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وصف رئـيس الــوزراء مـصـطـفى
اغـالق مــــــــلف الــــــــكــــــــاظــــــــمـي 
التـعويـضـات الكـويتـية بـالبـداية
اجلديـدة السـتعـادة الـعراق دوره
وحضـوره من خالل رؤيـة الـدولة
ولــــيـس عــــبث الال دولــــة. وقــــال
الكـاظمي في تـغريـدة على تـويتر
تــابــعــتــهــا (الــزمــان) امس (كــلّل
الــــعـــراق جـــهـــوده عــــلى طـــريق
عالقـــات طــبــيــعــيـــة مع جــيــرانه
وأشــــقــــائه واجملــــتــــمع الــــدولي
ــيـة بــإغالق مـلـف الـقــرارات األ
ــغـــامــرات الـــتي تــرتـــبت عـــلى ا
العبثية للنظام السابق التي دفع
شـعـبنـا أثـمـانـها الـقـاسـيـة طوال
 32عـامـاً) وأضــاف انـهـا (بـدايـة
جـديــدة السـتـعــادة الـعـراق دوره
وحضـوره من خالل رؤيـة الـدولة
ولــيـس عــبث الال دولـــة). وبــذلك
طـوت بــغـداد  صــفـحــة وصـفت
ـهـمـة بـعد قـرار مـجـلس االمن بـا

باخـراج العـراق من طـائلـة البـند
اللــتـــزامه خـالل ثالثــة الـــســابـع 
عــقــود بــتــســديــد مــا بــذمــته من
امــوال جـراء مــا تــرتب عـلــيه من
اثـار بـسـبب غـزو الـكويـت . واكد
رئــيس مــجــلس الـنــواب مــحــمـد
احلـــلــبــوسـي في تــغـــريــدة عــلى
تـويـتـر تــابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
(بعد انـتهـاء االلتزامـات اخلاصة
نـتطـلع اليوم لف الـتعويـضات
لــــبــــنــــاء أفــــضل الــــعالقــــات مع
اجلـيـران واألشـقـاء واألصـدقـاء)
وأضاف (لنـتجاوز آثـار عقود من
ـواجـهة سـياسـات االسـتـعداء وا
والتـصعيـد وبدء مـرحلـة جديدة
لـلـنــهـوض بـالـبــلـد وإخـراجه من
مــــرحــــلـــة تــــداعـــيــــات احلـــروب
ـتـعـاقـبة). بـدوره  مـن جانـبه  ا
اكــد رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صالح في تغريدة على تويتر أنه
(بـــأنــهـــاء مـــلف الــتـــعــويـــضــات
العراقية للكويت الشقيقة نطوي
فصالً رهـيبـاً من احلرب الـعبـثية

لـنــظـام االسـتــبـداد ودفع ثـمــنـهـا
ـنـطـقـة) وأضـاف شـعـبـنــا وكل ا
(يـنــطـلق الــعـراق نــحـو ســيـاسـة
خارجـيـة تقـوم علـى إقامـة أفضل
العالقـات مع اشـقائـنا وجـيرانـنا
واجملـــــتـــــمع الـــــدولـي ودعم امن
نطقة باعـتباره مصلحة وسالم ا

مشتركة للجميع)
ـــان . وراى نـــائـب رئـــيس الـــبـــر
شــاخــوان عـــبــد الــله ان خــروج
العـراق من الـبنـد الـسابع خـطوة
نــــحــــو ســـــيــــاســــة خـــــارجــــيــــة
مـؤثـرة.وقــال عـبـد الــله في بـيـان
امـس (نـــبــــارك لــــلـــشــــعب إعالن
خروج العراق من إجراءات البند
ــتـحــدة وإيـفـاءه الـســابع لأل ا
لـكـامل إلـتـزامـاته الـدولـيـة ودفع
التـعويضـات بسـبب غزو الـنظام
البائد لـدولة الكويت عام .(1990
ورأى اخلــبـيــر الـقــانـوني حــيـدر
الـــصـــوفي  فـي بـــيـــان امس انه
بخورج العراق من الـبند السابع
سيـكون هـناك ائـتمـان اقتـصادي

(احلــكــومـــة تــؤكــد إن الــعــمل مع
ـتحـدة للـتعـويضات لُجـنة األ ا
ــوذجـــاً نــاجـــحــاً لــلـــعــمل كـــان 
ـــتــعـــدد األطــراف) مـــبــيـــنــا ان ا
(الـعــراق اسـتــمـر بــاإليـفــاء بـهـذه
االلتزامات بالكـامل وفقاً للجداول

(الــعـاصــمــة شــهــدت اجـراءات
امـنــيـة مـشــددة مع انـسـيــابـيـة
بــحـــركــة الــعـــجالت). وحــددت
قـيـادة عـمـلـيـات بـغـداد الـطـرق
ـقــطـوعــة واحملـتــمل قـطــعـهـا ا

خالل الزيارة. 
وقـالت الـقـيادة فـي بيـان تـلـقته
(الـزمــان) امس ان (اهم الـطـرق
الــتـي  قــطــعــهـــا هي ســاحــة
شـهـداء الـبـيـاع-تـقـاطع الـبـياع
ومـجــسـر الـقــادسـيــة  وسـاحـة
الـــنـــســـور وتـــقـــاطع دمـــشق و
ـثــنى وســاحـة شـارع  مــطــار ا
عـــدن وشـــارع  9نـــيـــســـان حي
الــعـــامل وجـــســر حي الـــعــامل
بــاجتـاه نــفق الـشــرطـة وشـارع
الــربـــيع وجـــســر الـــصــرافـــيــة
وتــقــاطع بــراثــا وســاحــة عــبـد
احملــــسن الـــكـــاظــــمي وجـــســـر
الـشــعب في الــشـعــلـة وتــقـاطع
الصدرين وجكوك وتقاطع جده
في الكاظمية في جانب الكرخ)
واضـــــــــــاف انـه ( حتــــــــــويـل
الــطـريق الــقــادم من مــحـافــظـة
سـيــطـرة الــلج بــاجتـاه واسـط 
ــدائن مـتـوجـهـا مـركـز قـضـاء ا
الى ســاحـة سـلـمـان بـاك وقـطع
الـــطــــريق من تــــقـــاطـع بـــدالـــة
الـعــلـويــة في الــكـرادة بــاجتـاه

ســـاحـــة كـــهـــرمـــانـــة وســـاحــة
الـــفـــردوس شــارع الـــســـعــدون
حــتى نــفق الــتــحــريــر بــاجتـاه
ســــاحــــة اخلالنـي ومــــجــــســــر
ـؤدي الى سـاحـتي االبـتــسـام ا
ـوال) وتابع انه في بيـروت وا
حالـة تزايـد اعداد الـزائرين في
ــقـــبـــلـــة ســيـــتم قـــطع االيـــام ا
الطـريق القادم من فـلكة الـنصر
ـــنـــاطـق الـــعـــبـــيـــدي مـــرورا 
ــشــتل والــكــمـــالــيـــة تــقــاطـع ا
بـلـديات حـتى تـقـاطع الكـهـرباء
ثم مــخـازن الـسـمـنت ثم سـاحـة
وهـران تـقاطـع النـخـيل بـاجتاه
شـارع فلـسـط وجلـانب واحد
لــلــزائــرين واالخــر لــلــعــجالت
وكــذلك قــطع الــطـريـق وجلـانب
واحــد من جـسـر ديــالى الـقـد
بـاجتاه طـريق معـسكـر الرشـيد
ــشن قــرب تــقـاطع الـى شـارع ا
عـقـبة بن نـافع) ودعت الـقـيادة
سالكي الطريق إلى (جتنب تلك
الــــطـــرق). وتـــعـــزي (الـــزمـــان)
ـؤمن في سـلم جمـيعاً وا ا
العـالم بذكـرى استـشهـاد االمام
الـكــاظم عــلـيه الــسالم. وبــهـذه
ـناسـبة حتـتجب اجلـريدة من ا
يـوم غـد السـبت عـلى ان تـعاود

قبل . الصدور يوم االثن ا

األســبــوعي بــرئــاســة الـبــارزاني
وحضور نائـبه قوباد الـطالباني
وفي مـســتـهـل االجـتــمـاع عـرض
رئـيس احلــكـومــة إيـجــازاً بـشـأن
زيــارة وفــد كــردســتــان إلى دولــة
ـشاركـة في مؤتـمر قطـر وكذلك ا
ميونيخ لألمن) وأشار البارزاني
إلى أن (الوفـد أوضح في لـقاءاته
سائل موقف االقليم إزاء جميع ا
ذات الــــــصــــــلـــــــة) مــــــؤكــــــدا أن
(كـردســتـان عـامل مــهم لـتــحـقـيق
ـنــطـقـة) األمن واالسـتــقـرار في ا
وتابع البيان ان (اجللسة شهدت
منـاقـشة قـرار احملـكمـة االحتـادية
بــشـأن قــطــاع الـنــفط والــغـاز في
االقــلـــيم  حــيث خـــلص اجملــلس
إلى أن الـــقـــرار غـــيـــر دســـتــوري
وغـيـر عـادل إذ سـتـواصل اربـيل
جــهـودهــا حلــمـايــة والــدفـاع عن
ــنـصـوص عــلـيـهـا في احلـقـوق ا
الـدســتـور الـذي صــوت لـصـاحله
مــعـظم الــعــراقـيــ عـام ?(2005
واكـد البـيـان ان (حـكـومـة االقـليم
ـواصـلة جتدد مـوقـفهـا الـثابت 
الــعـمل مـع بـغــداد لــلـتــوصل إلى
اتــفــاق مـــشــتــرك) ولــفت الى ان
(اجملــــلـس وافق عــــلى مــــشــــروع
الروزنـامـة الـزراعيـة في االقـليم 

بعد أن قدمته وزيرة الزراعة).

تصريح امس ان (وضع التحالف
ولكننا ليس الثالثي غير مستقر 
البقية فاحلزب  والكتلة الصدرية
لــديــهـمــا خــطط بــديــلــة في حـال
رشح الـبديل ريـبر احـمد رفض ا
خالـد). وفي اربيل  كـشف رئيس
حـكومـة اقـلـيم كردسـتـان مـسرور
الـبـارزاني أنه سـيـواصل الـعـمل
شـتـرك مع احلـكومـة االحتـادية ا
في بغداد بـغيـة التوصل إلى حل
ـسـألـة الـنــفط والـغـاز بـعـد قـرار
احملكـمـة االحتاديـة الـقاضي بـعد
دســتـوريــة الـقــانــون.وذكـر بــيـان
تلـقـته (الزمـان) امس ان (مـجلس
وزراء االقـــلـــيم عــقـــد اجـــتـــمــاعه

رئـيس الــتـيـار الـصــدري مـقـتـدى
الــصـــدر الــنــائـب األول لــرئــيس
ـان ورئيس الكـتلة الـصدرية البر
ونــــائــــبـه.وقــــال بــــيــــان امس ان
(الـــــصـــــدر اكــــد خـالل الــــلـــــقــــاء
توجيـهاته ونـصائحه في تـطبيق
ـهام مشـروع االصالح وتـفـعـيل ا
الـتــشـريـعــيـة والـرقـابــيـة جملـلس
الــنــواب وتــقــد كل اإلمــكــانــات
ــواطن). ــتــاحــة ألجل خــدمــة ا ا
بـــــدوره  اكـــــد عــــضـــــو احلــــزب
ـقـراطي الـكـردسـتـاني عـماد الـد
بـــاجالن  رهن أنـــعــقـــاد الــقـــمــة
الـــثالثـــيـــة بــجـــلـــســة احملـــكـــمــة
االحتــاديـة . وااشــار بــاجالن في
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ارجأت احملكمـة االحتادية الـعليا
جلسـة البت بـدعوى اعادة امس 
ـــنــــصـب رئــــاســـة الــــتــــرشــــيـح 
اجلمـهوريـة الى االول من الشـهر
قبل. وقال بـيان تلـقته (الزمان) ا
امس ان (احملكمة عقدت جلستها
التداولية في دعوى الطعن بقرار
نصب رئيس فتح باب الترشيح 
اجلمهورية  وقررت تأجيل البت
بــالــدعــوى إلى األول من الــشــهـر
قـبل). ووصف اخلبـير رمـضان ا
الـبــدران اخلالفـات في الــسـاحـة
بـالشـخـصـية فـيـما تـوقع تـأخـير
تـــشــــكـــيل احلـــكــــومـــة.واكـــد في
تصريح امس (عدم وجود اغلبية
ــان لن الــثــلــثــ يــعـنـي ان الــبـر
يـــكـــتـــمـل الـــنـــصـــاب وال تـــوجــد
مسوغـات قانـونية عـلى فتح باب
الــتــرشــيح مــرة ثــانــيــة لــرئــيس
اجلـمـهــوريـة) مـســتـدركـا (اذا لم
يــــتــــحـــــقق انـــــتــــخـــــاب رئــــيس
اجلــمـهــوريــة بـاجلــلــسـة االولى
فـسـيكـون في اجلـلـسـة الـثـانـية)
الفــتـــا الى ان (مــشـــكــلــة اخلالف
ـا عـلى لـيس عـلى الـبـرامج  وا
االشخاص). وفي النجف  التقى
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شـــهــــدت الــــعــــاصـــمــــة امس 
ازدحـامـات خـانـقـة بـسبـب غلق
الـقوات عـدد من الطـرق بالـكتل
الكـونكـريتـية وحتـويل بعـضها
لـلـذهاب وااليـاب  وتـخـصيص
اجلـــانب االخــر مــنـــهــا لــســيــر
ـتوجيـهن الى مدينة الزائرين ا
الــكـاظـمـيـة الحـيـاء ذكـرى وفـاة
االمـام مـوسى ابن جـعـفـر عـليه
الــسالم فــيــمــا قــررت االمــانــة
الـعامـة جمللس الـوزراء تعـطيل
ــــقـــــبل الــــدوام يـــــوم االحـــــد ا
ـناسـبة. وقال بـيان مـقتضب با
تـلقـته (الـزمان) امس انه (تـقرر
تــعـطــيل الــدوام الــرســمي يـوم
ــــنــــاســــبــــة ــــقــــبـل  االحـــــد ا
اسـتـشهـاد االمـام الكـاظم). كـما
اعــلــنت مـــحــافــظـــة مــيــســان 
ناسـبة. وقال تعـطيل الدوام بـا
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس انه
(بناء على ما ورد بقرار مجلس
ـتضـمن اعتـبار يوم الوزراء  ا
 25من رجـب عـطـلـيـة رسـمـيـة 
ومن اجـل فـــسـح اجملــــال امـــام
ابــنــاء احملـافــظــة الداء مــراسم
الــزيـارة  تـقـرر تـعـطـيل الـدوام
ــقــبل فـي دوائـر لــيـوم االحــد ا
ومـــــؤســــســــات احملـــــافــــظــــة).
واتــشـحـت مـديــنـة الــكــاظـمــيـة
بـــالــســـواد ومـــظــاهـــر احلــزن
بـــذكــرى شـــهـــادة اإلمـــام الــتي
قبل.وقال تصادف يوم األحـد ا
بــــيـــان ان (جـــمـــوع الـــزائـــرين
واصــلـوا ســيـرهم عــلى األقـدام
من مـخـتـلف مـنـاطق الـعـاصـمة
واحملــافــظــات بــاجتــاه مــديــنـة
الــكـــاظـــمـــيــة  الحـــيـــاء ذكــرى
اسـتـشـهـاد اإلمـام) وأضاف أن
(ســــرادق اخلـــــدمــــة نـــــصــــبت
ومـواكب الـعـزاء هـيـئت الحـياء
الـــــــذكــــــــرى) الفـــــــتـــــــا الى ان

بـلغت اكثر من  17 الـفا  حيث  رصد اصابة 1736
بكورونا في عموم احملافظات)

 مـؤكدا ان (الـشفـاء بلغ   2963 حـالة وبواقع  20وفاة
جـديــدة) وتـابع ان (اكــثـر من  50 الف شــخص تـلـقى
ـنـتـشـرة ـضـاد في مـراكـز الـوزارة ا جـرعـات الـلــقـاح ا

ببغداد واحملافظات).
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كـشف وزيـر النـفط إحـسـان عـبد
اجلــبــاراسـمــاعــيل  أن الــعـراق
يسعى الى اسـتثمـار الغاز احلر
في الــصـحـراء الــغـربــيـة ضـمن
خـطـة تـهـدف إلى تـصـديـر الـغاز
وإيـــقـــاف اســـتـــخـــدام الـــوقـــود
الـــســــائل في إنـــتــــاج الـــطـــاقـــة
الكهربائـية بحلول .2025واشار
اسمـاعيل خالل القـمة الـسادسة
ـصــدرة لـلـغـاز ـنــتـدى الـدول ا
الذي عقد في الـعاصمة الـقطرية
الــدوحــة امس الى إن (الــعـراق
مــــــاض في تـــــعــــــزيـــــز قـــــدراته
السـتثـمار الـغاز الـطـبيـعي احلر
ــصـاحب لــلـنـفط فـي حـقـوله وا
ــــا يـــزيــــد من قــــدراته عــــلى و
سال تصـدير الـغاز الـبتـرولي ا
ويـــعـــجل بـــرامج إحالل الـــغـــاز
كوقود إلنتاج الطاقة الكهربائية
بـــــدالً من الـــــوقــــود الـــــســــائل)
واضـاف (نـســعى بـجـهـد وطـني
ـوثـوقـيـة في احـتـساب لـزيـادة ا
اخلـزين االحتـيـاطي للـغـاز احلر
في الـصحـراء الغـربـية وهـو ما
يــشـكل نـقــلـة نـوعــيـة في قـدرات
سال العراق التصديـرية للغاز ا
بـحـلـول عام  ?(2025واشار الى
ان (احلـكـومة تـتـطـلع إلى إنـهاء
اســتـخــدام الـوقــود الــسـائل في

إنتـاج الطـاقة الـكهـربائـية). كـما
مع نظيره القطري ناقش الوزير
ســعـد الـدوســري  رغـبــة بـغـداد
اســتـــيــراد  1.5مــلـــيــون طن من
الــغـاز الـقــطـري لـدعم مــنـظـومـة
الكهرباء. وذكر البيان ان (اللقاء
الــذي جــمــعــهــمــا في الــدوحـة 
بــحث الــعالقـات الــثـنــائـيــة بـ
الــبـلـدين وســبل تـطــويـرهـا وال
ســــــيـــــــمـــــــا في مـــــــجـــــــال ضخ
االستثـمارات الـقطريـة في قطاع
ـهمة سائل ا الغاز والـطاقـة وا
ـشــتـرك) واكـد ذات االهــتـمــام ا
اسماعيل ان (هنـاك نقاشا اوليا

لتـجـهيـز مـليـون ونصف طن من
الـغاز الـقـطـري وتهـيـئة مـنـشآت
االســــتـالم لــــدعـم مــــنــــظــــومــــة
ـــا حتـــتـــاجه من الـــكـــهـــربـــاء 
الـــغـــاز) واضـــاف ان (الـــعـــراق
ـصدرين سوف يـكون من كـبار ا
ادة ال بي جي والقطرة الثقيلة
ـقبـلة) من الغـاز في السـنوات ا
وتابع البيان ان (اجلانب اتفقا
عــــلى اســــتـــمــــرار االتــــصـــاالت
ـباحـثـات للـتـوصل الى صيغ وا
تـــســـهـم في حتـــقــــيق االهـــداف
شـتركة). ويبلغ إنتاج الثنائية ا
الـــــعــــراق احلـــــالي من الـــــغــــاز

الـطـبـيـعي نـحـو  2.7مـلـيـار قـدم
ـتـلك مـكـعب.ووفق تـقـديـرات  
الـــعـــراق مـــخـــزونـــاً قـــدره 132
تـريـلـيـون قـدم مـكعـب من الـغاز
جــرى إحــراق  700مــلـــيــار قــدم
مـكــعب مــنــهــا نـتــيــجــة ضـعف
الـقـدرة عـلى اسـتـغالله.وال تـزال
احلــكــومــة تــســتــورد الـغــاز من
إيران عـبر أنبـوب بـواقع نحو
 20مــلـيــون قـدم مــكـعب يــومـيـاً
لـــتــشـــغــيل مـــحــطـــات الــطـــاقــة
الكهربائيـة في البالد فيما تبلغ
حـاجــة الـبـالد نـحـو  70مـلــيـون
قـدم مـكعب يـومـيـاً. وكـان رئيس

الـوزراء مـصــطـفى الـكـاظـمي قـد
اعـــتـــمـــاد عـــد في وقت ســــابق 
احلكومـات السابقـة على مصدر
أدى إلى واحـد الستـيـراد الـغاز 
تدهور إنتـاج الطاقة الكـهربائية
في حال نـقص واردات الـغاز أو
تــوقـفـهــا. وقـال ان (احلــكـومـات
الـــســـابــقـــة لم تـــنـــوع مـــصــادر
استيراد الغاز واعتمدت مصدرا
ـا أدى إلى تـدهور في واحـدا 
إنــتـاج الـطـاقـة الـكــهـربـائـيـة في
حــــال نـــقـص واردات الـــغـــاز او
تــــوقــــفــــهــــا) مـــشــــيــــرا إلى أن
(حــكـــومـــته ســعـت إلى تـــوقــيع
عــقــود عـمـالقـة عــدة الســتـثــمـار
الـــغـــاز في مـــخـــتــلـف احلـــقــول
الـــنــفـــطـــيــة لـــغـــرض وضع حل
ـشــكـلـة نــهـائي ووطــني لـهــذه ا
ـقبلة). خالل السنـوات القلـيلة ا
ـنـتـجات الى ذلك  نـفت شـركة ا
الـــنــفـــطــيـــة وجــود اي شح في
حافظة ذي قار.وذكرت الوقود 
الشركـة في بيـان تلقـته (الزمان)
امس انها (تـنفي وجود اي شح
ـواطـنـ بـالـوقـود في جتـهـيـز ا
ــحـافــظـة ذي قــار) مـبــيـنـا ان
(احملافظـة تتسـلم كامل حصـتها
من مـادتي الـبـنـزين وزيت الـغاز
كمـا ان احملطات تـعمل بـطاقـتها
االســتـيــعـابــيـة مع تــوفـر خـزين

ستودعات كافة).  كاف في ا

شاركة في قمة مصدّري الغاز WL∫ صورة تذكارية لرؤساء الدول ا
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مصطفى الكاظمي 

الــزمــنــيــة) ومـضـى حـســ الى
القـول ان (حـكومـة الـعراق تَـنـظر
إلى إن اإليفاء الكامل اللتزاماتها
ُـجــتـمع الـدولي الـدولـيــة جتـاه ا
ـثـابة ودولـة الكـويت الـشـقـيقـة 
تطور كـبير) مـضيفا (نـتطلع في
ـــلف أن يـــنـــعـــكـس إغالق هـــذا ا
بـــشــكـل إيــجـــابي عـــلى عـالقــاته
اإلقليـمية والدولـية). وهنـأ سفير
ــــتـــحـــدة الــــكـــويـت لـــدى األ ا
مـنـصـور الـعـتـيبـي الـعراق عـلى
خـــروجـه من إجـــراءات الــــفـــصل
الـسابع.وقـال الـعـتيـبي في كـلـمة
الـــكـــويـت أمـــام مـــجـــلس األمن 
(نرحب بـانـهاء واليـة جلـنة اال
ـــتــحــدة لـــلــتــعــويـــضــات عــلى ا
االمــوال الـعــراقــيــة كـمــا  نــهـنئ
الــعــراق الـشــقــيق عــلى الــتـزامه
ــتـحـدة بـتــنـفـيــذ مـقـررات اال ا
وخـــروجه من الـــفـــصل الـــســابع
وانــهــاء مـــلف الــتــعــويــضــات )
مـــشــيـــرا الى ان (وفـــاء الـــعــراق
بـالتـزامـاته الـدولـية تـمـثل نـقـطة
انــطالق) مـــؤكــدا (لن نــدخــر اي
جــــهــــد لـــدعم ســــيـــادة الــــعـــراق
واســـتــــقالله ووحــــدة اراضـــيه).
ـتــحـدة في وأكـدت بــعـثــة األ ا
الـعــراق أن مــجـلـس األمن أنـهى
تــــــــــــــفــــــــــــــويـض جلــــــــــــــنــــــــــــــة
الـتعـويـضـات.وذكرت الـبـعـثة في
تـغــريـدة عـلى تــويـتــر أنه (مـعـلم
مـجلس تـاريخيّ لـشـعب الـعـراق 
األمـن يُـــنــــهي تــــفـــويض جلــــنـــة
الـــتــعـــويــضــات فـي مــا يــتـــعــلق
بـتـعــويـضـات الـعــراق لـلـكـويت)
مؤكـدا ان (العـراق جديـر بالـثناء
لـــتــعـــاونه الـــكــبـــيــر في الـــوفــاء
بــــالـــــتــــزامـــــاته وإبـــــداء حــــسن
اجلـوار). وبـدأت جـلـسـة مـجـلس
األمن بـشـأن إنــهـاء الـعـراق مـلف
تعويـضات الكـويت في مقر األ
تحدة في نـيويورك فـيما أشاد ا
ـثلـو الـدول بـإلـتـزام بـغداد في
إنـــهــــاء مـــلـف الـــتــــعـــويــــضـــات

