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ضــــــجـت مـــــــواقع الـــــــتـــــــواصل
ـــوجـــة غـــضب االجـــتـــمـــاعي  
واســـعــة عـــقب اصـــدار مـــرســوم
جمهوري يقضي بالعفو عن جنل
مــحــافظ الــنــجف الــسـابـق الـذي
ادانته احملـاكم اخملتـصة بـتجارة
مـواد مـخـدرة  فـيـمـا اكـد خـبـراء
ـــــــــكن اســـــــــقــــــــاط احلق انه ال
ــــواد الــــقــــانـــــوني عن جتــــارة ا
ـمـنـوعـة التـي تعـد من اجلـرائم ا
الدوليـة . وقال اخلـبير الـقانوني
عـلي التـمـيـمي (قـانـون اخملدرات
رقم 50 لسنة 2017 يعاقب ضمن
ــــادة  27 مـــــنـه بـــــاإلعـــــدام أو ا
ـؤبـد عـلى اسـتـيراد أو الـسجن ا
جــــلـب اخملــــدرات أو زراعــــتــــهـــا
ادة تاجـرة بها وتعد ا لغرض ا
29 من هذا القـانون الفـقرة رابعا
ظرفـا مـشـددا في العـقـوبة أعاله
اذا استـخـدم اجلـاني السالح في
كــمـــا تــنص ـــة  ارتـــكــاب اجلــر
ـادة 36 من هــذا الـقــانــون عـدم ا

ــتـــهم في جـــواز إطالق ســـراح ا
هذه اجلرائم بكـفالة) واشار الى
ــة االجتــار بــاخملـدرات ان (جــر
غـيـر مــشـمـولـة بــالـعـفـو اخلـاص
ـادة 73 ـنـصـوص عـلـيـهـا في ا ا
ة اوال من الـدسـتور كـونـهـا جـر
دولــيـــة) واوضح الــتـــمــيــمي ان
ة (قرار العفو اخلاص عن اجلر
ــــذكـــورة قـــابل لــــلـــطـــعن أمـــام ا
القـضـاء اإلداري على اعـتـبار ان
الــقـرار يــخــالف الـدســتــور كـونه
صــــادر من حـــكـــومــــة تـــصـــريف
اعمال). بدورها  كتبت الناشطة
اميـرة اجلابـر على صـفحـتها في
فيـسـبوك ان (الـعفـو االسـتثـنائي
عن جنل احملــافظ امــر طـبــيـعي 
والســـــيـــــمـــــا نـــــحن فـي مـــــوسم
الـتـسـويـة الـسـيـاسـيـة) واضاف
كن اعـتبـار احلكم خـاص بانه )
اُسقط بالـتراضي واالتـفاق  لكن
ايـن احلق الــــــعـــــام من إكـــــمـــــال
مــحــكــومــيــة جنل احملــافظ عــلى
اعـــتـــبــار هـــنـــاك ضــرر نـــتج عن
ارسة االجتـار باخملدرات). أما
ال فـقد الـنـائب الـسـابق حـيـدر ا

أكـد في تــغـريــدة عـلى تــويـتـر أنّ
(األولى أن تكون صالحـية الـعفو
اخلـاص لألبـريــاء في الـسـجـون
بــســبب اخملــبــر الــسـري ولــيس
تاجر مخـدرات).ورات النائبة عن
ـقراطي الكـردستاني احلزب الد
فــيــان دخـيـل أنّ الـرئــيس بــرهم
حـنث بـالـيـمـ بـتـوقيـعه صـالح 
عـلى الــعـفـو وقـالـت في تـغـريـدة
لـهــا ان (اصــدار عـفــو خـاص عن
مـحــكـوم بـتــجـارة اخملـدرات هي
من اجلرائم الـدولـية وهـذا حنث
بالـيمـ التي أداهـا الرئـيس بأن
يحافظ عـلى الشعب) واشار الى
نـــخــر ان (صـــالح بـــقــراره هـــذا 
اجملـتــمع بـاخملــدرات وتـشــجـيع
جتــارهـا مــا دامـوا ســيـخــرجـون
بعـفـو خـاص من حامي الـسـيادة
بـحـسب قــولـهـا. وعـلّق والـبـلــد) 
ـكتب الـسـياسـي للـحزب عضـو ا
ـرسـوم هـوشـيـار زيــبـاري عـلى ا
فـي مـنــشــور كــتـبه اجلــمــهـوري 
عــلى صـفــحــته في فــيـســبـوك إن
(قـــرار الــرئـــيس بـــإصــدار عـــفــو
خاص عن تاجر مخدرات محكوم

بـأوامــر قـضــائـيـة يــظـهـر جــلـيـاً
لـلـقــاصي والـداني بــإنه بـحـاجـة
الى شهـادة حسن سـيرة وسـلوك
بـحـسب ـســتـقل)  من قـضــائـنـا ا
وصـفه. ودعـا الـنـائب الـسـيـاسي
لألمــ الـعــام لـلــحـزب اإلسالمي
العراقي عمار يوسف حمود إلى
. ـعـتـقـلـ إصـدار عـفـو عـام عن ا
وقـال فـي بـيــان امس ان (قــانـون
الـــعـــفـــو الـــعـــام بـــات مـــطـــلـــبـــاً

سيء الـصــيت). وكـان صــالح قـد
اوعـز بــإجـراء تــدقـيق وحتــقـيق
لــلــوقـــوف عــلى اولــيــات اصــدار
مـرسـوم الـعفـو اخلـاص عن جنل
احملكوم محافظ النـجف السابق 
بترويج اخملدرات.وقالت الرئاسة
في بــيـــان تــلــقــته (الــزمــان)  ان
(مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي
ــرســوم اجلــمــهــوري تــنــاقـــلت ا
الــــــــصـــــــــادر في  10كــــــــانــــــــون
الــقـــاضي بــالـــعــفــو عن الـــثــاني
ـدان جـواد لـؤي احملـكـوم عـلـيه ا
الياسـري وللـتوضيح نُـشير الى
ـــرســــوم صـــدر بـــنـــاء عـــلى أن ا
الـتـوصـيـة الـواردة الى الـرئـاسـة
ــوجب كــتــاب االمـانــة الــعــامـة
ـــرقم  حـــيث جملـــلس الــــوزراء ا
تُـصـدر الـرئـاسـة مـراسـيم الـعـفو
وفق سياقات دستورية وقانونية
ادة 73 محددة استـنادا إلحكام ا
اوال من الــــدســـتــــور) وتـــابع ان
(صــــالح وجه بــــإجـــراء تــــدقـــيق
وحتــقــيق عــاجل لــلــوقـوف عــلى
رسـوم وسـتتم اوليـات اصـدار ا
معـاجلة اي خـلل قـانوني مـترتب
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طر األول .. هي ا
هي البـوح يـغـمض نافـذة ثم يـفـتح أخرى  فـيـنـهمـر الـوجد

في كرمة الروح إذ تنحني ..
إنه زمن للبكاء

قطار الصبا متعب العـربات يشق السهوب وأعمدة الهاتف
تهالك ترجع للبيت  ا

للبيت ترجع حاملة حزنها وعصافيرها .
إنه زمن للبكاء 

طر األول .. هي ا
جـيـاد تـخـب بـأجـراسـهـا الــذهـبـيـة  رائــحـة الـسـوق  بـاب

السراي  البيوت العتيقة  ظل القناطر 
عامرة بالشجون مآذنها والعشيات فاغمة العطر 

ياقوتها حجر من دماء
وصل .. هي ا

مدينة أمي عليك السالم
إذا غاب عنها احلمام بكيت
وإن رف فيها احلمام بكيت

فآه من االثنت ..
×     ×     ×

هي الروح تخلع زنّارها
واحلكايات ألوانها

ساء كان زمانا فيهمي على زيزفون ا يصير ا
وصل .. هي ا

عبـاءة أمي كـانت بـسـاطا مـن السـحـر  كـنا نـطـيـر مـعا في
تخوم السماء

ونلمسها كوكبا كوكبا
ثم نسكب ابريزها في الضياء
اذا يحوم على الشاطئ اليمام

ويبكي الغمام
وقد غابت الشمس واألصدقاء.

عـلـيـه واعالن نـتـيـجــة الـتـحـقـيق
الى الرأي العام في أسرع وقت)
ومـــضى الــبـــيــان الـى الــقــول ان
(الـــرئــاســة لـم ولن يــتـــهــاون في
ـتمثل مجابـهة الـتحدي اخلـطر ا
بـالتـرويج لـلـمخـدرات وجتـارتـها
ة واحملـكـومـ فـيـهـا فهـي جـر
تـمـس امن اجملـتــمع واسـتــقـراره
وسـالمــــته). وأظـــــهــــرت وثــــائق
مذيلة بـتوقيع رئيس اجلـمهورية
 عـفــواً خـاصـاً عن جنـل مـحـافظ
الـنـجف الـسـابق احملـكـوم بـتـهم
جتــــــارة اخملــــــدرات.وبـــــحــــــسب
الــوثــائق الــتي اطــلــعت عــلــيــهـا
(الـــزمـــان)  فـــان (صــالـح اصــدر
مرسومـاً جمهـورياً تضـمن إعفاء
احملكـوم الـياسـري عمـا تـبقى من
مـــدة مـــحـــكـــومــــيـــته في احلـــكم
الــصــادر عن مــحــكـمــة جــنــايـات
الـكـرخ) واشـارت الى ان (رئـيس
ـرسـوم اجلـمــهـوريــة وبـحــسب ا
وجه وزيـر الــعـدل بــتـنـفــيـذ هـذا
ـرســوم من تــاريخ صـدوره في ا
الـعاشـر من شـهـر كـانـون الـثاني

اضي). ا
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بــحث رئــيــســا مــجــلـس الــنـواب
مـــحــمـــد احلــلـــبــوسـي وحتــالف
الـســيـادة خــمـيس اخلــنـجـر مع
الــــرئـــيس الــــتـــركي رجـب طـــيب
أردوغـــان الــتـــعــاون في تـــبــادل
ـــعــلـــومـــات االســـتـــخـــبـــاريــة ا
وتـسـهـيل مـنح تـأشـيـرات دخـول
للعراقي الراغـب بزيارة تركيا
.وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
اســـــتــــــقـــــبـل في ان (اردوغـــــان 

احلــــلـــــبــــوسي اســــطـــــنــــبـــــول 
واخلـنـجر وفي مـسـتـهل الـلـقاء
تـمنـى احللـبـوسي دوام الـصـحة
والـعـافـيـة لـلـرئـيس الـتـركي بـعد
شـفـائه من كـورونـا) واشـار الى
ان (الـــلــقــاء شــهـــد اســتــعــراض
الـعالقـات الــثـنـائـيـة والـتـنـسـيق
والـــتـــعـــاون بـــ الـــبــــلـــدين في
اجملاالت كافة ومنها االقتصادي
والــــــتـــــجـــــاري فـــــضالً عـن دعم
الــعـــراق في مـــجـــال مـــكـــافـــحــة
اإلرهــاب والــتــعــاون في تــبــادل

ــــــعـــــــلــــــومـــــــات األمــــــنـــــــيــــــة ا
واالســـتــــخـــبـــاريـــة)  وتـــابع ان
(اجلـانـبـ تـطـرقـا الى مـوضـوع
تسـهيل إجـراءات منح الـتأشـيرة
لــلــعــراقــيــ الــراغــبــ بــزيــارة
تــــركــــيـــا حــــيث وجـه اردوغـــان
بـاتخـاذ اإلجـراءات الالزمـة بـهذا
ــلف) مــؤكــدا (دعــمـه لــلــعـراق ا
ومـــؤســــســــاته الــــدســــتــــوريـــة
واسـتـمـرار الـتـعـاون والـتـنسـيق
ـا يحـقق أمن الـشـعب الـعراقي

وخدمته واستقراره). 
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فــيــمــا تــتــجه االنــظــار الـى قـرار
احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيـا غداً
ـان بـشــان الـطـعن بـتـمــريـر الـبـر
الـتـرشح لـرئـاسـة اجلـمـهـورية 
وصوف بالتوافقي رشح ا دعا ا
خـالـد شـيخ صـديق عـبـد الـعـزيـز
احلسـني الى حل عاجل وحـكيم
سألة اختيار رئيس اجلمهورية
بــعــد قـــرار احملــكــمــة  وقــال في
ثاني بيـان يصدره احلـسني منذ
ان (الـوقت تــرشـحـه لـلــمــنـصـب 
ــضي وتـمــضي الــفــرص مـعه
ولـسـنـا في بـحـبـوحـة من الـوقت
لكي نسـتمـر باالنشـغال في امور
حتــول دون انــطالقــة حــقــيــقــيــة
وجــديــة من اجل اغــتــنــام فـرص
أوجــدتــهــا تــداخالت وتــفــاعالت

متنوعة ومعقدة).
واكـد احلـسـنـي في الـبـيـان الـذي
تلقته (الزمان) أمس إن (التجربة
الـــتي مـــررت بـــهـــا مــنـــذ بـــدايــة
تـرشـحي حلمـل مسـؤلـيـة رئـاسة
جعلتني أدرك جمهورية الـعراق 
واقـع وحــجـم مــعـــانـــاة الـــعــراق
وتطلعاته وما يحتاج إليه. وكان
فضل الله علي عظيماً إذ ألهمني
ضـــــرورة الـــــقــــــيـــــام بـــــدراســـــة
ـنـظـور إسـتبـاقي اسـتـشـرافـيـة 
والســـيــمـــا في ظـل الــتـــطــورات
كن الدولية واالقليمية  وكيف 
ــشــهـد ان تــؤثــر عـلى الــواقع وا

الــســيـاسي الــعــراقي . وهــذا مـا
أريـــد ان اشــــارك بـه شــــعــــبــــنـــا
وقـيـاداتـنـا الـسـيـاسـيـة والـنواب
ـوقـرين وقـد تـوصلـت وفريـقي ا
ـر االن الـعــلـمي الى ان الــعـالم 
ـــرحــلــة الـــتــحــوالت الـــدولــيــة
الكبرى  واالحداث االخيرة التي
نـشــهـدهـا تــنـذر بـبـدايــة مـرحـلـة
الــــصـــراعــــات واالنــــشــــقــــاقـــات
والتـغوالت الـدوليـة واإلقلـيمـية .
ــرحــلـة بــزيـادة وتــتـصـف هـذه ا
حــجم الــتـوتــر وتــزايـد اخملــاطـر
االمـــنــــيـــة الـــتي تـــقـــوض اسس
النظام الـدولي . وتشير االحداث
ـــيــول لـــدى بــعض عـــلى بــروز ا
االطراف الـدوليـة لـتبـني سيـاسة
جـديدة يـأكل فـيه الـسمـك الكـبـير
الــــســــمك الــــصــــغــــيــــر إن صح
الــــتــــعــــبــــيــــر. وهــــذه االحــــداث
والــتـفــاعالت سـوف تــعــمل عـلى
تــــــــســــــــريـع وقــــــــوع االزمــــــــات
االقتصادية الـتي كانت متوقعة 
كما تشيـر الدراسات إلى مخاطر
وحتـديــات صـحـيـة جــديـدة غـيـر
نظور). ستقـبل ا مسبوقـة في ا
واضــــاف إن (تـــلـك الـــتــــطـــورات
ســوف تـعــمل عــلى زيـادة أعــبـاء
الـتحـديـات الـقـائمـة وإسـتـحداث
ـنطـقة ـا يضع ا أخرى جـديدة 
والـعـراق خـصــوصـا عـلى طـريق
وبـشـكل غيـر إعـتـيـادي  فـإما ان
تتكاتف جـهودنا ونقود الـسفينة
ومن عــلــيـهــا بـأمــان نــحـو مــرفـأ

مـسـتـقــر وآمن أو نـسـتـمـر بـغـيـر
هــدى في بــحــر جلي تــتــقــاذفــنـا
أمـواجه من كل جــانب ). مـشـيـراً
رحـلـة الـتاريـخـية الى إن (هـذه ا
تتطلب منا أن ندرك بوضوح أين
نــقف اآلن وأيـن نــريــد ان نــكــون
وأين نــتـجه وقــد آن األوان لـكي
نبدأ بالـتخطـيط للمسـتقبل الذي
ـســتـقـبل الـذي يـرضي نـريـده وا
طـــمــوح شــعــبــنـــا والــذي يــلــيق
بـــحــضــارة وتــاريـخ هــذا الــبــلــد
ومــكـــونــاته). وقــال الـــبــيــان انه
(بــالـــرغم من حــجـم الــتــحــديــات
وتعـقيـداتهـا إال انني أرى فـرصة
تاريخية للعراق إلعادة بناء بيته
وترتيب أركـانه ليتـحول من بيت
مـــــــــشـــــــــتـت إلى بـــــــــنـــــــــيـــــــــان
وهـــذا يــــســـتـــوجب مــــرصـــوص

الــتــقــارب بــ مــكــونــات الــبــلــد
والـتـمـاسك والـتـمـسك بـبـعـضـنـا
بعـضـا وتقـويـة الروابط من اجل
منهل إقتصادي مزدهر ينهل منه
اجلـمـيع بـشـكل عـادل ومنـصف).
واضـاف ان (من أهم الـضـرورات
ــثل هــذا االنـتــقــال هـو االتــفـاق
عــــــلى جتــــــاوز الــــــصــــــراعــــــات
السياسية الداخلية بشكل سريع
والـعـمل عـلـى إخـتـيـار الـشـخص
االنسب لرئاسـة اجلمهورية ومن
ثم تـشكـيل مـجـلس وزراء متـمـيز
وتــامـــ األغــلـــبــيـــة الــواســـعــة
وتــــوافـق االطــــراف لــــدعــــمه في
مـجــلس الـنـواب مـن أجل اعـطـاء
فـــرصــة عــمل مـــســتــقــرة ألركــان
الدولـة فمـسـؤوليـة أمن وسالمة
الـعـراق تـقـع في أيـدي قـيـاداتـهـا
الـسيـاسـيـة). مشـدداً عـلى الـقول
انه (ومـن خـالل إســــــــتــــــــقــــــــراء
ـؤشــرات احلـالـيـة ـعــطـيـات وا ا
فــإني عــلى قــنــاعــة انه من خالل
كن لبلدنا برنامج ذكي ومبتكر 
ان يـتـجـاوز الـتـحـديـات الـقـائـمـة
ستقبل والقادمة وأن يكون في ا
القريب من ضـمن الدول الـعظمى
فـي الـــــعــــــالم اإلسـالمي. حــــــيث
أســـــعـى وفــــريـــــقـي عـــــلى وضع
اللمسـات األخيرة لتـقد خارطة
طــريق لــلـفــريق الــوزاري الــقـادم
ـــان مـن أجل ان يــــكـــون والــــبــــر
ــوذجـــا إقـــتــصـــاديــا الـــعـــراق 
نطقة). وإجتماعيا متميزا في ا
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وَجعُ  الكرام ِ على الفُؤاد ثقيلُ
...و عتاب دهـرٍ كم تراهُ يطولُ

ما ضرّ لوشَتمَ الظالمُ شموسَها
...أو نالَ من شُمّ األُنوفِ دَخيلُ

أو عابَ من فرطَ  الضّحالةِ جنمةً
..جٍرذ حقير في اجلُحورِ ضَئيلُ

َ رؤى اجلمالِ شُمُوخَها و الشّاتم
...ما ضارَ نخالً حاقد و عويلُ 

يشتاطُ قلبي كالنخيلِ حرائقاً
..يهوي صُراخاً و الدّموعُ تسيلُ

الله يا نخل الوفاءِ و رمزنا
..مَنْ جاحدوكَ مهجّن و عميلُ

لن يُحزنَ األرضَ الرَّؤومَ فُـراتها
..ما شطَّ عن ملفى الدّيارِ رذيلُ

هذا  العراقُ مدارُ الكونِ شهقتهُ
.... نخلُ اخملاضِ كواكب و فُصُولُ 

من صرخةِ العذراء هزّتْ نخلَنا
.... فإذا بعيسى ضاحك و جميلُ

حيث استوى اجلوديُّ نوحَ سفينةٍ
.. و تناثرتْ مرآى النجومِ حقولُ

إذ نحن ملحُ األرضِ نكهة فجرها
 و مخاضُ شمسٍ يشتهيهِ سبيلُ

ِ الكرامةِ بسمة يا نحنُ من ط
راحُ نزيلُ ....أنّى ارحتلنا فا

نحنُ اصطفاءُ اللهِ صفوةُ خلقهِ 
 ....و النّابحون مخلَّط و هَزيلُ
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وأصـــــيـب مـــــســـــتـــــودع نـــــفط في
فـاسـيـلكـيف في جـنـوب العـاصـمة.
ــركــبــات الــروســيــة كــمــا دخــلت ا
خــاركــيف ثــاني أكــبـر مــديــنـة في
أوكـرانيا وسمع دوي انفجار قوي
ديـنـة يـعـتـقد فـي وقت سابـق في ا
أنـه انفجـار انبـوب غاز وتـعرضت
ــنــاطق الــسـكــنــيــة في خــاركـيف ا
لــلــهـــجــوم وفــقــا لــهــيــئــة خــدمــة
ــديــنــة. و إجالء الــطــوار في ا
ـــــــــبــــــــاني الــــــــعــــــــشـــــــــرات من ا
الـسـكـنيـة.وقـتل سـتة مـدنـيـ على
األقـل في بـلـدة أوخــتـيـركــا شـمـال

شرق أوكرانيا.

عـضو دائم في مجلس األمن فضال
عن كــونـهـا دولـة كــبـرى مـسـؤولـة
تـفي دائـمـا بـاخالص بـالتـزامـاتـها
الـــدولــيـــة وتــلـــعب دورا بـــنــاء في
حــــمــــايـــة الــــسالم واالســــتــــقـــرار

.( ي العا
وفـتحت تـقريـبا كل جبـهات الـقتال
ــعـارك في فـي أوكـرانـيــا ودخـلت ا
امـس يـومـهـا الــرابع وعـلى الـرغم
ـاضية من الـتحـذيرات في الـليـلة ا
من أن كــيـيف سـتـتــعـرض لـهـجـوم
بـالـصواريخ الـروسـية ظـلت سـماء
ـدينة في حالة ترقب تخلله دوي ا
انـفـجـارات بـالـقـرب من الـعـاصـمة

أوكـــرانـــيـــا أو حــــتى خـــروجه عن
نـطـاق الـسيـطـرة ويـنبـغي حـمـاية
ــــــــواطــــــــنــــــــ سـالمــــــــة أرواح ا
ــتــلــكـاتــهم بــشــكل فــعـال دون و
حــدوث أزمــات إنــسـانــيــة واســعـة
الــنــطــاق) ولــفت الى ان (اجلــانب
الــصـيـني يــشـجع جـمــيع اجلـهـود
الـــدبــلــومـــاســيــة الــتـي تــصب في
صـالح التـسويـة السـلمـية لألزمة).
ومــــــضـى الـى الــــــقــــــول ان (بالده
تـــعــارض دائـــمــا الـــلــجـــوء عــمــدا
للفصل السابع في قرارات اجمللس
من أجـل السمـاح باسـتخـدام القوة
والــعــقـوبــات وبــاعــتـبــار الــصـ

الــعـسـكـريـة وإنه يــنـبـغي احـتـرام
ـعقـولة جلـميع الـشـواغل األمنـية ا
البلدان) وتابع انه (عقب اجلوالت
تتالية من توسع منظمة اخلـمس ا
حـلف شمال األطلسي شرقا يتع
ــشــروعــة أخــذ مـــطــالب روســيــا ا
بـشأن األمن بجديـة وحلها بـطريقة
مــــنــــاســــبـــة) واوضـح ونغ يي ان
(بــكــ تـتــابع تـطــورات الــقـضــيـة
األوكــرانـيـة والــوضع احلـالي هـو
شـيء ال تــــــــريـــــــد أن تــــــــراه ومن
الــــضـــروري أن تــــمـــارس جــــمـــيع
األطـــــراف ضــــبط الــــنـــــفس الالزم
لـلـحيـلـولة دون تـدهـور الوضع في
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اوكرانيون
يختبئون
بجوار مركبة
اثر قصف
روسي على
كييف

جــمـاهــيـريــاً بـعــد ارتـفــاع اعـداد
عتقلـ في السجون) واضاف ا
ــطـــالــبــة انه (ســـبق وان تــمـت ا
بــتـنــفـيــذ الـعــفـو مــراراً وتـكـراراً
ووضع ضـــــمن أهـم االولــــويــــات
الـســيـاســيـة الـتـي تـشـكــلت عـلى
اساسـها آخـر ثالث حكـومات في
الــعــراق وحتــديــداً عن االبــريـاء
الـذين قـبـعـوا في الـسـجـون زوراً
وبهتاناً وبوشـاية اخملبر السري
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خالد شيخ صديق احلسني

علي التميمي

ان (وانـغ يي يــوضح مــوقف بــكـ
بـشأن القضية األوكرانية من خالل
مجموعة نقاط هي  ان بالده تؤيد
بــقـــوة احــتــرام وحــمــايــة ســيــادة
ووحـــدة وسـالمـــة أراضي جـــمـــيع
ــقــاصـد الــدول وااللــتــزام اجلـاد 
ـتحدة وان ومـباد مـيثاق األ ا
مــوقـفـهـا ثـابـت وواضح ويـنـطـبق
عـلى الـقـضـية األوكـرانـيـة) واشار
ونـغ يي الى ان (الـصـ تؤمـن بأن
ـكن أن يـأتي عـلى أمـن أي بـلـد ال 
حـساب اإلضرار بأمن اآلخرين وال
ــكن ضــمــان األمن اإلقــلـيــمي من
خالل تعزيز أو حتى توسيع الكتل
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وزير رفـض عضـو مـجلس الـدولـة 
اخلـــارجـــيـــة الـــصـــيـــني وانغ يي
قــرارات مـــجــلس االمن بــالــلــجــوء
عــمـدا لـلــفـصل الـســابع والـسـمـاح
دون بـاستخـدام القوة والـعقوبات 
لــعـب دور بــنــاء لــلــحــيــلــولــة دون
تــدهـــور الــوضع في أوكــرانــيــا أو
حـتى خروجه عن نـطاق السـيطرة
داعـــيـــا الى تـــشـــجـــيـع اجلـــهــودة
الــدبــلــومــاسـيــة لــتــســويــة االزمـة
الـراهنة. وقال بيـان تلقته (الزمان)
امس مـن السفارة الصينية ببغداد
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عمـوم احملافظات) مؤكـدا ان (الشفاء بلغ   2544 حالة
وبواقع  15 وفاة جـديدة) مؤكدا ان (محافظة كربالء لم
تـسـجل اي اصابـة جـديدة بـالـفايـروس  بيـنـما تـصدرت
مـحــافــظـة الــديــوانـيــة مــوقف الـوفــيــات بـتــســجـيل ثالث
حــاالت). وتــابع ان (اكــثــر من  29 الف شــخص تــلــقى
ـنــتـشـرة ــضـاد في مـراكــز الـوزارة ا جـرعـات الــلـقـاح ا

ببغداد واحملافظات).
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رصـدت وزارة الصحـة امس  نحو  945 اصـابة مقابل
شــفـاء  2544حــالــة وبـواقع  15وفــاة جــديـدة. واوضح
ـوقف الــوبـائي الـيــومي الـذي اطــلـعت عـلــيه (الـزمـان) ا
امـس ان (عـدد الــفـحــوصــات اخملـتــبـريــة الــتي اجـرتــهـا
الوزارة لعـينـات مشتـبه اصابـتها بـالفـايروس بلـغت اكثر
من  11الـفـا  حـيث  رصـد اصـابة  945بـكـورونـا في



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

 dz«“ 5¹ö  ±∞ W —UA0 Èd c « ¡UOŠ≈ WDš ÕU$ bFÐ ‚dD « `²  …œUŽ≈

ÊUCŠ_UÐ rþUJ « ÂU ù« —«Ë“ ÊuK³I² ¹ WOLEŽ_« w U¼√
 ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

اء استـقبل اهالي االعـظمـية  زوار االمام مـوسى ابن جعفـر علـيه السالم  بتـقد ا
والطـعام في بـادرة وصفت بـأنهـا تعـكس طبـيعة نـسيج اجملـتمع وجتـسد الـتالحم ب
مكـوناته كافة. وتناقـلت مواقع التواصل االجتـماعي مقاطع فيـديو اظهرت (شباب من
اء والـغذاء لـلزوار العـائدين مـن اداء زيارة االمام الـكاظم اهالي االعـظمـية يـقدمـون ا
في ذكرى اسـتشـهاده ويـحمـلون الفتـات علـقت على صـدورهم كـتب علـيها أنـا سني

وأحب أخي الشيعي).

