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اعـاد حـريق مـسـتـشـفى الـهـنـديـة
الـعـام في مـحـافـظـة كربـالء الذي
اودى بــحـــيــاة ثالث نـــســاء الى

االذهـان حريـقي مـسـتـشـفيي ابن
اخلـــطــيب والـــنــاصـــريــة  وسط
ـقـصرين دعـوات الى مـحاسـبـة ا
ــســتـشــفــيـات وانــهــاء ظـاهــرة ا
الـــكــرفـــانــيـــة الــتـي كــانت وزارة
الـصـحـة اوصـت بـايـقـاف الـعـمل
بها نتيجة تكرار حوادث
احلـــــــريـق. وشـــــــكــــــــلت
الـــــوزارة امس جلـــــنــــة
لـــلــتـــحـــقــيق فـي حــريق
ــسـتــشــفى الـذي اوقع ا
خسـائر بـشريـة ومادية.
واطـلـعت (الـزمان) عـلى
وثــيــقـــة حتــمل تــوقــيع
الــوزيـــر هــانـي مــوسى
الـعقـابي جـاء فـيـها انه
(تــقــرر تــشــكــيل جلــنـة
حتقيقـية برئـاسة مدير
عــام دائــرة الــتــفـتــيش
وكــالـة عــبــاس صــبـاح
مــــحـــمـــد وعــــضـــويـــة
مـديــري قـسم تــفـتـيش
ؤسسـات احلكـومية ا
فــراس حـــســام الــدين
وقـسم االداء الـصحي
مــــهـــــنــــد صالح داود
والقـسم القـانوني في

ــــالـــــيــــة الــــدائـــــرة االداريـــــة وا
والــقـانــونـيــة فــريـد كــاظم سـدرة
ورئـيـسي مــهـنـدسـ اقـدم هـنـاء
مـهـدي وشـيـمـاء مـحـمـود مـحـمد
لــلــتـحــقــيق في اســبــاب حـدوث
ـستـشفى). وعرض احلريق في ا
وزيــر صـــحــة إقــلــيم كــردســتــان
ســـــامــــــان بـــــرزجنـي  تـــــقـــــد
ـــســاعــدة الــطـــبــيــة واســعــاف ا
ــصـابــ جــراء احلــريق. وقـال ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(بــــرزجنـي اجــــرى اتـــــصـــــالــــ
هـاتــفـيـ مـع الـعـقــابي  ومـديـر
عــــام صــــحــــة كـــــربالء صــــبــــاح
ـــــوســـــوي  لــــــغـــــرض إبـــــداء ا
ــســاعــدة االســتــعــداد لــتــقــد ا
والـــــعــــون وجـــــهـــــود اإلغـــــاثــــة
واإلســـعـــاف إلـى جـــانب إرســـال
واسـتقـبال سـتـلزمـات الطـبـية  ا
ــــــــرضـى في ـــــــصــــــــابـــــــ وا ا
مــسـتــشـفـيــات االقـلــيم). واصـدر
ي وزير الـداخلـيـة عثـمان الـغا
تـــوجــيـــهــاً بــاتـــخــاذ اإلجــراءات
القانونية الالزمة بحق اخملالف
ـنـتـسـب بـشـأن مـا حـصل بـ ا
واإلعالميـ خالل تغـطيـة حريق
ستشفى في كربالء. وقال بيان ا

ي وجه مقـتضب امس ان (الـغا
بــاتـخــاذ اإلجــراءات الـقــانـونــيـة
بـحق اخملـالفـ بـشـأن مـا حصل
نتـسب واإلعالمي خالل ب ا
ــســـتــشــفى). تـــغــطــيـــة حــريق ا
وتــداول نــاشــطــون عــبـر مــواقع
الـــتــواصل االجـــتــمــاعـي مــقــطع
يـظـهر فـيـديو من مـكـان احلـادث 
منع وسائل قيام القوات االمنية 
االعالم مـن الـــتـــصـــويـــر حلــادث
وقـــيـــام احلــــريق الـــذي حــــصل 
بــــعض مـن االجـــهـــزة االمــــنـــيـــة
باالعـتداء على الـصحـفيـ اثناء
اداء عملهم. فيما سيرّ فرع نقابة
الــصــحــفــيـ فـي كـربـالء دعـوى
ــعـتـديـة قـضــائـيـة ضــد اجلـهـة ا
التــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
بـحقـهـا .وكان مـصـدر قـد اكد في
تصـريح امس ان (احلـريق أحلق
اضــــرارا مـــــاديـــــة في بـــــنـــــايــــة
ــصـمـمــة من مـادة ــسـتـشــفى ا ا
الـــســنــدويج بـــنل كــمـــا تــســبب
بوفـاة ثالثـة نـساء).وعـثـرت فرق
االطفـاء على  3جـثث إثـر حريق
ـسـتـشـفى. وذكـر بيـان امس ان ا
ــدني تـمــكـنت (مالكــات الـدفـاع ا
من الــسـيـطــرة واخـمــاد احلـريق

الذي اندلع داخل ردهة الـباطنية
اخلـــاصــة بـــالــنــســـاء واالطــفــال
ــــشــــيــــدة مـن ألـــواح اخلــــدج وا
السـنـدويج بـنل سريع االشـتـعال
في مــسـتــشـفى قــضـاء الــهـنــديـة
الـعــام) وأضـاف (الــفـرق طـوقت
ستشفى وانقذت النيران داخل أ
ــــرضى ــــكالت الــــطــــبــــيــــة وا ا
الـراقـدين بـالـتـزامن مع عـمـلـيـات
ــبـــاشــر االخـــمــاد واالقـــتــحـــام ا
وصــــــوالً الـى وسـط الــــــردهـــــات
احملـتـرقة الـتي انـهـارت بـعـضـها
فــوق بــعض بــســبـب اســتــخـدام
الـــواح الــســـنــدويـج في الــبـــنــاء
واخملــالف لـتــعـلــيـمـات الــسالمـة
ديـرية) مؤكدا ان الصادرة من ا
(الـفــرق أخـمــدت احلـريق بــشـكل
تام  ثم باشرت بعمليات البحث
والتقـصي باستـخدام الكـاميرات
احلـراريـة نـظـراً لـكـثـافـة الـدخـان
ــصـاحــبــة لـلــحـريق والــغـازات ا
الــتي اســفـرت عـن الـعــثــور عـلى
ثـالثـــة جــــثث نــــســــاء من ردهـــة
الباطنية انتشلتها وسلمتها الى
دائـــرة الـــطـب الـــعـــدلي). واعـــاد
حـــــريـق كـــــربـالء الى االذهـــــان 
فـــجــيـــعـــتي مـــســـتـــشـــفـــيي ابن

اخلــطـيب والــنـاصــريـة  الــلـذين
ـاثل خالل تـعـرضـا الى حـادث 
اضي  وسط دعوات الى العام ا
ــقـــصــرين وانــهــاء مـــحــاســبــة ا
ـسـتـشفـيـات الـكرفـانـية ظـاهرة ا
الــتـي كــانت الـــوزارة قــد اوصت
ايـقاف الـعـمل بـها نـتـيجـة تـكرار
احلــــــــــــــرائـق فــي بـــــــــــــغـــــــــــــداد
واحملـــافـــظــات.من جـــهـــة اخــرى
رصـــدت الــــوزارة امس  نـــحـــو
 1203اصـــابــة مـــقــابل شـــفــاء
 2643حـالة وبـواقع  14وفاة
ـوقف الوبائي جديدة. واوضح ا
الـــيـــومي الــذي اطـــلـــعت عـــلــيه
(الــــــــــزمــــــــــان) امـس ان (عـــــــــدد
الــفــحــوصــات اخملــتــبــريـة الــتي
اجرتـهـا الوزارة لـعيـنـات مشـتبه
اصابتـها بالـفايروس بـلغت اكثر
من  13الـــفــــا  حـــيث  رصـــد
اصـــابــة  1203بـــكــورونـــا في
عــمــوم احملــافــظــات) مــؤكــدا ان
(الـــشـــفــاء بـــلغ   2643حـــالــة
وبــــواقع  14وفـــــاة جـــــديــــدة)
وتــــابـع ان (اكــــثــــر من  31الف
شــخص تــلــقى جـرعــات الــلــقـاح
ــــضـــــاد في مـــــراكـــــز الــــوزارة ا

نتشرة ببغداد واحملافظات). ا
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{ مــــوســـكــــو (أ ف ب) - بـــدأ
الـوفـدان الــروسي واألوكـراني
االثنـ أول محـادثات بـينـهما
ــيـر مــنــذ أمــر الــرئـيـس فالد
بـوتـ قـواتـه بـغـزو أوكـرانـيـا
ـاضي كــمـا أفـادت األسـبــوع ا
وكــالـة االنــبــاء الـبــيالروســيـة
"بـــلـــتـــا".وقـــالـت الـــوكـــالــة إن
"روســيـا وأوكــرانــيـا جتــريـان
أولـى احملــــــادثـــــــات".وكــــــانت
الرئاسة األوكرانـية طلبت قبل
بــدء احملـادثــات وقــفـا فــوريـا
إلطـالق الـــــــــنـــــــــار وســـــــــحب
الـــقــوات.ويـــرأس مـــســتـــشــار
يـر ميدينسكي الكرمل فالد
الــوفــد الـروسي فــيــمــا يـرأس
الـوفـد األوكـراني وزيـر الـدفاع
أولــيـكــسي ريـزنــيـكــوف الـذي
حضر بلـباسه العـسكري.وقال
وزيــــر خــــارجــــيـــة بــــيالروس

ير ماكيي عند استقبالهما فالد
ــكــنـكــمــا أن تــشـعــرا بــاألمـان "
بالكامل".وكـان الكرملـ قال عبر
الناطق باسمه دميتري بيسكوف
إنه ال يـريـد "الــكـشف" عن مـوقـفه
ــــفـــاوضــــات الـــتي خـالل هـــذه ا
"يـجب أن جتـري بـصمـت".وقالت
الـرئـاسـة األوكـرانـيـة اإلثنـ إنه
ـسـألـة بـالــنـسـبـة لـكـيــيف فـان "ا
األساسية هي التوصل الى وقف
فـــــوري إلطالق الــــنـــــار وســــحب
الـقـوات (الروسـيـة) من األراضي
األوكرانـية".جتـري احملادثات في
أحـد مـقـار الرئـيس الـبـيالروسي
ألكسندر لوكـاشنكو على احلدود
األوكــرانــيـــة-الــبــيالروســيــة في
منطقة غومـيل بالقرب من محطة
تشيرنـوبيل النوويـة الواقعة في
األراضـي األوكــــرانـــــيــــة والـــــتي
ـاضـي.كـمـا شـهــدت حـادثــا في ا

جتـــري فــيــمــا يـــواجه الــهــجــوم
الـــــروسـي الـــــذي أطـــــلق في 24
ــقـــاومــة من شـــبــاط/فـــبــرايـــر 
اجلــــــيش األوكــــــراني وفـي وقت
فـــرض الـــغــرب عـــقـــوبــات غـــيــر
مسبوقة على االقتصاد الروسي.
ـــتـــحـــدة امس و أعـــلـــنت األ ا
االثن أن أكثـر من نصف مليون
شـخص فـروا مـن أوكـرانـيـا مـنـذ
بـدأ الـغـزو الـروسي قـبل خـمـسـة
أيام هـرب أكـثر من نـصـفهم إلى
ـفــوض الـسـامي بـولــنـدا.وقــال ا
تحدة فيليبو لالجئ في اال ا
غرانـدي في تغـريدة "فـر أكثر من
 500ألـف الجـئ حــــــــتـى اآلن من
أوكــــــــــــــرانـــــــــــــــيـــــــــــــــا إلـى دول
مـجـاورة".ووفق حصـيـلـة سـابـقة
تحدة للمفوضة السامية لأل ا
لـشــؤون الالجـئــ فـر أكــثـر من
 280ألف شــخص من أوكــرانــيـا

إلـى بـــولـــنـــدا وحـــدهـــا.وأفـــادت
ـــنــــظــــمــــة أن نــــحـــو  85 ألف ا
شخص عبروا احلدود إلى اجملر
وأكثر من  36 ألفا إلى مـولدافيا
وأكثـر من  32500 إلى رومـانـيا

و 30 ألـفا إلى سـلـوفـاكيـا وأكـثر
من  300 إلى بــيالروس.وذكــرت
ن ـيـة أن الـعديـد  الـوكـالـة األ
يغادرون أوكرانيا يتوجّهون إلى
دول أوروبيـة أخرى مـشيرة إلى

أن حـــــــوالى  34600 شـــــــخص
قاموا بذلك.

