة  الـفنـان
هنـا متمـرس بفن اخلشـابة والهـيوا .. لذا كان
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فــريق عـمل بــرنـامج ( كالم الــنـاس ) عــلى قـنـاة
(الــشــرقــيــة) حل ضــيــفــاً عــلى فــرقــة الــســيــاب
لـلخـشـابة والـهـيوا لـلـفنـون الشـعـبيـة الـبصـرية
وكانت الـبـداية بـجولـة فنـيـة في يخت سـياحي
ـلـحن كاظم في شط الـعرب مع  رئـيس الـفـرقة ا
كزار وفـرقتـه وتنـاول طعـام الغـداء على مـتنه 
والذي اعـده وطـبـخه الـفنـان عـواد أحـد أعـضاء
الـفـرقــة .وقـال كـزار ان ( فـرقـتــنـا تـضم وجـوهـا
بصـريـة شابـة جـديدة مع مـطـرب بـارزين كـبار

بــفن اخلــشــابـــة والــهــيــوا  حــيث فــرقــتــنــا 
تـأســيـســهـا عـام  2016ومــطـربــيـهـا مــعـروفـ

رقم  1عـلى مـســتـوى الـبـالد) . وأوضح الـسـالم
(هذا الـفن الكـبيـر .. اخلشابـة والهـيوا .. ساري
بدمي صـدقـوني ..عـشقت هـذا الـفن منـذ صـباي
ـوسـيـقـية الـتي ولـيـومـنـا هـذا  وتـرون آالتـنـا ا
نسـتخـدمـها هي صـنـاعة بـصريـة بـحتـة  حيث
جلـد الـدفـوف هو نـوعـان عراقـي وباكـسـتاني ..
ـفــضل بـصــنع الـدفــوف والـطــبل هـو واجلـلــد ا
باكـستاني  كـونه يالئم أجواء مدينـة البصرة (
الشـرجي ) وكذلك الـرطوبـة وحرارة اجلو فـيها.
أما عـازف الطـبل(الزيـر)هو اآلخر يـؤكد صـناعة
الزيـر بصراوية وصوتة الرخيم الرائع  وأيضا
هنـاك ( طـبل بحـري ) يـتم العـزف عـليه وقـوفاً 

تـألق لـنـا مـوعـد مـسـبق مع الـفـنـان الـبـصـري ا
ـلــحن كـاظم كـزار وهــو رئـيس فـرقــة الـسـيـاب ا
(كما تعرفون أن كزار .. للفنون الشعبية ). مبيناً
ــطـربــ ومــطـربــات كـبــار مــنـهم كـان قــد حلن 
طربات الراحل ريـاض أحمد و كر منصور وا
البصراويات سهى عبد األمير و سعاد البصري

طربة نوال الكويتية وغيرهم). و غزالن وا
…dO³  œuNł 

ـطـرب مـحـمـد الـسـالم (بـروزي من جـانـبـة قـال ا
ـتـابـعـة وجـهـود كـبـيـرة بـذلـهـا وفـرقـتـنـا جـاء 
ــلـحن كـاظـم كـزار  وفن طـرب رئـيـس فـرقـتــنـا ا
اخلشـابة جنـحت فيه فـرقتنـا وكان فن اخلـشابة

ؤية ساهمة بـالذكرى ا سـرح وا السـينما وا
لتـأسـيس دولة الـعـراق ومسـاهـمتي بـفـعالـية

اخلالدون الذي صفق لها احلضور وقوفا).
وقـالت الـتـشـكـيــلـيـة فـاطـمـة الـعـبـيـدي (اعـتـز
ــشـاركــتي في مــعـرض دولي  في بــلـغــاريـا
ـشــاركـة فـنــيـة كـبــيـرة وان هـدفي مــشـاركـة
وبــســبب ــهـــرجــانــات الـــدولــيـــة أوسع في ا
تـأثــيـرات كــوفـيـد  19 تـأجــيل الـعــديـد من

هرجانات الدولية الى اشعاراخر). ا
—U³šô« Èb

ـذيـعة فـاتن مـزهـراحلديث قـائـلة وتشـاركـنا ا
عن اهم الـبرامج التي تعـتز بها خالل) 2021
اعــتــز بـبــرنــامج صــدى االخــبــار الـذي شــكل
انعـطافة في مـسيرتي االعالميـة وانتقالي من
نوعة والعودة مرة اخرى الى قسم الـبرامج ا
االخــبــار والــبــرامج الــســيــاسـيــة  فـي اذاعـة
جمـهوريـة العـراق من بغـداد ) وعن امـنيـاتها
للـعام اجلـديد تـضيف مـزهر (اسـعى  لـلعودة
مـــجـــددا الى بـــدايــاتـي في الـــعـــمل االعالمي
كمـذيعة نشرة اخبـارية وهذه امنية اسعى ان
تـتـحقق في الـعـام اجلـديد 2022 ولـيس لـدي
ا لـدي واحلمـدلله اية رغـبات وانـا مـكتـفيـة 
).وعـن احلـدث الــفــني في الــعـام ـ رب الــعــا
اضـي تضيف (حضـوري احتفالـية تأسيس ا
اذاعــة بـغــداد في احــد فـنــادق بـغــداد وكـانت
ي خاللها ضمن اوقـات جميلـة جدا   تكـر
ــــكـــرمـــ من الـــكــــادر من االخـــوة الـــزمالء ا
واالصـدقاء  كـونـي  مـسـؤولـة شعـبـة مـقـدمي

البرامج).
ي عـقــيل مـهــدي (انـا وقــال الـفــنـان واالكــاد
اعـتز باخر عـمل فني حقـقته لعام 2021 وهو
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شـاركت الفنـانة اللـبنانـية سيـرين عبد
الـنـور اجلـمـهـور مجـمـوعـة صـور عـبر
حـسابها اخلـاص على موقع التواصل
.وظــهـرت عـبــدالـنـور وقـد اإلجــتـمـاعي
إرتــدت جــامـبــســوت بــالـلــون االحــمـر
ـيزة بـأكـمـام وبنـطـال واسع وقصـة 
وعــــــلــــــقت: (مــــــ بــــــحـب االحــــــمـــــر
تـابعـون بشكل كـبير مـتلي?).وتـفاعل ا
مع مــنـشـورهـا مـعـبـرين عن إعـجـابـهم
الـدائم بـخـيـاراتـهـا وإطالالتـهـا.وكانت
قـد نـشـرت عبـد الـنـور مجـمـوعـة صور
لــهـــا عــبــر حــســـابــهــا اخلــاص وهي
تــــرتـــــدي جــــامـــــبــــســــوت بـــــالــــلــــون
وتـميـز اجلـامـبـسوت بـفـتـحة األخـضـر
صــغــيــرة عــنــد مــنــطــقــة الــصــدر مع
مـجمزعة أكسـسوارات ناعمة وأضافت
اإلطاللــة أنــاقـة.كــمـا ســرحت شـعــرهـا
الـقـصـيـر بـتسـريـحـة الـوايـفي وطـبقت
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ـمثل مـحمد اعلـنت نقـابة الـفنـان في سـوريا الـثالثاء إن ا
تـحدة األمريـكية عن عـمر ناهز الـشماط توفي في الـواليات ا
85 عامـا بعد مسيرة فنية حافـلة امتدت طيلة عقود وأثمرت
ـــســرح والـــدرامــا.ونـــعى عــدد مـن الــفـــنــانــ أعــمـــاال في ا
مثل الراحل عبر وسائل التواصل االجتماعي الـسوري ا
ثلون من بيـنهم تيم حسن وتـوالي هارون وتماضر وأعـرب 
غـــا ونـــد شــــرابـــاتي وسـالف فـــواخـــرجي عـن تـــأثـــرهم
سرح بـالوفـاة.وولد الشـماط عام 1936 وبـدأ مشـواره من ا
ــســرح الــقــومي في ــنــضــمــ إلى ا حــيـث كــان من أوائل ا
سـوريا ثم انـتقل إلى الـتـلفـزيون ومـنه إلى الـسيـنمـا.وشارك
ــسـلـسالت مــنـهـا (حـارة مــحـمـد الــشـمـاط في الــعـديـد من ا
ـــسـك) و(طـــرابـــيش) و(مـــزاد عـــلـــني) الـــقـــصـــر) و(وادي ا
و(اخلـوالي) و(حـارة خـارج التـغـطـيـة).ومن أبـرز أدواره (أبو
ريـاح) في مسلـسل (صح النوم) مع دريـد حلام ونهـاد قلعي
ــالح و(أبـو مــرزوق) في مــســلــسل (بـاب وإخـراج خــلــدون ا

احلارة) بأجزائه كافة.

