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االحتـــاديـــة خــطـــوات لـــتـــشــريع
قـانون الـنـفط والـغـاز و جاء في
ـشروع مـحـضـر اعـداد مـسـودة ا
االتفـاق على انه إذا لم يـتم إقرار
مـــشــروع الــقـــانــون في مـــجــلس
ـتـفق عـليـها الـنواب بـالـصيـغة ا
من قبل الطرف فإن احلكومت
سيكـون بأمكـانهمـا تطويـر قطاع
وألن احلــكــومــة الـــنــفط والــغـــاز
االحتادية أجرت تغييراً جوهرياً
ـشــروع دون الــرجـوع في عــلى ا
ذلك الى كــردسـتــان  فـقــد شـرّع
ــان االقـــلــيم قـــانــون الـــنــفط بـــر
ـــوجـب الـــســـلـــطـــات والـــغـــاز 
الدسـتوريـة  استـثمـرت كبـريات
ـيـة في هـذا شـركـات الـنـفط الـعـا
اجملـــال بــرؤوس امــوال كـــبــيــرة
الســـتــكــشــاف الــنـــفط وتــطــويــر
حــــقــــوله وقـــد  قــــطع حــــصـــة
وازنـة في شـباط كردسـتـان من ا
  2014قبل تصدير النفط إلى

اخلـارج بـهـدف تـأم الـرواتب)
واشـار الى ان (اجلـانــبـ اتـفـقـا
ــوازنــة لـــلــعــام ضـــمن قــانـــون ا
ـــاضي عـــلـى حق االقـــلـــيم في ا
استخـراج وتصديـر وبيع النفط

على أن يـتم تسـليم عـائدات 250
الف بــرمــيل يــومــيــاً لـلــحــكــومـة
وفي نـفس الوقت كان االحتادية 
لــدى اجلـانــبـ تــفــاهم مـشــتـرك
لصـياغـة مـسوّدة مـشروع قـانون
النـفط والغـاز االحتادي اسـتناداً
ــادة  112من الـــدســـتــور) إلى ا
مــــؤكـــــدا ان (قـــــرار احملــــكـــــمــــة
االحتـاديـة قـد تـضـمن مـخـالـفـات
قـانـونـيــة و اجـرائـيـة من بـيـنـهـا
تـوحـيـد دعـويـ من دون أسـاس
لــذلك فــإن هــذا الــقـرار قــانــوني 
يـكــون سـبـبــاً في تـعــقـيـد االمـور
شكلة). ورأى حتالف وعدم حل ا
السيادة في بيان امس ان (تأخر
احملــكـــمـــة في الـــبت بـــقـــضـــايــا
جوهرية او حسمها في توقيتات
حرجة عـلى الصعـيد الوطني من
شـأنه تـعـقـيـد اجلـهـود اخملـلـصة
نحو حل االزمـات والدفع بالبالد
الى احـتـماالت مـجـهـولـة).  وقدم
اخلــبـــيــر احــمــد مــوسى جــيــاد
مــقـتـرحــات اولـيـة لــتـنـفــيـذ قـرار

االحتادية.
 وقــال جــيـاد فـي بـيــان امس انه

(يــجب تـســلم نــسخ من الـعــقـود
التي وقعتـها حكومـة االقليم لكل
حــقل او رقـــعــة اســـتــكـــشــافـــيــة
وجــمـــيع الــتــعــديـالت عــلى تــلك
العـقود مع الـوثائق واحلـسابات
وخطط التطوير وبيانات االنتاج
ـتـعـلــقـة بـتـطـويـر تـلك احلـقـول ا
وانــتــاجـهــا من اجل اعــداد عــقـد
خدمـة معـياري بـديل ليـحل محل
ـــشـــاركـــة فـي االنـــتــاج عـــقـــود ا
ـعــمــول بـهــا من قـبل احلــالـيــة ا
االقليم واعداد بدائل تطرح على
ـتعـاقدة ثم الشـركـات االجنـبيـة ا
الـــتـــفـــاوض عـــلى حتـــديـــد قـــيم
ـتــغـيـرات االســاسـيــة فـيه مـثل ا
اجور اخلـدمـة و نـسبـة اسـترداد
الـكـلـفـة الـراسـمـالـيـة  فـضال عن
ـاليـة بشان التـنسيق مع وزارة ا
تــنـفـيــذ قـرار احملــكـمــة عـلى قـدر
ـتـعـلـقـة تـعـلق االمـر بـالـفـقـرات ا
بحصة االقلـيم في قانون موازنة
الــعــام اجلــاري). فــيــمــا وصــفت
الـقـرار الـنــائـبـة عــالـيـة نـصــيف 
بــالـشــجـاع وســيـعــيـد احلق الى
نــصـــابه الــصــحـــيح .وقــالت في
بــيــان امس ان (الــغــاء احملــكــمـة
لـــقــــانـــون الــــنــــفط والــــغـــاز في
كردسـتان وإلـزام حكـومة اإلقـليم
بتسليم عائدات النفط الى بغداد
 قـــرار شـــجــــاع أعـــاد احلق الى
نصـابه الـصحـيح) داعـية وزارة
الـنــفط الى مـتــابـعـة تـنــفـيـذ هـذا
الـقرار من قـبل حـكـومـة اإلقـليم).
وكانت الوزارة كـسبت دعوى من
مــحـكـمــة امـريـكــيـة قــضت بـعـدم
استـئـناف االقـليم لـتـصدر الـنفط

دون موافقة بغداد. 

تلقته (الزمان) امس ان (اجلانب
بحـثا خالل الـلقـاء الذي جـمعـهما
في الـــدوحـــة  آخـــر الـــتـــطــورات
والــتــغـــيــيــرات الــســـيــاســيــة في
الـعـراق والسـيـمـا في مـا  يـخص
تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة وتـــطـــويــر
الــعالقــات الـــثــنــائــيـــة بــ قــطــر
والــعــراق واالقــلــيم) واضــاف ان
(الــطــرفـــ اتــفــقــا عـــلى أهــمــيــة
اسـتــمـرار الــعالقــات والـتــنــسـيق
ـــســائـل ذات االهــتـــمــام بــشـــأن ا
ـشـتـرك). والـتـقى الـبـارزاني في ا
وقت ســــابـق  وزيــــر الــــتــــجـــارة
والصناعة القطري محمد بن حمد
آل ثاني وبـحث مـعه سبل تـعـزيز
وتـطـويــر الـتــبـادل الـتــجـاري بـ
. وذكــــر الــــبــــيــــان ان الــــطــــرفــــ
(اجلـانــبــ نــاقـشــا خالل الــلــقـاء
تـطـويــر الـعالقـات الــثـنـائــيـة بـ
االقــــلــــيـم وقــــطــــر فـي اجملــــالــــ
الــتـــجــاري والـــصــنـــاعي وســبل
تــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري بـ
). وعــقب الـلـقـاء أوضح الـطـرفـ
البارزاني في تـغريـدة على تـويتر
أنه (اتــــفق مـع وزيـــر الــــتــــجـــارة

الـقــطـري عــلى تــبـادل فــرق فـنــيـة
تـــــهــــتـم بـــــتــــقـــــصـي احلــــقـــــائق
الستـكـشاف الـزراعـة والصـنـاعة)
الفتاً الى ان (لدى االقليم منتجات
ـنتجات عضوية تـعد من أفضل ا
في الـــعــالم وإمـــكــانـــات كــبـــيــرة
لتحقيق األمن الـغذائي اإلقليمي).
في غـــضــون ذلـك  نــاقـش رئــيس
مــــجـــــلـس الــــوزراء مـــــصــــطـــــفى
الــــكــــاظــــمي مـع أمــــيــــر قــــطـــر 
العـالقات الـثـنـائـيـة بـ الـبـلدين
فـيـمـا أكــدا عـلى تـعــزيـز الـتـعـاون

شترك. ا
 وقـال بــيـان امـس أن (الـكــاظـمي
بــحث في اتــصـــال هــاتــفي مع آل
ثــاني الــعالقــات الــثــنــائــيــة بـ
الـــبـــلــديـن ومـــنـــاقــشـــة عـــدد من
ـشترك) القـضايـا ذات االهتـمام ا
واشار الى انه ( خالل االتـصال
شترك ب تأكيد تعزيز الـتعاون ا
العراق وقطر على مختلف الصعد
ـا يحقق مصالح ستويات و وا
شعبي الـبلـدين الشقـيقـ ويلبي
تـــــطــــــلــــــعـــــاتــــــهم فـي االزدهـــــار

والتنميــة). 

عام  .2003فـيــمـا أكـدت دراسـة
حــــديــــثــــة أجـــــرتــــهــــا مــــراكــــز
مـتــخـصــصـة بــالـســيـطــرة عـلى
أن تــــلـــقي احلـــوامل األمـــراض 
كن أن ضـاد لكورونا  اللقاح ا
يــوفـر حــمــايــة ألطــفــالــهن بــعـد
الوالدة. وتـوصـلت الـدراسة إلى
أن (تـلــقي الـلـقــاح أثـنـاء احلـمل
قــلل من خــطــر إصـابــة األطــفـال
ـئة) بـكورونـا بـنـسـبة  61في ا
من جانبه  اكـد الفريق أن (هذه
احلماية قد تكون أعلى إذا تلقت
األمـهــات الــتــطــعــيم فـي أشــهـر
احلـمل األخيـرة مـقارنـة بـتلـقيه
في األشـــهــر األولى). بــدورهــا 
قـالت االخـصـائـيـة التـي شاركت
في الـدراسـة دانـا مـيـلي ديـلـمان
ان (التـطـعيم ضـد كـورونا أثـناء
احلمل قد ال يـحمي األم فحسب
بل طـفلـهـا أيـضـاً) وأضافت انه
(بالنسبة لألمراض األخرى مثل
اإلنفلونزا والسعال الديكي فإن
الـتــطــعــيم أثــنــاء احلــمل يــوفـر
احلـمـايــة لـلـرضع خالل األشـهـر
السـتة األولى من حـياتهم وهي
ـدة الـتي يـكـون فـيـهـا األطـفـال ا
مــــعـــرضــــ خلـــطــــر اإلصـــابـــة
بـــــأعـــــراض شــــــديـــــدة لـــــهـــــذه

األمراض). 
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وصل رئــــيس مــــجـــلس الــــنـــواب
محـمد احللـبوسـي إلى العـاصمة
صـرية الـقـاهرة  لـلـمشـاركة في ا
ــان الــعــربي. وقـال مـؤتــمــر الــبـر
بـيــان مــقـتــصب تــلـقــته (الــزمـان)
امس ان (احلــلــبــوسي عــلى رأس
وفـد نــيـابي  وصـل الى الـقــاهـرة
في زيـارة رسـمـيـة لــلـمـشـاركـة في
ؤتمـر الثاني والـثالث لالحتاد ا
ؤتمر الرابع اني العربي وا البر
ان الـعربي ورؤساء اجملالس للبر

انات العربية). والبر
 كـمــا وصل نـائب رئــيس اجملـلس
شاخـوان عـبد الـله إلى نـيـويورك
لـلـمـشـاركـة في جـلـسـة اإلسـتـمـاع
ـانـيـة الـتي سـتـعـقـد في مـقر الـبر
ـنــاقــشـة تــعــزيـز ـتــحــدة.  األ ا
ـــتــحــدة ي لأل ا احلــوار الــعـــا
وعــــواصم دول الـــــعــــالم بــــشــــأن
ـسـتـدامـة واإلجـراءات الـتـنـمـيـة ا
اإلحتـرازيـة في مـواجهـة حتـديات
جــائــحــة كـورونــا ومــتــحــوراته)
واضــــاف عـــــبــــد الـــــله ان ( هــــذه
اجلــلــســة ســتــوفــر لــلــحــكــومـات
ـانات رؤيـة ومنـظور حاسم والبر
لـبـنـاء إقـتـصــادات تـعـمل لـصـالح
اجلــمـــيع وبـــيـــئـــات مــســـتـــدامــة

لألجيال القادمة).
وبـــحث رئـــيس حـــكـــومـــة إقــلـــيم
كــردسـتــان مــســرور بــارزاني مع
أميـر دولـة قـطر تـمـيم بن حـمد آل
آخـر الـتطـورات الـسيـاسـية ثاني 
نـطقـة مـؤكدين عـلى توطـيد في ا
الـــعالقـــات بــــ قـــطـــر واالقـــلـــيم
والــعــراق في مــجــال االقــتــصــاد
والتجارة واالسـتثمـار. وقال بيان
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(الـوزارة تشـتـرط في عـملـيـات التـجـهـيز قـيـام االفران
واخملـابز بيع الصمون واخلبز باعداد واسعار تختلف
وجـودة حاليـا والهدف هـو ان االسعار عن االسـعار ا
الـتي تطرحها الوزارة ستساعد اصحاب اخملابز على
انــتـاج الــصـمــون واخلــبـز بــاسـعــار اقل من الـطــحـ
ـسـتـورد). واشــار الى ان (الـوزارة اعـدت خـطـة في ا
وجودة هـذا اجلانب لالستفـادة من كميات الـطح ا
ــســاعــدة اصــحــاب االفــران في مــخــازن الــتــجــارة 
واخملـــابــز عـــلـى اســتـالم الـــطــحـــ وانـــتـــاج اخلـــبــز

.( والصمون للمواطن
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اشــاد رئـيـس الـوزراء مــصــطـفى
ـســارات الــتــعـاون الــكــاظـمـي 
الـتي تـقــودهـا مـنـظـمـة الـتـعـاون
ــواجـــهـــة حتـــديــدات اإلسالمـي 
ـــنــطــقــة . وذكــر بـــيــان تــلــقــته ا
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــكـــاظـــمي
أسـتـقـبل في الـقـصـر احلكـومي 
ـسـاعــد لـلـشـؤون األمـ الــعـام ا
ـنــظــمـة الــتــعـاون الــســيـاســيــة 
اإلسـالمي يــــوسف بـن مــــحــــمـــد
ـــرافق الـــضـــبــــيـــعي والــــوفـــد ا
وشــهـــد الـــلـــقــاء الـــبـــحث في لـه
تفـعـيل دور العـراق كـدولة عـضو
ــــنــــظـــمــــة ورفع مــــؤسـس في ا
مـــــســـــتـــــويــــــات اإلســـــهـــــام في
نـشــاطـاتـهـا ودورهــا في تـقـويـة
عــــرى الــــصــــداقــــة بــــ الــــدول
األعـــضــاء فــضـالً عن مــتـــابــعــة
إجـــراءات فــتـح مــكـــتب لـــهــا في

العاصمة)
 وشــدد الـكــاظـمي عــلى (أهـمــيـة
مـسـارات التـعـاون الـتي تـقـودها
نظمة والسيما في التعامل مع ا
جـمـلـة الـتـحـديـات والـصـعـوبـات
الــراهـــنــة الــتي تــواجــهــهــا دول
نطقة والعالم االسالمي). وكان ا
الـــكــاظـــمي قـــد تــرأس اول امس
جـــــلــــــســــــة جملـــــلـس الـــــوزراء 
اســـتـــعـــرض خاللـــهـــا األوضــاع
الـــعــامــة فـي الــبالد ومــتـــابــعــة

اإلجـراءات احلــكـومـيــة اخلـاصـة
ــــــشــــــاريع بــــــالــــــعــــــديــــــد من ا
ااستراتيجية ومواصلة اجلهود
األمـــــــنــــــــيـــــــة فـي بـــــــسـط األمن
واالسـتــقـرار. وقــال بـيـان تــلـقـته
(الـــزمــان)  ان (اجملـــلس ضـــيف
ـشـتـركة نـائب قـائـد الـعمـلـيـات ا
الـفـريق األول الــركن عـبـد األمـيـر
ـنـاقــشـة إنـشـاء سـدة الـشــمـري 
تـرابـيـة حـدوديـة مـوازيـة لـلـسدة
الـــتــرابــيــة اإليـــرانــيــة في هــور
احلويـزة على الـشريط احلدودي
العراقي اإليراني لـتأم الرصد
ـنع حــاالت الـتــسـلل ــراقـبــة  وا
والـــتــــهـــريـب والـــعــــبـــور غــــيـــر
القـانـوني وفرض سـلـطة الـدولة

ائية في األهوار) على احلدود ا
وتــــابع ان (اجلــــلـــســــة شـــهـــدت
تضـييف رئـيس الهـيئـة الوطـنية
لالسـتـثــمـار سـهـا جنـار ورئـيس
شـــبــكــة اإلعـالم الــعــراقـي نــبــيل
ـــنــــاقــــشــــة اإلجـــراءات جـــاسـم 
اخلـــــاصـــــة بـــــقـــــطـــــعــــة األرض
وظفي الشبكة حيث اخملصصة 
ـــوافـــقــة عـــلى مـــا إقــرار تـــمت ا
تــوصــيــات مــحــضــر االجــتــمــاع
نعـقد في مكـتب رئيس اجمللس ا
وتــــخــــصـــــيص قـــــطــــعــــة أرض
مـســاحـتــهـا  200دو الـعــائـدة
مــلـــكــيــتــهــا إلى دائــرة عــقــارات
ــــــالــــــيـــــة الــــــدولـــــة فـي وزارة ا
واخملصصة إلى الـهيئة الـوطنية

لالستـثمار وإعـادة تخـصيـصها
إلى شــــبـــــكــــة اإلعـالم إلســــكــــان
موظـفي الـشبـكـة) واشار الى ان
ـــوقف (اجملــــلس اســــتـــعــــرض ا
الــوبــائي الــيـومـي  واإلجـراءات
واجهة جائحة كورونا تخذة  ا
ومـسـتـجـدات عـمل جلـنـة تـعـزيـز
اإلجراءات احلكومية في مجاالت
الـوقــايـة والـسـيـطــرة الـصـحـيـة
الــتــوعـويــة لــلـحــد من انــتــشـار
الـفـايـروس) مـؤكـدا ان (اجملـلس
وافق عــــــلى مــــــبــــــاشـــــرة وزارة
الـكــهـربـاء بـالــتـنـسـيق مع وزارة
الـنــفط لالسـتــعـانـة بــاسـتـشـاري
مـــتـــخـــصص في مـــجـــال الـــغــاز
ـبـاشـر مع بـأســلـوب الـتـعـاقــد ا
قيـامهمـا باسـتقـطاب عروض من
شـركـات اخـرى عـبـر الـبـحـر ومن
ــــنــــافـــذ األخــــرى) الفــــتـــا الى ا
ـــوافـــقــة عـــلى إصـــدار نـــظــام (ا
التـعديـل األول للـكلـية الـبحـرية 
وفتح قنصـلية عامة صـينية لدى
العـراق في محـافظـة البـصرة مع
االحــتـفـاظ بــحق فـتح قــنـصــلـيـة
عـــامـــة عـــراقـــيـــة لـــدى الـــصـــ
الــشــعـبــيــة في مــديـنــة كــواجنـو
ـبـدأ حتــديـدا مــسـتــقـبال طــبـقــا 
ــثل وكــذلـك اقـرار ــعــامــلــة بــا ا
توصية بشأن فتح قـنصلية عامة
لـــلــــعـــراق في مــــدن اصـــفــــهـــان
االيرانية و ملبورن االسترالية و

دبلن اإليرلندية). 
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كـتب الـتنـفـيذيّ ـوســــــــــــوي. قـال ان (ا الـناطـق الرسـمي أحـمد ا
درب عـبد الغـني شهد نتـخباتِ بـاختيـار ا وافقَ عـلى تَوصيـةِ جلنـة ا
ــقــبـلــتـ أمــام اإلمـارات ـبــاراتـ ا ُــنـتــخب الــوطـني فـي ا لــقــيـادةِ ا

وسوريا).
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ُنـتـخب الـوطـنيّ عـبد قـدّمَ االحتـادُ العـراقيّ لـكـرةِ الـقـــــــــدم مُـدربَ ا
الـغني شـهد لـوسائل اإلعـالم أمس  بحـضور الـنائبِ الـثاني لـرئيسِ
نـتخـب الوطـني يونس مـحمـود وعضـو االحتاد االحتـاد مُشـرف ا
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اثــار قـــرار احملــكــمــة االحتــاديــة
الــعــلـيــا بـابــطــال قـانــون الــنـفط
والـــغــــاز في حــــكــــومــــة اقـــلــــيم
كــردســتــان والــزامـهــا بــتــســلـيم
االنتـاج الى بـغداد  مـوجة ردود
ــتــبـــايــنــة  حــيث رأى افـــعــال ا
اخلبـر سعـيد يـاس في مـداخلة
على مجمـوعة واتساب امس انه
ركـز و اإلقليم  (على حكـومتي ا
ـبـاشـرة بــوضع خـارطـة طـريق ا
عــمـلــيـة لــتـنــفـيــذ قـرار احملــكـمـة
بإسـتشـارة فريق فـني إقتـصادي
رقابي. وقال انه (بـعيدا عن رؤى
غــيـر اخملــتـصــ فـنــيـا ضـرورة

مـــشــاركــة احلــكـــومــتــ بــوضع
خارطة طريق عـملية لتـنفيذ قرار
احملـكـمـة بــإسـتـشـارة فـريق فـني
إقـتـصـادي رقــابي واالبـتـعـاد عن
ردود الــفـــعل الــســيــاســيــة غــيــر
وعـلى اإلعالم احملـســوبــة بـدقــة 
ـهنـيـة دون السـيـاسة). اعـتمـاد ا
فـــيـــمـــا  وجه اجملـــلـس الــوزاري
لالمـن الـــوطـــني  وزارة الـــنـــفط
بالتـواصل والتنسـيق مع االقليم
ــعـــنــيــة والـــشــركـــات والــدول ا
العـــــداد اآللــــيــــات واخلــــطــــوات
ـلف وفـقـاً الـكـفـيـلـة بـإدارة هـذا ا
ــصــلــحــة ألحــكــام الــدســتــور وا
الوطنية العلـيا. وقال بيان تلقته
(الــــــزمــــــان) امـس ان (اجملــــــلس
الـــوزاري لـألمن الـــوطـــني خـــول

النـفط االستـعانـة باالسـتشـاري
واخلـــــبــــراء من داخـل الــــعــــراق
وخـــارجـه ألجل وضع خــــريـــطـــة
طـــريق فـــنـــيـــة وزمـــنـــيـــة بـــهــذا
الـصـدد). ووصف رئـيس احلـزب
قرار ـقـراطي الـكـردسـتانـي  الـد
االحتادية بالسياسي وان االقليم
ســيــدافع بـــكل مــا اوتي من قــوة
عن حقوق االكراد وقال في بيان
مقتـضب تلقـته (الزمان) امس ان
(قـرار االحتـاديـة سـيـاسي بـحت
بـالـضـد من الـدسـتـور الـفيـدرالي
والـــهــدف مــنـه مــعــاداة االقـــلــيم
والنـظام الـفـيدرالي في الـعراق)
واضـاف (نحن نـأمل بـان تـتـمكن
حكومتـا العراق واالقلـيم التغلب
عــلـى الــعــوائق واالتـــفــاق عــلى

مــلـف الــنــفط والـــغــاز ومع هــذا
نــعـــلن لـــلـــجــمـــيع بـــأن االقـــلــيم
ســيــدافع بـــكل مــا أوتي من قــوة
عن حـــقـــوقه الــدســـتـــوريــة). من
جـــانـــبـه  اعـــرب رئـــيس اقـــلـــيم
كردستان نيجرفان البارزاني في
بيان امس عن اعتقاده بان (قرار
احملكمـة القـائم على قانـون يعود
إلى عـهـد الـنـظـام الـسـابق أغـفل
مـــبــاد الـــفــدرالـــيــة واحلـــقــوق
الدستـورية لإلقلـيم  وال ينسجم
مـع روح الـــدســــتـــور والــــنـــظـــام
ـــكن أن يـــكـــون االحتـــادي وال 
قابالً للتنفيذ على أرض الواقع).
بدوره  قـالت حكـومة االقـليم في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(االقـــلـــيم اتـــخـــذ مع احلـــكـــومــة

سعيد ياس 
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قبل أعلن وزير التجارة عالء اجلبوري ان االسبوع ا
نتشرة في سـيشهد جتهيز االفران واخملابـز االهلية ا

. ادة الطح بغداد واحملافظات 
وقـال بـيـان عـلى هـامش اجـتـمـاع رسمـي مع الـشـركة
الـعامة لتصنـيع احلبوب ودائرة الرقـابة التجارية  ان
(الـوزارة سـتدخل طـرفـا في جتـهيـز اخملـابـز واالفران
ــادة الــطــحــ لــلــحــيــلــولــة دون ارتــفــاع االســعـار
ـسـاهـمـة بـتـوفـير كـمـيـات مـن الطـحـ الـى االفران وا
واخملـــابــز تـــتــنـــاسب مـع حــاجـــاتــهـــا). واضــاف ان
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طــالب ذوو الــهـمـم من األهــالي واالطـفــال بــتــفـعــيل الــقــانـون الــذي يــنـظم
حقـوقهم وسيـلتـقي العشـرات من ذوي االحتيـاجات اخلـاصة صبـاح اليوم
وسوي للـمطالبة اخلميس في وقـفة سلمـية بحضـور النائبـة مديحة حـسن ا

دارس وتعزيز مستلزمات احتياجاتهم.  بحق التعليم والقبول في ا
وقال بـيان تلقته (الزمان) أمس (ان الـوقفة ستكون قـرب تمثال شهريار في
واطـن شارع ابـي نؤاس) ودعـا االهالي واالطـفال من اصـحـاب الهـمم وا

ؤازرين الى احلضور بهدف تفعيل قانون 38 لسنة 2013 . ا عادل نوري 

االجالمس مـــتــأثـــرا بــاصـــابــته
بــكـــورونــا.وقـــدم عــبـــد الــله في
بـرقـيــة تـعـزيـة الى جنل الـنـائب
الـــراحل مــــحـــمـــد عـــادل نـــوري
(تلقينا ببالغ احلزن واألسى نبأ
ـغـفـور له والـدكم  وإنـنا وفـاة ا
إذ نـــشـــاطـــركـم األحـــزان بـــهـــذا
ـصـاب اجلـلل  نـعـرب لـكم عن ا
خالـص تعـازينـا). وتـوفي نوري
في محـافظة الـسلـيمانـية  وهو
قــــــيـــــادي ســــــابق فـي االحتـــــاد
االسـالمي الــــــكــــــردســــــتــــــاني 
ومسـؤول مـكتب احلـزب ببـغداد
بـعـد الــتـغـيـيـرات الـتي حـصـلت
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رصــدت وزارة الـصــحـة  اقــبـال
اكــثــر من  54الف مــواطن عــلى
مـراكـز الــتـطـعـيم ضـد كـورونـا 
ــــــنــــــتــــــاشـــــــرة في بــــــغــــــداد ا
واحملافـظات فـيمـا سجـلت نحو
 2639 اصــابـــة مــقـــابل شـــفــاء
 4570 حـالـة وبـواقع  28 وفاة
ــوقف الــوبـائي جــديــدة. واكـد ا
الــيــومي الـــذي اطــلــعـت عــلــيه
(الــــــــــزمـــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحـوصــات اخملــتـبــريــة الـتي
اجرتـها الوزارة لـعيـنات مـشتبه
اصابتها بالـفايروس بلغت اكثر
من  20 الـــفـــا  حـــيـث  رصــد
اصـــابـــة  2639 بـــكـــورونـــا في
عـمـوم احملـافـظـات) واضاف ان
(الــــشــــفـــاء بــــلغ  4570 حــــالـــة
وبــــواقع  28 وفـــــاة جــــديــــدة)
وتــــابع ان (اكــــثــــر من  54 الف
شــخص تـلــقى جــرعـات الــلـقـاح
ــــضــــاد فـي مــــراكــــز الــــوزارة ا
ــــــنـــــــتـــــــشـــــــرة بـــــــبـــــــغــــــداد ا
واحملافـظـات).عزى األمـ الـعام
جملـــــلـس الـــــنـــــواب ســـــيـــــروان
عـبدالـله عـائلـة النـائب الـسابق
عـــــــادل نـــــــوري الـــــــذي وافـــــــاه
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ــركــزي نــاقش مـــحــافظ الــبــنك ا
مصطـفى غالب مـخيف مع وزير
االقـــتـــصـــاد الـــرقـــمي والـــريــادة
تـعـزيز األردني أحـمـد الـهـنـانـدة 
عامالت التجـارة اإللكـترونيـة وا
اليـة الرقميـة. وقال بيـان تلقته ا
(الـزمـان) امس ان (مـخـيف رحب
بالوفد الـضيف  واستـهل اللقاء
االشــادة بــالــعالقــات الــعــراقــيــة
األردنــيــة ومـــا وصــلت إلــيه من
تـــطــور كــبـــيــر خالل الـــســنــوات