و سـجـلت أسـعـار الـنـفط االثـنـ
ارتفاعا كبيرا بعد فرض عقوبات
جـديدة ضـد روسـيـا على خـلـفـية

احلرب في أوكرانيا وسط تزايد
ـسـتثـمـرين من حدوث مخـاوف ا
اضــــــطـــــــرابـــــــات فـي إمــــــدادات
النفط.في حوالي الساعة 10,30
بـتـوقـيت غـريـنـتش ارتـفع سـعـر
بـرمـيل خـام بـرنت بـحـر الـشـمال
ـرجـعي األوروبي لـلـتـسلـيم في ا
نــيــســان/أبــريل بــنــســبـة 4,92
ـئـة لـيـبـلغ  102,75دوالرًا.في بـا
نيويورك وصل سعر برميل خام
غرب تـكسـاس الوسـيط للـتسـليم
في نـــيـــســان/أبـــريل إلى 96,27
دوالرًا أي بــزيــادة قــدرهـا 5,11
ـــئــة.وقــال كــارســ فــريــتش بــا
احملــــــــلـل فـي مـــــــجــــــــمــــــــوعـــــــة
"كـــومـــيـــرتـــســـبـــنك" إن "تـــزايـــد
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــحــدوث اخملــاوف ا
اضـطرابـات في امـدادات الـطـاقة
في روســيـا تـدفـع أسـعـار الــنـفط
والغـاز لالرتـفاع مـع بدء أسـبوع

تداول جـديد".وتُـعد روسـيا ثاني
أكــبــر مــصــدر لــلـنــفط اخلــام في
الــعـــالم.وعــزا احملـــلل "االرتــفــاع
احلاد في األسعار إلى الـعقوبات
التي فـرضها الـغرب عـلى روسيا
والتـي  تشـديدهـا بـشكـل كبـير
في نـهـايــة هـذا األسـبـوع".يـنـوي
الــغـــرب اســتــبــعــاد الــعــديــد من
الـبــنـوك الــروسـيـة مـن من نـظـام
ــــــصــــــرفي األداة ســــــويــــــفـت ا
الـــــرئــــيـــــســــيـــــة لــــلـــــتــــبــــادالت
الية.أعلنت الشـركة البريطانية ا
الـــنــفــطــيــة الــعـــمالقــة "بــريــتش
بيترولـيوم" األحد انسـحابها من
رأس مــال شــركـــة "روســنــيــفت"
أكـــبــــر شــــركــــة نــــفط روســــيـــة
والـبالـغـة حـصـتهـا فـيـها 19,75
ــــئـــة إثــــر الـــغــــزو الـــروسي بـــا
ألوكــرانــيــا.واعــتــبــر فـريــتش أن
ـكــنـهـا الـرد عـلى هـذه "روسـيـا 

اإلجـراءات الـقــاسـيـة من خالل
تقليص أو حتى تعليق تسليم
الـــــــــطـــــــــاقـــــــــة إلـى أوروبـــــــــا
بالكامل".كـما نبه حـس سيد
احمللل لدى اكسـينيتي إلى أن
هـذه الــعـقــوبـات اجلــديـدة "قـد
تؤدي إلى قـطع إمدادات الـغاز
إلى أوروبــــا وســـتـــفـــضي إلى
عواقب اقتصادية خطيرة على
الــقـارة وبــقـيــة الـعــالم".بـعــيـد
االفتتاح ارتفع سعر الغاز في
الـسـوق األوروبيـة الـرئـيـسـية
الــهــولــنــديــة "تي تي اف" إلى
أكـــثــــر من  %35لـــيــــصل إلى
 128يــورو لـكل مــيــغـاواط في
الـســاعـة. في حــوالي الــسـاعـة

 10,30بـتـوقـيت غـرينـتش 
تــــداول "تـي تي اف" بــــســــعــــر
 108,04يـورو لــكل مـيــغـاواط

في الساعة.
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الــتــصــويـت عــلى رئــيس ونــائب
ومقـرر اللـجنـة من داخلـها). على
صــعـــيــد اخــر  جــدد الـــتــحــالف
الـــثالثي  الـــســـيــادة والـــكــتـــلــة
ـــــقـــــراطي الـــــصـــــدريـــــة والـــــد
الـكــردسـتـاني تــمـسـكه بــتـشـكـيل
بـرغم رفـضـها حـكـومة األغـلـبـيـة 
من قــــــبـل أطــــــراف داخــــــلــــــيــــــة
وخــــارجـــيــــة. وقـــال مــــصـــدر أن
(اجـتــمـاع الــتـحـالـف الـثالثي في
بــــغــــداد جـــــرى خالله تــــأكــــيــــد
اإلســراع عــلى تـشــكــيل حــكــومـة
األغـلـبــيـة بـرغم الــرفض لـهـا من
قـبل أطراف داخـلـيـة وخـارجـية).
بـــــدوره  قـــــال رئـــــيس ائـــــتالف
الوطنـية ايـاد عالوي في تصريح
امس انـه (لـــيـس من حق رئــــيس
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر
معـارضة مـشـاركة رئـيس ائتالف
ـالـكي في دولـة الـقـانــون نـوري ا
وأبلـغت رئيس ـقبـلة  احلكـومة ا
ــقــراطـي مــســعــود احلــزب الـــد
الــبـــارزاني بــخـــطــورة أن يــدخل
حـزبه في مـحــور سـيـاسي مـعـ

ضد محور آخر). 

وفق تــخــطــيط شــامل مع الــبــنك
ركزي وصنـدوق النقد الدولي  ا
وجاء كخـطوة استبـاقية لـلحفاظ
ــــالــــيــــة). عــــلـى الــــتــــعــــامالت ا
وبــحـــضــور عالوي الى جـــلــســة
طويت صفحة اقالته من ان  البر
منصـبه. فيـما أعلن الـنائب نايف
الـشـمـري حتـديـد مـوعـد تـسـمـية
أعضـاء اللجـان النـيابـية مـشيرا
الـى ان اكـــبــــر االعــــضـــاء ســــنـــاً
سـيــتـولى رئـاســة الـلـجــنـة حلـ
الـتــصـويت عــلى رئـيس ونــائـبي
اللجنة.وقال في تصريح امس ان
(اجملــلس صــوت عـلى  25جلــنـة
نـــيـــابـــيـــة دائـــمـــة) مـــبـــيـــنــا ان
(االعضاء سيتوزعون ب اللجان
النيـابية كال حـسب اختصاصه)
قـبل سـيتم وتابع ان (االسـبـوع ا
تسـمـيـة كل نائـب وجلنـته) الفـتا
الـى ان (احلـــــد االعــــــلى لــــــعـــــدد
اعضاء الـلجنـة سيكون  21نائبا
واالدنى  3نــواب فـــقط) ومــضى
الى القول ان (اكبر االعضاء سناً
سـيــتـولى رئـاســة الـلـجــنـة حلـ
تـشــكـيل احلـكــومـة وبـعــدهـا يـتم

(مــقــتـــرحــات الــوزارة لــتــرشــيــد
الــتـــخــصـــيــصــات لـم تــؤخــذ في
االعـتـبـار  وان الـورقـة الـبـيـضاء
تـضمـنت ضـغـوطـا على الـنـفـقات
ـالية) عامالت ا العامـة لضـبط ا
وتـابع ان (خـفض قــيـمـة الـديـنـار
رافـقه تـنـفـيـذ اجـراءات لـتـخفـيف
اعبـاء الفـئات الـصغـيرة) واشار

الى ان (تـغـيــيـر سـعـر الـدوالر 

والــتـربــيــة والــزراعـة والــشــبـاب
والــريـاضــة والـعــمل ومــنـظــمـات
دني والـتعـليم الـعالي اجملتـمع ا
ـصاحلة هـجرون وا والهجـرة وا
اجملتمـعيـة والشهـداء والضـحايا
والــســجـــنــاء وحــقــوق اإلنــســان
ـــرأة واألوقـــاف والـــعـــشـــائـــر وا
واألسرة والطـفولـة). بدوره  قال
عـالوي خـالل اجلـــــــــلــــــــســــــــة ان

عـمل هـذه الـلــجـنـة وسـيُـذكـر ذلك
في الـنـظـام الـداخـلي لـلـمجـلس)
واشـار الــبـيـان الى ان (اجلــلـسـة
نـاقشة شهدت تـضيـيف عالوي 
سـعــر الــصـرف وتــداعـيــاته عـلى
السوق من خالل ارتـفاع األسعار
وتـــضـــرر شـــريـــحـــة الـــفـــقـــراء)
واضـاف انه (جـرى الــتـطـرق الى
ـالـيـة الـدين الــعـام والـسـيــاسـة ا
ـعـاجلات إزاء لـلـوزارة ومـا هي ا
ذلك). بـــدورهـــا  قـــالـت الـــدائــرة
ان ان (اللجان االعالمية في البـر
الـتي صـوت عـلــيـهـا اجملـلس هي
ـــالـــيـــة واألمن الـــقــــانـــونـــيـــة وا
والدفاع والـنزاهة والـنفط والغاز
والـثروات الـطـبـيعـيـة والـعالقات
اخلـارجـيــة واخلـدمـات واإلعـمـار
والـكـهـربـاء والـطـاقـة واالقـتـصاد
والصناعـة والتجارة واالسـتثمار
والــــتــــنـــــمــــيــــة والــــتـــــخــــطــــيط
االستراتيجي واخلدمة االحتادية
والــصـــحــة والــبــيـــئــة واألقــالــيم
نـتظمة بإقليم واحملافظات غير ا
والــنــقل واالتــصــاالت والــثــقــافـة
والــــســــيــــاحـــة واآلثــــار واإلعالم
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ناقش مجلس النواب امس سعر
الصـرف وتـداعـياته عـلى الـسوق
ـالـيـة علـي عـبد بـحـضـور وزيـر ا
االمـــــيـــــر عالوي الـــــذي اكــــد ان
تغـيـير سـعر الـدوار امـام الديـنار
جاء كـخـطوة اسـتـباقـيـة للـحـفاظ
ــالــيــة. وذكـر عــلى الــتـعــامالت ا
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
ـان عـقــد جـلـسـته بـرئـاسـة (الـبـر
مـــحــــمـــد احلـــلـــبـــوسي  صـــوت
خاللــهـا عـلى الــلـجــان الـنـيــابـيـة
اخملـتـصـة ) مـبـيـنـا ان (اجلـلـسة
شهدت تـأدية اليـم الدسـتوريـة
لكل من محمد كـر عبد احلس
وعالء صـــبــــاح مـــرعي ووصـــفي
عـاصي حـسـ وعـادل حـاشـوش
جـــابـــر) واكــــد احلـــلـــبـــوسي ان
(جلــــنـــة مـــتــــابـــعـــة الــــبـــرنـــامج
احلكومي لم تستبعد ولم تلغ بل
 تـعديـل اسمـهـا لـتـصـبح جلـنة
التخطيط االستراتيجي واخلدمة
االحتــاديــة) وتــابع ان (مــراقــبــة
الــبــرنــامج احلــكــومي مـن مــهـام
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نتـردد مطـلـقاً في تـصويب مـا قد
ــــراســـيـم او االوامـــر يــــشــــوب ا
الرئاسـية من شطط او مـخالفات
ا انـهـا سـتصب في قـانونـيـة طـا
امـن اجملــــتــــمـع واســــتــــقــــراره).
وكــــــانـت مـــــــواقع الـــــــتـــــــواصل
ــوجـة االجــتـمــاعي قــد ضـجت 
غــــضب واســــعــــة عـــقـب اصـــدار
مرسوم جمـهوري يقضي بـالعفو
عن جنل محـافظ النـجف السابق
الــذي ادانـتـه احملـاكم اخملــتــصـة

بتجارة مواد مخدرة.
 فــيــمــا اكــد نــاشــطــون ان (قـرار
ـرسوم جاء الرئاسـة بسحب ا
حتت ضــــغط شـــعــــبي  من اجل
ــــــــــدانــــــــــ من مـــــــــنـع افـالت ا

العـقـــاب). 