ــبـادرة بــأنـهـا فــيـمــا وصف مـدونـون ا
(تـعكس طبيعة نـسيج اجملتمع وجتسد
الــتالحم بـ مـكــونـاته كـافـة). واعـادت
ــرور الـعــامــة فــتح الــطـرق مــديــريــة ا
ركـبات  بعد ـغلقـة امام حركة سـير ا ا
انـتـهاء مـراسم ذكـرى احيـاء اسـتشـهاد
االمـام موسى ابن جـعفر عـليه السالم 
ـــشـــاركــة نـــحــو  10مـاليـ زائـر من
مــخـتــلف احملـافــظـات. وقــالت الـعــتـبـة
ـقـدسـة ان (عـدد الزائـرين الـكـاظـمـيـة ا
ـشاركـ بلـغ نحو  10مـالي زائر مع ا
ــديــنـة) أســتــمــرار تــوافــدهم صــوب ا
مــــؤكــــدة (جنــــاح مــــراســـيـم الــــزيـــارة
ــعــدة لــذلك). بــدوره  أفــاد واخلــطـط ا
مـصدر في قـيادة عـملـيات بـغداد بـعدم
تسجيل أي خرق أمني خالل الزيارة. 
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وقـــال ان (اخلــطــة االمـــنــيـــة اخلــاصــة
بــالــزيــارة الــرجـبــيــة مــســتــمـرة حــتى
انسحاب الزائرين من الطرق) وأضاف
انـه ( تـخــفـيف االجــراءات االمـنــيـة 
وعـــدم تــــســـجـــيل أي خــــرق أمـــني في
ؤمن زيارة الزيارة). وأحيت حشود ا
وسط اجــراءات أمـنــيـة اإلمــام الـكــاظم 
مـشددة واسـتنفـار خدمي وصـحي. كما
أعـلن محافظ بغداد محـمد جابر العطا
جنـاح اخلطة اخلدميـة اخلاصة بتأم

الـزيـارة. واكد في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امـس انه ( تـخـصـيص أكـثـر من مـئـة
عـجــلـة لـنـقل الـزائــرين كـذلك تـسـخـيـر
أكــثــر من 50 آلــيــة تــتـعــلق خــدمــاتــهـا
تـابعة) ـياه والـتنظـيفـات وا بـتوزيع ا
واشــار الى انـه ( الــتــوجـيـه بــدخـول
جـهـود إضـافيـة لـدعم أعـمال الـتـنـظيف
في مـدينة الكاظمـية  من خالل تسخير
ساندة كـابسات مديرية بلديات بغداد 
أمــانـة بــغــداد وجـهــودهـا فـي تـنــظـيف
ـدينـة) وتابع انه (جرى نـشر عدد من ا
ـــتـــريـــة عـــلـى مـــســارات احلـــاويـــات ا

الـزائـرين وتزويـد الفـرق الـبلـدية بـعدد
كـبــيـر من أكـيـاس الـنـفـايـات فـضال عن
الــــعــــمل مع الــــدوائــــر الــــبــــلـــديــــة في

التنظيف).
 وعــقــد رئــيس الــوزراء الــقــائــد الــعــام
سلحة مصطفى الكاظمي في لـلقوات ا
اجتماعاً بالقيادات األمنية وقت سـابق 
فـي مـقـر الــلـواء الـثــامن  لالطالع عـلى
خــطــة تـأمــ حــيـاء ذكــرى اســتـشــهـاد
االمـام مـوسى ابن جـعـفـر عـليـه السالم.
وقــال بـــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
زار مــديــنـــة الــكــاظـــمــيــة (الـــكــاظــمـي 
وأشــرف مــنـهــا عــلى اخلــطـة األمــنــيـة
حلـمـايـة الـزائـرين في ذكـرى اسـتـشـهاد
اإلمـــام الـــكـــاظم) واضـــاف ان (رئـــيس
الــوزراء عــقـد اجــتـمــاعــا مع الـقــيـادات
األمــنـيـة في مــقـر الـلـواء الــثـامن ضـمن
الــفـرقـة الــثـانــيـة لـلــشـرطــة االحتـاديـة
واســتـمـع إلى تـقــريـر مــفـصّل من قــائـد
عــمــلـيــات بــغـداد والــقــيـادات األمــنــيـة
واالســتـخـبــاريـة بـشــأن تـنـفــيـذ اخلـطّـة
األمــنـــيــة لــذكــرى اســتــشــهــاد اإلمــام)
مـوجها (بـتأم كل مسـالك الطرق التي
يــتــوجه من خاللــهـا الــزائـرون بــاجتـاه
ــديــنـة) مــشـددا عــلى (أخــذ احلـيــطـة ا
واحلــذر لــتــجـنـب أي خـروقــات أمــنــيـة
يـسعى إلـيها أعـداء العراق). فـيما وجَّه
رئــــيـس مــــجــــلس الــــنــــواب مــــحــــمــــد
احلــلـبـوسي الــيـوم األحـد تــعـزيـة إلى
الـــشــعـب الــعـــراقي والــعـــالم اإلسالمي
بــذكــرى اســتــشــهــاد اإلمــام مــوسى بن
جـعـفـر عـلـيه الـسالم. وقـال احلـلـبوسي
في بــيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس (نـعـزي
األمّــتـ الــعـربــيـة واإلسالمــيـة وأبــنـاء
الـشعب بذكـرى استشـهاد اإلمام موسى
بـن جـــعـــفــــر الـــكـــاظـم عـــلـــيـه الـــسالم
مــسـتـذكــرين قـيم احلــلم والـصــبـر عـلى
ـــبـــدأ الــتي ـــكـــاره والــثـــبــات عـــلى ا ا
انـتهجـها آل بيت رسول الـله وصحابته
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عند جتـوالي في متحف الكاتب والفيـلسوف والفنان جبـران خليل جبران الذي تربع
على سفح جبل يـعلو البحر بألف وخمسمائة متر  قريبا من منزله في منطقة بشري
 ومـن نافـذة صـغـيرة تـتـوسط بـ صـالـة عرض لـوحـاته وكـتـبه وغرفـة نـومه ومـكـتبه
الذي دون فيه حـكمه عبر فـنون تمتـد من القصة والـشعر الى الرسم والـفلسفة  من
تمـردة  ومن النبي الى حـديقته  رأيت ظـله يخطو تكـسرة الى األرواح ا األجنحـة ا
ببطء من سريره الى شباك مطل على واد عميق يتصاعد منه ضباب خفيف  اختلط
لونه الرمـادي بلون الـقرميـد األحمر الـذي يغطي بـيوت بشري  ومع انـه يحدق بذلك
الـوادي  مـتـكـئـا بذراعـه األيسـر عـلى اجلـدار  لـكـني متـيـقن بـأنه ال يـرى شـيـئا من
الــذي أمــامه  بـل يــتــجــول في دواخـــله من زقــاق آلخـــر  وفي كل مــرة أزوره وفــاء
حلـكـمتـه التي تـمـثـلت مـآسـيـنا بـالـوجـيـز من الـعـبارات  وكـأنـهـا نُـحـتت من حـجر ال
يــغـيـرهـا زمــان او مـكـان  عـنــد جتـوالي سـمـعـت ظـله يـهـمـس  فـالـتـفت الـى تـمـثـاله
ـتحف  أبـصرت حـركة في شفـاهه  او هكـذا بدا لي  قال : (( النـصفي في باب ا
إذا شعرت باحلاجة إلى يد دافئة فأمسك بيدك األخرى ))  اقشعر بدني وارتسمت
ابتسـامة حزينة على وجهي الذي رأيته شاحبا في مرآة صغيرة عند مدخل الغرفة 
وحال نفـسي يقول : هذا ما لم ندركه بـعمق بعد  بالـرغم من تداول ألسنتـنا العربية
ان الفالح الـذي يجـد كنزا لـقولك الـذي مضى علـيه ما يـقرب الـقرن  لم يتـملـكنـا ا
ان بـأنفسنا  لـذا ترانا نهبا لـلهزائم  مع اننا اينما حـفر  ما يعوزنـا يا سيدي اال
ورثنا مـا تتحسر علـيه الشعوب من حولـنا  تاريخ له من البـريق ما يخطف األبصار
 فـتــلك سـومـر وبـابل وآشـور  وهـؤالء أئـمـتــنـا من الـنـجف الى سـامـراء  وذاك أبـو
ـستـنصـريـة  أليس غـريـبا أال تـؤمن امة درسـة ا حنـيفـة الـنعـمـان والكـيالني وتـلك ا

بنفسها  ولها كل هذا اإلرث .
مرة يا جبران وقفت على جسر يربط رصافة بغداد بكرخها  وأظنك تعرفهما  رغم
ا تـكون قـد نسـيت  أتذكـر ما قاله انك عـشت كثـيرا من عـمرك في بالد الـغربـة  ر
ها ب الرصـافة واجلسر )) ? فساءني شاعرنـا العباسي علي بن اجلهم (( عـيون ا
ما وصلت الـيه بغداد من ترد  لـيس وقفا على أمـر بعينه  بل طـال كل شيء  فبعد
أن كـانت جنمـا متأللـئا في سـمـاء االنسـانيـة  صارت في مـؤخرتـها  وجـميـعهم وال
أسـتـثـني أحـدا مـنـهم  كـانـوا سـبـبـا في ذلك  من الـذين نُـعـتـوا بالـعـمالء الى الـذين
ناضل وصوال للمجاهـدين  أطفأوا أنوارها  فاذا بها ليل بهيم  سموا أنفـسهم ا
ـها أرملة في زهـو شبابها  واذا وسرقوا بـهجتهـا فاذا بها أنـ وحسرات  واذا با
بـالـعيـون ذابـلة  شـغلـوهـا بالـتـافه من االمور  بـعـد أن بنت لـلحـكـمة بـيـتا  لم تـسلم
الكرخ والـرصافة ال من الذين ادعـوا الليبرالـية  وال الذين تشـدقوا بلم شمل االمة 
صـاحف والسـجاجـيد . فـبلغ بـنا اليـأس مبـلغـا  وحرنـا أي فكر وال الـذين تأبـطوا ا

جنّربه  تدهشنا حالوة فكرهم  لكنه في مائدة الطعام حنظال قاتال . 
سك يدنـا االخرى الدافـئة  بل أمسكـنا بأيـدي الغير  بل كل ذلك حدث  ألننـا لم 
وارتـمـيـنـا في أحضـانـهم  وكـأنهـم أم حنـون  وصـرنـا ال نقـول شـيـئا قـبل االلـتـفات

نحوهم  نستقرأ ما تقوله الوجوه وان لم تنطق به الشفاه . 
ـان بالـنفس  لـقد بُـحت أصـواتنـا من الـصراخ : الـوقوف بـوجه اخلـطوب يـراد له ا
وثـقـة بـاالخـوان  فـاألرض لم يـحدث أن مـيـزت بـيـنـنـا يـوما  ايـنـمـا فـلـحـنا
اخضّر زرعنا  لكننا لم نستلهم درسا من حكمة األرض  وال
عـبـرة من فيض الـسـماء الـتي لم تـمطـر مـاء  بل أمطـرت نبال
وسمـوا  أرادت بها أن يكون خلـفاء األرض عادل والناس
احـرارا  فـمــتى تـخـرج أيــديـنـا من كــفـوف اآلخـرين او من

اجليوب?. 
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(الـتــحـريـريـة) اعـتـبـاراً من يـوم الـسـبت
ـــوافق  2022 / 5 / 14 وتـــنــتــهي يــوم ا
االثــنـ  2022 / 5 / 23 و يــــكـــون يـــوم

السبت من ضمن أيام االمتحانات).
وقـالت أن االمـتحـانات الـعـامة الـوزارية
رحـلة االبتـدائية (الـبكلـوريا) ستـكون  ا
(الـــصف الــســادس االبـــتــدائي) : تــبــدأ
االمـتحانات العامة الوزارية (البكلوريا)
وافق / 19  اعـتـباراً من يـوم اخلمـيس ا
ـرحلة عـلن. وا  2022 / 5وفـق اجلدول ا
ـتـوسط) : ـتـوسـطـة (الـصف الـثـالث ا ا
تـبـدأ االمتـحانـات الوزاريـة (البـكلـوريا)
اعــتــبـاراً من يــوم االحـد 2022 / 5 / 29 
ـرحلة عـلن. فيمـا تعلن ا وفق اجلـدول ا
اإلعـداديـة / الصف الـسادس (االحـيائي
هني) والـتطـبيقي واالدبي والـفنـون وا
الحـقـاً بعـد التـنسـيق مع وزارة الـتعـليم

العالي والبحث العلمي.

كــــاآلتي أوالً - جتــــري االمــــتــــحــــانـــات
الـنـهـائـيـة لـلـمـرحـلـة االبـتـدائـيـة (الـدور
ـنــتـهــيـة وفق األول) لــلـصــفــوف غـيــر ا
اآلتي: تـبـدأ االمـتـحـانات الـشـفـهـيـة قبل
أسـبوع من بـدء االمتـحانـات التـحريـرية
واثـــــنـــــاء الــــدوام الـــــرســـــمي وتـــــبــــدأ
االمــتـحـانــات الـنــهـائـيــة (الـتـحــريـريـة)
وافق / 5 / 9 اعـتـبـاراً من يـوم االثـنـ ا
 2022 وتـــنــتــهي يــوم االثــنــ / 5 / 16
 2022 ويــكــون يــوم الــســبت من ضــمن
أيــــام االمـــــتــــحــــانــــات).  وأضــــافت أن
إ(مــتــحـانــات نــهــايـة الــكــورس الــثـاني
ـــتــوســـطــة لـــلــمـــرحــلـــة الـــثــانـــويــة (ا
ــنـتـهـيـة واالعــداديـة) لـلـصــفـوف غـيـر ا
جتــري وفـق اآلتي: تــبــدأ االمــتــحــانـات
الــــشــــفـــهــــيــــة قــــبل أســــبـــوع مـن بـــدء
االمـتـحـانـات الـتحـريـريـة واثـنـاء الدوام
الـرسـمي. وتـبـدأ االمتـحـانـات النـهـائـية

ـكـانـتـهم وعـيــهم الـعـام فـيـمـا يـتــعـلق 
الـوطـنيـة والـدوليـة كـمواطـنـ في عالم
واسـع له مصـالح مـشتـركـة. هذا اإلدراك
يــخــلق جــوا مـن الــثـقــة والــتــعــاون في
اجملــتــمـع. يــعــزز الــتــعــلـــيم الــتــنــمــيــة
االقــتـصــاديـة وبــالـتــالي يـزدهــر الـوطن
ويـــلــعـب افــراده دورهم فـي الــتـــنــمـــيــة
الـوطـنـيـة الـشـامـلـة).  عـلى صـعـيـد آخر
أعــلــنت وزارة الــتــربــيــة  عن مــواعــيـد
االمــتــحـانــات الـنــهــائـيــة (الـدور األول)
لـلمـرحلة االبـتدائيـة وامتـحانات (نـهاية
الــكـورس الـثـاني) لــلـمـرحـلــة الـثـانـويـة
ـنـتـهيـة واالمـتـحـانات لـلـصـفـوف غيـر ا
نـتهية الـعامة (الـدور األول) للصـفوف ا
لـلمراحل الـدراسية كـافة للـعام الدراسي

للعام ذاته.
 واوضـحت الـوزارة في بـيـان ان (مـوعد
ـراحل ســتـكـون االمــتـحــانـات جلـمــيع ا

ــنـاهج نـظـام االمـتــحـانـات الـفـسـاد ا
الــتــلـقــ والـتــفــكـيــر الـنــقــدي الـغش
دمج والـتعلـيم االلكتـروني والتعـليم ا
ـعـلـمـ و تـعـليم والـتـعـلـيم الـزائف وا
ـعـلمـ واهـميـة الـقراءة ويـتـتبع كل ا
مــوضــوع من خالل االوضــاع الــراهــنـة

عاصرة".  واالجراءات احلكومية ا
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ه للكتـاب اضاف الربيعي أن وفي تـقد
(الــتــعـلــيم هــو الـطــريق إلى الــتــنـمــيـة
الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــطـــور االقـــتـــصـــادي
واالجـــتـــمـــاعي. انه يـــخـــلق الـــشـــعــور
ـسـؤولـية بـ الـنـاس وعـلى أساس بـا
الــتــعـلــيم ال يــدرك الــنـاس واجــبــاتـهم
فــحـسـب بل ويـعــرفـون أيــضـا كــيـفــيـة
حتـقـيق حقـوقهم الـوطـنيـة واجملتـمعـية
والـفـرديـة. يتـمـثل أحـد أهداف الـتـعـليم
فـي تــمــكــ الـــنــاس من خـالل تــعــزيــز
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صــدر حـديــثـا عن دار لــنـدن لــلـطــبـاعـة
والنشر كتاب قضايا التعليم في العراق
لــلــدكــتــور مـحــمــد الــربــيــعي االســتـاذ
ـتمرس في جامعـة دبلن ورئيس شبكة ا
الـعلـماء الـعراقـي في اخلـارج (نيـسا).
وكـتب الربـيعي في مقـدمة الكـتاب: "هذا
الــكــتــاب مــحـاولــة لــدراســة ســيــاسـات
الـتعـلـيم في العـراق بطـريقـة نقـدية عـبر
مـقـاالت ظـهـرت في الـصحـافـة الـعـراقـية
ومـواقع التواصل االجتماعي في الفترة
من  2010ولـغايـة اليوم. يـناقش الـكتاب
شـاكل ـنـطـقـيـة  بـالـتـفـصـيل األسـبـاب ا
الـتعلـيم وعمـلية الـتخطـيط له. إنه يوفر
سـيـاقـا اجتـمـاعـيا سـيـاسـيا لـسـيـاسات
الـتـعـليـم لفـهم اسـبـاب تـدهور الـتـعـليم.
وضـوعـات الـرئيـسـية يـخـتـار الكـتـاب ا
ثال في سـياسات التعليم على سبيل ا
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األطـــهــــار) مـــشـــيـــدا بـ (دور الـــقـــوات
األمـنــيـة بـجـمـيع صـنــوفـهـا في تـوفـيـر
احلـــمـــايـــة لـــلـــزائـــريـن الـــوافـــدين من
احملــافــظــات والــعــاصــمــة  واجلــهـات
اخلـدمية والـطبيـة السانـدة التي تسهم

في توفير خدماتها جلموع الزائرين).
UOKŽ q¦

مـن جـانــبه  قــدم رئــيس اجلــمــهــوريـة
بـرهم صـالح  في بيـان امس (التـعازي
إلـى الـشـعب وإلى األمــة اإلسالمـيـة في
ذكـرى اســتـشـهـاد اإلمـام) مـؤكـدا انـهـا
ُثل الـعليا (مـناسبـة عظيـمة الستلـهام ا
الــتي ضـحى من أجـلــهـا اإلمـام الـكـاظم
وآل بــيـته األطــهـار وحتــمّل الــصـعـاب
بــصـبـر واإلصــرار عـلى نـصــرة مـبـاد
احلـق والــعــدالــة واإلنــســانــيــة ورفض
الــظـلم واالضــطـهــاد). ووفـرت مــديـريـة
الـهـنـدسـة الـعـسـكـريـة الـتـابـعـة لـهـيـئـة
احلــشـــد الــشــعــبـي عــشــرات اآللــيــات
ـياه الـصاحلـة للـشرب لدعم احملـملـة با

ودية الى واكب اخلدمية في الطرق ا ا
الــكــاظــمــيـة.ويــأتي ذلـك بـالــتــزامن مع
حـملـة لرفع النـفايات من طـريق اجلسر
ـدينة إضافة الـدوار الى بوابة مدخل ا
الـى فــــرق اخـــــرى في شـــــارع احملــــيط
وصـوال الى الـعـتـبـة. وواصـلـت حـشود
دينة إلحياء الـزائرين مسيرها صـوب ا
ذكـرى اسـتـشـهاد اإلمـام . وقـال الـوكيل
اإلداري لـوزارة النقل حـازم راضي لفتة
إن (الــوزارة شـكـلت قـبل الـزيـارة غـرفـة
عــمـلـيـات إلدارة عــمـلـيـة نــقل الـزائـرين
و الـتـنـسـيق مع عـمـلـيـات بـغداد من
أجـل الــــعــــمل وفق خــــطــــة مــــحــــددة)
واضـــاف انه ( تــقــســيـم الــعــمل بــ
شــركـات الـوزارة اخملـتــلـفـة) وتـابع ان
ـــــشــــاركــــة في (الــــوزارة دأبـت عــــلى ا
الـــزيــارة من أجل انـــســيــابـــيــة حــركــة
الــزائـرين وضــمـان وصــولـهم من خالل
مــركـبـات الـنـقل اخلـاص لــتـنـقـلـهم الى
الــسـاحــات ومن ثمَّ تــنـقــلـهـم الى مـحل

سـكـنـاهم" مـشـيـراً الـى أن "هـنـاك خـطة
بــديـلــة طـارئــة ألي وضع اســتـثــنـائي)
ولــفت الى ان (عـدد احلــافالت الـتــابـعـة
سافرين والوفود لـلشركة العامة لـنقل ا
بـلغ  400 حـافـلة من ضـمنـها  80حـافـلة
شـاركة في اجلهد االسـتثنائي لـغرض ا
و 320 تــعــمل بــشــكل فــعــلي عــلى نــقل
الـــــزائــــرين) ومـــــضى الـى الــــقــــول أن
(الـوزارة تـشـارك أيـضـاً بــنـحـو  25ألف
عــجـــلــة صــغـــيــرة لــنــقـل الــزائــرين من
الــسـاحـات الــعـامـة واخلـاصــة وبـشـكل
مــــجـــــاني). كــــمــــا اصــــدرت الــــوزارة 
تـوضـحـاً للـزوار الـوافـدين عـبر مـنـطـقة
ان ساحة االعـظميـة باجتاه الكـورنيش 
الــدالل هي مـنــطـقــة قـطع امــني وضـمن
االجــراءات واخلـطط االمــنـيــة اخلـاصـة
بــتـــأمــ الــزيــارة. واكــدت الــوزارة في
بــيـــان ان (جــهــد الــوزارة بــعــد الــقــطع
ومــكـان الــقـطع مـن صالحـيــات الـقـوات
األمـــــنـــــيـــــة) ولــــفـت الى ان (مـالكــــات

ـتـمـثـلـة بـالـشـركـة ا وبـاصـات الـوزارة 
سـافرين والـوفود كـافية الـعامـة لنـقل ا
ـليـونـيـة لـلزوار من وتـغـطي اجلـمـوع ا
مـخــتـلف مـحـاور الـقـطـاعـات االمـنـيـة)
وتـابـع البـيـان ان (اكـثـر من 320 بـاصـا
مـخـتلـفـة السـعـة طابق وطـابـق تـعمل
حـالـيا لـتأمـ نـقل الزوار الـوافدين من
وهـنـاك جـهـد والى مــديـنـة الـكـاظـمــيـة 
احــتــيـاطي يــبــلغ اكــثـر من مــئــة بـاص
حتــســبـا لــسـاعــات الــذروة  لـلــزيـارة).
وأكـدت محافظتـا النجف والبصرة  أن
يـوم غد سيكـون دواماً رسميـاً بالدوائر
احلـكومية.وقال بيان الدارة احملافظت
ان (يـوم غـد سـيـكـون دوامـاً رسـمـياً في
الـــدوائــر احلــكـــومــيــة كـــافــة). وكــانت
مـــحـــافــظـــات بـــغــداد وديـــالى وواسط
ـثـنى وذي قار والـديـوانـيـة وكـربالء وا
قــد اعــلــنـت تــعــطــيل الــدوام الــرســمي
ـناسبة ذكرى استشهاد اإلمام الكاظم

عليه السالم.

“U¹—…∫ زوار اإلمام الكاظم يؤدون مراسم ذكرى اإلستشهاد

ـــــوقــــراطـي "هــــراء" وإن مـــــؤسس د
فـيـسبـوك مايك زاكـربرغ "اعـتاد الـقدوم
إلـى الـبــيت األبــيض" والــتــذلل له.وفي
إشــــــارة إلى احــــــتــــــمــــــال تـــــرشــــــحه
لـالنتـخـابـات الـرئـاسـية في 2024  قـال
تـرامب "فعلـنا ذلك مرتـ وسنفعل ذلك
مـــرة أخـــرى" مـــؤكـــدا مـــا يـــكـــرره من
انــتـصـاره عــلى بـايـدن في انــتـخـابـات
2020. لــــكــــنه لم يــــحــــدد مــــا إذا كـــان
ســيـتــرشح شـخــصـيـا لــتـحــدي بـايـدن
ــؤتــمـر مــجــددا. وعـادة يــكــشف هـذا ا
الـــذي يــعــد أكـــبــر جتــمع مـــحــافظ في
الـبـالد اخلـطـوط الـعـريـضـة خلـطـوات
ـقبـلة. وكان اجلـمهـوري في األشـهر ا

ــنـــتــظـــر أن يــضع تـــرامب "رؤيــة مـن ا
ـنـظـم مـسـتـقـبلـيـة ألمـيـركا" حـسب ا

بـــيــنـــمــا يـــعــسى اجلـــمــهـــوريــون إلى
اسـتعادة السيطـرة على الكونغرس في
االنـتخابات النصـفية التي ستجرى في
تـــشـــريـن الـــثـــاني. لـــكـن بـــدال من ذلك
ــــته في حتــــدث بــــإســــهــــاب عـن هــــز
انــتـخــابـات  2020 وادعــاءاته الــكـاذبـة
بـأنها سرقت منه بسبب عمليات تزوير
عـلى نـطـاق واسع.  وحـث احلـشد عـلى
"الـــكــفـــاح بــكـل مــا أوتـــوا من قــوة" أو
مـــواجــهــة تــدمـــيــر بــلـــدهم.وكــان هــذا
ــا صـرح به خالل اخلــطــاب مـشــابـهــا 
ــبـــنى اقـــتـــحـــام حـــشــد مـن مــؤيـــديـه 

بــعــيــدا عن األنــظـار إلى حــد كــبــيـر ال
يـتـرك االسـتقـبـال احلمـاسي الـذي لـقيه
تـرامـب مـجـاال لـشك كـبـيـر في هـيـمـنـته
ـستـمرة على احلـزب اجلمـهوري على ا
الـرغم من إجـراءات لـعـزله مـرت خالل
واليـتـه الـرئـاسـيـة الـوحـيـدة عـلى رأس
الـبالد.وردد احلـشد الـكبـير من مـؤيديه
الـذين اعتمـروا قبعـات حمراء هـتافات
مـن بينها "أربع سنوات أخرى" و"إعادة
عـظــمـة أمـيـركـا". وقـد صـفـقـوا بـحـرارة
ـتيقّظ" عـندمـا انتقـد ترامب "الطـغيان ا
و"ثــقــافــة اإللــغــاء".كــمــا حــيــا احلــشــد
بـحـمـاس ترامب ( 75عـامـا) عـنـدمـا قال
ــوقـراطي بـأنه إن "إدعــاء" احلـزب الـد

الـكـونـغـرس (الكـابـيـتـول) في الـسادس
مـن كــانـون الــثــاني 2021. وقــد عــوقب

بإجراءات عزل للمرة الثانية. 
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وجـــاء خــطــاب تــرامـب بــيــنـــمــا كــانت
الـصـواريخ الـروسيـة تـقـصف ضواحي
كـيـيف في أزمة مـتـصاعـدة حتولت إلى
ؤتـمر. مـوضـوع رئيـسي لـلنـقـاش في ا
ووصـف تـــرامب الــــرئـــيـس احملـــاصـــر
ــيــر زيــلـيــنــســكي بــأنه "رجل فــولــود
شــجـاع" مـدعـيــا أن الـزعـيم األوكـراني
سـاعـد في تـبـرئتـه من الفـضـيـحـة التي
أدت إلـى إطالق إجراءات عزل ضده في
ـرة األولى. وخـالل واليـته الـرئـاسـية ا

ـتـحـدة)-(أ ف { اورالنــدو (الـواليـات ا
ب) - خــرج دونــالــد تــرامب من عــزلــته
الـســيـاسـيـة الـسـبـت لـيـهـاجم الـرئـيس
األمــيـــركي جــو بــايــدن وحــلف شــمــال
األطــلـــسي بــســبب األزمــة األوكــرانــيــة
وتــكـــرار مــزاعم عن انــتــخــابــات 2020
الـــتـي يـــؤكـــد بال دلـــيـل أنـــهـــا ســـرقت
مـــنه.وجــاءت تــصــريـــحــات تــرامب في
خـطــاب ألـقـاه أمـام الـقـاعـدة الـشـعـبـيـة
للجمهوري في اللقاء السنوي "مؤتمر
" في مدينة الـعمل السياسي للمحافظ
أورالنـــدو بـــواليــة فـــلـــوريـــدا.وأمــضى
ترامب  86دقـيقة في إعـادة صياغة عدد
من الـــعـــبـــارات الــتـي تـــثــيـــر حـــمــاس
مـؤيـديه مهـاجمـا "الـيسـار الراديـكالي"
و"حـملة االضطـهاد" ضده.وبيـنما كانت
انـفـجـارات هـائـلـة تـدوي في الـعـاصـمة
األوكـرانيـة كيـيف رأى ترامب أن سبب
الـغزو الـروسي لهـذا البـلد هـو "ضعف"
ـير بـايـدن وأشـاد بفـكـر الرئـيس فالد
.وقـال وسط تـصــفـيق حـار "كـمـا بــوتـ
ـروعة ما يـعرف اجلـميع هذه الـكارثة ا
كــــانت لـــتــــحـــدث لــــو لم يـــتـم تـــزويـــر

انتخاباتنا".
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وأضـــاف أن حـــلف شـــمـــال األطـــلـــسي
يـتـسم "بعـكس الذكـاء" لفـرضه عقـوبات
عـــلـى روســـيـــا بـــدال من الــــعـــمل عـــلى
"تـدمـيـرهـا - عـلى األقل نـفـسـيـا".وتـابع
شـكلة الـرئيس األمـيركـي السابـق أن "ا
ال تــكـمن في أن بـوتـ رجل ذكي وهـو
ـشكلـة احلقـيقـية هي أن بـالطـبع ذكي ا
قـادتنا أغبياء جـدا".وبعد عام من بقائه

ــسـاعــدة الــعـســكــريـة حــجب تــرامب ا
احلـيـوية عن الـدولة احلـلـيفـة للـواليات
ـتــحـدة في مـحـاولـة لم جتـد لـلـضـغط ا
عـلى زيـليـنـسكـي من أجل التـحـقيق في
اتـهـامـات بـالـفـسـاد لـعـائـلـة بـايدن قـبل
ــتـحــدثـة انــتـخــابـات  2020 . وقــالت ا
ـوقراطـية بـاسم الـلجـنـة الوطـنـية الـد
أدونـا بيل "بـعدمـا أمضى أربـع سنوات
في إضـعـاف أوكـرانـيا اعـتـلى الـرئيس
ــنـصــة في مــؤتـمـر ــهـزوم ا الــسـابق ا
ـشـ احملــافـظــ لـيـضــاعف مـديــحه ا
لــبـوتــ بـيــنـمــا يـحــاول األوكـرانــيـون
األبــريـاء حـمـايـة أنـفـســهم من الـقـنـابل

والصواريخ" الروسية.