الكويتية.
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رصـدت وزارة الــصــحــة امـس  نــحـو  1736 اصــابــة
مـقـابل شـفـاء   2963 حـالـة وبـواقع  20 وفـاة جـديـدة.
ــوقف الـوبــائي الـيــومي الـذي اطــلـعت عــلـيه واوضح ا
(الـزمــان) امس ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـريـة الـتي
اجـرتـها الـوزارة لـعـينـات مـشتـبه اصـابتـهـا بالـفـايروس
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عقــدَ وكيل الـوزارة لشؤون الـتخـطيط يوسـف مـحمـد
جاســم امس األربعـاء اِجـتـمـاعـاً بحـضـور مُـديـر عام
الـدائـرة الـفـنـيـة الـوزارة ومُـديـر عـام الـشـركـة الـعـامـة
لــلـمــنـتـوجــات الـغـذائــيـة ومُــمـثـلي شــركـة كــاونـز فـيل
ُتـابـعات اخلـاصة ُـناقـشـات وا الروسـيـة إلستـكمـال ا
ُـبـرم بـ الـشــركـة الـعـامـة ُـشـاركــة ا بـتـنـفـيــذ عـقـد ا
للمنتوجات الغذائية وشركات بلغارية وعراقية لتطوير
صنـاعـة زيت الـطعـام الـسائـل في مصـنع اإلمـام علي
الـهــادي في مُـحــافـظــة مـيــســان . وقــال بـيــان تـلــقـته
(الزمـان) امس انه (جـرت مُنـاقشـة النـقاط األسـاسية
ُـتـعـلـقة ـعـنـيـة وا ُـخـتـلف عـلـيـها مـن قِبـل األطراف ا ا
ُـقـتـرحات بـنـسـبة الـعـقـد وتـشغـيل األيـدي الـعـامـلة وا
ـوجـب األنـظــمــة والـقــوانـ ُــعــاجلـتــهــا  ــطــروحـة  ا
ُــضيّ بــالـعــقــد دون إحلـاق ــعـمــول بــهــا من أجل ا ا
الـضرر بـأي من األطـراف حـيث أكدَ الـوكـيل ضرورة
إســتـكــمــال األعــمــال واإلجــراءات من قِــبل الــشــركـة
ُـنــفـذة ووجهَ سـيـادتهُ بـإعـداد دراسـة إلعـادة الـنـظـر ا
ـية واحملليـة واإلستفادة باألسـعار وفقاً لألسـعار العا
ُـوازنـة ـوجب ا مـن الـقـرارات احلـكـومـيــة الـصـادرة 
ُــنــتج احملــلي الــعــامــة اإلحتــاديــة بــخــصــوص دعم ا
والــعــمـل عــلى زيــادة الــطــاقـــات اإلنــتــاجــيــة لإليــفــاء
ادة باإللـتـزامـات اخلاصـة بـتجـهـيـز وزارة التـجـارة 

زيت الطعـام).
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ي للـشركـات االقتصـادية التي عا
كـــانت تـــتــخـــوف من تـــعــرضـــهــا
لـلــخـسـارة قـبـل خـروج الـبالد من
طائلـة البـند السـابع). وكان وزير
اخلـارجـيـة فـؤاد حـسـ قـد اعـلن
في وقت ســـابق خـــروج الــعــراق
من اجراءات الفصل الـسابع بعد
ـالـيـة.وقال دفع كـامل الـتـزامـاته ا
حـسـ خالل الـقـاء كـلـمـة الـعراق
في مــجـلس األمـن خالل اجلـلــسـة
اخملــصــصـة لـالسـتــمــاع إلحــاطـة
رئـيـس مـجــلس إدارة األ جلــنـة
تحدة لـلتعويـضات ان (العراق ا
يَطـوي صـفحـة مُـهمـة من تـاريخهُ
( اسـتـمـرت أكـثر مـن ثالثـ عـاماً
واضـاف (نـسـعى إلى تـعـزيـز اُطر
الــتــعــاون مع اجملــتــمع الــدولي)
وتـابـع ان (الـعــراق قـد ســدد آخـر
الية ودفع دفعة وفقاً اللـتزاماتهُ ا
كامل مبلغ التعويضات الواجبة)
مؤكدا انه (لم يعد الـعراق مطالباً
بـدفـع أيـة مـبــالغ مـالــيـة إضــافـيـة
مـــــســــــتــــــقـــــبـالً) ولـــــفـت الى ان
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ـــديـــريـــة فـي بــيـــان تـــلـــقـــته وقـــالت ا
(الـزمان) امس إن (مالكـاتهـا بالـتعاون
مع مـــديــريــة صــيــانــة مــشــاريع الــري
بــاشـرت بـتــطـهــيـر مـشــروع الـســابـلـة
ـسـاحـات زراعـيـة واسـعـة في ـغــذي  ا
نــاحـيـة سـيـد احـمــد الـرفـاعي جـنـوبي
غــرب احملــافــظــة وتــنــظــيم الــعــمــلــيـة
اإلروائـــيــة هــنــاك) مـن جــانــبه اوضح
مـدير نـاحيـة سيـد احمـد الرفـاعي جار
ـياه الـله الـبـزوني لـ(لزمـان) أن (شح ا
أثــــرت بـــشـــكل ســــلـــبي عــــلى الـــواقع
الـزراعي في الـناحـيـة سيـمـا وأن فيـها
 360ألـف دو أراضـي صــــــــــاحلـــــــــة
لـلــزراعـة ولـكن بـفـعل تـقـلـيص اخلـطـة
الـزراعية إلى النـصف وكذلك لم يتسلم
قرة من ـائيـة ا ـزارعون حـصصهم ا ا
ـبطن أسهم في عدم مـشروع السـابلة ا
زراعــة األراضي الـواقـعـة عـلى جـانـبي

شروع). ا
ــائــيـة في ـوارد ا واعــلــنت مـديــريــة ا
مــيــســـان االثــنــ تــشــكــيــلــهــا جلـــان
ائـيـة تـابعـة التـوزيعـات ا مـختـصـة 
وصـــوال الى قــلـــعــة صـــالح لــتـــمــكــ

وصول  حصة البصرة 
ـديـريـة في بيـان انه (تـنـفــيذاً وقـالت ا

ـــديـر الــعـــام لـلــهـيــئـة لــتـوجــيــهـات ا
الـعـــامـة لـتـشـغــيل و صـيــانـة حــوض
هـندس "أحـمـد ليلــو الزبيـدي" دجـلة ا

ــتــابــعــة تــشــكــيل جلــان مــخــتــصــة 
ائيـة من مركز الهـيئة). التوزيعات ا
 مـبيـنا ان (اللـجنة تـوجهت  من قاطـع
مــؤخــر ســدة الـكــوت إلى مـقــدم سـدة

الــعــمـارة" إلى قــضـاء عـلي
الــغــربي الــتــابع حملــافــظـة
مـيـسـان وبـرفـقـة مـسـؤول
ــائـية في ــوارد ا شـعـبــة ا

القضاء).
 و اوضـح ان (الــــلـــــجــــنــــة
أجـــرت جـــولـــة مـــيـــدانـــيــة
ـائية ـتابـعة التـوزيعات ا
ورصـــد الـــتــجـــاوزات عــلى
ـراشــنـة لــلـجــانب جــدول ا
األيـــســر لـــنــهــر دجـــلــة في

القضـاء).
الفــــــــــتـــــــــا الـى ان (هـــــــــذه
ـكــثـفـــة تـاتي اإلجـــراءات ا
لـضـمان حتقيق العدالة في
ــيـــاه لـــلــجـــمــيع وصـــول ا
وبـــــــــاألخـص جلــــــــنـــــــــوب

بـاستخدام كميات مياه محددة وتقليل
ــشــروع هــدر مـــيــاه الــري وان هــذا ا
يـــهـــدف إلـى زيـــادة أربـــاح وعـــائــدات
ـزارع من خالل تقلـيل كلف اإلنتاج ا
ـائـيـة واحلـفاظ وتـقـلـيل الـضـائـعـات ا

على تربة األراضي من التملح).
من جـانـبـهـا بـيـنت فـيـرونـيـكـا (أهـمـية
حـــضــور وإقــامــة هـــذا االجــتــمــاع في
وزارة الـزراعـة وحـثت جمـيع الـشـركاء
لـلـتـعـاون من اجـل تطـبـيـق جنـاح هذه
ـشروع بـدعم من قـبل منـظمـة الفاو). ا
ــشـــروع يــأتي وضـــاف الــبـــيــان ان (ا
نـظـمة شـاريع الـتي تـنفـذهـا ا كـأحـد ا
فـي الــعـــراق لــدعم الـــقــطـــاع الــزراعي
بـاسـتخـدام الـتقـنـيات احلـديـثة لـرصد
ومـعاجلة التـحديات التي يـتعرض لها
هـذا الـقـطـاع والـتي في مـقـدمـتـها شح

ناخي). ياه واجلفاف والتغيير ا ا
ــائـية فـي ــوارد ا وبـاشـرت مـديـريـة ا
مــيــســــان بــأعــمـــال تــطـــهــيــر جـــدول
ــبــيـن فـي نــاحـيـــة ســـيـد الــســابـلــة ا
أحـمد الرفـاعي بغية حتقيق انسيابية
ــيـاه في عـــالـيـة فـي مـهــمــة جــريـان ا
ـسـتـحـقـيـها مـقـطـع الـقــنـاة وصـولـها 

لسقي األراضي الزراعية.
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احملـافـظةمـنوهـا الى ضـرورة  وتمـك
رور عبر حـصة محافظة البصـرة من ا
مـؤخر نـاظـم قلـعة صــالح. وفي سياق
ـــوارد ذو صـــلــة واصـــلت مـــديـــريــة ا
ــائية في مـيسـان  أعــمال تطــهيرات ا
جـــــدول الــــســــــطــــيـح ضــــمـن قــــاطـع
ــائـية في ـوارد ا مـســؤولـيـة شعــبـة ا
نـاحــيـة الـعــزير)  مـبـيـنـة ان (الـهـدف
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uÝ‚∫ متبضعون يتجولون في احد اسواق مدينة العمارة

{ العمـارة  (أ ف ب) - تلقي أحداث
عــنف وقـعت مــؤخـراً بــظاللـهــا عـلى
مــديــنــة الـعــمــارة مــركـز مــحــافــظـة
مـــيــــســــان الــــتي بــــاتت فـي اآلونـــة
األخيرة مسرحاً لتـصفية احلسابات
الــسـيــاسـيــة والـعــشـائــريـة وجتـارة

وتهريب اخملدرات.
ديـنة اغتـياالت في وضح وشهـدت ا
النهار استهدفت قضاة وضباطا في
الـــشـــرطـــة وقــيـــاديـــ في فـــصــائل
مــســـلـــحــة نـــافـــذة فــيـــمـــا حتــوّلت
احملـافـظـة الـواقـعـة عـلى احلـدود مع
إيـران إلى مـركــز لـتـجـارة اخملـدرات
وتـــعـــاطــــيـــهـــا بـــحــــسب الـــقـــوات
ــسـتــقل األمــنــيــة.ويــقــول الــنـائـب ا
أســــامــــة كــــر الــــبــــدر إن (جتـــارة
اخملـدرات والـصـراعــات الـعـشـائـريـة
همـا الـعامالن الـرئـيسـيـان في تردي
الوضع األمـني في مـيسـان). في بـلد
يــنــتــشــر فــيه الــفــســاد عــلى نــطـاق
واسع وكـذلك األسـلــحـة والـفـصـائل
ــســلــحــة ونــفـوذ الــعــشــائــر جتـد ا
الـقوى األمـنـية نـفـسـها في مـواجـهة
حتـديــات خـطـيـرة ال سـيــمـا عـنـدمـا
شاكل. فأي نزاع عشائري تتضافر ا
قد قد يعود فجأة الى الواجهة مع
تــصــاعـد خـالفـات ســيــاســيـة أو في
إطـار الـصراع لـلـسـيـطـرة علـى شكل

من أشكال التهريب.
ومع الــتـصــعــيـد األخــيـر في أعــمـال
العـنف مـطلع شـباط اجلـاري عززت
القـوات األمنـية نـقاط الـتفـتيش عـند
مداخل مـحافـظة مـيسـان والدوريات
فـــيــــهـــا وفق صـــحـــافي في وكـــالـــة
فــرانس بــرس.وأمــر رئــيس الــوزراء
مـــصــــطــــفى الــــكــــاظـــمـي الـــذي زار
احملـافــظـة مـؤخــراً بـتـشـكــيل قـيـادة

أيدي مسـلح بـينمـا كان عائداً إلى
مـنـزلـه بـسـيـارته في قــضـيـة أحـيت
اجلــــــــدل بـــــــشــــــــأن الـــــــعــــــــنـف في
مــيــســان.وجتــري الــقــوات األمــنــيـة

يومياً مداهمات في احملافظة.
ويقـول قائـد عمـليـات ميـسان الـلواء
الــركن مــحــمــد جــاسـم الــزبــيـدي إن
(هذه احملـافظـة حدوديـة وهي طريق

لتهريب اخملدرات).
ويــضــيف (نــســتــولي عــلى عــدد من
األسـلـحـة واألعتـدة يـومـيـاً) مـشـيرا
الى أن (خـطـتـنـا مسـتـمـرة وتـسـتـمر
حلـ فـرض األمن والـنـظام فـي هذه
احملــافـظــة) ومـعــتـبــراً أن (ألوضـاع

باتت هادئة نسبياً). 
ويـؤكـد الـشـيخ كـر احلـسنـي أحد
وجــهـــاء الـــعـــشـــائـــر الـــبـــارزين في
احملافظة وجـود (تعايش سلمي في
احملـــافــظـــة) رافــضـــا (االنــتـــقــادات
ـوجهـة الى الـعـشـائر). لـكـنه يـقول ا
إن أحـد (أكـبر مـشـاكل احملـافـظـة هو

منفذ الشيب احلدودي مع إيران).
ـــســلـــحــة وتــتـــنــافس الـــفـــصــائل ا
واألحزاب السـياسيـة على السـيطرة
ـــــعـــــابـــــر احلــــــدوديـــــة في عـــــلـى ا
العراق.ويـقول الـشيخ بيـنمـا يجلس
في قاعة االستقبال في منزله مرتدياً
زيا عـربيـا وكوفـية سـوداء (حصلت
ـنـفـذ" أمـور كــثـيـرة في الــسـابق بــا
نـفذ أن يـعود فيـمـا "يفـترض بـهـذا ا
بالفـائدة عـلى ميسـان والعراق ال أن

يكون منفذ صراع).
ويقـرّ ضابط يـعـمل في منـفذ الـشيب
احلـدودي مع إيــران ورفض الـكـشف
عن اســـــمه خـــــشــــيـــــة الــــتـــــعــــرض
لتـهديـدات بوجود (تـنافس من أجل
الــسـيــطـرة عـلـى مـنــفـذ الـشــيب بـ

مـازلت ادعي اني راويـة اجلـواهري االول مـع وجود رواة اخـرين.فـقـد حفـظت شـيـئا
من شعره في سن مبكرة ال تتجاوز 

ـئة بيت ئـوية.اي ذات ا الـرابعة عـشرة حـتى بلغ.احملـفوظ الـشعـري معـظم معـلقـاته ا
وما فوقها.

فوجدته محـبا للمـلوك.كما وجـدته مبغضـا لهم.لكن حبه واضـح السيما عـندما يكون
ناسبة. لوك حاضري ا ا

ومع انه اشـتط به الــيـسـار فـحــذف من ديـوانه قـصـائــد.مـلـكـيــة هي من درر الـشـعـر
لك فيصل الثاني.التي استفزت اليسار العربي. العربي.كقصيدة تتويج ا

عيب اجلواهـري انه يشرك اجلمهور فيما يقول بل يـحتكم اليه. فيما هو في حل عما
الزم نفسه به.فهو الشاعر وليس جمهوره.

اعـتقد انه تـوصل في اواخر حـياته الى هذه الـنتيـجة.السيـما بعد.خـيبته مـن الزعماء
اجلمهوري حتى صار يبغضهم عن عقيدة.

الحـظت انه تـاخـر في كـتـابـة قـصـيدتـه االولى في قـائـد ثورة
١٤ تـمـوز الزعـيم عـبد الـكر قـاسم.وحـ القـاهـا من على
شاشة التـلفزيون العراقي كان يستنجد بالسامع ليعينوه

على كتابة القصيدة. 
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عــقـدت وزارة الــزراعـة  بــالـتــعـاون مع
مـــنــظـــمــة األغـــذيــة والـــزراعــة الـــفــاو
اجـتــمـاعـا تـشـاوريـا الخــتـيـار مـنـطـقـة
مــشـروع جتـريـبي إلنــتـاجـيـة األراضي
ــــيــــاه عن طــــريق االســــتــــشــــعـــار وا
عنية ( وزارة بـالتعاون مع الوزارات ا
ـائـيـة وزارة ـوارد ا الــزراعـة وزارة ا
بـحـضـور يـاسـر حسـن صالح الـبـيـئـة)
تابعة و مـدير عام دائرة التخطيط وا
زيـد حمودي مدير عام دائرة التخطيط
ـائـيـة وفـيـرونـيـكـا ـوارد ا في وزارة ا
ــنـظــمــة فـاو في ــمـثل الــدائم  نــائب ا
الـعراق و هادي هاشم منـسق منظمة
فـــــاو فـي وزارة الـــــزراعـــــة وعـــــدد من
. وقال بـيان تـلقـته (الزمان) اخملـتصـ
امـس ان الــــوزارة أوضـــحـت (إن هـــذا
االجـتماع يتم من خالله اختيار منطقة
شروع ضمن مساحات زراعية تـنفيذ ا
في أي مـحافظة من مـحافظات العراق
لـــيـــتم تـــطـــبـــيـق بـــوابـــة الـــبـــيـــانــات
ــوازنــة ـــشــروع (وبــور) حلـــســاب ا
تعـددة وتقيم أداء ـفرداتهـا ا ـائية  ا
ـوازنة في حتـقيق حـاصل اعلي هـذه ا
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ـيـسـان والـشروع عـمـلـيات خـاصـة 
بـتـنـفـيـذ خـطة أمـنـيـة فـيـهـا وتـغـيـير

قياداتها األمنية.
الحقة وأسفرت تلك العملية األمنية 
(جتـار اخملـدرات ومـثـيـري الـنـزاعات
الـعـشائـريـة) في مـيـسـان عن تـوقيف
ـطــلــوبــ بـيــنــهم بــتـهم عــشــرات ا
إرهـــــاب حــــتـى اآلن.لــــكـن األعــــراف
العـشائـرية الـراسخـة في ميـسان من
شـأنهـا عـرقلـة عـمل الـقوات األمـنـية
كما يرى الـصحافي والـناشط صباح
الــســيالوي. ويــقــول (فـي مــحــافــظـة
مــيــســان هــنــاك أعــراف عــشــائــريـة
ســـائـــدة غــيـــر مـــوجــودة فـي بــعض
مـــحـــافـــظـــات الـــعـــراق) مـــضـــيـــفــاً
(الــــشــــرطـي أو ضـــابـط اخملــــابـــرات
واألمن ال يـسـتـطيـع أن يؤدي واجـبه
ألنه ســـوف يـــتـــعـــرض لـــلـــتـــهـــديـــد
الــعـشـائــري وسـتـهــدد عـائــلـته وقـد

يقتل).
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وقـال الكـاظـمي مـؤخراً خالل جـلـسة
جمللس الـوزراء (أمامـنا خـياران: إما
الــدولــة وإمــا الــفــوضى الــتـي يــريـد
الــبـعض تــكــريـســهـا). وتــزايـدت في
الـسـنـوات األخـيـرة جتـارة اخملدرات
وتعاطيـها في العـراق خصوصا في
جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً
أساسـياً لـتـهريب وجتـارة اخملدرات
ال سيـما مـادة الكـريسـتال.في كـانون
األول  أعـــلــنت مـــديــريــة مـــكــافــحــة
اخملـــدرات في وزارة الـــداخـــلـــيـــة أن
(محافظتي البصرة وميسان حتتالن
رتـبـة األولى بالـتـهريب والـتـعاطي ا
في احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة). ومـطـلع
شـــبـــاط  تـــعـــرض قـــاض مـــخـــتص
بــقــضـايــا اخملــدرات لالغـتــيــال عـلى

بيروت
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عـدت اشـهـر من بـعد اجـراء االنـتخـابـات ولم يـتم تـشكـيل حـكـومة ويـتـضح ان الـقوى
ـصـيـر الـبلـد ومـواطـنيـه في ظل سوء الـسيـاسـيـة  تـنشـغل بـالـتـحالـفـات دون مـراعاة 

قدمة. اخلدمات ا
تـعـودنـا نـحـن الـعـراقـيـ عـلى هـذه االســطـوانـة الـتي تـتـكـرر عــنـد الـبـدء في تـشـكـيل
احلكومـة من خالل جتارب احلكومـات السابقـة والتي اثبتت فـشلها في ادارة شؤون

البلد.
صالح خاصة من اجل ا تفضـيل  ـصلحة العـليا وا ان ما يجري  هـو عدم تغليب ا

تضرر الوحيد هو ابناء الشعب. كسب منافع وا
ـواطن الـذي ارتـفـعت فــيه مـؤشـرات الـفـقـر في بـلـد هل يـعـلم الـســـــــــاســة بـوضع ا

الغنى.
عـانـاة سـواء من الـبرد ـر عـلى الـعـراق تتـرتـفع فـيه الـصـراخـات وا صـيـفـا وشتـاءا 
ونـقص النفـط االبيض والبـيوت التي يـسكنـها فقـراء الشعب االيـلة للـسقوط ام حرارة
عضلة التي لم جتد لها حل احلكومات بأكملها. الصيف الالهب وانقطاع الكهرباء ا
الـتـأريخ ال يـرحم احـد وسـتـجـد القـوى الـسـيـاسـيـة ان صـفـحـاتـها سـوداء في تـأريخ

الشعب.
حقـوق الشعب وخدمته هي اساس واجب الدولة لكن العكس

هو ما نراه في حكومات اليوم.
يــبـقـى الـشــعب اوال وتــزول كل احلـكــومــات و الـفــاسـد الى

مقبرة التأريخ.

من الـتـطـهـير لـتسـهــيل مهــمة جــريان
ـــــيـــاه فـي مـــقــــطـع اجلــــدول بــــعــــد ا
الـتــخــلص من الـتـرســبـات الـطـيــنـيـة
ــياه إلى الـقـرى واألراضـي ووصـول ا
الـــزراعــــيـــة عـــلى جــــانــبـي اجلـــدول
الـعــمل جــار تنـفــيـذه بواســطـة آلـيات
مـــديــــريـــة صــيــــانـــة مـــشـــاريـع الــري

والبزل).

   »ŸUL²ł∫ جانب من االجتماع التشاوري ب وزارة الزراعة ومنظمة فاو
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أبـنـاء الـعـشـائـر وكـذلك بـ عـنـاصر
مسلحة تابعة لفصائل مسلحة).

ويضـيف (يقـوم هـؤالء كذلك بـتهـديد
ــنـفــذ بــالـقــتل عــنـد الــعــامـلــ في ا
كـــشـــفـــهم عـن مـــواد مـــهـــربـــة مـــثل
اخملــدرات ومـواد غــذائـيــة مـنــتـهــيـة

الصالحية). 
 UÐU ²½ô« ZzU²½

ـاضية ويشـهد الـعراق مـنذ أشـهر ا
عـــقـب إعالن نـــتـــائج االنـــتـــخـــابــات
االخـــيـــرة الـــتـي جـــرت في تـــشـــرين
األول/أكــتــوبـر تــوتــرات سـيــاســيـة
حـادة رافــقـتـهــا أعـمـال عـنـف فـيـمـا

رفــضت أطــراف ســيــاسـيــة نــتــيــجـة
االنتـخابات.ويـرى صبـاح السيالوي
أن تـــــردي األوضــــاع األمــــنـــــيــــة في
مــيـــســـان ســـبـــبه أيـــضـــاً "األحــزاب
ـصـالح ـتـنـاحـرة عـلى الـسـلـطـة وا ا
.وزادت تــــصـــــفــــيــــة احلـــــســــابــــات
الـسـيـاسـيـة الـوضع تـعـقـيـداً في بـلد
تـــرتـــبط فـــيه غـــالـــبـــيـــة الـــتـــيــارات

السياسية بفصائل مسلحة. و
في كـانـون الـثـاني/يـنـايـر عـثر عـلى
قـــــيــــادي فـي الـــــتــــيـــــار الـــــصــــدري
مـقـتـوالً.وتـعـرض في الـشـهـر الـتـالي
حـسـام العـلـيـاوي وهـو مـسؤول في

الـشـرطــة لالغـتـيــال. وقـتل قـبل ذلك
شـقـيـقـاه في الـعام 2019 أحـدهـما
قـيادي فـي عصـائب أهـل احلق أحد
ــوالـيـة فــصـائل احلـشــد الـشــعـبي ا
إليران.ودعـا األمـ العـام لـلعـصائب
قـيس اخلـزعـلي في تـغـريـدة إثر ذلك
زعيم التيـار الصدري مقـتدى الصدر
إلى (إعـالن الـــــــبـــــــراءة مـن هــــــؤالء

القتلة). 
ودعا الصـدر الى وقف العنف ووجه
بــتـشــكــيل جلـنــة من قــيـاديي تــيـاره
لـلــتـفــاوض مع أطـراف من عــصـائب

أهل احلق إلعادة الهدوء.