بـــ جـــمــيـع األبــطـــال وتــدور
أحـــــداث الــــفـــــيــــلـم في إطــــار
كـــومـــيـــدي تـــشـــويـــقي مـــلئ
ـغامـرات  ويـعتـمـد على بـا
واقف من خالل الـفكـرة وا
4 شــخــصـيــات يـربــطـهم
حــــــــدث مـــــــعـــــــ  و
تــصـويـر مـشــاهـد الـفـلم
ـنـاطق فـي العـديـد من ا
ـتـفرقـة منـها اكـثر من ا
نطقـة شبرامنت فـيال 
وبــــــــعـض الـــــــشــــــــقق
والــشــركــات  ومـحالت
اجملــــوهـــرات وبـــعض
ـكـاتب  اجلـراجـات وا
بــــــاالضــــــافــــــة الى
الــــــــعــــــــديــــــــد من
الـــــــــــــشــــــــــــوارع
بـــــالــــقــــاهــــرة).

نـــســــتـــخــــدمه في أغــــاني الــــهـــيـــوا
وصنـاعته أيضاً بـصراوية).    وبعد
ـمــتـعــة عـلى مــ الـيـخت اجلـولــة ا
الـذي أبـحـر في مـيـاه شط الـعـرب ..
واالســتــمـاع الـى لـطــرب اخلــشــابـة
الــبـصـريــة  اسـتــكـمــال اجلـولـة
الفـنية مع الفرقة الذهبية في قاعة
احـــد فـــنـــادق الـــبـــصـــرة .. حـــيث
أسـتــمـتــعـنـا بــسـمــاع أروع فـنـون
طـــرب اخلــــشـــابـــة الــــبـــصـــريـــة 
وخـتـمـنـاهـا بـطـلب خـاص لـلـعـزيز
الفـنـان كزار أن تـسمـعـنا فـرقته فن
بــــصــــراوي أصــــيل ( الــــهــــيــــوا )
وبالـفعل شاهـدنا وأستـمعنـا لهذا
الـــلــــون الــــغـــنــــائي الــــبــــصـــري
اخلـــــلـــــيــــجـي . × فـــــريق عـــــمل
البـرنامج لهذه احللقة تكون من
:اإلعـــــداد والــــتــــقــــد : عــــلي
مـــخـــرج مــيـــداني اخلـــالــدي 
ومــــديـــر تــــصــــويـــر : عــــمـــر
اجلـابـري تـصـويـر : أسـامـة
ـــفــرجي  : Drone?عـــلي ا
ـــــتــــابـــــعــــة ا الــــطـــــرفي
الـصـحفـيـة : سـعدون
مـونـتـاج : اجلـابـري
عـمر مـظفر وأدريس

الكعبي.

احلـس كـما نراه
وهـي ثـالثـــــــــيــــــــة
لـالمــــام احلــــســـ
االولى احلـــــســـــ
كـمــا نــراه وثـانــيـة
احلـسـ في غـربته
وثـالثا احلس كما
نـــــــــراه) واضــــــــاف

(استـخدمت في هذا العرض التجريبي ساحة
مـفـتـوحـة في كـلــيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة الـعـمل
بــطــريـــقــة ريــســتــاو الــتـي تــضم اجلــمــهــور
والـفنـانـ في فـضاء واحـد ).وعن مـا يـسعى
لــتــحــقــيــقه فـي عـام  2022 قــال (لــدي عـدة
اعمـال مقدمة للـفرقة الوطـنية للتـمثيل لكوني

نشط اخراجيا).
وعن ابـــرز اجنـــاز حـــقـــقـه الـــفـــنـــان صـــبــاح
نـدالوي قال (هـو صدور كتـابيه (انا ونـقابة ا
) الـذي يلـقي الضـوء على الفـنانـ الـعراقـي
حقـيقة فنية تمتد منذ استالمي منصب نقيب
الــفــنـانــ الــعـراقــيــ عـام 2009 ولـدورتـ
والكـشف عن تـفاصـيل كـثيـرة تتـعـلق بالـعمل
ـهـني والـنـقـابي فـضال عن االجنـازات الـتي ا
ـقـر احلـالي حتـققـت ومـنـها احلـصـول عـلى ا
ـكتب للـنقـابة واسـتعـادة موقع االـنقـابة في ا
الـتــنــفـيــذي الحتـاد
الــــفـــنـــانـــ

تـتـحـقق في  2021وهي الـسـفـر الى اجلـزائر
لتـنفيذ عمل ثالثـي االخراج بثالث لغات وهو

لكن ظروف كورونا منعتني). شيزوفرينيا 
طرب جنـاح عبد الغفور عن لحن وا ويعـلن ا
فــرحـته بـامــنـيــة حـقـقــهـا عـام  2021وعــنـهـا
يـقـول(سـعـادتي كبـيـرة عـنـدما سـجـلت اغـنـية
طرب (يسـألوني علـيك) وفاءا لروح شقـيقي ا
وعن امنـياته في الـراحل صالح عبـد الغـفور)
ـــقـــبل الـــعـــام ا

يـقــول (اتـمــنى احلـفــاظ عـلى هــويـة االغــنـيـة
الــعـراقـيـة والــسـفـر الى اوربــا الحـيـاء بـعض
احلـفالت اذ لم استـطع حتقيق ذلك في 2021
بـسبب جـائحـة كورونـا ) وعن اهم مشـاركاته
في الــعــام الـراحل قــال انــهـا (مــشــاركـتي في
مـهرجـان جـرش الدولي النـني اشارك به الول
مــرة وكـنت حـريـصـا جــدا وانـا امـثل الـعـراق
بـاعــطـاء الـصـورة اجلــمـيـلــة والـرائـعــة لـلـفن

العراقي االصيل ).
¡«bNAK  …œuA½«

ويـشــاركـنــا الـشـاعــر الـغــنـائي عــدنـان هـادي
احلــديث عـن اهم اعــمـــاله خالل 2021 قـــائال
(ان اجنـاز انشودة للشهداء.. شموع العراق..
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ونـحن نـودع 2021 ونـسـتـقبل 2022 البـد من
استـذكار احداث هامة شهدها عام راحل فيما
تـتـجـدد امـنـيـات بـانـتـظـار حتـقـيـقهـا فـي عام
مقـبل. وهـو مـا نـتـعرف عـلـيه في مـوضـوعـنا

. هذا بلقاء مجموعة من الفنان
الفـنان اخلزاف سعد العـاني يقول عن امنيته
(اتـمـنى ان يـكـون الفـنـان الـعـراقي في افـضل
حــال واجـــمل وضع كي يـــســمـــو بــالــفن
ويبـدع ويـتالق الن الـفنـان عنـدما يـكون
فـي وضع مــــعـــيــــشي وصــــحي جــــيـــد
ويـعيـش بسالم سـيـكـون االبـداع سـمة
مـؤكده في نـتاجه وابـداعه ).ويضيف
(واتــمـنى ان احــقق مـعــرضـا خــزفـيـا
يوازي حـجمي الفـني كخزاف ـيزا 
ــعــرض اعــتـــبــره الــبــصــمــة وهــذا ا
ي اخلــــزفي الـــذي االخـــيــــرة في عــــا

اعـيش االن ألجـله وهـنـاك حتـضـيـرات الجناز
هذا الطموح ان شاء الله).