اضية)  ا
واضاف احملافظ ان (العالقة ب
ــــركـــــزي وشـــــركــــات الــــبـــــنـك ا
االتـــصــــاالت وتـــكــــنـــولــــوجـــيـــا
علومات باتت أكـثر قوة نتيجة ا
الـتــسـارع الـكـبـيــر الـذي تـشـهـده
مجاالت الصيرفة الرقمية والدفع
اإللــــــكــــــتـــــــروني) واشـــــــار الى
(احلــاجــة لإلفـادة مـن الـتــجــربـة

الـــــرقــــمــــيـــــة في األردن وإدامــــة
الصلة وال سـيما في ظل العالقة
الـتــاريـخـيـة واالقـتــصـاديـة الـتي
تــربط الــبــلــدين). بــدوره  أشــاد
الهناندة باإلجنازات التي حققها
ـــدة ـــركـــزي الــــعـــراقي خالل ا ا
ـــاضـــيــة مـــؤكـــدا (رغــبـــته في ا
الي حتقيق التـكامل في اجملال ا
بـ الـبلـدين وتـعـزيـز الـشـراكات
كن أن ينعكس صرفية الذي  ا
إيجـابًا عـلى الـطرفـ وال سيـما
اجلــالــيـة الــعــراقـيــة في عــمـان)
واضـــاف  ان (بالده مـــســـتـــعــدة
مـكن لـلقـطاع لتـقـد كل الدعـم ا
ـــصــرفـي الــعـــراقي في مـــجــال ا
اخلــــدمــــات الـــرقــــمــــيـــة) ووجه
الهنـاندة (دعوة لـلمحـافظ لزيارة
األردن السـتـكــمـال أطـر الـتـعـاون
واالطالع على التجربة األردنية 
حـــيث رحب مـــخــيف بـــالــدعــوة
ووعد بـتلـبيـتهـا في أقرب فـرصة

كنة). 
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قـبل موعـدا لـلتـقد الى الـدراسات حددت وزارة الـتعـلـيم العـالي والبـحث الـعلـمي  مطـلع الـشهـر ا
ـقبل . وقـالت الوزارة في بـيـان تلـقته (الـزمـان) امس ان (برامج الـدراسات الـعلـيـا للـعام الـدراسي ا
اجـستيـر والدكتـوراه في تخصـصات الطـبية فـتوحة تـتوزع ب شـهادات الدبـلوم العـالي وا الـعليـا ا
والهـنـدسيـة والـعلـوم الـصرفـة والـعـلوم الـزراعـية والـبـيطـريـة والـعلـوم االداريـة واالقتـصـادية والـعـلوم
تطلبات الالزمة وظف وسواهم الى (اكمال ا االنسانية واالجتـماعية) داعيا الراغب بالتقد من ا
ـهارات الـلـغة ا يـتـعلـق بتـقـد الوائـثـاق الـدراسيـة وشـهـادات تطـويـر ا عـلى وفق ضـوابط احملـددة 
االنكـليـزية واحلـاسوب واخـتبـار كفـاءة اللغـة العـربيـة مع مراعـاة فلـسفـة تنـوع االختـصاصات خالل
االمتـحان الـتـنافـسي). بدورهـا  نـفت وزارة التـربيـة صدور تـوصـيات بـشأن الـنـصف الثـاني للـعام
الـدراسي اجلاري.وقالت الـوزارة في بيان تـلقته (الـزمان) امس ان (ما نشـر بشأن صـدور توصيات
خاصة بـالنـصف الثاني لـلعام الـدراسي اجلاري ال صحـة لها وانه ال تـوجد تعـليمـات جديدة تـتعلق
ناهج او زيادة عدد الكات التدريسية او الغاء العطل او تكييف ا بتوقيتات الـدوام الرسمي للطلبة وا
أيـام الـدوام). كمـا ردت الـوزارة على تـسـريب اسـئلـة االمـتحـانـات الـتمـهـيديـة لـطـلبـة اخلـارجي.وقال
ـتحـدث الـرسمي بـاسم الــوزارة حيـدر فـاروق في تصـريح امس إن (مـا يـشاع عن تـسـريب أسئـلة ا
ـكن تسريبها االمـتحانات التـمهيدية عار عن الـصحة كون الوزارة تعـد األسئلة بطـريقة مؤمنة وال 
ــرشـحــات الــتي تـنــشــرهـا مــواقع إلـــكــتـــرونـــيــة هــي أصــال ضــمـن مـطــلــقـا) واشــار الى ان (ا
ـقرر لـكل مرحـلة دراسـية) داعـيا الـطلـبة إلى (اتـباع حل الـتمارين ـنهاج ا ـوجــودة با الــتـمــاريـن ا
رشـحات كـونها تـتضـمن استفـهامـات ألغلب وحـدات الكتـاب الواحد نـاهج بدالً من شــراء هذه ا با
نهاج) كـما أن التمـارين تهيئ لـه رؤيـة واضـحــة عـن األسئلة االمـتحانية وتـسهل عليه حـفظ وفهم ا
ـرشـحـات حتت مـسـمى أسـئـلـة مـبـيــنـا ان (الــــوزارة غــيــر مــســؤولــة عـن أي مـوقع يـروج ويـبــيع ا
واقع لكـونها وهمية وغير صحيحة كما ثل هذه ا مسربة) مشددا عـلى (ضرورة عدم اتباع الطلبة 
أنهـا تضيع فـرصة النجـاح عليهم مـن خـالل تـشتيتـهم فكريا فـضال عن استنزافـهم ماديا). وكـانـت
قـد انـتـشـرت بـدايــة الـشـهـر الـجاري مـواقـع إلكترونية تـستقطب الدارس من الطلبة اخلارجي
لبيـعهم ما تـدعي أنـه أسئلـة االمتحـانات التـمهيـدية للـعام الدراسي  حـيث يــصــل ســعـــر نـسـخـة
ـــرشـــحــات مــن األســئــلـة لــلــمـادة الـــواحــدة  20 ألــف ديـــنـــار فـيــمــا يــتـم بيـع الـنــســخـة ا
ا اثار ذلك مـنـهـا مــع األجــوبــة والــحــل الـنـمـوذجـي جـاهـزة للحفظ بسعر  35 ألــف ديـنـار  
 اسـتغراب اخملتصـ في الشأن التـربوي على أن ما يبث عـبرها هـو أسئـلة عشوائيـة وهمية أعـدت

مـن قبل  أشخاص غير معروف توهم الطلبة بأنها اسئلة وزارية.
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ـيـاه في نـاحـية أصـدر محـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابر الـعـطـا تـوضـيـحا بـشـأن ازمـة شح ا
ـدائن. وقال العطـا في بيان تـلقته (الزمـان) امس إن (احملافظة النهروان الـتابعـة لقضاء ا
ـالـيـة لـلـشــروع في تـنـفـيـذ مـشـروع خط ـالي من وزارة ا بــانـتـظـار اطالق الـتـخـصـيـص ا
تد من نـهر دجلة ياه في الـناحيـة الذي  الطوار الذي اقـترحته لـلحد من ازمة نـقص ا

وصوال الى بحيرة النهروان في تقاطع  9 نيسان).
شروع خالل وأضاف أنه (سيتم تنفيذ ا
مـــدة  120 يـــومــــا ومـــعــــاجلـــة االزمـــة
ـوجـودة في الـناحـيـة في حـال تـوقيع ا
ـالـيـة الـوزارة كــتـاب الـتـخــصـيـصــات ا
لـلـمـشــروع) وتـابع أن (تـنـفـيـذ مـشـروع
عاجلة خط الطوار هو احلل االنسب 
نطقـة والسيما أن مـحافظة االزمـة في ا
تعـلقة بـغداد استـكملت كل االجـراءات ا
ــبــالغ اخلــاصــة ــشــروع ورصـــدت ا بــا
بـتـنـفــيـذه مع اضـافـة جـهـود اخـرى من
مــديـرتي بــلــديـات ومــجــاري مـحــافــظـة
بـغداد ليتنسى اسـتكماله بوقتٍ قياسي
ـيـاه). واعـلـنت وانـهـاء مـشـكـلـة نـقص ا
احملافظة تقدم مراحل العمل في مشروع
ـركزي سـعة  4000 مـتر مـاءاحملمـودية ا
مـكـعب ووصول نـسـبة االجنـاز فيه إلى
ئة. وقال العطا خالل تفقده نحو  50 بـا
ـشـروع انه (وجه بـاالسـراع في تـنـفـيذ ا
ـواد الـعــقـود االسـتــيـراديـة وجتــهـيـز ا
ـتعلقة بـالكهروميـكانيكيـة من ضمنها ا
ضـخات وكـاسـحة االطـيان مـنظـومـة ا
ومــنــظــومــات الــشب والــكــلــور وكــذلك
االنـابـيب اخلاصـة بـالربط الـداخـلي ب

لـتـوجـيـهـات وزيـر الـنـقل نـاصـر حـسـ
بـندر الشـبلي بضرورة االنـفتاح الواسع
ــا يـــخــدم عــلـى مــؤســـســات الـــدولـــة 
ـصلحة العامة واالرتقاء بعمل الوزارة ا
ا وتشكيالتها وايجاد منافذ تسويقية 
ـادي للـشركة ردود ا يـهدف إلى زيـادة ا
 تـقــد شـرحـاً مـفـصـالً عن إمـكـانـيـة
الــشــركــة عــلى تــنــفــيــذ أعــمــال الــطـرق
واجلـسور لوجود معـامل تخصصية في
هـذا اجملـال مـنـهـا مـعـمل الـكيـردرات في
ابــو غـريـب ووحـدة حــفــر ودق الـركــائـز
الــتي حتــتــوي عــلى مــكــائـن حــفـر ودق
انية الـصنع) داعيا (مدير عام حـديثة أ
ــعــامل الــطــرق واجلــســور إلى زيــارة ا
واإلطالع عن كـثب عليها واالستفادة من
ــتــراكـــمــة لــدى مــهــنــدسي اخلــبــرات ا

الشركة). 
 U¹UHM « jKš

وحـذرت مــديـريـة الـبــيـئـة في مــحـافـظـة
ـــصـــابــ ديـــالى من خـــلط نـــفـــايـــات ا
ـنازل  مـشيرا ان بـكورونـا مع نفـايات ا
ذلك يـتـسـبب في انـتـشـار الـوبـاء.  وقـال
مــديـــر بـــيــئـــة ديــالـى عــبـــدالـــله هــادي
الـــشـــمـــري  لـ(الـــزمـــان) ان (اإلصـــابـــة
بـفــيـروس كـورونـا تــنـتـقل عــبـر وسـائل
صاب رضى ا مـتعددة ومنها نفايات ا
ـصـاب   حـيث ان مـعـظم األشخـاص ا
بـعدوى فيـروس كورونا  يحـصلون على
ــنـزل  االمــر الـذي يـؤدي عالجــهم في ا
بـان  تـكون الـنفـايـات الطـبـية جـنـبًا إلى
ـنزلية تهديـدا للبيئة جـنب مع القمامة ا

وصـحــة اإلنـسـان). واضــاف الـشـمـري 
نازل انه (من اخلـطأ رميها مع نفايات ا
ـطـامـر) مشـيـرا الى انـها ونـقـلهـا الى ا
(تـؤدي الى انتقال اإلصابات الى اخرين
سـواء الى عمال الـنظافـة اثناء نـقلها او
من خالل مـــا يــســمى بــالـــنــبــاشــة وهم
ــطـامــر). ودعـا بــسـطــاء يـعــلـمــون في ا
ـواطـنـ  ان  (يـكون الـشـمـري جـميع ا
لـديهم وعي صـحي ودراية تـامة بـجميع
ـتعـلـقـة بالـوقـاية الـصـحـية من االمـور ا
االمـراض الوبائية ومـنها وباء كورونا 
ـئـات من ابـنـاءنا). الـذي راح ضـحـيته ا
ومن جـانب آخـر قـال مـدير بـيـئـة ديالى
ان (فـرقا مـختـصة في دائـرة بيـئة ديالى
اجــرت اكــثــر من  500 فـــحص مــيــداني
ـنـاطق مــتـرامـيـة بـعـضــهـا مـعـسـكـرات
والــبـعض االخــر مــنـاطـق قـصــفت بــعـد
 2003  بـاإلضــافـة الى سـكـراب الـدوائـر
والــقــطــاع اخلــاص من اجل االســتــدالل
عـلى اي مواد ملوثة اشـعاعيا). واضاف
الــشـمــري ان (نـتــائج كل الــفـحــوصـات
ســلــبـــيــة اي عــدم وجـــود اي مــلــوثــات
اشـعاعية)  مبينـا أن  (عمليات الفحص
تــعــتـمــد اجــهــزة مــتــطــورة في قــيــاسـا

ي). ؤشرات وفق االطار العا ا
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واشـار الى ان ( اي مـنـطـقـة يـشك بـانـها
مـلــوثــة او تـصل شــكـوى حــيــالـهــا يـتم
ارسـال فرق مخـتصة الـيها بـشكل فوري
إلجـــراء الــفـــحـــوصـــات واالخـــتـــبــارات
ـعتـمدة من اجل الـوصول الى الـنتائج ا

مـنظـومـات التـرسيـب والفـلتـرة واخلزان
ــقــرر اجنــاز االرضي) وتـــابع انه (من ا
ـشـروع نـهــايـة الـعـام اجلـاري لـيـكـون ا
ياه في مناطق عاجلة شح ا بـادرة خير 
احملـمـوديــة والـلـطـيــفـيـة والـيــوسـفـيـة).
الكـات الــفـنـيــة بـاحملــافـظـة وتـواصـل ا
اعــمــال إكـــســاء مــنـــاطق الــبـــو عــلــوان
ـسـارة ورحيم والـشـيحـة واحلالبـسة وا
ـسـافـة تـصل ـيـطـة  احلـسـنـاوي ومــر
نــحـو  25  الف مــتــر مـربع فـي نـاحــيـة
عـكركـوف بقـضاء ابي غـريب. وقال بـيان
ان (هـناك مشـاريع مُسـتأنفـة مثل طريق
نطقة الشعلة ابـراهيم بن علي الرابط 
بــنـحـو  18 كـيــلـومـتــر مع اعـمـال انـارة
وتـخطـيط وتصلـيح االسيـجة فضال عن
مـشروع طـريق ابو غريب الـشعـلة بواقع
اكـثر من  4.5 كـيـلـومتـر مـربع). من جـهة
اخـرى بـحـثت الـشـركـة الـعـامـة لـتـنـفـيـذ
ـديــر الـعـام كـر ـشـاريـع مـتـمـثــلـة بـا ا
اجلـابـري  مع مـدير عـام الـشـركة الـعـامة
آفـاق لــلـطـرق واجلــسـور حــسـ كــاظم 
ــشـتــرك. وقـال اجلــابـري في الــتـعـاون ا
بـيان تـلقـته (الزمـان) امس انه (استـناداً

واضـــاف ان (احملـــافظ وجه بـــاالهــتـــمــام
ـواصـفـات بـاإلعــمـال وتـنـفـيـذهـا حـسب ا
ـطلـوبة).   مشـدداً على (ضرورة تـكثيف ا
اجلـهود ومـضاعـفة العـمل من اجل اجناز
ـشاريع بالـوقت احملدد ألهمـيتهـا كونها ا
ـيسـاني). وأوعز ـواطن ا تـصب خلـدمة ا
دواي الــفــرق الــبــلــديــة بــاإلســتـمــرار في

أعمال إكساء طريق عمارة- بغداد.
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تــفــقــد مــحــافظ مــيــســان عــلي دواي الزم
ــشــاريع في مــركــز مــيــدانــيـــاً عــدداً من ا
احملـافظـة وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس
ان (جـولـة احملافظ شـملت مـشروع تـنفـيذ
شــبــكـة مــجــاري حي الــقـضــاة ومــشـروع
ـسـتشـفى اجلـراحي وعدد تـأهـيل شارع ا

دارس).  من مشاريع ا
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كثيرا مانسمع بقانون ( من اين لك هذا)  الكثير ينادي به .
ماهو هذا القانون ? على من يُطَبَق ? و هل يُطَبَق?

ـصادقة عليه في الثالث من شباط عام 2018 اقره مجلس النواب لكنه لم يطبق تمت ا
حلد االن .

 اذ يعتـبر هذا القانون كل موظف حصل على اموال تفوق راتبه اثناء اخلدمة دون ان
يكون له مصدر قانوني اخر كسب غير مشروع .

ويعاقب باحلبس وبغرامة التقل عن عشرة مالي دينار عراقي.
 بات وشـيكـا وليس بـاحللـم ... لو انـنا اسـتخـدمنـا التـكـنلـوجيـا الرقـميـة  جند ان من
ـصرفيـة للـتخلص من االفـضل هو تطـبيق قـانوناً رديـفا عن طـريق إستـخدام العـلوم ا
صادر غير ستشري ومبالغ العموالت من العقود وتعدد الرواتب وا مشكلـة الفساد ا

مشروعة االخرى
خالصة الفكرة....

ـالي الوطـني يـشبه ال ان يـكون لـكل مـواطن رقم مصـرفي مـوحد يـطـلق عـليه الـرقم ا
ركـزيـة في هـذه احلـالة ـديـريـة الـضرائـب ا ـركزي او   ipan يـكـون مـكـشوف لـلـبـنك ا
سيكون حـساب الفـرد مراقب  يسـتحصل منه الـضرائب وفق اليـة معيـنة على الدخل
عفي قيم ألكثر من سبعة اشهر بـالسنة ويكون الدخل الشهري ا الشهري لـلمواطن ا
من اي ضـريبـة كـحـد ادنى هو  3 مـلـيـون فمـا دون يـاخـذ بالـتـصـاعـد وصوال الى 50

ئة للمبالغ العالية جدا التي حتدد وتنظم بقانون .. با
نعدمة مستثنى من الضريبة . بذلك سوف يكون الفرد من الطبقة الوسطى وا

هــذا الــنــظــام قـد يُــرجع مــا مــقـداره 25 مــلــيـار دوالر ســنــويـا
للميزانية على اقل تقدير ....

متى  ماتـوفرت إرادة سيـاسيـة للتـطبيق فـان الدولة سـتقضي
على نصف الفساد .

{ مهندس استشاري

شاريع اخلدمية bIHð∫ محافظ ميسان يتفقد ا
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سلحة السيد مصطفى الكاظمي  الى/  القائد العام للقوات ا
م / شكوى 

السالم عليكم و رحمة الله وبركاته 
اهـالي منطقـة اليرموك في بغـداد يتعرضـون الى ضغوطات و تهـديدات بالتـصفية من قبل
مـجـامـيع ارهـابـيـة مـنـفـلـته حتـاول االسـتـحـواذ عـلى اراضي تـابـعـة لالهـالي وحتـويـله الى
قطع مشـروع استثماري جلـهات سياسيـة تمتلك اجنـحة مسلحـة منفلته .و بـعد متابعـتنا 
فـيديو يوثق االعـتداء  اثناء تصـوير التقريـر الذي اعدته القـناة االعالمية ثبت لـدينا دقة ما
وصل لنا من منـاشدات االهالي .نتوسم خير بـكم دولة الرئيس السيـد مصطفى الكاظمي

لف و انصافهم . وانتم اهل لها. تابعة ا
https://youtu.be/J5yU3-lUjaU

وطـمأنة الراي العام). فيـما قال قائممقام
قــضـــاء بــعـــقــوبـــة عـــبــدالـــله احلـــيــالي
ــشـاريع لــ(الــزمـان) ان  (لــعـنــة تـلــكـؤ ا
االسـتــراتـيــجـيـة فـي الـبـعــد اخلـدمي في

بـعقوبـة وضواحـيها التـزال حاضرة رغم
ـشــاريع في انــهــاء نـقص اهــمـيــة تــلك ا
اخلـــدمــــات آلالف الـــعــــوائل).  واضـــاف
احلــيـالـي ان (مـشــاريع خــدمــيـة مــهــمـة
تـصل قـيـمـتـهـا الى اكـثر من  200 مـلـيـار
ديـنار مـتلكـأ العـمل بهـا منـذ اكثر من 10
ســنـوات مــتـتــالـيــة وحتـولت الى مــجـرد
اطالل ابـــرزهــا مـــشــروع مـــجــاري غــرب
بــعــقــوبــة ومــحــطــة اســالــة بــني ســعــد
واجملـمع السكني في الكاطون) مبينا ان
 (تـلـكؤ الـعـمل تسـبب في خـسائـر مـادية
هـائلـة   ناهـيك عن االضرار الـتي حلقت
).  واشـار الى (ضرورة احياء واطن بـا
شاريـع التي تشـكل مسارات مـهمة تـلك ا
في الـبعد اخلدمي خلدمة األف العوائل)
ــشــاريع مــشــيــرا الى ان  ( بـــقــاء تــلك ا
فــتـــرات زمــنـــيــة اخــرى دون حـــسم امــر

يحتاج الى تدخل من اعلى اجلهات).
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مـديـر عـام الـشـركـة ان (اهـتـمـام معـالي
الـوزيـر و مـديـر عـام الـشـركـة بـضروره
ـعـوقـات وفق الـضـوابط الـتي تـذلــيل ا
اعـتمدت  و تقـد حلوال عاجـلة التوثر
عــــلى الــــطـــرفــــ الســـيــــمــــا نـــســــبـــة
ـئـة). ـثـبـته  58.5 بـا االسـتـخالص و ا
واكــد جـبــر في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
امـس ان (االدارة الــــعــــامــــة ومن خالل
ـركـزية لـلـتسـويق و االقـسام الـلـجنـة ا
ذات الـعالقة تعمل جاهدة من اجل دعم
اصـــحــاب اجملــارش االهــلـــيــة كــونــهم
الـشـريك االسـاسي لـلـشـركـة).  واخـتتم
ـديـر الـعـام لـلـشـوون الـفـنـيـة مـعــاون ا
الحــظـات واالفـكـار الـتي ســنـنـقل كل ا
طـرحت ليتم مـناقشتـها من قبل الـلجنة

ركزية للتسويق. ا

واكـــدت وزارة الــتـــجــارة ان وفـــد فــني
بــرئــاســة مــعـاون مــديــر عــام الــشــركـة
الـعامة لتجارة احلبوب للشوون الفنية
حـــيــدر نــوري جـــبــر الــتـــقى اصــحــاب
اجملـارش االهـلـية في مـحـافظـة الـنجف
الطالعهم على اليات و ضوابط التعاقد

لتصنيع الرز هذا العام.
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ـدير الـعام خالل و اسـتـعرض مـعاون ا
الـلــقـاء والـذي حـضـره مـعـاون مـحـافظ
الـنجف هاشم الكـرعاوي ان (الغاية من
ـشاكل التصـنيعية الـلقاء هو مـناقشة ا
التي ادت الى عزوف اصحاب اجملارش
االهــلـيــة عن الـتــعـاقــد و االلـيــات الـتي
ـشــاكل الــتي ــكن ان تــخــتــزل هــذه ا
حــالـت دون الــتــعــاقــد).  واكــد مــعـاون

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «
أتـلـفت فـرق الـرقابـة الـصـحـية الـتـابـعة
الى قــطـاع الـنـجف اجلـنـوبي  كـمـيـات
واد الغذائية غير الصاحلة كبيرة من ا
لإلسـتهالك البـشري  في حملـة صحية
لــهــا في مــنــطـقــة أســواق اجلــمــلـة في

الرضوية .
 وقــال مـــديــر الــرقــابــة الـــصــحــيــة في
الـقـطاع رشـاد الـكعـبي أمس أن (الـفرق
الــصـحــيـة عــثـرت عـلـى مـامـجــمـوعه 8
ــواد الـغــذائـيــة مـخــتـلــفـة أطــنـان من ا
ستوردة ناشيء احمللـية وا االنـواع وا
ـا فـيـهـا كـمـيـات كـبـيـرة من الـلـحوم  
ـــوجب احملـــلـــيـــة  وقـــد  إتالفـــهــا 
مــحـاضــر اتالف أصـولـيــة في مـنــطـقـة

الطمر الصحي).
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nKð∫ الرقابة تعاين مواد غذائية تالفة في النجف
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كربالء

اضي عنـدما اطلق البعثـيون سياسة التـقشف لم تتاثر اسعار في سبعيـنيات القرن ا
الي على النـاس لسنوات  وفي عام 2016 واد الغـذائية االساسيـة رغم التضيـيق ا ا
يا ولـتغـطية ـواجهة انـهيـار اسعار الـنفط عـا عنـدما اعلـن العبـادي سيـاسة التـقشف 
واد االساسية النها قوت الفقير كلفة احلـرب على داعش في حينها لم تتاثر اسعار ا
ومـصدر مـهم من مـصـادر الـتواصل والـرعـايـة ب الـدولـة - االم والـشـعب االبن بكل
فئاته ومدخال لالستقرار واحلفاظ على نسيج اجملتمع وكرامة وقوت الفقراء بالذات.
لـكننـا اليوم نـشهـد ارتفاعـا كبيـرا في اسعـار السلع االسـاسيـة رغم تعاظم الـعائدات
النفطـية التي قارب سعر برميلها التسع دوالرا واكثر  فاين الرقابة احلكومية على

األسعار? وأين دورها في دعم السلع الغذائية االساسية وايقاف ارتفاعها?.
لألسف كل ما تـقدم اخـتفى  فمـنذ بدايـة العام 2021 الـتي اطلق فيـها رئيس الوزراء
تـوسطة الى الكـاظمي الـورقة الـبيـضاء والدنـيا اسـودت بوجه ابـناء البـلد من طـبقـته ا
سـواده االكبـر من الفقـراء... فالورقـة البـيضاء الـتي رفعت سـعر الدوالر تـضمنت في
مقابلـه دعما للفـقراء لم يشهـدوا منه سوى خمـس سالت غذائية الكـثر من عام واكثر
ـا توزعه احلكومة بـعد ان نخرها الـفساد مثـلما حدث لسـابقتها موادها غير مـطابقة 
واد الـغذائية الـبطاقـة التمويـنية... والـيوم تشهـد االسواق ارتفاعـا كبيـرا في اسعار ا
االساسية قـوت الفقيـر من طح وسكـر ورز وبشكل جنـوني له تداعيات كـارثية على
شعب عدد سكانه 41 مليـونا فيه اكثر من خمسة مالي يتيم واكثر من مليون أرملة
واكـثـر من مـلـيـون مـعـوق وقـرابـة اربـعـة مـاليـ عـاطل عن الـعـمل وفـقـا الحـصـائـيـات
رسميـة  فهل يجوز ان نطبق إصالحات اقتصاديـة على قوت الفقراء لسنوات ونترك

حيتان الفساد!!!?.
انها رسـالة مفتوحة الى السـيد الكاظمي والى كل من يهمه امر
غـلوب على أمـره   نشـد على ايدي كل من سكـ ا الشـعب ا
يـريد االصـالح االقتصـادي ومحـاربة الـفسـاد لكن الـتفـتوا الى

الفقراء الن اسعار الغذاء اصبحت اعلى من ايام احلصار.