ـــتــــظـــاهـــريـن فـــيـــهـــا) واضـــاف ان ا
تهم على ذمة (احملـكمة قررت توقيف ا
الـــتــحــقــيق). مـن دون ذكــر مــزيــدا من

التفاصيل. 
ـكافـحة ديـريـة العـامة  فـيـما تـمكـنت ا
ـــؤثـــرات الـــعـــقــلـــيـــةمن اخملـــدرات وا
الـــقــبض عــلـى مــتــهم بـــحــوزته مــواد
مــخـدرة. وقــال بـيــان تـلــقـته (الــزمـان)
امس انـه ( بعـملـية نـوعيـة أمنـية ومن
خـالل احلـــصــــول عـــلى مــــعـــلــــومـــات
اســتــخــبــاريــة  جنح قــسم مــكــافــحـة
مـخـدرات مـحافـظـة االنبـار في الـقبض
عــلى مــتـهم وضــبط بــحـوزتـه خـمــسـة
االف حـبة مـخدرة من نـوع كبـتاجون)
تهم اإلى القضاء وفق مـؤكدا (احالة ا
ـادة الـقـانـونـيـة 28 مـخـدرات أحـكـام ا
لــيـنـال جــزاءه الـعـادل). ولــقـيت امـرأة
مـصرعـها رميـا بالـرصاص في منـزلها

نطقة سكنية في محافظة ميسان.
ـرأة الـبـالـغـة وذكـر مـصـدر أمـني ان (ا
من العمر 45 عام وجدت مقتولة داخل
مـنزلها بعد أن تلقت إطالقة في منطقة
الــرأس) مــرجــحـا أن (يــكــون احلـادث
انـــتــحـــار) واشـــار الى ان (الــشـــرطــة
وصـلت مكان احلادث وفتـحت حتقيقا
دون ذكـــر تــفــاصــيل أكـــثــر). واعــلــنت
ان قــائـدهـا قــيـادة عــمـلـيــات مـيــسـان 
الـلواء مـحمد الـربيـدي اشرف ميـدانيا
عــلى قـيـادة حــمـلـة امـنــيـة واسـعـة في

احملافظة .
وقـال بــيـان امس ان (قـائـد الـعـمـلـيـات
أشــرف بــشـكـل مـبــاشــر عـلـى تـنــفــيـذ
عـمـلـيـات امـنـيـة في عـمـوم احملـافـظة)
أســفـرت عن مــبــيـنــا ان (الــعــمـلــيــات 
الـــقــبـض عــلى 34 مـــتــهـــمــا بـــجــرائم
جــنـائـيــة مـخـتــلـفـة و 6 مـتـهـمـ وفق

ــــادة 4 إرهـــــاب) مــــشـــــيــــرا الى ان ا
(الــقــوات االمـــنــيــة ضــبــطت اســلــحــة
ــشـتــبه مــتــنــوعــة خالل دهم امــكــان ا

بهم). 
وفـي الـنــجـف  سـقـط ســيـاج خــارجي
أدى الحـد الـبـنـايـات في حي األنـصار 
ـنـطـقة . إلـى وفاة مـواطـن من اهـالي ا
دني فـي احملافظة وقـال مدير الـدفاع ا
الـعـميـد رشيـد ثابت في تـصريح امس
أمس انـه (بعد أنتشـال جثمان شخص
تـــوفـي في احلـــادث   تـــدخل فـــريق
ــركــز رتل الـــبــحث وإألنــقـــاذ الــتــابـع 
الـــطــوار في الـــنــجف ألجـــراء مــسح
نهار مـيداني  حتت أنقاض السياج ا
لـلتأكد من عـدم وجود مواطنـيناخرين
عــالـقـ حتت االنـقـاض). كـمـا جنـحت
ـدني من إنقاذ طـفل يبلغ فـرق الدفاع ا
مـن الــعـــمــر ثالث ســـنــوات مـع ابــيه 
داخـل بئـر مرقـد األمـام عمـران بن علي
عـلـيه الـسالم في مـحافـظه بـابل .وذكر
الــبــيـان ان (فــرق االنــقـاذ تــمــكـنت من
ــرقــد الـــنــزول الى قـــعــر الـــبــئــر فـي ا
الــديـني وإخـراج الــطـفل أوأل ثم والـده
لـيتم تقد اإلسـعافات األوليـة والتأكد

 .( من سالمتهم صحياً
واعـتقـلت قوة من الـلواء الـثامن ضمن
الـــفــرقـــة الــثـــانــيـــة شــرطـــة احتــاديــة
بــاالشــتــراك مع مــفــارز اســتــخــبـارات
الــــفــــوج االول الــــتـــابــــعــــة لــــوكــــالـــة
االسـتخبارات والتحقيقات االحتادية 
الـقبض على متهـم مطلوب وفق أحكام

ادة اربعة ارهاب.  ا
واشــار بـيــان امس الى انه ( احــالـة
ـتهم الـى اجلهـات اخملتـصة اصـولياً ا
إلكــــمــــال اإلجـــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة

والتحقيقية الالزمة بحقه). 
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.لنفتخر في تقاطعـات الطرق نراهم فنعرف في مالمحهم انهم متسـولون غير محلي
رات سالت بـاننـا استوردنـا متسـول من دول بعـيدة ليـست جيرانـا لنا.في احـدى ا
احـدهم عن موطنه,وكانت ترافـقه فتاة صـغيرة فقـال من كمشيـر.من اراهم يوميا هم

ا افغان. متسولون هنود باكستانيون ور
تسولـون قدموا في مـواعيد الـزيارات الديـنية ثم لم يـغادروا.احبوا  يقال ان هـؤالء ا

تسول على القدوم اليها. البقاء في ارض الرافدين.فهذه االرض تغري حتى ا
ـتـسولـ يـلـفت انـتـبـاهي كـثـيـرا.هـو يـتـجـول بـ صـفي الـسيـارات في احـد اولـئك ا
قـابل للسفارة التركية من جـهة مقبرة اجلنود االنكـليز.عجوز في السبع الشارع ا
يسـير بهدوء ب السيارات,ويغيـر مكانه من ح الخـر.ينظر بشـموخ الى السيارات
ـد يـده الـيـمـنى وال يـفـعل شـيـئا اخـر.فـي وجهـه هدوء وال يـطـلب شـيـئـا وال يـتـوسل.
تسول احمللي تسول ليس خبيرا قياسا الى اولئك ا ارس اليوغا.هذا ا شخص 

ال باحلاح.ويتفنون في خداع االخرين. الذين يطلبون ا
ان السؤال الـذي يطرح نفسه:هل من الصعب القاء القبض على جميع من ليس لديه
اقـامة قـانونيـة وتسـفيـره خارج البـالد.وقد تابـعت في احد الـبرامج ان دائـرة االقامة
تـعـمـل علـى هـذا االمـر لـكن مـا يـثـيـر تـساؤلـنـا هـو ان اولـئك
دينة,ومن تسـول يتواجدون في اماكن قـريبة من مركز ا ا
السهل تـوقيفـهم.وال اعتقد ان هـناك مهمـة افضل من انهاء
ـتـسولـ وما يـشكـلونه من ازعـاج للـمواطـن مـلف هؤالء ا

تسول محليا ام جاء من اخلارج.  سواء اكان ا
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جاء قرار 678 (البند الـسابع) كنتيجة طبيعية على أثر اجتياح صدام لدولة الكويت
واحـتاللهـا حيث أدى هـذا الـقرار الى إدخـال العـراق حتت طائـلـة هذا الـبنـد ليـكون
حتت مطـرقة الـعقـوبات الـدولية الـقاسـية ويـكون مـحكومـاً بحـضر عـسكـري وثقافي
واقـتـصـادي إذ كـان يـفتـرض أن يـخـرج الـعـراق من هـذا البـنـد الـسيء بـعـد سـقوط
الـنـظام وإيـفـاءه بـجمـيع الـشروط كـونه لم يـعد مـعـنـياً بـأي شـروط جتعـله يـبقى حتت

طائلة هذا البند ومن العقوبات الدولية وفقاً للضوابط القانونية الدولية.
تكون من 19 فصالً و 111بند والبند السابع منه يتكون من  13مادة هذا القرار ا
ا ادة 51 حيث تـشمل هذا البند احلصار العام للبالد  ادة 39 وتنتهي با تبدأ با
جـعل العـراق ومنذ 1990 يـكون رسـميـاً حتت العـقوبـات الدولـية الـتي حكمـت نفطه
وموارده االقتـصادية ألجل غـير محدود وعـلى الرغم من احملاوالت احلـثيثـة بعد عام
2003 إلخـراجه من هـذا البـند اال انـهـا باءت بـالفـشل من خالل اسـتـثمـار عالقاته
اإلقلـيمـيـة والعـربـية والـدولـية ألقـناع الـعـالم اال انهـا لم تـثمـر عن أي شيء إيـجابي
ـلف بجـديـة من خالل دخوله خـصوصـاً وان احلكـومـات العـراقـية عـمـلت على هـذا ا
لـنادي بـاريس والتـنسـيق مع صنـدوق النـقد الـدولي من أجل إطفـاء الديـون العـراقية
إذ لم يـتــبـقى عـوائق امـام خـروج وتـنـفـيـذه جلـمــيع الـتـزامـاته امـام اجملــتـمع الـدولي
كـما أن خـروجـه من الـبـنـد السـابـع تـنتـهـي األمور الـعـراق من طـائـلـة الـبـنـد السـابـع
العالقـة بشكل كامل بـ العراق والكـويت وستبقى هـناك ملفـات تسوية بـ البلدين

اجلارين.
أن خـروج العـراق من هذا البـند سيـرفع القـلق الدولي جتاهه كـما انه سـيعزز الـثقة
بـ اجملــتـمع الـدولي وبــ الـعـراق وتـنــتـهي الـوصــايـة عـلــيه وتـفـتح بــوابـة احلـركـة
همة في مختلف اجملاالت واالنتعـاش االقتصادي الى جانب االستثمارات الكبيرة وا
والذي سيجعل من العراق بلداً منفتحاً أقتصادياً على الوضع اإلقليمي االمر الذي
ــهـربــة الى اخلـارج كــمـا ان مـلـف الـديـون ســيـســاعـد الــعـراق في إرجــاع أمـواله ا
الـعـراقـيـة هـو اآلخر سـيـحل بـصـورة قـانـونـيـة وان مـا تـبـقى من ديـون عـلى الـعراق

ستكون ديون طبيعية تدخل في خانة الديون العامة للدولة. 
فرصة تـاريخية مـهمة أمـام العراق في اسـتثمار هـذا القرار والذي
يـأتي بـالـتـزامن مع انـتـهـاء الـديـون الـكـويـتـيـة وفـتح صـفـحة
جديـدة من العالقات االقتـصادية ب العـراق والعالم وفتح
بــاب االسـتـثـمـارفي كـافـة اجملـاالت ومـد جـسـور الـثـقـة بـ
ـا يــحــقق نــقــلـة الــعــراق ومـحــيــطه اإلقــلــيـمـي والـدولـي و

اقتصادية جبارة حتقق النمو واالزدهار فيه .

مــعه إقـامـة دورات تـدريــبـيـة في لـنـدن
ومـشـاركـة لـقـضـاة احملـاكم الـتـجـاريـة 
ــؤتـــمــر اخلــاص بــهــذه الـــعــراق في ا
ـزمع انـعـقـاده في الـعـاصـمة احملـاكم ا

االسترالية سدني). 
lO uð rÝ«d

ووقـع رئـيـس مـجــلس الــقــضــاء  فـور
مع وزيرة وصـوله لنـدن مذكـرة تفـاهم 
الـدولة لشؤون اسـيا و الشرق االوسط
فـي وزارة اخلـــارجـــيــــة والـــتـــنــــمـــيـــة
الــبـريـطــانـيــة امـانـدا مــيـلـيــنغ تـخص
تـبـادل الـتـعاون الـقـضـائي والـقـانوني
بـ الـبلـدين. وذكـر البـيـان ان (مراسم
الـتوقيع حضرها السفير العراقي لدى

تحدة جعفر الصدر). ملكة ا ا

ووصـل رئــيس مــجــلـس الــقــضــاء الى
بــنــاء عــلـى دعـوة لــنــدن قــبل يــومــ 
رســـــمــــــيـــــة مـن وزارة اخلـــــارجـــــيـــــة
الــبـريـطـانـيــة. وقـال بـيـان ان (الـزيـارة
تتضمن تعزيز العالقات القضائية ب
الـــبــلــدين مـن اجل تــعــزيـــز الــشــراكــة
وتـــبـــادل اخلــبـــرات في مـــجــال بـــنــاء
ـسـاءلـة الـقـدرات اجلـنـائـيـة وتـعـزيـز ا
الـقانونية في مجـال مكافحة اإلرهاب)
واشــار الى انه (سـيــتم أثـنــاء الـزيـارة
تـــوقــيع مــذكــرة تــفـــاهم تــخص أسس
الـشراكة بـ البلـدين في مجال تدريب
الـقـضاة واحملـققـ الـعراقـي وتـقد

ساعدة الفنية ذات الصلة).  ا
أعـــلن اجملـــلس  أن فـي غــضـــون ذلك 
جــهـاز االدعـاء الـعـام طــلب من مـحـاكم
الـتحـقيق إتـخاذ اإلجـراءات القـانونـية
بــحق شــاغــلي عــقـارات الــدولــة بـدون

مسوغ قانوني.
W¼«eM « WM'

واوضـح الـبـيـان إنه (بـنـاء عـلى كـتـاب
فأن جلـنة الـنزاهة في مـجلس الـنواب 
جــهـاز االدعـاء الـعـام ســيـكـلف مـحـاكم
الـتحـقيق اتـخاذ االجـراءات القـانونـية
بــحق شــاغــلي عــقـارات الــدولــة بـدون
مــســوغ قــانــوني بــصــرف الــنـظــر عن

مناصبهم أو األحزاب السياسية). 
قــررت رئـــاســة مــحــكــمـــة اســتــئــنــاف
مــحـافـظــة ذي قـار االحتـاديــة تـوقـيف
ضـابـط في وزارة الـداخـلـيـة عن تـهـمـة

تظاهرين. قمع ا
وذكــر بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس ان
بـرتــبـة مـقــدم في قـوات ــتـهم وهــو  (ا
الـرد الـسـريع مـثل إمـام الـقـضاء ودون
افــــادتـه في احــــداث واقــــعــــة جــــســــر
ــــوجه لـه تـــهــــمـــة قــــمع الــــزيـــتــــون ا

wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

ÊU e «  ≠ ÊbM

الـتـقى رئـيس مـجـلـس القـضـاء االعـلى
الــقـاضي فـائق زيـدان وزيـر الـعـدل في
تـحدة امس ديـفيـد ولفـسون ـمـلكـة ا ا
وبـحث معه سبل الـتعاون بـ البلدين
فـي اجملـــال الـــقـــضـــائي والـــقـــانـــوني

وتطوير عمل احملاكم التجارية.
واسـتـعـرض زيـدان الذي يـزور حـالـيا
الـعاصمة البريطانية لندن قضايا ذات
ـشـتــرك ودور الـقـضـاء في االهــتـمـام ا

حسم الدعاوى الدستورية . 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
رافق له  التقى عمدة (زيدان والوفد ا

لـندن اللورد فينسـينت كيفيني وبحث
مــعه مــشــاريع تــضـيــيف الــنــشــاطـات
الــقــضــائـيــة والــقــانــونـيــة اخملــتــصـة
بــاألعـمــال الـتــجـاريــة) واشـار الى ان
لكي للشؤون الدولية تشاتام ـعهد ا (ا
هـاوس ضـيف رئـيس مـجـلس الـقـضاء
ضمت لـلمـشـاركة في جـلسـة نقـاشيـة 
عـــدداً من اخلـــبـــراء واخملـــتــصـــ في
شـؤون الـسـياسـة الـدولـية السـتـعرض
دور الــقـضــاء في انــتـخــابـات مــجـلس
الــنــواب األخــيــرة والــتــحــديـات الــتي
واجــــــهـــــهــــــا في حــــــسم الــــــدعـــــاوى
الـدسـتوريـة). وتـابع البـيـان ان (زيدان
زار احملـــكــمـــة الــتـــجـــاريــة  والـــتــقى
رئـيـسـهـا الـسـيـر روبن نـاولـز وناقش
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اقــامت اجلـــامــعــة الـــتــكــنـــولــوجــيــة
ـنـاسبـة حـصولـها احتـفـاليـة كـبرى 
عــلى الــتــسـلــسل 251 في تــصـنــيف
ــز الـبــريـطـاني 2022 وتـكـر الـتـا
عدد من الـبـاحثـ الذيـن اسهـموا في
تــعــزيــز رصــيــد اجلـــامــعــة الــعــلــمي

ية. ستوعبات العا والبحثي في ا
وقال  رئـيس اجلـامعـة الـتكـنـولوجـية
احـمـد الــغـبـان  انــنـا (نـنـظــر  بـأعـلى
درجـات الـفـخـر واالعـتـزاز جلـامـعـتـنا
بسـبب احلـدث الـكـبيـر الـذي نـتـواجد
الــيــوم لالحــتـــفــال به وهــو حــصــول
اجلـــامـــعــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيــة عـــلى
الـــــتـــــســـــلــــــــــسل 251 من اصـل كل

اجلامعات الفتية ).
واضــاف الــغـــبــان  ان (احلـــدث يــعــد
مــدعــاة فــخـر وســرور كــبــيــرين و ان
جـامـعــتـكم والدة وزاخـرة بــاالسـاتـذة
ـــــفــــاصل ورؤســــاء االقــــســـــام وكل ا
ـــوجـــودة في اجلـــامـــعـــة) االداريـــة ا
مــــشـــــيــــرا   الـى ان ( االرقــــام بــــدات
تــتــحـــدث بــصــوت عـــالي وتــقــول ان
ي للـجـامعـة الـتكـنـولـوجيـة مـوقع عا

كبير يشار له بالبنان ).
وفي ســـيــــاق مـــتـــصل الــــقى كـــلـــمـــة
ـتمـيـزين الـذين سـاهـموا البـاحـثـ ا
مساهمـة كبيرة  في حـصول اجلامعة
على هـذا االجناز رئـيس قـسم العـلوم
التـطـبـيـقـية  رائـد عـبـد الـوهـاب الذي

عبر  عن فرحه بهذا االجناز حيث قال
ان (هـذه الـلـحـظـات الـتـاريـخـيـة الـتي
تمـر بـهـا اجلـامـعـة التـكـنـولـوجـية من
خالل حتـقيـقـهـا لـهذا االجنـاز الـكـبـير
الـذي اعــتــبـره يــوم يــضــاف الى ايـام
جـمــيـلــة في حــيـاتي واضــاف ان هـذا
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اوصى مــــجــــلس الــــقــــضـــاء االعــــلى 
اجلـــهـــات الـــديــنـــيـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة
بـالتـعـاون لتـجر زواج والـتـشريـعيـة 
الــقــاصــرين خــارج احملــاكم لــلــحــد من
تفـشي ظاهـرة الطـالق. وذكر الـبيان ان
(احملـاكم سـجـلت احـصـائـيـات مـرتـفـعة
حلـــــاالت الـــــطالق خـالل الـــــســـــنــــوات
اضـية) مبـينـاً أن (الظاهـرة أصبحت ا
مـشـكـلـة تعـود أسـبـابـهـا إلى اجلوانب
االجـتـمـاعـيـة واالقـتـصـاديـة فـضالً عن
الــظــروف الـــتي مــرت بـــالــبالد مـــنــهــا
الــبـــطــالــة وأزمــة الــســكن) مــؤكــدا ان
(اخـتالل مـنـظـومة الـقـيم وعـدم احـترام
هـــذه الــرابــطـــة تــعــد ســـبــبــاً رئـــيــســاً
الستشراء حـاالت الطالق في اجملتمع)
وتــابع ان (احلـــد من انــتــشــار ظــاهــرة
الطالق حتـتاج إلى جـهد كـبيـر وتعاون
سؤولة إلى جانب من جميع اجلهـات ا
دور الـتشـريعـات والسـيمـا أن القـانون
ال يـــجـــرم الـــطالق خـــارج احملـــكـــمـــة)
واســتـطـرد بـالـقـول ان (جتـر الـطالق
ـساهـمة خـارج احملـكمـة أحـد احللـول ا
في احلد أو إغالق عدد كـبير من حاالت
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الـطـالق بـاإلضـافـة إلى تـشـريع قـانـون
ـنع زواج الـقـاصـريـن خـارج احملـكـمة
وتــــغــــر من يــــقــــوم بــــهــــذا الــــفــــعل
ومــــعـــــاقــــبــــتـه) الفــــتــــاً إلى أن (زواج
الــقـــاصــرين وطالقــهـم أصــبح ظــاهــرة
مـسـتـشـريـة بشـكـل كـبيـر وأن عـالجـها
يـــقع عــلـى عــاتـق اجلــهـــات الـــديــنـــيــة
واالجتـماعيـة والتشـريعيـة واجلامعات
ــدارس). من جـهــة اخـرى  ضــبـطت وا
هـــيـــئـــة الـــنـــزاهـــة الـــعـــامـــة جتـــاوزاً
واســــتــــيـالءً عـــلى 600 دونـم عـــائـــدة

للدولة في محافظة نينوى.
WKBHM  UOKL

وذكــر بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
(فريق عمـل مديرية حتـقيق نيـنوى نفذ
ــوجب ثالث عــمــلـــيــات مــنــفـــصــلــة 
مـذكّرات ضبـط قضـائية انـتقل خـاللها
إلى عـــددٍ من جــمـــعــيـــات اإلســكــان في
احملـافــظـة وقــام بـضــبط حـاالت تالعب
وجتـاوز كـبــرى عـلى عـقــارات الـدولـة)
مــؤكـــدا (ضـــبــطه 14 مـــتّــهـــمــاً بـــتــلك
الـتــجـاوزات من بــيـنـهـم ثالثـة رؤسـاء
جــمــعــيـــات) واشــار الى ان (الــفــريق
الـذي قـام بـاالنـتـقــال إلى مـقـر جـمـعـيـة

إسـكان منـتسـبي شركـة الكـندي الـعامة
في نـــيــنــوى تــمــكن مـن ضــبط رئــيس
وسـتـة أعـضـاء في اجلـمعـيـة لـقـيـامهم
بتقطيع وبيع أراضٍ تعود ملكيتها إلى
ــتــهــمـ ــالــيــة) واضـافــان (ا وزارة ا
اً من قامـوا بتقـطيع مـساحة 144 دو

أراضٍ جـنـســهـا زراعي وبـيـعــهـا لـقـاء
مـبـالغ مالي خـالفاً لـلـقانـون) الفـتا الى
ان (الــفــريق قــام خالل عــمــلـيــة ثــانــيـة
بـضـبط رئـيس جـمـعـيـة الـديـار إلسـكان
ُــتـقــاعـدين وذوي الــدخل احملـدود في ا
احملافظة و اربعة من أعضاء اجلمعية

dJ.∫ اجلامعة التكنولوجية تكرم باحثيها

مـدرســتـ جــديـدتــ في الـقــضـاة
واحلـر. وقـال بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (هذا الـعمل يـأتي في اطار
سعي احملافظة على فك االختناقات
ـا له تـأثـيـر إيـجـابي ـدارس  في ا
عـلـى واقع الـتــعــلــيم بـاحملــافــظـة)
مــؤكـــدا ان (االهــتـــمــام األكـــبــرهــو
لـقـطـاع الـتعـلـيم الـذي سـيـكون في
جميع اخلـطط التنـموية بـاحملافظة
ـا يــسـاعـد في بــنـاء جـيل واعي و
ومـتــعـلم يــخـدم الـبــلـد واحملــافـظـة
مـعـاً)  وأشــار الـبـيـان ان (احملـافظ
وجه بــتـــقــلـــيص مـــدة اإلجنــاز من
420 يوما الى 180 يوما) واضاف
ــدرســة األولى حتــتــوي عــلى ان (ا
 18صـفا دراسـيـا ). من جـانب اخر
اطــلـقـت نـقــابــة صــحــفـيـي كـربالء
مـــــشــــروع صـــــنــــدوق الـــــتــــكـــــافل
االجتمـاعي ألعضائـها. وقال رئيس
الـفــرع حــسـ الــشـمــري في بــيـان
تـــلـــقـــته  (الـــزمـــان) امـس ان (هــذا
ساعدة الصندوق انساني لتقد ا
لــلــصــحــفــيــ الــذين يــتــعــرضـون
حلــاالت خـــاصــة كـــمــا يـــهــدف الى
تقـويـة روابط االخوة والـزمالـة ب
افـراد االسـرة الـصحـفـيـة ) مـشـيراً
شـروع سيـتم طرحه على ان (هذا ا
أعـضاء الـنـقابـة لـلتـعـرف على الـية
عــمــله ومـلء اســتــمــارة االشــتــراك
بـالـصـنـدوق لـغـرض دفع االشـتـراك
االولي) في وقت  بـاشرت مـديـرية
بــتـشــغـيل مــجـمع مـاء مــاء كـربالء 
الـــــــــصـالمـــــــــيـــــــــة فـي قـــــــــضــــــــاء
احلـســيــنـيــة.وقــال مـســؤول مــركـز
الــتـشـغـيل والـصـيـانـة في الـقـضـاء
فــيــصل عـلـي في تـصــريح امس ان
(مالكــات مــديـــريــة مــاء احملــافــظــة
باشرت بتشغيل اجملمع سعة 200

الــذي مـــتــر مـــكـــعب في الـــســاعـــة 
ــيـاه ســيـســهم بــتـعــزيـز كــمــيـات ا
ـشـروع) ــنـتــجـة وزيــادة طـاقــة ا ا
ـشروع هـو من ضمن مضـيـفا ان (ا
الذي تــنـمـيــة األقـالــيم لـعـام 2021 
ائية في يهدف الى زيادة احلصة ا
االقضـية والـنواحي والـقضـاء على