ـهم خالل  2021يــقـول وعن احلــدث الـفــني ا
الــعـاني ان (كل نـشـاطـات ومـعـارض جـمـعـيـة
الفـنان التشـكيليـ اعتبرهـا احداث تهمني
وتـهـم كل فــنـان يــعــيش واقــعـنــا في الــفــتـرة
اضـية واحلالية النـها كانت صعبة في وقت ا
صــعب وكـان فـيـهــا لـذة الـنــجـاح والـفـرح في

وقت احلزن وااللم).
ــســرحي مــيــثم الــســعــدي ويــقــول اخملــرج ا
(االمنـيـة التي اعـتـز انني حـقـقتـها في 2021
هـي حــصـــولـي عــلـى الــتـــرتـــيب الـــثـــاني في
ـــــســـــرحـي عن نص مـــــســـــابـــــقـــــة الـــــنص ا
وكـان لي رغـبـة لم شـيـزوفـريـنـيـا في الـقـاهـرة

كـــلـــمـــاتي واحلـــان ابـــراهـــيم خـــلـــيل.. واداء
مجـموعـة من الـفنـان الـكبـار.. وهنـاك اغاني
جديـدة كثـيرة ومنـها اغـنية من احلـان الكـبير
ـطـرب قاسم ـلـحن وا مـحسـن فرحـان).وقـال ا
مـاجـد (الـعـمل الـذي اعـتـز به خالل 2021اني
أكمـلت تلح قصيدة للشاعر عبد الرزاق عبد
الواحـد  سترى الـنور قـريبا والـرغبات كـثيرة
ـنــاخ الــعــام لــكن الــعـام لم حتــقق ألســبــاب ا
و هـنـاك  أعـمال الـقـادم سـيـكـون مـفـتـاح خـيـر
جـديـدة سـوف تـصـور مـنهـا اغـنـيـتـ كـلـمات
ـياحي ) الشـاعـر عـلي عـبـد احلـمـزة وجـبـار ا
مسـتـذكرا بـحـزن(رحيل صـديق عـمـري الفـنان

علي سالم في 2021).
ــســرحي مــازن مــحــمـد ويــحــدثــنــا الــفـنــان ا
مـصـطفـى عن اصـعب الـظـروف التـي واجهـته
ــاضـي قــائال (في 2021  مــررت في الــعـــام ا
بظـرف صـعب وهـو إجراء عـمـلـية اسـتـئـصال
لورم في الـظهر بعد عـمليتي قسـطرة الزمتني
لـفترة طـويلة الـبيت مـا دعاني إلى أن اعوض
هذا الـركود بالقراءة االدبية والبحثية. وبرغم
ذلك عمـلت بـعض األعمـال الـفنـية الـبـسيـطة )
وعن الرغـبة الـفنـية التي لم تـتحـقق يقول ( ال
استـطيع اإلفصاح عنهـا ليس ألنها لم تتحقق
ـا تأجلت لعام 2022 وسـتكون حدثا فنيا وإ
ي).وعن ـسـتـوى الـعـربي والـعـا مهـمـا عـلى ا
اهم االحــــداث الـــفـــنــــيـــة في الــــعـــام الـــراحل
قـال(كـانت كـثـيـرة في 2021  مـنـهـا مـهـرجـان
العـراق الـوطني لـلمـسـرح الذي إقـامـته نقـابة
الـفـنـان بـدعم من الـهيـئـة الـعربـيـة للـمـسرح
.واحلـدث الثاني إقامة مـهرجان بغداد الدولي
للـمسرح بنسخته الـثانية والذي إقامته دائرة

جناح عبد الغفورعقيل مهديفاتن مزهرمازن محمد مصطفى
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{  مـــــــوانـــــــدا (الـــــــكـــــــونـــــــغــــــو
ــوقـراطــيـة) (أ ف ب)  –عــلى الــد
ـياه البنّية عـمق أمتار عدة حتت ا
عـنـد مـصب نـهـر الكـونـغـو يـتـكرر
كل يوم مشهد صيادين من الرجال
والـــنـــســـاء يُـــخـــرجــون رؤوســـهم
السـتــنـشـاق الـهـواء ثم يـغـطـسـون
مـجـدداً إلى القـعـر ليـحـفروا أرضه
بـأيـديهم الـعاريـة بحـثاً عن  مـحار
ـــــعـــــروف ـــــيـــــاه الــــــعـــــذبـــــة  ا ا
بـالبيبواتي. وتُشكّل أسماك احملار
الـتي يـصـطـادونهـا مـنـذ سـن في
ــورد الــرئــيس أعـــمــاق الــنــهـــر ا
ألفــراد قــبـيــلـة أســولــوجنـو وهي
سموح لها بالعيش في الوحيدة ا
ــانـغــروف الـطــبـيــعـيـة مــحـمــيـة ا
الـبـحريـة الـتي تقع عـلى بـعد 600

كيلومتر جنوب غرب كينشاسا.
بـعد عـبوره من الـشرق إلـى الغرب

أفــريـقــيــا الـوســطى كــلّـهــا لـنــحـو
خـمـسة آالف كـيلـومتـر يصب نـهر
الـكونـغو في احملـيط األطلسي في
أمـاكن احـتـفـظـت فـيـهـا جـمـهـورية
ـوقـراطـيـة بأقل من الـكـونـغـو الد
 40كــيـــلــومــتــراً عــلى الــســواحل
. محصورة ب إقليم أنغولي
عـند مصب النهـر يبحر الزائر في
مـتـاهـة طـبـيـعـيـة تـبـلغ مـسـاحـتـها
نـحـو  20ألـف هكـتـار من الـغـابات
الـتي غمرتها الفيضانات للوصول
إلى قــريــة نــتــيــفــا. ويــقــول زعــيم
الـقـريـة مـبـولـو نـزابي  هـنـا لـيس
لدينا كهرباء وال شبكة هاتف وال

مدرسة .
هـو وجـمـيع ابـناء الـقـريـة صـيادو
بـيبـواتي. على عـكس مـشكلـة تآكل
ــــيـــة  فـــإنـــهم الـــســــواحل الـــعـــا
يـكـتسـبون بـضعـة مـللـيمـترات من
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برل

ـــــــســـــــهـــــــا . وأضــــــاف أنّ إلى 
الدراسة كشـفت للمرة األولى عن
وجه الــفـرعـون وعــمـره وحــالـته
الصـحـية بـاإلضافـة إلى الـكثـير
ـــومـــيـــاء مـن أســـرار حتـــنـــيط ا

وإعادة دفنها . 
وأظــهــر الـتــحــلـيل أن أمــنــحـتب
األول كان أول فرعون يُحنّط  مع
وضـعيـة تـقاطع الـسـاعـدين على
جــســده وآخــر فــرعـون لـم يُـزال

مخّه من اجلمجمة.

ومصطفى عباس
وفرح محمد.