يا كاظم الغيظ الصبورأعينني 
فقصيدتي موالي فيك تقوم
تبقى تصلي قائماً وتصوم

أما الظالم فصار نوراً ساطعا
يستغرب السجان ح يقوم

فيرى بك األنوار حولك شعشعت
اجملد فيك وفي النبي قد

هو جدك اخملتار كان منوراً
الله أودع فيكم التعظيم

وأبوك حيدرة العظيم بفضله
قد شاد في الدين احلنيف علوم
عندي ألهل البيت روح مفعم

فبهم أعيش وذكرهم عندي جرى
فوق اللسان ثم الفؤاد متيم
آيات ذكر الله فيهم أنزلت

صلوا على آل النبي محمد
واًمشوا على نهج النبي وسلموا
فبهم تعيشوا في احلياة بفضلهم
وغدا جتوز من العناء وتسلموا
أما أنا فكل شعري هواكم
ا اللؤلؤ فيه أنتظم كأ

أربيل
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أوكـرانـيـا انـتـهـكت حـقـوق االنـسـان في دونـبـاس وشـبه جـزيـرة الـقـرم  واضـطـهدت
ومـنعت الـتحـدث بالـلغـة الروسـية  وتـسعى الن تـكون االوكـرانيـ من اصل روسي 

في حلف الناتو الذي يهدد جارتها روسيا.
الـناتو لن يـتدخل امـيركـا لن تتـدخل..روسيا اسـتعـادت هيـبتهـا كدولـة كبـرى وبوت
نافس القوي المريـكا اقتصاديا يتصرف كـقيصر شابـكا كف يده بكف يد الصـ ا

وصحيا وعسكريا وتكنولوجيا
ـا دمـرته مـن قـواعـد عـسـكـريـة ومـطـارات ورادارات وو.. بل ان روســيـا لن تـكـتـفي 
هـدفها الـنهـائي هو اسقـاط حكومـة زيلـينسـكي التي اتـهمتـها بالـنازية
وسيـتم لها ذلك في شهر سواء بقـوات روسية او بقطعات من
او بعزلـها ومحـاصرتـها واستـسالمها في اجليش األوكـراني
النهـاية حتى لـو اضطر اهـلها الى حـرب عصابـات..وسيبقى
العالم جـمهور مـشاهدين..يتـفرجون عـلى تراجيديـا اوكرانيا

كما تفرجوا من قبل على تراجيديا العراق.

بغداد
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مـا يجري في أوكـرانيـا بدأ عشـية إنهـيار جدار بـرل وعـدم إيفاء الـناتو بـإلتزامـاتها
وصل األمر إلى أوكرانيا. في نشر األسلحة والحقا أيضا

#احلربليسفيها_منتصر 
من يـصفق مـؤكـد غـير سـوى من يـراقب ويـتحـ الـفـرص
تـفــاهــة اإلخـتــيـار غـبــاء الـســاســة وسـاســة الــغـبــاء ذكـي

وإختيار التفاهة.
{ عن مجموعة واتساب



سـاكـ وعنـفوان الـتـحدي يـنبت االسى ويـزرع في قـلوب الـناس بـ سلـة ا
رغوب احلـرب وجاءت حرب اخلواطر ب روسيا واوكـرانيا وقبل التحدي ا
اذا خـلع بوت ساعـته من معصم يده من بـوت البد أن نسـأل سؤال غريب 

اثناء اجتماع اجمللس القومي الروسي? 
قـبل االجتياح بـيوم واحد في البـدء لم اعرف التفـسير لكن احلـليم بي انتبه
ة ألهل الشرق توحي بـأن بوت جاهز للحرب وان ساعة يـبدو أنها عادة قد
الـصفر قد دقت كـما انها رد صـريح على االدعاءات اليـومية االمريـكية التي
كـانت حتـدد تـوقيت شـن روسيـا احلـرب عـلى اوكـرانـيا واخـتـار بـوتـ قـاعة
وسـام سانت كـاتـرين بـالكـرمـل لـعـقد اجـتـمـاع اجمللس في إشـارة واضـحة
السـتـرجـاع امـجـاد االمـبـراطـوريـة الـروسـيـة ولـكن اعـتـقـد ان قـضـيـة اخلـلع
لـلساعة جزء من اخافة االعداء او من حواليه من شعبه إذ أن عدم االكتراث
بـالوقت دليل قـاطع إلظهار الـقوة وان زمن احلرب لن يـطول وما هي اال ايام
وتـسـقط اوكـرانـيـا قـلت في نـفـسي مـسـاكـ هـؤالء االوكـرانـيـ الن تـذكـرت
مـأساتـنا في االحتـالل االمريكي لـلعـراق كنـا نبـكي ونصـرخ على بـلدنـا اكثر
من بـكاؤنا عـلى اهلـنا ومـجتـمعـنا بكـينـا عن العـراق وما زلـنا رغم أن موقف
اوكـــرانــيــا يـــخــتـــلف عن مـــوقف الــعـــراق وهــنـــا ال اراهم مــســـاكــ هــؤالء
فـهوم اجلـيواستـراتيـجي اوكرانـيا جزء ال يـتجـزأ من الدولة األوكـراني وبـا
الـــروســــيـــة الــــعــــظـــمـى واوكـــرانــــيـــا ارادت اخلــــروج عن هــــذا الـــســــيـــاق
اجلـيـواسـتـراتـيـجي يـشــبه نـوع من الـعـصـيـان إذ رأت روسـيـا انه نـوع من
اخلـيانـة العـظمـى فاالنـضمـام الى احللف االطـلـسي بالـنسـبـة لروسـيا يـعني
الـتـحـالف عـلـيهـا والـروس لـهم رؤيـة اسـتـشـرافـيـة الن اوكـرانـيـا لـهـا حدود
شـاسعة مع الروس وال تريد روسيا تكرار مـأساة لين غراد وروسيا تريد
ان تـوجه رسالة قويـة اللهجـة لألقاليم السـوفياتيـة ككل فيمـا تسعى الى خلق
احتـاد جديد يوازي في قـوته االحتاد االوروبي وتريد ان جتـعل من اوكرانيا
ن اعــتـبــر وأقــول ذلك من خالل مــشــاهـداتي لــفــيـديــوهــات عن هـذا عـبــرة 
الـصراع واسـتنـتـجت ذلك وفق اطالع للـسيـاق الـتاريـخي إذ ان بوتـ كان
ضابطا باخملابرات السوفياتية KGB يضع لكل حركة الف حساب ويندرج
ذلك ضـمن الـتأثـيـر الـنـفسـي وللـمـخـابـرات السـوفـيـاتـية وسـائل كـثـيـرة لـلعب
بـاألعصاب هم تاريخ بهذا االمر نـعم اخملابرات السوفياتـية لها صيت كبير
تــمــتــد جــذوره الى االن وعـلــيه مــاهي اال ســاعــات او ايــام قـلــيــلــة وتــسـقط
اوكـرانيا بوت ثعلب حركاته ليست عبثية أما بخصوص رفع العلم مقلوب
ـنطقـة او الدولة وإذا  رفع الـعلم مقـلوب في منـطقة مـعينـة معنـاها ان تلك ا
تـشهـد بالء كـبيـر وهـذا االمر مـتـعارف عـلـيه دوليـا وهـناك بـعض اإلشارات
كن قـلوب  الن  يـجب االطالع علـيها مـهمـة جدا مـثل مسألـة رفع العـلم ا
كن قرات مثل الفنادق ان يتم رفع العلم مقلوب باخلطأ لدولة ما  مثال في ا
ان يـسـبب ازمـة ديبـلـومـاسـيـة كبـيـرة وهـذا مـعـمـول به في كل الـعالـم يدخل
ضـمن الـبـروتوكـوالت الـدولـيـة إذ  وضع العـلم في اوكـرانـيـا بـوضع الـعلم
كن ذلك ألنهـا تشهد غزو. الـلهم يحفظ بالد الـعالم وان ال يتحطم مـقلوب و

ــزاج الــسـيــاسي ابــدا وهـنــاك فــيـلم االنـســان بــسـبب ا
ـقلوب الذي امـريكي يؤكـد كالمي على مسألـة العلم ا
اسـتـخـدمه بـوت حـ  غـزو اوكـرانـيـا يـا الـله ما
اقــسى احملــتل احملـتـل جـبــان مــا اقـبـح االحـتالل.
(ألحـظو حركة اصـابع بوت بـالصورة وهي إشارة

الى ان مدة سقوط اوكرانيا ستكون قصيرة).
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اســتـقـبـل مـحــافظ ذي قـار الــدكـتـور
ـيـاً مـحــمـد هـادي الـغــزي  وفـداً ا
ضم كالً من الـسفـير الـهـولنـدي لدى
ـثل االمـ الـعـام ونـائـب  الـعـراق 
ومـدير مـشروع اال تـحدة  لال ا
ـثـل مـنـظـمـة و ـائي  ـتــحـدة اال ا
االغـــذيــة والــزراعــة.بـــاالضــافــة الى
مــديــر مــنـظــمــة الــيـونــســيف مــديـر
مـنظـمـة الـهبـيـتـات  ومديـر بـرنامج
ـثل وضم الـوفـد ايـضاً   االغـذيـة 
ثل و الوكـالة الـسويـدية لـلتـنمـية 
ــتــحـــدة لألعــمــال عن دائـــرة األ ا

تعلقة باأللغام في العراق. ا
وقــال الــغــزي انه (بــحث مـع الــوفـد
اجنـــــــــاز  3مــــــــــشــــــــــاريـع ـي  اال
استـراتيـجيـة في احملافـظة  شـملت
مشـروع سـيـوفر  1060فـرصة عـمل
اضــافـة الى مــشـروع في احملــافـظــة
هن احلضرية تدريب الشباب على ا
ومشروع الشبـاب السومري الحياء

الصناعات التراثية).
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واشار احملافظ الى (تهيئة احملافظة
مـنـاخ مـنـاسب لـلـمـنـظـمـات الـدولـية
سيتم شاريع استراتيجية  للقيام 
الـــشــــروع بــــهـــا داخـل احملـــافــــظـــة
وســتــكــون لــهـا االثــر الــواضح في
عـمـلـيـة التـنـمـيـة الـتي تـشـهـدها ذي

قار).
واعــــلـن الــــغــــزي عن ايــــقــــاف 600
شخص يتـقاضى رواتب عـقود وهو

موظف حكومي.
وذكــر الـــغـــزي فـي بـــيــان تـــابـــعـــته
(الـزمـان) ان (نـتـائج الـوجبـة االولى
من الـــتــقـــاطع الـــوظـــيــفي لـــعـــقــود
ــشــاريـع اثــبــتت وجــود اكــثــر من ا

600 شخص قابل للزيادة يتقاضون
رواتب عقود وهم موظف حكومي

و التوجيه بايقاف تلك الرواتب).
واضـاف ان (الـعـدد الـذي  ايـقـافه
سيتم توزيـعه ب الوحدات االدارية
ستحق  الفتا الى تخصيص من ا
 100درجة منها الطالق حملة تهدف
اليـــــقــــاف االســـــتـــــغـالل من بـــــعض

للعوائل).
واعـلن الــغـزي    اكـمــال الـوجـبـة
الثـالـثة من مـشـاريع صـندوق اعـمار
ـشـاريع ماء ذي ذي قار واخلـاصـة 
قـــار بـــعـــد ارســـال الـــوجــبـــة االولى
اخلاصة بالبلديـات والوجبة الثانية

ديرية اجملاري  اخلاصة 

ـشـاريع الـتي  ادراجـها وقال ان ا
ــــاء لـــعـــدد من شـــمـــلت مــــشـــاريع ا
الـوحـدات االداريـة  وضـمن احلـاجة
الـفـعلـيـة لـلـمـدن ومتـطـلـبـات اخلطط
ـــعـــدة من قـــبل رؤســـاء الـــوحــدات ا
اضـــــافــــــة الى الــــــنـــــسب االداريـــــة 

رصودة . بالغ ا السكانية ووفق ا
وتــضــمـــنت الــوجـــبــة الــثـــالــثــة من

مشاريع صندوق االعمار :
انـشاء مـشـروع مـاء سـعة  1600م/3
سا لتغذيـة مناطق صوب اجلزيرة و
انـشاء مـشـروع مـاء سـعة  1200م/3
سـا لـتغـذيـة مـناطـق صوب الـشـامـية
وانـشـاء مـجـمع مـاء سـعـة  200م/ 3
سا لتغذية مناطق ال شاطي وانشاء

مــــجـــمع مــــاء ســـعـــة  100م/ 3ســـا
لــتـــغـــذيـــة مـــنـــاطق قـــرى ال ازيــرج
وجتهيـز مضخـات مختـلفة الـطاقات
في عـموم احملـافـظـة وجتهـيـز الـيات
ــديـريــة مـاء ذي قـار اخــتـصـاصــيـة 
وانـشـاء مــجـمع مـاء سـعـة  500م/3
سا لتـغذية مـناطق بني زيـد وتأهيل
مــــجـــــمع مــــاء ال كـــــنش وتـــــأهــــيل
وتــوســعـة مــجــمــعـات مــاء الــزهـراء
وربع سعيد وال بو عليان في قضاء
الـــشــــطـــرة وانــــشـــاء مــــجــــمع مـــاء
الـــبــوهـاللــة ســـعــة 400م /3ســاعــة
ومـجـمع مـاء ال ثـجـيل سـعـة 50م/3
سـاعــة في قـضـاء الـشــطـرة وتـأهـيل
مجمعات ماء ال رمضان والزراعة 1

عبد الله احليالى

الـــتـــحـــصـــ اجـــراء احــتـــرازي مـــهم
فخخة لكن ـواجهة خطر السيارات ا
اخلـطـة بـحاجـة الى مـراجـعة وانـفـتاح
ـدنية لـلخالص اكـثر إلعادة الـواجهة ا
ــــا يالئم تــــاريـــخـــهــــا ومـــوقــــعـــهـــا
اجلـغرافي ووقوعـها كجـسر وصل ب

وسط وشمال العراق ).
ودعـت الـعـيــسى احلـكـومــة االحتـاديـة
ـــديـــنــة الـى  (إيالء اهــتـــمـــام جــدي 
االدبـاء وانـهـاء مظـاهـر االغالق األمني
الـقـسري لـطمـأنة الـسكـان بزوال خـطر
الـتهديد األمني وقـدرة األجهزة األمنية

على فرض االمن واالستقرار).
واكـدت ان  (خـطة االغالق والـتحـص
الـــكـــونـــكـــريـــتي تـــســـبـــبـت بـــأضــرار
صالح اقـتصـادية جـسيمـة ألصحـاب ا
احلــيـــاتــيــة وشــبه هــجــرة الى خــارج
ـــديــنــة بــحـــثــا عن مــنـــافــذ ومــواقع ا

جتارية جديدة). 
ولــفـتت الى ان  (تـعـداد نـفـوس قـضـاء
ـثل ربع سـكان ديـالى وهو اخلـالص 
ثــاني اكــبـر اقــضــيـتــهــا لـكــنه يــعـاني
تـهـمـيـشـا خدمـيـا واضـحـا وازدواجـية
ـهنـية من قـبل احلكـومات بـعـيدة عن ا

تعاقبة).  احمللية ا
وخــــتــــمـت الــــعــــيــــسى بــــالــــقــــول إن
(الــــشـــركـــات تــــعـــزف عن الــــعـــمل في
اخلــــالـص بــــســــبـب االزدواجــــيــــة في
ـــالــيــة بــعــكس تــخـــصــيص الــكــلف ا

الوحدات االدارية االخرى ).
ومن جـانب آخـر أعلـنت هـيئـة النـزاهة
عـن صدور قـرار باسـتقدام االحتـادية 
الُـمـديـر الـعـاِّم لـدائرة صَّـحـة ُمـحـافـظة
ديــالى الــســابـق ُمــبّـيــنًــة أَّن الُــمَّــتــهم
ــال الــعـام ــذكــور قــام بــاإلضــرار بــا ا
ــبـلٍغ مــقـداره  مــلـيـار و375 مــلـيـون
ديـنار . وذكـر بيـان لدائـرة التـحقـيقات

في الــهــيــئــة تـلــقــته الــ (الــزمـان)  أن
(قــاضـي مــحــكــمــة حتــقــيق بــعــقــوبــة
الُـمختَّصة بقضـايا النزاهة أصدر أمرًا
لـدائرة صَّحة ُمحافظة ديالى باستقدام
ـديــر الـسـابق لـدائـرة صـحـة ديـالى  ا
في الــقــضَّــيــة الُــمــتــعِّــلــقــة بــارتــكــاب
ُمــخــالــفـاٍت فـي عـقــد جتــهــيــز ونـصب
وتـشغيل جـهاز تفتـيت احلصى لدائرة

صَّحة الُمحافظة). 
وأضـــاف الــبــيـــان أن  (الــعـــقــد يــأتي
ضـمن الـعـقـود الُمـنِّـفـذة بشـكٍل ُمـبـاشٍر
فـي عـام 2019 الفـــتــا إلى أَّن  (مــقــدار
ـال الـعـام جَّراء الـضـرر الـذي أصـاب ا
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اعـلن قائـمقـام قضاء بـعقـوبة عـبد الله
ـــصـــادقــة عـــلى  85 احلـــيـــالى  عن ا
ــخـتــلف  اجملـاالت مــشـروع حــيــويـا 
اخلـدمـية في قـضاء بـعقـوبة بـالتـعاون
مع الدوائر اخلدمية ضمن خطة تنمية

األقاليم لسنة 2022.
وقـال احلـيالي لــ ( الـزمان ) أمس  ان
ـصـادق عـلــيـهـا  شـمـلت ــشـاريع ا ( ا
خـدمات تبليط  طرق داخلية وخارجية
ومـــشــاريع مــاء وكـــهــربــاء وبـــنــايــات
لـبعض الدوائر احلـكومية ومـنظومات
لــلـتــحـسس الــبـيــئي وشــراء سـيـارات
حـــوضـــيـــة واعـــادة تـــأهـــيـل ارصـــفــة
الــشـوارع وانـشــاء خـطـوط لــلـمـجـاري
وتـشـيــيـد شـبـكـات لـلـكـهـربـاء وتـأهـيل
مـغـذيات كـهـربائـيـة وانشـاء مـجمـعات
ـــاء اخلـــام وغـــيــرهـــا من لـــتـــقـــويــة ا
ـشاريع االخرى التي بـحاجة القضاء ا

اليها).   

ــعــنــيــة ودعــا احلــيــالي   (اجلــهــات ا
ـــشـــاريع ضـــمـن خـــطــة إلدراج هـــذه ا
تـنمـية األقالـيم لعام 2022 اضـافة الى
تـأمـ التـمويل الـالزم لهـا وخصـوصا
مــنــاطق غـرب بــعــقـوبــة الــتي تــفـتــقـر
ألبـسط اخلدمات .وفـي جميع اجملاالت

اخلدمية).
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واكـد قائـمقام بـعقوبـة  انه  (في حالة
ــعـنــيـة عــلى هـذه مــوافـقــة اجلــهـات ا
ـشـاريع  فإنـهـا تعـتـبر طـفـره نوعـية ا
ــعــوقــات الــتي فـي مــجــال احلــد من ا
يــعـاني مـنــهـا اهـالي مــديـنـة بــعـقـوبـة
واصــبــحت تــؤثــر بــشــكل كــبــيـر عــلى

عيشية).  اوضاعهم االجتماعية وا
فـيما قالت النائبة عن محافظة ديالى 
نـورس محمـود العيـسى لــ (الزمان) 
ان  (مـدينة اخلـالص والتي حتمل إرثاً
ثـقـافــيـاً وأدبـيـاً عـريـقـاً جـعـلـهـا حتـمل
بــجـــدارة اسم  مــديــنــة االدبــاء بــدأت
ـدنيـة بـسـبب اإلهـمال ـهـا ا تـفـقـد مـعا
اخلـدمي مـنـذ سـقـوط الـنـظـام الـسـابق

وحتى االن). 
ــديــنــة لم وأضــافـت  الــعــيــسى أن  (ا
حتـصل عـلى استـحـقاقـهـا اخلدمي من
ــوازنــات اخلـدمــيــة ولـو ــشــاريع وا ا
بـــاحلـــد األدنـى مـــا جـــعـــلـــهـــا اشـــبه
بـاخلربة وسط غـياب مشـاريع الصرف
الــــصــــحي واخلــــدمـــات األســــاســــيـــة

االخرى). 
وتـابـعت الـعـيسـى ان  ( خطـة حـمـاية
اخلــالـص حــولــهــا الى ســجن مــحــاط
باحلواجز الكونكريتية واحياء سكنية
مـغلقة بـالكامل مع وجود مـدخل فقط
مـا يـصعب تـنقل وحتـرك الـسكـان على

مر اكثر من 14 عاماً ). 
واشارت الى انه  (على الرغم من خطة

ذلك بلغ مليار و 375مليون دينار).
وأشـــار إلـى أن  (مـــحـــكـــمـــة حتـــقـــيق
بـعـقـوبة الُـمـخـتَّصـة بـقـضايـا الـنـزاهة
أصـــدرت أمـــر االســـتـــقـــدام عـــلى وفق
ــــــاَّدة 340 مـن قــــــانــــــون أحـــــــكــــــام ا

العقوبات).
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الـى ذلك قــال  رئــيـس االحتــاد احملــلي
لـلــجـمـعـيـات الـفالحـيـة في ديـالى رعـد
زارع التميمي   لــ (الزمان)  إن  (ا
في ديـالى يـتـعرضـون الى نـكبـة اخرى
إضــافــة الى اجلـفــاف وهي تــأخـر دفع
مـسـتـحـقـات تـسـويق احلـنـطـة لـلـشـهر

الـــســابع عــلى الـــتــوالي رغم الــوعــود
احلـكـوميـة ). واضاف ان  ( %70 من
مــــزارعي ديـــالـى لم يــــســـتــــلـــمـــوا أي
مــسـتـحـقـات حــتى االن )  مـؤكـدا بـان
(اكــثـر من 10 االف اســرة ســيـدفــعــهـا
الــتــأخــيـر لـإلفالس خــاصـة مـع تـراكم
الــديـون وعـدم وجـود اي حـلـول تـلـوح
بــاألفق من اجل دفع مــسـتــحـقــاتـهم ).
واشــــار الى ان  ( مــــلـف الـــزراعــــة في
ديـالى يتـعرض الى نكـبات مـتتالـية قد
تـــؤدي الـى وصـــولـــهـــا الـى مـــرحـــلـــة
االنهيار الفعلي خاصة مع ازمة جفاف

هي االكبر مــنذ نصــــف قرن ).

تلكئة في ديالى شاريع ا ŸËdA∫ أحد ا
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والـزراعة  2والـبـوعـجـول في قـضـاء
الـشــطـرة وانـشــاء مـجـمـع مـاء سـعـة
 500م/3سا لتغذية مناطق ناظم رقم
4 في قــــضــــاء الـــرفــــاعـي وتـــأهــــيل
مـــجــمـــعــات مـــاء الــدوايــة وتـــأهــيل
مـــجــمــعــات مــاء الـــرفــاعي وتــأهــيل
مشـروع الـنصـر الرئـيس ومـجمـعات
ماء في قضاء الـنصر وانـشاء مجمع
ماء سعة 400م/3 سا لتغذية مناطق
فـي قــــــــــــــضــــــــــــــاء الــــــــــــــغــــــــــــــراف
وقرية ال واجلمـاهير  لقرى(البـوعيد
عيسى وقريـة محمد حـطاب  وقرية
الـشلـوكـة وقريـة الـرماحـة). وانـشاء
مجـمع ماء سـعة 200م/3سا لـتغـذية
مـــنــاطق في قــضـــاء الــغــراف لــقــرى
(الــشـــجــان  والــداوود  والــشــلــوك

واخلنجر). 
وانشاء مـجمع مـاء سعة 200م/3سا
لـتغـذيـة مـناطق في قـضـاء الـغراف (
ـشـاخـيل والـقـرى اجملاورة). لـقـرية ا
وانشاء مجمع ماء سعة 100م/ 3سا
لـتــغـذيـة قــرى ( احلـيـوان واحلـواس
)في قـــــضــــاء الـــــغــــراف. وتـــــأهــــيل

مجمعات ماء الغراف.
ووقع مـــحــافظ مــيـــســان عــلي دواي
األربـعـاء  اطـار تــعـاون مـشـتـرك بـ
مـحـافــظـة مـيـســان وشـركـة سـناليف
ثـلـة برئـيسـهـا السـيد الـبرتـغالـيـة 
لوكاش كونـزاليس وقال مكتب دواي
ان الـتــوقـيع حـضـرة رئــيس جـامـعـة
مـيــسـان ومـعـاون احملــافظ لـلـشـؤون
الـفـنـيـة ومـسـتـشـار احملـافظ لـشؤون
التربيـة ومدير الدائرة الـقانونية في
ثل دائـرة صحة ديوان احملـافظـة و
مـــيــســان ومـــديــر شــبـــاب وريــاضــة
ــثــلي الــدوائـر مــيــسـان وعــدد من 
االخرى والبيان أن (االتفاقية تهدف
ـيـة  الى تـطـويـر الـفـعـالـيـات األكـاد

واخلــدمــات لــلــمــشــاريـع الــوطــنــيـة
والـــدولــيــة في مــحـــافــظــة مــيــســان
وتــنـــظـــيم الـــفــعـــالــيـــات وتـــنــفـــيــذ
الـنـشـاطـات الـتي من شـأنـهـا تـعـزيز
ـــدربــ وتـــبــادل أولـــويــة تـــوريــد ا
اخلـبـرات وتــرويج وإنـشـاء مـشـروع
مــشــتـرك بــالـتــعــاون بـ مــحـافــظـة
ميسـان وشركـة سناليف الـبرتغـالية
ــو مـــحــافـــظــة مـن أجل تــســـهـــيل 
مــيــســـان في اجلــوانب الــريــاضــيــة

والتعليمية والصحية.
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واضاف   تقد درع لـلمحافظ من
ـــديــريــة الــعـــامــة لــلـــتــربــيــة قــبل ا
ـدرسي في وزارة التربية والنشاط ا
تــثـمــيـنـاً جلــهـوده الــكـبــيـرة ودعـمه
ـــتــــواصل لـــكــــافـــة الـــنــــشـــاطـــات ا

درسية) . الرياضية ا
ونــقل الـــبــيــان عن دواي الــقــول انه
ـــــؤمل في االيـــــام الــــقـــــادمــــة (من ا
سيكون هناك اتـفاق توأمة مع بلدية
أنـاديا الـبـرتغـالـية لـتـبادل اخلـبرات

 .( دينت والتجارب ب ا
ولـفت الـبـيـان إلى  ان (اإلعـداد لـهذه
االتفـاقـية اسـتـغرق أكـثـر من عام من
شـاورات واالتـصاالت والـزيارات , ا
حـيث قـام وفـد من احملـافـظـة بـزيارة
ـسـتشـفـيـات احلـكومـيـة واخلـاصة ا
ـــرافق ــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيــة وا وا
العـالجيـة واخلدمـيـة في الـبرتـغال .
كذلك اللقاء بسفير جمهورية العراق
لدى البرتغال الذي تطرق للعديد من
ــكن ـــشــاريـع الــتـي  ـــوضـــيع وا ا
إبرامـها بـ الـبلـدين واللـقاء بـنائب
رئيس بـلديـة أناديـا في مبـنى بلـدية
أناديا الذي عبر نائب رئيس البلدية
عن مـدى إسـتـعـداده إلبـرام إتـفـاقـيـة