الشحة). 
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الى ذلك  أعـــلـــنت مـــديــريـــة مــرور
فـــتح شــــعـــبـــة لـــلـــرســـوم كــــربالء 
رورية . اخلاصـة بدفع الـغرامـات ا
ديريـة الرائد وقال مسـؤول اعالم ا
ريــاض احلـمـداني في بـيــان تـلـقـته
(الـزمـان) امـس انه ( فـتح شـعـبـة
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ناقش مـحافظ ذي قـار محـمد هادي
الغزي  مقترحات لتمليك الدور في
الـــقـــرى واجملــمـــعــات الـــســـكــنـــيــة
بـــاحملــافــظــة. وقـــال بــيــان تـــلــقــته
(الـزمـان) امس ان (االجـتـمـاع الذي
تــرؤسه الــغـزي خــرج بــتـوصــيـات
مـنــهـا  مــخـاطــبـة رئــاسـة الـوزراء
ـالئـمـة بــشـأن اجــراء الـتــعـديالت ا
ـنـاطق ) واضاف لـتـملـيك جـمـيع ا
ان (االجـــتــمـــاع ركــز عـــلى تـــعــديل
اسـتـعــمـاالت االرض في الـتـصـمـيم
االســاس لـــلـــمــنـــاطق الــتـي حتــمل
اسـتخـدام غيـر سكـني مع امـكانـية
تعديل التصاميم واضافة اخلدمات

ناطق الفارغة ). تنوعة في ا ا
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واكـد الـغــزي ان (اعالن الـتـصـامـيم
الـقطـاعـية الـكـاملـة سـيتم خالل 30
واكمال صادقة عليها يوم لغرض ا
ـكتـمـلة). الـتـصامـيم االخـرى غيـر ا
الــغـــزي خالل زيـــارته الى بـــغــداد
ـائـيـة مـهـدي رشـيـد ــوارد ا وزيـر ا
احلـمداني. وذكـر البـيـان ان (اللـقاء
ـتـعلـقـة بحل نـاقش اهم الـقضـايا ا
ــــيــــاه في قــــضــــاء ســــيــــد ازمــــة ا
والـســبل الــكــفـيــلــة بـأنــهـاء دخــيل
مــــعــــانـــــاة االهــــالـي) مــــؤكــــداً ان
(احلــكــومــة احملــلــيـة قــد اقــتــرحت
مجموعة من احلـلول وطرحها على
ــــركــــزيــــة التــــخــــاذ احلــــكــــومــــة ا
واشار الـغزي الى (مـعاجلة القـرار)
مــشــكــلــة شط ال ابــراهــيم وزيــادة
ــــائـــيــــة ومــــعــــاجلـــة االطالقــــات ا
الــتــجــاوزات في مــحــافــظــة واسط
ـــقـــتـــرحـــة كــــنـــوع من احلـــلـــول ا
لـلـمـشـكـلـة) مــبـيـنـا ان (احلـمـداني

وان ـــعــاجلــة الـــتــجــاوزات وعــد 
حــصـة احملـافــظـة من نــهـر الـغـراف
ستصل بصـورة كاملة خالل االيام
ــقـبـلــة). اعـلـنت مــديـريـة اجملـاري ا
ـنــاطق الــزراعـيــة الـعــكـر شـمــول ا
الــــشــــرقي والــــغـــربـي والـــعــــرجـــة
واحلـــبــــيـــلــــيـــة األولـى والـــقــــريـــة
ـــشـــروع مـــجـــاري الـــعـــصـــريـــة 
ضــمن خــطـة الــنــاصــريـة الــكــبــيــر
احملــافــظـة لــلــعـام اجلــاري .واشـار
مدير مجـاري ذي قار حيدر االسدي
في تــــصــــريـح امس الى (شــــمــــول
جميع مناطق النـاصرية بالتصميم
االســـــاسـي اخلـــــاص بـــــخـــــدمــــات
ضمن خطة االدارة احمللية اجملاري
الـقـائمـة على وتـوجيـهـات احملافظ 
ايــصـال اخلـدمــات لـلـمــنـاطق كـافـة
واضاف ان (مديرية دون استثناء )
ــــكــــتب اجملــــاري تـــــعــــاقــــدت مع ا
االستشـاري التابع العـمار محـافظة
مـيــســان) مــؤكـداً ان (الــتــصــامـيم
االولـيـة اكتـمـلت وتـمت مـصادقـتـها
)  مـشيراً هنـدس من قبل نـقابـة ا
الى (ارسـالــهـا لــلـمــديـريــة الـعــامـة
الكـــمـــال االجـــراءات لــــلـــمـــجــــاري 
الالزمـــة وتــنـــفــيـــذهــا في الـــقــريب
الـــعــاجل) ومــضـى الى الــقــول انه
(تــمت مــخــاطــبــة جــامــعــة ذي قـار
ديرية بكلفة اعداد لغرض تزويد ا
ــدة الـــدراســـات والـــتـــصــامـــيـم وا
ـمــكـنـة الجنــاز الـعـمل) الـزمـنــيـة ا
ـديـرية لـلـمبـاشرة مـضيـفـا (سعي ا
بـأجــراءات الــتــعــاقــد مع اخملــكـتب
االستـشاري متـعدد االختـصاصات
الـذي سيـنـفذ ضـمن اعـمال مـشروع
مــجـاري الـنـاصـريــة الـكـبـيـر). وفي
كـــربالء  وضع احملــــافظ نـــصـــيف
اخلـطـابي احلـجـر األسـاس إلنـشـاء

لـلـرسوم في قـاطع مـرور الـبـلدة في
حي االســـرة لـــغـــرض اســـتـــقـــبـــال
ـــواطــنــ وتـــســديــد الـــغــرامــات ا
وبـهـدف االسـتـفـادة من الـتـخـفيض
ـــئـــة في حـــالـــة بــــنـــســـبـــة  50بـــا
تــسـديــدهــا خالل مـدة  72ســاعـة)
وتــــــابـع ان (هــــــذا االجــــــراء جـــــاء
بـتـوجـيه من مـديـر مـرور احملـافـظـة
الــعـمــيـد نــور الـنـوري لــغـرض رفع
واطـن في اخملاطـر والـعنـاء عن ا
الذهـاب الى اجملـمع الوطـني). على
اكـــد رئـــيس قـــسم صـــعـــيـــد اخــــر 
ـشاريع الـهـندسـيـة واخلدمـية في ا
طـهرة حـس الـعتـبة احلـسيـنيـة ا
رضـا  افتـتاح اول مـنـفذ لـلخـدمات

فـي الــنـــفق احملـــيـط بــالـــتـــوســـعــة
ــرقـــد االمـــام احلـــســ اخلـــاصـــة 
لـصــحن الــعـقــيـلـة زيــنب عــلـيــهـمـا
الــسالم. وقـــال رضـــا في تـــصــريح
امس ان (الــــنـــفق صــــادقت عــــلـــيه
وزارة الــبـــلــديــات واالشـــغــال عــام
2014 وهــــــو  ضـــــمن مــــــشـــــاريع
ـدينـة كربالء) التـجـديد احلـضري 
ـنـفـذ ســيـكـون الـرابط مــؤكـدا ان (ا
بــــ الـــنـــفق الـــكـــلـي مع مـــحـــطـــة
الــكــهـــرومــيــكـــــــانــيـك الــتي تــضم
ــيــكـانــيك وســتــقـوم الــكــهـربــاء وا
بـــتـــزويــــد الـــصـــحـن بـــاخلـــدمـــات
كالتـبريد واالطـفاء وبقـية اخلدمات

األخرى). 

ŸUL∫ محافظ ذي قار خالل اجتماع تمليك الدور «
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اً من لقيامهم بـالتجاوز على 233 دو
األرض الـعـائـدة مـلكـيـتـها لـلـدولـة وفرز
1200 قطعة أرض منها لغرض بيعها
ــنـفـعـتـهم بــصـورة مـخـالـفــة لـلـقـانـون 
الــشــخــصــيــة) ومــضى الـى الــقـول ان
(العملية أسـفرت عن ضبط مبالغ مالية
تـشــكل جــزءاً من في مــقــر اجلــمــعــيــة 
إيرادات بيع تلك األراضـي) مضيفا ان
(فـريق عــمل مـديـريــة حتـقـيـق نـيـنـوى
الــذي انــتــقل في عـــمــلــيــة ثــالــثــة إلى
جمعية العدل التعاونية لإلسكان تمكن
مـن ضـــبـط رئـــيس اجلــــمـــعــــيـــة وأحـــد
أعضـائـها لقيـامـهمـا بـاالسـتـيالء على
ــــاً من األراضـي الـــــزراعـــــيـــــة 230 دو
العـائدة للـدولة وتقـطيـعها إلى مـساحاتٍ
) واكـد ـواطـنـ صـغـيـرةٍ وبــيـعـهـا إلى ا
الـبـيان انـه (جرى تـنـظـيم ثالثـة مـحـاضر
ـتهـم ضبطٍ قـضـائيـة وعرضـها رفـقة ا
عــلى قــاضـي مـحــكــمــة حتــقــيق نــيــنـوى
اخملــتـصـة بــقـضـايــا الـنـزاهــة الـذي قـرر
ــــضـــبــــوطــــ في ــــدانــــ ا تــــوقــــيف ا
الـعـمـلـيـتـ األولى والـثـالـثـة وفق أحـكام

ادة 340 من قانون العقوبات).  ا
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اذا ? قد تتساءل عن هذا الرقم الضخم وتُحب أن تعرف كيف صُرف  و

فنقول 
ـغــامـرة الـطـائـشـة انّ العـراق دفع  524مـلـيـار دوالر كـتــعـويـضـات عن ا

قبور على الكويت . والعدوان السافر الذي شنّه الطاغية ا
تضررة وهذه التعويضات قد دفعت الى األفراد والشركات واحلكومات ا

من غزو الطاغية للكويت عام 1990.
ـقرر أنْ ولقـد وفّى العـراق بـالتـزاماته بـشـكل كامل غـير مـنـقوص  ومن ا
ـناقشة انتهاء يعقد مجلس األمن الثالثاء 2022/ 2/ 22 جلسة خاصة 
سـؤولة عن ادارة هذه يـة ا صادقـة على حل الـلجـنة اال التعـويضـات وا

االستقطاعات ...
-2-

ـلـيـارات الـتي تـكـبـدها الـعـراق كـانت كـافـيـة لِـجَعْـلِهِ من ئـات من ا وهـذه ا
أعظم الدول عمرانا وازدهارا ..

قبور وقد اضطر الى دفعها مكرهاً جراء مـا اجترح (القائد الضرورة) ا
قـابر اجلماعية وأنزل به من الـبالء والعناء مالم يذقه الذي مأل العراق با

شعب من الشعوب في العالم ...
-3-

ـاليّـة الـفـادحة وإنْ عَـظُـمَتْ ارقـامُهـا وتـبـعاتُـهـا الـسلـبـيـة على واخلسـائـر ا
الـعـراق وشـعـبه االّ انـهـا تـظل دون مـسـتـوى اخلـسـائـر في االرواح الـتي
أُزْهِقَتْ  والـتي اصـبح فـيـهـا االنسـان الـعـراقي ارخص الـسـلع في سوق

االستبداد والطغيان الضاري ابان احلكم الدكتاتوري البائد 
-4-

ــقـبـور البُـدَّ ان تـبـقى قـيـد ان اجلـرائم الـكـبـرى الـتـي ارتـكـبـهـا الـطـاغـيـة ا
ن هم في اليـ مـن الـشـبـاب الـعـراقي  الـتـداول بـ الـنـاس  ذلك أنّ ا
الـعـشـريـنـات من اعـمـارهم لم يـدركـوا فـظـاعـة مـا اجـتـرح الطـاغـوت بـحق

البالد والعباد من مظالم وجرائم .
-5-

ال فـرق عـنـدي بـ أنْ يـقف أحـد احلـمـقى لـيـكـيل الـسبّ والـشـتم لـلـعـراق
حيث أنّ قـبور ويـظهـر احلنـ الى أيامه  ـتدح الـطاغـية ا وأهله وب أنْ 
قدسة مديحه يعني االستخفاف والتهاون بحق العراق وشعبه  وبالقيم ا

كلها .
انّه بحـاجـة الى عـقـاب رادع بدل أنْ يـسـتـقبل كالمه

ريب . بالصمت ا
وانّه الشك مـحشـور مع مُـبْـتَـكِر اجلـرائم الـكـبرى
ظـالم الـتي ال تـنسـى في قَعْـر اجلـحـيم وبئس وا

صير . ستقر وا ا

ستقرة ستكون ثقالً موازياً حاسماً لروسيا" هذا ما كتبه "أوكـرانيا القوية وا
بـريـجيـنـسكي الـعام 1994 في الـوقت الـذي كانت روسـيـا تتـرنّح حتت حكم
ـة وتوابـعـهـا والتي ـافـيـات ومراكـز الـقـوى وتـعيش مـرارة الـهـز الـفسـاد وا

قادت إلى تفكّك االحتاد السوفيتي وانقسامه إلى 16 كياناً.
وحـ سؤل بريجينسكي كـيف تكون أوكرانيا موازيـاً لروسيا أجاب بالقول:
إذا سـيطرت روسيا على أوكـرانيا فيمكن لـها أن تعيد بناء إمـبراطورتيها من

ا على أساس قومي. جديد وبالطبع ليس على أساس أيديولوجي وإ
 لـعلّ ذلك يـشكل خـلفـيـة لفـهم األزمـة الروسـية  –األوكـرانـية الـراهـنة فـحتى
بـعد انـتهاء احلـرب البـاردة كانت عـ روسيـا على أوكـرانيـا مدخالً لـها على
أوروبـا وهي ثاني دولـة كبـيرة ومـهـمة بـعد روسـيا في أوروبـا مثـلمـا وضعت
االسـتراتيجية األمـريكية نظريـة "البطن الرخوة" أو "اخلاصـرة الضعيفة" إزاء
عـدوها التـقلـيدي األول وكـانت منـذ نظـريات كـيسـنجـر وبريـجيـنسـكي بشأن
ــتـاخــمـة الـصــراع األيـديــولـوجي تــفــكـر في إشــعـال صــراعــات في الـدول ا
لـروسـيـا قـد ال تـكـون بـاحلـدة الـتي تـقــود إلى حـرب طـاحـنـة لـكـنـهـا لـيـست
متد ـعنى استـمرار الصـراع ا بـاخلفوت الذي يُـطفئ شعـلتهـا لوقت طويل 
ـنـخــفض الـقـوة" وهــو أمـر جـرّبـتـه واشـنـطن في أفــغـانـســتـان السـتـدراج "ا
الـسوفـيـيت مـثلـمـا كان حـاضـراً في الـعراق وسـوريـا وليـبـيـا وغيـرهـا حيث
ـهم أن تبـقى ألسـنة الـنـيران مـشتـعلـة لـكنـها ال تـدمّر الـنزاعـات الداخـليـة وا

تماماً وال تخبو تماماً. 
ـيـر بـوتـ ذلك األمـر الـذي اندفـع بشـكل وقـد أدرك الـرئـيس الـروسي فالد
سـريع وحـاسم إلى اســتـعـادة شـبه جـزيـرة الـقـرم في الـعـام 2014 ألنه ظلّ
ـتحـدة بشكل خـاص والغرب عـموماً أوكـرانيا حـذراً من استخـدام الواليات ا
لـتهديـد روسيا واحلـد من طمـوحاتهـا اجلديدة السـيّما بـتحـالفهـا مع الص
ـيدان وسـعـيـها السـتـعـادة بـعض عالقـاتـهـا في الـشـرق األوسط بـدخـولـهـا ا
ــعــادلـة الــسـوري بــقــوة مـنــذ الــعـام 2015 وحتــولـهــا إلى رقم صــعب في ا
الــتــســوويــة لــلـصــراع نــاهــيك عـن دورهـا فـي اجلـمــهــوريــات الــســوفــيــتــيـة
ستـتر األمريكي  –الـروسي أنه عابر ـعلن وا الـسابقة.اجلـديد في الصراع ا
لأليـديـولـوجـيـات وهو شـكل مـن أشكـال احلـرب الـبـاردة بـطـبـعـتـهـا اجلـديدة
ـكـننـا أن نـقـرأ حـيـثـيـاته : أن أوكرانـيـا تـريـد أن تـصـبح عـضواً فـي حلف و
الـنـاتـو وروسـيــا تـعـتـبـر ذلـك تـهـديـداً لـهــا ولن تـقـبل بــنـصب صـواريخ عـلى
حـدودها كمـا حصل مع بـولونـيا وتـشيـكيـا ودول البلـطيق إسـتونـيا ولـيتـوانيا
والتـفيا وتـطالب بـضمانـات أوكرانـية وغـربية مـقابل تـأكيـدها بعـدم نيـتها في
غـزو أوكـرانـيـا; والـغـرب يــزوّد أوكـرانـيـا بـأسـلـحـة مــتـطـوّرة ويـطـالب روسـيـا
بـالتعهد بعـدم غزو أوكرانيا خـصوصاً في ظلّ وجود نحو 120 ألف جندي
شهد القادم وكل طرف يُلقي بالالئمة على كن تصور ا على احلدود فكيف 

اآلخر. 
تـقـول واشـنطـن حتـى وإن لم تـكن أوكـرانيـا عـضـواً في حـلف الـنـاتـو لـكـنـها
مـعنـية بحـمايـتهـا و ستـفرض عـقوبـات قاسـية عـلى روسيـا في حـالة إقـدامها
عـلى مغامرة غـزوها لكن مجـرّد استمرار األزمـة يهدّد بخـطر حرب ال حدود
لـها وهو مـا يذكّـر بأزمة الـبحـر الكاريـبي العام 1962 عـند نصب صواريخ
تـحدة ولوال سـوفيـتية في كـوبا عـلى بُعد 90 مـيل عن ميـامي في الواليـات ا
حـكمـة وعقالنـية الـرئيس األمـريكـي كيـنيـدي والزعـيم السـوفيـتي خروتـشوف
لـكـان الــعـالم عــلى شـفــا حـفـرة وهــكـذا انــتـهت األزمــة بـسـحـب الـصـواريخ

السوفيتية مقابل التعهّد بعدم غزو كوبا. 
صـحيـح أن االحتاد الـسـوفـيتي انـهـار ونـزعت موسـكـو الـقنـاع األيـديـولوجي
عـنهـا لكن طـمـوحاتـها الـقـوميـة ظـلّت عالـية الـسـقف خصـوصـاً وهي تمـتلك
تـرسـانـة نـووية هـائـلـة ولـديـهـا إمـكـانـات ومـوارد ضـخـمـة فضـالً عن طـاقات
كن وكـفاءات بـحيث تـستـطـيع أن تكـون العبـاً مهـماً فـي السـاحة الـدوليـة ال 
جتاوزه فما بالك ح تتحالف مع بك ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم

دون نسيان دورها النفطي والغازي والغذائي. 
ـنـظـومة ـة حـتى وإن تـفكّـكت ا ال تـريد الـكـرامـة الـروسيـة أن تـعـتـرف بالـهـز
نتصر عليها االشـتراكية السابقة ومن اخلطأ أيضاً محاولة فرض شروط ا
وهـذا مـا حـذّر مـنه بـريـجـيـنـسـكي داعـيـاً إلى عـدم إذالل روسـيـا بـعـد انـتـهاء
احلــرب الـبـاردة. وبــقـدر مــا يـتـعــلّق مـصـيــر أوكـرانــيـا بـروســيـا فـذلك نــقـمـة
اجلغرافيا وسقم التاريخ إلّا أن األمر له وجه آخر تشتكي منه روسيا حيث
يـحاول الناتو وواشـنطن استغالله لـيكون وسيـلة تهديد فـروسيا تعـتبر تطوّر
ثابة الـعالقات العسـكرية ب أوكـرانيا والـغرب ونشر أسـلحة على احلـدود 
ـنع انـضمـام كـيـيف إلى الـنـاتو "خط أحـمـر" ولـذلك حاولـت استـبـاق األمـر 
وفي حـالـة انـضـمـامـهـا سـيـكـون الـردّ قـويـاً وغـيـر مـسـبـوق في حـ حتـاول
واشـنطن واحلـلفـاء الغـربيـون وخصـوصاً بـريطـانيـا عدم تـمكـ موسـكو من
برّر "قانوني" أنها اسـتعادة قوتها بضم أوكرانـيا أو السيطرة على قـرارها 
لـهـا احلق في بـسط سـيـادتهـا عـلى كـامل أراضـيـهـا وهـو األمـر الـذي وقفت
ضـدّه واشنـطن بـخصـوص هافـانا وظـلّت تـعاقـبـها مـنذ نـحو 6 عـقـود.وكانت

واشـنطن ومـعـها الـدول الـغربـية تـعـهّدت بـعدم ضم أي
عـضـو سـابق في حـلف وارشـو أو من اجلـمـهـوريات
الـسوفيتية إلى حلف الـناتو إلّا أن األمر انقلب على
رور الزمن. وحتى تنـجلي الصورة ويتغلّب أعـقابه 
الـعقل واحلكمة على االندفاع وردود األفعال فالعالم

ما يزال يحبس أنفاسه!! 
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ومن جانـب آخر قـال قائـمـقام قـضاء
بــعـــقــوبـــة عــبـــدالــله احلـــيـــالي لـ (
الزمـان)   إن  (  اللـجنة الـتحـقيـقية
عـرفة أسـباب حـريق سوق شـكلـة  ا
ــفــرق غــربي الــبـــالــة في مــنــطــقــة ا
بعقوبة اشارت في تـقريرها النهائي
الى ان تـمــاس كـهـربــائي تـسـبب في
احلـريق الـذي الــتـهم اجـزاء واسـعـة

من السوق).
واضـاف احلــيــالي  ان  ( تـقــديـرات

احلـــريق وفـق تــأكـــيـــدات اصـــحــاب
ــتــضــررة تــصل الـى نــحـو احملــال ا
نـصـف مـلـيــار ديـنـار )  مــؤكـدا بـان
(احلـــريق هــو االكـــبــر مـن نــوعه في
ديـالى خالل الــعـام اجلـاري ( 2022
 ?مشيرا الى أن  ( قرابة  150الف
أسرة تضـررت مصادر رزقـها بسبب
احلــــــريـق ). الى ذلـك قــــــال رئــــــيس
منظمة ديـالى حلقوق اإلنسان طالب
اخلــــــزرجـي لـ ( الــــــزمـــــان )   إن  (
نـظمـة سجـلت خالل العـام احلالي ا
عــشــرة مــحــاوالت انــتــحــار انــتــهى
نـصـفـهـا بـالـوفـاة لـشـرائح مـخـتـلـفـة

اغلبهم نساء ). 
واضاف  اخلزرجي  ان  (اخـر حالة
انــتــحــار كــانت االســبــوع احلــالي 
لـــطــــالــــبـــة فـي اإلعـــداديــــة شــــمـــال

بعــــقوبة). 
WO H  ◊uG{

وأوضح اخلــزرجي   أن  ( اســبــاب
ــشـاكل االنــتــحـار مــتـعــددة مــنـهــا ا
ـعـيـشـية) االجـتـماعـيـة والـضـغوط ا
الفـتـا الى ان  (نــسـبـة االنـتـحـار مع
بــدايــة 2022 تـــثــيـــر الــقـــلق وعــدم
االطــمـئــنــان من امـكــانــيـة ان تــكـون
اإلحـــصــائــيــة مــرتــفـــعــة مــثل بــاقي
الــســنــوات ).ودعــا رئــيس مــنــظــمـة
ديــــالى حلـــــقــــوق اإلنـــــســــان   الى
(ضـرورة دراســة مـلف االنــتـحـار في
ـسـجـلة الـبـالد خـاصـة وان األرقـام ا
مــرتـفـعــة جـدا حــيث تـشــمل شـرائح
مـخـتـلـفة ومـنـهـا الـشـبـاب ).واعـلنت
وزارة الــــتــــجـــارة عـن بـــدء اســــتالم
الــوحــدات احلــســابــيــة في فــروع و
مـــواقع الــشــركــة الـــعــامــة لــتــجــارة
احلـــبــوب اشــعـــارات مــســتـــحــقــات
الفالح  مسوقي محصول احلنطة
ــاضي الـدفــعـة االخــيـرة لــلـمــوسم ا
الـتي وجه بــاطالقـهـا الــدكـتـور عالء
احمـد اجلبـوري وزير الـتجارة  الى
جـانـب مـبـاشـرة مـالكـاتـهـا الــعـامـلـة
باطالق الـدفعـه االخيـرة من احلنـطة
ـقرره لـلـوجبـة االولى  .وقـال مـدير ا

عام الـشركة الـعامـة لتجـارة احلبوب
ـهـندس بـاسم نـعـيم الـعـكـيلي . في ا
بيان تلقـته (الزمان) امس ان (القسم
ــالي بـاشـر بــتـوزيع مــبـلغ الــدفـعـة ا

االخيرة علـى فروعنا ومـواقعنا و 
ـــصــارف حتـــويل االشـــعــارات الى ا
ـواقع كــافـة وســيـتم بــدء الـفــروع وا
بتـنظـيم الـصكـوك وحسب االسـبقـية

في التسويق).
ـــــبــــــالغ واضـــــاف انـه ( ايــــــداع ا
ــســـوقي  مـــحـــصــول اخملـــصـــصـــة 
عـتـمـدة لكل ـصـارف ا احلـنطـة في ا
ـبـالغ فـرع ومـوقع  حـيث  ايـداع ا
ـقدسة و لفروع شـركتـنا في كربالء ا
ذي قار و وديالى و سايـلو خان بني
ســــعـــد  و بـــابل وكـــركـــوك و مـــركـــز

تسويق تازه و نينوى). 
ـواقع كـافــة بـانـتـظـار و بـ انــهـا (ا
قـاصة ليتم بدء تنظبم انتهاء فترة ا
وتوزيع الـصـكوك وحـسب االسـبقـية

بتاريخ التسويق).
و كشـف عن انه (تنـفـيذا لـتـوجيـهات
وزير الـتجـارة باشـرت ومنـذ ساعات
الــصـبــاح  االولى مالكـاتــنـا الــفـنــيـة
واالدارية العامـلة في واسط واالنبار
ــوصل و الــنــجف و الــديــوانــيـة و ا
وصـالح الـــدين و ديــــالى و الــــطـــوز
ـــطــاحن والـــشــرقـــاط من جتــهـــيــز ا
االهــلــيـــة و احلــكــومـــيــة  بـــالــدفــعه
قـررة للـحصة االخيـرة من احلنطـة ا

االولى 2022).  
واشــــار الى ان (صـــومــــعـــة الـــطـــوز
جــهــزت مـطــاحن مــحــافـظــة كــركـوك
باحلنطة اخملصصة للحصة االولى 
الى جانب جتهـبز صـومعة الـشرقاط
ـقـررة مــطـاحن نـيــنـوى بــاحلـنـطــة ا
لــــلــــوجـــــبــــة االولى).  و اكـــــد عــــلى
(استـمـرار مواقع الـشـركة في الـكوت
ـــنــاقــلــة احلــنــطــة الى ســايــلــوات
الـــشــركــة فـي  الــبــصـــرة و اربــيل و
الـشيـخـان و جمـجـمال وتـلـعفـر. كـما
وواصل سايلو النجف االفقي مناقلة

احلنطة الى سايلو البصرة).