محمد جابر العطا

”U³Ž tK «b³Ž

 W¹UJ(« Ác¼

كلمات على ضفاف احلدث

السليمانية

نـطقة  عانـت من ظلم (الـسيـد األقطـاع) الذي اجملـتمع الـكُردي  كجـميع مـجتـمعـات ا
يسمى عندهم (آغا)  ففي اية منطقة كانت واقعة حتت سيطرة (أالغا) كل شيء مباح
ـة التغـتـفر  فـيروى : في ـكـانته و أسـرته جـر له والسـرته  وإألقـتـراب بأي سـوء له و
ناطق  و(آغا  –سيد الـقوم) وفي أحـد أالعياد عـندمـا أصطف النـاس ليـقدموا أحـد ا
الـتـهـاني عن طـريق (تـقـبـيل الـيد)  فـكـان راعي الـقـرية مـعه إبـنه فـتـكـرم آالغـا وأهدى
ـوافـقة مـن (آالغـا) مدرسـة في –طـاقـيـة) إلى الـطـفل ! ومـرت األيـام وفـتح  (عـرقـج
دينة درسة  وأكمل مـرحلة اإلبتدائية بنجاح وذهب إلى ا القرية  ودخل إبن الراعي ا
ـديـنة فـتح الـولـد عـيـنه وشعـر بـأن الـوعي هـوطريق ـتـوسـطة  وفي ا الكمـال مـرحـلة ا
اخلالص من جــبـروت اآلغـا  وفي أحــد االيـام وهـو في زيــارة اآلهل في الـقــريـة وهـو
يـسـيـر مع والــده صـادف مـوكب اآلغـا يـتـجـول والـنـاس يـسـلــمـون عـلـيه بـتـقـبـيل الـيـد
وبـخشوع  عنـدما وصل الـراعي إلى آالغا و قـبل يده وآمـر اإلبن ليـفعل كذلك  ولـكنه
وكب  وفي مـساء ذلك اليوم وكب وترك الوالد وا رفض ولم يقـبل اليد بل ابتعـد عن ا
حـضـر إثـنـان من خـدم اآلغـا وجـلـبـو الـراعي وإبـنـه إلى (الـديـوه خـان) ... واآلغـا بدء
ـاذا يــحـاسب الــولـد ويــذكـره بــالـيــوم الـذي اهـداه (الــطـاقــيـة) قــائالً وبـعــصـبــيـة : ( 
الحتتـرمني ألَستَ الوحـيد الذي اهديـتكَ طاقية ‘حتـى لو جوعان عـطشان ? ولكن اني
اهـديتك طـاقية  ابوك يـرعى غنـمي ويتـعب صحـيح ? ولكن أني اهـديتك طـاقية  بـيتكم
صغيـر وانتم عائلـة كبيرة ولكـن أنا أهديتكَ طـاقية .......ألخ) وهكـذا كان آالغا يؤشر
كل مأسي حياة الولد وعائلته كأن لسان حاله يقول رغم كل ذلك والني أهديتكَ طاقية
وأنت طفل علـيك و والدك والعـائلة كلـها ان تبـقون مُديـن وخاضـع لي ....! تذكرت
هـذه احلـكـايـة بـعـد أن مـرت سـنـوات وسـنـوات وتـغـيرت الـكـثـيـر من األمـور فـي حـياة
اجملـتمـعات والـشعوب  ولكن الـغريب في مـراجعـة مراحل الـتغـييرات  وانـتهـاء عصر
جـموعـة من االقطـاعيـات على إالقـطاع الـصغـير  ابـتلى الـناس والـعبـاد في الـبدايـة 
مستـوى الكون وكـان الصراع يـدور حتت عنوان (احلـرب الباردة!) مع أن في الـكثير
ذابح اجلماعيـة تندم لها جـب اإلنسانية من مناطق الـعالم دارت احلروب الدمويـة وا
ة يديرها أقطاعي كبـير يسمى إالمبراطورية األمريكية إلى أن وصلنا إلى عـصر العو
و إدارتـهـا تــشـجع حتـويل الـعــالم إلى واحه مـبـاحـه أمـام كل من له إمـكــانـيـة حتـقـيق
ـة ) بـإجتـاه تـقـويض كل مـعـاني الـسـيادة مـايـريـد دون رقيب  وتـروج لـ (مـعنـى العـو
الـوطنيـة للدول  حـتى الدعـوة إلى إعادة الـنظـر في مفـهوم الدولـة الوطـنيـة والعمل من
ـيـادين ودفـعـها أجل إعـفاءهـا من بـعض الـصالحـيـات أو حتـجـيم دورهـا في بـعض ا
تحدة لالمتثـال وإالنسجام مع الـنموذج الكـونى (واليعنى هذا الـنموذج إال الواليـات ا
األمريـكية !!) في اجملال السيـاسي و اإلقتصادي واإلجتماعي  إلى حتـذير العالم من
الـتـراخي في فن الـتـعـامـل مع ظـاهـرة (الـصـحـوة الـديـنــيـة ) في الـعـالم وتـهـديـد هـذه
ن اليلتزم عـاصرة في حرية اإلختيار) والويل  الصحوة لـ (حـضارة الفكر البشرية ا
وارد الطبيعية فيها على وجه لهذا اإلنفتاح في عالم اجلنوب عموماً و الدول الغنية با
اخلـصوص  وأتـذكـر أنه وبعـد إحتالل الـعراق كـيف كانت تـهتم إدارة اإلحـتالل بعـقد
ـغـلـقـة  غسل الـنـدوات لـبعـض النـخب الـشـبـابيـة دربـهم قـبل اإلحـتالل في الـغرف ا
واجهة دماغهم من كل مـعاني االنتماء الوطني و كانوا يتحـدثون (للجمهور) أن يَعوُا 
أي محـاولـة الحـياء روح الـوطـنـية الـكالسـكـية فـي العـراق !! مع ذلك تـرك الـعراق في
ا فعله اتون الـصراعات الطائفـية وبدعة احملاصصة  مشابـهاً تصرفاتها الـوحشية 
االقطاعي مـتاباهياً بـأنها (لبس الـعراق طاقية الـتحرير ) !! وفتح

اقصر طريق لنهب طويل األمد .
فيد: { ومختصر ا

إذا كـان قانـون الـفيـزيـاء يقـول: إن الـضغط يـولـد االنفـجار
فقانـون االجتماع يقول: إن الضغط يـولد النفاق االجتماعي

/ خبير في علم االجتماع 
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ــائــيـة مــهـدي ـوارد ا تــفـقــد وزيــر ا
رشـيـد احلـمــداني  أعـمـال الـتـأهـيل
اجلـاريـة من قـبل تـشـكـيالت الـوزارة
ـــحــطـــة ضخ اســـفل اخلـــالص في

محافظة ديالى. 
وأكد احلـمداني في بـيان تـلقته الــ (
الـزمــان )  أن  ( هــذه الـزيــارة تـأتي
ــيـدانـيـة ضـمن الــزيـارات الـدوريـة ا
تابـعة أعـمال تشـكيالت الوزارة في
عـمـوم احملـافـظـات ومـنـهـا مـحـافـظـة
ديــالى الــتي تـأثــرت كــثـيــرا بــنـقص
ــيـــاه بــســبب قـــطع اجلــارة إيــران ا
شـتـركة الـتي تـغذي اغلـب الروافـد ا
ا حوض حـمـرين بدرجـة االسـاس 
أثــار سـلـبــا عـلى الــكـمــيـات الـواردة

للمحافظة) . 
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ــعـاجلــات الـتي  وبـ   أن  ( أهم ا
ــعـاجلــة الـشــحـة تــنـفــذهــا الـوزارة 
ــائــيـة في احملــافــظـة هــو مــشـروع ا
ــيــاه من نـــهــر دجــلــة عن إيـــصــال ا
طـريق مــحـطـة ضـخ اسـفل اخلـالص
وعبر قناة أنـبوبية ناقـلة للمياه إلى
نــهـر خــريـســان داخل مـركــز مـديــنـة
يـاه فيـها بعـقوبـة لـتعـزيز اسـاالت ا
والــــتي تــــخـــدم أكــــثـــر من 450الف
نسمـة فضال عن أرواء البـسات في

ناطق من احملافظة ) .  تلك ا
 وأوعــز  ( بــتـــأهــيل احملــطــة ضــمن
تـوقــيـتـاتـهـا الـزمـنــيـة ألنـهـا تـعـتـبـر
الشـريـان احليـويـة لتـغذيـة مـحافـظة
ـــيـــاه اخلــــام في الـــوقت ديــــالى بـــا

احلاضر   كـما واستـمع الوزير إلى
ـعـوقــات في الـعـمل ـشــاكل وا أهم ا
مـوجـهـا بـإيـجـاد احلـلـول الـسـريـعـة
والــنـاجــعـة لــهـا ضـمـن االمـكــانـيـات
ـؤشرات ـتاحـة ) . وأضـاف أن  ( ا ا
االولـية بـالـنـسبـة لالمـطـار واخلزين
ــــائي مـــؤشــــرات جـــيـــدة وســـوف ا
ـــوسم تـــنـــعـــكـس إيـــجـــابـــا عــــلى ا
الــــصــــيـــفـي الــــقــــادم  مــــؤكـــدا  أن
نـبع في تـأم بـاحـثـات مع دول ا ا
ـائيـة تسيـر بصورة حصـة العراق ا
مرضية وضـمن الطمـوح وخصوصا
بعد الزيارة أالخيرة إلى اجلمهورية
الـعـربـيـة الـسـوريـة من أجل تـوحـيـد
سـتقـبلـية لـتأم واقف والـرؤى ا ا
ـنـصـفة ائـيـة الـعادل وا احلـصص ا

نبع ) .  مع دول ا
الى ذلك اقــر رئــيس مــجــلس قــضـاء
قدادية السابق عدنان التميمي  لــ ا
( الزمـان ) بأن  ( الـدوالر لعـنة شلت
االسـواق في كـل الـقـطـاعــات ومـنـهـا
ـثل داينـمو االقـتصاد البـناء الذي 
احمللي كونه يـوفر فرص عـمل كثيرة

للعاطل ) . 
ــئـة  وأوضح أن  ( اكــثــر من 50 بــا
ــقــداديـة ــنــازل اجلــديــدة في ا من ا
ـثال تـوقف الـعمل بـها علـى سبـيل ا
لـعـدم قــدرة اصـحـابـهــا عـلى تـمـويل
بقـية مـراحل البـناء الرتـفاع الـتكـلفة
عدالت عالية بسبب ارتفاع اسعار

واد االساسية ) .  ا
ومن جـانب آخـر قـال رئـيس االحتـاد
احملـلي لـلـجـمـعـيـات الـفالحـيـة  رعـد

ان (  لـعـنـة الـتـمـيــمي لــ ( الـزمـان ) 
اجلفـاف التي تـضرب ديـالى منذ 10
اشــهــر انــعـكــست بــشــكل الفت عــلى
قــطـاع تــربـيـة االســمـاك والــتي تـدار
اغـــلــبــهــا من مــزارعــ اســتــثــمــروا
امــوالـهم بـهــا في مـحـاولــة لـتـغــيـيـر
مــصــادر رزقــهم بــعــد االنــتــكــاســات
ــتــكـــررة في قــطــاع الــزراعــة خالل ا

اضية ) . السنوات ا
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واضاف الـتمـيـمي ان ( ديالى فـقدت
ـــئـــة مـن انـــتـــاج بـــحـــيـــرات 50 بـــا
االســمـــاك بــســـبب لــعـــنــة اجلـــفــاف
وستـفـقد مـا تبـقى في غـضون اشـهر
مـعـدودة بـســبب تـفـاقم االزمـة وعـدم
ـيـاه بـاالضـافـة الـقـدرة عـلى تـامـ ا
الى ان اغلب محطات انتاج االسماك
في االنــهــر الــرئـيــســيــة هي االخـرى
ـيـاه بـدات بــالـتـوقـف مع انـحـســار ا

عدالت عالية ) .
ا واشـار الى ان ( لـعـنـة اجلـفـاف ر
ستـقضي عـلى قطـاع تربـية االسـماك
الـذي وصل الى مـرحـلـة االكـتفـاء في
السنوات االخيرة بديالى وساهم في
تـوفــيـر االف الـفـرص لـلــعـاطـلـ عن

العمل ) . 
وفي قـضاء بـعـقـوبة قـال قـائـمقـامـها
عبـد الـله احليـالي لــ ( الـزمان )  ان
( االدارة احملــلـيــة اســتـطــاعت وضع
الـيـد عـلى اراضي في اطـراف قـضـاء
بعـقوبة مـركز محـافظـة ديالى حاول
مـتنـفـذون االستـيالء عـليـهـا وبيـعـها

للمواطن ) .  

واشار الى ان   ( االراضي  اتخاذ
االجراءات القانـونية بهـا وحتديدها
لــتــوزيــعــهــا عــلى شــريــحـة جــرحى
االجــهـزة االمــنــيـة بــواسـطــة بـلــديـة
بـعـقـوبـة ) .  وفي وقت سـابق طـالب
مـــســؤولــون مـــحــلــيـــون في ديــالى

نستير U—…∫ عكاب السالم في مدينة ا “

جــهــزت من مــخــزن االحــتــيــاطــيـة
عـدد/3 أيــضــا بــحـيـث يــجـهــز كل
قـــاطع بـــيــتــ لـــتــوزيـع األحــمــال
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اكدت وزارة الـتجارة تـنفـيذ مواقع
الـشـركـة الـعـامـة لـتـجـارة احلـبوب
تــوجـيه مــديـر عــام الــشـركــة الـذي
اعلنه خالل لـقاء وزير الـتجارة مع
مــــدراء فـــــروع شـــــركــــتـي جتــــارة
احلـــبـــوب و تـــصـــنـــيع احلـــبـــوب
وفـروع دائـرة الـرقابـة الـتـجـارية و
شـترك ـاليـة بـاهمـية الـتـنسـيق ا ا
فـيـمـا بـ فـروع الـشـركـات لـتـذليل
ـعـوقــات و الـعـقــبـات الـتي كـافــة ا

تواجه عمل الشركت  . 
وقـال مــديـر عــام الـشــركـة الــعـامـة
ـهـنـدس بـاسم لــتـجـارة احلـبـوب ا

ا  نـعـيم الـعـكـيـلي انه (تـنـفـيـذا 
ـــشـــتـــرك طـــرحه خـالل الـــلـــقـــاء ا
لشـركتي جتارة احلـبوب وتـصنيع
احلـبـوب و فـروع الـرقابـة بـاهـمـية
الـتـنـسـبق وتـشـكـيل فـرق مـتـابـعـة
مـــــابـــــ فـــــروع الــــشـــــركـــــات في
احملـــافـــظـــات بـــاشـــر مـــديـــر فــرع
شــركـــتــنـــا في كــركـــوك بــتــنـــفــيــذ
الــتـوجــيه و عــقـد اول اجــتــمـاع
ـدراء فـروع شـركات مـشـــــــــــتـرك 
جتــــارة احلــــبـــــــوب وتــــصــــنــــيع

احلــبـوب وفـرع الـرقـابه الـتـجـاريـة
ـفــوضــ لـلــمــطـاحن ــدراء ا مع ا

االهلية). 
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(جــرى خالل االجــتـمــاع االول نـقل
مـا اسـتـعـراضه خالل االجـتـمـاع
مع معـالي الوزيـر واهتمـام الوزير
بـــاهــمــيـــة االهــتـــمــام بــالـــطــحــ
وجودته وسرعـة ايصاله لـلمواطن
ـناطق ـيـدانـيـة عـلى ا ـتـابـعـة ا وا
االكثر فـقرا و التحـرك على السوق

يوميا).
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و الـتركـيز عـلى (ضرورة  تـنفـيذ
تـــــوصــــــيـــــات وارشـــــادات وزيــــر
الـتـجارة والـسـادة مدراء الـعـامون
بـــخــصـــوص مــوضــوع الـــطــحــ
وتـنـــــــــــظـيم غـرفة عـمل مـشـتـركة
مع الــدوائـر والــشــركـات الــتــابـعه
ــتــابــعـة لــلــوزارة واالهــتــمــام بــا
ـــــيـدانــيـة وان تــكـون مــسـتــمـرة ا
خالل الـتــجـهـيــز ومـتـابــعـة حـركـة
اســـــعـــــار طـــــحـــــ فـي االســــواق

احمللية).
واعـــــلــــنـت وزارة الـــــتــــجـــــارة عن

عاجلة ضعف وتأتي هذه األعمال 
الــتـيــار الــكــهـربــائي الــواصل الى
الـــدور الـــســـكـــنـــيـــة وعـــددهــا /6

وبــاخلـصــوص في فـصل الــصـيف
وبـجـهـود ذاتيـة واضـافـيـة من قبل

كوادرنا الفنية).

UI¡∫ وزير التجارة يلتقي مع مدراء فروع شركتي جتارة احلبوب وتصنيع احلبوب
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بــضـرورة اســتـقــدام قــوة امـنــيـة من
الـعـاصمـة بـغـداد من اجل الـسـيـطرة
على عمليات استحواذ متنفذين على

اراضي تابعة للدولة.
 وفـي الــشـــأن االمـــني  قـــال مـــصــدر
أمــنـي لــ ( الــزمــان )  إن  ( كــمــيــنــا

لـعـنــاصـر داعش عـلى نــقـطـة أمـنـيـة
ضــمن مــنــطــقــة الــغــريــرات أطــراف
مــنــطـقــة الــعــبـارة أســفــر عن مــقـتل
شـرطـي وإصـابــة أربـعــة آخـرين )  
ـصـاب مـدير مضـيـفا ان مـن (ب ا

قسم شرطة العبارة ) . 
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Husseinalsadr2011@yahoo.com
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-1-
قرأتُ ما قاله أحد الشعراء فوقفت طويالً عند قوله :

أقررْ بِذَنْبِكَ ثم اطلب جتاوزنا 
عنه فانّ جحودَ الذَنْبِ ذَنْبانِ 

-2-
لـقـد شـاعت لالسف الـشـديـد ثقـافـة اجلـحـود واالنكـار وابـتـعـد الـكثـيـرون عن ثـقـافة

االعتراف واالقرار بالذنب تمهيداً لتحصيل العفو .
-3-

ذنـب حتى مـع اجلحود سـجيـة األبرار فـانّ هناك واذا كان العـفو والـتسـامح عن ا
ن جتاهل اساءته وأنكرها . نح عفوه  من ال 

-4-
روي عنه (ص) : وفي احلديث ا

 (مَنْ لم يقبل من متنصل عُذرا لم يردْ عليّ احلوض)
عتذرين. في إشارة حتذيرية من رفض أعذار ا

ن صدرت بحقه االساءة .  ويُفهم من النص ضمنا احلث على ابداء االعتذار 
-5-

ـسيء على اجلحود واالنـكار تماما ان الشاعـر اعتبر الـذنب مضاعفـاً ح يصر ا
ركب : تلبس باجلهل ا كما هو ا

هو ال يدري 
وال يدري بأنه ال يدري ..!!

-6-
ال ينـبغي لالنـسـان السـويّ أنْ تأخـذه العِـزّةُ بـاالثم فيـنكص
ــا جـنـاه بـحق اآلخـرين كــمـا يـنـبـغي أنْ عن االعـتـراف 
يكـون االنسـان السـوي مَرِنـاً سمـوحاً بعـيداً عـن اختزان
األحقـاد في صدره  فيسارع الى قبـول العذر  ويلتحق

تصلب . تكلس ا بنادي األطياب السَمِحِ ال ا
وبهذا تردم الفجوات وتزول اجلفوات .
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ـاضي قرارا بـاسـتبـعـاد هوشـيار أصـدرت احملكـمـة االحتاديـة في الـعراق األحـد ا
ـقراطي ـكـتب الـسـياسي لـلـحـزب الـد زيبـاري وزيـر اخلـارجـيـة االسبـق و عضـو ا
اضي وحتى الكوردسـتاني واحد من القادة الكورد البارزين في ثمانينيات القرن ا
قـراطي الـكردسـتاني اآلن   ويـذكـر أن هوشـيار زيـباري كـان مـرشح احلزب الـد
أحد أبرز األحـزاب السياسية الـكوردية منذ تـأسيسها قـبل ٧٥ عاما  الكل يعلم ان
الـعراق بعد 2003 لألسف تتـخذ قراراتها خارج احلـدود  هذا ما رأينا  في اكثر
من مـنـاسـبـة . بـعــد سـقـوط الـنـظـام الــسـابق كـان هـوشـيــار زيـبـاري احـد الـركـائـز
ـنظومة الرئيـسية للعراق و كـان مهندسا نـاجحا في تخطيط الرئيسـية في تشكيل ا
أجـنـدة اعــادة الـعالقـات اخلـارجــيـة  الى طـبـيـعــتـهـا مع الـعــالم وخـاصـة مع الـدول
الـعـربـيـة . الـقرار احملـكـمـة كـان مـتـوقـعا نـوعـامـا ضـد زيـبـاري الن شـخص له ثـقله
الـعـمـيق مع الـدبـلومـاسـيـة والـسـياسـة بـصـورة عـامـة خاصـة أثـنـاء عـمـلة في وزارة
ـؤثرة والصادقة في اخلارجيـة والسلك الدبـلوماسي وهو من الـشخصيـات القوية ا
تعامالتـها ولسـوء احلظ  أثبت القـرار ارتباط اجلانب الـقانوني اجلـانب السياسي
في هـذا الـبــلـد . مـنـذ اكـثــر من خـمس سـنـوات هــوشـيـار زيـبــاري  بـعـيـد جـدا عن
ان  ارس اي عـمل سياسي ال في احلـكومة وال في الـبر السـلطة في بـغداد و لم 
جند ان االوضاع بـائسـة االن  ونشاهـد العـراق يغرق في الـفسـاد عامًا بـعد عام 
جند أن الـوضع مستـمر من سيء إلى أسوأ اذن  من مـسؤول عن كل هـذة الفساد
ـاذا لك يـعـلق ـانيـة   ـسـؤولـ احلـالـيـ في الـسـاحـة الـسـيـاسـيـة والـبـر  الـيس ا

ـسـؤولـ احملـكـمـة عـلى تـلك الـتــصـرفـات الالمـسـؤولـة من ا
سـؤول الكبـار منهم خاصـة تفشي حـاالت الفسـاد ب ا
من جـهـة من نــاحـيـة أخـرى  تـفـاقـم الـفـقـر واجلـوع بـ

واطن .  ا
اليـست هذا الفساد من واجب احملكمـة النظر فيها  نعم
 قـرار اسـتبـعـاد هوشـيار زيـبـاري من التـرشح لـلرئـاسة

قرار متوقع ومسيّس بإمتياز .

ومة ضمن بديـهيـات احلياة ان يـرتكز اي بـناء على اسـاس قوي ومتـ من اجل د
ستقبلي. ا يضمن عدم تخلخل البناء ا واستمرار البناء الصحيح و

ـراهـقـة والـيـوم ال بــد ان نـوضح مـوضـوع مــجـتـمـعي في غــايـة من االهـمـيــة وهـو ا
ـادي ـتــأخـرة هـذا الـتــراهق الـذي اصـاب الــبـعض وجـعــلـهم مـحالً لـألسـتـغالل ا ا
عنـوي واساء وبشكل مـباشر لـلوضع االجتـماعي العـام فوفقاً لـلمبـدأ العام بأن وا
فـروض انهم قدوةً الـصغـير يـتعـلم من الكـبير فـكيف احلـال وبعض كـبار الـسن وا
لألخرين ومثـال يُقتدى به وهم يظهرون بصور فاضـحة ومخلة وخادشة للحياء مع

ومسات? بنات الليل وا
لنـقف قلـيالً ونتـأمل الوضع في ظل هـذا األنحـراف والتـصابي والـتراهق (حتت اي
مسمى كـان) بداية فـهو يُسئ لـلنـسيج األُسري ويُـشتت ويفـكك الترابط االجـتماعي
ويؤسس الى حتول فـكري وانـطبـاع سئ  لدى الـبعض من الـفئات الـعمـرية الـشابة
عـناه الـشـمولي فـأنه يؤدي الى والذين سـيـحاولـون تقـلـيدهم وحـتمـاً هـذا التـقلـيـد 
ــة من اجـل احلـصــول عــلى االمــوال الالزمــة لــيــكـسب ود الــســيــر بــطـريـق اجلـر
تـصاب من كـبار السن هم مـيسوري احلال او من بعضـهن ال سيمـا وان اغلب ا
ـصـلحـية ـرموقـة (وهـو اساس تـلك العالقـات الـغرامـية ا ـكانه االجـتمـاعـية ا ذوي ا
عنوية داخل مـحيطهم األُسري اديـة وا واردهم ا العابـرة) فهي استنزاف مـباشر 
ـناطق واهـداء العـجالت احلـديثة حـيث ان شراء الـشقق والـدور السـكنـية بـأفضل ا
واد الـثمـينـة مـقابل عالقـات غرامـية نـهايـتهـا معـروفة لـعدم الـتوافق الـفكـري ب وا
مول الطرفـ فالرجل ينظر اليها على انها الغريزة وهي تنظر اليه على انه البنك ا
لـرغبـاتهـن التي ال تـقف عـند حـد مـع ال بل قـد يـطلـعن عـلى اسرار هـؤالء وبـيعـها
تغيرات للغيـر او ابتزازهم بصور معينة وغيرها من االمور الـتي تُعتبر نقطة حتول 
مـجـتمـعـيـة تُنـذر بـاخلـطر عـلى االسـتـقـرار اجملتـمـعي وتُـشكل مـنـعـطف خطـيـر نـحو
تـأتية من هذه العالقات الغير متكافئة والتي جتعل من االنحراف وسيلة اجلرائم ا

لتحقيق الغايات والشهوات.
ولعل تـزايد حاالت الطالق ما هـي اال احدى النتائج الـوخيمة التي

افـرزتـهـا مـثل هـذه الـعالقـات كـمـا وانـهـا ساهـمـت وبشـكل
مبـاشـر في انـتشـار اخملـدرات (وذلك من خالل اسـتغالل
احــد طــرفـي الــعالقـــة لألخــر) الـــتي تُــدر اربـــاحــاً عــلى

مروجيها ومتاجريها.
واضـيع التي اليـوم نحـتاج لـوقـفة جـادة ضد مـثل هـذه ا
اثرت عـلى الرابطـة األُسرية والـتي قد تنـعكس سلـباً على

االستقرار واألمن اجملتمعي.

ـظـاهر?عن إعالم مـاذا أقـول عن دولة تـغضّ الـنـظر عـن كفـاءاتـها?عـن شعب غـرّته ا
يـروّج مادة بـذيـئـة و يـسعى إلـى جعل مـحـتـواهـا يتـفـشى في اجملـتـمع?مـاذا أقول و
كـيف أعـلق عن نـاس يـعـتـمــدون مـبـدأ الـتـبـعـيـة والـتـقـلـيـد األعـمى?زمن أضـحى فـيه
زمن اسـتـثـنى الـفـضـيـلـة و دعى إلى ـبـتـذلـون مـشـهـورون و في الـقـمـة مـوجـودون ا
تستثنى العلم و حاملي القـلم و دعم اجلهل و رافعي راية الفساد..كيف لنا الرذيلـة
ـفاهـيـم فيـه خـاطـئة:الـفـن فقـد قـيـمـته أصـبح أن نـتـعـايش في واقع ألـيـم كهـذا?كـل ا
األدب فـقـد رونـقه:مـن كـتب بـضـعـة أسـكـر تـهـيـمن يـتـلــخص في اإلغـراء و اإلبـتـذال
علـيـهم األخطـاء الـلغـوية يـلـقب بكـاتب أو أديب و هـو الذي يـعـبث بالـلـغة عـبـثا.يـلقب
ــهـرجـانـات و الـلـقـاءات قـد غـرته دار ـجــرد حـضـوره و مـواكـبـته لـبـعض ا كـذلك 
الـنـشـر الـتي طـبعت كـتـابه و هي الـتي تـتـاجـر بـالـكـلـمات ال يـهـمـهـا احملـتـوى بـقدر
يـعرض ال الـذي سـيدفـعه "الـكـاتب"..مسـرحي أو مـغني يـقف أمـامنـا اهتـمـامهـا بـا
مثل جسده و يـقول كالما غبيا أو ماكرا يحمل في طياته إيحاءات جنسية فيلقب با

إذ يعبثون باأللوان سـرحيّ فالن.أما الرسم فحدّث و ال حرج أو ا
بطريـقة عشوائـية غريبة أو يـرسمون جسـدا عاريا ال يعرف
معنى احلياء و اخلجل و عندما يطالبون بوصف أعمالهم
ـعــنـونـة يـدّعــون أنه فن تـشــكـيــلي و أنـهـا لــغـة اجلــسـد ا
بـالـتـحـضـر.و إن اعـتـرضت عن الـرداءة و جـئت بـالـبـديل
تخلف ال محالة و تكون إستثناء فتضطر إلى فستلقب با
االنضـمام إلـى اجلمـاعـة حتى تـتـمكن من الـعـيش بسالم

معهم.
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ال تـخـلـو بـرامج الــشـركـات الـسـيـاحـيـة
التونسية

من زيــــارة مــــتـــحـف وقـــبــــر الــــرئـــيس
الـتـونسي احلـبـيب بورقـيـبة . وهـذا ما
ـشــرفـة عـلى بـرنـامج فـعـلـتـه الـشـركـة ا

جتوالنا في تونس.
رادي كـانـت اقـامـتـنا فـي فـنـدق قـصـر ا
ــتـحف في ــديــنـة ســوسـة. بــيــنـمــا ا

نستير القريبة منها. مدينة ا
ــنـســتــيـر هـي مـســقط راس احلــبـيب ا
بـورقـيــبـة  الـرئـيس االول جلــمـهـوريـة

تونس.
( ولد بورقيبة في 1903/8/3  وانتقل

الى جوار ربه في  2000/4/6).
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صـبـاح يـوم االثـنـ الـرابع والـعـشـرين
ـاضي انـطلق من شـهـر كـانـون ثـاني ا
الـوفـد الثـقـافي الـعراقي   (وفـد رابـطة
اجملالس البغدادية الـثقافية) من مدينة
ســـوســــة حـــيث يــــقـــيم  الـى مـــديـــنـــة

نستير . ا
ـتـحف ترجـلـنـا من الـباص قـريـبـا من ا

السياحي.
ــشى طــويل لــنــجــد انـــفــســنــا امـــام 

وعريض يوصلنا اليه.
في البداية مررنا على قبور حملت اسم

نستير. شهداء ا
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قــرانــا ســورة الــفــاحتــة. لــنــســلـك هـذا
الطريق العريـض . وعلى اجلانب كان

رواقان مع مصاطب استراحة.
تحف  الذي بعدها نصل الى الـقبر وا
ــعـمــاري اولـيــفـيه ــهــنـدس ا صــمـمه ا

كليمون هاكوب.
تحف عـلى مقـتنيـات الرئيس اشتـمل ا

التونسي الراحل ومكتبه ومالبسه .
وعــــلى اجلـــــدران عــــلــــقـت صــــوره مع
شــخــصــيـات عــديــدة ومــلــوك ورؤسـاء
مـنهـم الرئـيس الـعراقي الـسـابق صدام

. حس
نــشـيــر هــنـا الى ان صــدام حــسـ زار
تـونس حلـضـور مـؤتمـر الـقـمـة احلادي
عــشـر بــصـفــته رئـيس الــوفـد الــعـراقي
الــذي راس مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة

العاشر الذي عقد في بغداد .
ــتـــحف من صـــورة لـــلــدكـــتــور وخـال ا
ــفـرده او مــحــمــد فــاضل اجلــمــالي  

بلقاء مع الرئيس التونسي.
ولعل ذلك مثار استفهام نظرا للعالقات
التي تربط بورقيـبة واجلمالي خاصة 

ومع جمهورية تونس عامة .
W U  UE ö

1- طوال اقامتنا في جمهورية تونس
 لم نشاهد مظاهـرة سلمية او مظاهرة

مقترنة بالعنف.
لم نـر الفـتـة حتمـل مضـمـونـا سيـاسـيا.