نــتـهـاون فـي مـجـابــهـة الــتـحـدي
اخلــطــر بــالـتــرويج لــلــمــخـدرات
وجتارتها واحملكوم فيها ولن
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وجه رئــيس اجلــمــهــوريـة بــرهم
ـــرســـومــ صـــالـح  بــســـحـب ا
اجلـمــهـوريــ بـشـأن الــعـفـو عن
وذلك متهـم بتـجارة اخملدرات 
خالل اجـــتــــمـــاع مـع الـــلــــجـــنـــة
ُشـكلة في الـرئاسة. التحـقيقـية ا
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (صـــالـح وجه بـــاإليــــعـــاز الى
اجلـــهــات الــقــضــائــيــة بــاتــخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة بــعــد ســحب
ـــرســــومــــ اجلـــمــــهــــوريـــ ا

ومــــخــــاطــــبـــــة وزارتي الــــعــــدل
والـداخــلـيـة أللـقــاء الـقـبض عـلى
ؤسسات ُدان وايداعهم في ا ا
اإلصالحـــيـــة) واكـــد صـــالح (لن

برهم صالح 
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العـراق ببـردة الـعجـوز وعنـد أهل اخلـليج بـبيّـاع اخلبل
كناية عـن الذي باع عبـاءته ظناً منه بـانتهاء وقت عبـاته 
البـرد وتسـمى كـذلك بأيـام احلسـوم عنـد بعض الـعرب
وهي احلـاسمـة أو الفـاصـلة بـ الـبرد واحلـر وتـسمى
أحـد جنوم برد الـشـولة الـتي تـعرف عـنـد أهل الـزراعة 
دة تتـسم بقدوم موجة باردة العـقرب) وتابع ان (هذه ا
قد يـصاحبهـا نشاط رياح بـاردة يطلق عـليها الـنعايات

عنى تنعى رحيل فصل الشتاء).
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ـــوجــة بــاردة تــوقـع مــتـــنــبىء جـــوي تــأثـــر الــطـــقس 
قبلة. وكتب صادق مصـحوبة برياح قوية خالل األيـام ا
عطـيـة في صـفـحـته علـى فيـسـبـوك امس انه (مع نـهـاية
شهـر شـباط من كل عـام  تـنشط الـرياح الـقـوية وتـعود
واطـنـون خاللـها أن الـشـتاء البـرودة بـعـد دفىء يظـن ا
قــد شــد رحــالـه وأقــبل الــصــيـف لــكن من دون ســابق
إنــذار يــبـاغـت الـبــرد األجــواء وتــعــرف تـلـك األيـام في
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ُستحضر اجلديد وبواقع عشرة آالف إستـطالعية من ا
قنـينة جتـريبيـة بعدَ إجـراء مُتـابعة وحتـليل وإكمـال كافة
الـفــحـوصـات الالزمــة لهُ حـيث أثــبت جنـاحهُ وفـاعــلـيـتهُ
العالجـية الكبيرة وسيتم طرحهُ في السوق احمللية حال
اإلنـتــهـاء من إجـراءات تـسـجــيـلهُ لـدى وزارة الـصـحـة)
مؤكـداً إنَ (الشركة مـاضيةً في عمـلها الدؤوب من أجل
احلـفـاظ على مـكـانتـهـا العـلـميـة الـعريـقة وتـقـد أفضل
اخلدمـات العالجية للـمُواطن بـأسعار مُناسـبة وبكفاءة

عالجية عاليـة).
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ُستـلزمات  تمـكنـت الـشركة الـعامـة لصنـاعة األدويـة وا
عادن الطـبية في سامراء التابعة إلى وزارة الصناعة وا
وألول مــرة مـن إنــتــاج مُــســتــحــضـــر ســامــافــيــد بــلس
ُـضـاد ألمـراض الـبـرد واإلنـفـلـونزا (شــراب) اجلـديـد ا

وإحتقان األنف وخافض للحـرارة .
وذكـرَ مُـدير عام الشـركة خالـد محـيـي علـوان في بيان
الكات الـعلمـية في أقسـام البحث تلـقته (الـزمان) إنَ (ا
والـتـطـوير والـسـيـطرة الـنـوعيـة تـمـكنت مـن إنتـاج وجـبة

ومـواسـاتـهم ألبـناء الـفـقـيـد وأفراد
أســــرتـه الــــتي حــــضــــرت مــــراسم
التشييع وجلميع منتسبي الوزارة
بـرحـيل هـذه الشـخـصـية الـوطـنـية
وعـن اعتـزازهم وفـخرهم بـالـتاريخ

ــشـــرف لــلــراحل). بــدوره  كــتب ا
مــديـر اعالم الــوزارة الـلــواء سـعـد
مــعن في صـفـحــته عـلى فــيـسـبـوك
امـس (تلقينـا ببالغ االسى واحلزن
وبـقلوب مـؤمنة بقـضاء الله وقدره
نـــبــأ وفـــاة الــســامـــرائي الـــقــائــد
األســـبق لــقــيـــادة قــوات الــشــرطــة
االحتـــاديـــة اثـــر مـــرض عـــضـــال)
واشــــار الـى ان (الــــراحل كــــان من
خـيـرة الـضـباط الـذين عـمـلـوا على
خـدمـة العـراق وشـعبه نـسـأل الله
أن يــــتــــغــــمـــده بــــواسـع رحـــمــــته
ومــغـفـرته ويــدخـله فـســيح جـنـاته
ويـــــلــــهم أهـــــله وذويه الـــــصــــبــــر
والـــســلــوان انه ســمـــيع مــجــيب).
ويــعــد الــســامــرائي من مــؤســسي
ـــغــاويــر بــعــد عــام 2003 قــوات ا
الـتي  تسميتها في ما بعد قوات

الشرطة االحتادية . 
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نــعت وزارة الـداخـلـيـة امس  أحـد
تقاعد ضـباطها الـبارزين الفريـق ا
الــذي عــدنـــان ثــابت الــســامــرائي 
تـوفي أثر مـرض عضـال بعـد حياة
حــافـلـة بـالـتـضــحـيـة والـعـطـاء في
اجملــال األمـني. وقــال بـيـان تــلـقـته
ــــــــوكب (الــــــــزمـــــــان) امـس انه (
جــنـائــزي مـهـيب وحــضـور كــبـيـر
ي يــتـقـدمه الـوزيـر عــثـمـان الـغـا
وعــــدد من الــــقــــيـــادات األمــــنــــيـــة
والـسـيـاسـيـة شـيـعت قـيـادة قوات
الــشــرطـة االحتــاديـة الــســامـرائي
الـــذي انـــتــقـل إلى جـــوار ربه أثــر
مــرض عـضــال بـعـد حــيـاة حــافـلـة
بـالتضحية والـعطاء وخدمة شعبه
ووطنه في اجملال األمني ). واعرب
ـــــشـــــيــــعـــــون عـن (تــــعـــــازيـــــهم عدنان ثابت السامرائي ا

½Ê«dO∫ طائرة انتونوف االوكرانية تعرضت للقصف الروسي في مطار هوستوميل 

الية  W∫ مجلس النواب يضيّف خالل جلسته امس وزير ا Kł
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تهم إعترف اثناء مشيرا الى ان (ا
الـتـحقـيق انه حـاول إيـهـام اجملني
عليه وإخباره بوجود مركبة للبيع
ـركبة  ـكان ا طـالبـاً منه الـتوجه 
وأثــنــاء ذلك ركـب اجلــاني عــجــلــة
اجملـني عـلــيه الـتي يـسـتــقـلـهـا مع

شقيقه .
 لـغـرض استـداللـهـما عـلى مـنزله 
وخـالل ذلك قـام بــإشـهـار مــسـدسه
محـاوالً كذلك ـركبـة  وقتـل سائق ا
قتل شقيـقه اال ان االخير تمكن من
الـتــــــرجل والـنـجاة بـنـفسه  بـعد
ال) رفضهـما تسـليمه مبـلغاً من ا
ــــتـــهم وتــــــــابع انه ( إحــــالـــة ا
حملكمة اجلنايـات إلجراء محاكمته
وفــــق الـقـانـون). وتـمـكـنت شـعـبة
سرقـة السـيارات في قـسم مكـافحة
األجــرام من الـــقــبض عــلـى مــتــهم
بـسرقـة الدراجـات الـناريـة نوع تك
تك فـي مـنـاطق مـتـفـرقة مـن مـديـنة
الــعـــمـــارة .واشــار بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمان) امـس أنه (نتـيـجة لـلـعمل
ـتــواصل ونـصب الـكـمـائن وبـعـد ا
جــهــود حـــثــيـــثــة من قـــبل مــفــارز
الــشــعــبــة   الـقــبـض عـلـى أحـد
ـتــهـمـ وبـحـوزته دراجـة تك تك ا
فـي إحـــدى مـــنـــاطق احملـــافـــظـــة)
ــتــهم أعــتــرف خالل مــؤكـدا ان ( ا
التحقيق بقـيامه بتنفيذ  7عمليات
سـرقة لـدراجات الـنـارية من الـنوع
اعـاله) الفــــــتــــــا الـى (تــــــصــــــديق

اعــتــرافــاته ابــتــدائـيــا وقــضــائــيـا
وتسليمه إلى الـعدالة لينال جزاءه
الـعـادل وفقـا للـقـانون ). كـمـا القت
الـقوات االمـنيـة في احملـافظـة على
مـتهم بـجرائم االبـتزاز واالعـتداء 

في إحدى مناطق العمارة .
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واوضح البيان ان (القوات االمنية
اعـتـقــلت مـتـهـمــا إعـتـرف صـراحـةً
بـقـيـامـه مع مـجـمـوعتـه االجـرامـية
بــتـنـفــيـذ عــمـلـيــة إبـتـزاز وتــهـديـد
ــقـــاولــة وكــذلك إحــدى شـــركــات ا
االعــتـــداء عـــلى مــطـــحـــنــة تـــعــود
لــصـاحـب الـشــركـة واســتــهـدافــهـا
بـواســطــة صـاروخ قــاذفـة  بــهـدف
الــضــغط واالبــتــزاز).مــبــيــنــا ان (
عــــمــــلـــــيــــة الــــقــــبض جــــرت وفق
مـعــلــومــات اسـتــخــبــاريـة دقــيــقـة
ومــتــابــعـــة مــســتــمــرة لــعــنــاصــر
ــة بــكـل أنــواعــهــا وكل من اجلــر
( واطن تلكات ا يهدد أرواح و
تهم للقضاء وتابع انه ( احالة ا
ــادة الـرابــعـة من وتـوقــيـفه وفق ا
قـانـون مــكـافـحــة االرهـاب). وأقـدم
عـلى سـرقة  40مـلـيون مـسـلحـون 
ديــنـار من صـاحب مــحـال صـيـرفـة
بـــعــد إيــقــاف مــركـــبــته في احــدى
مــنـاطق احملــافــظـة. وذكــر مــصـدر
امــني ان (مــســلــحــ يــســتــقــلـون
دراجـــة نــاريـــة  اوقــفـــوا مــركـــبــة
صاحب مـكتـب صيرفـة بالـقرب من

(الزمان) امس ان (الزبـيدي يرافقه
مــديـر األمن الــوطـني وأمــر الـلـواء
االول فـي فـرقــة الـقــوات اخلـاصـة
ــــركــــزي زار ســــجـن الــــعــــمــــارة ا
لالطالع عـلى عــمـلـيـة الــتـفـتـيش)
واشـار الى ان (الزبـيـدي ناقش مع
مـديــر الـشـؤون الــداخـلـيــة لـدائـرة
اإلصـالح الـعـراقـيــة ضـيـاء حـسـ
اوضــاع الــســـجن مــطــلــعــا عــلى
داخل الـرئيـسة تـأم احلـمايـة وا
لـلـسـجـن كـمـا اسـتــمع إلى إيـجـاز
مــفـصـل عن أهم الــواجــبـات الــتي
تــقـــــــوم بـــــــهـا الــقــوات األمـنــيـة

حلماية الســـــجن). 
 واوضــــحـت مــــديـــــريــــة شــــرطــــة
ـة قـتل احملـافـظـة  تـفــاصـيل جـر
حـدثـت بـالـقـرب من مـطـعم وكـافـيه
الـشنـاشيل. وقـالت في بيـان تلـقته
(الـزمــان) امس ان (مـفــارز شـعــبـة
مـــكــافــحــة إجــرام حــطــ ومــركــز
شـرطـة حـطـ بـاالشـتـراك مع قـوة
من خـــلـــيــة الـــصـــقــور  تـــمـــكــنت
من اعـتقال وبجـهود أمنـية كـبيرة 
ة الـقتل بحق متـهم بارتـكاب جـر
ــعـارض اخلـاصـة أحــد أصـحـاب ا
ــركـبـات) واضـاف بــبـيع وشـراء ا
انه ( اجـــراء كـــشف الـــداللـــة في
ـة بــحـضـور مـحل ارتــكـاب اجلــر
قــائــد شــرطــة احملــافــظــة وقــاضي
مـحكـمة جنـايات مـيسـان وعدد من

مدراء األجهزة االمنية).
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ــة قــتل زوجــة عـلـى يـد أثــارت جــر
زوجها حرقا في مدينة السليمانية
بــإقـلـيم كــردسـتــان الـعـراق غــضـبـا
حاسبة اجلاني وفرض ومطالبات 
ـواجهة حاالت قوان أكثـر صرامة 
العنف األسـري.وعلق رئيس حـكومة
االقـــلـــيم مـــســـرور الــبـــارزاني عـــلى
الـــقـــضـــيـــة قـــائال (ضـــرورة إصالح
ــواجـهـة حـاالت الـنــظـام الـقــضـائي 

العنف األسري).
ÍdÝ« nMŽ

 وأضاف أن (تـسع نساء قـتلن خالل
هــذا الـــعــام ضــمن حـــوادث الــعــنف
األسري) مشـددا على وشدد (اهـمية
ـواجـهـة إصالح الـنـظــام الـقـضـائي 
هـــذه احلــاالت) مـــعــربـــاً عن (دعــمه
تـطورين عـاقبـة مُعـنفي الـنسـاء وا
في جـــرائم قــتـــلــهن). وتـــوفــيت أول
أمس شـنـيــار هـونـر الـتي أحـرقـهـا
زوجــهــا في الــســلــيــمــانــيــة بـســبب
مشـاكل عائـلـية بـعد خـمسـة أيام من
ـستـشفى. وذكرت تلـقي العالج في ا