التوأمة).
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ـعتـادة  وحـضر انـتـهـاء احملاضـرات ا
اجلـميـع محـاضرة أستـاذنا احلـديثي 
ـسـافـة  واخـتـزل الــذي قـصّـر عـلـيـنـا ا
الـتسـاؤالت التي راحت تـصول وجتول
بـخـاطر اجلـميع  بـالقـول أن يوم أمس
أسـتدعي من قـبل السيد الـرئيس " على
حـد تـعبـيره " وبـعد اسـتـقبـاله بحـفاوة
والــتـرحــيب به من قــبل الـرئــيس الـذي
راح يـــســـرد مـــواقف اســـتــاذنـــا ســـنــة
1963 وأســتــاذنــا يــنــتــظــر اإلفــصـاح
ـرحب بها بـلهـفة عن سـر الدعوة غـير ا
عــنـده  وإذا بــصـدام يــبـادر بــسـؤاله 
ــكن احلـد من ظــاهـرة الــسـرقـة كــيف 
ـتـنـامـيـة  اآلخـذة بـالـتـزايـد وارتـفـاع ا
ـعـدالت والعـقوبـة في تغـليض  إذ لم ا
يـسلم إطار سـيار وال منظم أنـبوبة غاز
وال صــنـبـور مـاء وال غــطـاء مـجـرى من
الـــــســـــرقــــة  وقـــــد بـــــصم احلـــــصــــار
قهور  االقتصادي آثاره على الشعب ا
فـأجـابه أستـاذنا احلـديثي وبـتلـقائـيته
ــــعــــهــــودة  شـــبّـع شــــعب ثم عــــاقب ا
الــســارق  فــصــمت صــدام عــلى روايـة
أســــتـــاذنـــا احلـــديـــثي  لـــثـــوانٍ ثم رد
ـواطن من ســنــعـيــد الــنـظــر بـحــصــة ا
الــبــطــاقــة الـتــمــويــنــيـة  ونــرفع راتب
ـوظـف احلكـومـي  واجلمـيـع يصـغي ا
ألسـتـاذنـا  الذي حتـمـدنا له بـالـسالمة
بــعـد االنـتـهـاء من روايـته  وفي الـيـوم
ذاتـه يـطل عـلـيـنـا مـقـدم نـشـرة الـسـاعة
وزعة في الـثامنة بنبأ زيادة الكميات ا
الـبـطـاقة الـتـمويـنـية  مع جـدول جـديد
لــرواتب مــوظـفي الــدولـة . ومع تــتـابع
األزمـات الـتي راحت تـتوالى تـتـرا على
اجملــتـمع الـعـراقي  من بـطـالـة وفـسـاد
نوعات وسرقة وقتل وعنف وتعاطي 
وعـبث أسـري وابتزاز إلـكتـروني ورشا
وتــزويـر وتـزيـيف لـلـعـمـلـة  والـنـدوات
الـــشــكــلـــيــة مــنـــعــقــدة  وأروقـــة غــيــر
اخملـتـصـ مـسـتـنـفـرة  والـفـضـائـيـات
مـتـهافـتة عـلى استـضافـة من ال عمل له
مـن اإلنشـائيـ  والتـفكـير بـالتـحص
غـائب مـغيب  شـبـاب يتـظـاهر والـقرار
احلـكومي بـعيد عن الـتفكـير بالتـشغيل

عـلى التحص قبل العقوبة والتغليظ
 فـالـتـغـلـيظ عـلى الـعـائـد الـذي عوقب
وعـاد الرتكـاب الفعل ذاته  في مـرحلة
الـدكتـوراه ونحن نـحضـر مقـرر قانون
الــعــقــوبــات عــلى أســتــاذنــا " فــخـري
احلـديثي" " أطال الـله في عمره " وهو
أسـتاذ جيل وآخر كبار عهد التأسيس
 فـإذا بـعـمـيـد الـكـلـيـة يـرافقـه شخص
بـالـنـسـبة لـنـا مـجـهول شـخـصـاً  لكن
مـظـاهر الـسلـطة كـانت واضحـة بائـنة
عـــلــيـه  إذا كــان يــرتـــدي الــزيـــتــوني
ـميز  سبـقه دليل وأعقبه الـسلطوي ا
حــمـايــة  وإذا بـالــعـمــيـد يــطـرق بـاب
الـقـاعـة بـأدب جـم ويـسـتـأذن أسـتـاذنا
احلـديثي للـحديث معه خـارج القاعة 
وقـد انتابتنا مشاعر مـضطربة يغلفها
الـقـلق عـلى أستـاذنـا الذي أعـتـاد على
نــقـد مــنـظــومـةاحلــكم  وتـوجــيه كـيل
االتـهـامـات اليـهـا بـالتـقـصـير والـتـفرد
وفـقـدان البـوصـلة  ومـا زاد من قـلقـنا
أن أسـتـاذنا احلـديـثي عاد الـى القـاعة
وأجّـل أســتـــئــنـــاف احملــاضـــرة لــزمن
مــــفـــتـــوح  ورافق ضـــيف الـــعـــمـــيـــد
بـــســـيــارتـه  حــيث راحـت أبــصـــارنــا
تـسـتـرق الـنـظر عـن بعـد خـشـيـة تـتبع
األثـــر جــهــاراً  ولم يـــجــرأ أحــد عــلى
احلــديث أو روايـة مـا حــدث لـآلخـرين
مـن الـزمالء  لـكـن صـمت مـطــبق خـيّم
عـلى من شـهد احلادث مـن احلاضرين
 وفـي الـيـوم الـتـالي شـوهـد اسـتـاذنـا
احلـــديـــثي في الـــكـــلــيـــة  وابـــلــغـــنــا
ـقـطوعـة بـعد بـاسـتـئنـاف احملـاضرة ا

ورد فـي اآلية "15" مـن سـورة اإلسراء "
َ حَـتَّيـ نَبْـعَثَ رَسُولًا "  وَمَـا كُنَّا مُـَعذِّبِ
ويــقـيـنـاً أن الـقـرآن الـكـر دسـتـور من
اتـبعه لن يظل أبدا  قـانون يصلح لكل
زمـان ومكان وظرف  ثابت سورة وآية
وألـــفـــاظ ومـــعـــان ومـــبـــان  مـــتـــجــدد
مـستجيب لـلمتغـير  انسجـام وتفسير
وانـطبـاق  معـالج للحـدث  مسـتشرف
للمستقبل  يحصّن ثم يؤدب  ينذر ثم
نح الـفـرصة لـلـتصـحيح ثم يـعـاقب  

يأخذ أخذ عزيز مقتدر . 
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اإلنـسـان بـطـبـعه قـاصـر مـقـصـر  مارد
مـتـمرد  مـنكـر جـاحد  نـاسٍ متـناس 
قــصــيــر الــرؤيــا بــعــيــد األمل  يــعــمل
لــدنــيـاه ويــنـسـى آخـرته  وقــلــيل مـنه
شــكــور . من أجل هـذه الــصـفــات الـتي
جُـبل عـلـيـها بـني الـبـشر   أكـد الـقرآن
الـكر على الـتحصـ  ومن لم يقّومه
الــتــحــصــ  كــان اجلـزاء لـه الـدواء 
فـالبـار عز وجل لم يُـهلك قـوم تمردوا
قـبل أن يـبعث لـهم رسول بـشيـر نذير 
ــتــأمل في الــقــرآن الـكــر يــجـد أن وا
الـــتــحـــصــ غـــلب دائـــمــا الـــتــأديب 
فــالـقـرآن الـكـر يــحض عـلى حتـصـ
الـفرج ثم مـعاقـبة الـزاني  وحض على
عــفـت الـيــد ثـم قـطــعــهــا  وحض عــلى
ـن قُـتل حــرمــة الـنــفس ثم الــقــصـاص 
مــــظـــلـــوم  ومن أجـل أمن الـــســـابـــلـــة
ة والـرعـية قـضى بالـقـصاص في جـر
احلــرابـة  وعــلى هـدي الـقــرآن الـكـر
راحـت فلسفـة العقـوبة الوضعـية تؤكد

ـعـادلـة وإال قــطع الـراغـبـون مــلـزمـة بــا
ـعـادلـة الطـريق عـلى الـوزيـر وكادره بـا
!!!!!!! ويـحدثونك عن الـرصانة العـلمية
 ومـسـايرة الـتعـليم الـطبي في الـعراق
لـنـظيـره في الـعالم األكـثـر تطـوراً  وما
يـنـطـبق عـلى التـعـلـيم الطـبي  يـنـطبق
عــلى دراســة الــهــنــدســة الـتـي أضـحى
دني عماري " وا فـيها قسم العمارة " ا
فـي اجلامـعـات األهلـيـة مـتاح لـلـحاصل
ـئــة ـ أو حـتى أقل من ذلك عـلى  50 بــا
ــعــتــرضــون الــطـريـق عـلى وإال قــطع ا
الـسيد الـوزير  وبالـقطع أن ما يـنطبق
عـلى دراسـة الطب والـهنـدسة  ينـطبق
عـلى دراسة الـقانـون والعـلوم والـلغات
وبـاقي فـروع العـلـوم  فحـيث أنت قادر
عـــلـى ســداد أقـــســـاط الـــدراســـة  فــإن
أبـواب الشهادة ال الدراسة فقط مشرعة
 فـفي العراق االقساط الـدراسية مقابل
الــشــهــادة ال الــتــعــلــيم  وبــالــقــطع أن
ــأخـذ لــيس في اجتـاه الــدولـة صـوب ا
الــتـعـلـيم األهـلي  فــالـعـراق كـمـا بـاقي
الــدول لم يــعــد قـادرة عــلى اســتـيــعـاب
مـخـرجـات وزارة الـتربـيـة  لـكن الـعيب
ـدروس  كــلـه في االســتــحــداث غــيــر ا
سـتلزمات ومـنح اإلجازة  دون تـوافر ا
ــــؤسـس في حتـــــديــــد  وإطـالق يـــــد ا
االقـسـاط الـدراسـيـة  فـتـحـول الـتـعلـيم
الـى جتـارة  والــشــهــادة الى بــضــاعـة
ـن يـدفـع األكــثــر . عـلـى مــتــخـذ تــبــاع 
د به  الـقرار في العراق  وقد تراجع ا
ونـــال االنــهـــيــار من كـل الــقـــطــاعــات 
وحلـق الـضـرر بـجـل اجملـتـمع وسـواده
األعــظم  أن يــكـون اكــثــر حـزمــاً واشـد
بـــأســاً وأصــلب قــراراً وأصــوب رأيــاً 
فـيختـار الكفـؤ النزيه  ويـحصّن شاغل
ــــنـــصب من الــــضـــغط والـــتـــأثـــيـــر  ا
ويـــضــرب بــيــد من حـــديــد عــلى رقــبــة
ـال العـام ال عـلى يده الـفـاسد  نـاهب ا
فـقط  فالتحص يـسبق التغليظ  لكن
تــشــديـد الــعـقــوبــة  وقـســوة اجلـزاء 
نهوب تسبب  واسترداد ا ومـالحقة ا
 ثــوابت ال غـنى عــنـهـا حلــيـاة شـعب 

وحفظ مال  وسمعة بلد .

ــرتــبــات ــوازنـــة الــعــامـــة  وحتـــمل ا
مـوظـفي وزارة الـصـنـاعـة واإلنـتـاجـية
صـــفـــر انـــتـــاج  والـــقـــطـــاع اخلــاص
يـتهافت عـلى التنـمية الصـناعيـة طلباً
وافقة معمل طابوق  ال بقصد احياء
الــصـنـاعـة ولــكن طـلـبــاً حلـصـة الـكـاز
صـنع أما واقف ال بـقـصد بـيعـهـا  وا
يــعــمل أو ال وجــود لـه اال عـلـى الـورق
وكـل من فـي الـــعــــراق يــــتـــحــــدث عن
هـروب االموال العـراقية الى اخلارج 
وإنـعـاشهـا القتـصـادات بلـدان  لكن ال
ـستـثـمر  أحـد يـتـحدث عـن تسـلـيب ا
ـشروعات وابـتزاز الـراغب في إقـامة ا
وتـــــشــــغــــيل الــــشـــــبــــاب وتــــوظــــيف
ـستـثـمر في مـفـهوم الـتـكـنلـوجـيا  فـا
ـعـني بـقـرار االسـتـثـمـار  إمـا سارق ا
ناهب متطفل البد من تسليبه وانتزاع
ــــكن انــــتــــزاعه مــــنه  كــــيف ال مــــا 
ــلــيـارات ســتــجـري بــ يـديه !!!!  وا
ـــوظف ســــتـــعـــود وعــــائـــدات مـــالـه ا
مضاعفه  أو هو فضائي يحصل على
اإلجـازة بـقصـد بيـعـها  من هـنا يـباح
ـصـطـلح ابــتـزازه ويـجـوز تــسـلـيـبـه 
ـرتشـ  وال أحـد من أبـناء الـسـراق ا
الـــــــوطن مـن ال يــــــشـــــــخّص تـــــــراجع
الــتــطـبــيب في الـعــراق  بـعــد أن كـان
الـعراق قبلة ومقصـداً  جهة للباحث
ـــطـــهــر من عـن الــشـــفــاء الـــنـــظــيف ا
ـقـامـرة  وبـعد ـتـاجرة وا االبـتـزاز وا
عـز وتـصـدر واسـتـقـبـال واسـتـشـفـاء 
راح ابـن الـوطن يـبـحث عـن الـتـطـبـيب
فـي ابـــــعـــــد اصـــــقـــــاع األرض  وراح
فـــريـــســة ســـائــغـــة لــنـــفــايـــات الــطب
ـكاتب ن استـحـدثوا ا والـسـماسـرة 
وفـتحوا الـعيادات الوهـمية للـمتاجرة
بـالـفـريـسـة الـضـالـة الـقـادمـة من وطن

الطب واحلكماء واألطباء .
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وكـــــيف لـــــطب أن يـــــتـــــطــــور وراحت
الــدراسـة فـيه مـتــاحـة لـكل راغب قـادر
عـــــلى ســـــداد الــــرســــوم الـــــعــــالــــيــــة
ـنخفـضة  في اجلـامعات الـرصينة وا
والــهـزيــلـة  ووزارة الـتــعـلـيـم الـعـالي

وخــلق فـرص الـعـمل  خـطـر اخملـدرات
اقـــــتــــحم مـــــدارس الــــذكــــور واإلنــــاث
ـقاهي والكافيـهات وراحت متوافرة وا
ـعـنـيـة بــأبـخس األثـمـان  واجلــهـات ا
الحـقـة غـيـر مـخــتـصـة  وبـعـضـهـا بــا
اآلخـر يـتـأثـر بـالـعـالقـة الـشـخـصـية أو
ـبـدأي فـيـهـا مُـحارب ـهـنـي ا ـال  وا ا
خــــائف يــــتــــهـــدده جتــــار اخملـــدرات 
مـــعــدالت الــســـرقــة آخــذت بـــالــتــزايــد
ـعني ال يقر بجـوع الشعب  وبطالة وا
ـتـطــلـبــات  الـقـتل الــشـبــاب وتـزايــد ا
األسـري راح ظـاهـرة مـعـتادة تـطـالـعـنا
بـــــهــــا يــــومــــيــــاً وســــائـل الــــتــــواصل
االجـتماعي وبأبشع األساليب وأكثرها
وحـشية  وال معني يتحدث عن الكامن
ورائـهـا  حـتى راح سـوء الـظن وغـسل
الـــعــار والــثــأر لــلـــشــرف هــو الــســبب
الـــظـــاهــر  والـــواقع بـــعــيـــد عن ذلك 
االبـــتـــزاز اإللـــكـــتــرونـي أضــحـى يــدق
ــــراهـــقـــ ويـــدك األبــــواب ويـــبـــتـــز ا
ـعـنـي غيـر مـعـني مـضـاجـع األسر  وا
أمـا لكـونه غيـر مخـتص أو ألن مالحقة
ـبتـز مهـمة إضـافيـة ثانيـة الى جانب ا
مـهـامه األصـلـية  واحلـصـيـلة انـتـحار
زارع ا جالء  ا وهـروب واختفـاء ور
هـــــجــــر األرض وغـــــادر الــــزرع واجته
لـلمدينـة بحثاً عن الـنزر من قوت اليوم
 وال مـــعــني يــتــســاءل عن األســبــاب 
والـكل يـجـمع عـلى أن األمـر ال يـتـجاوز
الـبطر والبـحث عن األيسر  وال حديث
ـسـتـورد  فـاحلـدود يــدور عن إغـراق ا
ـعـنـي بـإطالق االسـتـيـراد مــتـاحـة  وا
أمـا في غـفـلـة عن مـوسم اإلنـتاج أو أن
للتأثير اجلانبي دوره  فاخلاص أولى
بــالــرعـايــة  ومـغــفل من لـم يـســتـثــمـر
ـــنــصب قـــبل فــوات الـــوقت وحــلــول ا
اآلخــر  وفي الـعـراق مـاتـت الـصـنـاعـة
ـسـتـثـمـرة فـيـهـا  وهــاجـرت االمـوال ا
وحتــول الــقـد الى ركــام حــديـد غــيـر
ـصـنّع مــنـتج  ودعم الــدولـة غــائب وا
ـستورد معـفي من التعرفـة اجلمرگية ا
ـنـتج احملـلي   ويــحـدثـونك عن دعم ا
وخــســارة شـركــات وزارة الــصـنــاعـة 
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ريض من رّ ينـكره الذوق ولكـنه ينقل ا مَـثَلُ النصيـحة الصادقة مَـثَلُ الدواءِ ا

خندق األوجاع والسقم الى حيث يبرء من معاناته ..
-2-

رض يحتاج كل واحد منّا ريض محتاج الى الدواء ليتخلص من ا وكـما انّ ا
 –مـادام ليس مـعصـوماً من اخلـطأ  –الى الـنصـيـحة الـصادقـة التي مـتى ما

فتح لها قلبه قبل أذُنه قادته الى الطريق اآلمن اخلالي من العثرات .
-3-

وسـيد النصائح مـا تضمنـته آياتُ الكتاب الـعزيز وما ورد عـلى لسان القادة
ـيامـ مـحـمـد وأهل بـيـته الـطـيـبـ الـطـاهريـن صلـوات الـله وسالمه الـهـداة ا

نهل الصافي الذي ينتجعه الظمآن ويرتوي به  عليهم أجمع فهم ا
-4-

ثم تـبـرز نـصـائح الـعلـمـاء الـربـانـيـ واألبـرار الـذين يـحـمـلون هـم االنقـاذ من
بـراثن الـتـردي واالنـحـراف الى حـيث يـنـعم االنـسـان بـاالسـتـقـامـة بـعـيـداً عن

االلتواءات والنتوءات .
-5-

وقد تأتي النصيحة من داخل البيت 
تأتي على لسان األب او األم او االخ او االخت ..

وقـد تأتي النصيحة عـلى لسان شريكة حياتك  –مـتى ما كانت امرأةً صاحلة
واعية استطاعت ان تنتصر على نفسها ورغباتها  –

وهنا ننقل لكم حكاية مهمة تناقلها الصاحلون :
قالوا :

انّ أحـدى الـنـسـاء الصـاحلـات كـانت تُـوصي زوجـهـا حـ يـتـجه الى الـسوق
للعمل قائله :

" إيّاكَ واحلرام 
فانا نصبرُ على اجلوع ولكننا ال نصبرُ على النار "

رأة الـواعية مِـنْ تلك التـي تثقل عـلى زوجهـا بطـلبـاتهـا وتدعوه الى أين هـذه ا
تَلْبِيَِتها باية طريقة وباية وسيلة ?

شروع احلميد..!! هم عندها حصولها على ما تريد ال االلتزام بالنهج ا فا
واذا كـان معظم الناس ال يبحثون عند الزواج االّ عن الفتاة اجلميلة فانّ ذوي
الـعقول الـراجحـة يبحـثون عن الـفتاة الـصاحلـة مدرك الـدور اخلطـير الذي
ـتدنيـة في حيـاة زوجها وأوالدهـا  فضالً عن دورهـا احملمود تـلعبه الـزوجة ا

في الوسط االجتماعي العام .
انّ هــذه الــزوجــة الــصـــاحلــة  تــبــادر الى اشــعــار زوجــهــا بــأنــهــا عــلى أَ

االستعداد لتحمل شظف العيش بديالً عن االرتطام باحلرام .
واذا كان تـفكير الكثير من مثيالتها مُنْصَـبّاً على طريقة حيازتهن للمجوهرات
الـثمـينـة واحللي الـفـاخرة  فـانهـا مشـغولـة بـهمـوم اآلخرة  والـوقايـة من حرّ

اجلحيم ..
وكأنها باختصار :

تـعـلن أنـهـا مــسـتـعـدة لـلـتـنــازل عن كل حـقـوقـهـا في
مقابل احلفاظ على سالمة دينها.

وهنا يكمن السمو الروحي واالخالقي .
وبهذا أصبحت القدوة .

ŸUL∫ محافظ ميسان يرأس اجتماعاً مع شركة برتغالية «
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ـينـاء من أكـبـر موانـئ اوكرانـيـا عـلى البـحـر األسـود في موقع يعـد هـذا ا
إستراتـيجي مهم. ويـعد أيضـا ورقة مهـمة في الصـراع العسـكري الدائر

هناك. 
ولديه القدرة عـلى إستيعـاب سفن احلموالت الـعامة واحلاويـات. وبالتالي

يـنـاء هو الـنافـذة االقتـصـادي التي تـعول فان هـذا ا
علـيـها اوكـرانـيـا في التـبـادل الـتجـاري مع خـطوط
الــشـــحن الــبـــحــري. وان ســقـــوطه بــيـــد الــقــوات

الروسية يعني سقوط أوكرانيا. 

{ عن مجموعة واتساب
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

©…—ULF « ¡UC  w  ÂU?F « —bB « vHA²?  w  Δ—«uÞ W³Fý ¡U?A½«) نـاقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافـظة ميسان/ قسم العـقود احلكومية عن اعالن ا
ÊuOK?  Êu²ÝË b?Š«ËË WzU? Ë Ê«—UOK?  ©≤[±∂±[π±∞[∞∞∞® وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها (≤∞≤± WM ?  WO?KO?LJ²? « —ôËœËd²?³ «  W?½“«u درجة ضـمن تخصـيصات ( وا

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

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

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من احد «dŽ —UM?¹œ n « ÊËdAŽË WzUL?²ÝË ÊuOK  ÊËdA?ŽË bŠ«Ë® ©≤±[∂≤∞[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

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

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

للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø±μ® ·œUB?*« ©¡UŁö¦ «® Âu¹ Êu?JOÝ WB U?M*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±¥® ·œUB*« ©5MŁô«® Âu?¹ ÊuJOÝ W?B UM*« 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

©≤∞≤≤Ø≥Ø∏® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …b?Š«u»© من يوم (» 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 wKŽ
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

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

٢- مـهـنـدس كـهـربـاء / عدد
(١)

٣- مالحظ فني / عدد (٢)

بلغ (١٦٢٫١٤٣٫٢٥٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٦٤٨٫٥٧٣٫٠٠٠) 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 (السادسة) 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

©wŽU d « b?LŠ« bO?Ý WOŠU?½ w  YOŁQ²? « l  n  ∂ WÝ—b  ¡U?A½«) نـاقصة العـامة واخلاصة بـ تعـلن محافـظة ميسـان/ قسم العـقود احلكومـية عن اعالن ا
ÊuOK  ÊuF³ÝË ÊUMŁ«Ë WzULŁöŁ ©≥∑≤[≤∞≤[∞∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها (WŁb×²   U½uJ ® ≤∞≤± WM  rO U ô« WOLMð W½“«u درجة ضمن تخصيصات ( وا

ÆÂu¹ ©≤¥∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊUMŁ«Ë ÊU²zU 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:-
U¼dO?ſ ô w© وعلى شكل خـطاب ضمـان(صادر من احد «dŽ —UM?¹œ n « ÊËdAŽË W?ŁöŁË WzU?LF³?ÝË ÊuOK?  WŁöŁ® ©≥[∑≤≥[∞∞∞® ١- التأمـينات االولـية والبـالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا 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
U¼dOſ ô w© غير «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ احلكـومية لغـرض شراء الوثائق الـقياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مستـندات ا

قابل للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø±μ® ·œUB?*« ©¡UŁö¦ «® Âu¹ Êu?JOÝ WB U?M*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±¥® ·œUB*« ©5MŁô«® Âu?¹ ÊuJOÝ W?B UM*« 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

©≤∞≤≤Ø≥Ø∏® صادف ?¦UŁö¡) ا ?dN?þ …b?Š«u»© من يوم (» 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 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 (٣٧٫٢٢٠٫٢٠٠) 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 (١١١٫٦٦٠٫٦٠٠) 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 (العاشرة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

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

درجة wÐdG© وا « wKŽ ¡UC  Ø YO?ŁQ² « l  n  π WÝ—b  ¡U?A½«) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكـومية عن اعالن ا
ÊuO?K  Êu?F³?ÝË WF?Ð—«Ë WzU?L ?Lš ©μ∑¥[∏∑∞[∞∞∞® وبكـلفـة تخمـينـية مـقدارها (WŁb?×²?   U?½uJ? ® ≤∞≤± WM?  rO? U ô« W?OL?Mð W?½“«u ضمن تـخصـيصات (

ÆÂu¹ ©≤¥∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuF³ÝË WzU/ULŁË

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

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من احد «dŽ —UM¹œ n « Êu?FÐ—«Ë WF ðË WzUL?F³ÝË ÊuOK  W ?Lš® ©μ[∑¥π[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

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

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dOſ ô w© غير «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞∞® ناقـصة والبالغ احلكـومية لغـرض شراء الوثائق الـقياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مستـندات ا

قابل للـرد. 
WŽU ? « ©≤∞≤≤Ø≥Ø±¥® ·œUB?*« ©5MŁô«® Âu?¹ ÊuJ?OÝ WB? UM?*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±≥® ·œUB?*« ©bŠô«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB U?M*« ozU?ŁË lO³  b?Žu  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. 