االجناز لم يـحدث لـوال العـمل الدؤوب
واختصار الزمن ولي الشرف ان اكون
ـتـمـيـزين واكـد من ضـمن الـبـاحـثـ ا
على اهدائه كل اجنازاته وبحوثه الى
اجلـامـعــة الـتـكــنـولـوجـيــة من رئـاسـة

اجلامعة واساتذة وطلبة) .
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اعــلن االحتــاد احملـلـي لـلــجــمـعــيـات
الفالحـية في ديـالى  عن عدم وجود
اي مـــوسـم لـــلـــزراعـــة في الـــصـــيف
القادم  مشيرا الى ان حرمان ديالى

من الزراعة خبر صادم . 
وقال رئيس االحتاد رعد التميمي لــ
انـه ( وفـق ( الــــــــــــزمـــــــــــــان ) امـس 
تـوفرة لدينا بانه ديالى علومات ا ا

لن تشمل بـاخلطة الـزراعية لـلموسم
قبل بسبب اجلفاف وعدم الصيفي ا
وجود اي قـدرة لـتامـ مـياه الـسقي
ـوسم الـزراعي الـثالث مـؤكدا بـانه ا

الذي حترم احملافظة من الزراعة ).
واضـــاف الــتــمــيـــمي  ان ( حــرمــان
ديالى من الزراعة خبر صادم خاصة
وان وضع الــــفـالحــــ يـــرثـى له مع
تـــــراكم الــــديــــون وعــــدم وجــــود اي
مسـارات لإليفـاء بااللـتزامـات مؤكدا

بـان االمـر يسـتـدعي دفع تـعـويـضات
حــكـومـيــة لـلـفـالحـ خـاصــة وانـهـا
ـلف الزراعي وعليها اجلهة الراعية 

ياه ).  ايجاد حلول تام ا
واشـــار الـى ان ( مـــلف الـــزراعـــة في
ديــالى مـــاض في طــريــقه لالنــهــيــار
بـوتـيـرة مــتـسـارعـة بـشـكل مـأسـاوي
خــاصــة عــدم الــقــدرة عــلى الــزراعــة
للمـوسم الثـالث على التـوالي بسبب

ازمة اجلفاف ).

U·∫ قاصر ترتدي بدلة الزفاف “
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

…—ULF « W¹œ«bŽ« WŠUÝ w  YO?ŁQ² « l  n  ±∏ …b¹bł WÝ—b  ¡U?MÐ) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميـسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
?WM ±≥∞≥) وبـكـلـفة تـخـمـيـنيـة مـقـدارها ?  W?O?K?O?L?J?²? « —ôËœËd?²?³? «  W?½“«u? ـدرجـة ضمن تـخـصـيـصات ( ?Wý«u?Ž Ø…—U?L?F© وا « ¡U?C?  w   U?M?³?K?  W?¹—U?−?²? «

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊËdAŽË WFÐ—«Ë WzULFÐ—«Ë ÊuOK  W²ÝË WzUL LšË —UOK  ©±[μ∞∂[¥≤¥[∞∞∞®

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:-
U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خطـاب ضمـان(صادر من احد «d?Ž —UM?¹œ n « Êu? L?šË W²?ÝË ÊuO?K?  dA?Ž W ?Lš® ©±μ[∞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±¥® ·œUB*« ©5?MŁô«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë  ©≤∞≤≤Ø≥Ø±≥® ·œU?B*« ©bŠô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB? UM*« ozU?ŁË 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 (»5MŁô) 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) عدد (١)

٢- مـهـنـدس كـهـربـاء / عدد
(١)

٣- مالحظ فني / عدد (١)

بلغ (١١٢٫٩٨١٫٨٠٠) 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 (٤٥١٫٩٢٧٫٢٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة) 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

Ø…—UL?F? « ¡UC?  w  YO?ŁQ²? « l  n  ±∏ …b?¹b?ł WÝ—b?  ¡U?MÐ) ـنـاقصـة العـامة واخلـاصة بـ تعـلن محـافـظة مـيسـان/ قسم الـعـقود احلـكومـية عن اعالن ا
ÊuOK?  WzUL? L?šË —UOK?  ©±[μ∞∞[∞π¥[∞∞∞® وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها (≤∞≤± WM ?  WOK?OLJ?² « —ôËœËd?²³ «  W?½“«u درجة ضـمن تخصـيصات ( W© وا O³?'«

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

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:-
عتمدة صارف ا U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صـادر من احد ا «dŽ —UM¹œ n «Ë Êu?OK  dAŽ W ?Lš® ©±μ[∞∞±[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا وعبر 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«® Âu¹ Êu?JOÝ WB? UM*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±∞® ·œUB*« ©fO?L)«® Âu¹ ÊuJ?OÝ WB U?M*« ozUŁË lO?³  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

صادف ®∂Ø≥Ø≥≥∞≥© ويكون ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا نـاقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتـمر خاص باالجابة على اسـتفسارات 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. 

∑∞∑μ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø≤Ø≤≥ ∫ a¹—U² «

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

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (مدني) عدد (١)

٢- مـهـنـدس كـهـربـاء / عدد
(١)

٢- مالحظ فني / عدد (١)

بلغ (١١٢٫٥٠٧٫٠٥٠) 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 (٤٥٠٫٠٢٨٫٢٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة) 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

l  n  ±∏  UM?³K?  V¼Ë XM?Ð WM? « WD?Ýu²?  ¡U?MÐ …œU?Ž«Ë Âb¼) ـناقـصة الـعامـة واخلاصة بـ تـعلـن محـافظـة ميسـان/ قسـم العـقود احلكـوميـة عن اعالن ا
—UOK?  ©±[μ±∞[≥±π[∞∞∞® وبكلفـة تخمينـية مقدارها (≤∞≤± WM  W?OKO?LJ² « —ôËœËd?²³ «  W?½“«u درجة ضمن تـخصيصات ( ¦u—…© وا « wŠ …—UL?F « w  YOŁQ²? «

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « dAŽ WF ðË WzULŁöŁË ÊuOK  …dAŽË WzUL 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:-
U¼d?O?ſ ô w© وعـلى شكل خـطـاب ضمـان(صـادر من احد «d?Ž —U?M?¹œ ·ô« W?FÐ—«Ë W?zU? Ë Êu?O?K?  dA?Ž W? ?L?š® ©±μ[±∞¥[∞∞∞® ١- الـتـأميـنـات االولـية والـبـالـغة
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«® Âu¹ Êu?JOÝ WB? UM*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±∞® ·œUB*« ©fO?L)«® Âu¹ ÊuJ?OÝ WB U?M*« ozUŁË lO?³  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

صادف ®∂Ø≥Ø≥≥∞≥© ويكون ?dNþ …bŠ«u»© من يوم (»bŠô) ا نـاقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتـمر خاص باالجابة على اسـتفسارات 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) عدد (١)

٢- مـهـنـدس كـهـربـاء / عدد
(١)

٢- مالحظ فني / عدد (١)

بلغ (١١٣٫٢٧٣٫٩٢٥) 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 (٤٥٣٫٠٩٥٫٧٠٠) 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  ©¥≥® r — WB UM  ÊöŽ«
استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

©dO?³?J « d?:« ¡U?C  Ø ’öšô« wŠ w  n  ±≤ W?Ý—b?  ¡U?A½«) نـاقصـة العـامة واخلـاصة بـ تعـلن محـافظـة ميـسان/ قـسم العـقـود احلكـوميـة عن اعالن ا
WF?Ð—«Ë ÊU²?zU Ë —U?OK?  ©±[≤∏¥[μ∂∞[∞∞∞® وبكـلفـة تخمـينـية مـقدارها ©WŁb?×²?   U?½uJ? ® ≤∞≤± WM?  rO? U ô« W?OL?Mð W?½“«u درجـة ضمن تـخصـيصات ( وا

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « Êu²ÝË WzUL LšË ÊuOK  Êu½ULŁË

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 خطاب ضـمان(صادر من «dŽ —UM?¹œ n « ÊuF?Ð—«Ë W²ÝË W?zU/UL?ŁË ÊuO?K  dA?Ž wMŁ«® ©±≤[∏¥∂[∞∞∞® ١- التأمـينات االولـية والبـالغة
دة ®∞≥±© يوم من تـاريخ غلق ـركزي الـعراقي). او صك مـصدق او سـفتـجة وتـكون نـافذة  ـنصة االلـكتـرونيـة للـبنك ا ـعتـمدة وعـبر ا ـصارف ا 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±¥® ·œUB*« ©5?MŁô«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë  ©≤∞≤≤Ø≥Ø±≥® ·œU?B*« ©bŠô«® Âu?¹ ÊuJO?Ý WB? UM*« ozU?ŁË 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 (»5MŁô) 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) عدد (١)

٢- مـهـنـدس كـهـربـاء / عدد
(١)

٣- مالحظ فني / عدد (١)

بلغ (٩٦٫٣٤٢٫٠٠٠) 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 (٣٨٥٫٣٦٨٫٠٠٠) 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 
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‚«dF « W —uNL

ÊU O  WE U

WO uJ(« œuIF « r

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

—«d ô« —Ëœ w  WID?M* jOK? «Ë W?O U?'« WH —ô«Ë Ÿ—«u?  ` نـاقصة العـامة واخلاصة بـ ( تعـلن محافـظة ميسـان/ قسم العـقود احلكومـية عن اعالن ا
Ê«—UOK?  ©≤[≤∑≥[π¥μ[∞∞∞® (مكنـات مستحدثـة) وبكلفـة تخمينـية مقدارها (≤∞≤± WM  rO? U ô« WO?LM   W “«u? درجة ضمن تـخصيصات ( 5O© وا UO ? «®

ÆÂu  ©≥∂∞® U b « cOHM  …b0Ë U dO  ô w «d  —UM œ n « ÊuF —«Ë W L Ë WzULF Ë ÊuOK  ÊuF Ë W ö Ë ÊU zU Ë
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:-
U© وعلى شـكل خطاب ضـمان(صادر من dO?  ô w «d  —UM? œ n «  ÊuF? —«Ë WzUL?F ? Ë ÊuOK?  ÊËdA Ë ÊU?M ١- التأمـينات االولـية والبـالغة ®∞∞∞]∞¥∑]≥≥© ®»
دة ®∞≥±© يوم من تـاريخ غلق ـركزي الـعراقي). او صك مـصدق او سـفتـجة وتـكون نـافذة  ـنصة االلـكتـرونيـة للـبنك ا ـعتـمدة وعـبر ا ـصارف ا 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
U© غير قابل dO?  ô w «d  —U?M œ n « ÊU? zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
W U « ©≤∞≤≤Ø≥Ø±μ® ·œUB?*« ©¡U ö «® Âu  Êu?JO  WB U?M*« oK  b u?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±¥® ·œUB*« ©5M ô«® Âu?  ÊuJO  W?B UM*« ozU Ë lO?  b u  d? « Ê« ULK
Ë ©«dNسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى  dA?  WO U ? «®
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 U¡) ا ö ? ?dN»© من يوم (»  …b? «u? ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مـؤتمـر خاص بـاالجابـة علـى استـفسـارات 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 wK
ÊU O  k U

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UG ô« œuI  WIO? Ë) يتم اعتماد /ØWE ö

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≤≥ ∫ a —U «

WOMH « U KD *«WO U*« U KD *«WO u UI « U KD *«

ـــــشـــــروع / ١- مـــــديــــــر ا
مهندس (مدني) عدد (١)

٢- فني  (مساح) / عدد (٢)

بلغ (١٧٠٫٥٤٥٫٨٧٥) 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 (٦٨٢٫١٨٣٫٥٠٠) 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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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

¡UC?  w  YO Q? « l?  n  ±∏ 5M?  W —b?  ¡UM?  …œU? «Ë Âb ـناقـصة الـعامـة واخلاصة بـ ( تـعلـن محـافظـة ميسـان/ قسـم العـقود احلكـوميـة عن اعالن ا
W ö Ë W?zUL ?L Ë —U?OK?  ©±[μ∞≥[∏∑¥[∞∞∞® وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها (≤∞≤± WM ?  WO?KO?LJ ? « —ôËœËd ? «  W? “«u درجة ضـمن تخصـيصات ( ?ULF—… © وا «

ÆÂu  ©≥∂∞® U b « cOHM  …b0Ë U dO  ô w «d  —UM œ n «  ÊuF Ë WF —«Ë ÊuOK
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:-
U© وعلى شـكل خطـاب ضمـان(صادر من احد d?O  ô w «d?  —UM? œ n «  Êu ö Ë W?F? Ë  Êu?OK?  dA?  W ?L ® ©±μ[∞≥π[∞∞∞® 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
U© غير قابل dO?  ô w «d  —U?M œ n « ÊU? zU? ـناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلـكومـية لغـرض شراء الوثـائق القـياسيـة على ان يـتم دفع مبـلغ مستـندات ا

للـرد. 
W U « ©≤∞≤≤Ø≥Ø±≥® ·œU?B*« ©b ô«® Âu  Êu?JO  WB? UM*« oK  b? u  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±∞® ·œUB*« ©fO?L)«® Âu  ÊuJ?O  WB U?M*« ozU Ë lO?  b u  d? « Ê« ULK
Ë ©«dNسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى  dA?  WO U ? «®
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 b) ا ô«) من يوم ©«dN  …b «u? نـاقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتـمر خاص باالجابة على اسـتفسارات 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 wK
ÊU O  k U

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UG ô« œuI  WIO? Ë) يتم اعتماد /ØWE ö

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) عدد (١)

٢- مـهــنـدس كـهـربـاء/ عـدد
(١)

٣- مالحـظ فــني/ عــدد (١)

بلغ (١١٢٫٧٩٠٫٥٥٠) 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 (٤٥١٫١٦٢٫٢٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السابعة) واجازة 
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{ مــوســكـو (أ ف ب) - أكــد الــرئـيس
ـــــيــــر بـــــوتـــــ أمس الـــــروسي فـالد
األربـعاء أن مصالح بالده وأمنها "غير
قابلة للتفاوض" مع تشديده في الوقت
ذاته عـلى أن موسـكو مسـتعدة لـلبحث
عن "حـلول دبلوماسـية" لألزمة الراهنة
مع أوكــرانــيـا والــدول الـغــربـيــة.وقـال
نـاسبـة يوم بـوت في كـلمـة متـلفـزة 
ــــدافع عن الــــوطن "ال يـــزال بــــلـــدنـــا ا
ـــبـــاشـــر مـــنـــفـــتـــحـــا عـــلى احلـــوار ا
والـصـريح إليـجـاد حـلـول دبـلـومـاسـية

شاكل تعقيدا". ألكثر ا
وأضـــاف "لــكن مــصـــالح مــواطـــنــيــنــا

وأمـنهم غـير قابـلة للـتفـاوض بالنـسبة
لـنــا". ويـطـالب بـوتـ الـدول الـغـربـيـة
بـضـمـانـات أمنـيـة مـنـها عـدم انـضـمام
أوكــرانـيـا إلـى حـلف شـمــال األطـلـسي
ووقـف تعزيز وجود احللف عند حدود

روسيا.
«—b  d uD

وذكــر بـوتـ تـهــديـدات تـتــعـرض لـهـا
روسـيا منـها "التـراخي في نظام ضبط
األســلـحــة" و"الـنـشــاطـات الــعـســكـريـة
حلـلف شمال األطلسي" مشددا على أن
مــــــــخـــــــاوف بـالده ال تـــــــزال "من دون

أجوبة".

ووعــــــد الــــــرئـــــيـس الــــــروسي كــــــذلك
بـاالسـتمـرار في تطـوير قـدرات اجليش
واألسـطـول الروسـي و"الـتـكنـولوجـيا
تطورة" والذكاء االصطناعي الـرقمية ا
فـــــــــضال عـن األســـــــــلــــــــحـــــــــة "فــــــــرط
الــــصــــوتــــيــــة".وطــــورت روســــيــــا في
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة صــواريـخ فــرط
صــوتـيــة تـقــول إنـهــا "ال تـقــهـر" ألنــهـا
قــادرة عـلى االلــتـفـاف عــلى كل الـدروع

الدفاعية احلالية. 
وتُـتهم مـوسكو بـانتـظام بشن هـجمات
إلـكـتـرونـيـة واسـعـة الـنـطـاق وبـحـمـلـة
تـضليل إعالمـي على خصـومها.وأقرت

روسـيا التي يشتبه مـنذ أسابيع بأنها
تـعد لغزو أوكرانيا اسـتقالل منطقت
انـفـصـالـيـت مـوالـيـتـ لـهـا في شرق
أوكـرانيا مـا أثار اخلشـية من تصـعيد
عسكري عند حدود االحتاد األوروبي.
وقـالت وزيـرة اخلـارجـيـة الـبـريـطـانـية
لـــيــز تــراس امس األربـــعــاء إن هــنــاك
"احــتــمال كــبــيــرا" بــأن يـشـن الـرئــيس
ـير بـوت غـزوا شامال الـروسي فالد
عــــــــلـى أوكــــــــرانــــــــيــــــــا ويــــــــهــــــــاجم
كـــيـــيف.واســـتـــشـــهــدت بـــريـــطـــانـــيــا
ــــتــــحــــدة مــــرارا خالل والــــواليـــــات ا
ـــعـــلـــومـــات ـــاضـــيــــة  األســـابــــيع ا

اســتـخـبـاراتـيـة تــشـيـر إلى أن روسـيـا
تخطط لغزو أوكرانيا.

وأضـافت تراس لـشبكـة "سكـاي نيوز"
"نــعـتـقــد أن هـنـاك احــتـمـاال كــبـيـرا أن
) قــدمــا في مــخــطــطه ــضي (بــوتــ
لـــغـــزو شــامـل ألوكــرانـــيـــا".وردا عــلى
ســؤال عـمـا إذا كـان الـرئـيس الـروسي
سـيدخل كـييـف قالت تـراس "نعـتقد أن

ذلك محتمل جدا".
وأضــافت تـراس أنه فـيــمـا قـال بـوتـ
إنـه سـيـرسل قـوات "لـيس لـديـنـا حـتى
اآلن الــدلــيل الـكــامل عــلى حـدوث ذلك"
واصــــــفــــــة الــــــوضع احلــــــالـي بــــــأنه

"مـبهم".وأجـرت تراس مـحادثـات فاترة
فـي وقت سابق من الـشـهـر اجلاري مع
نـظـيرهـا الروسـي سيـرغي الفروف في
مـــــوســــكــــو.وأعـــــلن رئـــــيس الــــوزراء
الـبريطـاني بوريس جونـسون الثالثاء
حـزمة أولى من الـعقـوبات البـريطـانية
التي تستهدف خمسة مصارف روسية

وثالثة "أفراد أثرياء".
قـــال تــراس األربــعـــاء إن بــريــطـــانــيــا
حتــــتــــاج إلى "اإلبــــقــــاء عــــلى بــــعض
ـزيد الـعقـوبـات غيـر معـلنـة" ولديـها "ا
من األفراد الذين سنستهدفهم في حال

حدوث غزو شامل". ير بوت فالد
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الـــوصــــول لـــلـــهــــدف امـــام شـــبح
الهـبوط الـشغل الـشاغل الحـد اكبر
ــتـرقب جــمــاهـيــر فــرق الــدوري  ا

لالمور بشدة
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وزادت مــعــانــاة الــديــوانــيــة بــعــد
ــة الـطالب الــثـقــيـلــة  مـا دفع هـز
بـاالدارة لتـغيـر  الكـادر الفـني على
بـاريات امل االسـتفـادة من بـقيـة ا
لــــــوضـع حــــــدا لــــــلـــــــخــــــروج من
منطقةالهـبوط التي اخذت تتوارى

ـــا جتــاوزنـــا  ســويـــة في حــال ر
تــعــادلــهــمــا واالســتــعـداد خلــطف
ــوقع الــثــانـي  اذا مــا تــمــكن من ا
زيـــادة حـــاصـل االهـــداف   في ظل
الـفـوارق  الـفـنـيـة ووجـود عـنـاصر
ـقـدورهـا  الـتحـكم في يـشـار لـهـا 
ــنـتـظـرة من االنـصـار الـنـتـيـجـة  ا
الـــذي يـــشـــعـــرون بـــعـــودة الــروح
لـــلــــفـــرقــــة قـــبل ان  يــــقف جـــدول
ـبـاريات مـعـهـا في خوض الـلـقاء ا
الــــثــــالث الــــســــهل دون مــــشــــاكل
وصعـوبـات  واستـغالله كمـا يجب
ــعـنــويـة لـعــنـاصـر لـرفـع احلـالـة ا
الــتــشــكـــيل واالســتــمـــرار بــنــسج
الـــنــتــائـج  الــتي يـــريــد نــوروز ان
ـبـاريـات الـذهاب يـضع حـدا لـها و
دون االعـتـمـاد عـلى مـبـاريـات عـقـر
الدار بعـد الفوز على قـاهر اجلوية
الوسـط وقبـلهـا على زاخـو رغم ما
منحـته ستة نقـاط ووضعته خارج
منـطـقـة اخلـطـر لـكـنـهـا قـد الحتقق

مهمة البقاء
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ويـامل الـنـفط  بــتـعـثـر زاخـو امـام
ـوقـعه الـسـابع االمــانـة  لالنـتـقـال 
يـناء  وهو يضع عندمـا يستـقبل ا
االمـال  على خـطـوطه في ان تـعمل
واالجهاز  على االمـور كما يجب و
االســتــمــرار في تــقــد مــبــاريــات
مــهــمــة  وكــنــتــيــجــة ويــرى بــاسم
قاسم اهمـية اللقـاء  الذي يخوضه
النـفط باكثـر من  حافز  فـيما يامل
ـتوتر نـكسر وا جمـهور البـصرة ا
نـتـيـجة اسـتـمـرار تـراجع الـنـتـائج
اخملــيــبــة لــفــريــقــهم فـي الــبــصـرة
وخارجهـا  وافتقـد  للتـركيز  وعدم
ـــبـــاريــات ـــســـتـــوى ا الـــوصــول 
وتـغــيـرهـافي هـذه االوقـات قـبل ان
يـفــقــد الــكــثــيــر وتــزداد صــعــوبـة
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ـقــدمـة حتـضى مــواجــهـات فــرق ا
بــاهــتــمــام جــمـاهــيــري فــضال عن
الــتـــحــديــات  الـــكــبــيـــرة  لــلــفــرق
ــتــبـاريــة عــنـدمــا يــشـهــد مــلـعب ا
الــشـعب عـنـد الـسـادسـة والـنـصف
مساءاليوم اخلـميس قمة االسبوع
ـمتاز الثـالث والعشـرين  للدوري ا
عـنـدمــا يـحل الـطـلـبــة ضـيـفـا عـلى
الــزوراء والـتـطـلع لـلـحـصـول عـلى
كامل النقاط للبقاء واالستمرار في
الــوصـــافـــة الــتي بـــلـــغــهـــا الــدور
ــاضي اثــر الــفـوز الــكــبــيــر عـلى ا
الـديـوانـيـة في مـهـمـة أجنـزت كـمـا
يـــجب وتـــكــرار  نـــتــيـــجــة  األولى
بــهـدفــ دون رد  عــبـر الــصــفـوف
ــتــوقع ان تــكــون في اجلــاهــزيـة ا
الــتي تــعــلم أنــهــا ســتــكــون  امـام
اختـبار صعب ودخـول اللقـاء بثقة
وحــسـمه بــافـضل طــريـقـة  في ظل
االداء الـــهـــجـــومي امـــام الـــنـــجف
والــديـوانــيـة وحــصــيـلــة االهـداف
بـفـضل تـمـيـز  االعـبـ  في  تـقد
سـتوى  وزيـادة معـدل التـسجيل ا
بـــــفـــــضـل خـــــلـق الـــــفـــــرص  ومع
ـر بـهـا الـطالب االفـضـلـيـة الــتي 
لكـنهم سيـواجهون صـعوبات امام
ـهـمـة رغــبـة الـزوراء في  خــوض ا
ــرحــلـة  االولى والـثــار خلــسـارة ا
واســـتـــعـــادة الـــوصـــافــة فـي هــذه
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على الطرف اآلخر سـيلعب اجلوية
ـا مــحـســومـة مــبـاراة ســهـلــة ور
عــنـدمــا يـســتـقــبل نـوروز يــوم غـد
اجلــمـعـة في الـثـامـنـة في  الـشـعب
ويـظهـر مـرشح قوي لـلـفوز الـثالث
تـــوالــيــا عــلى امـل الــتــقــدم  الحــد
مواقـع الغـر الـطالب والزوراء
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كرّمت وزارة الشباب والرياضة منتخب الشباب الفائز ببطولةِ غرب آسيا الثانية.
ُ ضمن مـهرجـانِ الـيوم الـوطنيّ لـلـشبـاب الذي أقـيمَ في قـاعةِ الـشعب لأللـعاب وجـاءَ التـكـر
الرياضـيّة برعاية رئيس مجـلس الوزراء مصطفى الكاظمي وحـضورٍ رسمي يتقدّمهم وزير

. سؤول الشباب والرياضة رئيس احتاد الكرة عدنان درجال وعدد من الوزراء وا
نـتخب الشبـاب مع كوكبة لـرياضي من مـختلف االحتـادات الرياضيّة وجاء هذا االحـتفاءُ 

اضي. يزة في العام ا ومنتديات الشباب لتحقيقهم نتائج 
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 اكــد رئـيس االحتــاد الــعــراقي لــكـرة
القدم عدنان درجال  ان االحتاد
هــيئ كل وسـائل الــنـجـاح
ــــنــــتــــخب ــــدرب ا
الــــعــــراقـي عــــبـــد
الـــغـــني شـــهـــد
قـــــبـل لـــــقـــــاء
اإلمــــــــــــارات
وســـــوريـــــا
ضــــــــــــمـن

ؤهـلة لكأس منـافسات الـتصفـيات ا
العالم.