شــرطــة احملـافــظــة في بــيـان أنّه (
إخــطــار الـشــرطــة في حي كــردسـات
بـحادثـة حـرق امرأة  وبـعـد نقـلـها 
ـئـة) كـانت احلـروق بــنـسـبـة  75بـا
ــــرأة اكـــدت خالل واشــــار الى ان (ا
تدوين افادتها بأن زوجها البالغ من
العـمر  25عامـاً هو مـن قام بـحرقـها
ــنــزل ثم تــوجه إلـى احلـدود داخل ا
اإليـــرانــيـــة في مــحـــاولــة لـــلــهــروب
واالختباء) وتابع انه (بعد احلادث
ـتـهم في الـقـضـية  الـعـثـور عـلى ا

تـهــريب الـنـفـط ومـشـتــقـاته). والـقت
مـديـرية اإلقـامـة في وزارة الـداخـلـية
بــالـتــعـاون مـع الـقــوات األمـنــيـة في
الـقــبض عــلى أكــثـر من الــعـاصــمــة 
 600مخالفـاً خالل اسبوعـ تزامنا
مع الـزيارة الـرجـبـية. واضـوح بـيان
امس انه (بـالـتـزامن مع ذكـرى زيارة
استشهاد االمام موسى الكاظم عليه
ـيدانية تـابعة ا السالم ومن خالل ا
وتــكــثـيـف اجلـهــود االســتـخــبــاريـة
تــمــكـنـت مـديــريــة اإلقـامــة الــتـابــعـة
ـدنيـة واجلوازات ديـريـة األحوال ا
واإلقـــامــة بـــالـــتـــعـــاون مـع قـــيــادة
عـمــلـيـات بـغــداد وجـهـاز اخملـابـرات
الـــوطـــني ووكــالـــة االســـتــخـــبــارات
والتحقيـقات االحتادية في الوزارة 
من ــاضــيــ  وخالل األســبــوعــ ا
القاء الـقبض على  635من األجانب
اخملالف لـقانون االقامـة وتسفيرهم
خـارج الــعـراق) مــؤكـدا ان (عـمــلـيـة
إلـقـاء الـقـبض جـاءت بـعـد تـنـفـيـذها
ــــمــــارســـــات االمــــنــــيــــة عــــدد مـن ا
االسـتـبـاقيـة لـلـتـحـري عن اخملـالـف
ـؤدية الى ـنـاطق ا االجـانب ضـمن ا
الـــكـــاظـــمـــيـــة فـي جـــانـــبي الـــكـــرخ
والـرصـافـة وتـشـديـد االجـراءات في
مــداخل الـســيـطــرات). فـيــمـا عــثـرت
قــــوات الـــشـــرطـــة االحتـــاديـــة عـــلى
عبـوات نـاسفـة وكـميـة من مادة سي
فور ومواد تفجـير في سامراء. وقال
بيان تلـقته (الزمان 9امس انه (وفقاً
عـلـومة اسـتـخبـارية دقـيـقة  عـثرت
قوة من اللواء الثـالث ضمن عمليات
الــفــرقــة الــرابــعــة شــرطــة احتــاديــة
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اصدرت مـحكـمة جـنايـات محـافظة
النـجف حكمـاً باالعدام شنـقاً حتى
ــوت بـــحق مــدان بــقـــتل زوجــته ا
والـشـروع بـقتـل ابنـته الـبـالـغة من
الــعـمـر اربع ســنـوات  وقـال بـيـان
ـدان كـان يـتـعـاطى اخملـدرات (ان ا
وقـــد أدمن عـــلــــيـــهـــا واقـــدم عـــلى

ته) جر
من جـــانـب أخـــر كــــشـــفـت قـــيـــادة
عمليات ميـسان عن اجراء عمليات
تــفــتــيــشـيــة واســعــة فـي اقــضــيـة
ونـواحي ومــركـز الــعـمــارة بـهـدف

بسط االمن .
ÍdzUAŽ Ÿ«e½

 وقــال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان ( قـائد الـعـملـيات الـلـواء محـمد
الزبيدي يشرف بـشكل مباشر على
الـعـمـلـيـات الــتي تـنـفـذهـا الـقـوات
االمنـية باحملـافظة) واكـد الزبيدي
ان (مـيسـان لألسـبوع الـثـاني على
الــــتـــــوالي لـم تــــســـــجل اي نــــزاع
عــــشـــائـــري أو إطالق الـــعـــيـــارات
النارية) وتابع انه (أصدر عدد من
الـتــوجـيـهــات إلى امـري الــقـواطع
بـضـرورة بـسط األمن والـنـظام في

عموم احملافظة). 
كـمـا اشرف الـزبـيـدي خالل زيـارتة
ـــركـــزي عـــلى ســـجن الـــعــــمـــارة ا
تـفــتــيش الــنـزالء من قــبل الــقـوات
ــشـــتــركـــة .وذكــر بـــيــان تــلـــقــته ا
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واعتقاله وفق االجراءات القانونية).
وأعـلـنـت مـديـريـة اسـايـش مـحـافـظـة
أربــيل تـــســلـــيم ارهـــابــيـــ اثــنــ
ينتـميان لـداعش الى محكـمة حتقيق
نـيـنـوى. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس أنه (بــنـاء عــلى طـلـب مـحــكـمـة
حتقيق نينوى وبأمر من القاضي

ـعتـقلـ الى احملكـمة  بـعد تسـليم ا
اعتـقـالهـمـا من قبل مـديريـة مـكافـحة
ارهـــاب كـــردســـتـــان). وفي بـــغــداد 
أحـــبط فــوج شـــرطــة الــنـــفط الــرابع
مـحـاولـة فـاشـلـة لـعـصـابـات تهـريب
الـــنـــفـط ومـــشـــتـــقـــاتـه في نـــاحـــيـــة
النهـروان. وقال بيـان تلقـته (الزمان)
ــتــابـعــة وإشــراف مــديـر امس ان (
عـــام شــرطــة الـــطــاقــة الـــلــواء غــا
تــمـكــنت قـوة تــابـعـة إلى احلــسـيـني
الفـوج الـرابع من إلـقاء الـقـبض على
ضـبـطت بـحـوزتـهم أربـعـة مـتـهـمـ 
عجلة محملة بعلف حيواني للتمويه
أثــنــاء عـمــلــيـة خــرق أحــد األنــابـيب

نتوج) النفطية ومحاولة سرقة ا
W¹—Ëœ nA

 واشـــار الى ان (الـــعـــصـــابــة كـــانت
تسـتـخدم عـجـلة الـعلـف ونشـره على
ارة من أنهم الطريق لـغرض إيهـام ا

يـــعـــمـــلـــون في الـــزراعـــة  حـــيث 
كــشــفــهـم من قــبل إحــدى الــدوريــات
وإلــقــاء الــقــبض عــلى جــمــيـع أفـراد
العصـابة وإيداعـهم التوقـيف وحجز
ـضـبـوطات داخـل احدى الـعـجـلـة وا
مراكـز شرطـة النـفط للـتحـقيق مـعهم
ومــعـــرفــة اجلـــهـــات الــتي خـــلـــفــهم
ومـحـاسـبـتــهم قـضـائـيًـا وفق قـانـون

مــسـنـودة بــاجلـهــد االسـتــخـبـاري في
مـنطـقـة الشـيخ ريـاح الـتابـعـة لنـاحـية
ديـنة سامراء  وعن طريق عتصم  ا
مارسـات األمنية  على تنفيـذ إحدى ا

 4عــبــوات نــاســفــة مــحــلــيــة الــصــنع
حتـــتــوي عـــلى نـــتــرات االمـــونــيــوم 
وكــــيــــلــــواغــــرام مـن مــــادة سي فــــور
وقـداحات كـهـربـائـية واجـهـزة مـوبايل

وفتيل كـورتكس  مدفـونة داخل كيس
حتــت األرض) واضــــــــــــــــــاف انـه (
ــضــبــوطـة مـن قـبل ـواد ا مــعــاجلــة ا

اجلهد الهندسي). 

ركزي gO²Hð∫ الزبيدي خالل اجراء جولة تفتيشية في السجن ا

حي اجلـــمــعـــيــات وسط الـــعــمــارة
.وسـرقـوا مـنه مـبـلـغـًا كـان بـحوزته
يقدر  40ملـيون ديـنار حتت تـهديد
الـــسالح) واشــار الـى ان (الــقــوات
ـــكـــان احلــادث األمـــنـــيـــة وصـــلت 
وفتحت حتـقيقـا من دون ذكر مزيدا
من التفاصيل). فيما تداولت مواقع
الـــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي صـــورة
الـشـباب مـصـطـفى الـدراجي  الذي
اســتـــشــهــد عــلى ايــدي عــصــابــات

داعش في االنـبار. وقـال مـصدر في
نـصـريح امس ان (داعش أقـدم على
قتل سائق مركبة من أهالي العمارة
 بعد نقل منـتسب من ميسان إلى
ثـكنـاتهم الـعسـكريـة في احملافـظة)
واضاف ان (الـسائق وأثـناء عودته
على طريق الـرطبة الـسريع اوقفته
ســيــطـرة وهــمــيـة  وقــامت بــقــتـله
مـسـتـغلـ سـوء االحـوال اجلـوية)

بحسب قوله. 

والـتـخـريف الـلــذين تـعـرضت لـهـمـا
ــرشـحـات يــجب إدانـتــهـمـا بـعض ا
وحــلّـهــمـا وفق األطــر الـقــانـونــيـة)
واضـافت ان (هـنـاك فصالً كـامالً من
ــقـــتـــرحــات بـــشــأن الـــعـــنف ضــد ا
ـــرشــــحـــات من الــــنـــســــاء الالئي ا
ـــشــــاكل) واجــــهن الــــعـــديــــد مـن ا
وأشــارت الى ان (دور الــبــعــثــة هـو
ــقـتـرحـات ولــيس الـتـدخل تـقـد ا
شاكـل) معربة واالنخراط في تـلك ا
ـتـنـافـسـ عن سـعـادتـهـا (بـقـبـول ا
النتـائج النهـائية لالنتـخابات وفوز
 97امـــــرأة وأكــــثـــــر من الـــــكــــوتــــا
قترحات طلوبة. مؤكدة ان (هذه ا ا
يـجب إن توضـع بعـ االعـتبـار لدى
) ومضت الى ـسؤولـ العـراقيـ ا
الـــقــول ان (الــبـــعــثـــة رصــدت عــمل
ـفـوضـيـة وعـقـدت لـقـاءات وتـبـادل ا
االفـكــار بـاإلضـافـة الى احلـديث مع
ــــدني وكـــذلك ـــثـــلي اجملــــتـــمع ا
الشركات لتقد الدعم الى مفوضية
االنـتـخـابـات من أجل أمان الـعـمـلـية

االنتخابية ولكي اليكون تزويراً في
االنـتــخـابــات) وتـابــعت ان (بـعــثـة
رصـد االنـتخـابـات تقـتـرح أن يلـتزم
الـعـراق بـجـمـيع احملـددات ورفـعـهـا
عن االنتخـابات منهـا العمر فضالً
عن وجــود قــوانـــ مــحــددة تــنص
عـلـى حل الـنـزاعـات الـتي تـؤثـر في

االنتخابات عند نشر النتائج.
واسـتـطردت بـالـقول (نـفـترح تـقد
الدعوات لدعم احلمـالت االنتخابية
وأنْ تكون الرقابة كاملة على جميع
الـطـبـقـات الـسيـاسـيـة وعـدم جتر
ـنصـوص عـليـها دولـياً احلـريات ا
عـالوة عـلى وجــود قـانـون لــضـمـان
الــبــيـانــات وعــدم انـتــهــاكـهــا عــبـر

االنترنت.
 واردفت ان ( اجــتــمــاعــاً ســيــعــقـد
لـلـبـعـثـة مع بـعض الـسـيـاسـي من
قـترحـات وهذه آخـر مرحـلة اجل ا
لـنــشـاطـات الــبـعـثــة وهي اخلـطـوة
الـنــهـائــيــة واخلـطــوة األولى لـدعم

السلطات العراقية لتنفيذها). 
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ـبكرة واغالق صـناديق االقتراع خمـسة اشهر تـقريبـا على انتـهاء االنتـخابات ا
في الـعـراق ومـفـاوضات تـشـكـيل احلـكـومـة ما زالـت تراوح مـكـانـهـا دون تـنازل
طــرف آلخــر او اعالن اتــفــاق مـبــدأي حــتى; فــاخلالف مــتـعــمق ومــتــجــذر بـ
مـجمـوعتـي االغلـبيـة والتـوافقـية الـسيـاسـيتـ التي فـازت في االنتـخابـات.. فهل
ـبكـرة? ومـا هي سيـناريـوهـات تشـكيل هـنـاك ضوء في نـهايـة نـفق االنتـخـابات ا

قبلة وأيها اكثر ترجيحا?. احلكومة ا
قبلة ثالثة سيناريوهات  وهي كالتالي: تتنازع مفاوضات تشكيل احلكومة ا