≤±∂π ∫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 (٥٧٫٤٨٧٫٠٠٠) 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 (١٧٢٫٤٦١٫٠٠٠) 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 (العاشرة) واجازة 

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢

¡UC  Ø≤Ã q UF*«Ë WO½U¦ « W?³OB  · Æ„ ©±±®  u¹e « ÍcG  qO?¼Qð) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميـسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
ÊuOK?  Êu²?ÝË WF? ðË WzU?  ©±∂π[∑∞∞[∞∞∞® وبكـلفـة تخمـينـية مـقدارها (≤∞≤± WM?  W?OK?OL?J²? « —ôËœËd²?³ «  W?½“«u درجـة ضمن تـخصـيصات ( ?ULF—…© وا «

ÆÂu¹ ©∂μ® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « WzULF³ÝË

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

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من احد ا «dŽ —UM?¹œ n « Êu²ÝË WF³?ÝË WzUL²ÝË ÊuO?K ® ©±[∂π∑[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعتـمد نسـبة الشراكـة ب الشـركاء وحسب مـا محدد في عـقد الشـراكة وفي حالـة لم تذكر النـسبة في عـقد الشـراكة فيـتم القسـمة بيـنهم على عدد

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

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
فـوض للـشـركة او من يـخـوله قانـونـا الى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير «dŽ —UM?¹œ n « Êu ?LšË WzU? ® ©±μ∞[∞∞® ناقصـة والبالغ احلـكوميـة لغرض شراء الـوثائق القـياسيـة على ان يتـم دفع مبلغ مـستنـدات ا

قابل للـرد. 
WŽU « ©≤∞≤≤Ø≥Ø±∂® ·œUB*« ©¡U?FÐ—ô«® Âu¹ ÊuJOÝ W?B UM*« oKſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø≥Ø±μ® ·œUB*« ©¡UŁö¦ «® Âu¹ Êu?JOÝ WB UM?*« ozUŁË lO³  bŽu  d?š« Ê« ULKŽ

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

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

©≤∞≤≤Ø≥Øπ® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»UF?Ð—ô¡) ا 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
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ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UGýô« œuIŽ WIO?ŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

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

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

بلغ (١٦٫٩٧٠٫٠٠٠) 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 (٥٠٫٩١٠٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة
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يـجـــري االخـتــــــالف مـا بـ الـسـياسـ عـامـة حـول مـا هي حـقــــــيـقـة الـكــــــتـلة
االكـبر من نــــــتائـج االنتـخابـات جمللس الـنواب لـدورته اخلامــــــسة الـتي جرت في
2021/10/10من تـشرين االول ولـيعـلم اجلمـيع ان احلـقيـقة الـقانـونيـة تقول  ان
قاعد النيابية في نتائج االنتخابات الكتلة االكبر هي التي حترز على اكبرعدد من ا
ولـيس مـا بعـده كـمـا كان يـجـري بالـتـوافـقات الـسـيـاسيـة لـتـشكـيل احلـكـومات وفق
راقـبة اداء ـان  مـصاحلـهم اخلاصـة من غيـر وجود مـعـارضة سـياسـية داخل الـبر
ـقـراطـيـة ولـكن هم احلـكـومـة كـمـا هـو اجلـاري في سـائـرالــدولـة ذات االنـظـمـة الـد
قيتة على حساب مصالح الشعب الذي لم يشهد اي ابتدعوا هـذه البدعة الكتلوية ا
اجنـاز الي مـشـروع وطـنـي يـخـدم الـشـعب سـوى اشـاعـة الـفـسـاد في كل مـفـاصل
الـدولة احلـيـوية ونـال الفـقـر اغلب شـرائح اجملـتمع اضـافـة إلى تردي اخلـدمات في
شـترك في صـيرية  وهم اغـلب ا ـهمة من حـياة الـناس الـيوميـة وا كل الـنواحي ا
اضـية هم الـيوم الذيـن خسروا في نـتائج االنـتخابـات خسارة الـعملـية الـسياسـية ا
كشفت رفض الـشعب لتمـثيلهم في اي حـكومة قادمـة لوضع احلد من سيـاسياتهم
احملاصـصيـة الـلعـينـة الـفاسـدة ولـيؤكـد الشـعب بـكل اطيـافه ومـكونـاته وافراده في
حــقـيـقــة الـنـتــائج االنـتــخـابـيــة العـضــاء مـحـلس الــنـواب وبــاصـرار وثـبــات مـطـالب
االنـتفـاضـة الشـبـابيـة الـتشـريـنيـة عام 2019 ان الـتـغيـيـر قادم في مـجمل الـعـملـية
شروعة السياسـية كما هو مطلـوب وذلك من وجوب تام كل مستلـزمت حقوقهم ا

اضية  التي سلبت منهم طيلة الثمانية عشر عاما ا
وتـتـضح حقـيـقة الـكـتلـة االكبـر هي كـتلـة الـشعب لـيس كـتلـة مـذهب او حزب او فـئة
مـعـينـة هي كـتـلـة االرادة الشـعـبـيـة هي مـصدر الـشـرعـيـة لكل سـلـطـات الـدولة وفي
راقبة قدمة منـها مجلس النواب بـاعتباره السلـطة التشريعـية للقوان والـسلطة ا ا
ستقلة عن اي كتلة او فئة اخرى – الداء احلكومة باسم الشعب وبارادته احلرة ا
الكتـلة االكبر كـما يراها الـشعب بارادته الـوطنية اخلـالصة من اي زيف او حتريف
شاعرواحاسيس صادقة مـخلصة وفية وامينة ونزيهة من كل الي مصلحـة وطنية 
شـك او لبس كان منـطلقـة بضمـير حي وقلـوب مطمئـنة خالـية من كل حقـد وكراهية
ـساواة ب اجلـميع دون استـثناء امام ومحبـة بالتـعاون في سبـيل احلق والعدل وا

القانون –
كـتـلـة الــشـعب الـذي قـال كـلــمـته بـصـوت واضح وعــال ومـدى صـداه امـتـد إلى كل
ارجاء الوطن اعـلنها الناخبون اخمللصـون في صناديق االقتراع يوم االنتخابات ان
ا نفـلت وال للمحـاصصة السيـاسية وال للمـكون الواحد ا ال للفسـاد وال للسالح ا
ـوحد هي كـتلة االغـلبـية النـيابـية في نـتائج االنتـخابـات كما لكـتلـة الشعب الـواحد ا

ستقلة ولكنهم هم ال يشعرون ابدا يراها بارادته الوطنية احلرة ا
الـكتلة االكـبر هي كتـلة الدولة والـنظام الـعام لسيـاستها الـدستوريـة والشرعيـة كتلة
وحـدة والوطن الواحد ـكون الواحد كـتلة االمة ا الوطن الواحـد وليس كتلـة الفئة وا

من الشمال إلى اجلنوب .
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ـتحـدة وكأن بالس خـارت انقذت واال ا
شـعب العـراق من كل الشـرور التي حتيط
به .. . كـفى الـله شـر الـبـشـريـة كـلـهـا شـر
احلـروب وأعـطـاهم الـقــدرة جـمـيـعـا عـلى
بـنـاء عنـاصـر قـوة بـلـدانـهم ولـيس بـلدان
اخـرى  ومنـح من يبـقى ضـعـيفـا الـصـبر

واحلكمة والدبلوماسية والدهاء
واخـتتم مـقالي مـعـكم ايهـا االعزة بـحوار
بـ معاوية وابن العاص عن الدهاء ح
سـأل مــعــاويــة ابن الــعــاص : كـيـف تـرى

الدهاء يا بن العاص .. 
اجـاب: عـنـدمـا ادخل مـكـانـا ال بـد ان اجـد
وقف او ـكان يـعني ا لي فـيه مخرج  –وا
الـضرف  –فـسـال الثـاني مـعـاوية : وانت
كـيـف تـرى الــدهـاء فــأجــاب : انـا ال ادخل

مكانا ليس لي فيه مخرج .. 
دخــلت اوكــرانــيــا مـكــانــا لــيس لــهــا فـيه
ية  او تـرك الناتو  مـخرج اال بحرب عـا
او احلــــيــــاد بــــضــــمــــــــــــانــــات دولــــيــــة
ودسـتوريـة  او االذعـان لروســـــــيـا التي
ــثل هي خـــيــر لــهـــا من امــريـــكــا ال... وا
الـعـراقي يـقـول ( نـعل ابـو الشـي اللـي ما

يشبه أهلة ).

سـيلـعب دوره وبالـتـالي هو لم يع حـقيـقة
ان الـسالح الـنـووي هـو الـسالح الـوحـيـد
الـذي صنع كي ال يـستخـدم  بل هو صنع
لـلـتــلـويح بـاســتـخــدامه فـقط  وأن الـردع
يـكون غـيـر مـؤثـر بال قـناعـة ولـو بـسـيـطة
بــــأن اخلــــصم ســــيــــســــتــــخـــدم الــــسالح
(مــصــداقــيــة الــردع) ولـعــله لـم يـفــهم ان
بـايدن يجد ان هناك مـصداقية لدى بوت
بـينما بـوت ال يجـد مصداقيـة لدى بايدن
ـشــكــلـة ان الــهــر االوكـرانـي يـعي ان  وا
الــتـرســانــة الـنــوويـة الــروسـيــة ووسـائل
ايـصالها هي ارقى في روسيا من غيرها 
فـعي وريـثـة االحتـاد الــسـوفـيـيـتي  وهـو
اول من يـعـلم ذلـك كـون اوكـرانـيـا تـنـازلت
عن قـدراتهـا النـووية لـروسيـا االحتادية 

وهكذا فعل اآلخرون .
االمن الـقومي ليس تـصريحـات وشعارات
كـمـا هــو في احلــكـومـات الــفـاشــلـة بل ان
بـعض االنظمـة الفـاشلـة قد تـذهب لتـقوية
امن دولـة اخرى عـلى حسـاب امنـها .. انه
بالـنـسبـة لـلدول الـكـبرى كـروسـيا مـسـألة
وجـــود ((تــكـــون او ال تـــكــون)) وكـــمــا ان
اجملـال احليـوي ألمريـكـا يقع في كل مـكان

ثالثة دول عظمى .
كـــان عـــلى الـــهـــر الـــكـــرواتي ان يـــعي ان

الدروس اآلية
= ان االسـتراتيجية في روسيا وكل الدول
ذي الـزعامـة الـفـرديـة تبـنى بـشـكل اساس
عـلى شخصيـة الزعيم الفـرد  وقد تشترك
الـقــيــادة مع الــزعــيم (( الــنـاس عــلى دين
مــلـــوكــهـم)) والــزعـــيم والــقـــيــادة كـــانــوا
ي مـن قـــطـــبــ ســـوفـــيـــيت كـــقـــطب عـــا
ـالكم وانـــــهـــــاروا فـــــجـــــأة  وبـــــوتـــــ ا
ـــــــــصـــــــــارع والعـب اجلــــــــــودو ورجل وا
هـيمن عـلى النـظام الروسي اخملـابرات وا
هـو اكيـد قد بـدأ بالـتفـكيـر بعـودة االحتاد
الـسوفـيـيتـي منـذ حلـظة سـقـوط االحتاد 
او عـلى االقل يحاول تقليص الفجوة بينه
وبــ امــريـكــا  وهـو فــعال ســعى سـعــيـا
حـثـيـثـا جـعل احملـلـلـ يـتـوقـعـون (عـودة

الدب الروسي) منذ زمن .
= الـــهــر االوكــراني يـــقــول امس حتــديــدا
((لـقد تـركت اوكرانـيا لـوحدهـا)) وكأنه لم
يـر كيف تـركت فـلسـط  –افـغـانـسـتان –
ليبيا  –لبنان  –العراق  –لوحدها .. اكيد
انه كـان يتوقع ان الردع النووي االمريكي

بـخـاتمـه الشـريف  وهـادن الـكـفـار ونـفذ
بـنودهم .. ألنه يـعي ان ال تـكافـؤ بالـقوى
بـيــنه وبــ قــريش في ذلك احلــ ولـعل
ـعـركة احـد عززت الـدرس لديه خـسارته 

(ص) .
ضـرب العراق درسا بليغا في احلرب مع
ايـران حيث انه انـتصـر على دولـة تفوقه
ادية من بـثالثة اضعـاف في كل القـوى ا
نـــفــوس الـى مــســـاحــة  وانـــتـــصــر ولم
يــنــتـصــر فال مــنـتــصـر فـي حـرب تــطـول
ثـمـاني سـنـ  اال انـنـا خـسـرنـا حـربـ
االولى مع عـشـرات الـدول  واألخـرى مع

الـدرس الصعب في كليـة االركان العراقية
وقف  والذي يـبدأ بعـد فقرة هـو تقديـر ا
) تـدرس الــغـايــة بـفــقـرة (قــوات الـطــرفـ
خاللــهــا تـفــصــيـلــيــا قـوتك وقــوة الــعـدو
وتــقــارن لــتــتــوصل مع دراســة الــفــقـرات
االخــــرى الى اســــتــــنـــتــــاج فــــقـــد تــــقـــرر
ـعــركـة) وقــد تـقـرر االنـسـحــاب (جتـنـب ا
الـهــجـوم او الــدفـاع  وهـذا مــا جـعل رب
نع النـبي محمـد (ص) من القتال الـعزة 
ـة (( اذن لـلـذين الى ان نـزلت اآليـة الـكـر
يـقـاتـلـون بـأنـهم ظــلـمـوا...))  وتـعـلـمـون
كـــيف انه (ص) خـــتم صــلـح احلــديـــبــيــة

في العالم فيحق لروسيا االحتادية ذلك 
حـيث ان اخلصم تـقوى بـضم العـديد من
اجـزاء االحتاد السوفييتي السابق  وأن
التـحـاق اوكـرانـيـا لـلـنيـتـو سـيـكـون قـمة

السوء لروسيا االحتادية
تلك اوليات االستراتيجية = ان اي من 
ـتـلك يـعـرف تــلك احلـقـائق . امــا الـذي 
بـكالـوريـوس فقط في الـعـلوم الـعـسكـرية
ولـيس دمج يــعـرف ان انــتـصــار روسـيـا
امـر مــحـســوم وأنه ســوف يـكــون اسـرع
ـا يتـصـور الـكثـيـرون  مع الـعرض ان
هـدف ايـة حـرب  –عـدا الــغـزو االمـريـكي
الـغاشم لـلعـراق - هو قـهر ارادة اخلصم
ـضي في عـلى الــقـتــال او الــتـحــدي او ا
اهـداف تـضر الـطـرف األخـر  وأتوقع ان
هـذا الـهــدف حتـقق جـزء كــبـيـر مـنه اآلن
بـالنـسـبة لـروسـيـا  والتي كـل ما يـفـعله
اخلـصوم االقوياء (الناتـو) بتهديدها هو
الـعـقـوبـات االقـتـصـاديـة وكـأن بـوتـ لم
يـحسب حسـابها  او ان تـرسل االسلحة
ــثل (اآلن) الى اوكـــرانــيــا مــتــنـــاســيــة ا
الـعراقي (الـعلـيج ما يـنفع وكت الـغارة )
وهـنـاك من يـعــول عـلى اجملـتـمع الـدولي
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عدل رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في تعلن جلنة البيع وااليجار في مـديرية بلدية العمـارة عن اجراء مزايدة علنية لتـأجير (قطعة ارض النشاء مشـتل عليها) ا
زايدة مراجعة مقر بلدية العمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون ادناه والعائدة الى مديرية بلدية العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا
يوما تبدأ من اليـوم التالي لنشر االعالن مـستصحبا معه الـتأمينات القانـونية البالغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) وينادى للمزايدة في
دة اعاله من تـاريخ النشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية الـعمارة واذا الـساعـة العاشـرة والنـصف صباحـا في اليـوم التالي النـتهـاء ا
صاريف زايدة اجور الـنشر وكـافة ا ـزايدة عطلـة رسميـة يكون موعـدها اليـوم الذي يليـه ويتحمل من تـرسو علـيه ا صادف يوم ا
ـدنية وبـطاقة الـسكن ويكـون عليـه مراجعـة مديرية بـلدية الـعمارة خالل تـرتبة عـلى ذلك وبنسـبة (٢%) مع جلـب هوية االحوال ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. فترة (١٠) عشرة ايام من تاريخ ا
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لك ورقمه وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطعة ارض النشاء
مشتل عليها

ابو رمانة جزء من العقار
٨٠٩٩/١٦ البتيرة

سنة واحدة٥٠٠ م٢ ٤٠٠٠٠٠٠ اربعة مالي
دينار

∫ dO Q « ◊Ëd

عدة من قبل البلدية ومن مواد غير ثابتة. ١- يكون البناء وفق للمخططات االنشائية ودراسة اجلدوى االقتصادية ا
٢- يكون البناء باشراف جلنة فنية.

شتل باالشجار الدائمة. ستأجر بتشجير ا ٣- يلتزم ا
قترح الجله.  شيدات غير الثابتة وان يتم استغالل للغرض ا ٤- عدم انشاء مشيدات ثابتة واالكتفاء با

اء والكهرباء والرسوم االخرى. ستأجر دفع اجور ا ٥- يتحمل ا

ستأجر انشاء منظومة سقاية ومن حسابه اخلاص. ٦- يتحمل ا
٧- انارة الساحة من اربعة اركان وباالنارة اجليدة

ـطـالبـة بـالـتـعـويض والـلـجوء الـى احملاكم ـشـيـدات الى الـبـلـدية عـنـد انـتـهـاء فـترة الـتـأجـيـر دون ا ٨- تـؤول كافـة ا
اخملتصة.

طالبة بالتعويض لك الى البلدية عن احلاجة اليه وخالل فـترة التاجير او عن انتهاء فترة التأجير دون ا ٩- يسلم ا
او اللجوء الى احملاكم اخملتصة.
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ــعـدل اليـوجــد فـيه نص لــسـنـة  1981ا
يــبـيـح الـطــعن تــمــيـيــزا امــام مـحــكــمـة
ا الطـعون تكون الـتميـيز االحتاديـة وا
ـشـرفـة عـلى امـام الـهـيــئـة الـقـضـائـيـة ا
االنـتـخـابـات وقـراراتـها تـعـتـبـر قـطـعـية
وبـاتة امـا الفـقـرة الثـانيـة والتي تـعتـبر
تـفسيـرا للقرار رقم  48لـسنة  2017هي
مـنع من تـولى ادارة هـذه اجلمـعـيات او
رتـ متتاليت الـنقابات او االحتادات 
نـاصب مرة ثـالثة تـرشيح نـفسه لـهذه ا
وسـعة ونـعتـقد ان الـهـيئـة التـميـيزيـة ا
بــهــذا الــقــرار قــد وضــعت حــدا فــاصال
ــنــاصب وبــيـــنت ان من يــتــولـى هــذه ا
يـجب ان يكون ضمن اطار زمني محدود
ولــيـس مــؤبــد او حـــسب رغــبــته  ,وقــد
تـعزز اجتـاه محـكمـة التـميـيز االحتـادية
بــقـرار الحق يـخص تــرشـيـحــات نـقـابـة
زمع اجـراؤها في شـهر اذار احملـامـ ا
الــقـادم حـيـث  الـطـعـن بـقـرار مــجـلس
نـقــابـة احملــامـ لـقــبـولـهــا تَـرشح احـد

االحتـادية والـتي اصدرت قـراراها بـعد
وسـعة وضـوع عـلى الهـيئـة ا عـرض ا
حملـكـمـة الـتمـيـيـز بـالـعدد 44/ الـهـيـئة
ـــدنـــيـــة/ 2022وتــــاريخ ـــوســــعـــة ا ا
2021/12/31 وفـحـوى القـرار تـضمن
فــقـرتـ مــهـمــتـ الــفـقـرة االولى ردت
الطعن من الناحية الشكلية كون قانون
احتــاد احلـقـوقــيـ الــنـافـذ رقم (137)

بــــدايـــــة البــــد االشـــــارة الى ان كـــــافــــة
االحتـــادات والــــنـــقـــابــــات مع عـــدد من
اجلـمـعـيات تُـدار وتُـسـير اعـمـالـها وفق
احـكام تشريعات خاصة بها صادرة من
جــهــة تــشـــريــعــيــة وتــخــضع في ادارة
نـشاطها لرقابة الهـيئة العامة واجلهات
الية الـرقابية االخـرى كديوان الرقـابة ا
ومـؤخرا هـيـئة الـنزاهـة والذي سـنتـكلم
ــــقــــال هـــو الــــرقــــابـــة عــــنه في هــــذا ا
ــا الــقــضــائــيــة عــلى هــذه الــكــيــانــات 
لــلـــقــضـــاء من واليــة عـــامه اذا مــا بــرز
اخــتالف او اعـتـراض يــقـتــضي تـدخـله
ألبـــداء الـــراي والـــفــــصل في اي خالف
يـنشـأ في تطبـيق احكـام تشريـعات هذه
ـنظمات سيما وان اي انتخابات لهذه ا
االحتـادات والـنقـابـات الخـتيـار ادارتـها
يــكـون حتت اشـراف الـقــضـاء ومـؤخـرا
جــرت انــتــخـابــات احتــاد احلــقــوقــيـ
الـعـراقـيـ وكان الـتـنـافس عـلى رئـاسة
االحتــاد وعـــضــويــة الــهـــيــئــة االداريــة
شـديــدا وقـد بـذلت الــهـيـئـة الــقـضـائـيـة
ـــشــرف جـــهـــودا مــتـــمـــيــزة في ادارة ا
الـعـمـلـيــة االنـتـخـابـيـة ومـتـابـعـتـهـا من
الـترشح ولـغايـة اعالن النـتائج صَاحب
ذلك عـدة طـعون واعـتراضـات من بعض
ــرشــحــ امــام هــذه الــهــيـئــة والــتي ا
اتـــــخــــذت الـــــقــــرارات الـالزمـــــة في كل
االعـتراضات والطعون ولعل ابرزها هو
االعـتـراض بـعدم صـحـة تـرشـيح رئيس
احتـاد سابق تولى رئاسة االحتاد ألكثر
مـرة بصـورة متتـاليـة استـنادا الى قرار
رقم 48 لـسنة 2017 والـذي مـنع ترشح
من شـغل منصب رئـيس احتاد او نقابة
ـرتـ مـتـتـالـيـت ان يـرشح او جـمـعـة 
ـرة ثـالـثـة وعـنـد ـنـصب  نـفـسـه لـذات ا
ـشــرفـة عــرض الـطــعن عــلى الــلـجــنــة ا
ســمـحت بـقــبـول تـرشح هــذا الـشـخص
ــعـتــرض ان يـطــعن بـقـرار ــا حـدا بـا
ـشـرفة امـا مـحـكـمـة الـتـمـيـيز الـلـجـنـة ا

ـن شــغل مـــنـــصب نـــقــيب احملـــامــ 
احملــامـ لــدورتـ مــتــتـالــيـتــ وجـاء
قـــرارهــا احلـــاسم الـــفــاصـل بــرقم 22/
/ 2022في هـــيــــئـــة شــــؤون احملـــامـــ
2022/2/16 بــــنـــقـض قـــرار مــــجـــلس
الــنــقـابــة بــقـبــول تــرشح هــذا احملـامي
والــغـاء تــرشـيــحه كـون الــقـرار رقم 48
لــسـنـة 2017 يــنـطـبق عــلـيه وبــالـتـالي
اليــجــوز لـه الــتــرشح مــرة اخــرى كــمــا
قــــررت الـــــغــــاء تــــرشـــــيــــحه ,ومـع جل
احــتـــرامــنــا لـــكل الــقـــرارات واالحــكــام
الـقــضـائـيـة وكـذلـك احلـكـمـة من اصـدار
القرار رقم 48 لسنة 2017 اال انه هناك
حـاالت ستبـرز وحتتاج ايـضا الى وقفة
قــضـائــيــة ثـانــيـة حلــسم اجلــدل واذكـر
ثال احلاالت التالية: منها على سبيل ا
- احلـــالــة االولى اذا كـــان الــنـــقــيب او
رئيس االحتاد او اجلمعية سبق له قبل
مـدة زمنيـة ان تراس النـقابة او االحتاد
او اجلـمعية وبعـدها تولى غيره االدارة
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بغداد

وبـعـدهـا فاز بـاالنـتـخـابات وحـالـيـا هو
ـعنى الـرئيس ورشح نـفسـه ايضا اي 
هــنــاك انــقــطــاع وعــدم تــتــابع وتــوالي
الـسؤال هـنـا يطـبق علـيه هذا الـقرار ام
ال ونــعـــتــقــد االجــابـــة احلــاســمــة لــدى
مـحـكـمــة الـتـمـيـيـز االحتـاديـة مع رايـنـا
ــتــواضع ان حـــرفــيــة قــرار مــحــكــمــة ا
الـتــمـيـيــز بـقـراريــهـا تـتـيـح له الـتـرشح
لفقدان شرط مهم هو التتابع والتوالي.
- احلـالة الـثـانيـة هي من تولى مـنصب
نـــقــيـب او رئــيس احتـــاد او جـــمــعـــيــة
لــدورتـ مــتـتــالــيـتــ وشــمل بـالــقـرار
ولـكـنه يـرشح لـعـضـويـة هـذه الـهـيـئـات
كــعــضــو ولـيـس كـرئــيس او نــقــيب هل
يـنــطـبق عـلــيه الـقـرار واجتـاه مــحـكـمـة
الـتـميـيـز من عـدمه وهـنا ايـضـا البد من
ــوضــوع راي قــضـــائي يــبت فـي هــذا ا
ــتـواضع ال يــوجــد مـا وايــضــا رايـنــا ا
ــنـــعه من ذلك اال فـي حــالــة تـــطــبــيق
الــقـرار48 واجتــاه مـحــكــمـة الــتــمـيــيـز

جملـلس  االمن في احلفاظ على السلم واالمن
الـدولــيـ فـانه ســيـكـون عــاجـزا عن اصـدار

قرارات ضد روسيا. 
تـحدة الذي وهذه اهم عـيوب مـيثـاق اال ا
نـتـصرون بـحيث جـعـلوا دول الـعالم كتـبه ا
فـي كــفـه والــدول اخلـــمس في كـــفـــة اخــرى.
ومـايــسـري عــلى دول الــعـالـم اليـســري عـلى
اخلمس الـكبار اال بـارادتهم. النهـم بصراحة

تلكون حق الڤيتو. 
الروس يقولون اننا نسير على خطى امريكا
عنـدما احتلت العـراق ودمرته بدون تفويض
دولي. وهـذه الـسـنـه الـسـيـئـة عـلى مـايـبـدوا
تـريـد ان تـسـير عـلـيـهـا روسـيـا في عـدوانـها
عـلى اوكــرانــيـا. ( حــرامـكـم خالل وحـرامــنـا

حالل)
اخلمـسة الكبـار دائمي الغضـوية في مجلس

فرض عـقوبات اقـتصاديـة وماليـة وجتارية
من امـريـكـا واحلــلـفـاء  ضـد روسـيـا كـدولـة
وضـد القادة الروس والدول واجلهات التي
تـتـعامـل معـهـا بـعـيدا عـن االطر الـقـانـونـية
ضـــمن احــكـــام الــقـــانــون الـــدولي وخــارج
اختـصاصات مجـلس االمن الدولي هذا هو

احلد االقصى للعقوبات. 
الن اي قــرار فـيه عــقـوبــات او حـتى مــجـرد
ادانه لـن يـصــدر من مــجــلس االمن الــدولي
فـروسـيـا احــد الـدول اخلـمس الـتي تـمـتـلك
. حق النقض هذا اذا لم تنضم اليها الص
وسواء كان العدوان الروسي على اوكرانيا
بـضـوء اخـضـر امريـكي غـيـر مـعـلن لـغرض
ـسـتنـقع االوكراني او تـوريط الروس في ا
بدون ضـوء اخـضر  فـاالمر واحـد  فبـالرغم
من الـــصالحـــيـــات الــواسع[ واحلــصـــريــة

االمـن  بـالـرغم من انـهـم اول من اقـر مـيـثـاق
تـحدة. ويفتـرض انهم االخرص على اال ا

تطبيق بنوده….  
اال انـهـم اول من يـخـرقـون الــقـانـون الـدولي
ادة 2 من مـيـثاق اال واول من يـخرقـون ا
ـتـحــدة الـتي حـرمت اســتـخـدام الـقـوة في ا
التـعـامالت الـدوليـة اال في حـالـة الـدفاع عن
وجب الـنفس او تفـويض االمن اجلمـاعي 
صالحيـات مجلس االمن الدولي وفقا للمادة
ـيثاق ومـاورد في احكـام الفصل  51 من ا

السابع. ..
ــصـلـحـه والـكـيل ـزاجـيه وا اخلالصـه ان  ا
ــكـيــالــ وسـطــوة اخلــمــسـة الــكــبـار هي

السمة الغالبة في التعامالت الدوليه.
ولن يكـون هـنالك تـدخل او حتـالف عسـكري
ضــد روســيــا ابــدا ولن يــكــون هــنـالـك قـرار

ي ضد روسيا.  ا
وسيـدفع الشعب االوكراني كـما دفع الشغب
الـعـراقي ثـمن الـعدوان والـغـطـرسة الـدولـية
يــقــابــله صــمت مــطــبق مـن الـذيـن صــدعـوا
رؤوسـنــا بـحــقـوق االنـســان واحلـفــاظ عـلى

السلم واالمن الدولي.
ا يـسـتدعي اعـادة النـظـر في ميـثاق اال
ـعـاجلـات الــسـريـعـة قـبل ـتـحـدة لــوضع ا ا

فوات االوان.
{  باحث دكتوراه في القانون الدولي
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عمان

االحتـــاديــة عـــلى اجلـــمــيع مـن نــقـــبــاء
واعــــضــــاء الــــهــــيــــئــــات االداريـــة دون

استثناء.
ـا تكون واردة في - احلـالة الثـالثة ور
بـعض الـتشـريعـات اخلـاصة جلـمعـيات
ونـــقــابـــات مــعـــيـــنــة ومـــنـــصــوص في
تــشـريـعــاتـهـا اخلــاصـة جــواز الـتـرشح
رات متـتاليـة ومتعـاقبة نـاصب  لـهذا ا
وهـنــا نـكـون امـام نص قـانـوني صـريح
والــقــاعــدة الــقــانـونــيــة تــنص عــلى ان
اخلـاص يقيد العام سيما اذا كانت هذه
الــتــشـريــعــات قــد صـدرت بــعــد اصـدار
الـــقــرار 48 لـــســنــة 2017.نـــعــتــقــد ان
انــتــخــابـات نــقــابــة احملــامــ الـقــادمه
مكن ستجيب على هذه االسئلة اذ من ا
ـــتــــوقع تـــثــــار هـــذه احلـــاالت امـــام وا
الـقضاء كـطعون وعنـدها سيـكون القول
الفصل لقضاؤنا احملترم .. مع تمنياتنا
الــفـوز والــتــوفـيق لــكل مــرشح يــسـعى

خلدمة زمالئه .
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الـوقت ويــخــسـرون نــقـطــتـ  هم
بـاسم احلـاجـة لـهـمـا لالقـتراب من
نــوروز والـعـمل عـلى تـرك مـنـطـقـة
الـهبـوط الـتي بقـيت عـلى وضعـها
عـنــدمـا اســتـمـر الــديـوانــيـة ثـامن
عـشر بـتـعادله مع الـكـهربـاء  الذي
بـــــقي  عـــــاشــــرا  وتـــــواصل  دون

خسارة  للمرة اخلامسة.
ــيـنـاء جــمـهـوره الــكـبـيـر وخـيب ا
ـرة عـنـدمـا وفـطـر  قـلـوبــهم هـذه ا
خـرج بـخــسـارة ثـقـيـلــة  بـربـاعـيـة
لهدف امام النفط ليزيد من معاناة
االزرق  ويـبــحث  عـمــا يـنــقـذه الن

االمور غاية في الصعوبة.
وافـــضـل اســـبـــوع لـــســـامـــراء في

يـــكن جـــيـــدا مـــثل الـــطالب الـــذين
اســـتـــمـــروا يـــقـــدمـــون أنــفـــســـهم
بــصـفــوف مـتــكـامــلـة ومــنـســجـمـة
والقدرة عـلى حتقيق الـفوز الثالث
تــوالـيــا في عــمل يــشــار له واالهم
انــهم جنـحـوا في  اهـم اخـتـبـارات
االسـبــوع  االخـيـر وحــسـمه بــثـقـة
وذلـك  بــــالـــــفـــــوز عـــــلـى الــــزوراء
واالنـفـراد بــالـوصـافــة في حتـقـيق

باراة . اجنازين خالل  وقت ا
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صـــحـــيح ان اجلـــويـــة تـــقــدم دون
مـعـانـاة وصعـوبـات تـذكـر في اخر
ثـالث مـــواجـــهـــات امـــام ســـامــراء
ونفط ميسـان ونوروز في مقابالت
 كـانت حتصـيل حاصـل لكـنه حقق
االهـم وجتــــاوز مـــــشــــاكـل االمــــور
ــرحب بـــهــا من االنـــصــار الــذين ا
يـنتـظرون الـفوز الـرابع في  اللـقاء
ـــتـــواضع ـــيـــنــــاء ا الـــقـــادم مـع ا
وعـنـدمـا وجـدوا فـريقـهم فـي موقع
مـتــقـدم وهــو يـضــيف تـسـع نـقـاط
للرصيد44 في سباق النتائج الذي
تغير بسرعـة لكن على حكيم شاكر
ـبـاريـات ان يـحـذر ويــنـتـبه امــام ا