واســتـهـل احلـفل
ـــــــعــــــزوفــــــات
للـفـرقة الـوطنـية
لـــــــــلـــــــــتـــــــــراث
ـــــــوســــــيــــــقي ا
العراقي بـقيادة
ايـسترو عالء ا
مجـيـد. ثم ألقى
نــــاظم كــــلــــمـــةً
أشار فيها إلى
أنّ (هـــــــــــــــــــذه
اجلـائـزة تـقدم
مــــــــــا يــــــــــد
مـــــــســـــــيـــــــرة
اإلبـــــــــداع في
العراق وهي
مــــــحــــــاولـــــة
مهمـة إلثبات
أنَّ مــــــجــــــال
اإلبــــــــــــــــــداع
متـواصل في

العراق في مجاالت الفن والشعر
الـــتـي تـــمــــثل هــــويـــة الــــعـــراق
احلـقــيـقــيـة وأنَّ وزارة الـثــقـافـة
نــــــفــــــســــــهــــــا تــــــعــــــكـس هـــــذه
الهـويـة).مؤكـدا ان (العـراق جدد
في الثقافة العربية وأحدث ثورةً
بذلك خاصةً في الـشعر احلديث
وأنَّ الـفن الـتـشـكـيـلي قـدم أجـمل
اإلبــــداعـــات وعـــلـى أســـاس ذلك

صــار الــعــراق في الــصــدارة في
الـــشـــعـــر والـــفن واألدب). وقـــدم
شـــكــره إلى الـــفــرقــة الـــوطــنــيــة
وسـيقـي العـراقي على للـتـراث ا
مـا قـدمـته من مـعـزوفـات وكـذلك
شـكـر قسم الـفـعـالـيات الـثـقـافـية
ـركزيـة في وزارة الـثـقـافـة على ا

بذولة. اجلهود ا
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األرض حـيث تـوجد أشـجار األيـكة
ـانـغـروف) عن طـريق الـتـخـلّص (ا
مـن صــدف الـبــيــبــواتـي إذ يُــفـرغ
احملــار من حلــمه ثـم يُـلــقى صــدفه
على ضفة النهر لينضم إلى كومة
من الـبـقايـا الـتي أصبـحت أسـاسًا
لــلـمــنــازل. ويـقــول  بـنى أجــدادنـا
أكـواخهم على بعـد عشرات األمتار
ّـا نحن علـيه اليوم. نـحن نعيش
فـــوق كـــومـــة كـــبـــيـــرة مـن صــدف

البيبواتي الذي ينمو .
ــعــهـد مــنــذ الــعـام 1992 يــعــمل ا
الـكونـغولي للـحفاظ عـلى الطبـيعة
ـيــزانـيـة سـنـويـة أقل من مـئـة  ()
ألـف دوالر لـلــحـفــاظ عـلى أشــجـار
ــانــغـــروف الــتي تــمــثّل نــظــامــاً ا
إيـكـولوجـياً هـشّاً ضـرورياً لـتكـاثر

حيوانات احمليطات.
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فـي رواية "أرض النـفاق" لـيوسف الـسبـاعي تقـرأ في الصـفحة األولى
إهــداء غـريــبـاً من نــوعه. إنه يـهــديـهــا إلى نـفــسه. فـيــكـتب: "إلى أحبّ
الناس إلى نـفسي وأقربـهم إلى قلبي. إلـى يوسف السبـاعي. ولو قلت

نافق من أرض النفاق"!. غير هذا لكنت شيخ ا
والعـبارة الـتي قالـها فـيلـسوفنـا الكـبيـر شوبـنهـور "إذا أردت أن تكون
حلياتك قيـمة فاجعل لنفسك قيمة" كانت صـحيحة وفصيحة وصريحة
ـائة. أما أسـتاذ الفالسـفة سقـراط فقد تـنازل عن احليـاة كلها مـائة با
ـوقف. مـوقـفه من األثـيـنـيـ والـقـوانـ األثـيـنـية بـسـبب الـثـبات عـلى ا

وت على إطاعة ما كانت من قوان جائرة!. فشرب السمّ مفضّالً ا
ـوقف بقـصة سـعيـد قزاز الـسيـاسي والوزيـر في العـهد ـرني هذا ا ذكّ
ـؤثرة "يُـشـرّفني أن لـكي. فـعنـدمـا صدر حـكم بـإعدامه قـال كـلمـته ا ا
شـنـقـة وأنا أرى نـاسـاً حتت قـدمي ال يـستـحـقون أصعـد عـلى حـبل ا
احلياة".  وحـ توسّط له أصدقاؤه والتمسـوه أن يكتب رسالة اعتذار

مقابل التخفيف من حكمه فإنه رفض االعتذار.
ـعتـزلي غيـالن الدمـشقي عـندمـا صعـد إلى خشـبة قـرأنا عن األديب ا
الـصلب تـملـمل صاحـبه صالح مـحاوالً أن يـستـعطف سـيّافه. فـقال له
غيالن: صبراً يا صاحبي فما بقي بيننا وب اجلنة إال ضربة سيف.
واحلـيـاة مـوقف. والـنـفـاق مـوهـبـة. والـنـظـريـة الـسـائدة فـي هـذه األيام

تقول التالي: 
ما دمتَ في عالم النفاقْ 
" فاعدلْ بساقٍ ومِلْ بساقْ

ـنـافـقـون أشـكـال وألـوان. فـمـنـهم احلـنـقـبـازيـة ومـنـهـم االنـتـهـازية وا
ومـنـهم الـفـهـلـوية. وشـاعـرنـا الـرقـيق نـزار قـبـاني يـقول فـي "إفادة في

محكمة الشعر": 
ما احترفتُ النفاقَ يوماً وشعري 
لــوكُ واألمــراءُ مـا اشتــراه ا

: نافق وقباني هو القائل أيضاً في النفاق وا
كفانا نفاق.

فما نفعه كل هذا العناق?.
ونحن انتهينا.. وكل احلكايا التي حكينا نفاق!.

ـنـافقـ في حـيـاتي كـثيـرين. يـحـضرون عـنـد الـطمع وأنـا عـرفت من ا
ويغيبـون عند الـفزع. رأيتهم يـحنون رؤوسـهم لكلّ مخلـوق وال يُبالون
أن يـجــدوا رؤوســهم حتت األقــدام. فــيـمُــدّون أيــديـهـم لـكلّ مـن يـدفع

ويبيعون أنفسهم لكلّ من يشتري.
ـعـلـقـات عن ظــهـر قـلب مـثـلـمـا ـنــافـقـ فـهم يـحـفــظـون ا ولـعن الـله ا
يحفظـون عبارات التفخيم والـتعظيم والتحيـات واالنحناءات وبرقيات
ـمهورة بـفداء الروح والـدم. ويكتـشفون في الـوالء والتـأييد والـعهود ا
الـغـزل بحـوراً شـعريـة جـديدة لم يـكتـشـفهـا الـفراهـيـدي وقصـائد في

ديوان احلماسة لم يأت على ذكرها أبو تمّام. 
وأستاذنـا عباس مـحمود الـعقاد يـقول: "ليس أبـغض إلى اإلنسان من
احـتـقـاره لــنـفـسه." فــإنه يـرضى بـاخلــسّـة ويـرضى بــالـدون. بل لـيس
أصعب عـلى اإلنـسان حـ تهـون علـيه نفـسه فـيكـون منـافقـاً وتافـهاً

. وصغيراً
نافقون". ومن أجمل الكتب وفي القرآن الـكر سورة كاملة اسمها "ا
ـنافـقون في عـهد الـنبي التـي قرأتـها أيـام زمان كـان كتـاب "النـفاق وا
ــكـتـبـة صـلـى الـله عـلـيـه وسـلم" فـهـذا الــكـتـاب لن جتــد له مـثـيالً في ا
الـعـربـيـة فـهو يـتـحـدث بـاألسمـاء وبـالـتـفـاصيل
ويــروي الـــقــصص واحلــكـــايــات عن تــاريخ