2. سيـنـاريـو تـشـكـيل حـكـومة االغـلـبـيـة الـوطـنيـة: ويـقـود هـذا الـتـوجه الـتـحالف
ـقراطي الـكردسـتـاني والسـيادة ) مع الثالثي ( الـتيـار الـصدري وحتـالفي الـد
ـستـقـل  وهـو الـسيـنـاريـو االقرب لـتـشكـيل احلـكومـة النه جـديد اوال; بـعض ا

وكثرة اعضاء حتالفاته ثانيا; وتصميم قيادته عليه ثالثا;.
2. سينـاريو تشـكيل حكـومة توافق وطـنية: ويقـود هذا التـوجه االطار التـنسيقي
ـطـروح ـسـتـقـلـ  وهـو الـسـيـنـاريـو الـثـاني ا واالحتـاد الـكـردسـتـاني وبـعض ا
قـبلة رغم انه عرف سيـاسي قائم منذ بـدء العمليـة السياسية لشكـيل احلكومة ا

بعد عام 2003 واثبت فشله في إدارة الدولة واحلكم لسنوات طويلة مضت.
3. بقـاء حكـومة تصـريف االعمـال: وهو الـسيـناريـو األبعـد في حالـة عدم حتقق

االتفاق ب الطرف اعاله.
ـقـبـلة وكل ـا تـقدم  نـعـرف ان الـفـائزين غـيـر مـتـفقـ عـلى شـكل احلـكومـة ا
طرف مـصر على شـكلـها الـذي يحـقق مصاحله ولـيس بيـنهم لـغة حـوار لتدارك
بـكرة من مـحـتواهـا كلـما اقـتربـنا من مـوعد ـوقف قـبل ان تفـرغ االنتـخابـات ا ا
ـوعـد الـرسـمي احملـدد لالنـتـخـابـات كل اربـعة الـثـامن والـعـشـرين من نـيـسـان ا

سنوات .
مكن  فهل غـابت لغة احلوار بـ الشركاء? وهل عـجزت ادوات السيـاسة وفن ا
ـقبلة? سؤال خلمـسة اشهر عن فك رمـوز وشكل احلكومة ا

يوجه الى الساسة الفائزين .
 فـهل من مجـيب ينـهي هـذا االنسـداد ويفـتح آفاق األمل
واطن - الـناخب لتـشكـيل احلـكومـة وحتـقيق تـطلـعـات ا

ة يسودها األمن واالستقرار?!!!.  بحياة حرة كر
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ـقــراطي بــحث رئــيس احلــزب الــد
الكـردستـاني مسـعود الـبارزاني مع
ستجدات وفد من حركة بابليون  ا
الـسـيـاسـيـة واألوضـاع في الـعـراق.

وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
(الــبــارزاني اســـتــقــبل في مــصــيف
صـالح الــــديـن وفــــدا مـن احلــــركــــة
بـرئاسـة ريان كـلداني وجـرى بحث
ــســـتـــجــدات الـــســـيــاســـيــة آخـــر ا

وتــطـــورات األوضــاع فـي الــعــراق
وتــأكــيـد أهــمــيـة حــمــايـة احلــقـوق
الـــدســتـــوريــة لـــلــمـــكــونـــات كــافــة
وضـــرورة الــتـــعــاون والـــتــنـــســيق
بـيـنــهـا) بـدوره  اعــرب الـوفـد عن
تـقـديـره (لـدور اقـلـيم كـردسـتـان في
تـعـزيـز الـتـنـوع الـديـني والـقومي).
كـمـا اسـتـقبـل رئيس حـكـومـة إقـليم
كردسـتان مسـرور البـارزاني الوفد
 وجــــرى (بــــحـث الـــوضـع الــــعـــام
والـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق
بذولة لتشكيل احلكومة واجلهود ا

اجلديدة). من جهة اخرى .
وجه رئيس حكومـة االقليم  ديوان
مـجـلس رئـاسـة الـوزراء والـوزارات
ـعـنـيــة بـالـتـنـسـيق مع واجلـهـات ا
ــفـوضــيــة  إلجــراء االنـتــخــابـات ا
ـوعدهـا احملدد. واشار انـية  البـر
بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس الى ان
(الــبـــارزاني أصــدر أمـــراً دعــا فــيه
رئــــيس ديــــوان مــــجـــلـس رئــــاســـة
الـــــوزراء و الــــوزارات واجلــــهــــات
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يـر زيانـيسـكي على الـوقت وعدم االسـتسالم يراهن الـرئيس االوكـراني فولـود
او عدم سـقوط كيـيف بيـد الروس ويرفـض عرض امريـكا بالـهروب من اوكـرانيا
!بيـنما يراهن بوت عـلى انهاء احلرب خالل ايام ألن احلرب عـندما تطول تكون
بحـاجة الى توفـير اللـوجستك (االقـامة واالكل وقضـاء احلاجات وغـيرها) كذلك
ـدة طـويـلـة على ـتـرو  الـرئـيس االوكـراني ال يـستـطـيع ان يـبـقي شـعـبه بـإنـفاق ا
ـواد الـغذائـيـة يـعني االخص انـهم لم يـحـسـبوا وقـوع الـهـجوم حـتى يـتم خـزن ا
اطـالـة احلـرب تؤذي الـطـرفـ لكن تـؤذي روسـيـا اكثـر النـهـا الدولـة الـتي تـهجم
وتـدخـل الى اراضي دولـة اخــرى  االن الـبــورصـة الــروسـيــة سـقــطت والـروبل
الروسي انـخفض سـعـره علـما ان روسـيا هي الـتي بـدأت احلرب وبـوت فـترة
حكمه  22سـنة منذ سنة  2000وروسيـا مثل اقتصاد العـالم الثالث يصدر نفط
وحـنـطة وسالح ال تـوجـد صنـاعـة بل االستـثـمار في مـجـال الفـضـاء الذي يـوفر
كن االسـتـفادة مـنـها بـالـصنـاعة لـكن بـوتـ يسـتخـدمـها في تـقنـيـات متـطـورة 
صنـاعة االسلحة الـبعض يعد روسـيا بوت الـوريث للنظـام الشيوعي وانا ارى
انـهـا حرب بـ الـبرجـوازيـة الروسـيـة والـبرجـوازيـة االوكرانـيـة والشـعـوب تدفع

الثمن.
نشور االول يقول احد االصـدقاء الشيوعي من احلرس القد عندما نشرت ا
لي اوكرانـيا تستحق ما يجـري لها ألنها وقفت مع اعداء الـسوفيت والشيوعي
ـيـة االولـى واحلـرب ب  واعـتـقـد يـقـصـد ان اجلـيش االبـيض في احلـرب الـعـا
ـنـاشـفـة قـد جتـمع فـي اوكـرنـيـا ونـهـايـة احلـرب االهـلـيـة كـانت في الـبالشـفـة وا

اوكرانيا وانا ال ارى اي ربط ب ما يجري االن وما جرى قبل  100سنة!
الـترسـانة الـنـووية الـسوفـيتـيـة ثلـثهـا كان في اوكـرانيـا بـسبب قـرب اوكرنـيا من
اوربـا الـغـربـيــة و اعـادة هـذا اخلـزين عـام  1994الى روسـيـا ولــو احـتـفـظت
اوكـرانـيـا بـهذا اخملـزون الـذي جـعـلـهـا ثـالث قـوة نـوويـة في الـعـالم بـعـد امـريـكا

ا جترأ االن بوت لغزو اوكرانيا. وروسيا 
ثم ماذا بعد يقول بوت نزع سالح اوكرانيا- علما ان االسلحة تدخل االن من
ـقاومة اجلـيش الروسي- نـقول هو الـهدف احـتالل كييف فرنـسا الى اوكرانـيا 
الــعــاصــمــة  –ثم اســقـــاط احلــكــومــة ! يــبــدو لي االهــداف
عطيات على االرض الروسـية متحركة وتكون على ضوء ا
ويبـدو ان بوت قد تورط بهذه احلرب اذا ما تنتهي خالل

 3ايام ! ويبقى السؤال يا بوت (بعدين شنو تريد)?

عنية في االقليم الى التنسيق مع ا
ــســـتــقــلــة ـــفــوضــيـــة الــعــلـــيــا ا ا
لالنـتـخـابـات واالسـتـفـتـاء من أجل
ـيزانـيـة ومتـطلـبات عـملـية تـام ا
االنتـخابات إلجـراؤها في مـوعدها
احملدد) واضاف ان (التوجيه يأتي
استـنادا الى األمر رقم  33الصادر
في  24شــــبــــاط اجلــــاري بــــشـــأن
ـــقــبل حتـــديــد االول مـن تــشـــرين ا
مـوعــدا إلجـراء انــتـخــابـات الـدورة

ان كردستان) السادسة لبر
 UÐU ²½« ¡«dł«

 وكــان رئـيس االقــلــيم  نــيـجــرفـان
الـبــارزاني قــد أعـلن حــدد تــشـرين
األول من الــــعـــام اجلـــاري مـــوعـــداً
ـانـية. في إلجـراء االنـتخـابـات الـبر
غـضــون ذلك  قـدم االحتـاد االوربي
مـقـتــرحـات بـشـأن االنــتـخـابـات في

العراق
.وقــالت رئــيــســـة الــبــعــثــة لــرصــد
االنــتـخــابــات فــيـوال فــون كــرامـون
خالل مؤتـمر إن (الـعنف االنـتخابي
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بغداد

عـجبـ الذين عـاصروا واحـبوا الـزعيم في برنـامج تلـفزيـوني عرض احـد ا
عـبد الـكـر قاسم بـطانـيـة قائال انـها تـعـود للـزعيم.اخـذت مـقدمـة البـرنامج
البطـانية بخشوع وكأنها تخشى ان تـنكسر في يدها.واخبرها ذلك الشاهد
العـجوز حامل الـبطانيـة انه اخذها من اخي الـزعيم قاسم.شـعرت ان موجة
كـان بصـورة واضـحة الى درجـة تخـيـلت فيـها ان روحانـية سـيطـرت عـلى ا
عبـد الكـر قاسم دخل االسـتوديـو ففـاجأ مـقدمـة البـرنامج,والـعجـوز الذي

يعشقه.
 مع كل ما لـتاريخ الـزعـيم من اهمـية اال ان تـاريـخنـا يشـبه جـزرا منـفصـلة
عن بـعضهـا.تاريخـنا ساكن,وابرز مـا يظـهر فيه رجـال معـينون.وكـلمـا تقدم
ــاضي وابــطــاله عـلـى عـكس مــا يــجــري في الـدول الــزمن تــزداد قــدسـيــة ا

تقدمة التي تتطور,وال تقف عند حدود ماضيها. ا
لـو كـان عبـد الكـر قـاسم فرنـسـيا لـتجـاوزه الـتاريخ الن فـرنـسا الـيوم هي
ليسـت فرنسـا السـتيـنات.لكـننـا لم نسـتطع ان نتـجاوز قـائد ثـورة تموز,وما
زلــنـا نـحــتـفل بـبــطـانـيـته,ونــعـيـد سـيــرته. جتـاربـنــا مـحـدودة جـدا,ونـظــامـنـا
ـجد من الـسـيـاسي لم يـصـنع ثـورة في نـزاهة احلـكم بـحـيث نـتـغـنى نـحن 
ضـرب لنـا مـثـاال رائعـا في االمـانة,ومـواجهـة الـفسـاد.ومع كل هـذا اخلراب
الــســيــاسي يــتــحــول االنــســان الى كــائن وحــيــد في بــلـد
ثري.وهـو ينتظر ان حتدث قفزة في ضـمائر السياسي
ليـقومـوا بدورهم احلـقيـقي.وخالل فتـرة االنتـظار يـبقى
وذجا نـتحدث عنه ونحن نسخر من الزعـيم وبطانيته 

احزاب لم تقدم اي خير لناخبيها على االقل.
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سعـاد سامي أول امرأة تتـولى منصب مخـتار في بغداد من
قبل قـائمـمـقامـية الـكرخ لـتـحل محل زوجـهـا الذي اسـتشـهد
في حـادث ارهابي.وسـامي تسـكن إحـدى محالت الـعاصـمة
وت بـغداد كـان زوجهـا يـعمل مـخـتاراً حملـلة  917 ولـكن ا
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خطـفه في احـد االنـفجـارات الـتي وقـعت في بغـداد وبـسبب
قـربــهــا من زوجــهــا اسـتــطــاعت  االطالع و مــعــرفــة جــمـيع
تــفــاصــيل ســكــنــة احملــلــة  و هــذا مــا جـعـل اهــالي احملــلـة
نحـونها الثقة لتكـون مختاراً للمحلة ولـتمارس مهامها بعد

زوجها في متابعة شؤون احمللة واحتياجاتها.
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الـزمني اهـداف سيتم رفـعها قـريبا من
خـالل الرافـعتـ االولى (ابا ذر) وهي
رافـعـة عـمالقـة تـصل الى الـفي طن وال
يـوجد مـثلـها في مـنطـقة اخلـليـج بهذا
احلـجم وتقوم برفع الغوارق في خور
عــبـدالـله وخــور الـزبـيـر امــا الـرافـعـة
الـثـانـية (حـمـرين) وهي رافـعة تـنـتشل
ــوانئ الــغــوارق داخل شـط الـعــرب وا

االخرى). 
—u  œu Ë

وأشــار الـى (وجـود مــعــوقــات تــواجه
عـمل الـرافعـات بسـبب وجود اجلـسور
ـنع الـرافـعـة (أبا فـي شط الـعـرب مـا 
ذر) مـن الـدخـول الى قـنـاة شط الـعـرب
ألن ارتـفـاع اجلـسر يـعـيق حركـتـها وال
ــــــكن أن تــــــدخـل من خـالله وكــــــذلك
حـمـرين حركـتـها في داخل شط الـعرب
ايـضـا مـقـيدة بـاسالك الـضـغط الـعالي
الــكـهــربــائـيــة ألن هـاتــ الــرافـعــتـ
عـالـيتـان جـدا وال تسـتطـيـعان احلـركة
ــنـطــقــة بـاعــتــبـار بــحــريـة في هــذه ا
اجلــسـر االيــطــالي يـعــوق حـركــتـهــمـا
لـــلـــدخـــول الى شـط الـــعـــرب وايـــضــا
الـرافعة حمرين عنـدما تريد أن تتحرك

بـحريـة داخل قنـاة شط الـعرب جتد أن
هـنالـك اسالك الضـغط العـالي تعـيقـها
في احلــركـة والـرافــعـتـان مـســتـمـرتـان

بـاحلركـة ضمن حدود الـعمل وانـتشال
كـل غــارق). وبــ أن (هــذه الــرافــعـات
تــؤجــر احــيـانــا من الــقــطــاع اخلـاص

ـوانئ النــتــشـال الــغـوارق بــاعــتـبــار ا
الـعـراقـيـة أقـرت وسـمـحت لـهـا رئـاسـة

الوزراء بتأجير الوحدات البحرية).