القادمة
في تــرتــيب  الــصــراع مع الــطالب
عـلى مـركز الـوصـيف  والـدفاع عن
الوان الـبطل الـذي يكـون قد تـخلى
عـن لـــــقب الـــــدوري فـي ظل فـــــارق
النـقـاط الـتي يـتـمـتع بـهـا الـشـرطة
ـواجهة الكاس لكنه مؤكـد يستعد 
والــعـبــور لـلــنـهــائي  والــدفـاع عن
الـــلــقـب اذا مـــا اســـتـــمـــر الــزوراء
مـنـحنـيـا ومـحبط واألهم ان يـشـتد
ــقـــدمــة بــوجــود الــصــراع عـــنــد ا

اجلماهيرية االربعة.
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وجنـى نــفط الــوسط من الــســقـوط
فـي مــيــدانه امــام الـــكــرخ بــعــدمــا
استـمر متـأخرا بـهدف لهـدف قبل
ان يفرط الضيوف بالتقدم في اخر
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اكـــثــر الـــفــرق تـــضــرار االســـبــوع
ـاضي كـان الـزوراءعـنـدمـا خـسـر ا
مــرتــ  وذلك بــفــشــله   بــتــجـاوز
عـقـبـة الـطالب لــلـمـرة الـثـانـيـة في
ـوسم احلالي  بـاخلـسارة بـهدف ا
الـتي  ذهـبت طالبـيـة واألمـر مـنـها
واالكـثـر  قـسـاوة ارغـامه عـلى ترك
مـكـانه الــثـالث  لــلـغـر و االخـوة
االعــداء الــقـــوة اجلــويــة  في امــر
ــكن نــسـيــانه بــســرعـة صــعب ال
بــــــعـــــدمــــــا ســـــقـط في احــــــد اهم
ـرحـلـة احلالـيـة وعدم اخـتـبارات ا
إمكانية عناصره على  تغير االداء
الهزيل  في الفـترة احلالية قبل ان
ــتــصـدر يــبــتــعـد 19 نـقــطــة عن ا
ونــقـطــتـ عن الــوصـيف وواحـدة
عن اجلــويــة الــثـــالث  لــيــدخل في
ـــــا  يــــقــــوده وضع  مـــــرتــــبك  ر
لــيــخــسـر  الــكــاس بــعـد   عــنــدمـا
يـواجه اجلويـة في الـدور الـنصف
الـنـهـائي قـريــبـا   مـا يـتـطـلب  من
االعـب بـذل قـصارى  اجلـهود من
اجل تــغــيــر االمــور الــتي عــبــست
بوجه  اجلمهور الـذي أمضى ليلة
اخلسـارة بحـزن شديـد الن الفريق
لـم يــقــدر عــلى الـــثــائــر  اوتــقــد
ــســتـــوى وحتــقــيق الــنـــتــيــجــة ا
االيــجـابـيـة الـتي  كـادت  ان تـغـيـر
الكثـير قبل ان تزيـد نكسة الطالب
الـطـ بـلـة وتقـسـوا عـلى جـمـهور
االبـــيض  الـــذي الـــتـــزم الــصـــمت
وخـــرج مـن الـــبـــاب الـــضـــيق  الن
الـفــريق لم يــلـعـب بـنــفس طـريــقـة
اضي وقـبـلهـا على االقل ـوسم ا ا
امـام خـيـبـة كــبـيـرة وبـات  مـرشح
لـــلـــتـــراجع اذا لـم يــحـــدد مـــوضع
اخلـلل   بـعــدمـا تـعــذر عـلى ايـوب
اوديـــشـــو  ادراك اخلــيـــبـــة وعــدم
تـــكــرارهـــا مع الـــطالب فـي اســوء
نـتيـجـة واجهـها اجلـمـهور الـكبـير
ستوى   الفريق الذي لم احملبط 
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ذكر مـصدر في االحتاد العراقي لكرة القدم  أن من حق االحتاد االماراتي االعتراض على
لعب العراقية. قرار الفيفا باقامة مباراة فريقه في ا

ـصدر إن لدى االحتاد اإلماراتي احلق في االعتراض والرفض في حال قرر االحتاد وقال ا
قـبل بداعي االسباب التي وافقة القـامة مباريـاته في العراق يوم 24 من الـشهر ا الدولـي با

حظرت مالعب العراق من اجلها .
تـلك مـالعب جـيدة واصـبح لـديه ـصـدر الـذي ارتـأى عـدم ذكـر اسـمه أن الـعـراق  وأكـد ا
اخلبـرة في التنـظيم واالسـتضافـة لكن اجلانب الـذي يتـحجج به االحتاد الـدولي هو اجلانب

باريات الدولية من دون أي خرق امني . االمني رغم استضافة العراق لعدد من ا
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أعــلن رئـــيس االحتــاد الـــعــراقي
ـــركــزي لــرفع األثـــقــال مــحــمــد ا
كــاظم  اجـراء مـعـســكـر تـدريـبي
ـــتـــقـــدمــ مـــشـــتـــرك لـــفــئـــات ا
. والنساء والشباب والناشئ
وقـــــــال مـــــــزعل فـي بـــــــيــــــان  إن
ـعـسـكـر كان إنـطـلـق مـنـذ نـحو ا
ــدة 45 أســـبــوعـــ ويــســتـــمــر 
عسكر الذي يوماً موضحـاً أن ا
ــــــركــــــز جتــــــري وحــــــداتـه في ا
التدريبي لوزارة الشباب يستمر
لفـتـرة طـويـلـة نسـبـيـاً بـنـاءً على
مــنـهـاج أعـدّه االحتـاد لـلـمـدربـ
ــــشـــرفــــ عـــلى الــــوطـــنــــيـــ ا
نتـخبات وهم عبـدالكر كاظم ا
ومــحــمـــد جــواد وحــيــدر زيــدان

وعمار يسر وعباس أحمد.
dJ F*« UIH

وأثـنى كـاظم عـلى الـرعـايـة الـتي
بية الوطنية تقدمها اللجنة األو
الــــعـــراقـــيــــة الحتـــاده وقـــال إن
ـبيـة تـكـفـلت بـكامل الـلـجـنـة األو
ــعـــســكـــر الــتـــدريــبي نـــفــقـــات ا
إسـكـانـاً وإطـعـامـاً ونـقالً مـبـيـناً
ان الالعــبــ يــقــيــمــون بــفــنــدق
الـــرمــال في الـــعــاصــمـــة بــغــداد
ويـجــرون وحـداتـهم الــتـدريــبـيـة
ــركـز الــتــدريـبي الــيـومــيــة في ا

بوزارة الشباب الرياضة.
وخــتـم رئـيـس االحتــاد الـعــراقي

ركـزي لألثقـال حديـثه قائالً إن ا
ــمــنــهــجـة هــذه االســتــعـدادات ا
تـــأتي في ســـيـــاق الــتـــحـــضـــيــر
خلـمـسـة إسـتـحـقـاقـات خـارجـية
رســمــيــة مــقــبــلــة هي بــطــولــتي
العالم للشباب والناشئ اللت

ســتــقــامــان مـعــاً في الــعــاصــمـة
اليـونانية أثـينا خـالل شهر آيار
ـقــبل وكـذلك لـدورة الـتـضـامن ا
ـديـنـة االسـالمي الـتي سـتــقـام 
قـــونــيــا الــتــركـــيــة في شــهــر آب
قـبل ودورة األلعاب اآلسـيوية ا

الــتـي ســتــحـــتــضـــنــهــا مـــديــنــة
هـانـتـشـو الصـيـنـيـة خـالل شـهر
ــقــبل وبــطــولــة الـعــالم أيــلــول ا
لــلــمــتــقــدمــ الــتي ســتــقــام في
الص أيضـاً خالل شهر تشرين

قبل. الثاني ا

عـن رئــيس إحتـــاد اجلــودو االيــراني
ـقــرر وصـوله الــعـراق في الــذي من ا
ـقبل لـلقاء عدداً االول من شهر آذار ا

من مسؤولي الرياضة العراقية.
ـوسوي ان االفادة سـتكون وآضاف ا
كـبـيـرة جـداً لالعـبي مـنـتـخب الـعراق
ـدرب الـتـونسي الـذي يـشـرف عـلـيه ا
أنــيس لـــونــيـــفي الـــذي يــعـــوّل عــلى
فرصـة إحتكـاك مهمـة بلقـاء إثن من
أفــضل مـنــتـخــبـات آســيـا وأفــريـقــيـا
ـوسـوي قائال ان بـاجلـودو.  وتـابع ا
هـذه التـحـضـيـرات الـعالـيـة يـجـريـها
ـشاركات مـنتـخب العـراق إستـعدادا 
ـهمـة مـنـهـا بطـولـة آسـيا خارجـيـة ا
ــمـلــكــة االردنــيـة الــتي ســتــقــام في ا
قبل ودورة الهاشمية خالل الشهر ا

ألـــعـــاب الـــتـــضـــامـن االسالمي الـــتي
سـتـسـتـضـيف فــــــــعـالـيـاتـهـا مـديـنـة
ـقـبل قـونـيـا الـتـركـيـة في شـهـر آب ا
ودورة األلــــعــــاب اآلســـيــــويــــة الــــتي
ســتــــــــقـام مــنــافـســاتــهـا فـي مـديــنـة
هـانتـشو الـصيـنيـة خالل شهـر أيلول

قبل. ا
وفي خـتـام حـديـثه لـلـمكـتب االعالمي
ـركزي ثـمن رئيس االحتـاد الـعراقي ا
وسوي رعاية للجودو السيد سمير ا
ـبـية لـهـذه الـتحـضـيرات الـلـجـنة األو
كـتب الـتـنـفـيذي ـا يـقـدمه ا مشـيـداً 
برئاسة  رعد حمودي من إهتمام بيّن
فـي حتـضـيـرات االحتــادات الـوطـنـيـة
ـبــيـة الــتي تـنــتـظــرهـا مــشـاركــات أو

مركزية مقبلة.
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اعلن االحتـاد العراقـي للمـصارعة
ــنــتــخب الــعــراقي عن مــشــاركــة ا
للـعبة في البـطولة الـعربيـة ستقام

قبل. في السعودية الشهر ا
وقــال رئـيس االحتـاد شــعالن عـبـد
الــكـاظم فـي تـصـريـح صـحـفي  ان
مـنـتـخب العـراق سـيـشارك رسـمـياً
في الـبـطـولـة الــعـربـيـة لـلـنـاشـئـ
ــقــرر انــطالقــهــا  في والــشــبــاب ا
اخلـــامس والـــعـــشــريـن من شـــهــر
ـــشـــاركـــة ـــقـــبـل  آذار/ مــــارس ا

نتخبات العرب. واسعة 
وبـــ ان االحتـــاد الـــعـــراقي اقـــام
صنـفي اللعبة الفائزين منافسات 
ــــراكـــــز االولى فـي الــــقـــــاعــــة بـــــا
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ــقـدسـة حتـتــضن مـحـافــظـة كـربالء ا
مـعــسـكـراً تـدريــبـيـاً مـشـتــركـاً يـجـمع
مـنــتـخـبــات الـعــراق وإيـران وتـونس
بـاجلــودو إبـتــداءً من الــيـوم الــسـبت
ـــوافق لـــلــســـادس والــعـــشــرين من ا
شـباط اجلـاري على ان يـسـتمـر حتى
ــقـبل وذلك الــســابع من شـهــر آذار ا
ـــنــتــخــبــات فـي اطــار حتــضــيــرات ا
قبلة. الثالثة للمشاركات اخلارجية ا
ركزي وقال رئيس االحتاد الـعراقي ا
عسكر وسوي ان ا للجودو  سميـر ا
التـدريبي لـلمنـتخبـات الثالثة سـيقام
بـية باحملافـظة حيث في القـاعة األو
سـتـتـخـلـلـه وحـدات تـدريـبـيـة يـومـيـة
مشتركة فضـالً عن إقامة بطولة ودية

في ختامه للمنتخبات الثالثة العراق
وإيران وتونس.
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ـــنــتـــخــبــات ـــوســوي ان ا وأوضح ا
الــثالثــة تــقــيم بــفــنـدق ضــوء الــقــمـر
بــاحملـافــظــة حـيث  تــأمــ عـجالت
نــقل خــاصــة لـكـل مـنــتــخب من مــحل

إقامته والى قاعة التدريب.
ــنــتـخب ــوسـوي أيــضــاً ان ا وبــ ا
الــعـــراقي يـــضم ســـتــة عـــشــر العـــبــاً
ــثــلــون مــنــتـــخب الــعــراق لــفــئــتي
ــتــقـدمــ والـشــبـاب فــيـمــا يـتــكـون ا
مــنــتــخب تــونس من تــســعــة العــبـ
إضـافــة الى بـطـلــة أفـريـقــيـا والـعـرب
الالعـــبـــة نــهـــال روحـــو كـــمــا يـــضم
منـتخب إيـران أحد عـشر العـباً فضالً
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والـــــكــــوفــــة وســـــوق الــــشــــيــــوخ
رور والـرمـادي ويـلـعب صـلـيخ وا
ويـــتـــواجه مـــيـــســـان   ويـــنـــتـــقل
ـواجـهة مـيـسان ـتـصدراحلـدود  ا

دني  وعفك. ثم يلعب الدفاع ا
وفي اجملـمـوعـة الـثـانـــــــــيـة الـتي
تـقــام مـبــاريـاتــهـا غـد الــثالثـــــــاء
عندما يضيف الـبحري الصناعات
وغــــاز الـــشـــــــــــمــــال الـــشــــرقـــاط
والــوصـيف الــبـيــشــمـركــة بـابل و
ـتصـدركربالء الـسماوة يـستـقبل ا
ويــضــيف ديـــالى فــريق احلــســ
ـواحــهـــــــات اخلــمـيس وتـخــتم ا
عـــنـــدمــــا يـــلــــعب اجلـــــــنــــســـيـــة

والناصرية.

اهــداف  لـبــسـتــمـر ثــامـنــا واالخـر
. تراجع موقع

وتــقـدم الــصـنــاعـة لــلـحــادي عـشـر
ومـيــســان لــلــثــاني عــشــر بــعــدمـا
اســتــفـــاد كل مــنـــهــمــا مـن نــقــطــة
التـعادل  في اللـقاء الـذي جمعـهما

سوية.
وتـراجع زاخو سـابعـا بـعد تـعادله
مع صــاحب الــدار االمــانــة بــهـدف

ليبقى الثاني خامس عشر.
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وجتري اليـوم مباريـات جديدة في
دوري الــدرجــة  األولى اجملــمــوعـة
االولى وفـيــهــا يـلــتـقي  الــوصـيف
دهـوك والــعـلم ومـصـافي اجلـنـوب

الـبــطـولــة عـنـدمــا كـســر عــــــــقـدة
الــنـتــائج  ومـســلـسل تــداعـيــاتـهـا
ال 16بــتــحـقــــــــــيـق الــفـوز االول
عـــلى  الــــقـــاسـم بـــثـالثـــة اهـــداف
لـــهــدفــ مـــضــيـــفــا الــنـــقـــــــــطــة
رحلـة احلالية  في اخلامسـة في ا
مــعــدل مـخــتـلف عـن كـامل  االولى
التي حصل فيـها  على اربع  نقاط
فقـط لكنه يـواجه معـاناة  حـقيـقية
امــام مــهـمــة الــبــقــاء لـكـن مـهم ان
يـتـرك  نـتـيجـة الـفـوز الـوحـيـد في

سجله.
ومــــرة أخـــرى فــــشل الـــنــــجف في
اسـتـعـادة تـوازنه في مـلـعـبه وب
جـمــهـوره بـتـعـادله مع اربـيل دون

نتخب التونسي باجلودو في كربالء V∫ تدريبات ا M

الـتــخـصــصـيـة الــتـابــعـة لالحتـاد
ـنافـسـات جـرت يوم 23 الفـتـاً ان ا
من الــــشــــهـــر اجلــــاري وشــــهـــدت
تـنـافـسـاً حــاداً بـ العـبي االنـديـة

العراقية.
واشـار الـى ان االحتـاد شـدد خالل
ـنـافـسـات احملـلـيـة االخـيـرة عـلى ا
ضـــرورة احــضـــار جــواز الـــســفــر
نـافسات الي جرت للمـشاركة في ا
بـبـغـداد وذلك لـلـتـأكـد مـن االعـمار

وعدم التزوير.
وأكـد عبـد الكـاظم على أهـميـة بذل
أقــصـى اجلـهــود من أجـل حتـقــيق
الـنـتــائج اإليـجـابـيــة في الـبـطـولـة
قـبلة الـتي تليق بـسمعة العـربية ا

صارعة العراقية. وتاريخ ا

صارعة احمللية W∫ احدى منافسات لعبة ا —UB

l∫ العبو رفع االثقال اثناء الوحدة التدريبية —

رحـوم ناطق هاشم  الـذي عزف الوطني استـغاثة زوجة جنم الـكرة العـراقية ا
العـراقي له اكثر من مئة مـرة  ورفع اسم العراق عاليـا  في احملافل الدولية 
قرب واولهما نادي القوة سؤول وانتهاءً بـا طرقت جـميع االبواب بدءاً من ا

ة في وضح النهار. اجلوية الذي تخلى عن هذه العائلة الكر
ـفـروض ان يــقف رئـيس  مـوقف مــؤلم ومـحــزن ان نـسـمـع هـذا االمـر وكــان ا
ثال بقائـد القوة اجلويـة واعضاء الـهيئة االداريـة موقفا مـشرفا وفاءً النـادي 
ـدرب الوفي لـهذا الـنادي وجـماهـيره ـرحوم الـذي كان مـثاال لالعب وا لروح ا
ويـشـهـد ذلك مـلـعب الـشـعب الـدولي وسـاحـة نادي الـتي رفـعـته عـلى االكـتـاف

القوة اجلوية.
قـابل هناك موقف في نادي الكرخ عنوانه احلمـية والنخوة والشهامة عندما با
وقف رئـيس الــنـادي الـكـابـ شــرار حـيـدر وزمالؤه اعـضـاء الــهـيـئـة االداريـة
رحوم عـبد الكـر سلمـان مدرب نادي ـشرف واالخوي  مع عـائلـة ا وقف ا ا
الكـرخ السـابق الذي تـوفي نتيـجة مـضاعـفات فـايروس كـورونا قـدم حيدر كل
ـدرب الوفي لـنادي انواع الـدعم للـعائـلة ولم يـتخل عـنهم عـرفانـا ووفاءً لـهذا ا
الـكـرخ .. حتـيـة حلـيـدر وزمالئه اصـحـاب الـشـهـامـة والـنـخـوة واحلـمـية درس

عاني الوفاء في نادي الكرخ اقدمه لنادي القوة اجلوية . مجاني 
جنم الكـرة العـراقيه لـيث حسـ ناشـد احلـكومـة العـراقيه ايـجاد مـنفـذ لدخل
شـهـري وفق القـانـون لنـجـوم الراحـلـ يخـصص لـلعـوائل الـتي تعـيش ظـروفا

اقتصادية ومعيشية صعبة.
وماشـجـعني ان انـقل صـوت واسـتغـاثـة زوجة نـاطق هـاشم الول رئيس وزراء
عراقي يـستقـبل ابناء الـشعب في جـلسات مـجلس الوزراء وكـيف منح كرسي
رئـاسـة الـوزراء الم الـشـهـيـد وطـرح مـشـكـلـتـهـا وسط دهـشـة وذهـول الوزراء?
وكيف ضـيف جـرحى احلرب وعـوائـلهـم لطـرح وحل مـشاكـلـهم مبـاشـرة? نعم
الكـاظمي قال انا خـادم الشعب عـندما قبل يـد امرأة عراقـية مسنـة عندما زار
الـعـراق رياضي بـامتـيـاز يتـابع شـخصـيـا مايـدور عـلى السـاحة ـسـن  دار ا
رحوم احمد راضي وامر بحل جميع الريـاضية واخرها كان استقبال عائلة ا

ماتطلبه العائلة وتقد الدعم لها بعد ان طرقت جميع االبواب.
هـــا انــا اضـع امــام رئـــيس الــوزراء اســـتــغـــاثــة زوجــة
ـرأة البـطلـة التي تـكافح من رحـوم نـاطق هاشم ا ا
ـة الطـفالـهـا نعم اجل تقـد لـقـمة الـعـيش الكـر
سيـمنح الكاظـمي الفرحة والـبسمة واالمل لـعائلة
ـرحـوم ناطق هـاشم وكل االبـواب اغـلـقت بوجه ا

ة اال رحمة الله باب الكاظمي. العائلة الكر
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ـهلـكة)  من اجـمل الكـتب التـي قراتـها وعـلمـتني الـكثـير يعـد كتـاب (القـرارات ا
ــان الـذين ســيــمــا وهـو يــتــحــدث عن اراء وقـصـص بـعـض ضـبــاط األركــان األ
ية الـثانية وإدارة مـعاركها ورؤية خاضوا او اطـلعوا على تـفاصيل احلرب الـعا
اخلـبراء في الـقرارات الـتي أدت الى انـتصـارات وهزائم .. بـاحملـصلـة النـهائـية
ـانيـا ومعهـا دول احملور في احلرب . عـبرة الـكتاب تـتمثل في ة ا أدت الى هز
تراكم بعض األخـطاء االستراتيجيـة وان حققت انتصارات وهمـية او آنية معينة
جموعها ـثابة هزائم ومن ثم  .. لكنهـا في الفكر والنتيجة االسـتراتيجية تعد 

تمثل وتؤدي الى خسارة احلرب .
علـق الريـاضي يـقعون بـخطاء مـنوعة يـورطون انفسـهم قبل االخرين بـعض ا
بـها وبـاتالي تـأخذ من نـصـيبـهم وتاثـر على مـسيـرتـهم وتاكل من جـرفهم .. من
عـلق عـلى مباريـات بطولة الـعرب التي اقـيمت مؤخرا قبيل خـطأ وقع به احد ا
ـباريـات وقد فـي الدوحـة حيـنمـا كـان منـهمـكـا منـسجـمـا بتـصعـيـد ر احدى ا
اسـتــخـدم عـبــارة ( مـسح بــهم األرض ) الـتي أدت الى جــمـلـة اعــتـراضـات من
ـستـهدف ومـا تمـثله من عـبارة تـخدش احلـياء ... جـماهـير ومـسؤولي الـفريق ا
ا تـعبر حـتى للجـماهيـر واالعب وادارتهم وتسيء للـيس للفريـق فحسب بل ر
ـا ادخـل نـفــسه في ورطــة حــاول خالل بـقــيــة أيـام ــا الــدولـة ذاتــهــا .  .. ور
البطـولة ان يتـنصل او يبرر دون ان يـغفر له الـذنب .. كذلك ارتكب احـد معلقي
دوري االبـطال األوربي خـطـأ في مبـاراة اليـوفي وفـيريـال حـينـمـا سجل الـيوفي
ـعـلق ـا دفع ا ـبــاراة الـتي سـيـطـر عــلـيـهـا اول عـشـرة دقــائق  هــدف بـبـدايـة ا
بـحـمـاسه وانـدفاعـه غيـر احملـسـوب الـقول (فـيـريـال ال يسـتـطـيع .. ال يـقدر .. ال
يـهجم ال .. ال . ال .. ) اخـذ يـعدد الالءات ويـعيـد ويسـقل حـتى  اوحى للـمتـلقي
ـبـاراة انتـهت لـصـالح الـيـوفي من اول ربع سـاعـة .. وقـد ادرك خـطـئه وما ان ا
بادرة وسجل التعادل .. في واحدة أوقع نفسه فـيه حينما بدا فيريال يستعيد ا
ـعلـقـ التـي يجب ان يـنـتبـهـوا لـها فـلـيس كل ما يـقـوله يـقع ضمن مـن أخطـاء ا
ـزاج او احلمـاس ..فللـمنـطق والواقع الـكروي شيء اخر يـستـحق التان نـطاق ا
والـصـبـر فضـال عن عدالـة وحـيـاديـة الـتعـلـيق ومـحـبي الـفريـقـ تـفـرض امر ال

جناح دون توازنه حد التلبس فيه . 
الـتـعـلـيق الـريـاضي مـسـؤولـيـة كـبـرى النه يـتـعـامل مع احـداث ومـتـغـيـرات انـيـة
ا ا يتطلب منه ان يكن على دراية تامة  حماسيـة مثيرة يتابعها الراي العـام 
يقـول وتاثـيراته عـلى اجلـماهـير والـفريـق وكـذلك مـدى مقـبولـية ذلك ومـطابـقته
ـهنـيـة وكـيفـيـة تهـيـئة مـسـتـلزمـات صـناعـة جـماالت لـلـمنـطق وا
ـشــاهـد بـحــمـاسـة واضـافــات .. مـهــمـة تـزين وتــزود ا
واثارة وحركة خصوصا بحالة ضعف العطاء الفني
بـاراة وهـذه مـهـمـة لـيـست سـهـلة وانـخـفـاض ر ا
لــلــمــعــلـقــ ويــجب احلــرص عــلى الــتــزود بــكــافـة
ــهـــمــة وقــضـــاء الــواجب ـــعــارف لـــغــرض أداء ا ا
باحسن الوجوه واكثرها مقبولية وحيادية واتزان .
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قال عام 1970 في أهرام القاهرة Èd∫ جلسة جمعت ماجدة وكاتب ا –

من بــ نــشــاطــات الــدار الــعــراقــيـة
لألزياء تنـظيم جلـسات تصـويرية في
ــنــاطق األثــريــة ... وبــدأت ذلك من ا

لوية. مدينة سامراء وعند ا
{ عدسة - سامان اجلاف
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ـطـرب الـلـبـنـاني اطـلـق ا
نـــــقـــــوال األســـــطـــــا إلطالق
أغـــنــيـــته اجلــديـــدة (صــدفــة).
وتـقـول األغــنـيـة في مـطـلــعـهـا(صـدفـة
وكـان احلـكي هم وفـكـري عم يـسـرح زاحت
طرح)وهي غيـمي وإنت الشـمس ضويـتي ا
من كلـمات نعـمان التـرك إخراج جورج أبو
عـبـدو وقام نـقـوال بتـلـح وتـنفـيـذ وتوزيع
األغـنــيـة. ومن آخـر األعــمـال الـتي قــام بـهـا
األسـطـا هـي أغـنيـة (بـيـكـفي أسـى)وأهـداها
لـبيـروت الـتي عانت وتـضررت بـشـكل كبـير
بــعــد إنــفــجـار ( 4 آب) وتــألق االســطــا في
إيــصـال إحـسـاسه وحــزنه عـلى بـيـروت من
خالل األغنية التي كتبتها هيفا حايك حرّو
ــطـرب وحلــنـهــا جــورج حـرّو. كــمــا طـرح ا
هـادي خلـيل عـمالً جديـداً بـعنـوان  يا دا
الــدوم من كــلــمـات تــوفــيق بــاســيل أحلـان
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ــعــهـد الــعـالي الــتـدريــسي في جــامـعــة الــبـيــان ضــيـفه ا
ـالـيـة بـجـامـعـة بـغداد فـي ندوة لـلـدراسـات احملـاسـبـيـة وا
ـنطـقيـة االستـقـرائيـة واالستـنـباطـية من علـمـية بـعنـوان (ا

احلياة وللحياة).
ÍdOBM « q «“ ÂUA¼

رئــيس قــسم تـقــنــيـات الــتـصــمـيم
الـــصـــنــاعـي في كـــلـــيــة الـــفـــنــون
الــتـطـبــيـقـيــة بـبـغــداد حـصل عـلى
براءة اخـتراع من جـهاز الـتقـييس
والسـيطرة النوعية بعنوان (تطوير
الـشـكل واالداء الـوظـيـفي في تـصـمـيم عـصـا الـشـرطة). 

d×Ð dO _« b³Ž

احملامي العـراقي نعته األوسـاط القانونـية والقضـائية أثر
وفـاته في عــمـان وقـد  نــقل جـثــمـانه إلى مــسـقط رأسه

واراته الثرى.
 qOŽULÝ≈ ÊU½bŽ Õö

مدير الـشرطـة اجملتمـعيـة في قيادة شـرطة ديـالى حاضر
في الـنـدوة الـعلـمـيـة الـتي اقامـتـهـا كـليـة الـفـنون اجلـمـيـلة
بــجـامـعـة ديـالى بـعــنـوان (اخملـدرات اعـراضـهـا واسـبـاب

تعاطيها والوقاية منها).
ÍbLŠ ‰U U¼

مـثل السوري كـشف عن شخـصيـته في مسـلسل (على ا
قـيـد احلب) خملـرجه بـاسم الـسـلـكـا والـذي يـتم تـصـويـره
حاليـاً في العـاصمة دمـشق مشـيرا الى انـها  شخـصية

ر). )
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رجل الـدين الـعـراقي ضيـفه الـبـيت الـثقـافي في مـحـافـظة
الــنـجف بـنـدوة ثـقــافـيـة عن (االسـرة الــصـاحلـة بـ رؤيـة

الدين ونظريات احلداثة).
tK «b³Ž Êu O

وصل الـتدريـسيـة في كلـية االدارة واالقـتصـاد بجـامعـة ا
شـاركت بـورشة الـعـمل التـي اقامـها قـسم ادارة االعـمال
ـعـنــونـة (ادارة وتـوظـيف بـراءات االخـتـراع في الـكـلـيـة ا

ؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص). العراقية في ا
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الــشـــاعــر الــعـــمــاني صـــدرت له ضــمن مـــنــشــورات دار
الـعائـدون للـنـشر والـتّوزيع في الـعاصـمة االردنـية عـمّان
(األعـمــال الــنـاجــزة) الــتي تـضـم  نـصــوصه الــشـعــريـة
والـنـثريـة وبعض مـقاالته فـي ثالثة مـجلّـدات  فضـلًا عن

بدع عن جتربته. شهادات عدد من ا
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شـاركت وزارة الـثقـافـة والسـيـاحة
واآلثـــار مــــؤخـــرا في فــــعـــالـــيـــات
مـهـرجـان الـيـوم الـوطـني لـلـشـباب
الــــذي اقــــامـــتـه وزارة الــــشــــبـــاب
والــريــاضــة بــالــتــعــاون مع وزارة
الثـقافة عـلى قاعـة الشعب بـبغداد.
وقُـدمـت عـروض فـنــيـة فــلـكــلـوريـة
غـنـائـيـة لـوزارة الـثـقـافـة  تـمـثـلت
وسـيقية بعرض الـفرقة الوطـنية ا
ــايـســتــرو عالء مــجــيـد بــقــيــادة ا
وسيقية قطوعات ا جملموعة من ا
الـغنـائيـة باإلضـافة لـتقـد الفـرقة
الـوطنـية لـلفـنون الـشعـبيـة بقـيادة
الـفــنـان فـؤاد ذنــون مـجــمـوعـة من
الـرقـصــات الـفـلـكــلـوريـة واألغـاني
الـتــراثـيـة الــعـراقــيـة. و عـرضت
ـهـرجـان مـجـمـوعة من خالل ا
الــــــفـــــعـــــالــــــيـــــات واألفالم

القصـيرة التي استـعرضت خاللها
وزارة الشباب أهم اإلجنازات التي
حـقـقـتـها خلـدمـة الـواقع الـرياضي
بــاإلضـافــة لــعــرض فــلم كــارتـوني
قــصـيــر يـجــســد تـضــحـيــات الـتي

تشعر بـحالة اسـتقرار جيـدة يفضل أن حتافظ عـليها
.رقم احلظ 2.
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سـوف حترز تـقدم كـبيـر في أهدافك إذا كـنت مبـتكر.
يوم السعد االربعاء.
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تـسـعى من أجل جتـديـد اخلـطـة الـيـومـيـة لـلـعمـل .يوم
السعد االربعاء.
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تـتغـلب عـلى جـمـيع العـوائق مع نـهج إيـجـابي.وسوف
تكون أقوى .
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يوم حاول أن تعـبر عن مـشاعرك جتـاه شريك حـياتك
. السعد االثن
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ـــادي إذا نــظـــرت لألمــور  أنـت من يــحـــدد وضــعك ا
بعمق وذكاء .
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ــشـاعــرك بــدون خـجل وتــتــبـادل يــفـضل أن تــبــوح 
الهدايا مع شريك حياتك.