بل استراحت اجلدران بعد ان خلت من
كتابة الشعارات .

2- كان اجلو مشمسا. واقل برودة من
العراق.

3- في تــونس مــطــار واحــد لــلــرحالت

الــدولــيـة. مـع مـطــار قــريب من مــديــنـة
ســــوســــة  لــــغــــرض نــــقل اجملــــامــــيع

السياحية.
حبة واحترام 4- يحظى العراقيون 

الشعب التونسي . 

ــغـــــــــــــرب الــتي تـــمــنع وبــخـــــالف ا
بـشـــــــــــــدة دخـول الـعـراقـيـ الـيـهـا 
فـان حـصـول الـعـراقــيـ عـلى تـاشـيـرة
دخــول الى تــونس  يـتـم بـانــســيـابــيـة

عالية.

الكـات الـفـنيـة الـتـابـعة مـبـاشـرة ا
لـفرع الـشركـة في الـبصـرة باعـمال
صــيــانـــة احملــولــة الــكـــهــربــائــيــة

الوطنية . 
وأكـد العـكـيلي ان (مالكـاتـنا نـفذت
في الوحدة الفنية بصيانة احملولة
الـكـهـربـائيـة واخلـاصـة بالـكـهـرباء

الـوطـنـيـة في الــصـومـعـة حـيث 
تـبـديل قـاطع الـدورة الـرئيـسي في
احملولة 1600 أمبـير القـد بأخر
جـــديـــد نـــوع شـــنـــايـــدر . وشــارك
بـالـعمل كل مـن الفـنـي مـديـر فني
اقــدم ســنـــاء مــحــمــد عـــبــدالــنــبي
وهاشم محمد جاسم وحيدر شاكر
وقــــاســـم مــــحــــمــــد ووعــــد عــــبـــد

الرحمن).
واضـــــــاف ان (مــــــــكالت اجملــــــــمع
اخملزني في واسط باشرت بأعمال
ـغـذي تـبـديل الـكـيـبل  الـرئـيـسي ا
لـلـدور الـسـكـنـيـة وبـطـول ( 100م)

بحجم  25 ملم2×4)
وكــشف عن  ان (الــصـــيــانه  تــمت
دون احلـاجة الى شـراء جـديد كـما
 تــثــبـــيت بــوردات كـــهــربـــائــيــة
عــــدد/3 وقـــــواطع دورة جـــــديــــدة

حطة ضخ تسفل اخلالص ائية خالل جولة تفقدية العمال التأهيل اجلارية  وارد ا bÒIH∫ وزير ا

Íd U'« ÊËbF  ≠ W uJ «
تيمنـاً بذكرى والدة االمام علي بن
أبي طـــــــالـب عــــــلـــــــيه الـــــــسالم 
واتــــخــــاذهــــا عـــــاصــــمــــة لألمــــة
اإلسالمية في  12من شهر رجب 
وإحــيـــاءً لــدوره في تـــطــور اخلط
الـــعــربــي  إنـــطــلــقت فـــعــالــيــات
الدورة احلادية عـشرة ليوم اخلط
ي الــــعـــربـي  بـــحـــضــــور أكـــاد
وإعالمي ومــخـتــصــ بـفن اخلط

العربي .
ـستـشـار الـثـقـافي ألمـانة وألـقى ا
مـســجـد الـكـوفـة هــادي الـتـمـيـمي
كــلـمـة االمــانـة خالل اإلحــتـفــالـيـة
والــتي شـــهــدت تــوزيع اجلــوائــز
ـسـابـقة الـسـفـير عـلى الـفائـزين 
الـدولــيـة لـلـخط الــعـربي احلـاديـة
عشرة  في قاعـة مصلى مسلم بن
عــقــيل (عــلــيه الــسالم) بــحــضـور
ــيـة ووجــهـاء شــخـصــيــات أكـاد

وخطاط .
وبــ الـتــمـيــمي (لـعل من الــوفـاء
ــؤمـــنــ عـــلــيـه الــسالم ألمـــيـــر ا
وأهـلـهـا احلـفـاظ علـى تأريـخ هذه
ـديـنـة الـثـري  وبث احلـياة فـيه ا
وأن تـتــظـافـر اجلـهــود لـلـنـهـوض
دينة احلضـارة والعلم والفنون
والــنــحــاة والـشــعــراء والــوراقـ
واخلــــــطــــــاطــــــ  ومن أجـل ذلك
ســعت أمـــانــة مـــســجـــد الــكـــوفــة
ــلـحــقـة بــهـا  إلى أن ـزارات ا وا
يكون اليوم الـثاني عشر من شهر
رجب اخلـــيـــر يــوم دخـــول اإلمــام
ـؤمـن إلى مـديـنة الـكـوفة أمـير ا
عــام 36هـ وإتـــخــاذهــا عـــاصــمــة
خلالفــة الـدولــة اإلسالمــيـة يــومـاً

يزاً).
مــضـيــفــاً (فـاتــخــذت قـرارهــا بـأن
يــكـــون هــذا الــيــوم يــومــاً لــلــخط
ـا أواله صاحب الذكرى العربي  
(ع) لـــلــخـط من أهــمـــيــة كـــبــرى 

وأوصى بـــجــودة اخلط وقـــرنــهــا
بوضوح احلق وإظهاره).

هرجات كما قررت اللـجنة العلـيا 
السفير الثقافي قبل ثالث سنوات
أن تـفـصل فعـالـيـة مـسـابـقة اخلط
ــهـــرجــات الـــعــربـي من فــقـــرات ا
وحتــــتـــفـل مع الــــعـــالـم اإلسالمي
بــيـــوم خـــاص أطــلق عــلــيه (يــوم
اخلط الـــعـــربي) تـــيـــمـــنــا بـــتـــلك

الذكرى.
wN  qJ

وفي اخلـتام قـدَّم الـتـميـمي شـكره
وامـتـنـانه ألمـانـة مـسـجـد الـكـوفـة
ـثــلـة بـأمــيـنـهــا مـحـمـد ــعـظم  ا
الك الــفـني ــوســوي وا مــجــيــد ا
واالداري الـــــــذي واصل الـــــــلــــــيل
بالنهار من أجل إظهار هذا احلفل
بــهــذا الــشــكل الــبــهي  والــشــكـر
والـعـرفـان لـلـجـهـات الـسـائـدة في
األمانـة مـنهـا الـشؤون الـهـندسـية
ـالـيـة وحـفظ الـنـظام واالداريـة وا
والــــعالقــــات الـــعــــامـــة واإلعالم 
الــــذين تـــظـــافـــرت جــــهـــودهم مع
ـــتــــخــــصــــصــــ فـي اإلشـــراف ا
والـتـنـظـيم لـهذا اجلـهـد  أمالً من
الـلـه الـعـلي الــقـديـر الــتـوفـيق في

تنظيمه خدمة لصاحب الذكرى.
وتنافس على نيل جـوائز مسابقة
الـسفـيـر الـدوليـة لـلـخط الـعربي 
وهي ضــمن فــعــالـيــات مــهــرجـان
الــسـفـيــر الـثــقـافي خــطـاطـون من
تسع دول هي (إيـران والسـعودية
ومـصـر وسـوريـا واألردن وتـركـيـا
وانـدنـوسـيـا ويـوغـسالفـيـا فـضالً

عن العراق) .
حـيـث وصل عـدد الــلـوحــات الـتي
ـــعــــرض إلى مــــائـــة شــــاركت بــــا
وثــــمــــاني وســـتــــ لــــوحـــة  في
خـمــسـة أنــواع من اخلط الــعـربي
هي (خط الــثــلث  اخلط الــكــوفي
ربع  اخلط الـديواني اجلـلبي  ا
خط النسـتعلـيق  وخط النسخ) 
ـشـرفة حـيث خـصـصت الـلـجـنـة ا
ـــســـابــــقـــة ثالث جـــوائـــز عـــلى ا
لألعـــمــال الـــفــائــزة لـــكل نــوع من
أنــــــواع اخلط  فــــــضالً عـن ثالث
جوائز تقديـرية لكل منها  وثالث
جـوائـز تــشـجـيـعــيـة لـكل نـوع من
ــــــشـــــتـــــركـــــة في أنـــــواع اخلط ا
ـسـابقـة   لـيـكـون عـدد اجلـوائز ا
عظم سجد ا التي قدمتها أمانة ا

خمساً وأربعون جائزة .

Êu UM  ‰Ëœ π s  Êu UD
W uJ « ez«u  vK

كلمة افتتاح
مسابقة اخلط
في الكوفة
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

d:« ¡UC  WD×  ¡UA?½« l  ¡öF « uÐ« WIDM?  Í—U−  WJ³ý cO?HMð) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميـسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
WŁöŁË WzUL LšË —UOK  W?ŁöŁ ©≥[μμ≥[≤¥≤[μ∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها (≤∞≤± WM  WOKO?LJ² « —ôËœËd²³ «  W?½“«u درجة ضمن تخصيصات ( dO³J© وا «

ÆÂu¹ ©±∏∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ  WzUL LšË n « ÊuFÐ—«Ë ÊUMŁ«Ë ÊU²zU Ë ÊuOK  Êu LšË

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر «dŽ —UM¹œ n « Êu?ŁöŁË WŁöŁË WzUL L?šË ÊuOK  ÊuŁöŁË W ?Lš® ©≥μ[μ≥≥[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ركزي العراقي). او صك مـصدق او سفتجـة وتكون نافذة  نصة االلكـترونية للـبنك ا عتمدة وعبـر ا صـارف ا من احد ا

ناقصة. ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب 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 عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø∂® ·œU?B*« ©bŠô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≥® ·œUB?*« ©fOL)« ® Âu¹ Êu?JOÝ W?B UM?*« ozUŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صادف ®∑≥Ø≤Ø≥≥∞≥© ويكون dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. 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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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (مدني)

٢- فــني( مــسـاحــة)  / عـدد
(٢)

بلغ (٣٥٥٫٣٢٤٫٢٥٠) 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 (١٫٠٦٥٫٩٧٢٫٧٥٠) 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 (اخلامسة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©≥≤® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

e d  w  wŽUMB? « w(« Ø  «—ULF « W?IDM  Í—U?−  WJ³ý ¡U?A½«) ناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلن مـحافظة ميـسان/ قسم العـقود احلكوميـة عن اعالن ا
WzULF³ÝË —UOK?  ©±[∑∞μ[∂∞≤[μ∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها ©WŁb×²   U½uJ ® ≤∞≤± W?M  rO U ô« WOLMð  W?½“«u درجة ضمن تخصيصات ( WE© وا U;«

ÆÂu¹ ©≥∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ WzUL LšË n « ÊUMŁ«Ë WzUL²ÝË ÊuOK  W LšË

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dO?ſ ô w© وعلى شـكل خطـاب ضمـان(صادر من احد «d?Ž —UM¹œ n? « Êu ?LšË WF?³ÝË Êu?OK?  dA?Ž WF?³Ý® ©±∑[∞μ∑[∞∞∞® ١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب 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 عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø∂® ·œU?B*« ©bŠô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≥® ·œUB?*« ©fOL)« ® Âu¹ Êu?JOÝ W?B UM?*« ozUŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صادف ®∑≥Ø≤Ø≥≥∞≥© ويكون dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. 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

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

±∏±± ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≤Ø±∂ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (مدني)

٢- فــنـي (مــســاحــة) / عـدد
(٢)

بلغ (١٥٣٫٥٠٤٫٢٢٥) 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 (٥١١٫٦٨٠٫٧٥٠) 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 (السابعة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©≥μ® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

درجـة ضمن ?wÐdG© وا « wK?Ž ¡U?C  w  ¡U?C?I? « —«œ ¡UA?½«) نـاقـصة الـعـامة واخلـاصة بـ تعـلن مـحافـظـة ميـسـان/ قسم الـعـقود احلـكومـيـة عن اعالن ا
n « ÊuŁöŁË WzU/ULŁË ÊuOK  ÊuŁöŁË WF³ÝË WzU Ë —UO?K WM ±≥∞≥) وبكلفة تخمينية مقدارها ®∞∞∞]∞≤∏]∑≤±]±©   WOKOLJ² « —ôËœËd²³ «  W?½“«u تخصيصات (

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

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من احد «dŽ —UM¹œ n « ÊuF³ÝË W?F ðË WzULŁöŁ ÊuOK  dA?Ž bŠ«® ©±±[≥∑π[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب 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 عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø∂® ·œU?B*« ©bŠô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≥® ·œUB?*« ©fOL)« ® Âu¹ Êu?JOÝ W?B UM?*« ozUŁË lO³?  bŽu  d?š« Ê« ULK?Ž

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صادف ®∑≥Ø≤Ø≥≥∞≥© ويكون dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. 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

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

±∏±¥ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≤Ø±∂ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (مدني)

٢- مـهـنـدس كـهـربـاء / عدد
(١)

مهندس ميكانيك / عدد (١)

٣- مالحظ فــني / عـدد (٣)

بلغ (٨٥٫٣٣٧٫٢٥٠) 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 (٣٤١٫٣٤٩٫٠٠٠٠) 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 (الثامنة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

≤∞≤≤ WM  ©≥±® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

©dO?³J? « d?:« ¡UC?  w  W?¹Ë«b?OF? « wŠ jO?K³?ðË W?H —« ¡U?A?½«) ـنـاقصـة العـامة واخلـاصة بـ تعـلن محـافـظة مـيسـان/ قسم الـعـقود احلـكومـية عن اعالن ا
WF³ÝË ÊU²zU Ë ÊuOK  WzUL²ÝË Ê«—UOK  ©≤[∂∞∞[≤π∑[∞∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها (≤∞≤± WM  WOKOLJ² « —ôËœËd²³ «  W½“«u درجة ضمن تخصيصات ( وا

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuF ðË

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى العنـوان (ميسان - العمارة - الشبـانة/ قسم العقود احلكوميـة) بناية مجلس قضاء الـعمارة سابقا وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
ـناقصة عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظـروف مغلقـة ومختـومة ومثبت عـليهـا اسم مقدم الـعطاء وعنـوانه االلكتـروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dO?ſ ô w© وعلى شكل خـطاب ضمان(صـادر من احد ا «dŽ —UM?¹œ ·ô« WŁöŁË Êu?OK  ÊËd?AŽË W?²Ý® ©≤∂[∞∞≥[∞∞∞® ١- التأمـينات االولـية والبـالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب 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 عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتفـاق اولي على الشـراكة موقع من قبل برم بـينهـما على ان يكـون مصدقـا من كاتب العدل اخملـتص ويجوز تـقد  ب. يـعتمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليهـما على ان يـتم تقد عـقد الشـراكة بيـنهما اطراف الشـراكة معـززا بتعـهد يقـدم من قبلـهم بعدم الـتنازل او االنسـحاب في حالـة رسو ا
مصـدق من كاتب الـعدل اخملـتص بعـد توقـيع العـقد خالل مـدة ال تتـجاوز(١٤) يـوما من تـاريخ توقـيع العـقد وفي حـالة انـسحـاب احد الـشركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n « ÊU?²zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø≥® ·œUB*« ©fOL)«® Âu?¹ ÊuJOÝ WB UM?*« oKſ bŽu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø≤® ·œUB*« ©¡UF?Ð—ô« ® Âu¹ ÊuJOÝ WB U?M*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

?¦Ë ©«dNþ dA?Ž WO½Uسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≤Ø≤Ø≤¥® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»(?fOL) ا ـناقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص بـاالجابة عـلى استفـسارات 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

ÊU O  k U×

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

±∑∑¥ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≤Ø±μ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (مدني)

٢- فني  (مساح) / عدد (٢)

بلغ (١٩٥٫٠٢٢٫٢٧٥) 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 (٧٨٠٫٠٨٩٫١٠٠) 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 (السادسة) واجازة 
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احلـكـومــة عـلى إرتـضـاء الــتـهـجم عـلى دول
اخلليج وإستضافة أغـراب للتهجم وإعتماد
تــسـمــيـة الــشــوارع وملء عـشــرات األمـكــنـة
بـالـصـور والـبـوسـتـرات والـيـافـطـات يحـقق
الغرض أي يصـبح رئيس احلكـومة السُني
رابع الـثـنـائـيْن الـثـنـائي الـشـيـعي الـقـوي ?
قاوم" والثنائي الرئاسي اجلنرال "الفيتو ا
ــســتـــقــوي بــصــاحب الــرئــيس وصــهـــره ا
"الــفــيــتـو" والــذي عــيـنــاه عــلى إسـتــحــقـاق
ـسيئة اني يفرز كـما األجندة ا إنتخابي بـر

القصد اإلستحقاق الرئاسي.
WL U  WH Ë

هــنـا أُسـقط األمــر نـهـائــيـاً لـدى ســعـدالـدين
الذي بات كوارث يـبعثر عن غـير رغبة تراث
ورث. ونراه يقرر بعد عميق إعتماد والده ا
الوقفة احلاسمة التأمل في ما قد يكون آتياً
وخلصه يـوم الـثالثاء  24ينـاير  2022بعد
قــراءة حــرب الــتــهـجـم عـلـى من إذا أعــانـوا
فإنهم يحققون إستـنهاضاً للبنان الذي أذله
بعض أولي أمر الساع إلى إستيالد وطن
مختلف بـعبارة "إن التـاريخ لن يرحم حزباً
يــبـيع عـروبــته وإسـتــقـرار وطـنـه ومـصـالح
أهــله لــقـاء حــفـنــة من الــشـراكــة في حـروب

نطقة...". ا
كـــان الــكـالم مــوجــهـــاً إلى األمـــ الــعــام ?
"حزب الله" حسن نصرالله. وكان وهو

يــكـتب تــغــريـدته هــذه قـد إتــخـذ قــراره بـأن
يــضـع الــنــقــطـة عــلـى الــســطــر وهــو الـذي
إشتهر بـترداد العبارة في هـذا الشأن. ولقد
ظـن مـــريـــدوه احملــتـــارون فـي أمـــر خـــيــاره
وأقـــاويل حـــوله نـــيـــتـه عـــدم الـــتـــرشح في
االنتـخابـات أنه ال بد عـندما جـاءهم من أبو
ظــبي ســيـــواصل دوره كــقــطب سُــني وارث
زعــامـــة مـن نـــوع زعـــامــة ريـــاض الـــصـــلح
وعــبــداحلــمـيــد كــرامي وصــائب سالم وأنه
ـريـدين حوله سـيكـون عـند حُـسْن إلـتـفاف ا
وأنه سيبلغهم خبر يق اإلستقرار وسيبدأ
ا يـجعـله عنـد حُسْن ظن الـوالد من جديـد 
ا يـثبت والذين سـبقـوه في دنـيا اآلخـرة و
ـثـلث الـرئاسي الـرئـاسة الـثـالـثـة ركنـاً في ا

وليست رقماً برسم التقاذف واإلستهانة. 
كـــمـــا ذهب بــــهم الـــظن إلـى حـــد أن ســـعـــد
احلــريــري ســيـقــتــبس وهــو أمـام هــتــافـات
طـالب بـإستمراره مـا فعله قبل ريدين ا ا
 48سنة الرئيس جمال عبدالناصر الذي

ة  1967بإلقـاء بيـان يعلن داوى جرح هز
فـيه الـتـنـحي من مـنـصب الـرئـيس والـنـزول
إلى الــشـارع يــنـاضل مع اجلــمـاهــيـر إلزالـة
ـة ثم عـاد في الـيوم الـتـالي عن آثـار الـهـز
ــصـادفــة إن ســعــدالـدين قــراره. (من بــاب ا
احلريري كان عند وفـاة عبدالناصر يوم 28
سـبـتـمـبر  1970طـفالً في الـشـهـر اخلـامس

فهو من مواليد  18أبريل 1970).
ــا كـان لم يــفــعل ســعـد احلــريــري ذلك. ور
هـد أمام الـشقـيق بهـاء لكي يداوي ضمـناً 
بقـدر من تـخفـيف أثـقال اإلسـتهـانـة مفـاعيل
ظـــاهـــرة الــتـــوريث اإلضـــطــراري فـي نــفس
شـقيـقه كـمـا هي في نـفوس سـائـر الـوارث
وبــــالـــذات تــــمـــام صــــائب سـالم وبـــأمل أالَّ
يـصــيب احلـريـري اجلــديـد اآلتي مـا أصـاب
ـنـصــرف من خـيـبــة الـرهـانـات. احلـريــري ا

. ع والله ا
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ّـا ســمّي بــالـعــنف واإلرهـاب ذعــراً عــنـصــريـاً بــالـتــحـذيــر 
والـــتـــخـــلّف اإلسالمـي في إطـــار مـــقــاربـــة يـــطـــلق عـــلـــيـــهــا
اإلسـالمــــوفـــــوبــــيـــــا أي "الــــرهــــاب مـن اإلسالم"  مـــــقــــابل

الويستفوبيا أي "الرهاب من الغرب".  
ولعلّ غـيـاب العـدالـة والتـفـاوت الصـارخ في الـثروة وانـحدار
أوساط غـيـر قلـيـلـة إلى حافـة الـفـقر أو مـا دونه دفع الـعـديد
من الـبـلـدان إلى احـتـرابات داخـلـيـة ونـزاعـات محـلـيـة لـيست
بـعــيـدة عن الـتــأثـيـر اخلــارجي اإلقـلـيــمي أو الـدولي ضـمن

مشاريع سياسية للهيمنة وفرض االستتباع.
…bO — W uJ

ويـوضّح تــقـريــر صـدر عن مــنـظـمــة أوكـســفـام اخلــيـريـة في
بـريطـانيـا (يـنايـر / كـانون الـثاني 2019) أن نـصف سـكان
الـعالم تقريباً يعيشون في أقل من 5 دوالرات في اليوم وأن
قـيـمـة أجــورهم في تـنـاقص خـصـوصـاً في ظلّ غـيـاب نـظـام
ـة فعلـها من خالل الـتبادل حوكـمة رشـيدة حيث تـفعل الـعو
التـجاري بالـشروط التي تـفرضهـا القوى الـكبرى وشـركاتها

تعدّدة اجلنسيات (ما فوق قومية).  العابرة للقارات وا
وقـد تــفـــــاقم هــذا الــوضع بـعــد اجـتــيـاح فــايـروس كــورونـا
(كوفيد -19) منذ العام 2020 وإلى الـيوم وازداد األغنياء
غنىً والـفـقـراء فقـراً فـما بـالك حـ يـكون عـدداً من الـبـلدان
سلحة وانسداد األفق العربية  أنهكتها احلروب والنزاعات ا

السياسي والكوارث االجتماعية واالقتصادية جرّاء ذلك.
أزق ولعـلّ من أهـداف مجـمـوعـة الـسالم لـلـخـروج من هـذا ا
بـعـيـداً عن االنـحـيـازات الـسـيـاسـيـة والـتـخـنـدقـات االقـلـيـمـيـة
والدولـيـة هـو التـوصّل إلى وقف احلـروب والـنزاعـات وإطـفاء
بـــؤر الـــتــوتّـــر وذلك من خـالل االتــصـــال بـــاألطــراف كـــافّــة
ودعوتـها لبدء حـوار شامل يكـون عامالً إضافيـاً ضاغطاً من
جانـب الرأي الـعـام خـصـوصاً وأن عـدداً من الـشـخـصـيات
نظمات شغل مـسؤوليات سابقة في حـكوماته وفي عدد من ا
ـيـ ـثـقّـفـ واألكـاد الـدولـيـة مع جـهـد مـتـمـيّـز لـنـخـبـة من ا

والعامل في احلقل العام.
 وهـو مـا يـشـجّع الـقـيـام بـوسـاطـات ومـبـادرات مـبـاشـرة ب
أطـراف النزاع بـدالً من انـتظار هـذا الوسـيط الدولي أو ذاك
نـظمة الـدوليـة أو تلك وغالـباً ما يـجهل هؤالء ومنـدوب هذه ا
ـنطقة وتداخالتها وأهـدافها وتطلّعـاتها ومشكالتها ظروف ا

ناهيك عن أجنداتهم اخلاصة.
ـهـمـومـ بـإقـامـة الـسالم ولـهـذه األسـبـاب تــنـادى عـدد من ا
شـرطاً أولـيـاً لـلتـنـمـية وعـنـصـراً أساسـيـاً لـلنـهـضـة العـربـية
ـنـشـودة بـصـفـتـهـم جـهـة غـيـر مـنـحــازة ومـا يـشـغـلـهـا هـو ا

صاحلة. االستقرار والسالم وصوالً إلى ا
إن مـؤتـمـر "الـقـاهـرة" جملمـوعـة الـسالم الـعـربي هـو مـنـاسـبة
ـدني وب جديـدة إلعالن شـراكـة  ب مـؤسـسـات اجملتـمع ا
ــا يـسـاعــد في تـكــامـلـهـمــا لـتـحــقـيق األهـداف احلـكـومـات 
ـشـتـركة بـاعـتـبار قـضـيـة السالم مـسـألـة محـوريـة ومـدماك ا

ستوى الفردي واجلماعي.  أساسي للتنمية والتقدّم على ا
{ باحث ومفكز عزبي

بـإسـتـثـنـاء حالـة من الـتـألق حـقـقـهـا بـجـهد
إرادي ورؤى مـســتـقـبـلـيـة تــعـزز الـتـأسـيس
الـثـالث لـلـمـمـلـكـة األمـيـر مـحـمـد بن سـلـمان
حــيث أنـه أضــاف من خالل مــنــصــبه ولــيــاً
لـلعـهد إجنـازات فـاقت بـكثـير مـا حـققه والة
عـهـود عــلى مـسـتـوى دول الــعـالم. وعـنـدمـا
ورث مــنــصب الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة أمـ
اجلميل بدت جليـة حكاية الظاهرة أي ربط
ــورث الــثــاني (الــشــقــيـق اآلخـر الــشــأن بــا
ـورث الـتــاريـخي مـؤسس بـشــيـر) ربـطــاً بـا
"حــزب الـكـتـائـب الـلـبـنــانـيـة" بــيـار اجلـمـيل
ـنصب وفي (الوالـد). وغادر أمـ اجلـميل ا
تــطــلـــعــاته أن يــعـــوض جنــله بـــيــار مــا لم
ـرهـبـ قـضوا يـسـتـطع هـو حتـقـيـقه لـكن ا
على اإلبن ومـعه احللم وبـات النـجل الثاني
سـتطاع سامي يـحاول أن يـكون في احلـد ا
ون إده في مـعاجلة تـقد احلديث ثل ر
ورث قبل الوارث الذي يحاول ترسيخ عن ا