ائية خالل افتتاح محطة معاجلة جديدة وارد ا ÕU∫ وزير ا «
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فاهيم ادية ومن هـذه ا فاهـيم االقتصـادية الراميـة الى حتقيق االربـاح ا تتـعدد ا
ي واد عن سـعرهـا االول وهو نـهج جتاري عا هي العـروض وتخـفيض اسـعار ا
ـية نـزوالً غايـتهـا حتقـيق اجلذب اجملـتمعـي للتـبضع تـتبـعه اكبـر الشـركات الـعا
وحتـماً هذا ما يبـحث عنه الفـرد ويعتبره مـكسب مادي له الذي يُـمكنه من ادخار
جـزء من مـاله لـشـراء حاجـات اخـرى وطـبـعاً هـذه حـاله صـحـيه في اجملـتمع من
ـســتـهــلك والــبـائـع والـذي يــضع ضــمن اهـدافه ــشـتــرك بــ ا خالل الــتــعـاون ا
تصريـف اكبر كمية من بـضاعته التي ان بقـيت فحتماً ستُـسبب له خسارة مادية
اضافـة الى تكدُسها معناه اشـغال مساحات داخل مخازنـهم تُعيق جلب بضاعة

جديدة.
ـطاعم والـيـوم سـنـتكـلم عن نـوع اخـر من الـعـروض وهي عـروض وتخـفـيـضـات ا
واقع التواصل فتـوح  التي انـتشرت بشـكل كبيـر جداً وترويـجها عبـر الفضـاء ا

االجتماعي ال سيما الفيس بوك والتي تعمل بال ضوابط قانونية او اخالقية.
واطن الذي يـحاول ادخال الـبهجـة والسرور لـعائلته حيث تـغري هذه الـعروض ا
وتـوفـيـر اجـواء الـسـعـادة األُسـريـة الـتي غـادرت بـيوتـهـم واصبـحـت تُخـيـم اجواء
عاشـية الـتي ولدتـها االوضاع سـتويـات ا التعـاسة والـبؤس بـسبب عـدم تكافـؤ ا

االقتصادية واالجتماعية.
ولألسف فــأن بـعض هـذه الــعـروض قـد تــكـون سـبـب رئـيـسي لــبـعض االمـراض
ميتـة جملهولية مـصادرها او مكوناتـها ال سيما في ظل سرطـنة وا االنتقـالية او ا
ـطـاعم (الـتي اصـبح انـتـشـارهـا يـفوق غـيـاب الـرقـابة الـصـحـيـة عن بـعض تـلك ا
سرعـة انتشار وبـاء كورونا) والـتي بعضـها اساسـاً يعمل في مـساحات ارضيه
ادية مُتـجاوزةً عـلى كهربـاء وماء وامالك الـدولة. وال هم لهم اال حتـقيق االربـاح ا

بأقل تكاليف والتي اصبحت تدر عليهم ارباحاً وعوائد مادية خيالية.
ـطـاعـم بـعــد غـيـاب وقــد اصـبح من الـالزم تـشــديـد الـرقــابـة عــلى مـطــابخ هــذه ا
الضمـير االنـساني من خالل استـخدام مواد غـذائيـة منتـهية الـصالحية او تـالفة
العق تـكرر دون استبدالهـا والغسل العشوائي لألواني وا واستـعمال الزيوت ا
واالقداح وكـذا األراكيل القاتلة الـتي تُقدم دون مراعاة ادنى مـستويات السالمة
فترض تـزايد عليهـا والتي من ا الصحـية واستغاللـها جلذب الشبـاب والطلب ا
ان يـتم مـعهـا وضع ضـوابط قـانونـيـة لـتحـديـد الـفئـات الـعـمـرية الـتي يُـسـمح لهم
ـقاهـي والتي ال تـقل خـطـورتهـا كـونـها طـاعم والـكـافيـهـات وا بـتدخـيـنـهـا داخل ا
ؤثـرات العـقليـة االخرى مع عـدم تدقيق ـنطلق النـتشـار اخملدرات وا االساس وا
اخللفـية االجرامية للعامل في هذه االماكن وكذا انـتشار ظاهرة العمالة العربية

واآلسيويه  جتاوزاً على التراخيص والضوابط القانونية والصحية
اذاً نـحـتـاج الـيـوم لـوقـفـة جـادة وقـائـيـة من اجل وضع احلـلـول الالزمـة وتـشـديـد

ــبـاشـر ــطـاعم من خالل الــتـفــتـيش ا الـرقــابـة عـلـى تـلك ا
ــطـاعم الـتي والـدقـيـق وعـمـلـيــات نـوعـيـة وســريـة عـلى ا
تـتـسـتــر بـسـتـار الـزهــد اخلـادم لـلـمـواطـن ولـكـنـهـا في

حقيقتها تتعمد في انتهاك االمن الصحي للمواطن.

{ لواء دكـتور
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واد الغذائية الضرورية ح يـكون الربح الفاحش هو الهدف ويتم رفع أسعار ا

بناءً على ذلك فهذا يعني أنَّ الرحمة قد غابت ولم يعد لها حضور ..!!
-2-

الرحمةُ والقسوةُ ضدان والضدان ال يجتمعان ..
فحيث تـغيب الرحمة جتثم الـقسوةُ بكل تضاريـسها وأهوالها لـتحيل حياة الناس

الى أعباءٍ وآالم بينما الرحمة والتراحم يشيعان السكينة واالطمئنان .
-3-

ليست الرحمة مسألةً غامضة أو مجهولة في االسالم .
سُورُ القرآن كلها باستثناء سورة التوبة تبدأ بقوله تعالى :

بسم الله الرحمن الرحيم 
والغرض مِنَ ابتعاثِ سيد الرسل واالنبياء محمد (ص) هو الرحمة للعا .

قال تعالى :
 ( (وما أرسلناك االّ رحمةً للعا

االنبياء /  107
والرسول العظيم محمد (ص) يقول :

هداة)  (أنا الرحمة ا
ويقول :

ا بعثت ألتمم مكارم األخالق )  ( ا
والرحمة في طليعة مكارم االخالق .

-4-
ـتوحش فإنْ فُقِدتْ انّ الرحـمة هي السمـة التي يتمـيز بها االنـسان عن احليوان ا

فَقَدَ االنسانُ معناه واجته الى البهيمية .
-5-

وقد جاء في التاريخ :
ان الرسول ( ص ) قال :

{ والذي نفسي بيده ال يضع الله الرحمة االّ على رحيم } 
فقال له بعض أصحابه :

يا رسول الله :
كلنا رحماء  
فقال (ص) :

سلم }  " ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة  ولكنّ الذي يرحم ا
وكان (ص) يقول :

ا يرحم الله من عباده الرحماء "  " ا
ويقول :

" ارحمْ مَنْ في االرض يرحمْك من في السماء " 
-6-

واآلن قل لي :
ـرضـى االّ اذا دفـعـوا له هل من الـرحــمـة أنّ الـطــبـيب ال يــسـتـقــبل الـفــقـراء مِنَ ا

عشرات اآلالف من الدناير ?
ويضيف بـعضُـهم اليهـا اتفاقـات خاصة مع مـختـبرات وصيـدليات لـيبلغ مـجموع
الـفـاتورة رقـمـا تعـجيـزيـا ال يقـوى عـلى دفعـه عامـة الفـقـراء وهم اليـوم مَنْ كـانوا
يُسمّـون سابقاً بـالطبقـة الوسطى وقد انـدثرت هذه الطـبقة ولم تعـد موجودة على

االطالق .
-7-

وأين هي الـرحـمـة حـ تُنـقل أطـنـان األدويـة الـفـاسـدة لتـبـاع عـلى الـعـراقـي في
شتى الصيدليات ?

هل الرحمة تعني اإلضرار باآلخرين وال سيما بصحتهم وسالمتهم ?
-8-

وأين هي الرحمة ح تُلقي االم بولدها في النهر انتقاماً من أبيه ?
-9-

وت الزؤام زاعماً أنه يريد تأديبهم? وأين هي الرحمة مَِمنْ يُذيق أوالده ا
-10-

وأين هي الرحمة والغش واالحتيال يسودان التعامالت اجلارية بيننا كل يوم ?
-11-

ومـا مِنْ أحـدٍ مـنّـا االّ وهـو يـأمل أن ينـال رحـمـة الـله حـيث ال يـنـجي االّ عمـل معه
رحمة  ولن ينال الرحمة من تختفي الرحمة في مساراته ومداراته كلها .

وهنا تكمن العظة 
-12-

انّ الــغـلـظـة والـقـســوة تـنـفـران الـنـاس عــنك ويـكـفـيك أنْ تــتـذكـر أنَّ سـيـد الـرسل
واالنبياء (ص) تخاطبه السماء وتقول له :

( ولو كنت فظّاً غليظَ القلب ال نفضوا من حولك )
آل عمران /159

انّ غيـاب الـرحـمـة هـو سبـب األزمة الـتي نـعـانـيـها  وال
أمن وال اسـتـقرار وال ازدهـار لـلـبالد من دون أنْ تـطبع
الرحـمـة بصـمـاتهـا في الـقلـوب والـقرارات والـتـعامالت

سارات كلها . وا
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ــائــيــة مــهـدي ــوارد ا افــتــتح وزيــر ا
مــحـطـة ضخ صـدر رشــيـد احلـمـداني 
ياه ـعاجلة شـحة ا شط  ال ابـراهيم  
فـي قضـاء سيـد دخـيل ومنـاطق اخرى
ـحـافـظـة ذي قار.  وقـال بـيـان تـلـقته
(الــزمـان) امس ان (احلــمـداني الــتـقى
فـور وصـوله ذي قـار  احملـافظ مـحـمد
هـادي الـغزي  واجـرى بعـد ذلك زيارة
تـفقدية لناظمي البدعة وصدر مشروع
مـاء البصرة في قضاء الشطرة  حيث
افـــتــــتح مـــحـــطــــة ضخ صـــدر شط ال
ابـراهـيم في سيـد دخيل لـتأمـ زيادة
الــتـصــاريف الــداخـله لــلــقـضــاء الـتي
أطــلق عـلــيـهــا مـحـطــة كـاظم الــغـيض
ـنـاســبـة اسـتــشـهـاد االمـام تــيـمـنــا 
الكاظم  عليه السالم) وأكد احلمداني
تــأتي مـن أجل  افــتــتـاح ان (الــزيــارة 
ــهــمــة الـتي أجنــزتــهـا هــذا احملــطـة ا
مـالكـات الــوزارة خالل مــدة قـيــاســيـة
وكــــذلك ضـــمـن الـــزيــــارات الـــدوريـــة
ــتــابــعـة االعــمــال اجلــاريـة فـي نـاظم
الــبــدعــة من قــبـل تـشــكــيـالت الـوزارة
واإلشــــراف عـــلـى تـــأمــــ وتـــنــــظـــيم
ـائــيـة من مـؤخــر الـنـاظم اإلطـالقـات ا
بــــاجتـــاه نـــاحــــيـــة اإلصالح وشط ال

ابراهيم في القضاء).
Â—U  ÂUE

واضــــــاف ان (الــــــوزارة بــــــجــــــمــــــيع
تـــشــكـــيالتـــهـــا الــعـــامــلـــة في عـــمــوم
احملـافـظـات مـسـتـمـرة بـتـطـبـيق نـظـام
صـــــارم مـن أجل ضـــــمـــــان إيـــــصـــــال
احلــصـص الى مــحــافــظــات الــذنــائب
ومـنهـا محافـظة ذي قار وحـسب ماهو
ــوازنـة مــقـرر لــكل مــحـافــظــة ضـمن ا
عـدة من قـبل الـوزارة فضال ـائـيـة ا ا
عن اسـتـمـرار حـملـة إزالـة الـتـجاوزات
ـــخــتـــلف أنـــواعــهـــا عن مــحـــرمــات
ـشـاريع االروائـيـة واالنهـر الـرئـيـسة ا
ـيـاه لـضـمـان الـعـدالـة في تـوزيـعـات ا
عـــلى اجلـــمــيـع ) وتــابـع الــبـــيــان ان
(احلـمـداني اسـتـمع إلى مـجـمـوعة من
ـالحـظـات في ــعـوقـات وا ــشـاكل وا ا
الــعـــمل من قــبل احلـــكــومــة احملــلــيــة
ومـالكــــات الـــــوزارة الـــــعـــــامــــلـــــة في
أشـاد احملـافظ احملـافـظـة). من جـانـبه 
بـ(مـالكــــات الــــوزارة الــــعــــامــــلــــة في
ستمرة ـيدانية ا تابعة ا احملـافظة وا
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دعي (نزار عـباس رشيد) طلباً يروم قدم ا
فـيه تــبــديل (الــلـقـب) من (اخلـفــاجي) الى
(احملـــمـــدي) فــــمن لـــديـه اعـــتـــراض عـــلى
الدعـوى مـراجعـة مديـريـة احوال بـغداد –
الـكـرخ خالل مـدة اقـصـاهـا (خـمـسـة عـشر
يوماً)  بعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق
ــادة (٢٢) من قــانــون الــبــطــاقــة احــكــام ا

الوطنية رقم (٣)  لسنة ٢٠١٦.