نافق في بالد العرب.    النفاق وا
ـســيح الــقـائل: مــا قـيــمـة ــد ا وصـدق الــسـيّ

اإلنسان إذا ربح العالم وخسر نفسه!.
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مـنــذ أيـام احلــصــار الـذي فــرضه مـجــلس األمن عــلى شـعب
ـاضي كـان بـعض الـوفـود الـعـراق في تـســعـيـنـيـات الـقــرن ا
دن العـراقية الـطبيـة الدولـية يصل الى مـستـشفيـات بغـداد وا
بـتنسيق مع وزارة الـصحة تضم اخصـائي في مجـال قليلة
الـتوافـر في الـبلـد بـسبب ذلك احلـصـار الظـالم. ورأيـنا أطـباء
ـانيـا والـيابـان واسـبانـيـا وسواهم عـبـر منـظـمات خـيـرية من ا
ــسـاعــدة الـعـراقــيـ في تــلك الـســنـوات. لــكن تـلك تـعـاونــيـة 
الـزيارات كـانت محـدودة العـدد وال تغـطي سوى حـاالت قلـيلة

وتخضع للضغوط كونها تدخل الى بلد محاصر. 
وصل قبل خمس سنوات حتطمت البنية وفي خالل حتـرير ا
ـديـنـة خمس الـطـبـيـة ومؤسـسـاتـهـا بـشـكل كـامل وكـان في ا
ـستـشفـيات مـستـشفـيات حـكـوميـة كبـرى مع عدد كـبـير من ا
تخصصة وكل راكز الصحيـة العامة وا االهـلية فضال عن ا

ذلك حتول الى رماد. 
وصل التـقيت طبـيباً اخـصائياً في في الـعام التـالي لتحريـر ا
ــفـاصل قـدم فـي مـبـادرة شـخــصـيـة من جـراحـة الــعـظـام وا
وصل وروى لي كيف ـرضى في ا عاجلة ا الـسويد مـتبرعـا 
ـتـبرع انه مـحـبط ألنّ الـيد الـواحـدة ال تـصـفق وانّ الطـبـيب ا
بـجهده يحتاج الى احتضان من اجلـهات الصحية واحلكومية
وعـدم تركه يتصرف بـإمكاناته احملـدودة حتى يصل الى حالة

رضى خلفه .  العجز واإلحباط فيغادر مقهورا تاركا ا
 ومـا أكـثر الـذين بـتـرت أطرافـهم واقـدامـهم حتت الـقصف أو
ـدن األخرى من ـعـاجلـات الـسـريعـة في مـسـتـشـفـيـات ا في ا
ـتقـدمة في الـعالج وكانت دون تـوافر الـوسائل واإلمـكـانات ا
كـلــمـة الـبــتـر هي االســهل عـلـى لـســان طـبـيـب قـلـيـل اخلـبـرة
ــزقـاً ــصــاب الـذي خــرج مـنــكــوبـاً  واألرخص عــلى جـيب ا
مـدمـراً ال مال له بـعـد شـهور من الـقـتـال الداخـلي في مـديـنته

ا يزل في بيته الذي تهدم على رأسه.  وهو 
الـسـفـارات الـعـراقـيـة في دول اوربـيـة لم تـتـحرك فـي اوساط
جـالـيـات كـبـيـرة عــراقـيـة او عـربـيـة تـتـوافــر عـلى الـكـثـيـر من
اخلـبـرات الـطـبـيـة االخـتـصـاصـيــة الـتي يـفـتـقـدهـا الـبـلـد مـنـذ
سـنـوات وليس فـقط في فـترة مـا بـعد حـرب داعش. وكم كـنّا
وال نـزال بحـاجـة للـتـحـرك الصـحـيح في دعوة األطـبـاء للـقـيام
دة أسـبـوع أو شـهر مـن العـمل لكـل واحد مـنهم بـالتـبـرع 
ستوى في مـدينة عراقية تشكو نقص اخلبـرات الطبية عالية ا

بعد ما يقرب من عقدين من هجرة العقول والكفاءات. 
لـكن في مـقـابـل ذلك ال بـدّ أن تـكـون هـنـاك حـوافـز من الـدولـة
لـلمـتـبـرع بـالـقدوم لـلـخـدمة الـتـطوعـيـة في الـعراق من خالل
تـوفـيـر مـا يـطـلـبـونه من أدوات كـمـا انَّ خـمس سـنوات كـانت
كـافـيـة لـتنـظـيم اجلـهـود واالنـفـتـاح عـلى اخلـبـرات في الـعالم
وهـذا لم يحـصل إال  نـادراً وعبـر اجـتهـادات ضيـقـة ووقتـية. 
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 هـكذا عرفـناه وهـكذا ودعنـاه. تدمع عـيناه حلـزن النـاس ويهفـو قلبه
لـفـرحـهم. أحب أن يـتصـالح الـنـاس ويـتعـاونـوا وكـره هيـمـنـة الـبعض
وغـطرسـتهم. هـو إنـسان سـعى لـلفـرح واالبداع في احلـيـاة ولم ينـكر
عـلى أحد الـتفوق والـنجـاح. كان اشتـراكياً فـي رؤيته نابـذاً استغالل

االنسان لالنسان.
لم يـنـكـر عـلـى الـنـاس مـلذات
ومـتع احليـاة روحاً وجـسداً
ولم يـكن يطـيق الـتـعصب في
اشـكــاله اخملـتــلـفــة. مـال الى
السالم واحتقر احلرب ولعن

قتل االنسان لإلنسان.
لم يــكن مـنــصـور مـالكـاً ومـا
أريـــد مــــنه أن يــــكـــون. كـــان
إنـسـاناً سـعى من أجل ذاته
ولـــكـن لـــيس عــــلى حـــســـاب
اآلخــــــــريـن يــــــــدوس عـــــــــلى

رؤوسهم وجثثهم.
أحب األطـــفـــال في بـــراءتــهم
ورسم لـهم وتـكـلمـت فرشـاته
مـعهم حـاورتهم في بـطوالت

الــبـعض وروت لـهـم فـضـائـلــهم لـكــنـهـا لم تــنس الـتـشــهـيـر بــالـطـغـاة
واألشرار.

لم يـكن بالـضرورة شيـوعياً أو مـاركسـياً في عقـيدته الـشخصـية التي
تـشم فيـها رائـحة الـيسـارية في مـا يحب من افـكار وأصـدقاء. كـما لم

ن خشي الرحمن في صالة وصيام. يكن قد وقف العناً محارباً 
لـــقـــد كــان له كـل احلق في رفض كـل اشــكـــال الــقـــومـــيــة الـــعــرقـــيــة

العنصرية وكذلك الوطنية الشوفينية غير اإلنسانية.
عـنــدمــا تــزور مــنــصـور فـي بــيـتـه يـهــاجــمك الــفن واألدب وحتــيط بك
وسـيقى وعـينـيك بجـميل اللـوحات والـكتب وتـستـمتع اذنـيك بعـذب ا

االفالم.
كم كـنــا قـضـيـنـا سـاعـات طـوال عـنـد مــنـصـور نـتـحـدث ونـتـحـاور في
مـوضـوعـات شـتى حـتـى اذا داهـمـنـا اجلـوع وجـدنـا مـا تـعـاونـا عـلى