وقــال درجــال في تــصــريح صــحــفي
ــــــهم الــــــذي يـــــخـــــدم إن اجلــــــانب ا
مــنــتــخـبــنــا هــو رد االحتــاد الـدولي
بـــشـــأن مـــوافـــقـــته إلقـــامـــة مـــبـــاراة
ـــنــتـــخب في الـــعــراق" مـــؤكــداً ان ا
الـتطمـينـات التي تـصلنـا بشـكل غير
ـباراة سـتقام رسمي تـشيـر الى أن ا

في العراق بنسبة كبيرة جداً.
واشار الى ان مالعـبنـا جاهزة لـلقاء
منتخبـنا امام االمارات وان كوادرنا
العب الــتـــنــظـــيـــمــيـــة جــهـــزت كل ا
قرر ان حتتضن العراقية الـتي من ا
احـداهـا مـبـاراة الـعـراق واالمـارات"
الفتا ان العراق جاهز الستضافة أي
مــبــاراة او بــطــولــة رســمــيــة وغــيــر
رســمــيــة بــعــد أن تــراكــمت اخلــبــرة
وأصـــبــحـــنـــا قــادريـن الســتـــضـــافــة

األنشطة الكروية.
وبـــــ درجــــــال أن دعــــــوة االحتـــــاد
الـعراقـي لكـرة الـقدم لـرفع احلـظر لم
تـكن ولـيـدة الـيــوم بل مـنـذ تـسـلـمـنـا
ـهمـة رسمـيـا وحاولـنا رفع احلـظر ا
عـن مالعــبـــنــا واحـــتــضـــان الــعــراق

للمباريات الدولية.
ومـضى بـالـقول إنـنـا نـتوقـع بنـسـبة
بـاريات بالـعراق لكن كبـيرة اجراء ا
في حال عدم إقامتها في العراق فإن

قبلة ستقام باالردن. مباراتنا ا
ورجح  درجـــال أن يــتـــخــذ االحتــاد
الدولـي فيـفا  قـراراُ برفع احلـظر عن
ـقـبـلة مالعب الـعـراق خـالل األيـام ا
مــــؤكـــداً عــــلى اجلــــانـب اإليـــجــــابي
والـــوضـع اجلـــيــــد الــــذي تـــنــــعم به

البالد.
وفي ســيــاق مــتــصل ســمّى االحتــادُ
الـعـراقيّ لـكـرةِ الـقـدم  سـردار مـحـمد
الكِ الــــتـــدريـــبيّ ضـــمن صــــفـــوفِ ا

للمُنتخبِ الوطني.
وأفاد االحتاد في بيـان صحفي  بأن
تَـسـمــيـة مـحـمـد مــدربـاً لـلـــــــــــيـاقـةِ
تـلكهُ من إمكـانيةٍ ا  البـدنيّة تـأتي 
وخـبــرةٍ كــبـيــرة وجـاءت أيــــــــــضـاً
دربِ اإلسـباني بـعد تَـعذر الـتحـاقِ ا
غـونـزالـو رودريـغـو بـسـببِ ارتـبـاطه
ـــكـــســيـــكي ســـانـــتــوس مع نـــاديه ا

لوغانا.
يــشـارُ إلى أن مـدرب الـلـيـاقـة سـردار
مـــــحـــــمــــــد ســــــــــــــبق أن عـــــمـلَ مع
ـنــتـخـبــاتِ الـوطـــــــــــنــيّـة وكـانت ا
آخـــــرهـــــا في بـــــطـــــولـــــةِ كـــــأس أ

آســـــــــــــيــا في اإلمــارات عــام 2019
درب كمـا سبقَ أن عـملَ إلى جانبِ ا
عـــبـــد الــــغـــني شـــهــــد في أكـــثـــر من
مــنــاســبــةٍ ومــنــهــا فـي كــأسِ آســيـا
بـيّة في تايـلند عام للـمُنتخـباتِ األو
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جلمـهور الفـريق  واالمل ان تتـغير
ـقــبل  عـنـدمـا ـدرب ا االمــور  مع ا
يــســتــقـبـل احــد افـضـل الـفــرق في
ــدة األخـيـرة بــالـفـوز ثالث مـرات ا
وتــعـادل جــيــد مع الـشــرطــة حـيث
الــكــهـربــاء الـذي يــظــهـر مــسـتــعـد
للمهمة والبـاحث للعودة بفوائدها
ـوقع نفـط البـصرة الذي  والتـقدم 
سـيـكــون امـام مـهـمــة صـعـبـة جـدا
عـنـدمـا يحـل ضـيـفـا علـى الـشـرطة
ويـامل الـصــنـاعـة جتــاوز اخـفـاقـة

االدوار الـــثـالثـــة االخـــيـــرة   الـــتي
دفـعـته لـلرابع عـشـر واالقـتراب  من
دائــرة اخلـــطــروالــعــودة لــلــتــوازن
عـنــدمـا  يــضـيف نــفط مـيــسـان في
مهمة ليست بالسهلة وهو الساعي
حملـــــو اثــــار خـــــســــارة  اجلـــــويــــة
قدوره حسم االمور كما يجب . و
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وجتـــري يـــوم غــد اجلـــمـــعـــة خــمس
مواجهـات وفيهـا  يحل  اربيل ضـيفا
عـــلى الـــنـــجف والـــســعـي  لــتـــفــادي

اخلـــســـارة والـــعـــودة لـــلـــنـــتـــائج
ـــمــيـــزة الـــتي أخــذتـه  لالمــام ا
بـســرعـة  قــبل الـتــوقف امـام
الـشــرطـة   وسـيــكـون امـام
لـــقـــاء مـــهـم   مع الـــنـــجف
ورغبـةاصحاب االرض في
ـة الـثــالـثـة تـفــادي الـهــز
والــــتـــعــــامل مع الــــلـــقـــاء
ـــــطـــــلــــوب بـــــالـــــشــــكـل ا
ومـــصـــلــحـــة االنـــصــار في

انتظار حتقيق الفوز.

راضي شنيشل
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وصل إلى مدينة أربيل العراقية
يـان الـبـرازيلي  الـنـجـمان الـعـا
روبرتـو كارلوس وجنم هـولندا
الــســـابق بـــاتـــريك كـــلــويـــفــرت
لــــــلـــــمــــــشـــــاركــــــة في مــــــبـــــاراة
استعراضيـة  في ملعب فرانسو

حريري.
وكــان نـادي أربـيل قــد أعـلن في
وقـت سـابق أن مــلــعب فـرانــسـو
حــــــريـــــري مــــــعــــــقل الــــــنـــــادي
ســــــيــــــســـــتــــــضــــــيف مــــــبـــــاراة
استعراضيـة ب أصدقاء النجم
الــبــرازيـــلي روبــرتــو كــارلــوس
وأصـدقـاء جنم هـولـنـدا الـسابق

باتريك كلويفرت.
شاركة جنوم بـاراة  وستقام ا
الكرة العراقيـة السابق إضافة
الى بـعض األسـمـاء الـتي مـثـلت
نــــادي أربـــــيل فـي الــــســـــنــــوات

اضية. ا
وسـتـقـام احـتـفـالـيـة كـبرى حتت
رعايـة إحدى الشـركات تـتخلـلها
مــــبــــاراة وديــــة بــــ أصــــدقــــاء

كارلوس وكلويفرت.
العب الــــعـــراقــــيـــة وشـــهــــدت ا
مــــؤخــــرا إقــــامــــة الـــعــــديــــد من
ــــبـــاريــــات االســـتــــعـــراضــــيـــة ا
لألساطيـر ومنها مـباراة جمعت
ـــنــتـــخب الـــعـــراقي مع جنـــوم ا
ـــنـــتــخـب الــتـــركي أســـاطــيـــر ا
وأيضا لقاء أساطير العالم أمام

رواد العراق.
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يــخـطط االحتــاد األوروبي لـكـرة
القـدم لنـقل نهـائي دوري أبطال
أوروبــــا هـــذا الـــعــــام إلى أحـــد

العب اإلنكليزية. ا
ــــبــــاراة ـــــقــــرر إقــــامــــة ا ومن ا
الـنــهـائـيــة لـدوري األبــطـال يـوم
قبل عـلى ملعب 28 مايو/آيـار ا
ســان بــطــرســبــرج أريــنــا الـذي
استضاف مباريات في مونديال

Æ2018 روسيا
لـكن األزمـة الـسـيـاسـيـة األخـيرة
بــ أوكــرانــيــا وروســيــا تــهــدد
ـبــاراة إلى مـلــعب آخـر بـنــقل ا
رغـم نــــــــفـي االحتــــــــاد األوروبي

مؤخرًا.

االحـتفـالـية الـتي حـضرهـا كووورة
 مـنح رواد الكـرة الـعراقـية قالدة
اإلبداع إبـرزهم: خلـيل ياس العب

الزوراء السـابق ورسول علي العب
الـقـوة اجلـويـة إضـافـة إلى اخلـبـير

محمد علوان.
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ـنـتخب الـوطـني  بـفعـالـية حـصل ا
تـــنـس الــطـــاولـــة عـــلـى اول وســام
ذهـبي لـلـعـراق في مـنـافـسـات غرب
اسـيـا لـذوي االحتـيـاجـات اخلـاصة
ـــقــامـــة حـــالــيـــا في الـــعــاصـــمــة ا
ـنامـة بعد فـوزه على الـبحـرينـية ا
مـنـافسـيه من الـسـعوديـة والـكويت
الـتـي جـرت مـنــافـســاتـهــا الـثالثـاء
ـاضي.وقـال الـنـائب االول الحتـاد ا
ــبي لــؤي تـــنس الــطـــاولــة الــبـــارا
الـسـراي في تصـريح صـحـفي نحن
سـعـداء جـدا بهـذا الـوسـام الـذهبي
االول الـذي أحرزه العـبنـا علي عـبد
االمـيــر لـفـئـة 2 جـلــوس بـعـد فـوزه
عــلى مـــنــافــســـيه من الــســـعــوديــة
والـــــكــــويـت والــــبـــــحــــريـن ضــــمن
مـنـافسـات بطـولـة غرب اسـيـا التي
تــقــام احــداثـــهــا حــالـــيــا في دولــة

ــشـاركـة  12 مـنــتـخـبـا الــبـحـرين 
عــربــيــا.وأضــاف أن هــذا الــوسـام
سـيــكـون فـاحتــة خـيـر وســتـتـوالى
لونة في قادم االيام اوسمة الفوز ا
بـجـهـود العـبـيـنـا االبـطال ومـالكهم
التدريبي.وتابع نهدي هذا الوسام
ـبــيـة وفي الى كل الــعـائــلــة الـبــارا

بية مقـدمتهم رئـيس اللجـنة البـارا
ــكـتب عـقــيل حــمـيــد وزمالؤه في ا
الــتـــنـــفــيـــذي وصـــوال الى اصـــغــر
بية وسيكون هذا موظف في البارا
الــوســام فــأل خــيـر عــلى العــبــيــنـا
ـزيـد مـن االوسـمـة في وســنـحــقق ا

قبلة. االيام ا
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نتخب الـعراقي لكرة الهدف جنح ا
لــلـمــكــفـوفــ الـيــوم الــثالثـاء من
الــتــغـلب عــلى نــظــيـره الــســعـودي
بتيجة 1- 11 ضمن منافسات دورة
ـــقــامـــة حــالـــيــا في غــرب آســـيــا ا

نامة. العاصمة البحرينية ا
وقــال هـشـام الـسـلـمـان مـديـر إعالم
ـبـيـة الـعـراقـيـة في الـلـجـنـة الـبــارا
ــنـتــخب تـصــريــحــات صــحــفــيــة ا
الـعـراقي لـكـرة الـهـدف لـلـمـكـفـوف
ـــنــتــخب تـــمــكن من الـــفــوز عــلى ا
الــــســــعــــودي بــــفـــارق 10 أهـــداف
وبـنـتـيـجة 1-11 لـيـحـقق انـتـصاره
الثـاني في دورة ألعاب غـرب آسيا
اجلــاريـة بـالـبـحـرين.وأضـاف: يـعـد
هـذا االنـتــصـار الـثـاني لــلـمـنـتـخب
العـراقي في ألـعاب غـرب آسيـا بعد
ـنتخـب البحـريني في تـغلبـه على ا

لقاء االفتتاح بنتيجة كبيرة قوامها
0-10 لـــيـــقـــتـــرب من بـــلـــوغ الــدور
نصف النـهائي.يذكر أن فـعالية كرة
الـهدف لـلمـكفـوف في دورة ألـعاب

اضي غرب آسيا انطلقت االثن ا
ويـشـارك فيـها مـنـتخـبـات البـحرين
ــســتـضــيــفــة إلى جــانب الــعـراق ا
والسعودية وقطر واألردن واليمن.
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احـتـفت رابـطـة الـريـاضـيـ الـرواد
ـدرب احملــتـرف في فـي الـعـراق بــا
الــــنــــرويـج يــــونـس الــــقــــطــــان في
احـتـفـالـيـة احـتـضـنـتـهـا الـعـاصـمة
بــغــداد بـــحــضـــور مــجــمـــوعــة من

. درب السابق الالعب وا
درب الـقـطان من الـكـفاءات ويـعـد ا
الـتـدريبـيـة الـتي سـاهمت في إعالء
ـــدرب الــعــراقي في عــالم مــكــانــة ا
االحتراف اخلارجي وعمل مع عدة
أنديـة نرويجـية إضـافة إلى خوض
جتـارب مخـتلـفـة مع أنديـة لبـنانـية

واسم السابقة. في ا
وتــخـلــلت االحــتــفـالــيــة طـرح رواد
الكرة الـعراقية رؤيـة شاملة لـكيفية
ــنــتــخــبــات االرتــقــاء بــاألنــديــة وا

الوطنية.
درب خـلف كـر لـضرورة وأشـار ا
ــؤهــلــة من اخــتــيــار الــعــنـــاصــر ا
واقع القيـادة الفنية مع الكفـاءات 
وضع خــارطــة عــمل طــويــلــة األمـد
تساعد على نهـوض الكرة العراقية

رير. وانتشالها من واقعها ا
وركـز عــامـر عـبــد اجلـبــار الـرئـيس
ـيناء على الفخـري األسبق لنادي ا
عـــامل االســـتـــفــادة مـن الــتـــجــارب
األوروبــيــة والــعـمـل عــلى تــطـبــيق
مـــفــرداتــهـــا والــســعي إلـى الــعــمل
بـاحـتـرافـيـة والـتـأسـيس الـصـحيح
من الـبـراعم حـتى تطـويـر الالعـب
بــدنــيــا وتـكــتــيـكــيــا.وعـلـى هـامش

ووفــــقًــــا لـــــصــــحـــــيــــفــــة “آس”
اإلســـبـــانــــيـــة فــــإن الـــيــــويـــفـــا
سـيـضطـر إلى نـقل الـنـهائي إلى
دولـــــة أخـــــرى إذا حـــــدث غــــزو
روسـي بــــــــالــــــــفــــــــعـل لـألراضي

األوكرانية.
وأشـارت الـصـحـيـفـة اإلسـبـانـيـة
ـبلي في لـندن إلى أن ملـعب و
ســــيــــكـــــون الــــبــــديـل الــــفــــوري
السـتضـافـة نهـائي دوري أبـطال

أوروبا.
وحـشـدت روسـيـا أكـثـر من 100
ألف جــنـــدي عــلى حـــدودهــا مع
أوكــــرانـــيـــا مـــا أثـــار اخملـــاوف
بـــشــأن إمـــكــانـــيــة حـــدوث غــزو

وشيك لألراضي األوكرانية.
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كرة الطاولة
علي عبد
االمير

سردار
محمد
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ــيــر ــيت أوزد ــمــثــلــة الــتـــركــيــة د نــفـت ا
خــضـوعـهـا ألي عـمـلــيـة جتـمـيل وأوضـحت
ذلك خالل لــقــاء تـــلــفــزيــوني وقــالت: (لــقــد
قـدمـت مـســلــسالت تــلـفــزيــونـيــة مــنــذ تـسع
ـكـنــني أن أجـد الـوقت سـنـوات.. أيـن 
إلجـراء عـمـلـية لـم أقم حـتى بـحقن
الـــبـــوتــــوكس). كـــمــــا تـــابـــعت
(الـتـغيـيـرات الـتي طرأت في
شـــكــلي كـــانت نـــتــيـــجــة
كــــســـــبي أو فـــــقــــداني
لـــلـــوزن الــزائـــد انــا
ذاتـي مــــنـــــذ كــــان
عــــمــــري عــــامـــًا
واحــداً وحــتى
اآلن). كــــمــــا
أكـــــــــــــدت أن
سـرّ  نـضارة
وجــــــهـــــــهــــــا
وجـمالـها هو
ــــارســـتـــهـــا

اليوغا.

Í—uš s¹œU½

5CO³  UN

rýU¼ ”«d³½

التـشكيـلية الـعراقيـة تفتتـح في الساعة 11 من صـباح
ـقـبل مـعرضـهـا الـشخـصي في قـاعـة بـرونز الثالثـاء ا

ببغداد .
ÍœuLŠ ÂU Š bH

ساعد فـي كلية االعالم بـجامعة بـغداد حاضر االستـاذ ا
امس االربــعـاء في  ورشـة عــمل اقـامــهـا مـركــز الـتــعـلـيم
ـسـتمـر في جـامـعة الـنـهرين بـعـنوان ( اهـمـية احلـكـومة ا

االلكترونية في مواجهة الفساد في مؤسسات الدولة).
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صــدرت مــؤخــرا طــبــعــة ي االردنـي الــراحل  االكــاد
خـاصة من كـتابه (مـحـطات وعـبر) وسـبق ان صدرت

ثالث طبعات من هذا الكتاب قبل وفاته.
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 UL¼œu u  W öÞ≈ bFÐ بادرة من ركز الثقافي العراقي  ا
وسيـقى العربية ـية ا مديرة أكاد
في لـنــدن ثـنــاء األلـوسي  احــيـاهـا
ـــوصـــلي مـــحـــمـــد زكي ـــطـــرب ا ا
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أقـيـمـت  مـؤخـرا أمـسـيـة مـوصـلـية
ثـقــافــيــة غــنــائــيــة في الــعــاصــمـة
نـاسبة أفـتتاح شـوبــرا أثـنـاء تــوجـهـمــا إلى مـطـعمالبـريطانـية لـندن 

سـوشي لـتنـاول الـعـشاء لـيـلـة األحد
ــــــــــاضـي  فـي مــــــــــالــــــــــيــــــــــبـــــــــو ا
بكاليفورنيا.وانضم بعض األصدقاء
ـطـعم إلـيـهـمـا لــقـضـاء لـيـلـتـهم في ا
ــاء حـيث كـانت الـشــهـيـر بــجـانب ا
ـــيــزة هـــذه لـــيـــلـــة 
لــلـزوجــ مــعـا بــعـد
والدة مولودهم األول
قــبـل شــهــر.وتـــفــاعل
ــعـــجــبــون مع األب ا
جـــــــــــونـــــــــــاس واألم
بــريـــانــكــا وأرســلــوا
لـهــمـا أجــمل كــلـمـات
احلــــــب مــــــن خــــــالل
إحـــدى الــصـــفـــحــات
هـتمـة بنـشر أخـبار ا

شاهير. ا
وكانت شوبرا أعلنت

 لن تـــعــاني هـــذا الــشــهــر مـن مــعــاكــســـات صــعــبــة
ثابرة وتكرار احملاوالت. وباستطاعتك ا
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سـوف حترز تـقدم كـبيـر في أهدافك إذا كـنت مبـتكر.
يوم السعد االربعاء.
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تـــفـــرح الكــثـــر من اجنــاز فـــضال عـــلى الـــكــثـــيــر من
توقعة. األحداث غير ا
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تـتغـلب عـلى جـمـيع العـوائق مع نـهج إيـجـابي.وسوف
تكون أقوى .
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 بذل اجلـهد االيـجابي يسـاعدك عـلى حتويل أحالمك
الى حقيقة.
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ــادي إذا نـــظــرت لألمــور  أنت من يــحـــدد وضــعك ا
بعمق وذكاء .
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 احلـياة العـاطفـية اجمـاال مسـتقرة لـكن علـيك مراعاة
الظروف الصحية.
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تـتـعـامل مع الـواقـع بـعـقالنـيـة وتــسـتـفـاد من الـفـرص
الية والعملية التي جتدها أمامك. ا
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ـعـطيـات لـصاحلك وحتـسن مـعظم تغـيـر الكـثـير من ا
عالقاتك الشخصية .رقم احلظ.9
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ادية في االشهر يحـصل حتسن ملحوظ في أمـورك ا
االولى من 2021.
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 ال بـد من اتــخــاذ قـرار بــشـأن أولــويـاتك في احلــيـاة
وتركز انتباهك على سبل حتقيقها. 
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ــسـتــوى الـذي وصـلت تـكــون شـديـد احلــرص عـلى ا
. إليه.يوم السعد االثن
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أوجـــــد مـــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الكلـمات أفـقيـا وعمـوديا حسب

التسلسل الرقمي:
1- سرداب حتت االرض
2- أحد اسرع احليوانات

3- حلف اليم
4- صداق العروس
5- هواء شديد

6- ثناء
7- بستان زراعي
8- عاشق ليلى

الـتـربـويـة العـراقـيـة صـدر امـر اداري بـانهـاء تـكـلـيـفـها
ـديـريـة الـعـامـة لالشـراف الـتـربوي ـهـام مـديـر عـام ا
وكـالــة وتــكــلــيف مــديـر قــسم االشــراف الــتــربـوي في
ـديـريـة الـعـامـة لتـربـيـة مـحـافـظـة االنـبـار عـبـداحلكـيم ا

همة بدال عنها. زعيلي حميد بهذه ا

الـروائـيـة االردنـيـة وقـعت  كـتـابـهـا (الـلـحون والـبـحث عن
الــوطن الــضـائع في أعــمــال الـروائـي إبـراهــيم الــكـوني)
شـاركة الناقـد سمير عبـد الكر أيوب وأدارت احلفل

كتبة الوطنية بعمان ثراء محمد. الذي اقيم في ا

الــــصـــحــــفي الــــعـــراقي نــــعـــته
االوسـاط االعالمية بعد ان غيبه
ـوت الثالثـاء إثـر سكـتـة قلـبـية ا
مـفاجئـة. سائـل الـله تعالى ان

يسكنه فسيح جناته.

ـمـثـلـة السـوريـة مـشـغـولة بـتـصـويـر مـسلـسل (مع وقف ا
إخراج سيف التـنفيـذ) تأليف عـلي وجيه ويامن احلـجلي 

قبل.  ؤمل عرضه في شهر رمضان ا سبيعي و من ا
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ي الـعــراقي صـدر له  في بــيـروت كــتـاب(عـلل االكــاد
ــة- اعـراض انـهـيـار الـدولـتـ الـعـراقـيـة الـدولـة الـقـد
ـصرية) تـوزع على ثالثـة ابواب واثنى عـشر فصال وا

تقع في 570 صفحة.