بريق عصاميته.
فـي الــســيــاق نــفــسه لم تــســاعــد الــظــروف
الـعــائـلــيـة الــرئــيس الـثــامن لــلـجــمـهــوريـة
الــلــبــنــانـيــة الــيــاس الــهــراوي ثم الــرئـيس
الــتـــاسع اجلــنــرال إمــيل حلــود فــالــعــاشــر
اجلــنــرال مــيــشــال ســلــيــمـان.. إلـى أن طـرأ
جتديد للمعـادلة حيث أن التوريث حدث في
ورث الـذي هـو حـادي عـشـر رؤساء حـيـاة ا
اجلـمـهـوريـة اجلـنـرال مـيـشال عـون. وخالل
خمس سـنوات بـالغة الـعجْف من أصل ست
على أهبـة اإلنقـضاء كانت الـرئاسة إثـنتيْن.
واحـدة رسـمـيـة مـتـمـثـلـة بـشـخص اجلـنرال
ميـشال عـون والثانـية فـاعلـة عملـياً مـتمـثلة
بصهـر اجلنـرال الرئيس. وحـيثيـة الفاعـلية
أن اجلـــنــرال لم يـــنــجـب ولــداً فــإعـــتــبــر أن
ـثـابـة اإلبن وأنه سـيـصـون تـبـعاً الـصـهـر 
لـذلـك كـشْف حـســاب الـرئـيس الــعم مـا بـعـد
الــتــرؤس إذا هــو كــان الــوريث. ومــثـل هـذا
التوريث ال يتم إالَّ إذا مارس الدور والتأثير
حتت جنـاح الرئـيس العم. وهـذا ما يـحصل
وإلى درجـة أن احلـديث عن فـاعلـيـة الـصـهر
يطغى أحيانـاً على فاعليـة الرئيس. وعندما
فاض الكيل إزاء شأن الصهر جبران باسيل
بـات ال بـد من كالم يـبـرد سـخـونـة الـقـائـلـ
بــأن الـقـصــر اجلـمـهــوري الـعـوني مــحـكـوم
بـرئـيـسـيْـن فـكـان قـول نـسـبـته الـصـحـافـيـة
الزميـلة غـادة حالوي للرئـيس ميـشال عون
في عدد يوم األربعاء  5يناير/كانون الثاني
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ـــبـــاغـــتـــة يـــوم اإلثـــنـــ 24 في إطاللـــته ا
ينـايـر/كانـون الـثاني  2022بدا سـعـدالدين
رفــيق احلــريـري الــقــطب األكـثــر وهــجـاً في
اجملـتــمع الـسـيـاسـي الـسُـني مـنــسـجـمـاً مع
نفسه محترماً كـرامته التي أُسيء إليها كما
لم حتـدث مـثل هــذه اإلسـاءة في حق رئـيس
حــكــومـة. هــذا من جــهـة. ومـن جـهــة أُخـرى
رسم بقرار النأي عن العمل السياسي وهو
ا حاول مخذوالً تثبيت هذاٍ اخليار الذي طا
لــلـــدولــة عــنــدمــا تــرأس احلــكــومــة مالمح
الصـدمة التي يـعيشـها وارث زعـامة حقـقها
الــوالـــد حــيث أنه مـــهــمــا ســعى وجــدد أو
أضـاف فـإنه ال يـصل إلى مـا سـبق أن وصل
ـورث الذي سـيـبـقى هـو احلـاضر في إلـيه ا
ذاكــرة الـنــاس وعــلى األلـســنــة في أحـاديث
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مثل هـذه احلالة عـاشهـا رشيـد كرامي الذي
رغم الـسـعي الـذي بـذله في سـنـوات ترؤسه
احلكومـة بقي والـده عبداحلـميـد كرامي هو
احلاضر في الذاكرة اللـبنانية. ويجاريه في
ـســيـحي حــالـته هــذه الـقــطب الــسـيــاسي ا
ـوارنـة ـون إده الــذي كـان إسـتـحــضـار ا ر
ـــســيــرة والـــده إمــيل إده وصـــراعه حــتى
ـاروني بــعــدمـا أســلم الــروح مع الــقـطـب ا
نـافس بـشارة اخلـوري يطـغى عـلى بريق ا
توازن. وعاش احلراك السيـاسي الراقي وا
احلالة إياها بعد ذلك في الفضاء السياسي
دوري شمعون الذي كان جمهوره السياسي
يركز في تقييم مـا يقوم به من نشاطات وما
يسجـله من مواقف على إسم والـده الرئيس
ــفـاعــيل كــمــيل شــمــعــون. ولــقــد جنــا من ا
ـشار إلـيهـا بحـكم عدم النـفـسيـة للـظاهـرة ا
التوريث أن الرئيس فؤاد شهاب لم ينجب.
كــذلك الـرئــيس شـارل حــلـو. كـذلـك الـرئـيس
الياس سركيس. ولـوال أن قضاء الله أصاب
أحــد جنــليْ الــرئــيـس ســلــيــمــان فــرجنــيــة
(طــوني) والـــد الـــوارث ســلـــيــمـــان لـــكــانت
الظاهرة إيـاها سترتبط بـشخصيـة سليمان
فرجنية احلفيد الذي تـرتبط تطلعاته باجلد
ولـيس بـالـوالـد ومن أجل ذلك فـإن مـعـانـاته
ـورث وتـأثـيرهـا الـسـلبي من ظـاهرة وهج ا
في مــسـيـرة عــمـله الـســيـاسي لـيــست كـمـا
مــعــانــاة اآلخــرين.  كــمــا جنــا من مــفـاعــيل
الظاهـرة الرئـيس بشيـر اجلميل وهـذا عائد
إلى أن اإلبن هـنا بـنى زعـامة غـيـر مسـبـوقة
في لــبـنـان وفـي الـعـالم الــعـربي خــصـوصـاً

الــتـي ولــدت في ظـل إنــكـــفـــاء الــصـــحـــافــة
الورقـيـة وتشق طـريقـهـا بثـبات "أنـا رئيس
اجلـمـهـوريـة ولـست رئـيس الـتـيـار الوطـني
احلـر. وقـد تــخـلـيت عن رئــاسـة الـتـيـار عـام
 2015أي قبل الرئاسة بسنتيْن لكنهم هم
لم يـعـترفـوا بـجـبران بـاسـيل. وكـلـما أرادوا
منه شيئاً قصدوني ألتدخل في أمور تعنيه.
أنــا رئــيس جـمــهــوريـة أديــر شــؤون الـبــلـد
وجـبــران رئـيس تــيـار يـديــر شـؤون احلـزب
والــشـؤون الــسـيــاســيـة في الــبـلــد. إذا كـان
جـبــران طـامـحـاً لـلـرئــاسـة فـيـجب أن يـكـون
كفـؤاً ولكـنهـم يخـافون مـنه ألنه تربـيتي وال
يــقـــايض...". مـــجـــريـــات األمــور ونـــوعـــيــة
عتمدة من جانب الصهر جبران التخاطب ا
باسيل تؤكد أن واقع احلال ليس كما حاول
الـرئـيس اجلـنـرال تـبـسـيط أمـر مـا يـقـوم به
الـصهـر الـذي يـؤكد حـراك الـرئـاسة داخـلـياً
وخـــارجــيــاً أنـــهــا ذات رأســـيْن. رأس فــوقه
ـسك الـتـاج هـو الــرئـيس اجلـنـرال ورأس 
بـالـتـاج في إنـتـظـار أن يـضعـه علـى الرأس.
وبهذا يسبغ على ظاهرة التوريث حالة غير
مسبوقة رفضها الرئـيس عبدالناصر عندما
زين له متحذلقون أهمية توريث اإلبن البكر
ـا قد يصبـح حديث الناس خالد أو تـفادياً 
تــوريـث أحــد الـصــهــريْـن وكــاد يــأخــذ بــهـا
الـرئـيس أنـور الـسـادات بحـيث يـورث اإلبن
جـمـال.. هـذا لـو بـقي  الـرئـيس الـوالـد حـيـاً
يـرزق. كـمـا أن الـرئـيس حـسـني مـبـارك كـان
على أهبـة األخذ بهـا لوال أن الثـورة عصفت
برئاسـته التي كـانت في الثـلث األخير مـنها
مثل الرئـاسة اللـبنانيـة العونـية: رئاسة من
إثنـيْن العم والصـهر في لـبنـان. ورئاسة من
األب رســمـــيــاً في مــصـــر ومن اإلبن جــمــال
وريثاً بتهـيئة مدروسة وصالحـيات تأثيرية
على الـصعـيديْن السـياسي واجملـتمـعي كما
حـال تــأثـيـر جـبــران بـاسـيل في جــمـهـوريـة
الــثــنـائي الــشـيــعي مـتــكــاتـفــاً مع الـثــنـائي
ـارونـي مـيـشــال عـون وصـهـره ـســيـحي ا ا
ــفــضل عن الــصـهــر اآلخــر شـامل جــبـران ا
روكـــز الــــذي إفـــتـــرض لـــبـــعض الـــزمن أنه
كعسكري مقدام أولى بوراثة العم اجلنرال.
ــوقـف الــذي إتـــخـــذه ســـعــدالـــدين رفـــيق ا
ـاثل احلـريـري وسـبـقه إلى إتـخـاذ مـوقف 
بـحـيثـيـات مـخـتلـفـة تـمـام سالم هـو الدافع
إلى هـذا اإلسـتـحـضـار لـلـتـوريث الـسيـاسي
ـؤلـم حـيث ــعـنــوي والــنــفـسـي ا بــشــقــيْه ا
الــوارث مـــهــمـــا أجنـــز يــبـــقى أســـيــر وهج
ـورث. كالهمـا لـقيـا خـذالناً ال يـستـحـقانه ا
خـصـوصـاً أنـهمـا أعـطـيـا الـرئـيس اجلـنرال
قـبـوالً وإن عـلى إمـتعـاض بـإسـتـهـانـات منه
تركت أثرها عـلى اجملتمع الـسُني الذي بات
يـتـمـلـكه الـشـعـور بـأن هـنـالك أجـنـدة خـفـية
الـدوافع واضــحـة األسـلـوب الــغـرض مـنـهـا
إحـداث إهتـزاز نـوعي في الـصيـغـة وبـحيث
يــصــبح رئــيس احلــكــومــة الـسُــني مــوضع
الــتـســلــيم به رقــمـاً ولــيس ركــنـاً في الــهـرم
ـثـلث وفي الـوقت نـفـسه إضـعاف أي دور ا
يــسـتــنـد إلــيه هــذا الـرئــيس وذلك من خالل
مـواقف يــتم إتـخـاذهـا وجتــعل هـذه الـدولـة
تـعاطفة تنـأى عن التعاطي كما ساندة وا ا

في السابق مع الوضع عموماً. 
ــثـــال فـــإن إجــبـــار رئــيس وعــلى ســـبـــيل ا

 تـلــتـقـي نـحـو 50 شـخــصـيــة ســيـاســيـة وفــكــريـة وثــقـافــيـة
ـيـة عربـيـة في جـامـعة الـدول الـعربـيـة إلطالق مـبادرة وأكاد
تأسـيس مجـموعـة السـالم العـربي التي عـرّفت نفـسهـا بأنـها
"منـظمة مـدنية غـير حكـومية مـستـقلة وغـير ربحـية". وشرعت
اجملـموعـة بـنـشاطـهـا األول في الـعام  2018خـصـوصاً وأن
السالم ونـزع فـتـيل احلروب والـنـزاعات األهـلـية وإطـفـاء بؤر
التـوتّر أصبح حاجة مـاسة وضرورة ال غنى عنـها بسبب ما
تـعـانـيه دول عـربـيـة من نـزاعـات وحـروب وفـ وتـفـتت يـهدّد
الـدولــة الـوطــنــيـة واألمن الــقـومـي الـعــربي  ويــشـجّع الــقـوى

اإلقليمية والدولية على التدخّل بشؤونها. 
وأعلـنت اجملموعـة في بيـانها األول أن هـدفها هـو نشر ثـقافة
ا يـساعـد في حتقيـق التنـمية السالم والـتسـامح والالعنف 
سـتـدامة وذلك بـتعـزيز الـعمل الـعربي اإلنسـانيـة الشـاملـة وا
ـشـتـرك وتـطـويـر مــؤسـسـاته. كـمـا أعـربت عن رغـبـتـهـا في ا
بادرات بنّـاءة من خالل "دبلوماسـية وقائية" السـعي للقيـام 
و"دبلومـاسية شعبيـة" مكمّلة للـدبلوماسية الـرسمية ومشاركة
ـتـبـادلـة وحل الـنـزاعات لـهـا لـتـعـزيـز اإلرادة في بـناء الـثـقـة ا
شـاركـة األطراف جـمـيعـهـا واستـخدام بـالـطرق الـسـلمـيـة و
اآللــيــات الـدولــيــة اخلـاصــة بــالـوســاطــة والـتــوفــيق واحلـوار
ـواثيق واالعالنـات العربـية والـدولية وتـشجيع استـرشاداً با
ــصـاحلــات الـعــربـيــة وضـمـان اجلــهـود الــرامـيــة لـتـحــقـيق ا
ومـتـها. وبـالفـعل بـاشرت اجملـمـوعة بـالـتحـرك مع أطراف د

النزاع في العديد من البلدان العربية.
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ا كـانت احلروب تـصنع في العـقول فإن حـصون السالم  و
ال بدّ أن تُـبنى في الـعقـول أيضاً حـسب دستـور اليـونيـسكو
لــذلـك فــإن مـــبــادرة من هـــذا الــنـــوع ســتـــكــون أحـــد روافــد
سـتوى الـدولي ألن قضـية السالم بـادرات السـلمـية عـلى ا ا
ي كانت وما تزال تـهدّد اجملتمـعات البشـرية جمعاء بل العـا
ـكن اعــتـبــارهـا الــقـضــيـة األولى في الــعـالم في ظـلّ خـطـر
احلروب الـنووية والكيمـياوية والبيولـوجية إضافة إلى أنواع
جــديـدة من األسـلــحـة يــفـوق تـأثــيـرهـا األســلـحـة الــتـقـلــيـديـة
ـعـروفـة وتُـخــصّص لـهـا مـيــزانـيـات سـنـويــة ضـخـمـة مـنـذ ا
احلــرب الـبـاردة (1947- 1989) مــثـلــمـا شــهـدت ســبـاقـاً
لـلــتــســلح بــدأ ولم يــنــتهِ حلــد اآلن بل أن األزمــات الــدولــيـة
الكـبرى اليوم اسـتدعت شراء وتـكديس أسلحـة جديدة حتى

في دول ليست بحاجة إليها.
وارتـبـط غـيـاب الــسالم وإثـارة الــنـزاعــات األهـلــيـة واحلـروب
وانتـشار بؤر الـتوتّر بـتفشي ظـواهر اإلرهاب الـعابر لـلحدود
وصعـود تيارات مـتعصّبـة ومتطـرّفة سواء في بـلداننا أو في
الـغـرب في إطـار شـعبـويـة ديـنيـة وطـائـفـية حـاولت اسـتـخدام
التـعاليم اإلسالمـية بالـضدّ منـها في قراءة مـاضوية ال عالقة
لهـا بالدين بل في محـاولة لتـفسير بـعض النصوص الـدينية
ا يخدم أهدافها السياسية. وفي الغرب تسلّقت أو تأويـلها 
ـعادية لألجـانب بشـكل عام ولـلعرب ـتعصّـبة وا اجلمـاعات ا
ـنـصـات الـسـيـاسـيـة وبثّت ـسـلـمـ بـشـكل خـاص  سلّم ا وا
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ـبي في بطولة فزاع الدوليـة  اجلائزة الكبرى  بالـلعبة والتي تُقام نتخب العـراقي أللعاب القوى البارا يُشارك ا
تحدة . في دولة االمارات العربية ا

قبل . ويُشارك وتنطلق بطولة فـزاع الدولية للمدة من السـابع عشر وحتى اخلامس والعشـرين من شهر اذار ا
كتب العراق بوفد قوامه  20 شخصا ب رئيس وفد واداري ومدرب والعب وسيرأس  الوفد العراقي عضو ا

التنفيذي رئيس احتاد القوى  السيد مهدي باقر .
 يذكر ان بطولة فزاع الدولية مؤهـلة الى بطولة العالم التي تُقام بالـيابان ودورة االلعاب االسيوية التي تقام في

قبل. الص شهر تشرين االول ا
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درب  امير عبد الرضا اثناء تتويجه مع الالعب في احدى البطوالت احمللية WDI∫ ا
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ترسخت في ذاكرتي حب الرياضة
{ ماهي األلقاب التي حصلت عليها من

خالل استحقاقك الرياضي ?
 اخـــــتــــيــــاري كــــحــــارس مــــرمى
األســــبــــوع عـن طــــريق الــــصــــحف
الـريـاضيـة( جـريـدة الـرياضي)وكت
في وقـــتـــهـــا حـــارس مـــرمـى نــادي
صالح الــدين وكـانت لـنــا مـبـاريـات
مع نادي الطيران وانتهت بالتعادل
بـهـدفـ لـكل مـنـهـمـا وكان ذلـك عام
1987-1986 ومن ابــرز الالعــبــون
الــذين مـثــلـوا الــطـيــران هم ( نـاظم
شـــاكـــر . مـــهـــدي جــاسـم . حـــنــون
مشكور وبحضور مدرب كبار مثل
عــمــو بــابــا . داني مــاكـلن  –مــديـر

نتخب الوطني اسكتلندا ). ا
{ امنـيه كنت تـتمنى حتـقيـقها من خالل

مشوارك الرياضي ?
- كانت امنيتي ان امثل العراق في
بطـولة كـاس العـالم لـكونـها بـطولة
اليـ . كـمـا ـيـة ويــشـاهـدهــا ا عــا
كـنت أتمـنى الـوصول الى مـسـتوى
ــنـتــخب الــوطـني حــارس مــرمى  ا
األســبق رعــد حــمـودي لــكــون لـديه
عـــــدة إجنــــازات وكــــان مـن اكــــثــــر

احلراس بهذا اجملال .
{ محـطـة حزيـنـة يتـوقف عـندهـا حارس

رمى امير عبد الرضا? ا
- اهـم مـحـطــة حـزيــنـة هــو إصـابـة
العب الشـرطة األسـبق فيـصل عزيز
عـنـدمـا انـفـرد بـالـكـرة وتـمـكـنت من
ـرمى من هدف محقق والكن انقاذ ا
أدت الى كـسـر (اسـنـان الالعب) مع
جـرح في الشـفـة العـلـيا لـلوجه و
ــسـتــشـفى نـقــله عــلى اثـرهــا الى ا
ـباراة مع الـشرطة وفيـها خـسرنا ا
بنـتيـجة هـدف  مـقابل هـدف واحد

لصاحلنا .
{ كــيف  اخــتــيــارك كــحــارس مــرمى

لنادي االقتصاد آنذاك ?
-  اخـتـيـاري عـام 1978 من قـبل
ـدرب رسـول عـلي الـذي كان العب ا

نتخب الوطني سابقاً ا
{  ماهي البطوالت التي شاركت بها ?
- بــــطـــولــــة ريــــكــــا الــــدولـــيــــة في
يوغسالفيا وبطولة األندية العربية
ــشـــاركــة عـــدة انــديــة في مـــصــر 
ـغرب. عـربـيـة ومنـهـا الـسعـوديـة. ا
ـركز تونـس .مصـر . حيث حـققـنا ا

ثم  انــتــقــالي الـى نـادي اجلــيش
كحـارس مـرمى عام 1979 وبعـدها
نتخب  اختياري كحارس مرمى 

شباب العراق عام 1979.
{ مــاهي احم الــبـطــوالت الــتي شـاركت

فيها ?
- شـاركت في بـطولـة ريـكا الـدولـية
ــقــامــة في لــلــشــبــاب عــام 1980 ا
ــشــاركــة عــدة دول يــوغــسالفــيــا 
ــــانــــيـــا ومــــنــــهــــا إيــــطــــالــــيــــا وأ
ويـوغــسالفــيــا وكــنــدا إضــافـة الى
العراق حـيث  فيهـا دعوة العراق
من قـبل مـدرب يـوغسـالفيـا (مـسـتر
ــنــتــخب أبه)عـــنــدمــا كــان مــدربـــاً 
شـبــاب الـعـراق عـام   1977والذي
احرز فيها البطولة على ايران وفي
ـركز هـذه الـبـطـولـة حـقـقـنـا فـيـهـا ا
الـثـالث بعـد ان لـعـبنـا مع عـدة فرق
ومـنـهـا إيــطـالـيـا وكـانت الــنـتـيـجـة
ــانـيـا هـدف واحــد لـكل مــنـهــمـا وأ
حـققـنا فـيهـا الفـوز بنـتيـجة هـدف
لـصـالح العـراق مـقـابل هـدف واحد
ثـم مع الـــــفـــــريق الـــــيـــــوغـــــسالفي
وخــسـرنــا هــدف واحــد ومـع كــنـدا
لـلــشــبـاب وكــانت الــنـتــيـجــة هـدف

واحد لهم .
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{ مــاهي الـــعــوامل الــتـي ســاعــدتك في
ــســتــوى كــحـارس الــوصــول الى هــذا ا

مرمى ?
- رغـــبـــتـي الـــريـــاضـــيـــة ان أكـــون
حارساً لـلمرمى ثـم محبـة اجلمهور
الــــذي كــــان الــــدافـع األســــاسي لي
بــاإلضـافــة الى اإلرادة والـتــصـمـيم
من اجل الـــوصـــول الـى مـــســـتــوى

يليق بكرة القدم .
{ مـن هي الـشـخـصـيـة الـرياضـيـة الـتي

كان لها الفضل لك في هذا اجملال?
ـنــتـخب -شــقـيــقي حـارس مــرمى ا
العـراقي والعسـكري األسبق سـمير
عـبد الـرضـا وكان يـصطـحـبني الى
ـبـاراة ـشـاهـدة ا ـلـعب  مـدرجـات ا
اضـــافـــة الى اهـــتـــمـــامـي اخلــاص
بـالـريـاضـة وفي وقـتـهـا قدمـني الى
العـبـ كـبـار عـرفـتـهم سـاحـات كرة
الـــقـــدم ومــنـــهـم الالعـــبــون حـــسن
فرحان . حسن علي . هاشم رويض
. ســـعــد جـــاسم . حـــسن ســداوي .
ومــهـدي جــاسم . ومن خالل هـؤالء
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ــرمى امــيــر عـبــد الــرضـا حـارس ا
تـاريخ كــروي رائع عـرفـته سـاحـات
كـرة الـقـدم عـلى عـدة سـنـوات حيث
ستديـرة عندما بدء شغـفه بالكـرة ا
كان تلميذا في عمر السنة التاسعة
ـــدارس االبـــتـــدائـــيـــة في احــــدى ا
والـــذي جـــعـــله ان يـــصل الـى هــذا
ــسـتـوى هـو حـبه لــلـريـاضـة مـنـد ا
الــصـغـر ولم يـكن حــارسـاً لـلـمـرمى
ــا كــان من عــائــلــة بــالــصــدفــة وا
الئم عبر ناخ ا رياضية توفر لها ا
ــنــتــخب شــقــيــقه حـــارس مــرمى ا
الوطـني األسبق سـميـر عبـد الرضا
وكـانـت بـدايـته األولـى في بـطـوالت
مـدرســيـة عـبـر مـشـاركـتـة في دوري
ــدارس وكـــانت اول مـــشـــاركــة له ا
كــــحــــارس مــــرمى ضــــمـن الــــفـــرق
ــشـتل الــشـعــبــيـة ومــنــهـا احتــاد ا
عـــنــدمـــا كــان طـــالـــبــا في مـــدرســة
شتل و اجلمـهوريـة في منـطقـة ا
اكـتـشــافه كـحـارس مـرمى من خالل
مــعــلـم الــريــاضــة(خـــالــد)وفي تــلك
الـفـتـرة  تـنـظـيـم بـطـولـة مـنـظـمـة
ـــشــتل لــلــفــرق الـــشــعــبــيــة عــبــر ا
شــــخــــصــــيــــة ريـــاضــــيــــة (طــــالب
حــــسـن)حــــيـث كــــان قـــــريــــبـــــا من
سؤول انـداك في وزارة الشباب ا
وبـاشراك عـدة فـرق شعـبـية ومـنـها
ـــنــتـــظــر . الــعـــبــيـــدي . بــغــداد . ا
اجلــديــدة . حي الــغــديــر . الــقــنــاة
ــركـز الــثـاني في وحـقــقـنــا فـيــهـا ا
شتل باراة النهائية مع منتخب ا ا
وكـــانت الــنـــتــيـــجــة هـــدفــاً واحــداً
ــشــتل مــقــابل لــصــالح مــنــتــخب ا
شتل وكنت ألشيء لصالح احتـاد ا
فيـها حـارساً لـلمـرمى وجاء الـهدف
عــبـر ضــربــة جــزاء ويــومــهـا كــنت

بعمر 14عاماً .
جــريـــدة (الــزمـــان)  الــتـــقت مــدرب
ـرمى اميـر عبـد الرضا في حراس ا
ـــعــســكـــر الــتـــدريــبـي في كــربالء ا
ـــرمى لـــنـــادي كـــمـــدرب حلــــراس ا
األمــانـة لــلــشــبــاب وكــان مـعـه هـذا

احلوار.
{ كـــيف كـــانت بـــدايـــتك مع الـــريـــاضــة

كحارس مرمى ?
- بدايتـي كانت مع نادي االقـتصاد
عام 1978 كـحـرس مـرمى لـلـشـباب

يعـاني كـثيـرا ومـصيـره بالـبـقاء يـبقى
معلـقا بجـهود الالعبـ الذين يدركون
ـســار بـسـرعـة قـبل أن عـلـيــهم تـغـيـر ا
فـوات األوان وبـعـد  لــقـد كـان اجلـمـيع
في ســـعــادة و في أمــســيـــة تــبــقى في
ذاكرة جمـهور النـوارس  واألجيال من
الالعــبـ الـتـي مـثـلــته افـضل تــمـثـيل
وتفتخر باالنتماء الى احد ابرز معاقل
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 وضـمن مــبـاريـات  األســبـوع احلـادي
والـــعــشــريـن تــعــادل االمـــانــة واربــيل
بــهــدف عــنــدم تــقــدم اصــحـاب االرض
بسـرعةد6على بـداية اللـعب عن طريق
جــبــار كـــر قــبل ان يــأتي الــرد بــعــد
دقيـقتـ من قبل  شـيركـو كر لـيبقى
ـبـاراة الـتـعـادل قــائـمـا لـنـهـايـة وقت ا
ـتـقـدم الربيل ـسـتوى ا الـتي عكـست ا
الـذي اســتـمـر  يـقــدم نـفـسه
خارج وداخل مـلعـبه بثـقة
عندما تقدم عاشرا وسط
اهـتـمــام جـمـهـوره الـذي
يجـد أن تـغيـرا واضـحا
ـــنــــافــــســـة عــــبـــر فـي ا
حتـقــيق الـنـتــائج بـقـوة
على عـكس االمـانـة الذي
اسـتـمــر يـفـتـقـد دوره في
الـتـرتـبب واالداء ويـسـعى
جاهدا لالبتعاد  من منطقة
الـهــبـوط الــتي بــاتت تـواجه
ــطـالب مــهـمــة عـصـام حــمـد ا
بالبـقاء عـلى الفريق في مـقعده
وفـشال نـفط الـوسط ومـيـسان في
هز شباك االخر ليتراجع اصحاب
االرض لـلــمـوقع الـرابـع ومـيـسـان
باراة صعوبة للحادي عشر وشكلت ا
لـهـجـوم الـفـريـقـ وخـيـبـة لـهـمـا وبدأ
واضــحـــا تــاثـــيــرغـــيـــاب غــني شـــهــد
واإلدارة الـفــنـيـة لــلـفـريـق الـذي خـسـر
اربـع نــــقــــاط من مـــــبــــاراتــــ في اهم
مـراحل الـبطـولـة وقـد يفـقـد الـبـقاء في
رباعي الترتيب مع عودة اجلوية بقوة
لـلـسـبــاق النه سـيـكـون امـام مـبـاريـات
غـايـة في الـصـعـوبـة  وهـو مـا يـنطـبق
ر بـنفس الظروف على ميسـان الذي 
مع الـفـوارق واإلمـكـانـات الـتي يـتمـتع
بــــهـــــا في كل شـيء امــــام تـــــصــــاعــــد
الـتــنـافس بــ اجلـمـيع وسط مــرحـلـة
احلـــسم من اجـل انــقـــاذ االمـــور الــتي
تــتـطــلب الـلــعب بــتـركــيـز واســتـخـدام
ـكن ان الــعـنــاصـر كــمـا يــجب الــتي 
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 واسـتـغل اجلـويـة الـفـرصـة لـلرد عـلى
ــنـتـقــدين والــدفع بـاالمــور بـاالجتـاه ا
الــصــحــيـح عــنــدمــا ظــهــرت الــفـوارق
الـكــبـيـرة  فـي لـقـاء اخلــامس ومـتـذيل
التـرتيب سـامراء الـتي منـحت التـفوق