طبخه من طعام.
مــا زالت تـرن في اذنــاي كـلــمـات: يـا مــسـافـر وحــدك وفـايــتـني تـارة
بـصـوت مـحمـد عـبـدالـوهاب وتـارة بـصـوت جنـاة الـصغـيـرة… واغـنـية
اجلـزائـري احلـراشي يـا الـرايـح وين مـسـافـر… الـتي كـنـا سـمـعـنـاهـا
ـرات عند مـنصور وهي تـتحدث عن هـجرة االنسـان لوطنه عشرات ا

وغربته ومعاناته.
ومنصور البكري الذي اكثر ما عرف عنه كونه رساماً لم يكن ذلك هو
فنه الـتشـكيـلي الـوحيـد واهتـمامـاته. لقـد عشق فن الـسيـنمـا وهام في
سرح وتنظيم الفعاليات الثقافية وسيقى ومارس التصوير وديكور ا ا

واهب. والفنية. لقد كان فناناً متعدد االهتمامات وا
لـقـد اعـجـبه فن الــكـاريـكـاتـيـر وأبـدع فـيـه أي إبـداع. لـقـد كـانت أيـامه
ا رسمه من شخصيات تاريخية وحديثة ـشفى تضج  االخيرة في ا
معـبراً فـيهـا عن مـواقف انسـانيـة وعرض لـشخـصـيات مـبدعـة ألهـمته

التفوق الفني في سيرة حياته االبداعية.
وسـيبـقى إبداعه في رسـوم محـاولة خـلود جـلجامـش تاج أعمـاله التي
وت حينما ال نتهية با عشقها روحـاً وتاريخاً ومعنىً للحياة البشرية ا

تترك ما يدلل عليها من أعمال خالدة.
بـقي أن نـقـول أن  مـنـصـور الـبـكـري  فـنـان مـتـعـدد األسـالـيب يـعـمل
بـأسـلـوب الـغـرافـيك ويـرسم الـكـاريـكـاتـيـر والـبـورتـريه ورسـوم الـكـتب
اضـافة الى كـونه مـصورا فـوتـوغرافـيـا. هو من مـوالـيد بـغداد 1956
عــمل مــا بـ 1970 و 1980 في دار ثـــقــافـــة األطــفـــال في بـــغــداد
ـزمـار. تـخـرج عام 1987 في وبـالـتـحـديـد رسامـاً جملـلـتي مـجـلتي وا
ـية الـفـنـون اجلـمـيـلـة في بـغـداد. عام 1982 الـتـحق بـالـدراسة أكـاد
ـانـيا ـيـة في برلـ وأنـهاهـا عام 1989. عـمل في أ األكاد
مـــنــذ الـــعــام 1989 بــوصـــفه رســامـــاً حــراً
ومــصــوراً فـــوتــوغــراقــيـــاً كــمــا كــان أحــد
عـهد الـثقافـي العربـي في برل مؤسـسي ا

عام 1998.

{  سـان فـرانـسيـسـكو (أ ف ب) –
ـو  الـتابـعـة لـ غوغل تـسـتـمر  وا
في اخــتــبــار مـركــبــاتــهـا الــذاتــيـة
الـقيـادة في مدن أمـيركـية مـختـلفة
خـالل ســنـة 2022 فــيــمــا تــضـيف
مــجـمــوعـة  فــيـســبـوك  الــتي بـات
اسـمــهـا  مـيـتـا  لـبـنـة جـديـدة إلى
مـشروعهـا  ميتافـيرس  وهو عالم
ـــكن الــوصــول إلــيه عــبــر مــواز 
تــــقـــنــــيـــتي الــــواقع االفــــتـــراضي

عزز.  والواقع ا
وإذا كـان عالم التكنـولوجيا حافال
بــالـوعـود من الـســيـارات الـذاتـيـة
الــقـــيــادة إلى عــالـم مــيــتــافــيــرس
ــــــــوازي فــــــــإن هــــــــذه الـــــــرؤى ا
سـتـقبـليـة لن تـصبح ـسـارات ا وا
مـلـمـوسـة في احلـيـاة الـيـومـيـة إال
بـــعــد وقت طــويـل. وتــقــدم وكــالــة
فــــــرانس بــــــرس حملـــــة عـن أبـــــرز
ـــســـتــقـــبــلـــيـــة الــتي ـــســارات ا ا
ســتـتــواصل اجلــهـود في إطــارهـا

خالل سنة 2022.
عدلة وراثياً  اللحوم واألجبان ا
يـتـوقع رئـيس شـركة االسـتـشارات
Faberno- ــتـحـدة فـي الـواليـات ا
 velديـــفــيــد بـــشــيـــري أن تــكــون
2022 ســــنـــة ظـــهــــور األطـــعـــمـــة
صنّعة من البروتينات النباتية . ا
 فــــــمـن نــــــيــــــويــــــورك إلى ســــــان
فــرانــسـيــســكـو  أصــبــحت بـدائل
اللحوم من العناصر األساسية في
الــكـــثــيــر من األســر وخــصــوصــاً
Beyond Meat بــــــــــــــفــــــــــــــضـل
و Impossible Food الـــــلــــتــــ
أصـبحت أغذيـتهمـا النبـاتية أقرب
لمس والنـكهة والسعر من حـيث ا
ـفرومك. إلـى شريـحـة حلم الـبقـر ا
وتـســتـجـيب مـنـتـجـات الـشـركـتـ
ـطـالبـات دعـاة حـمـاية خـصـوصـاً 
ــاشــيــة الــبــيــئــة إذ أن  تــربــيــة ا
ألغـراض صـنـاعـيـة تـشـكّل مـصدرا
ــــئــــة من ـــــا نــــســــبــــته 14 فـي ا
انـــبـــعـــاثــات غـــازات االحـــتـــبــاس
ــنـشـأ وفـقـاً احلــراري الـبـشـريـة ا

تحدة. لأل ا
ويـــتــــوقع أن يـــبـــلـغ حـــجم ســـوق
ية  35مليار الـلحوم النباتـية العا
دوالر بــحــلــول عـام 2027 بــعــدمـا
كــان يــقــتــصــر عــلى 13,5 مــلــيــار
دوالر عـام 2020. ويــعـود الــفـضل
األســــاسي فـي ذلك إلـى الـــتــــوسع
ـتـحدة  بـحسب خـارج الـواليات ا

تقرير صادر عن 
Research and Markets

نتجات ويؤكد ديفيد بشيري أن  ا
نـــــاضـــــجـــــة وجـــــيـــــدة . ورأى أن
اجملــمــوعــات الــعــامــلــة في قــطـاع
األغـذية الـزراعية سـتستـحوذ على
عـالمـــات جتــــاريـــة بــــدأت تـــبـــرز
مـــرجّــحــاً  االنـــتــقــال من مـــرحــلــة

االبتكار إلى مرحلة التصنيع .
ــــنـــحـى يـــشــــمل أيــــضـــاً وهــــذا ا
Baby- األجــبـان إذأطـلـقت عالمـة
 bel الـــتــــجـــاريـــة هـــذه الـــســـنـــة

ـرحـلة مـنـتجـات نـبـاتيـة. شـهدت ا
األولـى من تـاريخ شـبـكـة اإلنتـرنت
ــــــواقع ــــــدونــــــات وا إنــــــشــــــاء ا
اإللــكـتـرونـيـة  مـثل  يـاهـو  أو إي
بـــاي  أو  أمـــازون . أمــا مـــرحـــلــة
الـويب 2.0 أي احلــالـيـة فــتـطـغى
عــلــيـهــا الـشــبــكـات االجــتــمـاعــيـة
ومـشاركة احملتوى.ويالحظ احمللل
ـتخصص في سيـليكون ـستقل ا ا
نـصات فـالي بـنديـكت إيـفانـز أن ا
من مثل  فيسبوك  و يوتيوب  هي
ـــواقع و الـــتي تـــتـــحـــكم بـــهـــذه ا