ÊUÞd «

ـالـيـة تـتـعـامل مع الـواقع بـعـقالنـيـة وتـسـتـفـاد من الـفـرص ا
والعملية التي جتدها أمامك.
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تـعانى مـن ألم شديـد أسـفل الـظـهر وصـداع مـتـكرر
يفضل الذهاب إلى الطبيب.

bÝô«

ادية .يوم السعد يحصل حتـسن ملحوظ في أمورك ا
اخلميس.
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تعاني من مـشكالت صحية لذلك يـجب عليك االبتعاد
عن التوتر والقلق.
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ــسـتـوى الـذي وصـلت  تـكــون شـديـد احلـرص عـلى ا
. إليه.يوم السعد االثن
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اكتب أجوبة التحديدات التي
تـسـيــر عـكس دوران الـسـاعـة
لــــتـــــصل الى ربـط صــــحــــيح

للكلمات:
 1- طريق رئيسي

 2- لــــقب عـــــائــــلــــة من أصل
فلسطيني

 3- وهج النور
 4- شـــــاعـــــر مـن الـــــعـــــصــــر

اجلاهلي
ثلة مصرية  -5 

 6- من طرق السقاية
 7- ارتباط عائلي

 8- نساء
 9- من اخمللوقات

عمان
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اريد نـسـخـة مـوقـعة بـامـضـائك اجلـمـيل ودون مـقـابل وارجو ان

ثبت عندك ! تصلني النسخة بريديا  على عنواني ا
ـسـتشـرقـون مروا من هـنا)  اول ردة فعل بـعد عـرض كـتاب ( ا
عن دار االديب بـعمـان ..هـيـثم فـتح الـله عـزيـزة تـكفل بـكل شيء

كل شيء ; وكانت الطباعة مدهشة تماما ..
 كيف حتولت تـلك الصور الـتي كنـا نلصـقهـا لصقـا في خواتيم
الرسـالة اجلـامعـية الى كـيانـات نـاطقـة بالـلون والـضوء  بـطبـاعة
ـسـتـشـرقون فاخـرة تـؤرخ لـسـيـر وعـالمـات سـار علـى هـديـهـا ا
الذين وجـدوا صـعـوبة فـي التـعـاطي مع الـبـيئـة الـطـاردة لهم في
العراق والتي لم اسـتطع اخراج صـورة ملونة واحـدة لهم .. لقد
اكتفوا بتخطيـطات غير دقيقة عن شـواخص عمرانية وقفوا على
ن قصـدوا مصروا تزوجوا مشارفها عـن بعد . لكن نـظرائهم 
واثروا واشهروا اسالمهم وتسـموا باسماء عـربية وتركو صورا
ناطـقة عن مـخـادع واسرة وحـمامـات  حلر مـا انـكشـفن  على

ابن بلد فكيف تسنى لهم ذلك ?
لم يكن مـرورهم االمرور الـبـخالء; لقـد مكـثـوا طويال ... جـيمس
بيـلي فريـزر ح مـر الى جـوار مرقـد زمرد خـاتـون التي يـظنـها
تشرين النـاس ان تربـتـها تـعود لـزبـيدة  سـمع اطالق نار في 28
الـثـاني  1834 سـمع اطالق نــار بــعـد مــرور فــريق من الــسالبـة
ـرقد والذي اسـتولى عـلى ماحولـها من ابل واغـنام وما بجوار ا

اشبه ..
ـرقـد وثقـوه كـمـا فعل  لم يكن هـو رسـامـا لـكن من مروا بـهـذا ا
جيمس بيـكغنهـام والذي ترك لنـا تخطيطـا واضحا اخذتـه كعينة
بـحــثــيــة بــحــجم 11×  38 سم يــعـود الـى عـام 1816 خــذوا هـذا
مقارنة ببـريس دافن مهندس الري في حـملة نابلـيون على مصر
لـقـد كـان عـنـيــدا مـتـمـردا اعـتـنـق االسالم وصـار اسـمه يـوسف
افنـدي وتـزين بـزي عـربي وصـارت رسـومه اقـرب الى الـواقـعـية
الـفــوتـوغــرافـيــة . بـعض مـن رسـمــهن كـمــوديالت كن له شــرعـا
خليالت  وكان مـاتركه مثل ج لـيون جيروم عام   1860 يطابق

فوتوغرافيا امريء القيس  في وصف جسد العربية :
عــراقــيـة األطــراف رومــيـة  “حـجــازيــة الـعــيــنــ مـكــيــة احلـشــا
خزاعية األسنان درية القبل. تهامية األبدان عبسية اللمى الكفل
مـاعـلــيـنـا  اخــطط لـقـهــركـورونـا  اســعى الن الم شـتــات نـفـسي
واسعد باجلمـيع هنا بعمـان .. لقد جتمع لي ما اسـتطيع انتاجه

ــاجـسـتـيـر في فـلـسـفـة عن اصل بـحـثي لـنـيل ا
الرسم والذي صدر في كـتاب انيق يصلح
لـقــضــاء اوقــات مــاتــعــة عــلى ارتــفــاعـات
شاهقة على مـ طائرة متـجهة الى بغداد
ــــوســــوم حــــيث حــــفـل تــــوأم لــــكـــــتــــاب ا

ستشرقون مروا من هنا)! (ا

WMÝ ±μ dLFÐ qO¦L² « u×½ oKDMð WŽb³

UNK¼√ rKŽ ÊËœ
او زيــارات خــاصــة وعــشت فـي الــقــاهـرة
ـكـتب وكـالـة االنـباء اربع سـنـوات مـديـرا 
الـــعــراقــيــة من عــام  1972الـى عـام 1976
.وخالل عـمـلي الصـحـفي التـقيت بـالـكثـير
من الــسـيــاسـيــ ولـكــني ايـضــا الـتــقـيت
بـالـكـثيـر من الـفـنانـ  وخـاصـة الفـنـان

صري ومنهم الفنانة ماجدة (مواليد 4 ا
أيــــــار   1931 وتــــــوفــــــيت  16 كــــــانـــــون

الثاني  2020 عن عمر  88 سنة).
ÂdN « WŠ«d²Ý« w

وقـبل عـمـلي فـي الـقـاهـرة وبالـتـحـديـد في
عــام  1970 كــنت ضــمن وفــد الــعـراق الى
مـؤتـمـر وزراء اإلعالم الـعـرب وكـان بعض
اعـضاء الوفد العـراقي مدعوين في جلسة
اســتـراحـة قــرب االهـرام من قـبل الــفـنـانـة
ـعروفة ماجدة التي كانت في ذلك الوقت ا
تـملك شركـة انتاج سـينمـائي وكان يـهمها
ان يـتـعاقـد معـها الـعراق السـتيـراد بعض
افـالمـهـا. ودار حـديـث طـويل حـول األفالم
ـصـرية واجتـاهاتـها ومـدى جناحـها في ا
الــــعـــراق شـــارك فـي احلـــديث الــــصـــديق
ــرحـوم امـيـر احلـلــو وكـان ضـمن الـوفـد ا
بـصفـته  مديـرا عاما في وزارة اإلعالم في
ـمـثـلـة جنوى ذلك الـوقـت. وكـانت مـعـنـا ا
إبــراهـيـم الـتي كــانت بـطــلـة فــيـلم االرض
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من افـالمـهــا الــتي أنــتــجــتـهــا (جــمــيــلـة)
و(هــجـرة الـرســول) وقـد مـثــلت مـصـر في
ـية وأسـابيع ـهرجـانات الـعا الـكثـير من ا
األفالم الــدولـيـة واخـتـيـرت كـعـضـو جلـنـة
تـخصـصة الـسيـنمـا باجملـالس القـوميـة ا
حــصـــلت عــلى الــعـــديــد من اجلــوائــز من
مــــهـــرجـــانــــات دمـــشق الــــدولي وبـــرلـــ
وفينيسيا الدولي كما حصلت على جائزة
وزارة الـــثـــقــافـــة واإلرشــاد.لـــكن مـــاجــدة
حـــقــقت  شــهـــرة واســعــة فـي الــســنــوات
الالحـقة لذلك اللقاء نتـيجة نشاط شركتها

اخلاصة باإلنتاج. 
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ـصـريـة  دورهـا في يـذكــر مـحـبـو األفالم ا
ـنـاضـلـة اجلـزائـرية فـيـلم (جـمـيـلـة ) عن ا
جــــمـــيــــلــــة بـــو حــــيــــرد  و(أين عــــمـــرى)
ــراهـقــات) و(بــنـات الــيـوم). ومن أهم و(ا
أفـالمـــهـــا االخـــرى - قـــريـــة الـــعـــشـــاق -
ــة والـعـقـاب - الـنـاصح - الـقـافـلـة اجلـر
تـسـيـر - انـا بـنت نـاس - لـيـلـة الـدخـلـة -
ـان - طيش حـبـايـبى كـتـيـر - فـلـفل - اإل
الشباب - البيت السعيد - بائعة اخلبز -
فـي شــرع مـ - انــا وحــدى - ســيــبــونى
أغـنى - مـالـيش حـد - انـتـصار اإلسالم -
مـــصــطـــفى كـــامل - حلن اخلـــلــود - بالل

كــتـابـة عـبـد الـرحــمن الـشـرقـاوي وإخـراج
يوسف شاه .
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مـاجدة تعد فنانة كبـيرة لها شهرة واسعة
واذكـر ان مــاجـدة لـيس اسـمـهـا احلـقـيـقي
كـان اسمـها (عـفاف عـلي كامل الـصباحي)
تـزوجت عام  1963 مـن الفنان ايـهاب نافع
الــذي اجنــبـت مــنه ابــنــتــهــا غــادة وبــعــد
ولودة طالقـها لم تتزوج مرة ثـانية.غادة ا
ـــثـــلـــة وحـــسب عـــام  1965 أصـــبـــحـت 
مـتابعـاتي فقد تزوجت من مـهندس عراقي
ا ذكـرته ماجدة اسـمه إيزاد بكـر سامي .
في ذلـك اللقاء انها ولدت في طنطا  شمال
الـقاهـرة وحصلت عـلى شهـادة البكـالوريا
الــفـرنـسـيــة كـان أبـوهــا مـوظـفـا في وزارة

واصالت. ا
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قـالت لي ماجدة انـها بدأت حـياتها الـفنية
وعـمـرها  15سـنـة دون عِلم أهـلـها وغـيرت
اسـمهـا إلى ماجدة حـتى ال تكـتشف. كانت
بــدايـتـهـا احلـقــيـقـيـة عـام  1949 فـي فـيـلم
الــنـاصـح إخـراج ســيف الـديـن شـوكت مع
إســمــاعــيل يس  لــكـن مـاجــدة لـم تـكــتــفي
بـالتـمثيل بل دخـلت مجال اإلنـتاج وكونت

شركة افالم ماجدة إلنتاج األفالم.

مــؤذن الـرســول - الــظـلم حــرام - دعـونى
يعاد - دهـب - طريق السعادة أعـيش - ا
- أمـانى الـعـمر - أرضـنـا اخلـضراء - في
ســبــيـل احلب - من اجل حــبي - اآلنــســة
حــنــفي - الــلـه مــعــنــا - عــشــاق الـلــيل -
الـغريب - نهايـة حب - اجازة نص السنة
- الـقـبـلـة األخـيرة - دنـيـا الـبـنـات - قيس
ولـيـلى - بـ إيديك - هـذا الـرجل أحبه -
ثــورة الــيــمن - شـاطـئ األسـرار - بــيــاعـة
اجلــرايـد - حـواء عــلى الـطــريق - هـجـرة
الـرسـول - الـرجل الـذي فـقـد ظـلـه - قـصة
ـــنـــوعـــة - زوجـــة خلـــمس رجـــال - مع
األيـام - السراب - النداهـة - العمر حلظة
- انـف وثالث عــــيــــون - جـــــنس نــــاعم -

ونسيت أنى امرأة.
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تـعـرضت الفـنـانة مـاجدة الـى عدة مـشاكل
صــحـيـة ونـفــسـيـة في أواخــر عـمـرهـا من
بينها ان ابنتها  الفنانة غادة نافع رفعت
قــضـيـة حــجـر عـلى والــدتـهـا لــلـمـطــالـبـة
ـتـلـكـاتـها  ـنـحـهـا حق الـتـصـرف في 
ورفـضت اتـهـامـهـا بـاجلـحـود مـعـللـة ذلك
بأنها منذ طفولتها  كان لها حق التصرف
ـتلـكـات والدتـهـا وأن سبب في أمـوال و

رفعها القضية هو حمايتها!

بيروت

5 Š s ×

مـارس اجليل السابق من الصحفي وانا
مــنـهم كـل اسـالــيب الـعــمل الـصــحـفي من
ـقـالـة الى اخلـبـر الى الـتـحـقـيق وبـشتى ا
األقــســام من الــسـيــاســيــة واالقـتــصــاديـة
نوعات والـفنية والـثقافيـة والرياضيـة وا
وغــيـرهــا. ومن حـسن حــظي اني مـارست
مــســؤولـــيــة جــمــيع هــذه االقــســام وتــلك
االســالــيب خالل  65 عــامــا رغم ســيــطـرة
اخلـبـر عـلى عـملي وفي اجملـال الـسـياسي

بالذات.
زرت مـصـر كـثيـرا سـواء في عـمل صـحفي

UNł«Ë“ Èd cÐ wH²% UMŠ «bM
ÊU e « ≠ oA œ

ـمثلـة كندا حنـا بذكرى زواجـها على اخملـرج ناجي طعمي أحـتفلت ا
الـذي  في عام 2013  حيث نشـرت عبـر حسابـها الشـخصي على
فـيسـبوك مـجـموعـة صـور جمـعـتهـا بزوجـهـا  باإلضـافـة إلى نشـرها
ـناسـبـة.ويـعـتـبر صورة لـبـاقـة ورود أهـدائـها إيـاهـا طـعـمي في هـذه ا
زواج حـنا وطـعمي من الـعالقات الـناجـحة في الـوسط الفـني خاصة
وأن حناا في خارج أوقـات التصوير تخصص كامل وقتها لعائلتها
وتشارك متابعيها العديد من الصور العائلية. من جهة أخرى فاجأت
حـنـا مـتابـعـيـهـا مـؤخراً بـعـد أن حـوّلت حـسـابـها
عـلى انستغرام ( 5.7 ملـيون متابع) من عام إلى
خــاص مــا يــعـــني أن األشــخــاص اجلــدد لن
يـسـتـطـيعـوا مـتـابـعـتـهـا إال بـعـد أن تقـبل هي
ـتابـعـة.وكـانت ألغت قـبل عـام طـلبـات ا
مــتــابــعــة جــمـــيع احلــســابــات عــلى
انـســتـغـرام دون ذكــر الـسـبب

الذي دفعها لذلك.

ـسلحة الـعراقية تقدمـها  القوات ا
ضــد اإلرهـاب  كـمــا  تـقـد فـلم
قصيـر يتحدث عن تـأثير اخملدرات
الــتـي تــعــد آفــة تـفــتـك بــالــشــبـاب

واجملتمع.

وســـام األمـــيــر وتـــوزيع مـــوســـيـــقي عـــمــر
صـــبـــاغ.جتــــمع األغـــنــــيـــة بــــ احلـــداثـــة
والــفـلــكـلــور الـلــبـنـانـي وتـتـحــدث عن لـوم
احلــبـيب حلــبـيــبــته الـتي مــا عـادت تــسـأل
وتسببت له بحـال من القلق.وقد  تصوير
األغـنـيـة عـلى طـريـقـة الـفـيـديـو كـلـيب حتت
نـجد وظـهر الـفيـديو إدارة اخملـرج أحمـد ا
بـشــكل مــعــبـر وهــادف وذلك حتت عــنـوان
تـمكن (الدبـكة بـتـجمـعـنا). ويـظـهر خـليـل ا
مـن الــدبـــكــة وهـــو ابن مـــســرح كـــركال في
مـشـاهد تـستـعرض أنـواع الـدبكـة البـقاعـية
والـبدويـة والـشمـاليـة وغـيرهـا حيث أظـهر
ـهــا في رســالــة واضــحـة بــراعــة في تــقــد
للـعودة إلى األصالـة والعز والـزمن اجلميل
وتوحـيد الصـفوف من خالل حـلقات الـدبكة
الـتي تـرسم تـاريخـاً فـلكـلـورياً مـشـرّفاً لـهذا

البلد.
وحتقق األغنـية انتـشاراً كبـيراً وجناحاً من

ـــشـــاهـــدة عــــلى يـــوتـــيـــوب خالل أعــــداد ا
واالذاعات والقنوات الفنية.

عـلى صـعيـد آخـر أكد الـفـنان مـروان خوري
أن ابتعـاده عن الغنـاء بدمشق في الـسنت
األخيرت كان بسبب جائحة كورونا قائالً
إنه سعيـد بالعودة إلى سوريـة التي تغيب
عنـها منـذ غنـائه في قلعـة دمشق عام 2019.
وحتدث خوري في لقاء صـحفي أنه يتمنى
اســتـــمــرار احلب كـــمــا نـــحب وال تــتـــغــيــر
صــــورته وأن تــــســــتــــمـــــر مــــعه أغــــانــــيه
الــرومــانــســيــة (ألنه يــســتــهــويــني تــقــد
األغــاني الــتي حتـــكي عن احلب الــصــادق
ولو أنه لم يعـد موجوداً كثـيراً في احلياة).
ـكـتوبـة بـالـفـصحى وعن تـوجـهه لألغـاني ا
في الفترة األخيرة أوضح أن (األمر لم يكن
ـزاج) مــشـيـراً إال صـدفــة ألن الـفـنــان ابن ا
رحلة إلى أنه( سيقدم أغاني باحملكية في ا

القادمة).

كندا حنا
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حرب روسـيا فـي أوكرانـيا سـتقف عـند نـقطـة تعـرفهـا موسـكو
المح هـذه جـيـدا قـد يـكـون ســقـوط الـعـاصـمـة كــيـيف عالمـة 
احلـرب وأهـدافهـا عـلى نـحـو دقـيق وال أسـتـبـعـد انّ الـعواصم
الكـبرى كانت تعرف هذه الـنقطة اجلوهرية مُـسبقاً وتريد تورط
روســيـا في حـرب مـعـد لـهـا عـلـنــاً لـيـتم مـحـاصـرتـهـا ومن ثمّ
مـسـاومـتـهـا بـعــقـوبـات من كل جـانب بــالـرغم من انّ مـوسـكـو

. بيدها مفاتيح عقوبات ضد خصومها أيضاً
ا ملـفات دولـية عـدة تأثـرت فوراً وأخرى فـي طريقـها لـلتـأثر 
ـتــصـارعـ الـروس يـجـري في هــذه احلـرب من مــواقف بـ ا

والغربي في مجال احللبة األوكرانية.
وكل ذلك سـيـدور في محـور خـرق السـيـادة للـدول األخرى أو
خـرق مواثيق دولية أو تـغيير شروط في مـفاوضات. ولعل يق
تحدة خرجت من مزاج احلروب نهائيا دول في انّ الـواليات ا

هو الذي يشجع على تلك االحتماالت.
 في الـيوم الثـاني من حرب أوكرانـيا تغـيرت لهـجة إيران التي
تـقـتـرب بـالـساعـات مـن تـوقيـع االتـفـاق النـووي إذ قـال رئـيس
ـنظمة اإليـرانية للـطاقة الذريـة محمد إسالمي »حلسن احلظ ا

الــتــخـصــيب نــقــوم به في الــبالد وعـنــد ســقف أقــصى هـو 60
ئة وهذا ما دفع الغرب الى التفاوض. با

وربّمـا يقول بـعد أيام انّ إيران بـلغت أو تكـاد نسبة الـتسع
ـؤهـل لـصـنـاعـة ـائـة في الـتــخـصـيب حــيث خط الـشـروع ا بــا
ــعـــتــرك الـــســـيــاسي سالح نـــووي. كالم جـــديــد يـــنــزل الـى ا

تحدة في جنيف. والتفاوضي ب إيران والواليات ا
كــمـا ال نـعـرف حـتى الــلـحـظـة مـصـيــر الـعـراق حتت الـفـصل
الية تحـدة بعد إطفاء التـعويضات ا السـابع من ميثاق األ ا
إثـر غـزو الـعـراق في حـقـبـة سـابـقـة دولـة ذات سـيـادة وجـنّـدت
ــتــحـدة جــيــوشــا لـهــا وحلــلــفـائــهــا في إعــادة تـلك الــواليـات ا
الـسيـادة وإخضـاع العـراق لعـقوبـات ال تزال آثـارها راسـخة
فـي الـعـظـم الـعـراقي ثـمّ شـنّت أمــريـكـا ذاتــهـا حــربـا الحـتالل
الـعـراق بعـد اثـني عـشـرة سـنـة  بـرغم من انه بـلـد ذو سـيادة

وطيّحت حظه.
ـواقف واضـحـة لكن في  قـد ال تـبدو الـعالئق بـ االحداث وا
ــزيـد من ــا بــالــسـاعــات ا ــتــغـيــر بــاأليـام ور هــذا الـعــالم ا

فاجآت دائماً. ا
لـفـات التي  مـلف إقلـيم كـردسـتان فـي العـراق هـو واحد مـن ا
ـكن النظـر اليهـا في ضوء الغـزو الروسي لدولـة ذات سيادة
وضوع ليس مطروحا على الطاولة االقليمية أو بـرغم من ان ا
احملـليـة لـكن الـدول ذات الـنفـوذ اإلقـلـيـمي ستـراجع حـتـمـاً ما
كـان مؤجال من قـراراتهـا بحـكم احلـرج الدولي وهـنا نـعلم انّ
ايـة دولة ال تريـد ان حتاصر بـالعقـوبات كتـلك التي تنـهال على
روسـيا غـير انه عـلـينـا ان نعـلم أيـضاً انّ قـرارات احلروب ال
تـلتفت الى رد الفـعل اآلني وتعول على نـتائج تاريخـية تنمو مع

الزمن. وهي مقامرة في ابسط توصيف.
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ــلـكـة احلـضـر (الـعـراق) (أ ف  }
ب)  –كــــشف الــــعـــراق اخلــــمـــيس
ّ الــنـــقــاب عن ثالث قــطع أثــريــة 
تـــرمــيــمـــهــا في مـــديــنـــة احلــضــر
الـتـاريخـية الـعائـدة ألكثـر من ألفي
عـام والتي صوّر تنظيم داعش قبل
نــحــو ســبع ســنـوات فــيــديــوهـات
تــدمـيـرهــا عـلى يـد عــنـاصـره إبـان

سيطرته على شمال البالد.
ــــوقع وفـي مــــراسم جــــرت داخل ا
األثــري الـهـام الـواقع عـلى مـسـافـة
حـوالى مـئة كـيلـومتـر جنـوب غرب
ّ عــرض الـقـطع ـوصل  مــديـنــة ا
الـثالث التي هي عـبارة عن وجه
بــشـريـ وتـمـثــال أعـيـد وضـعـهـا
ديـنـة الشـهـيرة عـلى أحـد معـابـد ا
حـيث كانت قـبل تدميـرها إلى قطع

صغيرة. 
وجــلس احلــضـور وسط الــقـنــاطـر
ـلـكة ـعـابـد  ـزخـرفة  احلـجـريـة ا
احلـضر الكثيرة التي ترتفع أمتاراً
فـي الـســمــاء.  ورفـعت الفــتــة عـلى
أحــد اجلـــدران كــتب عــلــيــهــا أهال
ومـــرحــبـــا بــكـم في االحــتـــفــالـــيــة
ـرحـلة ـنـاسـبة إنـهـاء ا اخلـاصـة 
األولى ألعـمـال الصـيـانة والـتـأهيل

لـآلثار الـتي تضـررت أثنـاء احتالل
عــصــابــات داعش الــظالمــيــة.  في
اجلـــــــهــــــة األخـــــــرى من مـــــــكــــــان
االحــتـــفــالــيــة ال تــزال الــرافــعــات
ـــكــان وحـــولــهــا مـــنــتـــشــرة في ا
ـدينـة التي ـهيـبة لـهذه ا األعـمدة ا
ـلـكـة عـربـيـة كـانـت عـاصـمـة أول 
ـــدن الـــعـــربـــيــة وحتـــمـل جـــذور ا

االسالمية وفق اليونسكو.
ــدرجـــة عــلى قـــائــمــة واحلـــضــر ا
نظـمة اليـونسكو ي  الـتراث العـا
ـــنـــاطـق الـــتي كــــانت بـــ أولـى ا
ـتـطرف سـيـطـر عـلـيـهـا الـتـنـظـيم ا
خـالل هـجــومه في الــعــراق.  وقـال
مـديـر مـفـتـشـيـة آثـار نـيـنـوى خـيـر
الـدين أحـمد نـاصـر لوكـالـة فرانس
ت بــــــرس إن الــــــقـــــطـع الـــــتـي ر
تــعــرضت إلى تــكــســيــر وتــهـشــيم
وإسـقــاط من أمـاكـنـهـا.  الـعـثـور

وقع.  عليها مبعثرة في أرجاء ا
وأضـاف استطعنا جمع العديد من
أجــزاء هـذه الــقـطع وإعــادتـهـا إلى
مــكـانــهـا الــصـحــيح مـوضــحـاً أن
طـريقة التكسير العشوائية وفقدان
الــعـديـد من الــقـطع عـقّــدت مـسـألـة

الترميم. 
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يـرجع تاريـخ االحتـقـان السـيـاسي واالقـتصـادي  في أوكـرانـيا
الى الـعام  2008 حـينمـا كانت بـذمة اوكرانـيا ديـون قيمـة الغاز
الــروسي الـــتي بــلــغت    2.5 مــلــيـــار دوالر أمــريــكي$.  وكــان
الــرئــيس األوكــراني فــيـكــتــور يــوشــيـنــكــو  وقــتــذاك قــد طـالب
ترتبـة عن الغاز الروسي في حكـومته بتـسوية قضـية الديـون ا

مدة  5أيام من تاريخه.
واتـهم يـوشـيـنـكـو حـكـومـة رئـيـسـة الـوزراء يـولـيـا تـيـمـوشـيـنـكـو
ـا اوكـرانـيا شـخصـيـا مـسؤولـيـة تـراكم الديـون. حـيث قـال  طا
ـبلغ  2,5 مـليـاردوالر فهـذه مسـؤوليـة أعضاء مـدينـة لروسـيا 
احلـكومة. وأوعز الرئيس الروسي آنذاك دميتري مدفيديف إلى
ـترتـبة بـذمة أوكـرانيا عن شركـة غازبـروم باسـتحـقاق الـديون ا

توريدات الغاز الروسي. 
رفعـت شركة  غازبروم الروسية القضية الى هيئة حتكيم دولية
في الـسويـد  في نفس الـعام  2008 الـتي أقرت حق روسـيا في
ـاليـة التي كـانت وال زالت تواجه بـلغ ولكن الـصعـوبات ا هـذا ا

بلغ  الى روسيا حلد اآلن. أوكرانيا لم تتمكن من دفع ا
تـعتـمـد أوروبـا عـلى الـغـاز الطـبـيـعي الـروسي السـتـخدامه في
نازل في الشتاء وتوليد الكهرباء للمصانع تدفـئة مالي من ا
إذ ان  41 من الـغاز الـطبـيعي الـذي يغـطي  حاجـة أوروبا يأتي
ـقابل حتصل  روسـيا على   60 من عـائدات من روسـيا. وفي ا

صادراتهامن دول االحتاد  االوروبي.  
Nord Stream قـامت روسـيـا بـبــنـاء خط أنـابـيب نـورد سـتـر
وهو اسم خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من مدينة فيبورغ في
ـانيا. يبلغ طوله  750 ميال روسـيا إلى مدينة غرايـفسفالد في أ
ـانـيـا مع امـكـانـيـة تـزويد  26مـلـيـون مـنزل يـربط بـ روسـيا وأ
ـاني بالغاز. ويهـدف الى مضاعفـة صادرات الغاز الروسي  أ
إذ يلـتف حـول الطـريق التـقلـيـدي عبـر أكرانـيا  قـامت اوكرانـيا
حينما كانت تشتري الغاز الروسي بأسعار مخفضة ببيعه الى
أوروبـا بأسـعار عـالية   وقـد حصـلت من جراء ذلـك على أرباح

طائلة.  
وتـطرح امـريـكـا حل مـشكـلـة تـغـطـية حـاجـات أوروبـا من الـغاز
الـطبيـعي بتـصديـر الغـاز األمريـكي  الصـخري الى اوروبا . لم
قترح األمـريكي قبـوالً من الدول االوروبية الـغربية يالقي هـذا ا
والـشرقية بسبب سعره العالي الذي يفوق سعر الغاز الروسي
بسـبب تـكـلفـة نـقـله العـالـيـة من أمريـكـا أوال وعـدم كفـايـته لـسد
حــاجـة هـذه الـدول ثــانـيـاً.  وحـتى دولــة قـطـر ال تـســتـطـيع سـد
سـافة وارتـفاع جـملـها بـسـبب بعـد ا حاجـة الـدول االوروبيـة 
ـنـتـجـة من الـغـاز تـكـالـيـف نـقـله وكـذلك عـدم كـفـايـة الـكـمـيـات ا
الـقـطري. ولـهـذا نـرى انقـسـامـا حـادا داخل الدول
شـكلة األوروبـية حول كـيفيـة التعـامل مع هذه ا
من حـيث ارتفـاع اسعار الـغاز والـتخلص من
الـوقود االحفوري (الـفحم احلجري) في ظل

. مناخ أوروبا البارد شتاءً
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ـقـالـة; جَمع ـا يسـتـغـرب الـبـعض من طـريـقة أسـلـوب هـذه ا ر
نـطق التفاضل ُـتضادات في التـوافقات وحـساب األحداث  ا
نحنـيات السيـاسية ومعـدل التخريب والتـراكم وإحصاء مـيل ا
رّة الـذي جرى للوطن. لن يكـون قلمي معبّـراً عن النفس هذه ا
ولن أكـون جزاراً لقطع األحداث كما فعـلتها سابقاً بل سأترك
ادة "اخلربانة" الـقار لألحداث وتراكمات األفعـال الكتشاف ا
لـبناء أسـاس الدولة الـتي انهارت فـوق رؤوسنا وجـعلت الوطن
ديـكورا مـشوهـا بـألوانه اخلـادعـة وتسـمـياته الـرنـانة اجلـوفاء.