الـــذي افــتــتـح قــبل أيـــام وفي خــطــوة
كبيرة نـامل ان تتبعـها خطوات في ان
يحتفل بافـتتاح ملعب لـلعريق اجلوية
مـثال والـشـرطـة وان يـسـتـمـر الـتعـامل
بـجــديـة مع هـذا االمــر لـتـلـبــيـة حـاجـة
اكـثـر من مـاسـة لـفـرقـنـا اخملـتـلـفة وان
يــتـــكـــرر مـــشــهـــد امس االول قـــريـــبــا
ولــتـــســتــقل جــمـــيع فــرق الــدوري في
ــشــتــرك مالعـب اخــاصــة بــهــا الــهم ا
لألنـديــة واجلـمـاهـيـر والــلـعـبـة وحـان
الـــوقـت لـــوضـــعــــهـــا عــــلى الــــطـــريق
الــصـحــيح كــمـا هــو احلـال في أنــديـة
ـنـطــقـة عـلى اقل تــقـديـر وكـيف تـدار ا
االمـــور عــنــدهــا لـــكن بــوجــود إدارات
حقـيـقيـة واالهم هـنا ان تـسـتمـر ادامة
لعب وان يدار بأيدي تمتلك قدرا من ا
ــعـــرفــة واحلــرص  وان ال تــقــتــصــر ا
االمـور  وتـصل إلى ذروتــهـا فـقط عـنـد
االفـتتـاح بل هـنـالك امـرا هامـا يـتـعلق
ستمرة يوميا لعب ا بادامة وتأهيل ا
ـــقـــدمـــة الـــتي يـــجـب ان تـــبـــقى فـي ا
ـشـرقة لـيس لـلـحـفـاظ عـلى الـصـورة ا
العب لـعب لـزوراء وحـده بل لبـقـية ا
الــتــحف في الــعـاصــمــة واحملـافــظـات
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 وخــرج جــمــهــور الــزوراء بــفــرحــتــ
مـزدوجـ حـيث االحـتـفـال واحلـضـور
كان اجلمـاهيري بـاالفتـتاح وتدشـ ا
بـالـفـوز عــلى الـديـوانـيـة بـهـدفـ دون
مـقابـل وخطف كـامل الـنـقـاط والـعودة
للوصافة 42 وتقليص الفارق الى 15
ــتــصــدر ودخل اصــحــاب االرض مع ا
ـبـاراة وضــغـطـوا عـلى مـبــاشـرة في ا
مـرمى الديـوانـية  لـكنـهم لم يـسـتغـلوا
تــكـرار الـكــرات الـثــابـتـة قــبل ان يـأتي
هدف الـتقـدم بخـطأ فـادح من احلارس
عنـدما مـرت كـرة علي مـهاوي د21 من
بـ ساقـيه لـيكـون أول العب بـالـفريق
ــلـعب من يــسـجل و يــدون اسـمه في ا
ذكـور قبل ان يعـززه محـمد قدوم 49 ا
ــبـــاراة الــتي شـــهــدت ســـيــطــرة مـن ا
لـلـزوراء  الـذي اســتـحق الـنـتـيـجـة في
ـيـزة لالبـبض فـيـمـا مـواجـهـة كـانت 
ـا يـخلق الـفرص احتـجـاج الديـوانـية 
قـبل ان يـعـود بخـيـبـة اخـرى واسـتـمر
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ـوسم الكرة احلدث الريـاضي االبرز و
ـلــعب اجلـمـيل احلـالـي كـان افـتــتـاح ا
لنادي الـزوراء الرياضي امس االول و
أمر طبيعي في ان يـحضى احد معاقل
الريـاضـة وكرة الـقـدم احمللـيـة الزوراء
بــاهـتــمــام حـكــومي في اجنــاز مــلـعب
خـاص به والبـد ان نـحيـي كل اجلـهود
الـــتي أســـهــمت فـي اجنــاز وافـــتــتــاح
ـلـعب حـصـر متـابـعـة  الـكـابـ وزير ا
الشبـاب عدنان درجـال اجلادة  جلميع
مـراحل تــنــفــيـذ األعــمــال تــفـصــيــلــيـا
ـيز واضـافـة منـشـأ وصـرح ريـاضي 
ـديـنة اخـر في الـعـاصـمـة بـعـدمـلـعب ا

بعـدما خـطف كامل الـنقاط امس االول
من سامـراء بعيـدا عن موقع الـضيوف
بــان الـعــبـرة بــالـفــوز الـذ شــهـد عــلـيه
اجلــمـهـور الــذي يـطــالب بـتــكـراره في
مــرحـلـة احلــسم الـتي ال تــعـرف كــبـيـر
ــة من وصـــغــيـــر فــيـــمــا زادت الــهـــز

ـوقـع اخلـامس لــلــبـطل والــبــقــاء في ا
بعـيـدا عن مربـع التـرتيـب لالن متـاثرا
ــاضــيــة بـــنــتــائـج اخــر ســتـــة ادوار ا
واخــرهـا عــنـدمــا عــاد بـتــعـادل بــطـعم
اخلـســارة من الـقــاسم مـا أثــار غـضب
االنــصــار الــذين تــنـفــســوا الــصــعـداء
بعودة التشكيل للتوازن وحتقيق فوزا
ــــتــــذيل بـــهــــدفـــ مـــتــــأخــــرا عـــلى ا
والتـخـفيف من حـمل النـتـائج اخمليـبة
بتلـقي خمس هـزائم وضغط اجلـمهور
الــذي ال يـــريــد اال الـــتــغـــيــر الـــســريع
والتعويض واستخدام عناصر الفريق
وتـكريـسـهـا بالـكـامل  من اجل حتـقيق
رغبـة التـقدم وجتـاوز مرحـلة الـتأخـير
الــتي يـتــحـمــلـهـا الــيـوم احلــكـيم ومن
موجـود من الالعبـ في مهـمة الـدفاع
ـوسم ـا تـبـقى من مـبـاريـات وانـهاء ا
كان يـليق باجلـوية الذي مـؤكد يجد
نـفـسه بعـيـدا عن الـصـراع عـلى الـلقب
بــعــد مـوسـم نـاجح بــامــتــيـاز لــكن كل
شـيء تــغــيــر وتــبــقـى االمــال عــلى مــا
واجـهات سيـقدمه اجملـموع في قـادم ا

مشـاكل مشاركـة سامـراء التي افـتقدت
لـــروح الـــلـــعب والــقـــوة ولم يـــســـاعــد
ـبـاريات الالعـبـ الفـريق في تـقـد ا
ـقـنــعـة قـبل انـو تــتـدهـور االمـور من ا
وقع األخير دون سيء الى اسوء في ا

حركة.

ـكــنـا لـفـريـق نـادي امـانـة بــغـداد ان يـتــسـلق مـراحل كـان 
ـمـتاز بـكـرة الـقدم مـتـقدمـة في جـدول تـرتـيب فرق الـدوري ا
ـنـاطق الــدافــــــئـة وحـتى بـأمـكـانه ان وهــو كـان قـريـبـا من ا
يـصـبح ضـمن الفـرق الـتي تـقف في الـصـفـوف االولى ولكن
ـالــيـة من اجلـهـة ـسـتـحــقــــاته ا بـعـد عـدم اســتالم الـفـريـق 

سؤولة عن تمويله وهي امانة بغداد. ا
 فقد تـراجعت نتـائجه وهو امـر طبيـعي جدا عنـد العبي كرة
الـقدم وغـيرهم من الـالعبـ مع الفـرق االخـرى اذا ماعـلمـنا
ـصـدر الـرئـيس لـهـؤالء ولـيـست لـديـهم ان كـرة الــقـدم تـعـد ا
نتخب مصادر رزق اخرى وخـير دليل على ذلك ان العـبي ا
الـوطـني الـعــراقي لـكـرة الـيــد كـان بـأمـكــانـهم الـوصـول إلى
الي نهــــــائيات كـأس العالم لـو كانوا حـصلوا عـلى الدعم ا
ـطـــــــــــلـوب وذلك فـقـدنـا فـرصـة الـعـمـر بـعـدم وجـود كرة ا
ي تـتـمـنى كل الـــــــــيـد الـعـراقـيـة في اهم مـحـفل دولي وعـا
ـا له من مـكاسب مـنـتـخـبات الـدنـيـا ان تـكـون موجـودة هـنـا 
ـســتــوى الـســيــاسي واالمـني كــبـيــرة وكــثـيــرة حــتى عـلـى ا
واالقــــــــتــصــادي ويــكــون بــلــدنـــا مــحط انــظــار الــعــالم بل
كـن ان يغيـر النــــــــظر يشجـعهم علـى القدوم لـلعراق و
لـنـا ونــحن بـأمس احلــاجـة لــنـضع بــلـدنــا في مـصـاف
الــــــــدول الـــتي تـــتـــمـــتع بـــاالمن واالمـــان والـــتـــطــور
الرياضي والعمراني ويكون ذلك عبر الدعم احلكومي
لـلـمـؤســـــــسـات الـريـاضـيـة ومـنـــــهـا ادارات االنـدية
ـنتـخبـات الـوطنـيـة وكل ماله عالقـة بنـهـضة الـعراق وا

ستوى الرياضي. على ا
نــعــرف ان الـســيــد امـ بــغــداد رجل ريــاضي وهـو
مسؤول يـتمتع بـروح وطنيـة عاليـة وهو يرعى ويدعم
ا كان ويسـاند ويـقف مع اية جـهة تـخدم بـلدنـا لطـا
مـــوحـــودا في فـــعـــالـــيـــات ونــشـــاطـــات ريـــاضـــيــة

وثــــــقافية وغيرها.
ــــــــــــكن ان  لـــذلك فـــأن االخ امـــ بـــغـــداد ال
ـالي إلدارة نـــــادي امـانـة بـغداد يـوقف الـدعم ا
انـطالقــا من مـوقـعه ومـســــــــؤولـيـته االخالقـيـة
واالنـــســانــيـــة والــوطـــنــيــة وبـــالــتــالـي اليــكــون
سعــــــيدا عـندما تـتراجع نـتائج فـريق االمانة
بل سيكون االحرص عليـها في انتـــــــشالها
ــســؤول االول عن ــنــاسـب وهــو ا بـــالــوقت ا
ـــهــمـــة فـي الـــوقت الـــذي نـــدعــوه هـــــــــذه ا
وبـشكـل سريـع وعاجل
الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق
الـــتـــخـــصـــيـــصــات
ـــــالـــــيــــــة لـــــفـــــريق ا

مؤسسته.

لـكـنه يــدعم حق الـفـرد في االخـتـيـار
"لم أكن يـومًـا ضـد الـلقـاح" مـضـيـفًا
أنه تلقى الـلقاحـات عندمـا كان طفال
ـا دعمت حـرية أن تـختار "ولكن لـطا
ما تـضع في جـسمـك".وتابع "مـباد
ا يخص جسدي أهم اتخاذ القرار 
من أي لـــقـب أو أي شيء آخـــر".وفي
ــقــابــلــة االولى مــنــذ تــرحــيــله من ا
مـلـبـورن قـال "دجوكـر" إنه يـأمل في
أن تـتـغـير بـروتـوكـوالت الـلـقاح وأن
"ألعـب لسـنوات عـدة أخـرى".أكد ابن
الـ 34 عــامًـا أنه مـنــفـتح عــلى تـلـقي
ـسـتـقـبل "ألنـنـا نـحاول الـلـقـاح في ا
جــمــيـعًــا أن جنـد ســويًــا أفـضل حل
كن لـلقـضاء علـى كوفيـد" مضـيفًا
"لم أكن أبــدًا ضـد الــلـقــاح. أفـهم أنه
ـيًــا يـحـاول اجلــمـيع بــذل جـهـد عــا
كـبـيــر لـلــتـعــامل مع هـذا الــفـيـروس
ونأمل أن نرى نـهاية لهـذا الفيروس
قـريـبًـا".وأعـرب الـصـربي عن خـيـبته
ــا حـصل مـعـه في أسـتـرالــيـا "كـنت
حقًـا حزيـنًا ومـحبـطًا لـلطـريقـة التي
انـتهت بـهـا األمـور في أستـرالـيا. لم
يـــكن االمـــر ســـهال".وأضـــاف "ســبب
تـرحـيـلي من أسـتـرالـيـا هـو أن وزير
الـهــجـرة اســتـخــدم سـلــطـته إللــغـاء
تـأشـيـرتي بـنـاءً لـتـصـوره بـأننـي قد
ــنــاهــضـة ــشــاعــر ا أخــلق بــعض ا
ـدينـة وهو للـقـاح في البـلد أو في ا

ما ال أتفق معه على اإلطالق".
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{ مــا هـــو مــوقــعـك احلــالي فـي مــجــال

التدريب ?
- حاليا مـدرب حراس مرمى شباب

متاز) . نادي األمانة (للدوري ا
غـزى من مجيـئكم الى كربالء { مـاهو ا

قدسة? ا
ــقــدسـة - اوالً لـزيــارة الــعــتـبــات ا
وبــنــفـس الــوقت وجــود مـــعــســكــر
تدريبي في كربالء . وهو عبارة عن
حتــــضـــيـــرات لـــلــــدوري الـــعـــراقي
للشـباب الذي سـيبدأ في الـ  20من
الـــشـــهـــر اجلـــاري وســـتـــكــون اول
مبـاراة لنـا مع شبـاب نادي مـيسان

وعلى ملعبهم الدولي هناك .
{ وماذا عن بطاقتك الشخصية ?

ـرمى امـيـر عـبـد الـرضا - حـارس ا
من مــوالــيــد 1963 مــتــزوج ولــدي
ولدان وبنت واحدة وهم ( يوسف .

ليث . اية ).

سـنـوات لـنـادي امـانـة بـغـداد وكـان
لي الــفـــضل بـــصــعـــوده الى فــريق
الـنـخـبـة عـام 2007 ثم  انـتـقـالي
دة الى شـبـاب الـنـادي عـام 2010 
ـــرمى ســـنـــتـــ مـــدربــًا حلـــراس ا
وتـمــكــنـا لــلــحـصــول عــلى الـدوري
ــبــلغ خــجــول ي  والكـن  تــكــر

قدره 100 دوالر .
ك من قـــــبل جـــــهــــات { هل  تـــــكـــــر

حكومية داعمة للرياضة ?
ي من قبل محافظ بغداد -  تكر
األســبق فالح اجلــزائــري بـ( درع +

ال). مبلغ من ا
ــــاذا تـــــطـــــالب وزارة الـــــريـــــاضــــة  }
والـشبـاب في ظل الـوزيـر اجلديـد عـدنان

درجال ?
- أطــالب الــوزيــر ان يـكــون داعــمـا
لــلـريـاضــة والـريـاضــيـ وان يـقف

على احتياجات الالعب .

الرابع في هذه البطولة
{ هل ان وزارة الـــريـــاضــة والـــشـــبــاب
داعـمـة لــلـريـاضـة والـريــاضـيـ بـصـورة

عامة?
ستوى - الدعم غير كافي وليس با
اضـية طـلوب قـياسـاً للـسنـوات ا ا
حــيث كـــان هــنــاك دعم لـــلــريــاضــة
ولــــلــــريــــاضــــ مع تــــوفــــر لألعب
ـــالـي والـــتـــجــــهـــيـــزات اجلــــانب ا

الرياضية.
v d  ”«d

ـدربـ بـتـطـويـر مـهارة { من هـو ابرز ا
رمى بكرة القدم ? حراس ا

ــدربــ هم زي إســحـاق . - ابــرز ا
نصرت ناصر  . كوركيس إسماعيل

.. شدراك يوسف  . رسول علي.
{ شيء نـــدمت عـــلـــيه خـالل مـــشــوارك

الرياضي كحارس مرمى ?
دة 5 رمى  - كنت مدربـاً حلراس ا

ـصنف { لنـدن. (أ ف ب) - كـشف ا
ــــيًــــا الــــصــــربي نــــوفــــاك أول عـــــا
ديـوكـوفيـتش أنه لـيس ضـد الـلـقاح
ـضـاد لـفـيـروس كـورونـا ولـكـنه ال ا
انع الغياب عن البطوالت الكبرى
ضرب في حال أجبر ودورات كرة ا
عـلى تلـقـيه. ترحـيل ديـوكوفـيتش
ـاضي بـعـد من أسـتــرالـيـا الـشـهـر ا
خسـارته معـركة قـانونيـة ومُنِعَ من
شـاركـة في أولى البـطوالت األربع ا
الـكــبــرى هـذا الــعــام لــعـدم تــلــقـيه
الـلــقـاح مـا حـرمه مـن تـعـزيـز رقـمه
القيـاسي والتتـويج باللـقب العاشر
في مــلـبــورن الــذي كـان من نــصـيب
ه اإلسـباني رافـايل نادال الذي غر
انــفـرد بــالـرقم الـقــيـاسي لــبـطـوالت
الــغــرانــد سالم (21) عــلى حــســاب
الــصـــربي والــســـويــســـري روجــيه
فيدرر.سُئل ديـوكوفيتش فـي مقابلة
مع هيئة اإلذاعة البريطانية "بي بي
سي" نُـشـرت الثالثـاء عـمـا إذا كان
ـشــاركـة في بـطـوالت سـيــضـحي بـا
ــبــلـدون وبــطــولـة فــرنــسـا مـثل و
ــــفـــتــــوحـــة بـــســــبب مـــوقــــفه من ا
الـلــقــاح.فـأجــاب "نــعم هــذا الــثـمن
الذي أنـا مستـعد لـدفعه" في إشارة
إلى تـخـلــيه عن فـرصـة االنـفـراد في
الـــرقم الـــقــــيـــاسي في الـــبـــطـــوالت
الـكـبــرى.قـال "نـولي" إنه ال يـريـد أن
ـناهـضة لـلقاح يرتـبط باحلـركات ا
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مـن الـــتـــحــــديـــات الــــتي تـــواجـه الـــفـــرق
ـسـرحـيـة عـلى صـعيـد اجلـوانب الـفـنـية ا
واالجـتمـاعية والـسيـاسية وحـتى الديـنية
انــهـا تــعــاني الـركــود واجلــمـود نــتـيــجـة
ـغــايــرة لـلــبــلـد الــتي تــفـرض الــظــروف ا
سـرحية هـيمـنتـها عـلى تضـاءل احلركـة ا
في الـعراق وواحدة من تلك التحديات هو
اخـذ فـرقـة مـسرح الـتـسـع عـلى عـاتـقـها
اقـامـة مـهرجـان مـسـرحي كبـيـر وذلك بـعد
ان  مـؤخـرا عـقـد االجـتـمـاع الـتـنـظـيـمي
في مـقر نقابـة الفنانـ العراقيـ ببغداد
ـي عـبد وبـحـضـور رئـيس الـفـرقـة االكـاد
الـكر سلـمان وام الـسر كاظم الـعمران
بـعد ان صوت عـليهـما االعضـاء باالجماع
ـهـمـة رئــاسـة الـفـرقـة حـول تــكـلـيـفـهــمـا 
وامـانـة الـسـر.وحـضـر االجـتـمـاع عـدد من
الـفنـان واالكـادمي مـنهم صـاحب جياد
حـــســ نـــعــيم خـــلف  طـــارق عــبـــدالـــله
دلف منتـظر خضير قاسم رعد اجلـزائري
ناجي فريد عبد احلسن  ناصر حسن عمر
ـهـام وشـهـاب الـنـجـار و تـوزيع ا مـراد
عـلى الـلـجان والـتـهـيئـة الـكـاملـة لـلـتوزيع
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وابــــداعه  ومــــكــــانــــته

الشعريـة   مشيرا  إلى ان
(احملـتـفى به كــان مـنـاضـلًـا و عـضـوًا
ي وخـدم عدة في مجـلس الـسلم الـعا
في مــحــافــظـات عــراقــيـة وكــان أكــثـر
ـتــقـنـة) . شــعـره بــالـلــغـة الـعــربـيــة ا
واخــتــتم احلـفـل الـذي حــضــره وزيـر
الــثـقــافــة والـســيــاحـة واآلثــار حـسن
ـــســـتــشـــار الـــثــقـــافي في نـــاظم وا
ـثلي الوزارة  سـعـد اسـكنـدر  و
من عائلة الشاعر  الفقيد وعدد
من األدباء والـكـتاب  بـتـقد
وزيــر الـثــقـافــة  درع اإلبـداع
لـعـائلـته كـمـا قـدم  ا سـكـندر
قالدة االبــــداع   ايــــضـــا ثم
عـلـقت صــورته  في الـقـاعـة
الــتي  أقـــيم فــيــهــا احلــفل

تخليدا لذكراه .
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أقـامت دار الـثـقـافـة والـنـشـر الـكـردية
الـثالثــاء حـفـلًـا اسـتـذكــاريـاً لـلـشـاعـر
كمال نوري بابا علي في قاعة شيركو
بـيكـة في مـبنـى الدار .اسـتـهل احلفل
الـذي يـصـادف يـوم وفـاة احملـتـفى به
بتـقد  الـناقـد علـوان سلـوان دراسة
وصـفـيـة عن قصـائـد الـشـاعـر واصـفاً
نصوصه الشعرية بـانها بؤرة ثقافية
تـقد واحلس فاعـلـة تتـسم باخلـيـال ا
رهف وأبياته معبرة وموجزة تعبر ا
عـن الـلــحـظــة مـســتـخــدمـا الــصـيــغـة
البالغـية بـاعتمـاد التـكثـيف الصوري
عاني  تلتها كلمة لإلمام وخطيب وا
مسـجد الـشيخ بـابا عـلي القـاها جنل
الــــشـــــاعــــر كـــــوران كــــمـــــال نــــوري.
واســتـذكــر  مــديـر  عــام الــدار نـاوات
حـسن أمـ  بـكـلـمـته  حـيـاة الـشـاعـر

الـعـمودي واالفـقي للـفـرقة واالنـفتـاح على
و ــؤســسـات الــثــقــافـيــة ذات الــشـان  ا
االتــفــاق عــلى اعــتــمـاد مــقــر لــلــفـرقــة في
الــــكــــرادة خــــارج والـــعــــمـل عـــلـى دعـــوة
الــفــنــانــات الــعــراقــيــات لــلــمــشــاركــة في

اعمالها. 
 وطــرح الـنــاقـد عـبــد الـســادة جـبـاروضع
ــومــة الـــعــمل الــفــني صــيـغ جــديــدة لــد
تواصل الذي يـجعل من الفرقة واالنـتاج ا
سـرحـية الـعراقـية رقم واحـد بـ الفـرق ا
ـــصــــادقـــة مـن قـــبـل االعـــضـــاء وتــــمت ا
وحـــضــر االجـــتــمــاع نـــقــيـب الــفـــنــانــ
وكــان فـحـوى الــعـراقــيـ جـبــار  جـودي 
االجــتـمـاع اعـادة هــيـكـلــة تـنـظـيـم الـفـرقـة
ـهـام وعـقـد مــهـرجـان مـسـرحي وتــوزيع ا
ي هذا ماحتدث به الفنان واالكاد جـديد 
كــاظـم الــعــمــران بـــصــفــته رئـــيس جلــنــة
فضال عن االنـضـبـاط في نقـابـة الفـنـانـ 
صـفـته في الفـرقـة كامـ سـر لهـا مـضيـفاً
ــسـرح الــعــراقي يـتــنــفس الـصــعـداء ان(ا
ـهــرجــانـات الــيــوم خــصـوصــا بــوجــود ا
سرح العراقي وتـنظيمها حيث يـتعرض ا
ــســرحي الـى حــالــة من حــاالت احلــراك ا
سارح العربية والـثقافي حاله حال بقية ا
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وصل Õd∫  اجتماع لفرقة مسرح التسع ومشاهد من مسرحيات فنون ا
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ـمـثــلـة وعـارضـة األزيـاء الــلـبـنـانـيـة نـشـرت ا
المـــــيــــتـــــا فــــرجنـــــيــــة صـــــور جـــــديــــدة في
صفـحـتهـاعـلى مـوقع التـواصل اإلجـتـماعي.
حـيث ظـهـرت برفـقـة إبـنيـهـا يـأكلـون احلـلوى
ـكـان ذات مـنـاظـر خالبة وسـط الطـبـيـعـة و
ـتـابـعـ إطاللـة فـرجنـية ومـا خـطف أنـظـار ا
بـفــسـتــان زهـري قــصـيــر ذا تــصـمــيم نـاعم
وكالســيـــكي.وكـــانت فــرجنـــيــة شـــاركت مع
مـتـابـعيـهـا روتـ يـومـهـا الصـبـاحي بـفـيـديو
جـديـد نـشـرته في صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى
مــوقع الــتــواصل اإلجــتــمـاعـي. وظـهــرت مع
مـدربـهــا الـريــاضي وهي تـقــوم بـتــمـاريــنـهـا
الــصــبــاحــيـة بــلــيــاقــة ونــشــاط حتت أشــعـة
ـتابـعون الشـمس ووسط الـطبـيعـة. وتـفاعل ا
مع الفـيديـو بشـكل كبـير وتـركوا لـها الـكثـير

من التعليقات الداعمة واحملبة.