ير يت اوزد د

الـشعـبـيـة واالطالع علـى النـتـاجات
الـــفـــنــــيـــة واحلــــرف الـــشـــعــــبـــيـــة
للمديـرية.وفي ختام الـرحلة ناقشت
ـديــريــة إمــكــانــيــة تــقـد مــديــرة ا
ـســتــفــيـادات دار دورات صـيــفــيــة 
ـا يـتـمـاشى وتـطـلـعـاتـهم الـزهـور 
ومـهاراتـهم الـفـنيـة ثم قـدمت وجـبة

ضيافة للرحلة. 
ـاضي وزير الى ذلك افـتـتح االحـد ا
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة  واالثار حـسن
نـاظم وبــحـضـور الـسـفـيـر االيـراني
لــــدى الــــعــــراق ايــــرج مــــســــجـــدي
ـــســتـــشـــار الـــثــقـــافي االيـــراني وا
ـعـاصـر ) مـعـرض (الــفن االيـراني ا
ــعـارض والــذي اقــيـم عـلـى قــاعــة ا
بـدائـرة الـفـنون الـعـامـة وبـالـتـعاون
ـستـشاريـة الثـقـافيـة االيرانـية مع ا
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اسـتقـبـلت مـديريـة الـتراث الـشـعبي
الـــعــــراقي الــــرحـــلــــة الـــعــــلـــمــــيـــة
ـســتــفــيـادات دار الــزهــور صــبـاح
ـــاضي بـــرفـــقـــة الـــكــادر االثـــنـــ ا
الــــتــــدريــــسي لــــلــــدار. وكــــانت في
اسـتــقــبـال الــرحــلـة مــديــر مـديــريـة
التراث الشعبي العراقي منى اسعد
عـبـد الـرزاق و مـديـر مـعـهـد احلرف
والــفـنـون الـشـعـبــيـة جـعـفـر صـادق
عــايـــد.وتــضــمـــنت الــرحـــلــة زيــارة
مـتـحف احلـرف والـفنـون الـشـعـبـية
قدم فيـها الفـنان كر صـدام وعمار
ـوجودات اسـعد شـرحـاً وافيـاً عن ا
ـــتــحـــفـــيـــة الــتـي ضــمـت احلــرف ا
والفـنون الـشعـبيـة العـراقيـة وكذلك
زيارة اقسام معـهد احلرف والفنون

الــســيـــاسي والـــثــقــافـي فــضال عن
اخلط والــزخــرفـــة والــكــاريــكــاتــيــر
والـتــصـمـيم جــسـدت تالقح االفـكـار

ــــعـــرض  70 فـي الـــعــــراق و ضم ا
عمال فنيا لسبـعة عشر فنان ايراني
تــنـــوعت مـــواضــيــعـــهــا بـــ الــفن

ـسـتقـبل ـاضي واحلـاضـر وا بـ ا
وهنـالك لوحـات  تعـبر عن احلروف
االبــجــديـة بــكل مــاتـمــلك من ســحـر

اخـــاذ مـن خالل لـــغـــة
الـــصــورة وهـي الــتي
تـــعــــتـــبـــر الــــســـبـــيل
الــــوحـــــيــــد اليــــجــــاد
تـــــواصل مــــــؤثـــــر في
مــجـال الــثـقـافــة والـفن
من خالل التنوع البيئي
لـلـمـعـرض .وبـعـد افـتـتـاح
ــــعــــرض  اقـــيــــمـت نـــدوة ا
ثــقـافــيــة عــلى قــاعــة عــشــتـار
بدائرة الفنون حتدث فيها ناظم
عن اطـــر الـــتــعـــاون الـــثــقـــافي
ـــشـــتـــركـــة بـــ والـــقـــواسم ا
الـبـلـدين فـيـمـا اشـار الـسـفـيـر
االيراني الى العالقة االخوية
الـــتي تـــربط الـــبـــلـــدين  من

خالل الثقافة والفن.

{  كالـيـفورنـيا  –وكاالت - في أول
ظهـور علـني لهمـا معًـا منـذ أن رحبا
بأول طفل لـهما عبـر أم بديلـة الشهر
ــــــاضي الــــــتـــــقــــــطت عــــــدســـــات ا
الــبــابــاراتـزي كـل من نــيك جــونـاس
ــسك بــيـد زوجــته بــريــانــكـا وهــو 
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بغداد
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ـرض ودعنـا الصـديق والزمـيل مـوفق راجي فاضل الى بـعد مـعانـاة مع ا
رحمته تعالى .

والصديق موفق ابا ميالد كـان رئيسا لقسم مكـتبة اذاعة بغداد الكثر من
اضي لغايـة انتكاسه اربع عـاما عرفته وزامـلته منـذ سبعيـنيات القـرن ا
بـعد مـا كان دايـنمـو للـملـتقى االذاعي والـتلـفزيـوني وكان صـديقـا وحبـيبا
ووفيا جلميع االذاعي والتلفزيوني وضيوفهم فكان الراحل مثال اخللق

وقمة في الطيب.
 نـعم رحـيـله اوجع الـقــلب وجـفت الـعـ من الـدمــوع وتـبـعـثـرت الـكـلـمـات
كـتبـة االذاعيـة في اذاعة بـغداد لـوصفه  فـكان ابـا ميالد رئـيسـا لقـسم ا
كتـبة التي حتـوي على االف مؤلـفة من االشرطة وابدع وتمـيز في تنـظيم ا

االذاعية .
ـتـلك قـلـبا نـحـسـده عـلـيه وكان فـكـان صـادقـا في عـملـه عرفـته عن قـرب 
مــهــنـيــا وصــادقـا فـي اي مـحــفل يــعــمل فــيه فــكـان مــديــرا الدارة احتـاد
ـرضيـة  باجلـلطة ـصداقـيته لـغايـة انتكـاسته ا االذاعـي وعرفه اجلـميع 
الدمـاغية الـتي ارقدته الفـراش ليبـقى يعـاني لغايـة االعالن عن رحيله الى

اضي. جوار ربه االثن ا
 اليـسـعـني والــكـلـمــات تـبـعـثــرت اال ان اقـول  يـا ابـا
وفق في ميالد قـرر الـع ورحـمك الله فـرحيـلك ايهـا ا

مشوار حياتك وعملك موجع.
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ـهـندس ـصـاحبـة عـازف االورغ ا
جـمـال االمــيـر. كــمـا شـارك الــفـنـان
وائل ابو بـكر في عـزف منـفرد على
الكمـان. حضر األمـسية نـيافة األب
فــارس أســقف كــنـيــســة الــســريـان
ــلــحن الـــكــاثــولــيك كــمـــا حــضــر ا
ـطرب العـراقي نـامق أديب وغنى ا
مــحــمــد زكي إحــدى أشــهــر أحلـان
( ـلحن نـامق اديب اغـنيـة (تايـب ا
ـــســـتـــشــار وحـــضـــر االمـــســـيـــة ا
الـــبـــريـــطــاني عـن حــزب الـــعـــمــال
الـبريـطاني مـحمـد بخـتيـار و كذلك
رئـيس احتـاد اجلــالـيـات الــعـربـيـة
ـــصــريــة مـــصــطــفـى رجب. مــيــز ا
األمـــســيـــة حـــضـــور الـــعـــراقـــيــ
خـتلف ديـاناتـهم و قومـياتهم  و
غـصت الــقـاعــة بـوجــهـاء و أعــيـان
الــبـلــد . وقـد اخـذت االلــوسي عـلى
عاتقها إعـداد أمسيات ثقـافية فنية
ـشـاركة أدبـاء و فـنـان عـراقـي

بشكل دوري.
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ـيــة مــر مــوسى عــبـد ــوت االكــاد غــيّب ا
الــبـاقي عـقـيــلـة االديب والـنــاقـد االدبي عـبـد
الواحـد لؤلؤة. عـملت الراحـلة سنـوات طويلة
كــأســتــاذة جــامــعــيــة مــتــخــصــصــة بـاألدب
االنكـليزي في كـلية االداب في جامـعة بغداد
ـاضي لــغــايــة مــطـلع ثــمــانــيــنـيــات الــقــرن ا
وتـخــرجت عــلى يــديـهــا اجـيــال من الــطـلــبـة
العـراقي والـعرب.وشاركـها رحلـة التدريس
عــدة سـنــوات في جــامـعــة بــغـداد  زوجــهـا
النـاقد عبدالـواحد لؤلؤة منـذ عاد من جامعة
هـارفرد االمريـكية بوصـفه أول طالب عراقي
ينـال شهادته الـعليـا فيهـا للمـاجستـير  سنة
1957. ثم الـدكـتـوراه في االدب االنـكـلـيزي
من جــامــعــة ويــســتــرن رزرف ســنـة 1962
.وقــد ووري جــثــمــانــهــا الــثــرى في مــديــنــة
ـتـحـدة. والـراحـلة ـمـلـكـة ا (كامـبـردج) في ا
والـدة قائد االوركسترا بشار لؤلؤة ومدرسة

البيانو رشا عبد الواحد لؤلؤة. 

عن استقبـالها لطـفلها األول
من خالل إنـسـتـغـرام وكـتـبت
ـا مـعـنــاه (نـشـعـر بـسـعـادة
غــامـرة لــتــأكـيــد أنـنــا رحـبــنـا
بـــطـــفل عن طـــريق أم بـــديـــلــة
نطلب بكل احتـرام اخلصوصية
خـالل هــــذا الــــوقت اخلــــاص
حـــــــــيـث نـــــــــركـــــــــز عـــــــــلى
عـائــلـتـنـا).يــذكـر أن شـوبـرا
وجــــونــــاس تـــزوجــــا في
كــانــون االول من عــام
2018 حـــيث أقـــامــا
حـفل زفـاف كـبـيـر في
الهند امتد لعدة أيام
وهـمــا يـحــتـفالن مع
العـائـلة واألصـدقاء
وبـعـدهـا كـان هـنـاك
زفاف عـلى الطـريقة

األجنبية
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ــسـاعـد مــنـقــذ الـبــجـدلي لـيــطـرح ثــيـمـة ا
الـصـراع االزلي بـ ارادتي اخلـيـر والـشر
الـــعـــلم واجلـــهل الـــتـــســـامح والـــتـــطــرف
مـسـتـحضـراً صـوراً تاريـخـيـة مضـيـئة من
الـتاريخ عـندمـا كان الـعراق قـبلـة العرب و

العالم في الكتابة والترجمة والعلم.
W³KD « l¹—UA  

وفي كـلية الـفنون اجلـميلـة بجامـعة ديالى
افـتـتح عمـيدهـا عالء شـاكر مـحمـود االحد
شـاريع طـلبـة قسم ـاضي  مـعرض فـني  ا
ـاضي الـتـربــيـة الـفـنـيـة لـلـعـام الـدراسي ا
ــر جــنـاح حــيث زيــنـت هــذه الــلــوحــات 
وقـال األقـسـام الـعـلـمـيـة واجلـنـاح اإلداري
عرض(نبارك لقسم الـعميد خالل افتتـاح ا
ـعـرض الــتـربـيـة الـفــنـيـة اقـامـتــهم لـهـذا ا
ــهم الـذي يــظـهـر خـالصه اعـمـال الــفـني ا
طـلبتنا من خالل مشاريعهم الفنية). مبيناً
 ان (هـذا الـعـام شـهـد اعمـال ومـهـرجـانات
ـيـزة لـقـسم الــتـربـيـة الـفـنـيـة ومـشــاريع 
والـــذي عــبـــر عن حــرص رئـــاســة الـــقــسم
ـيــز واظـهـر لــتـقـد كـل مـا هـو جــديـد و
جـهـود أسـاتـذة الـقسـم وابداعـات طـلـبـتـنا
الـفـنـيـة  االمـر الذي اثـمـر عن مـشـهـد فني
رائـع زين أروقـة الـكـلـيـة)  مـؤكـداً (حـرص
عــمـادة الــكـلــيـة  عــلى دعم هــكـذا أنــشـطـة

ـا يـعزز وفـعـاليـات فـنـية لـطـلبـة كـليـتـنا 
دورهم اإلبداعي) .

من جـانبه اكد رئـيس قسم التـربية الـفنية
رافـد مـحمـود مـاشي ان (الهـدف من إقـامة
هــكــذا نـشــاطــات فـنــيــة هـو تــرســيخ قـيم
الـفنـون بـكل ابعـادها الـروحيـة والثـقافـية
ـواهب الـطـلبـة الـتي تمـكـنهم والـتـعرف 
ستـحدثـات في مجـال الفن) من تـوظيـف ا
ـعرض زار عـمـيد .وعـلى هـامش افـتتـاح ا
الـكـليـة الـقاعـات الدراسـيـة لقـسم الـتربـية
الــفـنـيــة و الـتي  تـهــيـئـتــهـا السـتــقـبـال
الـطـلـبـة بعـد انـتـهـاء عـطلـة نـصف الـسـنة
حـيث شرع القسم مستـغالً فترة استراحة
الـطلـبة خالل عـطلـتهم بـالعـمل على إعادة
تـهيئة القاعات الدراسية من خالل صيانة
االنـــارة و الـــكــراسي وتـــزيـــ الــقـــاعــات

الدراسية بلوحات فنية فوتوغرافية  .
WOLKŽ Wý—Ë

الى ذلـك أقام قـسم الفـنون الـتـشكـيلـيّة في
كـلية الفنون اجلميلة بجامعة بابل  ورشة
عـلـميـة  حتت عُـنـوان ( االخطـاء الـبحـثـية
واالمالئــيـة لـدى طـلـبـة الـدراسـات الـعـلـيـا
ُحاضر ـاجستـير والدكتـوراه ) قدّمهـا ا ا
ـرعب بـحضـورِ رئيس سـعـد علي جـعـفر ا
الــقــسم ايــاد مــحـمــود و عــدد  من طــلــبـة
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تــتــواصل في كــلـيــات الــفـنــون اجلــمـيــلـة
ـختلف محافظات الـعراق نشاطات فنية
اذ يشـهـد مـسرح الـرواد بـبـغداد مـتـعـددة 
ــسـرحــيـة (كـلــكـامش) تــدريـبــات مـكـثــفـة 
لـعـرضـهـا قريـبـاً بـرؤيـة جمـالـيـة جـديدة 
ي حـس علي الـتي جتمع الـفنـان االكاد
والـــفــنــان خـــالــد احــمــد هـــارف اخــراجــا
مـصطـفى تـمثـيال على الـرغم من معـاناته

ي من مـرض السرطان كما يشترك االكاد
جـبار خماط بالدراماتوج و جمع كبير من
طلبة كلية الفنون اجلميلة بجمعة بغداد .
وشـاركت كـليـة الـفنـون اجلـميـلـة بجـامـعة
ـركــزيـة في ــكـتــبــة ا ــوصل بــافـتــتـاح ا ا
اجلـامعـة بتـقد اوبـريت ( العـراق تاريخ
ـاضي وهـو الـعـمل وحـضـارة ) الـسـبت ا
الفني الثاني الذي قدمته الكلية على قاعة
مــســـرح اجلــامــعــة الــكـــبــيــر خالل فــتــرة
اســبـوعـ

وقــد شـارك
فــيه نــخـبـة
مـــــــــــــــــــــــــن
مــنــتــســبي
كـــــــلـــــــيـــــــة
الـــــفــــنــــون
اجلـــمــيــلــة
اســــــاتــــــذة
ومــوظــفــ
وطـــــلـــــبـــــة
.وتــــصـــدى
لـالوبــــريت
اخــــــراجـــــاً
واعــــــــــداداً
االســــــتـــــاذ

وقـد تـناولتْ الـدراسـات الـعلـيـا في القـسمِ
الــورشـة االخـطـاء الـلـغــويـة الـشـائـعـة في
كــتــابــة الـرســائل  واالطــاريح والــبــحـوث
الــعــلــمــيـــة وفــقــا لــصــفــحــة الــكــلــيــة في
(فـيـسبـوك) وقد تـخلـلت النـدوة مُداخالت
وحـوارات كـان لهـا الـدور في تعـزيز ورفع
ـستـوى اللـغوي واالصـطالحي للـبحوث ا
عـرفيـة .كمـا صدر عن وزارة اجلـمـاليـة وا
الــثــقــافــة في حــكــومــة إقــلــيم كــردســتـان
سـرحية في لـلتـدريسي في قـسم الفنـون ا
كـلـيــة فـنـون ديـالى عـلي مـحـمـد الـربـيـعي
ــســرح كـــتــاب (احـــمــد ســاالر أيـــقــونـــة ا
الــكُـردي) وبــواقع أربـعــمـائــة صـفــحـة من

القطع الكبير. 
الــكـتـاب يالحق الـســيـرة الـفـنــيـة لـلـكـاتب
ــــمـــثـل واخملـــرج ــــتـــرجـم وا ــــعــــد وا وا
ـــســرحـي الــكـــردي احــمـــد ســاالر عـــبــر ا
مـسـيرته الـفنـيـة التي جتـاوزت اخلمـس
ســـنـــة . احــتـــوى الـــكـــتــاب عـــلى وثـــائق
ومــخــطــوطــات وصـور تــنــشــر أوَّل مـرة 

وعــلى مــقـاالت واراء قــيـلت
فـــي ســــــــــــــــــــــاالر

ومسرحه.
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{ دبي (أ ف ب)  –تــوقّع الــرئـيس
الــتـنــفـيــذي لـســلـطـات مــطـار دبي
الـدولي األكثـر ازدحامـا في العالم
ـــــســـــافـــــرين مـن حـــــيث أعـــــداد ا
األجــــــانب الــــــثالثــــــاء الـــــعـــــودة
لـالقـتـراب مـن مـســتـويـات مــا قـبل
اجلــــــائــــــحــــــة من حــــــيـث أعـــــداد

سافرين قبل بداية 2024. ا
وبـحـسب بيـان صـادر عن سلـطات
ـــرور ــــطــــار بــــلــــغت حــــركــــة ا ا
الــسـنــويـة فـي الـعـام 2021 نــحـو
ــثل 29.1 مــلــيــون مــســافــر مـا 
ئة عن العام ـوًا بنسبة 7.12 بـا
2020 حـ أغلقت جائحة كوفيد-
ـطارات وعطّلت حـركة السفر  19ا
ـيـة. فـفي الـعام 2020 سـافـر الـعـا
9.25 مــلـيـون شـخـص عـبـر مـطـار
دبـي بـتــراجع هــائل بــنــســبـة 70

ـئـة مقـارنـة بـعام 2019 عـنـدما بـا
سـجّـلت حركـة السـفر أكـثر من 86
مــلــيـونًــا.وقــال غــريـفــيث لــوكــالـة
فــرانس بـرس “لــسـنـا قــريـبـ من
مــســتــويــات مــا قــبل اجلــائــحــة)
مـضـيـفا (57 مـلـيـونـا هو تـوقّـعـنا
لــعــام 2022 وإذا اســتــمــر مــعــدل
الــنــمــو احلــالي  أتــوقع أن نــكـون
بــحــلـول نــهـايــة عـام 2023 أقــرب
بــكــثــيــر إلى مــســتــويــات مـا قــبل
الـوبـاء.”وبــقي مـطـار دبي الـدولي
األكــثــر ازدحـامــا من حــيث حــركـة
ســـفـــر االجــــانب عـــلى مـــســـتـــوى
الــعـــالم.وأوضح غــريــفــيث “نــحن
مــسـرورون أنـنـا مـا زلــنـا لـلـسـنـة
الـــثـــامــنـــة عــلـى الــتـــوالي أكـــثــر
ــطـــارات الــدولــيــة ازدحــامًــا في ا
الــعــالم وهـذه إحــصــائـيــة جــيـدة
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{ مــكــســيــكــو (أ ف ب)  –تــواجه
مـصـارعـة الـثـيـران احلـاضـرة مـنذ
خـــمـــســــة قـــرون في الـــعـــاصـــمـــة
وجب ـكسيكـية حظراً مـحتمالً  ا
ـان اقــتــراح قـانــون قُـدّم إلـى الـبــر

احمللي يدعم رعاية احليوان .
ولـــيـس اجلـــدل حـــول مـــصـــارعـــة
ــــديـــنـــة الــــثـــيـــران جــــديـــداً في ا
الـضـخـمـة الـتي تـضم حـلـبـات هي
ـكـن أن تـسع األكــبــر في الــعــالم 
الـــواحـــدة مــنـــهـــا خـــمــســـ ألف
ـرة األولى يتـعيّن مـتـفرّج لـكنـها ا
ـان احمللي أخـذ قرار في عـلى الـبر
شـأن حـظـر هذا الـتـقـليـد. ويـتـعيّن
عــلى كــونـغــرس واليـة مــكــسـيــكـو
ان) اتخاذ قراره في اجللسة (الـبر
ـقبـلة بـعدمـاأ قرّ اقـتراح الـعـامة ا
الــقــانـون عــلى مـســتــوى الـلــجـان

ـفــاهـيم أشــيـاء) الــتي تــتـجــاهل ا
الـقـانـونـية الـتي تـعـتـبـر أن إساءة
مــعـامــلـة احلــيـوانــات في األمـاكن

العامة تؤثر على أفراد اجملتمع.
ويـقول أتأثـر بطريـقة غيـر مباشرة
عـــــنـــــد قـــــتـل أو جـــــرح حـــــيــــوان
(حــســاس) ألهـداف تــرفـيــهــيـة في
األمــاكن الــعـامــة هــذا يـؤثــر عـلى
حـــيــاتي في اجملــتـــمع لــذلك لــدي
واجـب وأتمـتع بحق لـلـتحـرك ضد
ــفـتــرض لـطــرف آخـر هــذا احلق ا

ثل أقلية.  من اجملتمع 
ويـشير خوان بـيدرو الغونو وهو
مـــصــارع ثــيـــران يــبــلغ 22 عـــامــاً
ويتحدر من عائلة مربي ثيران إلى
أنّـه قـتل “فـي كـثــيـر من األحــيـان”
حـــيــوانـــات كـــان يــعـــرفـــهــا مـــنــذ
والدتــهــا. ويـقــول لـوكــالــة فـرانس

فـي قـضـايــا عـدّة من بـيــنـهـا زواج
ـــثـــلــيـــ واإلجـــهــاض ورعـــايــة ا
احلـــيــوانـــات. وتــســـأل جــمـــعــيــة
ـكـسـيـكـية في مـصـارعـة الـثـيران ا
بـيـان هل يجـوز للـسـلطـات العـامة
فـرض  خيـارات أخالقـية جملـموعة
واطن . من اجملـتمع عـلى بقيـة ا
وتـــرى اجلــمــعـــيــة أن ذلك يـــعــني
بــالـتــالي إمـكــان حـظــر اإلجـهـاض
ـثـلـي .وتـرى الـطـوعي أو زواج ا
ـــــســـــاعي حلـــــظـــــر عــــروض أن ا
تـتـعـرض خاللـهـا احلـيـوانـات إلى
سـوء مـعامـلة يـجب أن تـناقش من
زاويـــة (احلـــريـــات) ال (األذواق أو
ـوضة أو الصـوابية السـياسية). ا
ويـنـدد مُـعدّ اقـتـراح قانـون احلـظر
الـنـائب الـيسـاري احملـلي خورخي
ـقـولـة إن (احلـيـوانات يـافـيـنـيـو 

الــنـيــابـيـة فـي كـانـون األول.  وفي
مـــعــرض دفـــاعــهـم عن مــصـــارعــة
الــثـيـران يـشــبّه الـشـغــوفـون بـهـا
ومــحــتــرفـــوهــا قــضــيــتــهم بــتــلك
ـثــلـيـ أو ــتـعــلـقــة بـقــضـايــا ا ا
ـؤيـدي إلـغـاء جتـر اإلجـهاض
بــحـجـة أنّ الـعـصـر هـو لـ(احـتـرام
األقـلـيات) و(حـريـة التـفكـير). وفي
تـــصــريح لــوكـــالــة فــرانس بــرس
يـتسـاءل رافاييل كـويه وهو كاتب
وعــضـــو في جــمــعـــيــة مــصــارعــة
ـكــسـيـكــيـة الــتي تـضم الــثـيــران ا
هـــــواة ومــــصـــــارعــــ ومـــــربــــ
ـمـارسـة وشـركـات مـعـنـيـة بـهـذه ا
(مـن أين أتت كلـمـة حـظر). وتـمـثّل
مـكسـيكو سـيتي واحـدة من معاقل
مــصـــارعــة الــثــيـــران في أمــيــركــا
الالتـينيـة وهي كذلك مـدينة رائدة
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جـدًا .”وتـابع “هـذا يعـني أنه على
الــرغم من أن أرقـامـنــا لـيـست كـمـا
نـتـمنى أن تـكون فـمن الواضح أن
ــطــارات األخـرى كــان أسـوأ أداء ا

ا لدينا.” بكثير 
 -اســـتــــقـــبـــلت دبـي خالل الـــعـــام
ـاضي 28.7 مـالي زائـر في ظل ا
نطقة تـعافي حركة الـسياحة فـي ا
ـئة والـعـالم بـزيـادة قـدرها 32 بـا

عن العام 2020.
وكــــانـت دبي اســــتــــقــــبـــــلت قــــبل
اجلائحة في العام 2019 نحو 16
مـليون زائر قبل أن تـغلق أبوابها
ألشــهـر بـســبب الـوبــاء ثم تـعـاود
فتحها في منتصف  2020لتصبح
إحـــــدى اولى الــــوجـــــهــــات الــــتي
تـــســتـــقــبل الـــزوار الــهـــاربــ من

االغالقات.
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أي خـطوة صحيحة في الـغاية واالجتاه عند تـشكيل احلكومة
قبل في االنتخابات سار ا العراقية اجلديدة ستنعكس على ا
هشـمة يعني ان الـتشريعـية. والنـكوص والتمـسك بالهيـاكل ا
الـسـيـاسـي ال يـدرك ان دورة احلـيـاة ال تـتـوقف وانّ مـا يـراه
في غـير صاحله اليوم قد يكون في جانبه عند االنتخابات في

ستقبل. ا
لـكن ال يزال الوضع العـراقي ال يعرف كيف يـتخلص من اثر
الـضغوطات اخلارجية على استـقاللية القرار اخلاص بالقوى
تهالك لـكي تنخرط في مـشروع وطني للـخالص من الوضع ا
في حـقيقته والواقف في الواجهة ألسباب إقليمية ودولية ليس

إال .
الـدول التي تتدخل في رسم اخلارطـة السياسيـة للعراق عبر
مكن أن تـغيّر رأيها في عتـمدين من ا وكالئـها السياسـي ا
لـيلة وضـحاهـا وتضـحي بأي سيـاسي في سبـيل مصـاحلها.
ـا يتـحمل لـكن اللـوم ال يـقع كلـه على الـدول التـي تتـدخل وا
ـســؤولــيـة اشــخــاص مــحـددون بــاالسم يــتــيـحــون الــتـدخل ا
ويـطلبونه بوصـفه فرضا ال بدّ منه ومـجاالً للتقـوية واالستقواء