حتصّل العائدات اإلعالنية .
أمـــــا فـي مـــــرحـــــلـــــة الـــــويب 3.0
ـــبــتـــكــرون ــســـتـــخــدمـــون وا فـــا
تـلكون حـصصاً (في ـطورون  وا
ـكـنـهم التـصـويت  كـما ـوقع) و ا
هـي احلـــــال فـي اجلـــــمــــــعـــــيـــــات
الـــعــمـــومــيــة لـــلــمـــســاهـــمــ في
الـــتــعـــاونــيـــات  عــلـى مــا أوضح
إيـفانز أخيرا في مدونته الصوتية

(بودكاست). 
ـرحلـة اجلديـدة على وتـقـوم هذه ا
تـقـنـيـة  بلـوك تـشـ  الـتي أتاحت
ــــــشــــــفـــــرة بــــــروز الــــــعــــــمـالت ا
(كـــالـــبـــيــتـــكـــوين واإليـــثـــيـــريــوم
وســـواهــمــا) واتــســـاع مــبــيــعــات
واد رقمية  ( ان شهادات األصالة 
اف تـي ). ويـرى ديــفــيــد بــشــيـري
ســنـة 2022 ســتــشـهــد مــزيـدا من
حـاالت  الـتمـويل الالمركـزي  الذي
ســــيــــصـــبـح جــــزءاً  من احلــــيـــاة
الـيـوميـة . وجـمعت مـديـنة مـيامي
بـوالية فلوريدا أكثر من  20مليون
ــشـفـرة دوالر مـن خالل عـمـلــتـهـا ا
City- الـتي ابتُـكرت بـالتـعاون مع
Coins وهــو بـروتــوكـول مــفـتـوح
ـصدر مصمم خصيـصاً للبلديات ا
الـتي تبـحث عن طـرق بديلـة جلمع

كـــمـــا أن االتــــســـاع الـــكـــبـــيـــر في
ـشفـرة يـقلق اسـتـخـدام العـمالت ا
ـشـرّعة والـنـاظـمـة. ففي اجلـهـات ا
أيــلـول/سـبــتـمـبــر  اعـتـبــر الـبـنك
عامالت ـركزي الـصيـني أن كل ا ا
ـاليـة التي تنـطوي عـلى العمالت ا
ــشــفـرة غــيـر قــانــونـيــة.  بـرامج ا
الـــفــديـــة اإللــكـــتــرونـــيــة وســـرقــة
ـتـوقع أن تـسـتـمـر الـبــيـانـات من ا
هــجــمـات بــرامج الــفـديــة وســرقـة
البيانات السرية على نطاق واسع
فـي عـام 2022. ويــســاهـم ارتــفـاع
شفرة والـصعوبة قـيمة العـمالت ا
الــتـي تــواجــهــهــا الــســلــطــات في
مـواجـهة قـراصنـة الـكمـبيـوتر في
ازدهـــار االبـــتــزاز الـــرقـــمي وهــو
عـبارة عن اختراق شـبكة كمـبيوتر
مـؤسـسـة ما وطـلب فـديـة بالـعـمـلة
ـشفـرة في مقـابل تـزويدهـا الرمز ا
ـكّـنـهـا من الـتـحـكم مـجدداً الـذي 
Sonic- بـاجهـزتها. وتـشيـر شركة
Wal لـألمن الـــــســـــيـــــبـــــراني إلى
تـسـجيل  495مـلـيون هـجوم فـدية
ـا حــتى تـشـرين األول/أكــتـوبـر 
جـــــعل 2021 قـــــبل شـــــهـــــرين من
نــهـايـتــهـا  الــسـنـة األكــثـر تـكــلـفـة

واألكثر خطورة  في هذا اجملال. 
وكـتبت كبيـرة مسؤولي االستعالم
فـي شــــركــــة  مـــانــــديــــانـت  لألمن
الــسـيـبـرانـي سـانـدرا جـويس  في
ــوضـوع الــعــام 2022 ســيــكــون ا
الـرئـيـسي بـالـنـسـبـة لي ولـزمالئي
هـو بـرنامج الـفـدية. إنه أمـر مربح

للغاية . وتتوقع منظمة 
Identity Theft Resource

Center 
األمــيــركــيــة غــيــر احلــكــومــيــة أن
تــسـجّل أرقـام قـيــاسـيـة في مـجـال

تسرّب البيانات.

األمـوال. واعتمدت نـيويورك أيضاً
هــذه الـتــقـنــيـة في مــطـلع تــشـرين
الـــثـــاني/نـــوفـــمـــبـــر. لـــكـنّ لـــهــذه
الـتقنيـات أثراً بيئـياً سلبـياً كبيراً
نـظراً إلى االحتيـاجات الكهـربائية
الهائلة لشبكات الكمبيوتر ومراكز
الـــبــيــانــات الــتـي تــشــكّل وصالت
بـلوك تـش . أثارت الـقوة الهـائلة
لـشـركـات الـتـكنـولـوجـيـا الـعـمالقة
ـعروفة بـ) GAFAأي  غوغل: و ا
آبـل  و فـــيــــســــبــــوك  و أمـــازون )
غـــضـب الـــســـلـــطـــات لـــســـنـــوات.
فـأوروبا تتخـذ إجراءات  وروسيا
والـــصــ تـــعــمالن عـــلى تـــأطــيــر
أنـشطتهـا أو فرض الرقابـة عليها
وفي عام 2021 أصـبحت الواليات
ــتــحـدة تــمــلك مـا يــلــزم خلـوض ا
ـــعــركـــة. وتـــرتــكـــز الـــســلـــطــات ا
األمـــيــركــيــة في ذلـك عــلى قــانــون
ـنـافـسة. ويـجـري النـظـر في عدد ا
كـبــيـر من الـتـحـقـيـقـات والـدعـاوى
الـقـضـائيـة في حق هـذه الـشـركات
ـتـهـمـة بـإسـاءة اسـتـخـدام مـركـز ا
ــنـافــسـة مــهـيــمن. وتــرى هـيــئـة ا
األمـــيــركــيـــة مــثالً أن  فــيـــســبــوك
اشــتـرت  إنــسـتـغــرام  و واتـسـاب
لـــســحق أي خـــطــر مــنـــافــســة في

ستقبل. ا
وتـواجـه مـجـمـوعـة مـارك زاكـربرغ
مــوقـفـاً صـعـبـاً جــداً بـعـد تـسـريب
مــسـؤولـة ســابـقـة وثـائـق داخـلـيـة
ــديــرين الــتــنــفــيــذيـ تــبــيّن أن ا
لــلـشـركـة يـعـلــمـون بـالـضـرر الـذي
تــســبـبـه تـطــبــيـقــاتــهــا لـلــصــغـار

قراطية. وللد
أمـا الـنـواب األمـيـركـيـون فـوافـقوا
بـدورهم على مستـوى اللجان على
مـشــاريع قـوانـ حتـدّ من هـيـمـنـة