ايـضـا مـسـرحـيـة ( مـجـرد ارقـام ) لـلكـاتب
الـسعودي عبـاس احلايك وإخراج الطالب
اكـرم شاكر سلـيمان وهو عـرض تراجيدي
حـــاكى مــآسي احلــروب ومـــا تــخــلــفه من
ويالت وكــوارث انــســانــيــة  كــمــا جــسّــد
العرض فئات مجتمعية عدّة عانت في ظل
تـلك الـكـوارث كمـا نـقل الـعـرض مجـمـوعة
ت بـهم وقد من الـصـور الواقـعـية الـتي أ
ـثليه من جتسيد تـمكن مخرج العرض و
مــعــطــيــات الــنص وبــاضــافــات بــصــريـة

تـشكلت في مـنظومـة أدائية معـبرة.كما 
تــقـد مـســرحـيـة  (طـلـب زواج ) لـلـكـاتب
اخراج الـروسي الكبير انطـوان تشيخوف
الـطالبـة روعة احمد وهـو ضمن متـطلبات
مـادة الـتـطبـيـقـات اخملتـبـريـة لطـلـبـة قسم
ـسـرحيـة. وطـرح الـعـرض قـصة الـفـنـون ا
اجــتــمــاعـيــة  تــتــنــافس فــيـهــا عــائــلــتـ
ارســتــقــراطـيــتــ في مــواقف كــومــيــديـة
مـنـحت لـلـعـرض ايـقـاعه اجلـمـيل وارتـقت
بـالـنص الى مسـتويـات المـست متـطلـبات
ا يتالئم مع نص ـسرحية الكوميدية و ا
ــيـة ذات ـســرحــيـات الــعـا يُــعـد مـن اهم ا
الـــفــصل الـــواحــد. وعـــرضت مــســـرحــيــة
ــسـرح (مــجــانـ الــعـصــر ) عــلى قــاعـة ا

سـتويات وذلك يجـعل الفنان وعـلى كافة ا
الـعـراقي يحس بـقـيمـته والبـد من التـحرك
ــسـرح نــحــو االداء اجلــمــالـي لــعــروض ا

العراقي).
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الى ذلـك اخــتــتـــمت مــســرحـــيــة ( مــزرعــة
الـفـئران الـصـينـيـة ) في الثـالث من شـباط
ـســرحي ــهــرجــان ا اجلــاري فــعــالــيــات ا
الـطالبـي الـتاسـع عـشـر  في كـلـيـة الـفـنون
ـوصل وتـفـاعل اجلـمـهور مع اجلـمـيـلـة بـا
هــذا الــعـرض الــذي يـنــتــمي لـلــكــومـيــديـا
الــسـاخـرة ويـنــتـقـد ويـســلط الـضـوء عـلى
ــظـاهـر الـسـلـبـيـة الـتي تـعـيـشـهـا بـعض ا
اجملـتمعات ومنها تهويل االمور البسيطة.
ــهــرجــان الــســبــعــة الــتي ومن عـــروض ا
عـرضـت عـلى مـدى تـسع ايـام مـسـرحـيـة (
بـال جنوم ) تـأليف وإخـراج الـطالب أُسـيد
ـسرحيـة ثيمة سـعد عبـدالعزيـز. وحملت ا
فــلـسـفـيــة تـمـحـورت عـن إرهـاصـات كـاتب
ــشـاكل مــســرحي حـاول إيــجــاد احلـلــول 
شـخـصـيـاته واجملـتـمع الـتي رسـمـهـا على
الـورق ولـكنه وجـد أن النـهايـة خاطـئة ألن
الــبــدايـــة كــانت خــاطــئــة  لــذا اعــاد رسم
سـرحية من جـديد. وعرضت شـخصـيات ا

الــتــجــريــبي . وهـي من اخــراج الــطــالــبـة
ـتري ايـفـانـة فـارس تـومـا ومن تـألـيـف د
بــانــيـــاس وهــو ضــمن مــتــطــلــبــات درس
الـتطبـيقات اخملـتبريـة لطلـبة قسم الـفنون
ــسـرحـيــة … ونـاقش الـعــرض مـواضـيع ا
مـرحلية مهمة يُعاني منها مجتمعنا  وقد
ـمـثـلـ متـوازنـاً لـيـحـاكي تلك جـاء اداء ا
ـواضـيع ويـقـدم لـهـا حـلـوالً يـتـجاوز من ا
ــتـكــررة . كـمـا خاللــهـا اجملــتـمـع ازمـاته ا
عـــرضت مـــســرحـــيــة  بـــعــنـــوان (شــؤون
االزواج ) تـألـيف فيـرنيس مـولنـر واخراج
طـبق كرم عـادل عكـاش . وحمل الـطـالب ا
الـعرض ثيمة اجتماعية مهمة الى جانب
مـحـاور أخرى بـذات األهـميـة. وكان
ـهرجان الذي اقيم حتت شعار ا
ـــــســـــرح صـــــورة اجلـــــمــــال (ا
وصـــــوت الـــــثــــقـــــافـــــة ومــــرآة
اجملــتـــمع) قــد افــتــتح بــعــرض
مـسـرحي اسـتـمـدت احـداثه من
ــوروث الــعـربي وشــخـصــيـة ا
جـــحـــا ونـــوادره الـــطـــريـــفــة
والـنص من تألـيف عبـدالكر
الــعــامــري واخــراج الــطــالب

طبق عقبة عبد نافع.  ا
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الباحثة العراقية صدر لها عن دار امجد للنشر والتوزيع
كــتــاب(اخلــطــاب الـدعــائي والــقــوة الــنــاعــمـة فـي وسـائل
االعـالم اجلــديـــدة) يـــقع في  118صــفـــحـــة من الـــقـــطع

الكبير.
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ـمـثل السـوري يـشارك في بـطـولة مـسـلسل (الـعـائدون) ا
مع اخملــرج أحــمــد نـــادر جالل الــذي يــتم تــصــويــره في

قبل. قرر عرضه في رمضان ا مصر وا
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الـروائي الـعـراقي ضـيّفـه امس االربعـاء نـادي الـسرد في
االحتاد الـعام لألدبـاء والكـتّاب في الـعراق  للـحديث عن
روايـــته (عــمـــتي زهــاوي) مع تـــوقــيع روايــتـه (يــوتــيــوب)

الصادرة عن منشورات االحتاد.
ÊU Š d¼UÞ Âd «

الصـحفي العراقي تمـاثل للشفاء من
ـستشقى عارض صـحي وقد غادر ا
في اربـيل قبل يـوم  وهـو في طور
الــتـــحــسـن من الــتـــهــاب شـــديــد في

سالك البولية. ا
 qO−Ł bL×  wKŽ

عـنـونة ـسـاعد الـعـراقي قـدم النـدوة الـعلـمـيـة ا االستـاذ ا
ــشـتــرك لــلـمــصــارف الـعــراقـيــة بــ الـواقع (الــتـدقــيق ا
ــعــهــد الــعــالي لــلــدراســات والــطــمــوح) الــتي اقــامــهــا ا

الية بجامعة بغداد. احملاسبية وا
 bO:« b³Ž bOLŠ ÊU ſ

مـديــر عـام دائــرة الـبــحث والــتـطــويـر في وزارة الــتـعــلـيم
ـقـبل اجلمـعـية العـالي الـعـراقيـة سـابقـاً تـضيـفه الـسبت ا
ي في الـعلـميـة الـدوليـة جلودة الـتعـليم واالعـتمـاد األكاد
مــحــاضـرة افــتـراضــيــة بـعــنـوان (قــيــاس األداء الـبــحـثي

للباحث واجلامعات).
W³ UA  5 √

الـتـدريـسي فـي قـسم الـعـلــوم الـسـيـاســيـة بـكـلــيـة األمـيـر
احلـس بن عـبدالـله الثـاني للـدراسات الـدوليـة باجلـامعة
ـقراطـيـة الـتـطور األردنـية صـدر له كـتـاب (الـنظـريـة الـد

اط). فهوم واأل التاريخي ا

w³FJ « ÍbFÝ

ـغتـرب افـتـتح في االول من شـباط الـتـشكـيـلي الـعـراقي ا
اجلــاري عـلى قــاعـة جـمــعـيــة مـيـســتـلــ غـالـيــري بـواليـة
ـعنـون(حـوار الـصمت) كالـيـفـورنـيا األمـريـكـية مـعـرضه ا

ويستمر لغاية 26 منه.

UNðUB — W d Ð ”—U  rNÒ²ð WOG¹“U √
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عـلى موقـع إنسـتـغـرام مقـطع فـيـديو
تـقـارن فـيه رقـصـة فـارس في فـيـديـو
كلـيب أغنـيتـها مـعلـيش وب فـيديو
كانت قـد نشـرته عام  2018 لفـرقتـها
عـلى مـوقع يـوتـيـوب وكـتـبت: (هـذه
احلركات ليست كلها تقليدية بنسبة
ـئة  أنا أتـعـرف علـيـهم ألنهم 100 با

ÊU e « ≠  ËdOÐ
ـــطــربــة بــعـــد ان حــقــقـت أغــنـــيــة ا
الـلـبنـانـيـة مـيريـام فـارس (مـعـليش)
جنــاحًــا كــبـيــرًا مــنـذ طــرحــهــا عـلى
يوتيوب وكان أكثر ما يلفت األنظار
تـصمـيم الـرقصـات احلـماسـيـة التي
أبـدعت في أدائـهـا برفـقـة الـراقـص
ـــســــاعـــديـن.خـــرجت مــــصـــمــــمـــة ا
الـرقـصـات األمـازيـغـيـة وعـضـو فـرق
كــــيف كـــيـف بالدي الـــرايــــســـة لي
ــنـشـور تــتـهم فــيه مـيــريـام فـارس
ومـصــمـمـة الــرقـصـات بــيـار خـضـرا
بـسرقـة رقـصاتـهـا التي اعـتـمدت في
أحـدث أعـمـالـهـا إضـافـة إلى اإليـقاع
والـــلــبـــاس األمـــازيــغي دون أي إذن
عـتمدة منـها. ولفـتت أن الرقـصات ا
في أغـنـيـة فــارس مـقـلـدة حـرفـيًـا من
عـروض فرقـتـهـا اخلـاصة من بـيـنـها
ـــســـتـــوحــاة من رقـــصـــة الـــرقــادة ا
الـتـاشلـحـيت والـشـعـبي واجلـزائري

العلوي والتونسي الفزاني.
ونـشـرت الـرايسـة لي عـبـر حـسـابـها

ÊU e « ≠  ËdOÐ
طرح الـنجم الـلبـنـاني رامي عيـاش أغنـيته
اجلـديـدة (انـت لي) عـلى طـريــقـة الـفــيـديـو
كـلـيب عـلـى (يـوتـيـوب) ومـنـصـات األغـاني
ـولى اخملـتــلــفــة.واألغــنـيــة كــلــمــات عـلـى ا
بالـلغة العربية الفصحى  وأحلان محمود
عـيـد و قــد  تـصـويــرهـا في لــبـنـان مع
اخملـرجـة إجنـى جـمـال لــيـسـجل الــكـلـيب
أول أعــمــال رامي عــيـاش الــغــنـائــيــة هـذا
الــعــام. الـــفــيــديــو الــكـــلــيب  تــصــويــره
باألبيض واألسود ودارت فكرته في إطار
قــصـة حب عــنــيــفـة بــ اثــنـ تــتــعـرض
حيـاتهـما خلـالفات واعـتراضـات ويتـطور
األمــر إلى انـــفــصــال ولــكن كـل مــنــهــمــا
ـزيـد من مـشـاعـر يـحـمل لألخــر بـداخـله ا
احلب والــدفء فــيـدافع الــشــاب عن حـبه
بالـلجوء إلى الـعنف عنـدما يعـلم أن الفتاة
قـد ارتـبطت بـغـيره مـتـمسـكـا بهـا رافـضا
لكل الـبعد واالنفصال عنها. و كان عياش
ـصـر قـد أحـيـا  آخـر حــفالته الـغـنــائـيـة 
ـديـنـة خالل مـوسم رأس الـسـنـة  2022 
اجلـاللــة بــحــضـــور اآلالف من الــشــبــاب
واألسـر من مـخـتلف اجلـنـسيـات الـعربـية
وقــدم الــعــديـد مـن أغــانــيه الــرومــانــســيـة

ميزة. والطربية ا

إبداعاتي.. وظـيفتي هي تـعزيز ثراء
ثـقـافـتــنـا بـطـريـقـة شـعـبـيـة تـتـكـون
ــغــرب فـــرقــيــتـي من راقــصـــ من ا
واجلـــــزائــــــر وتـــــونـس ولــــــبـــــنـــــان
والسنغـال نقضي سـاعات وساعات
فـي الــتــعــلم من بـــعــضــنــا الــبــعض

الحترام تراثنا بشكل صحيح).

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - أعـطى
ـــمـــثل األمـــريـــكي الـــشـــهــيـــر أوين ا
ويــلــســـون في يــوم احلـب مــثــاالً عن
احلب حـيث قـال الــنـجم في بـرنـامج
تـلفـازي إن (والـدته وجـدت احلب في
عــــــــــمــــــــــر الـ 80وتــــــــــزوجـت). وفـي
الـتـفـاصـيل وأثـنــاء مـنـاقـشـة فـيـلـمه
الكوميدي الـرومانسي اجلديد (ماري
مي) الـــذي تــشـــاركه الــبـــطــولـــة فــيه
جـيـنـيـفـر لـوبـيـز قـال ويـلـسون : (إن
والدته الـتي تـبلغ اآلن مـن العـمر 82
عاماً كانت تـبلغ من العمر  80 عاماً
عـــنــــدمـــا تـــزوجـت من رجل لــــطـــيف
للـغـاية) وقـال ( أعتـقـد أن هذه قـصة
رومــانـســيــة جـداً وتــؤكــد فــكـرة أنه
ــــــــكـــــــــنـك أن جتــــــــد احلـب في أي
عُمر).وأشار النـجم إلى أنه هو أيضاً
رومــانـــسي إلى حـــد مــا وأنـه يُــقــدر
القصص الرومانسية كالتي حصلت
مـع والـــــــدته. ويـــــــلـــــــعـب أوين دوراً
رومــانــسـيــاً في فــيــلــمه الــكــومــيـدي
الرومانسي اجلـديد (ماري مي) الذي
وسـيـقى كات يتـنـاول حيـاة جنـمي ا

يوم ا تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك استعـد فر
السعد االربعاء.

qL(«

 تـواجه بـعض الـعـوائق لـتـحـقـيق الـتـقـدّم لـكـنك قـادر
على تخطي الصعوبات .

Ê«eO*«

من األمـور الــتي يــجب أن تـهــتم بـهــا هي اســتـشـارة
قرب فيما يشغلك. ا

—u¦ «

تتجـاوز الصعوبات  بإرادتك الصلبة وبعزمك الذي ال
.رقم احلظ 3. يل

»dIF «

 ال تـفقـد األمل وال تعـتمد عـلى غيـرك واستـغل طاقتك
في التفكير بعقالنية.

¡«“u'«

ـزاج الـهـاد واألجـواء اجلـيّـدة همـا احلل األنـسب  ا
لعالقتك مع الشريك.

”uI «

الت غـــيــر حـــاذر عـــدم االســـتــقـــرار وجتـــنّـب الـــتــنـــقـُّ
رقم احلظ 9. دروسة ا

ÊUÞd «

تـكون عرضـة النتـكاسة صـحية نـتيـجة فايـروس مع
يصيب معدتك.

Íb'«

يوم  ال يـجوز الـتأجـيل واإلهمـال في احلب بـعد الـيوم
السعد الثالثاء.

bÝô«

عـمـلـيـة مـالـيـة طــارئـة تـقـوم بـهـا ابـتـداءً وحتـقق مـنـهـا
أرباحاً طائلة.

u b «

ـة إلكـمـال  جتـد عـدة حـوافـز تـمـنـحك اجلـرأة والـعـز
خطواتك العاطفية .

¡«—cF «

 عالقة صداقـة تتحول إلـى حب حقيقي فـتنسجم مع
طباع احلبيب و تتفق معه .

 u(«
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اكـتب أجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تــســيــر عــكس دوران
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- يأبى

 2- من فصول السنة
 3- عملة أوربية
 4- راحة الكف
 5- اساعد

 6- أحد االنبياء
 7- صديق
 8- شوق

 9- صوت أوراق الشجر
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 مــنـذ اقــدم الــعــصـور حــتى عــصــرنــا هـذا تــتــواجــد عـشــرات االســئــلـة
والنصائح واالرشـادات وكلهـا حتث على نشـر الوعي والثقـافة اجملتـمعية
ا ان ذلك اصبح هو الهاجس الوحيد لدى علماء االجتماع والتربويون و
حيث ثبت وبشكل قـاطع ان ضياع اي وطن هو من ضـياع رجاله االكفاء
ويـا اسـفي عـلى مـسـتــقـبل يـصـنـعه هـؤالء والـكــثـيـر مـنـا تـعـيش هـواجس
الـزمـان (مـا ب عـهـدا مـضى وعـهـدا اتى ) واصـبـحـنـا نـتـرحم عـلى ذلك
الذي مضى وهنا ينصب حزني واسفي علي( يوم بكيت منه  فلما صرت
في غيره بكيت عليه) واصبحنا نتحـسر على ما اصبنا منذ عهود وعهود
ـا ان القادمـات سوف تفـرز لنا مـا ب شعب من افة التـخلف واجلهل و
اذا تسلق العلى وشـعب بقى يراوح ما بـ احللم واخليال ..? وال ادري 
ال نـتـدارس مـا حل بــنـا مـقـارنـة الى بــقـيـة الـدول الـتي ســبـقـتـنـا في هـذا
ضـمـار وقد سـاقـني احلـرص على ان ادون هـذه الـسطـور هـو حرصي ا
ـوروث وجـذوره ولـيكن فـي علـمـنـا ان اال ال تسـتـقيـم لهـا احلـياة على ا
قـدار وبكـون لهـا من ثقـافة ومـعرفـة واراده وتصـميم امـا نحن فـقد الى 
ـطرب في بقـيـنا او اصـبـحـنا جـيال بـعد جـيل نـعـيش من عـالم االنسـان ا
زوايـا الـتــاريخ نـادمـ عــلى مـا فـاتــنـا ..! وهـذه هي احملــصـلـة .. االولى

واالخيرة ! 
ــرحــوم ورحم الــلـه من تــغـــنى بــهــذا الـــبــيت وهـــو ا

الرصافي:
ومتى العراقُ مضى ليرفعَ رأسَهُ   

دارت فؤوس فوقـَهُ ومعاولُ

ÊU e « ≠ …d¼UI «
ـصــريــة يـاســمـ ــمـثــلــة ا ــا ظــهـرت ا لــطـا
صبـري بإطالالت مـختـلفـة عرفت بـأسعـارها
البـاهـظة الـتي اثـارت اجلدل حـولـها.وظـهرت
صــبـــري في آخــر إطـالالتــهــا وهـي تــرتــدي
ية من جاكـيت من ماركة (لويس فيتون) العا
الـلــون الـبـيج الـفـاحت والــبـني مع حـزام عـلى
ـــنــتــصف وفي يــدهــا اخلــصــر يــربط من ا
حــقـــيـــبــة من مـــاركـــة (شــانـــيل) من الـــلــون
ـيــتــالــيك األزرق صــغــيــرة احلــجم ولــهـا ا
ســلـســلــة من الــلـون الــفــضي. وتـداول رواد
مواقع الـتواصل اإلجتـماعي صوراً لـلحقـيبة
الــتـي بــلغ ســعــرهــا في
مـواقع الـبـيع عـبـر
اإلنـتـرنت حوالى
 4500 دوالر
أمــــريــــكي.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تلقت جنمة هوليوود جينيفر
ناسبة عيد ميالدها أنيستون مجموعة من الرسائل من اجلمهور 
الـ 53. وعبرت عن شعورها باإلمتنان قائلة إنها (تشعر بالكثير
من االمتنان) وأعربت عن إمتنانها جلميع معجبيها وأصدقائها
يالد.وتابعت: (شكراً جزيالً على أمنياتهم اجلميلة لها في عيد ا
تنة للغاية لكل احلب الذي غمرتموني به في عيد لكم جميعاً أنا 
مثلة ريتا ويلسون (عيد نشور قالت ا ميالدي.. ). وتعليقاً على ا
ميالد سعيد. أنت محبوبة) وتابعت (عندما أفكر في ج وجميع
غامرات الرائعة التي خضناها معاً أبتسم فقط.. مع العلم أن ا
جينيفر جتعلني سعيدة إن حبها للحياة وروح الدعابة التي

تتمتع بها وإيجابيتها التي ال تنتهي هدية.. دعونا جميعاً نتمنى
.( عيد ميالد سعيد جل
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فـالـديز الـتي جتـسـد دورهـا جـيـنـيـفر
لـوبيـز وبـاسـتـيـان الـذي يؤدي دوره
ـقـرر أن يـتـزوجا مـالومـا حـيث من ا
ي لــكن تــتــغــيــر أمــام جــمــهــور عـــا
اخلــطـط عــنـــدمــا تـــكــتـــشف كــات أن
ـا بـاســتـيــان كــان غـيــر مـخــلص 
يدفـعـهـا التـخـاذ قـرار الزواج من
تــــشــــارلي الــــذي يــــجــــســـده
ويـلـسون وهـو شـخص

غـــــــــــــــــريــب مـن
اجلمهور.
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ـومــيـوات وأوضـح فـال دالــ أنّ ا
عـمرها حـوالى ألف أو ألف ومئتي
سـنة. وعثـر الفريق في مـكان قريب
عـــلى عـــظــام ســـبـــعــة بـــالـــغــ لم
يُــحــنّــطــوا بـاإلضــافــة إلى بــقــايـا
حـــيـــوانـــات تـــشـــبه الـالمــا وأوانٍ
خــزفــيــة. وكــان عُــثــر عــلى بــقــايــا
هم في مقـبرة يبـلغ طولها الـرجل ا
ثـالثـة أمـتـار وعـمـقـها  1,4مـتـر في
كـاخامـاركيا وهي واحـدة من أكبر

اجملمعات األثرية قرب ليما.
وكــان يـنـاهـز عـمــره عـشـرين عـامـاً
عــنـدمـا تــوفي ودُفن مـقـيّــداً بـحـبل

ويداه تغطّي وجهه.

احلـفـريـات بيـتـر فـان دال لـوكـالة
فـرانس برس من احملـتمل أن يكون
األطـــفــال أقــربـــاء ووضــعــوا فــوق
بـعضهم البعض في أجزاء مختلفة
ـــقـــبـــرة. وتـــابع وفق مـن مـــدخل ا
ا فـرضـيـة عـمـلنـا قُـدّم األطـفـال ر
ـوميـاء إلى عالم أضـاح لـيرافـقوا ا

وت. ما بعد ا
وبُــنــيت كــاخــامــاركــيــا من الــطـ
يالد أي بـحدود الـعام  200 قـبل ا
في حـقـبـة مـا قـبـل حـضـارة اإلنـكا

وكـانـت مأهـولـة حـتـى الـعام 1500
ـا مـثّـلت مـوطـنـاً لـعـشـرة آالف ور

أو عشرين ألف شخص.

{ لـيـمـا (أ ف ب)  –عُـثـر عـلى ستّ
مـومياوات عائدة ألطفال في مقبرة
قــرب لــيـمــا يُــعــتـقــد أنّــهم قُــدمّـوا
ـرافـقة رجـل ميّت كـأضـاح بـشـريـة 
ـــوت قـــبـل مـــئــات إلـى مـــا بــعـــد ا

السن على ما أعلن علماء آثار.
وعُــثــر عــلى الــهــيــاكل الــعــظــمــيـة
لـفوفـة بقمـاش في قبر الـصغـيرة ا
رجـل مـــهـم وربّــــمـــا شــــخــــصــــيـــة
ســيـــاســيــة اكــتُــشـف في تــشــرين
ـاضي في موقع الـثـاني/نـوفمـبـر ا
حـفر في كاخاماركيا التي تبعد 24

كيلومتراً شرق ليما.
ـــســؤول عن وقـــال عــالـم اآلثــار وا
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من الـصعب عـلى أي مـراقب أن يعـرف من أين يسـتمـد رئيس
ـفرط بإمكـانية قيام الـوزراء اإلسرائيلي نـفتالي بيـنيت تفاؤله ا
ا يـشكل هيكال إقليميا جديدا مع حتالـفات إسرائيلية عربية 
ـعـتـدلـة من أجل حتـقـيق االسـتـقرار شـركـاء عـرب من الـدول ا
واالزدهـار االقـتصـادي والـوقوف بـقـوة في وجه األعـداء الذين
يـثـيـرون الـفـوضى واإلرهـاب بـحـسب تـعـبـيـره في حـديـثه الى

الصحفي في خالل زيارته الى البحرين?
الـعرب غارقون أصالً في الـتكتالت اإلقـليميـة والقومـية فعرب
اضي في اخلـليج منضوون منـذ مطلع الثمانـينات من القرن ا
مـجلس التعاون اخلـليجي الذي كان من أهـدافه عند تأسيسه
الـعمل على استقـرار منطقـة اخلليج التي مـا عرفت االستقرار
. ومـجلس الـتـعاون لم تـكن دوله الـصغـيرة طـوال تلك الـسـن
والـكبيرة على قلب رجل واحـد كما يوحى للـعرب لباسهم شبه
ـوحد واشتراكهم بالثراء النفطي والغازي فتلك الدول نراها ا
لـلتو خارجة من ازمة طـالت سنوات وانتهت الى ال شيء برغم
ـعـنـويـة وهي لـيس اخر اخلـسـائر االقـتـصـاديـة والـنـفسـيـة وا
ازمـة تــنـتــهي من دون رجــعـة ذلك انّ عــرب اخلـلــيج قــلـبــتـهم
. أمـواج عاتـيـة لـيس لهـا مـنتـهى حـتى الـيوم وإن سـكـنت قـليالً
ـو وقـيل ان مـجـلس الــتـعـاون ولـد لـصـد أطــمـاع إيـران بـعـد 
ثـورتهـا وارتـفـاع شـعار تـصـديـرها لـكن ذلك كـان حـبـراً على
ورق لـوال العـراق الـذي خسـر جيال كـامال في حـرب الثـماني

سنوات.
امّا الـتكتـل األكبر لـلعرب فـهو اجلامعـة العربـية التـي حالها ال
يـسـر أحـداً سـوى إسـرائــيل ربّـمـا. ذلك انّ اجلـامـعـة ال تـزال
عـاجزة عن الـتدخل في حل ايـة ازمة داخـليـة في بلـد عربي او
بـ بـلــدين عـربـيــ وكـانت تـقف من دون حــيـلـة او حل وهي
تحـدة تصدر لـلمنـطقة مـبعوثـيها الـدولي ألزمات تـرى األ ا
زمنـة كما في اليـمن والعراق وسوريا زمنـة وشبه ا الـعرب ا
وســواهــا. ولم يُـظــهـر الــعـرب ــغـربــيـة ولــيـبــيـا والــصــحـراء ا
اخالصـاً وتـضـحـيـة في سـبـيـل رفع مـكـانـة جـامـعـتـهم لـتـكـون

الرقم األصعب امام تكتالت العالم.
وبـعد ذلك يـريد بـيـنيت الـيوم ان يـكـون العـرب على قـلب واحد
ـــعـــاجلـــة في الـــتـــعـــاطـي مع مـــشـــكالت مـــعه فـي االجتـــاه وا
االسـتـقـرار واإلرهـاب كـمـا ورد في تــعـبـيـره. هل سـأل بـيـنـيت
نـفـسه سـؤاال بـسـيـطـاً  حـول أسـبـاب عـدم قدرة إسـرائـيل ان
تـشـكل اجتـاهـا تـكـتـلـيـا مع مـصـر واألردن بـالـرغم من الـعـمـر
عاهدتي السالم معهـما? فكيف له يريد ان تنخرط دول ـديد  ا
ـواجهـة اجلـغرافـية امـام الـساحل اإليـراني في الـتكـتل الذي ا
يـحــلم به  وسـتــكــون ايـران في قــلـبه? مــاذا يـأمـل بـيــنـيت من
الـعرب في مواجهة ايران? أتوقع انّ بينيت يعرف قصدي ح

. يقرأ هذه السطور وسيضحك كثيراً
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عـرض الرئيس جمال عبد الـناصر على العالم بالـفلسفة أحمد
لـطـفي السـيـد أن يـكـون أول رئـيس جلـمـهوريـة مـصـر الـعـربـية

فاعتذر.
وعـرضت احلكومـة اإلسرائيـليـة بعد وفـاة حاييم وايـزمان على
الـعالم الـفـيـزيـاوي الـيهـودي الـصـهـيونـي ألبـرت أيـنـشـتاين أن
يـكون رئـيـسهـا فـاعـتذر. يـومـها قـال: إنه من الـصـعب أن أفهم

ادة فكيف أستطيع أن أفهم ماليّ البشر?!.  ا
وعـندما غـادر الرئـيس األميـركي أيزنهـاور البـيت األبيض قال:
ـقـابل لم يـنـل هذا مـا أجـمل هـذا الـلـقب: الـرئـيس الـسـابق. بـا
ــلك لــويس الــتـاسع عــشــر حَـكَمَ الـشــرف رؤسـاء ومــلــوك. فـا
عـشرين دقيـقة. والـرئيس الـلبـناني بـشيـر اجلمـيّل اغتـالوه قبل

أن يصل باب قصره!.
بـاستثـناء طـيّب الذكـر الرئيس الـسوداني عـبد الـرحمن سوار
. نادراً ما الـذهب أو الرجل الزول بتعبير أشقـائنا السودانيّ
جتـد رئيس جمهورية في بلداننـا بوظيفة رئيس سابق على قيد

احلياة.
كـان سوار الـذهب طبعـة أخرى لـنظـام آخر. انـقلب عـلى رفيقه
يـري والذ بـصمـته سريـعـاً وذهب. منـذ ذلك الوقت لم جـعفـر 
يـسـتـأذن رئــيس عـربي في االنـصــراف. رحم الـله الـلـواء فـؤاد
وذجاً نادراً لم تدم طويالً شهاب فقد كانت جتربته في لبنان 

بعدما خذله حلفاؤه قبل أعدائه.
ولـقـد مـرَّت أزمـنـة تـمـرَّد اجلـنـراالت عـلى الـسـاسـة. من أحـمـد
عـرابي ضـد اخلـديـوي تـوفـيق في مـصـر إلى اجلـنـرال مـحـمـد
غـرب. ومن انـقالب بـكـر صـدقي في الـعراق إلى أوفـقـيـر في ا
انـقالب الـضابـط العـراقي جـمـال جـميـل في اليـمن. كـلـمـا جاء
رئـيس حاولوا اغـتيـاله أو اقتالعه. كان أغـربهـا انقالب العـميد
عـارف عـبـد الـرزاق عـلى الـرئـيس عـبد الـسالم عـارف ثمَّ عـلى
. الـرئــيس عــبــد الـرحــمن عــارف. فــشل عــارف في االنــقالبـ
وعـنـدما دارت عـلى أهـلـهـا دوائـرها انـتـهى سـجـيـنـاً يدافع عن

عبد الناصر ويتسلّى بالوحدة ويحلم باالشتراكية.
ـناصب: رئـيس جمـهورية كن لرجـل يجمع من ا تـخيّلْ كـيف 
بـالوكـالة ورئـيس وزراء ووزيـر دفاع وقـائد الـقوة اجلـوية أن
يــنــقــلب عــلـى نــفــسه. حــتى وقع الــعــالم عــلى قــفــاه مـن شـدة

الضحك!.
وال أريـد أن أحتـدث عـن الـطــريـقـة الــدرامـاتــيـكــيـة الــتي كـانت
جتـري فيـهـا االنقالبـات في أرض الـشام. رقـص الرئـيس أم
احلـافظ أبو عبدو ببسـطاله العسكري فتـحوّل الرقص الشعبي
تـظاهـرين في شوارع دمـشق. كانت إلى حـفل إعدام مـيدانـي 
ـا عـلى أنـغـام االنـقالبـات في سـوريـا تـقـوم بـ يـوم ولـيـلـة. ر
مـوشــحـات صــبـاح فــخـري الـقــادمـة مـن ريف حـلب إلـى دنـيـا
الـطرب. وكان اجلـنرال حـسني الزعـيم مثل أيِّ حـكواتي يقصُّ
ــقـاهي الـدمـشـقــيـة أنه سـيـصــبح غـداً رئـيـسـاً جلـلـسـائه في ا

للجمهورية!.
لـذلك لم يكن غريباً أن يتولى الدكتـور مأمون الكزبري الرئاسة
ــدة يــوم واحــد أو يــومــ عــلى األرجـح. وإذا كـان الــســوريـة 
ـسيحي الـوحيد الـذي حَكَمَ في سوريـا رئيساً سـعيد اسحق ا
لـلجـمـهـوريـة فـمن الـطـريف أن فتـرة حـكـمه لم تـسـتـغـرق سوى
ـعــتـز أربـع وعـشــرين سـاعــة فـقـط. تـمــامـا مــثل عـبــدالــله بن ا
الشـاعر الشـهير في التـراث العربي واخلـليفة الـعباسي خـليفة
عتـز قصـر اخلالفة مـقتوالً يـوم وليلـة كمـا يقـولون. غادر ابـن ا

بعد يوم واحد من العرش!.
رشح قال واحلديث يدور هـذه األيام عن عدد ا أكـتب هذا ا
ـنــصب رئــيس اجلـمــهـوريــة بــعـدمــا ارتـفع إلى  60 مــرشـحـاً
والـبقية تـأتي.. هل هذا منـطقي?. هل هذا مـعقول? تذكـرتُ بيتاً
/ فـيـها من الـشـعـر يـقول: (خَـلَتِ الـرقـاعُ من الـرخـاخ فـفـرزنَتْ
الـبـيـادقُ واسـتطـالَ األعـبـدُ) الـشـاعـر هـو سـعـيد
الـــكـــرمي.. يـــريـــد أن يــقـــول لـــنـــا: إن رقـــعــة
الـشطرجن لم يعد فيـها مَلِك سعيد وال وزير
جــديـد وال حـصــان طـروادة.. وال حـول وال

قوة إال بالله!