قراطية وحقوق اإلنسان والعدالة. خداع بصري كاذب بالد
من فــمــهم أديــنــهم قــول مــأثــور يــخــتــصــر مــشــهــد الــعــراق
ـنــطق "شـهــد شـاهـد مـن أهـلـهــا ". وسـأخــتـصـر الــسـيــاسي 
الـشهـادة بـاإلثـبـات بـأسـلـوب الـدلـيل من الـفـعل. يـقـول مـحـمود
شهداني أحد بناة الدولة الفاشلة: نحن مقاولو "تفليش" لهدم ا
الدولـة العراقية وقتلنا وأقصينـا من يقول لنا ال وقتلنا العلماء
والـطــيــارين وهــجّــرنـا الــبــشــر. جـئــنــا لــنــنـتــقم بــروح احلــقـد

والتعصب.
بيـنما زميله في العملية السياسية هادي العامري يقدم اعتذاره
لـلـشـعـب بـعـد "خـراب الـبصـرة ": يـنـبـغـي االعـتـراف بـأخـطـائـنا
وتقـصيرنا بحق شـعبنا حيث جـعلناه يتـلوّع من اجلوع والفقر.
أنـا اعتـذر لـهذ الـشـعب عن كل قـصـور وتقـصـير. وانـا اعـترف
بـأنــني أول من قـصــر بــحق هـذا الــشـعب. واطــلب من شــعـبي

سامحة عما جرى منا ". ا
ـقولـة الشـهيـرة "ما نـطيـها ?!" فأنه الـكي صاحب ا أمـا نوري ا
يـعلنها صراحة عام " 2015بـفشل الطبقة السياسية وضرورة
أن ينـبغي أال يكون لها دور في رسم خريطة الـعملية السياسية
في الـعـراق واألهم أن يبـرز جـيل جـديـد يـأخـذ بنـظـر االعـتـبار

األخطاء التي ارتكبت". 
ـضـحـكـات والـنوادر هنـاك صُـوّر أخـرى مـظـلـمة لـبـلـد تَـفـوّق با
والـعجـائب مـالم يـحـققه بـلـد آخـر على هـذا الـكـون الفي جزر
الـواق واق وال في أدغال أفـريقـيا فـي توزيع الـرتب العـسكـرية
ناصب واألمـوال. وألنني أثق بصدق و"نـظام الدمج " وتـوزيع ا
وحـرفــيـة ضــيـاء اخلــيـون وشـهــاداته الـتــلـفــازيـة مــا يـجـعــلـني
اخـتــصــر لــكم شــهــاداته لـلــتــاريخ. فــمــا نــسـمــعه لــيس نــكــتـة
افـتراضـيـة والمزاح خـيـالي وال حلـم مزعج نـسـتيـقظ بـأحداثه

رعبة. ا
ـالية برتبة يـقول اخليون: كان هنـاك شخص في حماية وزارة ا
شرطي عام 2008 دخل عـلىّ مرة وهو برتبـة "فريق" وقد نهرته
ــزاح واالسـتــهـزاء ألنــني كــنت أظـنه يــلـبـس الـرتــبـة من أجل ا
لكـنـني عـرفت مـنه أنـهـا رتبـة حـقـيـقـيّة ورسـمـيّـة رشـحـته بعض
ـصرفـية األحـزاب. وبعـد شهـر أصبح مـديـراً عامـا للـخـدمات ا
في الـوزارة. وهـنـاك "جـايـجي" عـنـد بـاقـر جـبـر الـزبـيـدي وزيـر
الـداخـلــيـة األسـبق أصـبح بـرتـبـة "عـقـيـد". وهـنـاك مـعـمم بـرتـبـة
ـصارف "فـريق" وآخـر بـرتـبـة "لـواء". وهـنـاك حـارس في أحـد ا
تلك 11  مـليار ديـنار عراقي حـيث أصبح بعد الـعراقيـة كان 
ذلك " لـواء" طياّر. ويوجـد عامل آخر كان يـعمل بالوزارة حيث
همة أصـبح "حماّل" في الكاظمية ثم عيّن في احدى الدوائر ا

الية.  بعد ذلك أصبح مفتشاً عاماً في وزارة ا
تـوالـيات الـزمن; فـما والقـصص غـريـبة الـتـصديق لـن تنـتـهي 
قـيل عن لسـان شهـود األثبـات غَيضّ من فـيض وما خـفي كان
أعـظم! وهو يـؤكد أنـنـا نعـيش في دولة لـيس لـها سـيادة وأقـليم
ال ا حـارة جتـمع "حـرامـيّـة " الـسـلـطـة وا وشـعب وقـانـون إ

و"هتليّة" آخر زمن وسراديب سرية للعميل واألجنبي  
ا يسكنها مجموعة من مافيا وهذه احلـارة ليس فيها شعب إ
عائـليـة وحزبـية غـارقة بالـفسـاد وجرائم الـقتل واخلـطف لصنع
"الـطرهات" الـسيـاسيـة وجمـهوريـة اخلراب. وهي خـارج تغـطية
وت الوطـنية واجلغرافـية العراقيـة وبيئة ملـوثة ال تنتج سوى ا
ـقراطـية ـواطـنة والـد كـن لهـا أن تـكون مـنـتزهـاً ألفـكار ا وال 

والتحديث والتمدن. 
لـقـد سـحقـوا كـرامـة الـشـعب بـ األ وأطـفأوا وهج
الـعراق الـذي كـان سـاطعـا في الـكون; به يـبـتد

وبه ينتهي.
نطقة  –اخلضراء-أجمل # العراق-بال  –ا

ســـقــوط من عـــلى ارتــفـــاع عــشــرة
أمتار في شالالت مارويا.

وأوضـح بيكوك أنّ الـثور وهو من
نـوع هـيريـفورد و الـتـعرّف عـليه
بـفضل عالمة في أذنـه سينقل إلى
ـزرعة وسيحال على الـتقاعد بعد ا

عودته.
وأكّـــد أنّـه ســـيـــحـــتـــفظ بـــالـــثـــور
مـالحـــظــــاً أنـه أصـــبـح أســــطـــورة
مـحـليـة. وأضاف إنه مـشـهور أكـثر

من أي شيء أنتجناه.
ـــنــطــقــة وأشـــار إلى أنّ مــدرســة ا
تـنظم حـاليـاً مسـابقـة للـعثـور على

شهور. اسم مناسب للثور ا

. هي األسوأ منذ نحو ثمان عاماً
ــيــاه لم نــكن وأضــاف أن كــمــيــة ا
مـتوقّـعة وفاجـأت السـكان مضـيفاً
كـنّا في وضح النـهار عندما أدركت
كـم كـان الــوضع ســيــئــاً وعــنــدهـا
كــانت الــثــيــران قـد جــرفت. لم أكن
أعـــتــقـــد أنّــنـي ســأرى أيّـــاً مــنـــهــا
.وتلـقّى بيـكوك بـعد أسـبوع مـجـدداً
اتـصـاال أفـاده بـالعـثـور عـلى واحد
مـن ثــيــرانـه عــلى ضـــفــة نـــهــر في
ويـستبـورت على بعـد نحو ثـمان

. كيلومتراً
وأشـار إلـى أن األمر شـكّـل مـفـاجأة
لـه مــوضـــحــاً أنّ الـــثـــور جنــا من

{ ويــلـيـنــغـتـون (أ ف ب)  –حتـوّل
ثـور في نيوزيلـندا بطالً وأسطورة
في عـيـون كثـر بـعدمـا جـرفته مـياه
فــاضت مـن أحــد األنـهــار ثم ســقط
مـن أعلى شالل قـبل أن يُـعثـر عـليه
عـــنــــد مـــصب أحـــد األنــــهـــر عـــلى

. بعـــــــد  80 كيلومتراً
ـــزارع فـي ســـاوث آيـــلـــنــد وقـــال ا
تـوني بـيكـوك لوكـالة فـرانس برس
إنّ احلــيـوان الــبـالغ ســنـة ونـصف
ســنـة كـان واحـداً مـن ثالثـة ثـيـران
ـياه في وقت سـابق هذا جـرفتـها ا
الـشهر عندما شهدت منطقة وست
كـوست الـنـيـوزيـلـنـديـة فـيـضـانـات

لـــيـي الــذي يــعــاني من اضــطــراب
ثنائي القطب.

وكـتبت كـارداشيـان كنت أتـمنّى أن
يـنـجح زواجـنا لـكـنّني أدركت أنّ ال

طريقة إلصالحه.

وتـزوّجـا في إيـطـالـيـا بـعـد عـامـ
وأصــبــحــا ســريــعــاً من بــ أكــثـر

األزواج شهرة في العالم.
لــكنّ عـالقــتـهــمــا واجــهت مــشــاكل
جــراء نـوبـات غـريـبـة كـانت حتـدث

وكـتبت كارداشـيان في بيـان رفعته
األربـــعــاء إلى مــحـــكــمــة في لــوس

أجنليس أرغب بشدّة أن أتطلّق.
وأضـافت النجمـة البالغة  41 عاماً
طـلـبت من كانـيـيه أن يبـقي طالقـنا

خاصاً لكنّه لم يفعل ذلك.
وتــابـع الــبــيــان أعــتــقــد أنّ إنــهــاء
احملـــكـــمــــة زواجـــنـــا من شـــأنه أن
يـسـاعـد كـانيـيه عـلى تـقـبّل انـتـهاء
ـضي عـالقـتــنــا الـزوجــيــة وعـلـى ا
قـــدمــاً حـــتى نــتـــمــكـن من تــربـــيــة

أطفالنا بسالم.
ولـــلــثــنـــائي أربــعـــة أطــفـــال هــمــا
الـــفـــتـــاتـــان نـــورث ( 8 ســـنـــوات)
وشـيكاغو ( 4 سـنوات) والصبيان
ســـــايــــنت ( 6 ســـــنــــوات) وســــالم

.( (سنت
وبـدأ الثـنائـي يتـواعدان عام 2012

{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
حـضّت جنمـة تلـفزيـون الواقع كيم
كـارداشيان محكمـة أميركية تتولّى
دعــوى طالقـهـا من كـانـيـيه ويـست
عــلى تــسـريع اإلجــراءات مـشــيـرةً
إلـى أنّ ذلك سيـسـاعد زوجـهـا على

تقبّل أنّ عالقتهما قد انتهت.
اضي ورفـعت كـارداشـيـان الـعـام ا
دعـوى طالق بعدما انتشرت ألشهر
عــدّة في اإلعالم شـائـعـات تـتـحـدّث
عـن صعـوبـات تـواجه الـثـنـائي في
حــيـاتـهــمـا الـزوجـيــة وعن مـشـاكل

نفسية يعاني منها مغنّي الراب.
ـغـنّي الــذي غـيّـر اسـمه وعــارض ا
رسـمياً لـيصبح يي هـذا االنفصال
ودعــا كـارداشـيـان مـرات عـدة عـبـر
مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي إلى

أن يتصاحلا.

U bFÐ …—uDÝ√ v ≈ ‰Òu×²¹ —uŁ

ÊUCOH « s  U$

UN öÞ  «¡«dł≈ w  Ÿ«dÝù« vKŽ WLJ;« Òi% ÊUOý«œ—U

{ واشـنـطن (أ ف ب)  –حـلل بـاحـثـون
أميـركيون أسـباب ازديـاد معدالت األرق
مع الـتــقـدّم في الــعـمـر من خالل درس
ــرتـبــطــة بــالــنـوم الــدوائــر الــعـصــبــيــة ا
والـيقـظة لـدى الفـئران مـا قد يـسهم في
تــــطــــويــــر عالجــــات أفــــضل حلـل هـــذه
ـشـكلـة لـدى الـبشـر.وقـال األسـتاذ في ا
جــامــعــة ســتـانــفــورد لــويس دي الســيـا
ـــشــــارك في إعــــداد الـــدراســــة الـــتي ا
نُشـرت اخلمـيس في مجـلة سـاينس إنّ
أكـــثـــر مـن نـــصف األشــــخـــاص الـــذين
تــتـخـطى أعـمـارهم الـ 65عـامـاً يـشـكون
من نــوعــيــة نـومــهم.وتــرتــبط قــلــة الــنـوم
بــزيــادة مـــخــاطــر ارتــفـــاع ضــغط الــدم
والـسكـتة الـقلـبـية والـسكـري واالكتـئاب.
ويُعـالَج األرق عبر تناول حبوب منومة ال
تكـون دائمـاً فعـالة.وركّـز لويس وزمالؤه
في بحـثهم على األوركس وهي نواقل
عـصـبـيــة تـتـكــوّن عـبـر جـزء صــغـيـر من
اخلـاليا الـعصـبـية فـي الدمـاغ ودرسوا
نـحــو خـمـسـ ألف نـاقــلـة من مـلـيـارات
عــدّة. وعــام 1998  اكــتـــشف األســتــاذ
وعــلــمــاء آخــرون أنّ األوركــســ تــنــقل
إشـارات تـلـعب دوراً حيـويـاً في احلـفاظ

على اليقظة.
وأظهـرت دراسات أنّ تدهور األوركس
كن أن يؤدي إلى النوم القهري (النوم
لــفــتــرات زائــدة ونــعــاس الإرادي) لــدى

البشر والكالب والفئران.
واخــتــار الــبــاحــثــون فــئــرانــا صــغــيــرة
(تـتــراوح أعـمــارهـا بــ ثالثـة وخــمـسـة
أشــهـــر) وكـــبــيـــرة (تــبـــلغ بــ  18و22
شـهـراً) واسـتــخـدمـوا الـضـوء لــتـحـفـيـز
خاليـا عصبـية معـينة لـديها.أمـا النتـيجة
فـأتـت في فـقــدان الـفـئــران األكـبــر سـنـاً
ـــئـــة من األوركـــســـ نــــحــــو  38 فـي ا
مقارنة بـالفئران الصـغيرة فيمـا النسبة

تبقية فكانت تُفرز بسهولة أكبر. ا
وأوضح لــويـس دي الســيـــا أنّ اخلاليــا
الـعصـبـية تـمـيل ألن تكـون أكـثر نـشـاطاً
وتــعـمـل بـشــكل أكـبــر وفي حــال كـانت

. خالياكم كذلك فتستيقظون كثيراً

. وتمكّـنت سياسـة صفر صابـ بـا
كــوفـيــد الــصـارمــة عـلى الــطـريــقـة
الـصينية من إبقاء الفيروس بعيداً
ـاضـيــ رغم أنـهـا فـي الـعـامــ ا
ــركــز الــدولي تــســبــبت فـي عـزل ا
ــتــحـورة الــســابق لــكـنّ وصــول ا
أومــيـكــورن في بــدايـة الــعـام عــقّـد
ــهــمــة عــلى الــســلــطــات. وأمـرت ا
الـــصـــ هـــونغ كـــونـغ بـــااللـــتــزام
بـسـيـاسـة صـفر كـوفـيـد وبـعزل أي
شـخص يُصـاب بالـفيـروس.  وعبر
صـفحة في فيـسبوك تضمّ  17 ألف
مــتـابع يـتـحــدّث غـالـبـيـتــهم الـلـغـة
الــكـانــتـونـيــة وخُـصــصت ألمّـهـات
يـبحثن عـن عالج مضاد لـلفيروس
أشــارت كـثــيـرات إلى أنّ أطــفـالـهنّ
مـرضى لكنهم يخشون الذهاب إلى

ستشفى. ا

طـويل حـتـى يـتـمكّـنـوا مـن جتـهـيز
غرف مناسبة لهم.
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وفـي خـــــضم أســــــوأ مـــــوجـــــة في
ـديـنـة تــاريـخـهـا تـسـجّل حــالـيـاً ا
ـكـتـظة بـالـسكـان آالف اإلصـابات ا
بــكـورونــا يـومــيـاً بــيـنـمــا تـمــتـلئ
ــســـتــشــفــيــات ووحــدات الــعــزل ا

بـكـــــوفيد- 19 يُـفصلون عن أهلهم
وقال للصحافي الثالثاء بذلنا كلّ
مـــا فـي وســـعـــنـــا لـــيـــكـــون اآلبــاء
ــصــابــون بــكــورونــا في واألوالد ا
ستشفى نفسه ليتمكّن األهل من ا
رعـايـة أبـنـائـهم مـضـيـفـاً لـكنّ عدد
ـصـابـ بـكـورونـا مـرتـفع األوالد ا
ـوظـفون إلى وقت جـدّاً ويـحـتاج ا

الـوقت احلالي وستُنـقل قريباً إلى
وحــدة الـعــزل لـكــنّـهــا سـتـتــعـافى
وحـيدة خالل سبعة أيام على األقل

بعيدة من أهلها.
وقـالت األم بغصّة قلت إننّي سأنام
فـي الــــرواق عــــلى األرض في أي

مكان.
وتـــمـــكّــنـت لــورا وزوجـــهـــا نك من
الـــتــحــدث إلى أفــا الـــثالثــاء عــبــر
ــة فـيـديــو سـريــعـة. وأشـارت مــكـا
ة كـانت تقطع ـكا الـوالدة إلى أنّ ا

القلب.
وتـابعت يكـون القلق مـن االنفصال
فـي ذروته في هذه الـسن. كانت أفا
فـي حـال يـرثى لـهــا وكـانت  تـبـكي
ـسؤول عن وتـردّد أمّي أمّي.وأكّـد ا
سـتشفيـات احمللية الو كا- هـيئة ا
ــــــــصــــــــابــــــــ هــــــــ أنّ األوالد ا

{ هــــــــونغ كــــــــونغ (أ ف ب)  –زاد
صـاب فـصل األهل عن أطـفالـهم ا
بـكـوفـيد- 19مـن غضب الـشعب في
هــــونغ كــــونغ جتــــاه الـــنــــقص في
ـــديــنــة اســـتــعــدادات ســـلــطــات ا
ــكن وفق خـبـراء أن يـزيـد كـذلك و

من تفشي الوباء الذي يجتاحها.
ــولـودة ) ا وقــالت لـورا ( 32عــامــاً
قيـمة الـدائمة في في بـريطـانيـا وا
هونغ كونغ لوكالة فرانس برس إنّ
نـــتــيــجــة اخـــتــبــار كـــوفــيــد الــذي
خــضـعـت له ابـنــتــهـا الــبـالــغـة 11
شـهراً جاءت إيـجابيـة بعدمـا نُقلت
سـتشفى مساء األحد الـطفلة إلى ا
جـــراء ارتــفــاع فـي حــرارة اجلــسم

وصعوبة في التنفس.
ــوجــودة في وأصـــبح وضع أفـــا ا
ركـزة مسـتقراً في وحـدة العـنايـة ا
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نـفـق أحـدهـمـا بـيـنـمـا بـقي الـثـاني
عــلـى قــيــد احلــيــاة. وأفـاد  86 في
ـئـة من األشـخـاص عن تـغـيـيرات ا
ســلــبـيــة حــصـلت مـع الـكــلب بــعـد
نفوق اآلخر وأكّد ربع هذه النسبة
أنّ الـتـصـرفـات اجلـديـدة اسـتـمرت
ألكـثـر من سـتّـة أشـهـر.  وتـضـمّـنت
الــتــغــيـيــرات ازديــاد احلــاجـة إلى
ـئة ورغـبـة أقل في االهـتـمام 67 بـا
ـــئـــة وانـــخـــفـــاض الـــلـــعب 57 بـــا

ئة. النشاط عموماً 46 با
أمـا الـكالب التـي كانت تـنـام كثـيراً
فـأصـبحت أكـثـر خوفـاً وتأكل أقل
وتــــنـــبح أو تــــئن أكــــثـــر.  وأشـــار
الـباحثون إلى أنّ احلزن كان يُحدَّد
بـشـكل خـاص اسـتنـاداً إلى نـوعـية
ـدة التي الـعالقـة بـ الـكـلـبـ ال ا
. ولـعـب احلـزن الذي عـاشـاهـا مـعـاً
أظـهره صاحب الكلـب دوراً مهماً
ــكن أن مــا أشـــار إلى أنّ الــكــلب 

شاعر صاحبه. يتأثر كذلك 
وخـلصت الـدراسة إلـى أن األمر قد
يــعـود إلى إهـمــال في الـرعـايـة في
ـاضي مـؤكـدةً أنّ الـفـهم األفـضل ا
لـسلوك احليـوانات أساسي لتـلبية

حاجاتها.

{ واشــــنـــطن (أ ف ب)  –تــــتـــأثـــر
الــكالب بـنــفـوق أخــرى عـلـى صـلـة
قـريـبـة مـنـهـا إذ تـعـاني جـراء ذلك
من فـقـدان لـلـشـهـيـة أو لـلـرغـبة في
الـلـعب وتـشـعـر بـحـاجـة أكـبر إلى
االهــتــمـام عــلى مــا أفــادت دراسـة
نُـــشـــرت اخلـــمــيـس.  ورُصــدت في
الــسـابق عالمـات احلـزن هـذه لـدى
أنــواع أخــرى من احلـيــوانـات من
بـيـنهـا القـردة واحليـتان والـدالف
والـفيلة والطـيور. أما لدى الكالب
فـكانت األدلـة على هـذه التـصرفات
ال تــزال غــيــر واضــحــة.وشــوهـدت
كـلبة من نـوع دنغو تـنقل صـغيرها
من مـكان إلى آخـر بعـد نفـوقه. كما
رُصـدت ذئاب طليقة تدفن صغارها

النافقة.
أمــا بـــالــنــســبـــة إلى احلــيــوانــات
األلـيـفة فـلم تتـوفّر حـتى اليـوم إلّا
كن مالحـظات نـقلهـا أصحابـها و
ـبالـغة. وأجريت أن تـنطـوي على ا
خـالل الـــدراســــة اجلــــديـــدة الــــتي
نُـــشــرت في مـــجــلــة ســـايــنـــتــيــفك
ريــــبـــورتـس مـــقــــابالت مع أكــــثـــر
ـلك مــــــــن  420 بـالـغـاً إيـطـالـيـاً 
كـلّ واحـد مـنــهم كـلـبــ عـلى األقل

الــتـصـويـر وقـربه عـبـوات مـازوت
بالسـتـيـكيـة يـتم تـعبـئـة محـتـواها
ــولــد تــبــاعـا فــيــمــا ال تــهـدأ في ا
ـمـثـلـ إلجنـاز حــركـة الـفـنـيــ وا

شاهد من دون تباطؤ.  ا
ويـضيف سـلكـا ليـست الصـعوبات
الـلـوجـسـتيـة مـا نـواجـهه فـحسب
بـل فـــقـــدنـــا الـــكـــثـــيـــر من األيـــدي
مثل احملترف الذين اخلـبيرة وا
ســـافـــروا تـــدريـــجـــاً خـالل ســـنــ
ـمـثـل احلـرب. وهـاجـر عـشـرات ا
والــفــنــانـ الــعــامــلــ في حــقـلي
الـدرامـا الــتـلـفـزيـونـيـة والـسـيـنـمـا
سـوريا مـنذ بـدء النـزاع عام 2011
وازدادت أعـــــدادهـم في ســـــنـــــوات
الحـقة إما هـرباً من مالحقـة أمنية
عارض وإما بالنسبة للممثل ا
بـحـثـاً عن ظـروف مـعـيـشـيـة أفضل

في بلدان اجلوار أو في أوروبا.
ــعــارك في ورغـم تــراجع وتــيـــرة ا
ـقتل الـبالد حـيث تـسـبب الـنـزاع 
نـحو نـصف ملـيون شـخص وهجّر
اليــ ودمّـر الـبـنى الـتـحـتـيـة ال ا
تـزال تـعاني من ظـروف اقـتصـادية
ومــعــيــشــيــة صــعـبــة مع تــواصل

انخفاض قيمة العملة احمللية.

مــســـلــسل عــلـى قــيــد احلب بــعــد
حتــضـــيــر اســتــمــرّ نــصف ســاعــة
. ثم يقـول بيـنمـا يراقبُ من تـقـريبـاً
غـرفة أخرى مجريـات التصوير من
خـالل شاشة لوكـالة فرانس برس
ـشـاكل الـتي نــعـاني مـنـهـا أغــلب ا
هي نـفـسـهـا الـتي يُـعـاني مـنـها كلّ
الـــنـــاس مــثـل نــقـص الــكـــهـــربــاء
واحملــــــروقـــــــات الــــــتي تـــــــشــــــغّل
ــولــدات.يـطــلب ســلــكـا مـن فـريق ا
ــولـد الــكــهــربـائي الــعــمل تــفـقّــد ا
الـــكــبــيـــر الــذي وُضع قـــرب مــوقع

{ دمــــــشق (أ ف ب)  –تــــــســــــابق
عــدســة اخملــرج الــســوري الــشــاب
بــاسم سـلــكـا عــقـارب الـســاعـة كي
يـستطـيع إنهاء مـسلسله في أوانه
ــوسم الـــرمــضــاني قـــبل حــلـــول ا
الـسـنوي بـعـد نحـو شـهرين وسط
ظـروف معيشـية تنعـكس صعوبات
جمة على صناعة الدراما في بالده
الـتي مزّقـتهـا إحدى عـشر سـنة من

احلرب.
فـي مـــنـــزل وسط دمـــشق يُـــعـــطي
اخملـرج إشارة بدء مشهد جديد من
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