شركات التكنولوجيا الكبرى. 
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اعلنت وزارة الـثقـافة والسـياحة
واآلثــــــار امس االول الــــــثالثـــــاء
أسمـاء الفائـزين بجـائزة اإلبداع
الـعــراقي الـســنـويــة في دورتـهـا
الـســادسـة لــسـنـة 2021 وكـانت
بـــســتـــة حـــقــول  هي: الـــروايــة
وأدب الــــطــــفل والــــتــــرجــــمــــة
ــوسـيـقي والـرسم والــتـألـيف ا
والفـلم السـينـمائي   بحـفل اقيم
ركـز الثـقافي الـنفطي في قاعـة ا
فـي بـــغــــداد وبـــحــــضـــور وزيـــر
الـثــقـافـة حـسـن نـاظم وعـددٍ من
الـشخـصـيات األدبـيـة والـثقـافـية
والـفـنيـة والـفـكـريـة .وقـد فاز في
حـــقل الــروايــة  خــضـــيــر فــلــيح
الــــزيــــدي عـن روايــــته (عــــمــــتي
زهــاوي) وفي الــتــرجــمـة كــانت
اجلــائـزة مــنــاصـفــةً بـ خــالـدة
حامد ومحاسن عبد القادر وفي
أدب األطــــفــــال طـالل حــــسن عن
ـسـرحـيـة الـصادرة مـجـمـوعـته ا
عن منشوات احتاد ادباء العراق
بـــعــنـــوان(امــيـــرة الــثـــلج) وفي
الرسم وضـاح مهدي وفـي  الفلم
السينمائي حسن الهاني وفي
ـوسيـقي: عالء مـجـيد الـتألـيف ا
عن نـشـيــد (سالم عـلى هـضـبـات
الـعــراق) لـشــاعـر الـعــرب االكـبـر
مـحــمـد مـهـدي اجلــواهـري..كـمـا
تـــخــلل احلـــفل تــكـــر األطــفــال
ــــوهــــوبـــ مــــيــــسـم ســــتـــار ا

{  رومــــــــا (أ ف ب)  –فـــــــــتح
الـقـضـاء اإليـطـالي حتـقـيـقاً في
إعــطـاء مــواطن إيـطـالـي ابـنـته
الـبـالــغـة خـمس ســنـوات مـادة
الـكـوكـايـ اخملـدّرة مـذوّبـة في
اء بدالً من إعطائها كوب من ا
مــلـــيّــنــاً لـألمــعــاء ودواءً مــدراً
لــلـبـول وفق مــا ذكـرت وسـائل
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. وأوضحت وكالة إعالم اإلثن
 أنــسـا  اإليــطـالــيــة أنّ الـفــتـاة
الـــتي تــســمّــمـت عــشــيــة عــيــد
ــيالد في مــنـزلـهــا الـواقع في ا
مـديـنـة رافـيــنـا (شـمـال شـرق)
نُـــــقـــــلـت بـــــشـــــكل طـــــار إلى
ـستـشـفى في بـولونـيـا حيث ا

باتت في مأمن من اخلطر.

وأخـــــطــــر الـــــوالــــد خـــــدمــــات
الــطــوار بـعــد اقــلــقه تــدهـور
حـــال طـــفـــلــتـه. وفــتـح مــكـــتب
ــــدعي الــــعــــام فـي رافــــيــــنـــا ا

حتقيقاً.
ــنـزل وأثــنــــــــــــاء تــفــتـيـش ا
عـــثـــر احملـــقــــقـــون عـــلى آثـــار

. للكوكاي

{ الــقــاهــرة (أ ف ب)  –كــشــفت
مـصــر من خالل تـقــنـيــة األشـعـة
ــقـطــعـيــة الـرقــمـيــة عن أسـرار ا
ـــعــروف مـــومـــيـــاء الــفـــرعـــون ا
امــنـحــتب األول الــتي اكــتُــشـفت
الـــــــــعــــــــام 1881 وذلـك من دون
اإلخالل بــقــنــاعــهــا اجلــنــائــزي.
واكــتــشف الــبـاحــثــون من خالل
الصور الـرقميـة الثالثيـة األبعاد
ــتـــطـــورة تــقـــنـــيــات  جـــديــدة ا
استـخدمت فـي حتنـيط الفـرعون
الــذي يـــعــود تــاريخ حـــكــمه إلى
يالد. أكثر من 1500 سنة قبل ا
وذكـرت وزارة الـسـيـاحـة واآلثار
في بــيــان الـثالثــاء أنّ األســتـاذة
في علم األشعـة بجامعـة القاهرة
ـصــريـات ســحـر ســلـيم وعــالم ا
وزيـــــر اآلثـــــار الـــــســـــابـق زاهي

حواس قادا البحث.
وأوضح الــــبـــــيــــان أنّ  ســـــلــــيم
وحواس اسـتخدمـا تقـنيـة أشعة
ـقـطعي متـطـورة من التـصـوير ا
احملـوسـب وبـرامج الـكــمـبــيـوتـر
ـتـقـدمـة لــفك الـلـفـائف من عـلى ا
مـومــيـاء أمــنـحـتـب األول بـشـكل
رقـــمـي آمن ومـن دون احلـــاجـــة

{  واشــــنــــطن (أ ف ب)  –تــــوفي
األحـــــد عن  92عـــــامــــاً فـي واليــــة
مـاسـاتـشوسـتس الـعـالم األمـيركي
إي. أو. ويـلـسـون الـذي كـان يـلـقّب
ــيــاً وريـث داروين  واشــتـــهــر عـــا
بـأبـحاثه عن الـنمل وتـشديـده على

أهمية التنوع احليوي. 
 وأصــدر الــعــالم الــراحل واســمه
الـكامل إدوارد أوسبورن ويلسون
 عـشرات الكتب حصل اثنان منها
عـلى جـائزتي بـوليـتزر األولى عن
كـــتــاب بـــعــنـــوان  لــومـــ نــاتــور
(الــطـبــيــعـة الــبـشــريــة) نُـشــر عـام
 ?1978والــثـانـيــة عن  لي فـورمي
(الــنــمل) الـذي نُــشـر الــعـام 1990
وشـــارك فـي كـــتـــابـــتـه مع بـــيـــرت

هولدوبلر.
ؤسـسة الـتي حتمل اسم وذكـرت ا
ويــلـــســون أنّ الــراحل الــذي عــمل
طـويالً في مجـال التـعلـيم بجـامعة
هــارفـــارد  كــرّس حــيــاته لــدراســة
عــالم الــطـبــيــعـة وإلــهــام اآلخـرين
لالهتمام بهذا احلقل كما فعل هو.
وســبـق جملــلــة  تــا  أن وصــفــته
ـسـارات بـــأنه  صـاحب أحـد أهم ا
ــهـنــيـة فـي الـعــلـوم خالل الــقـرن ا
الـعـشـرين  مـسـلـطـةً الـضـوء عـلى
عـــمــله في رسم خـــرائط الــســلــوك
االجـتـمـاعي للـنـمل الـذي برهن من
خاللـه أنّ مسـتـعـمـراتـهـا تـتواصل
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عـبـر نـظـام من الـفـيـرومـون. وأثـار
ؤسس الـعـالم الـذي يُعـتـبـر األب ا
لـعلم األحياء االجتماعي موجة من
االنـتقـادات العتـباره في أحـد كتبه
أنّ فـــكــرة األســـاس الــبــيـــولــوجي
كن أن تـمتد لـسلـوك احليوانـات 

إلى البشر.
واتُّـهم ويلسون باحلتمية اجلينية
وبـتبرير الظلم. ووصل اجلدل إلى
درجــة أنّ مـــتــظــاهــرين أســقــطــوا
ـثـلج فـوق رأسه ـاء ا إبـريـقـاً من ا

أثـــنــاء احــتـــجــاجـــهم ضــدّه خالل
مؤتمر العام .1978

ُصنّف بـ يـحظى عـالم احلشـرات ا
جنم  الـــعــلــوم بـــاحــتــرام كـــبــيــر.
ــــعــــرفي وأسـف عــــالم الــــنــــفس ا
سـتيـفن بيـنكر االثـن لـوفاة  عالم
عـظيم . وكتب عبر تويتر  اختلفنا
واضيع لكن هذا لم حـول بعض ا
يـــؤثـــر عـــلى كـــرمـه واســـتـــعــداده

للمناقشة .
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