لـلـمـسـتـثمـرين إنه يـشـتـري حـقوق
الـتوزيع األجنبي لألفالم األميركية

نصات الفيديو. ثم يبيعها 
وقــدّم الـرجل الــبـالغ  35عــامـاً لـكل
ضـــحــيـــة ورقــة تـــنص عـــلى أنّــهم
ســيـحـصّــلـون أربــاحـاً جـيّــدة بـعـد
. واسـتمـر طـيـلة سـتـة أو  12شـهـراً
ســبع سـنــوات في تـنـفــيـذ اخملـطط
بـاستـخدام أموال مـستثـمرين جدد
ـســتـثـمـرين لــسـداد مـسـتــحـقـات ا

. السابق
وانـهـارت اخلطـة برمّـتهـا مع مرور
الــوقت بـعــدمـا اخــتـفى مــبـلغ 230

مليون دوالر.
مـثل بـعمـلـية االحـتـيال واعـتـرف ا
في تشرين األول/أكتوبر وأقرّ بأنه
لـم يـشـتـر أبــداً أي حـقـوق أفالم أو

يؤمّن أي عقود للتوزيع.
دّعون في مذكـرة للقاضي وأشـار ا
مثـل بدأ عمـله االحتـيالي إلـى أنّ ا
مـن خالل خــــــداع أصــــــدقـــــائـه في
اجلـــــامــــعـــــة وفق مـــــا أوضــــحت

ز. صحيفة لوس أجنليس تا
ـمثل بـدأ بـخـيانـة ثـقة وقـالـوا إنّ ا
أصـدقائه الـذين لم يـأخذوا حذرهم
لـعـدم تـخـيّـلـهم أنّ شـخـصـاً عـرفوه
ـــكـن أن يـــخــــدعـــهم لــــســـنــــوات 
ــدّخـــراتــهم. س  وعـــائالتــهـم و
وحُـكم عـلى هـورفيـتز بـالـسجن 20
عــــامــــاً وأمــــره الــــقــــاضـي مـــارك
ســكــارســيــتــو بــإعــادة مــبــلغ 230

مليون دوالر لضحاياه.

خـــاصــة وشــراء ســـيــارات فــارهــة
وقصر فخم في لوس أجنليس.
دّع وأوضـحت وزارة العـدل أنّ ا
قـالـوا إنّ هورفـيتـز قـدّم نفـسه على
أنّـه جنم هولـيـوودي ناجح وجـهة
فـاعلـة في اجملال وقـال إنّه اسـتفاد
مـن عالقـاته مع مـنـصـات الـفـيـديـو
عــبـر اإلنـتـرنـت مـثل +نـتــفـلـيـكس+
و++ لــبـيـعـهـم حـقـوق تـوزيع أفالم

أجنبية.
وكــان هـورفــيـتــز الـذي أدّى أدواراً
فـي أفالم رعب صــــغـــيــــرة يـــقـــول

. ـــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــ ا
ثـل أمـيركـي االثـن وحـكم عـلـى 
بـالـسـجن عـشـرين عـامـاً لـتـنـظـيـمه
عـملية احـتيال سحب خاللـها مبلغ
ط  650 مــلــيــون دوالر لــيــعــيش 
حـــيــاة بـــاذخـــا مع شــراء يـــخــوت

وقصور وسيارات فارهة.
وأوجــد زاكـاري هــورفـيــتـز عــقـوداً
سـتـثمـرين أنّـها مع مـزيّـفة أوهـم ا
HBOجـهات كمنصـات نتفليكس و
لـيـدفـعـوا مبـالغ طـائـلـة من األموال
استثمرها في رحالت على طائرات

مـشروع قانون القضاء على العنف
اجلـنسي الذي يسـعى إلى مكافحة
اجلرائم اجلنسية وحتقيق العدالة
لــلـضـحــايـا ومن بــيـنـهم ضــحـايـا

االغتصاب الزوجي.
وصــيــغـت مــســودة الــقــانــون عـام
 2016لــــــكـنّ إقــــــراره تــــــأخــــــر ألنّ
اجلـمـاعات اإلسالمـيـة اعتـبرت أنّه
يــروّج لـالخــتالط بــ اجلــنــســ

ـــشــرعـــون احملــافـــظــون وطـــالب ا
بـتجـر العالقات اجلـنسـية خارج
نـــطــــاق الـــزواج والـــعالقـــات بـــ

ــاضي حـصـلت في الــطـفل الـعـام ا
مدارس داخلية دينية.

ـاضي مـدرّسان في وأوقـف العـام ا
مـدرسـة داخـلـيـة جـنـوب سـومـطرة
بـتـهمـة االعـتداء اجلـنـسي على 26
تـلـمـيـذاً عـلى مـدار عـام. كذلـك حُكم
عـلى مدرّس في مدرسـة داخلية في
جـاوة الشرقـية عام  2020بـالسجن
 15عـاماً بـتهـمة االعـتداء اجلـنسي

على  15تلميذة.
وطــالب الــرئــيس ويـدودو الــشــهـر
ــوافـقــة عـلى ــان بـا ــاضي الــبـر ا

وأفــادت احملــكــمــة بــأنّ احلــكــومـة
ستدفع تعويضات للضحايا.

واعـتبر رئـيس هيئـة حمايـة الطفل
فـي إندونـيـسيـا أنّ احلـكم الـصادر
الـثالثـاء يعـني أنّ العـدالة من أجل
الــضــحـايــا حتـقــقت.وأكّــد فـرد من
عــائـلــة إحــدى الـضــحـايــا لـوكــالـة
فـرانس برس أنّه يشعر بخيبة أمل
كـبيرة ألن ويـراوان لم يتلـق عقوبة
كن أشـد محذّراً من أنّ التساهل 
أن يـشـجّع مـعـتدين آخـرين لـلـقـيام

اثلة. بأفعال 
وقــال عم إحـدى الـضـحـايـا إنّ هـذا
اجلـرح لن يلـتئم أبـداً ما دمـنا على
ــوت ــا حــتى  قــيـــد احلــيــاة ر
واأللـم الـذي نــشــعـر بـه ال يـوصف
مـضـيفـاً ال نشـعر بـأنّنـا نلـقى آذانا
صـاغـية. وتـابع إذا كـانت الـعقـوبة
ـدرّسـ مــخـفــفـة فـســيـزداد عــدد ا
اإلسـالمـيــ الــذين يـعــتــدون عـلى

األطفال.
وتـنتشـر في أنحاء إنـدونسيـا أكثر
من  25ألـف مــــدرســـــة داخـــــلـــــيــــة
إسالمـية معروفة باسم بيسنترين
وتـضم نـحو خـمسـة مالي تـلمـيذ
يـــعـــيــشـــون في مـــســـاكن خـــاصــة

بالطلبة.
وســلــطت قــضــيــة االغــتـصــاب في
بـــانــدونغ الــضـــوء عــلى مـــشــكــلــة
االعـــتـــداء اجلــنـــسي داخـل بــعض
18 ــــــــدارس إذ إن  14مـن أصـل  ا
حـالة  اإلبالغ عنها لهـيئة حماية

{ بـانـدونغ (اندونـيسـيا) (أ ف ب)
 –حــكــمت مــحـكــمــة إنــدونـيــســيـة
الـثالثاء على مـدرّس بالسجن مدى
احلـــيــاة بـــتـــهــمـــة اغــتـــصــاب 13
تـلمـيذة في قـضيـة سلّـطت الضوء
عــلى االعـتــداءات اجلـنــسـيــة الـتي
ـــــــدارس حتــــــــصـل في بــــــــعـض ا

الداخلية الدينية في البالد.
ودانـت مـــحــــكــــمــــة بــــانــــدونغ في
مــقــاطـعــة جــاوة الـغــربــيـة هــيـري
ويـراوان ( 36عـامـاً) باغـتـصاب 13
تلميذة جميعهنّ قاصرات ما أدى
إلـى حاالت حـمـل لـدى ثمـان مـنـهنّ

على األقل.
وأثـــارت الــقــضـــيــة غــضـــبــاً عــلى
ـسـتوى الـوطـني إذ أكّد مـسؤول ا
حـكــومي كـبـيـر أنّ الـرئـيس جـوكـو
ويدودو أولى اهتماماً خاصاً بها.
ــدرّس عـنــدمـا واكــتُــشـفت فــعـلــة ا
أبــلـغت عــائـلـة إحــدى الـتـلــمـيـذات
الــشـــرطــة بــأنّ ويــراوان اغــتــصب
ـراهـقــة وتـركــهـا حـامالً ابــنـتــهم ا

اضي. العام ا
ـدرّس وتــبـيّن خالل احملـاكـمـة أنّ ا
اغـتـصب الـفتـيـات القـاصـرات على
مــدى خـمس سـنـوات ومن بـيـنـهن
تــلــمـيــذات مـتــحــدّرات من عـائالت
فقيرة ويتعلّمن عبر منح مدرسية.
ـدّعـون بـعـمـلـيـة إخـصـاء وطـالـب ا
كـيمـيائي وبعـقوبـة اإلعدام للـمتهم
الذي طلب من القاضي أن يتساهل

معه ليتمكّن من تربية أطفاله.
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سار تمثّل كذلك فرصةً للمشي على ا
ـفرده في بـشـكل مـسـتقل والـسـيـر 
ـرة الـغـابـة. يـقـول مـتـحـمّـسـاً إنّـهـا ا
األولـى الــتـي أخـــتـــبـــر فـــيـــهـــا أمــراً
ـكـنك أن .ويـضـيف سـتــيـفن  ــاثالً
دينة جتـعل ذهنك صافياً بعيداً من ا
حــيث يــســود الــضـجــيج والــتــلـوث.
وتــوضح مـنــظـمـة ريــو كـالي أنّ هـذا
ـسـار الـسـمـعي هـو األول من نوعه ا
في أمـيركا اجلنـوبية واستوحي من
قــصـة خــوان بــابـلــو كـوالســو وهـو
أعـمى من األوروغواي اشتُهر بقدرته
عـلى تـمـيـيـز أصـوات أكـثـر من ثـالثة

االف طير.
ويـقـول خـوان غـابريـيل مـبـتـسـماً إنّ
الـــعـــمـــيـــان جــمـــيـــعـــهم مـن حــقّـــهم
وواجــبــهم أن يــســتــفــيــدوا مـن هـذه

ساحة. ا

ــجــسّــمــات بالســتـيــكــيــة لــطــيـور
سيستمعون إلى أصواتها.

ـــلـــوّنـــة بـــعــد أن وحتـط الــطـــيـــور ا
جتـذبـهـا أطبـاق صـغـيرة من الـطـعام
ـسـار.وتـشـيـر مـنـظـمـة إلى جــانـبي ا
ريـو كالي غـير احلـكومـية الـتي تدعم
ــبـادرة إلى وجـود أكــثـر من عـشـرة ا
اثلـة في محيط مـسارات تـعليـميـة 
كــــالـي ثــــالـث أكــــبــــر مــــديـــــنــــة في
كـــولـــومـــبـــيـــا. ويـــوضح هـــيـــرمـــان
بــوالنـيــوس من الـهــيـئــة اإلقـلــيـمــيـة
ـسـتـقـلـة في فـالي ديل كـاوكا وهي ا
اجلـهة احلكوميـة التي تدعم مشروع
ــبــادرة الــســـيــاحــة الــشـــامــلــة أنّ ا
ئـة من السـكان تـستـهدف   7,1 فـي ا
) الـذين يـعـانـون من إعـاقة (احملـلـيـ

بصرية.
ويــرى خـــوان غــابــريــيل أنّ اجلــولــة

ويـضـيف أثنـاء قـيامه لـلمـرة الـثالـثة
بـالـنزهـة اإلرشـاديـة نتـعـلّم تدريـجـياً
ألنّ هـنالك أنواعـاً وأصواتاً مخـتلفة.
 ولـم يـتــمــكّن في اجلــولــة األولى من
الــتــعــرّف إلى أي طــيــر لــكـنّـه تـعــلّم
يّز أصوات طيور ـرور الوقت أن 
الــطـنـان وديك اخلـلــنج والـتـنـاجـر
والـبـاشق األوراسي. ويـلفت سـتـيفن
ســانـتــانـديـر ( 29عــامـاً) وهـو شـاب
فــقـد نــظـره كــذلك إلى وجــود طـيـور
تـنــتج خـمـسـة إلى ثـمـانـيـة أصـوات
مـعتـبـراً أنّ تعـلّم كيـفيـة التـعرف إلى

الطيور مهمّة ليست سهلة.
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وتزخر كولومبيا بأكبر تنوّع للطيور
فـي العالم إذ تـضم نحو  1900 نوع
مـنــهـا وفق مـعـهـد هـامـبـولت. وقـبل
ـشاة سـلـوك طريق الـغـابة يـتـحكّم ا

{ كـــالـي (كـــولـــومـــبـــيــا) (أ ف ب) –
أصـبح خـوان غـابريـيل سـوتـو وهو
رجـل أعـمى مـنـذ أن كـان في الـثـالـثـة
مـن عـمــره قــادراً عـلى الــتــعـرف إلى
طـيـور تـعـيش فـي الـغـابـات الـكـثـيـفة
جـنـوب غـرب كولـومـبيـا بـفـضل دليل
صـوتي يـعـلّـمـه تـمـيـيـز أصـوات هذه
احلـيوانات. ويسير خوان ( 39عاماً)
بـرفـقـة سـتـة رجـال عـمـيـان يـحـمـلون
تـد على 400 الـعـصي على مـسـار 
مـتــر في ريف قـريب من مـديـنـة كـالي
(جنوب غرب). ويعلّمهم دليل صوتي
كـيـفيـة تـمـييـز أصـوات الطـيـور التي
يــســمـعــونـهــا في طــريـقــهم. ويــقـول
خـوان غـابريـيل الـذي فقـد بـصره من
جـراء ضـربـة عـلى رأسه تـعـرّض لـها
في طـــفــولــته إنّــهـــا طــريــقــة لــرؤيــة
الــطـيــور بـآذانـنــا (…) لـنــشـعــر بـهـا.
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{ سـاو بـاولـو (أ ف ب)  –تـوفي امس عن  81عـامـاً اخملـرج الـسـيـنـمـائي والـكـاتب
الصحافي الـبرازيلي اللبناني األصل أرنالـدو جبر الذي حصلت أفالمه على جوائز
في مـهـرجـانـات دولــيـة وأوضـحت عـائـلــته أنه فـارق احلـيـاة جـرّاء تــعـرّضه جلـلـطـة
دماغية.  وكتـبت زوجته سوزانا فيالس بواس عـبر إنستغرام جـبور استحال جنمة
ولود في .  وكـان أرنالدو جـبر ا وجنـلي خسر أبـاه والبرازيل فقـدت برازيلـياً عظـيماً
ريـو دي جانيرو في  12 كانـون األول/ديسمبر  1940 جزءاً من حـركة سينما نوفو
(الـسيـنمـا اجلديـدة) وهي موجـة جديـدة في السيـنمـا البـرازيلـية بـدأت في ستـينات
مثلة الشهيرة سونيا مثل الذين عملوا بإدارة جبر  ا القرن العشـرين. ومن أبرز ا
براغا في فيلم Yo te amoأنا أحبك الـذي عرض ضمن قسم نظرة ما في مهرجان
سـابقة كان الـسينـمائي عام 1981. وشـارك اثنـان من أفالم جبـر الروائـية ضـمن ا
Eu sei que عام   1971 ثم Pindorama  الرسـمية في مـهرجـان كان  أحـدهما
 vou te amar حـدّثـني عن احلب). وحـصـلت بطـلـة الفـيـلم الـثانـي فرنـانـدا توريس

ثلة عام 1986.  على جائزة أفضل 
ـسـتوحى من أمـا فـيـلمه  Toda desnudez será castigadaكـل عري سـيـعـاقَب ا
سرحي نيلسون رودريغيز ففاز بجائزة الدب الفضي في مسرحية شـهيرة للكاتب ا
مهـرجان بـرل عام 1973. كـذلك عُرف أرنـالدو جـبر بـأسلـوبه الالذع سواء كـمعلّق
O Globo الـتـلـفـزيونـيـة أو كـكـاتب مقـاالت في صـحـيـفة TV Globo  عـبر مـحـطة
اليـوميـة. وذكّرت الصـحيـفة في حتـية له نشـرتهـا الثالثـاء بأنه سعـى في أفالمه كما
في مقاالته إلى مراقبة اجملتمع البرازيلي وفهم مفارقاته وانتقاد جوانب اخلبث فيه.
وكـان اخملـرج البـرازيـلي الـراحل أنهى قـبل وقت قـصـير من تـفـشي فيـروس كـورونا
فـيلم Meu ultimo desejo (رغـبتي األخـيرة) فـي ساو باولـو وهو لـم يُعـرض بعد

في دور السينما.
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{ واشــنــطن (أ ف ب)  –أثــار نــبــأ
ـرتـقب لـبـقـايـا صـاروخ الـتــحـطم ا
تـابع لـشـركـة سـبـايس اكس مـطـلع
آذار/مـارس عـلى القـمـر بعـدمـا تاه
في الـفضـاء لسـنوات ضـجة كـبيرة
ـاضـيـة لـكن تـبـيّن فـي األسـابـيع ا
أن عـــــلـــــمـــــاء الــــفـــــلـك أخـــــطــــأوا
الــتــشــخــيص. فــبــحــسـب خــبـراء
ســتـصـطـدم مــخـلـفــات صـاروخـيـة
بــــالـــــقــــمــــر فـــــعال في الـــــرابع من
ـا ـقـبل لـكن خالفـا  آذار/مــارس ا
 إعـالنه سابقـا لن يكون ذلك من
بـقـايا صـاروخ للـشـركة األمـيركـية

بل من صاروخ صيني.
ـعـطيـات اجلـديـدة فإن وبـحـسب ا
اخملـلـفات الـتي سـتصـطـدم بالـقـمر
عـائـدة إلى طبـقة من صـاروخ لونغ
مـارش الذي انطلق سنة  2014 في
مـهمـة حتمل اسم تـشانغي -5تي 1
في إطـار برنامج الوكالة الفضائية

الصينية الستكشاف القمر.
ــفـــاجئ عـــلى وأتـى هــذا اإلعـالن ا
لـسـان عـالم الـفـلك بـيل غـراي الذي
كــــان أول من يـــرصــــد االصـــطـــدام
ـستـقبلي إذ أقـر أخيرا بـحصول ا
الــتـبــاس لـديه. وكــتب عـالم الــفـلك
جـــونــاثــان مــاكـــدويل الــداعي إلى
تـشديـد الضـوابط القانـونيـة بشأن
اخملـلفات الفضائـية عبر تويتر أن
هـذا اخلـطـأ الـنـاجم عن حـسن نـية
طروحة جراء شكلـة ا يـؤشر إلى ا
الئــمـــة لــهــذه ــتـــابــعـــة ا نـــقص ا

األجسام في الفضاء البعيد.
وأشــار بــيل غــراي وهــو مــبــتــكـر
بــرمـجــيــة مـســتـخــدمــة في بـرامج
ـــولـــة من وكـــالــة نـــاســـا تـــتــيح
احــتــسـاب مــسـارات الــكــويـكــبـات
وأجــسـام أخـرى إلى ســوء تـقـديـر
أدى إلـى الــتــعــرف بـــشــكل خــاطئ
ـذكــور عـنــد رصـده عــلى اجلــسم ا

ألول مرة.
وكــــــتب غــــــراي اجلــــــسم كــــــان له
تـوقع وظهـر في الوقت الـسطـوع ا
ــتـوقع وكــان يـتــحـرك عــلى مـدار ا
ـرور مـتــمـاس لـكن مع الـتـدقـيق 
الــوقت كــان عـلـيّ أن أراقب بـعض

دار. األمور الغريبة بشأن ا
وبــات عــالم الــفــلك مــقــتــنــعــا بـأن
ـذكــور هـو في احلـقــيـقـة اجلــسم ا
طــبـقـة من صـاروخ تـشـانـغي -5تي
ـهـمـة  ?1وهي مــهـمـة حتـضـيــريـة 
تـشـانغي  5الـتي سمـحت بـإحضار

عينات من القمر إلى األرض.
ووصـفت ناسـا حيـنهـا هذا احلدث
بـــأنه فـــرصـــة بـــحـــثـــيـــة مـــثـــيـــرة
ــكـن أن تــســـاهم لـالهــتـــمـــام إذ 
دراسـة احلفرة في تقـد معلومات
جـديدة عن جيولوجيا القمر أو في

الدراسات العلمية عن القمر.
ــاضـي أُطــلـــقت مـــركـــبــات وفـي ا
لالصــطـدام بـالــقـمـر بــهـدف إجنـاز
مـهـام عـلـمـيـة لـكن هـذا االصـطدام
ــــرتــــقب هــــو أول حــــادث غــــيـــر ا
مــقــصـود يُــرصــد. و بــعـد بــضــعـة
أشـهر على تـمضيـته ثالثة أيام في
لـيارديـر األميركي الـفضـاء أعلن ا
جـاريـد ايزاكـمان الـتحـضيـر لثالث
مـهمات خـاصة جديـدة مع سبايس
اكـس أوالهــا مـــقـــررة هــذا الـــعــام

وستشمل خروجا إلى الفضاء.
ـــهــام وســـيُـــســـتـــخـــدم في هـــذه ا
صــاروخ فــالــكــون  9 مـن تــصـنــيع
ـهـمـة سـبــايس اكس بـاسـتـثـنـاء ا
الــثـالـثـة الـتي ســتـشـكل أول رحـلـة
مـأهولـة للصـاروخ الضـخم اجلديد
ســـتـــارشـــيـب الـــذي ال يـــزال قـــيــد
ــمـلـوكـة الــتـطـويـر لــدى الـشـركـة ا

إليلون ماسك.
ـثل هـذا اإلعالن خـطـوة جـديدة و
لــلـشــركـات اخلــاصـة الــعـامــلـة في
قــطــاع الــفــضــاء بــعــدمــا رســخت
ســبـايس اكس مـوقــعـهـا في سـوق
اسـتـكـشـاف الـفـضـاء الـبـعـيد الـتي
كــــانت مــــحــــصـــورة بــــالــــوكـــاالت

احلـــكــــومـــيـــة. وســـتـــحـــاول أولى
ـسمـاة بوالريس ـهـمات الـثالث ا ا
دون الــــوصــــول إلى أعــــلـى مـــدار
أرضـي يـــتم الـــوصـــول إلـــيه عـــلى
اإلطـالق مع الـتــحــلـيق عــلى عــلـو
أكـبـر من أي مهـمـة مأهـولـة سابـقة
أجـرتـها سـبايس اكس وفق بـيان.
وفي أيــلـول/سـبـتــمـبـر سـيّـر رجل
ـهـمـة األعــمـال جـاريـد ايـزاكــمـان ا
انـسـبيـرايشن 4  األولـى في الـعالم
الــتي تـرسل إلى الـفــضـاء مـدنـيـ
حـــــصـــــرا من دون رائـــــد فـــــضــــاء
مـحترف. ووصلت الـرحلة إلى علو
 590 كيلومترا أي أبعد من محطة
الفضاء الدولية. وتنطلق بوالريس
دون مـن فــــلـــــوريــــدا خـالل الــــربع
األخـيـر من هـذه الـسـنـة عـلى أقرب
تـقدير في مهمة يُتوقع استمرارها
حـتى خمـسة أيام بـحسب الـبيان.
ويُـتـوقع إجـراء طـلعـة إلى الـفـضاء
اخلـارجي لـلمـرة األولى في تاريخ
رحالت الشركة على علو يقرب من
 500 كــيـلــومـتــر في إطــار جتـربـة
عـلـى الـبـزات الـفـضـائـيـة اجلـديـدة
ـــــــطــــــورة مـن ســــــبــــــايـس اكس ا
ـــصـــمــمـــة لـــلـــتــكـــيف مـع هــذه وا

ــــركـــــبــــات األنـــــشــــطـــــة خـــــارج ا
الفضائية.

وأعــلـنت شـركـة فـيــرجن غـاالكـتـيك
لـلسـيـاحة الـفضـائيـة الثالثـاء فتح
الــبـاب أمـام الـعـامّــة لـشـراء تـذاكـر
لـرحـلـة تسـتـغـرق بـضع دقائق إلى
الـفـضـاء حـدد سـعـرهـا بـ 450 ألف

دوالر.
ــقـــرر أن تـــنـــظم أولـى هــذه ومـن ا
الـــرحالت في نــهـــايــة ســنــة 2022
عــلى مـا ســبق أن أعـلـنت الــشـركـة
ليـاردير البريطاني الـتي أسسها ا

ريتشارد برانسون.
وكــانت فـيـرجن غـاالكـتـيك  طـرحت
تــذاكــر لـلــبــيع مـنــذ آب/أغــسـطس
الـفائت لـكنـها كانت مـتاحـة حصراً
لـألشــــخـــــاص الــــذيـن ســــجـــــلــــوا
أســمــاءهم عــلـى قــائــمــة انــتــظـار.
وأفــــادت الــــشــــركــــة في تــــشــــرين
الـثاني/نوفمبر الفائت بأنها باعت
مــئـة تــذكـرة بــالـســعـر الــبـالغ 450
ألـف دوالر.  وأضيفـت هذه الـتذاكر
إلى  600 أخــرى بـيــعت بـ 2005
و 2014 فـي مــــقــــابل ســــعــــر أدنى
250 راوح ب  200 ألـــف دوالر و

 . ألفاً
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