معاً.
ال نـزال عـند نـقـطـة جتـاوزتهـا جـمـيع الـدول التي لـهـا سـيادة
عـيبة من حال حـقيقيـة منذ عـقود بعـيدة. ال نزال في البـداية ا
الـتبـعيـة السـيـاسيـة لعـواصم يتـوهم سـياسـيون مـهزوزون انه
ناصب واالحوال. وهذا بـيدها ان تغيّر األلـوان والوجوه وا
لـيس صحيحا وما كان ليحدث لو انَّ أبواب السيادة العراقية

محكمة االغالق.
ونـعـود جلـوهــر الـسـؤال: مـاذا تـريـد الــدول عـنـد الـتـدخل في
تـشكـيل احلـكومـة والرئـاسات? لـيس هـناك من أسـباب تـخرج
عن دائـرة الرغبة في ضـمان مصاحلهـا من جهة وضمان انَّ
مـفاتيح البـلد ليست بـأيدي أهلهـا حصراً وانّ اللـعب بالورقة
صـالح تـلك الدول وفي الـعراقـيـة متـاح متى مـا أرادوا تـبعـا 
ـعـنـى الـكــلـمـة كل االحـوال لن تــتـبــلـور اجتــاهـات وطــنـيــة 
ن وسـخط وسـيـبــقى الـوضع يـدور في فــلك رضـا اجلـار األ

اجلار األيسر.
هـناك اتفاقات خارج البـلد ال يريد أصحابـها السياسيون ان
يـكـسـروهـا وهم في طـريق الـتشـكـيالت احلـكـومـيـة اجلـديدة.
فاوضـ ب القـوى في العراق يـتحدثون حـتى ليبـدو بعض ا
بـالـنـيـابـة بـل بـلـغـني انّ بـعـضـهـم في مـفـاوضـات حـكـومـات
سابقة واستبعد تغير العقلية والسلوك اليوم يقول خلصومه
ح يحرج في بند مع انّ الدولة الفالنية ال توافق على هذا
ا وتـريد ذاك من دون ان تكون تلك الدولة  في الغالب تعلم 

يستغله هذا السياسي من استخدام سيء السمها. 
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في مقـامات احلريري تقـرأ عن شخصية ظـريفة يتظـاهر بالفقر
ويـحترف “الـكدية ?”ويـرتزق بالـتسـوِّل. فأبو زيـد السروجي لم
ـال يـكن أعــرج. لـكـنـه يـتـظــاهـر بـ الــنـاس بـالــعـرج لـيــكـسب ا

: باحليلة ويصف نفسه قائالً
تعارجتُ ال رغبـةً في العَــرَجْ
ولكـنْ ألقـــرعَ بـابَ الفـــرَجْ
فإنْ المني قومي قلتُ اعذروا
فليسَ على أعـرجٍ من حَــرَجْ

عـنـدنا من أبـي زيد الـسـروجي في مـقـامـات احلـريري ومن أبي
اذج الفـتح اإلسـكنـدري بطـل مقـامات بـديع الـزمان الـهمـذاني 
ـــتـــســـوّلــ أدبـــيـــة ال أول لـــهـــا وال آخــر مـن الــشـــحـــاذين وا

تكسّب بالشعر وبالعرج وبالعمى وبأشياء وأشياء.  وا
وفي كـتـاب “الـبـرُصـان والـعـرجـان والـعـمـيـان واحلـوالن ”تـقـرأ
للـجـاحظ كـشـفاً بـاألسـمـاء من أصـحاب الـعـاهـات. هـؤالء الذين
ـوهـبـة عـلى الـعـبـقريـة واإلبـداع. وفي وجـدوا في أنـفـسـهم من ا
هذا الـكتـاب تقـرأ أيضـاً عن القـرعان والـصلـعان والـعوصان

والصُمّان والطرشان وصغار الرؤوس وكبارها!.  
ـعـاني والـرمـوز فـي اإللـياذة ومن الـعـمـيـان هـومـيروس شـاعـر ا
واألوديــســة والـشــاعــر الــسـاخــر بــشــار بن بــرد وأبــو الـعالء
ــعـري”رهـ احملـبـس .”وكـان أبـو الــعالء يـلـعـب الـشـطـرجن ا
بـطــريـقـة عـجـيــبـة ويـربح الــلـعـبـة. وطه حــسـ أضـاء لـنـا األدب
اإلغـريـقـي ونـقل الـعـقل الـفـرنـسي وهـو أعـمى. وعـنـدمـا تـظـاهـر
ـسـلـمـون احـتـجـاجـاً عـلى تـوزيـره وخـرجـوا يـهـتـفـون اإلخـوان ا
: احلمد ضدَّه: يـسقط الوزير الضرير. ردَّ عليهم بصوته الهاد

لله الذي جعلني ضريراً حتى ال أرى وجوهكم!.
وفي الـشعراء من العـوران أكثر من العـميان. فأنت تـستطيع أن
تـذكر األحـنـف بن قـيس والـراعي الـنـمـيـري وشـاعـر الـغـزلـيّ
الصـمة القشيـري ومتمّم بن نويـرة الشاعر البـاكي عند كل قبر

حزناً على فراق أخيه مالك. 
ومن احلـوالن أبـو جـهل بن هـشـام. ومن الـبـرصـان احلـارث بن
حِـلِّـزة الـيـشـكري صـاحب الـقـصـيـدة الـشـهـيرة: آذنـتـنـا بِـبَـيـنِـها

 . أسماءُ
ـازني وكـان يـكتب ومن الـعرجـان أديـبـنا إبـراهـيم عـبـد القـادر ا
شـعـراً غـريـبـاً يـتـمـنَّـى لـلـنـاس احلـصـبـة واجلـدري واجلذام وأن
ـوتوا قـبل موته!. ـصابه. وأن  يـتعذَّبـوا بعـذابه. وأن يُصـابوا 
وكان طـلبـة الـفيـلسـوف اإلغريـقي سـقراط يـتحـرَّجون من دمـامة
منـظره وكـآبته. وكـانوا يـخجـلون حـ يُقـدِّمون أسـتاذهم لـلناس

فيقولون: ولكنه سقراط!.
ـعـنى أن فـي طبـعـهم وهـنـاك مثـل يـقول: كـل ذي عـاهـة جبَّـار. 
قـسـوة وشـدة. وكـان لـي من األصـدقـاء أدبـاء وشـعـراء من ذوي
العـاهات وجـدت أنهم نـاس طيّـبون في مـنتـهى اللـطف والظُرف.
ـا في زمانـهم. ظلـمتـهم الظروف وداست لم يـكن العيـب فيهم إ
عـلى قـلـوبـهم األيـام. وكـثـيـر مـنـهم لم يـلـقـون مـا يـسـتـحقـون من

التقدير ال من زمانهم وال من الناس.
والشـاعر الـعراقي عـبد الـغفار األخـرس مثل الـشاعـر أبي تمام
كالهـما يعاني من حبسة في لسانه. وعندما أرسله الوالي داود
باشـا للـعالج في الهـند. قال له األطـباء: سـنجري لك عـملـية إمّا
: ال أبـيع أن نــعـاجلك أو تــمـوت. فــانــتـفض األخــرس مـعــتـرضــاً

وت من أجل عثرة في اللسان!. جزئي بكلِّي. إنه ال يريد أن 
ا كـانت غرامـيّاته ومـصطـفى صادق الـرافعي كـان أطـرش. ور
شـتركة مَيْ صـرية ا الثـقيلـة في األديبة الـفلسـطينـية اللـبنانـية ا
زيادة نـوعاً من حوار الطرشـان. فقد كانت تعـترض على كلماته
وتــبــدي اســتـيــاءهــا من رســائــله. لــكـنه ال

يسمع!. 
لـقـد كـانـوا مـواهب وعـبـقـريات بـرغـم ما
بـــهم من عــاهـــات وآهــات. خَــلَـت مــنــهم

دنيانا.. فواأسفاه!.
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{ لــــــــنــــــــدن (أ ف ب)  –نـــــــــاقش
ـوضـة مــتـخـصـصـون فـي مـجـال ا
االثن القفزة التي أحرزها كلّ من
مــنــتــجـات “إن إف تي ”الــرقــمــيـة
(وهـي رمــــــوز غــــــيــــــر قــــــابــــــلــــــة
لالســتـبـدال) وعــالم مـيــتـافـيـرس
ـعـزز في قـطـاع األزياء والـواقع ا
خالل حــلــقـة نــقــاشـيــة خُــصّـصت
لـلبحث في مستقبل القطاع تزامناً
ــوضــة في مـع انــعــقــاد أســبــوع ا
لــــنـــدن.وواجـه فـــســــتـــان جــــمـــيل
مـصنوع من قماش ملوّن وأُخذ من
عـرض أزياء لـلمـصمـمة روكـساندا
ــتـــحف الـــبـــريــطـــاني نُـــظّم فـي ا
اثالً عُـرض على شاشة ـوذجاً 
رقــمـيـة حــيث تـظــهـر شـخــصـيـات
رمــزيــة رقــمــيــة (أفـاتــار) من عــالم
مــيـتــافـيـرس مــرتـديــة الـتــصـمـيم.
واعـــتـــبـــرت كـــارولـــ راش وهي
مـديـرة مـجلـس األزياء الـبـريـطاني
وهــو االحتـاد الـبـريــطـاني لألزيـاء
أنّ عــلى الــعالمــات الــتــجــاريـة أن
تـــفـــكـــر في وجـــودهــا فـي الــعـــالم
ــوازي كـي ال يـتــخــطــاهــا الــزمن ا
. ويــشـكل مــيـتـافــيـرس مـا ســريـعـاً
ـاً مــوازيـاً يـوصَف بـأنه يــشـبه عـا
كن الـولوج مـسـتقـبل اإلنتـرنت و
إلـــيه مـن خالل تــقـــنـــيـــات الــواقع
ــعــزز واالفــتــراضي. أمـا (إن إف ا
تـي) فــهي مــنـــتــجــات رقـــمــيــة مع
شـهـادة أصـالة تُـصـمَّم باسـتـخدام
تـقـنـية الـ”بـلـوكـتـشاين ”(سـلـسـلة
الـــكــتل) الـــتي تُــعـــتــمـــد كــأســاس

شفرة. لترميز العمالت ا
وتـمثل هذه التـقنيات طـريقة تتيح
لـلـعالمات الـتـجاريـة الـتواصل مع
ثـالثـة مــلــيــارات من هــواة ألــعـاب
الـــفــيـــديـــو في الـــعــالم وبـــيـــعــهم
مـنـتجـات رقمـية إذ حـتى في عالم
الــشـخــصـيـات الــرمـزيــة الـرقــمـيـة

ظهره. (أفاتار) يهتم البعض 
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بـرس إنّ التـمتّع بـامتـياز مـواجهة
(هـذا احليوان) في احلـلبة هو أمر
جــمــيل ألنــني أعـرفـه مـنــذ أن كـان
ـكنـني في الـنـهـاية أن صـغـيـراً و
أصـل إلى احلــلـــبــة مـــعه لـــتــقــد
ـصارع عـرض ال يُـنسى. ويـعتـبر ا
الــشــاب أنّ الـثــور الـشــجـاع “وُلــد
وت في احلـلبـة الفتاً لـيُحـارب و
إلى أنّ هـذه الطريـقة تمـثّل توديعاً
لــلـحـيـاة بــكـرامـة وأسـلــوبـاً يـتـيح
لـــلـــجــمـــهـــور أن يــدرك شـــجـــاعــة
احلــيــوان. وبــيــنــمــا حتــظــر أربع
واليــات مـكــســيـكــيـة هي ســونـورا
وكــــواويال (شــــمـــال) وغــــيـــريـــرو
(جــنـوبًـا) وكـويـنــتـانـا رو (جـنـوب
شــرق) مـصــارعـة الــثـيــران حـمت
سـبـع واليـات أخـرى هـذا الـتـقـلـيـد
. ثّل تراثاً ثقافياً على اعتبار أنّه 
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كـشفت دراسة  طبية أن هناك عدة
وز الـلذيـذة ليس فـوائـد لفـاكهـة ا
فـــــقط عـــــلى اجلـــــسم بـل وعــــلى
ـزاج الـيومي احلـالـة الـنفـسـية وا
لالنـسان .بحسب خـبراء بالصحة
ــوز له والــتــغــذيــة فــإن تــنـاول ا
فــوائـد كـثـيــرة بـالـنـســبـة لـصـحـة
ومـــزاج اإلنــســان عـــددهــا مــوقع

قناة (دي دبليو) في التالي:
الـتـخلص من آالم الـبطن وارتـفاع
ــوز في ضـــغط الــدم ويـــســاعـــد ا
عـــمـــلـــيـــة الـــهـــضم. ويـــرجع ذلك
بـــــاألســـــاس إلى مـــــحــــتـــــواه من
ــغــنــيــســيــوم والــبــوتــاســيــوم. ا
األطـعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل
ــكن أن تـسـاعـد ــوز أو الـتـمـر  ا
فـي خــــفض ضــــغـط الــــدم كــــمــــا
يــوضح الـبــروفـيــسـور فــيـلــيـكس
مــــحـــفــــوظ طــــبـــيـب الـــقــــلب في
مــسـتــشـفى جــامـعـة ســارالنـد في
ــوز أيـضـاً ــانـيـة. ويــحـتـوي ا األ

على فيتام (بي 6) .
وبـحسب موقع “بـرليـنر كـوريير”
ـاني يـحـتـاج كثـيـر من الـناس األ
إلـى هرمونـات السعـادة في أشهر
ــظـلـمــة أكـثـر من بــقـيـة الــشـتـاء ا
الـعـام. ونـحـصل عـلـيـهـا عـادة من
الـشوكـوالتة. بـيد أن لـلمـوز تأثـير
اثل. كما أن 30  دقـيقة فقط في
ـــكن أن تـــرفع الـــهـــواء الــطـــلق 
ـزاجـيـة وحتـفـز عـمـلـيـة احلـالــة ا
الـتـمـثـيل الـغـذائي “كـمـا تـوضح
أخــصـــائــيــة الــتـــغــذيــة ديــبــورا

غرونبيرغ.
ويـوفـر مـزيج الـفركـتـوز واأللـياف
لـــلــجـــسم طــاقـــة بــســرعـــة. يــأكل
ـوز بـغـيـة احلـصـول الـكــثـيـرون ا
عـلى الطاقة بـسرعة في العمل أو
ـارسـة الـريـاضـة. وكـلـمـا أثـنــاء 
ـوز أكــثــر نـضــوجـاً تــكـون كــان ا

النتيجة أفضل.
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ودبـي اإلمارة الـثريـة الـتي تتـمتع
بـــاالقــتـــصــاد االكــثـــر تــنـــوعــا في
ــنــطـقــة وتـعــتــبـر مــركــزا مـالــيـا ا
وســيــاحــيــا مــهــمــا تــســتــضــيف
مـعرض اكسبو  2020مـنذ تشرين
ــاضي وقــد زاره االول/اكـــتــوبــر ا

مالي األشخاص.
نـصرم وأعـادت دبي خالل الـعـام ا
ـؤتــمـرات تــنـظــيم الــفـعــالـيــات وا
وتـدش مراكز ترفيـهية وسياحية

جديدة.
وقــال غــريــفـيث “مــعــدالت الـنــمـو
احلـالية الـتي نشهدهـا واالنتعاش
فـي جـمــيع األســواق الــرئـيــســيـة
قـويـة جـدا ?”مـعـتـبـرا أنّ تـخـفـيف
الـقـيـود في منـطـقة آسـيـا واحمليط
الــهـاد حــيث أعــادت اسـتــرالـيـا
فــــتح حـــدودهــــا أمـــام الــــســـيـــاح

ُـلـقـح هـذا األسـبـوع من شأنه ا
أن يعزز التعافي.

وتـابع “الـتـعـافي بـطيء في بعض
أســواق الـنــقل بـســبب الــقـيـود ال
سـيـمـا في أسـترالـيـا وآسـيـا… لكن
مع بـدء تخفـيف (القـيود) ستزداد
حـركـة الـنـقل عـبـر دبي إلـى األمام
وسـنرى تعافـيًا نعتـقد أنه سيكون

كبيرًا جدًا.”
وفي 2021 بـقـيـت الـهـنـد الـوجـهة
األولـى مـن دبي بـ 4,2مــــــلــــــيـــــون
مـــســـافـــر تــــلـــيـــهـــا بـــاكـــســـتـــان
والـسـعـودية وبـريـطانـيـا في ح
ارتـفع عدد رحالت الطيـران بنسبة
ــئـة 21 عــبــر مــطـار دبي 28,1 بــا
الــدولـي عــلى أســاس ســنــوي إلى
233,375 رحـــلـــة وفـــقــا لـــبـــيــان
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ويـــشــيــر إلى أنّ الـــطب الــنــانــوي
يـــتـــيح “إنـــتـــاج هــــيـــاكل تـــشـــبه

الفيروسات في احلجم.”
ويضيف أنّ “وضع اجلزيئات معاً
فـي جـســيم نـانــوي يـولّــد وظـائف
جــديــدة ومــتــعــدّدة وهــنــا تـكــمن
أهــمـيـة اجلــسم الـنـانـوي.”وسـبق
لــعـدد كــبـيـر مـن سـكـان الــعـالم أن
اخـتـبروا اجلـسـيمـات الـنانـوية إذ
هي مـــســتــخــدمــة في الــلــقــاحــات
ـضـادة لـكـوفـيـد- 19الـتـي تعـمل ا
ـرسال. وتـقوم هذه بـتقـنيـة الرنا ا
الـــلـــقـــاحــات عـــلى نـــقل احلـــمض
الــنــووي الــريــبي فـي جــســيــمـات
نـانوية دهنية تكـفل حمايته عندما
يـدخـل اجلـسم تـمـهـيـداً لـنـقـله إلى

كان الصحيح. ا
واسـتـخـدام اجلـسـيمـات الـنـانـوية
فـي هــذا اجملــال لــيس ســوى أحــد
ـمكـنة لـها االسـتعـماالت الـكثـيرة ا
ـمـكن فـي الـطب الـنـانـوي.   فـمن ا
مـــثـالً اســـتـــخـــدام اجلـــســـيـــمـــات
الـنـانـويـة لـنقـل دواء إلى هدفه أو
إتــاحـة اسـتــعـمـال مــكـوّن نـشط لم
. يــكن بــاإلمــكــان إعــطــاؤه ســابــقـاً
وتـشــمل إمـكـانـات اسـتـخـدام هـذه
اجلــســيــمــات مــخــتــلـف اجملـاالت
ســــواء في الـــتـــشــــخـــيص أو في
الــطب الــتـجــديــدي وكـذلك أيــضـاً

وخصوصاً في علم األورام.

{  بـــــــــاريس (أ ف ب)  –بـــــــــاتت
اجلــسـيـمـات الــنـانـويـة تــسـتـخـدم
بـــصــورة مـــتــزايـــدة في أكـــثــر من
ــكـونـات مــجـال ولــيس فـقط في ا
اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة إذ إنّ هـــــذه
اجلـسـيـمات الـدقـيقـة الـتي سُـلطت
عـلـيـهـا األضواء بـفـعل االسـتـعـانة
بـها في الـلقـاحات ضـدّ كوفـيد-19
ـكن أن تـكون أسـاساً لـتطـبيـقات
صــحــيــة واعــدة وخــصـوصــاً في

مكافحة السرطان.
ومـع أن انــــتـــــقـــــادات تـــــوجه إلى
اسـتـخـدام اجلـسـيـمـات الـنـانـويـة
وخــصـــوصــاً في مــســتــحــضــرات
الـوقايـة من أشعة الـشمس يدرس

عــدد من الــبــاحــثــ في مــخــتــلف
أنـــحـــاء الــعـــالم مِن كـــثب إمـــكــان
االســــتــــعــــانــــة بـــــهــــا في الــــطب.
ويـــــوضح رئـــــيـس اجلــــمـــــعـــــيــــة
الـفرنسية للطب النانوي جان لوك
كـول أن الـطب الـنـانـوي يـسـتـخـدم
خـصائص اجلسيمات الالمتناهية
الـصغـر.   ويوضح كول أن “حجم
اجلـسـيـمـات الـنـانـويـة يـراوح ب
واحـد وبـضع مئـات من النـانومـتر
عـلماً أنّ النانومتر يعادل جزءاً من
ـتـر. ويـشرح أنّ “أهم ـلـيـار من ا ا
مـــا يــجب فــهــمـه هــو أنّه جتــمــيع
جلـــــزيـــــئـــــات عــــدة ذات وظـــــائف

متعددة.”

{ اوســــلــــو (أ ف ب)  –اتــــخــــذت
الــنـروج قــراراً ال مـثــيل له بــحـظـر
تـربية ساللت من الكالب تتصف
نتـمية إلى إحـداهما احلـيوانـات ا
بــأن  جمـجمـتهـا صغـيرة جداً في
حــــ ان الـــنـــوع اآلخــــر ذا خـــطم
مــسـطح جـداً وهـي سـمـات جتـعل
هـذا الصنف أو ذاك محبوباً لكنها
فـي الوقت نفـسه تسبب ألفـرادهما
الـعذاب.  فقد قررت محكمة أوسلو
حـظـر تـربيـة الـبـولدوغ اإلنـكـلـيزي
ـلك تـشارلـز ((كـينغ وكـلب فـارس ا
تـشارلز سبانيـيل) من منطلق أنها
تـربـيـة كالب من هـاتـ الـساللـت
تـسـبب لـهـا مـعـانـاة ال تـتـوافق مع
قــانــون حــمـايــة احلــيــوان.  وكـان
لـــــلــــحـــــكم وقـع مــــدوٍّ وأشـــــاد به
الـــنــــشـــطـــاء فـي مـــجـــال حـــقـــوق
ـربـون  احلــيـوان فـيـمـا انــتـقـده ا
ي مـتـزايد عـلى خـلـفـيـة نـقـاش عـا
عــمــا إذا كــان يــجــوز أن يــتـســبب
الــســعي إلى اقــتــنـاء احلــيــوانـات
األلــيــفـة “الــظـريــفـة ”بــحــرمـانــهـا

العيش بالطريقة التي تناسبها.
وقــالـت رئــيــســة جــمـــعــيــة الــرفق
بــاحلـيـوان الــنـروجـيــة الـتي تـقف
وراء رفـع الــدعـــوى الـــقـــضـــائـــيــة
أشــايـلـد رولـدشه  لــوكـالـة فـرانس
بـــرس “إن الــــكــــثـــيــــر من سالالت
احلــيــوانــات األلــيــفــة تــقـوم عــلى

الـــتــكـــاثــر عـــلى أســاس الـــقــربى
وتـنـوء بالـتـالي حتت عبء الـكثـير
مـن األمـــــــراض. ورأت أن ثـــــــمـــــــة
“حـاجـة إلى تغـييـر  طـريقـة تربـية
الــكالب .”والحــظت أن “الــطـريــقـة
الـتي كـانت معـتمـدة كانت مـقبـولة
ـا قبل 50  عـاماً لـكنـها لـم تعد ر
كـذلك اآلن. وبـحكم الـقـرابة نـشأت
لــدى الــساللــتـ أمــراض وراثــيـة
كـثيرة تـصيب معـظم أفرادهما إن
ـنــتـمـيـة لم يــكن كل احلـيــوانـات ا
إلـيـهـمـا.  ويـتـمـيـز الـبـولدوغ بـأنه
شـــرس ولــــكن في الـــوقـت نـــفـــسه
لـــطــــيف وهـــو اكـــتــــسب شـــهـــرة
إضـافـيـة لكـونه إحـدى شخـصـيات
ــتـحــركــة (تــويــتي أنـد الــرســوم ا
قاومة سـيلفـستر) وارتبط بـروح ا
ـية اإلنـكـلـيـزيـة خالل احلـرب الـعـا
الـــثــانـــيــة. ويــعـــاني هــذا الـــكــلب
صــعــوبـــات في الــتــنــفس بــســبب
ـسـطح لــكنّ لـديه أيـضـاً خــطـمه ا
مـشاكل جلدية وعظـمية وإجنابية.
وولــــــد أكــــــثـــــر مـن نـــــصـف كالب
الـبولدوغ في النروج في السنوات
الـعشر األخيرة بعمـليات قيصرية.
واعـتـبـرت احملـكـمـة فـي قـرارها أن
“الـــعــجــز اجلـــيــني لــلـــساللــة عن
اإلجنــاب بــشــكل طــبــيـعـي هـو في
ـنـع تربـيـة كالب ذاتـه سبـب لـعدم 
الـــبــولــدوغ .أمـــا الــكالب من نــوع

“كـيـنغ تـشـارلـز سـبـانـيـيل ”الـذين
غـزوا قـلوب عـدد من الـشخـصـيات
لك الفرنسي لويس فـي التاريخ كا
الــرابع عـشــر والـرئـيـس األمـيـركي
ــمـثل الــســابق رونــالـد ريــغــان وا
سـيلـفسـتر سـتالـون فإن تـكويـنها
يـســبب لـهـا الـصـداع غـالـبـاً نـظـراً
إلى أن جـمـجـمـتـهـا صـغـيـرة جـداً

ويـؤدي كذلك إلى قصـور في القلب
ومــشــاكل نـظــر. ورأت رولـدشه أن
االفـتـقار إلى الـتـنوع اجلـيـني على
ـي يـقــود إلى انــقـراض نــطــاق عـا
. وتــوقــعت أن هــاتــ الــساللــتــ
ـاً بـالـنـسـبـة إلى “يـكـون األمـر مـؤ
زيد هـذه الكالب ألنها ستـصاب با

من األمراض.
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