Êö «

تــنــفــيــذاً لــقــرار الــســيـد
قاضي حتـــــقيق محكمة
ـتـــــضـمن ابي غـريب  ا
تـــــعــــــــــمــــــيم اوصـــــاف
ــفــقــود (عـــــــمـر خــلف ا
جـاسم حمادي الـدليمي/
تــــــولـــــد ١٩٩٦ /اسم االم

ـلـصـقة صـورته اعاله ابـتسـام مـحـمـد) وا
والـــــذي فــــقــــد اثـــــنــــاء خـــــروجه من داره
الواقـــــــعة في مـنــــطقـة ابي غريب / حي

الشهداء عام ٢٠١٤.
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لــلــوزيــر الـــتي تــؤدي مــســتــقــبال الى
شاريع ضمن توقيتاتها). إجناز ا

وأوضـحت الـشـركة الـعـامة لـلـموانئ 
إجـراءاتــهـا وخـطـتـهـا الـسـنـويـة لـرفع
وانـتــشـال الـغـوارق الـبـحـريـة في شط
ـيـاه الـعـراقـيـة في اخلـليج الـعـرب وا
فـيما كـشفت عن مـهام الرافـعت أباذر
وانئ تـحدث بـاسم ا وحـمرين.وقـال ا
ـار الـصافي أمـس إن (قسم االنـقاذ ا
وانئ الـبحري الـتابع للـشركة الـعامة 
ـــســؤول عن انـــتــشــال الـــعــراق هــو ا
الـغـوارق سـواء كـانت داخل مـياه شط
ــيــاه االقــلـــيــمــيــة او في الــعـــرب او ا
ياه الـبحرية في األجـزاء االخرى من ا
خــور عـبــدالـلـه وخـور الــزبـيــر وكـذلك
قــنـاة شط الـعـرب) الفـتـا الى أن (هـذا
الــقـسم يـضع سـنـويــا خـطـة النـتـشـال
سـجلة الـغوارق على ضـوء االهداف ا
واالمــــاكن احملـــددة وفق تــــوقـــيـــتـــات
زمــنـيــة). وأشـار الـى أن (الـقــسم لـديه
خــطــة عــمل بــعـنــوان (خــارج اخلــطـة
ــعــنى في حــال وجــود الــســـنــويــة) 
كـان ما في شط الـعرب او في غـارق 
ـياه االقليمية وغير مثبت في اخلطة ا
الـسـنـويـة فإن الـقـسم يـقـوم بعـمـلـيات
رفع هـذا الـغـارق وبـعد أن تـتم عـمـلـية
انــتــشــاله يــعــود الى تــنــفــيــذ خــطــته
الـسنـوية). ولـفت إلى أن (قسـم االنقاذ
عـاجلة غارق ـاضيـة  قـام في االيام ا
غـمـور الـذي يؤدي الى بـدايـة الـنفـق ا
مــيـنــاء الــفـاو من جــهـة خــور الـزبــيـر
حــيث تــوجــد اربع قــطع من الــغـوارق
و حــتى االن رفع ثالث قـطع وبـقـيت
قــطــعـــة واحــدة ســيــتم رفــعــهــا خالل
قـبـلـ وهذا خـارج اخلـطة الـيـومـ ا
الــــســـنـــويــــة). وأضـــاف أن (اخلـــطـــة
ــرســومــة تــتــضــمن رفع الــســنــويــة ا
غـوارق في شط العرب واوتـاد خشبية
ــعـقـل وتـنــظـيف في ارصــفــة مـيــنـاء ا
وانــتــشــال جــمــيع الــغــوارق فـي هـذه
ــنـــطــقــة) مــؤكــدا أنه (ال يــوجــد اي ا
غـارق حلـد هـذه الـلحـظـة و تـنـظيف
الحة ـياه من الـغوارق التي تـعيق ا ا

Æ©2003 منذ بداية العمل في العام
اضية  وتـابع أنه (خالل السنوات ا
انـتــشـال جـمـيع الـغـوارق الـتي تـعـيق
ـالحــة الــبــحــريـــة وهــنــالك اهــداف ا
كــبــيــرة انــتـشــلت وايــضــا بــاجلـدول
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رقمـة اعاله تطلب فيها دعيـة (داليا فاضل عبـاس) الدعوى ا اقامت ا
(الـتفـريق الـقـضائـي للـهـجـر) وجملهـولـيـة محل اقـامـتك وحـسب شرح
القائم بـالتبليغ تـقرر تبليـغك اعالناً في صحيفـت محليـت يوميت
لـلــحــضـور امــام هــذه احملـكــمــة في يـوم ٢٠٢٢/٢/٩ وفـي حـالــة عـدم
ـرافـعـة بـحـقك حــضـورك او من يـنـوب عـنك قــانـونـيـاً سـوف جتــري ا

غيابياً وعلنياً وفق القانون.
w{UI «
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Republic of Iraq
Ministry of justice
Real - estate Registration office
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ـرقــــــــم ــقــدم من احـد ورثــة صــاحب الـعــقــار ا بـنــاءً عــلى الــطـلب ا
ـسـجل بـاسم ٤٢٠٤/٢١ م ١٠ هـور الـبـاشـا الـيـنـا في ٢٠٢٢/٢/٢٢ وا
ـتـوفي (حـمـزه صـاحي خـلـبـوص) وذلك لـتـسـجـيـل الـعـقار الـعـراقي ا
ـلكية اعاله بأعـتباره احد الـورثة وللـمدة القانـونية ولغـرض تثبيت ا
رقم ذكورة تمهيداً لتسجيـل وفق احكام قانون التسجيل العقاري ا ا
٤٣ لـسـنـة ١٩٧١ قررنـا اعالن هـذا الـطلـب فعـلى كل من يـدعي بـوجود
ه بيانـاته الى هذه الدائرة عالقة او حق مبـنية على هـذا العقار تـقد
(مـديــريـة الــتـســجــيل الـعــقـاري ابي غــريب) خالل مــده ثالثـ يــومـاً
اعــتـبــاراً من يـوم الــثـاني لــنـشـر االعالن وكــذلك احلـضــور الى مـوقع
الـعـقار في الـساعـة العـاشرة صـبـاح اليـوم التـالي النهـاء مدة االعالن
وذلك ألثــبـات حـقـوقه مـوقـعـيـاً في الــكـشف الـذي سـيـجـري في الـيـوم

ذكور لهذا الغرض . ا
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وهـو يودع واليته يرتـكب الرئيس بـرهم صالح خطأ قـاتالً سيسود صـفحته السـياسية.
إن إصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات أمر شنيع ومتهور لم يتجرأ على اإلقدام عليه
كن أن تكون إال إنتحاراً سياسياً أحد من قبل فهـو سابقة خطيرة. إن هذه اخلطوة ال 
وأخالقـياً وهي قـبل هـذا وذاك تشـكل إستـخفـافاً مـريعـاً بضـحايـا هذه الـتجـارة القذرة.
ـبــتـلى لـقــد دمـرت اخملــدرات عــقـول ومــسـتــقــبل مـئــات اآلالف من شــبـان هــذا الـبــلــد ا
سكون ا هم  ـستقبل طا بسياسـي لم يتورعوا من قبل ولن يتورعوا ال اآلن وال في ا
بـزمـام الــسـلـطـة عن إرتـكـاب اخلـطـايـا بـحق هـذا الــشـعب. الـعـفـو الـرئـاسي عن تـاجـر
مخدرات ومعه أفراد عصابته إجراء يستحق التأمل في خلفياته فال شيء في هذا البلد
شبـوهة ب الـقوى القـابضة عـلى مفاصل مـا يسمى باجملان لـكن بالـصفقـات السريـة ا
زوراً بـالدولـة العـراقيـة. هـذا القـرار يتـوج سلـسلـة طـويلـة من قرارات ومـراسيم وأحـكام
سـاومات والصفقات والـسرقات لكنه هذا وأنظمة تفوح مـنها جميعـها روائح الفساد وا
يفـوقـهـا نـتـانة ألنه صـادر عن سـلـطـة عـلـيا أقـسم رئـيـسـهـا علـى أن يكـون مـؤتـمـنـاً على
مصـالح الـبالد وشـعـبـهـا. ألم يـسـأل أحـد من الـذين سـاهـمـوا في تـرتـيب وإصـدار هذا
ـسـمـومة الـعـفو كـم هو عـدد الـعـراقيـ الـذين راحـوا ضـحيـة اإلجتـار بـهذه الـبـضـاعة ا
ارسون السياسة لكن بعقلية رجال دمرة? مرة أخرى نـقف وجهاً لوجه أمام رجال  وا
ال اإلنتهازيـ وفاقدي الوالء للوطن رجال على درجة كبيرة من الصفاقة واإلستهتار ا
وإنعـدام الضـمير. وإال مـاذا نسـمي عفواً عن تـاجر مـخدرات هو في احلـقيـقة أسوأ من
قـاتل عـابــر ألن فـعـله اإلجــرامي أودى ويـودي بـحــيـاة أعـداد غــفـيـرة من الــنـاس ويـدفع
بغيرهـم الى خارج اخلدمة محيالً إياهم الى بـقايا بشر من ناحية
ـته مسـتمـرة متـواصلـة تنـتظـر مزيـداً من ضحـايا من وألن جر
ـعفـو عنـهم وسيـبقى الـقرار ناحـية ثـانيـة. لقـد فلت اجملـرمون ا
محل إستـنكار في وسائل االعالم حتى تـخفت مالمح بشاعته

. شيئاً فشيئاً
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  هناك معجـزات مذكورة في القرأن الكر لم يستوعبها كثير من الناس ومنهم مثقفون
ـادة في تـفسـير ظـواهـر الكـون ويـعزونـها الى وعلـمـاء اختـصاص ذهـبت عـقولـهم نـحو ا
لـموس احملـسـوس وسخـطوا مـن علم الـغيب الطـبـيعـة وعقـولـهم لم تتـقـبل األشيـاء اال بـا
رات حـصلت مـناقـشة بـ الدكـتور ـعجـزات وفي احـد ا والـقدرة االهـيـة في كثـير من ا
ا تـراه الع وتـتحسس ـلحـد انا ال اؤمن اال  لحـدين فقال ا مصـطفى مـحمود واحـد ا
كن ان تتـحسس سـلك الكـهربـاء بالـلمس لكي بـة احلواس فـرد علـية الدكـتور مـتهـكمـا 
نـتأكـد فـيه كـهـرباء ام ال .. النـني لم ارى مـرور الـكـهـرباء فـي حاسـة الـعـ .. ثم قـال لة
عادن في كـباية احلـليب التي أمامـنا او جتعـلني اشاهد ـكن ان تتلمس الـكالسـيوم وا
ـاء .. لـالسف كــثـيــر من الــنـاس مــؤمــنـ ذرتي الــهـيــدروجــ وذرة االوكـســجــ في ا
لـموسة والقوان الـوضعية للـبشر واعتبروهـا كافية في تنـظيم حركة احلياة بـالظواهر ا
ولم يـدركو مـا يـقابـلـها في الـكـون من قانـون االهي واحد يـعـادل قوانـ الـدنيـا حيث ان
قوانـ البشـر قائمـة على قـاعدة فعل مـقترن بـزمن حيث لو تـأملت اي فعل بـشري البد
وان يـقتـرن بـزمن ويأخـذ حـيّز من الـوقت .. والـزمن هنـا نـسبي يـتـغيـر مع الـسرعـة فأذا
سافـرت من عمـان الى بغـداد بالـطائـرة حتتـاج الى وقت سـاعة او اكـثر امـا اذا سافرت
ـعـنى اي فـعل البد وان يـسـتـغـرق وقت من الزمن اال بـالـسيـارة حتـتـاج الى ١٢ سـاعة 

لحدون وهو فعل بدون زمن اي " كن فيكون " القانون االلهي الذي لم يستوعبه ا
"  أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ " 

فأذا بعرش بلقيس امام النبي سليمان فعل بدون زمن ..
  "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى 

عراج فعل اختزل الزمن رحلة اإلسراء وا
َ " فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِ

ـسيـح بقـدرة كن فـيـكـون مـتخـطـيـاً فـترة احلـمل لـلـمـرأة اي فـعل تـخطى  مـولد الـسـيـد ا
الزمن. 

" إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "
هـذة الـوقـائع التـي أشار الـيـهـا الـله سـبحـانه وتـعـالى في كـتـابه الـكر مـؤشـرات تـريـنا

قدرته سبحانه على ما يسمى بظواهر الطبيعة  
قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوِقنُونَ 

اي هناك أفعـال خارج قدرات البـشر كاالمطـار والرعد والصـواعق والزالزل واالعاصير
الـتي ال يستطـيع االنسان من صدهـا او التحكم بهـا فهي مرئيـات لكي يتفـكر البشر من
ــقـصـود من هـذا الـكالم ان ـعـنى ا خاللــهـا بـعـظـمـة الــله وقـدرته بـفـعل كـن فـيـكـون .. 
ـعـراج هـو فـعل تـخطـى الزمـن وتخـطى االفـاق الـعـلـمـيـة الـتي تـعـني بـدراسة االسـراء وا
الظواهر الطبـيعية وكذلك تخطى الكم الهائل من القوان الوضعية الن جميعها ال تعادل
حرف الـكاف والـنون من القـانون االهي" كن فـيكون " النـها معـجزات الـله التي اعتـبرها
الـعـلمـاء نـوعان مـنـها خـوارق كـونيـة لـلداللـة عـلى قدرة اخلـالق الـتي أختـص بهـا لـنفـسة
عراج الـتي تمت بقدرة كـن فيكون " وكذلك والـشواهد كثـيرة كما بـينا ومنـها االسراء وا
جـعل النار برداً وسـالماً على ابراهـيم .. وهناك مـعجزات لـلداللة عـلى النبـوة مثل عصا
مـوسى فَأَلْـقَـاهَا فَـإِذَا هِيَ حَـيَّـة تَسْـعَـيـ .. وايضـاً يـد موسى وَنَـزَعَ يَـدَهُـ فَإِذَا هِىَ بَـيْـضَآءُ
لِلـنَّـظِـرِينَ وكـذلك فَأَوْحَـيْـنَآ إِلَـيـ مُوسَـيــ أَنِ ــضْرِب بِّـعَـصَاكَ ــلْبَـحْـرَ ـ فَـنـفَـلَقَ فَكَـانَ كُلُّ فِرْقٍـ
ـا يعني جـميعـها دالالت على قـدرة اخلالق سواء مـعجزات كـونية او كَـلـطَّوْدِ ـلْـعَظِيمِ .. 
ـؤمـن من كـرامات لـتـأكـيد الـنـبـوة .. لـذلك هنـاك كـثـير مـن النـاس ا
حـيث اشراق قـلوبـهم وادراكهـا للـحق ال حتتـاج الى معـجزات
عجزات ظللة افكارهم ال تنفع معهم آالف ا كذبون ا وهناك ا
وقد وصفـهم القرآن الكر أُولَـئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيـ قُلُوبِهِمْ

. وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ـ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
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كثر احلـديث هذه األيـام عن العـقوبـات الدوليـة التي سـتلـحق بروسيـا بعـد عزلـها خارج
نـظــام سـويـفت الــذي ظـهــر ألول مـرة في الـســبـعــيـنـيــات من األحـرف االولى لــعـبـارة:
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommuni-)
ية ب الـبنوك) وهي شبـكة دولية ـالية العـا  ?(cationsوتـعني: (جمعـية االتصاالت ا
دفوعـات والتحـويالت. ولها أكثـر من معني في ـعلومـات عن ا تُـعنى بتبـادل الرسائل وا
الـقامـوس اإلجنلـيزي فـهي تـعني: (بـاغِت برشـاقـة بسـرعة حَـثِيـثًـا). وهذا يـعني انـها
عنـي وتؤدي الغرض لكنها حتولت اآلن الى سالح فتاك بيد أوروبا يقضي حتمل ا
ـصرفـية ؤسـسات ا بـخنق روسـيا واسـتبـعادهـا من الشـبكـة الـبنـكيـة التي تـربط آالف ا

حول العالم. .
فما هو نظام سويفت على وجه التحديد ومتى تأسس ?

تأسـس هذا الـنظـام عام  1973لـيحل مـحل التـلـكس ويُسـتخـدم اآلن من قبل أكـثر من
 11ألف مـؤسسـة ماليـة إلرسال رسائل آمـنة وأوامر دفع. ومع عـدم وجود بديل مـقبول

ي. . ثابة الركن األساس في التمويل العا ياً يُعد هذا النظام  عا
يـقع مقر  SWIFTفي بلـجيكا ويديـره مجلس إدارة يتألف من  25شخـصاً. وبالتالي
ـؤسسات فان التـهديد بـاستبـعاد روسيـا من هذا الـنظام سـيجعـلها مـعزولة تـماما عن ا

الية الدولية. . ا
ـترتـبـة عـلـيـها ـبـالغ ا انـيـا حتـويل ا والسـؤال الـذي يـطـرح نـفسه هـنـا كـيف يـتـسـنى أل
تدفق اليـها من روسيا عـبر خط أنابيب (نورد لتسديـد فواتير الغـاز ا
تـآلفـ معـها من اعـتماد ـنع روسيـا وا سـتر  . (2ومـا الذي 
ـاليـة ?. سـيـما انـهـا أمضت انـظمـة دولـيـة جديـدة لـلتـحـويالت ا
اضـيـة في بنـاء دفـاعات مـالـية عـمالقـة ما الـسـنوات الـسـبع ا
يجعلها قادرة على مواجهة العقوبات التي يلوح بها الناتو. .
{عن مجموعة الواتساب

بغداد

 w UL(« ÊU−M  rþU  

r d*« b¹b'« q K ² UÐ WL d*« W UF « WOK;« WB UMLK  WO½U¦ « …dLK  ÊöŽ«

©≤≥ Ø ≤∞≤± ØŸØŸ Ë Ê® r d*« q K ² UÐ v Ëô« …dLK  WMKF*«Ë ©≤μ Ø ≤∞≤≤ Ø ŸØŸ Ë Ê®

©v U¹œ WE U×  Ø v U¹œ ‰uIŠ w  W dA « w³ ²M  qIM  ©±π® œbFÐ  «—UOÝ dOłQð® » W U)«

WB U?M*UÐ W?¹—U−?² «Ë WO?MH? « rNð«¡UD?Ž .bI?²  …d³?)« ÍË–Ë 5K?¼R*«  «¡UD?F « w b?I  …uŽb?Ð ©WO?zUÐdN?J « ”b?I « WD?×  nK?š Øœ«bGÐ Ø ©W? UŽ W? dý® jÝu « jH?½ W d?ý ØjHM « …—«“Ë® d? ¹

 «—UOÝ dOłQð WB UM0® W U)« w «dŽ —UM¹œ n « ÊËdAŽË WzULF ðË ÊuO?K  ÊuF³ÝË WF ðË WzULŁöŁ ©≥∑π[π≤∞[∞∞∞® mK³ð WOMOL ² « UN²?HK Ë ©≤μ Ø≤∞≤≤ Ø ŸØŸ Ë Ê® WL d*« W UF « WOK;«

ÆWOKOGA² « W½“«u*« »U Š vKŽ  «—U *« ‰Ë«błË WB UM*« ozUŁË o Ë ©v U¹œ WE U×  Ø v U¹œ ‰uIŠ w  W dA « w³ ²M  qIM  ©±π® œbFÐ

ـناقصة احملـملة على مـوقع شركتنـا االلكتروني (www.mdoc.oil.gov.iq) وشراء وثائـقها في مقـر الشركة/ ناقـصة اعاله االطالع على وثائق ا فعلى الراغـب باالشتـراك با
قسم العقود/ بغداد  –الراشدية/ بوب الشام/ خلف مـحطة القدس الكهربائية خالل اوقات الدوام الرسمي من (الساعة  9:00 صباحا الى الساعة  1:00 ظهرا) هم او وكالئهم
بلغ غير قابل للرد اال اذا اخملولـون عن طريق دوائر كاتب العدل او اخملولون بكتـاب صادر عن صاحب الشركة لقاء مبلغ قدره (300.000) ثالثمائة الف دينـار عراقي وان هذا ا
ؤتمر الفني لالجابة ناقصة من قبل شركة نفط الـوسط وتودع العطاءات في صندوق العطاءات رقم (2) الكائن في مقر الشركة/ االسـتعالمات الوسطية وسيتم عـقد ا الغـيت ا
UOKL?F © علما ان اخر مـوعد الستالم العطـاءات الفنية « W¾?O¼ ØjÝu « jH?½ W dý dI? وافق 2022/3/10  في ® على اسـتفساراتـكم في الساعة الـعاشرة من صبـاح يوم اخلميس ا
قدمي وافق 2022/3/22 وال يـسمح بتـقد العـطاءات الكـترونيـا كما مـوضحة بـالتعـليمـات  والتـجارية (تـاريخ الغلق) الـساعة الـثانيـة عشر بـتوقيت بـغداد من يوم الـثالثاء ا

ناقصة اجور النشر واالعالن ويلتزم باكمال اجراءات التعاقد خالل (14) يوم عمل من تاريخ التبليغ باالحالة. العطاءات ويتحمل من ترسو عليه ا
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- نسخة مـلونة واضحـة من شهادة تأسيس الـشركة مصـدقة من دائرة مسجل الـشركات لعام 2022 وعقـد تأسيس الشركـة وبيان التأسـيس والنظام الداخـلي للشركة والوضع
القانوني لـها موقع التسجيل وكافـة محاضر التعديل اخلاصة بـالشركة مع كتب تأييد اجنازهـا من دائرة مسجل الشركات وموقع عـملها الرئيسي (بالنـسبة للشركات). وكتاب

تخويل بالشخص اخملول بتوقيع او وكالة صادرة من كاتب العدل.
تقدمة. كاتب ا - هوية غرفة جتارة بغداد او اي محافظة نافذة لعام 2022 للشركات وا

ناقصة. وضوع ا كاتب والشركات اخملتصة  هنة اخلاصة با ارسة ا - اجازة او هوية 
ناقصة االصلي. - وصل شراء ا

ركـزي العراقي وتفضل شركة نفط الوسط ان يكون في محافظة بغداد - تأمينات اولية غير مشروطة (خطاب ضمـان او صك مصدق او سفتجة) من مصرف معتمد لدى البنك ا
ركزي نصة االلكـترونية اخلاصـة بالبنك ا ستـخرج من ا ركـزي العراقي وان يكون حـصرا عن طريق السند االلـكتروني ا نـصة االلكترونيـة للبنك ا على ان يـكون مثبت داخل ا
بـلغ قدره (11.397.000) احـدى عـشر مـليـون وثالثـمائـة وسبـعة الـعراقي ويـقدم مـن قبل مـقدم الـعطـاء او اي مـساهم في الـشركـة لصـالح شـركة نـفط الوسط/ شـركـة عامـة و
ـبلغ (رقما وكـتابة) ويـكون نافذا يـغطي مدة الـعطاء والغـرض منه قابل لـلتمديـد وتصادر هذه وتسـعون الف دينار عـراقي وبظرف مـغلق منفـصل وان يكون واضـحا من حيث ا
التامـينات في حال عـدم توقيع العـقد بعد (14) يوم عمل من تاريخ التـبليغ باالحـالة بعد انذاره رسـميا بتـوقيع العقد خالل (15) يـوم من دون عذر مشروع قـانونا دون احلاجة
ناقصـة او عند رفض مـقدم العطـاء تصحيـح االخطاء احلسـابية في عطـاءه او عدم استـكماله للـبيانات الى حـكم قضائي او عنـد سحب العـطاء اثناء فـترة نفاذيـته وبعد غـلق ا

طلوبة من مقدم العطاء اثناء التحليل او تقد وثائق وبيانات مزورة استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ويهمل اي عطاء ال يحتوي على التامينات االولية. ا
Æ©WOM¹uLð W UDÐ ØsJÝ W UDÐ ØWOMÞu « W UD³ « Ë« WO Mł …œUNý ØWO Mł® فوض دير ا ستمسكات اخلاصة با - ا

قدم العطاء معنون الى شركة نفط الوسط. ناقصات صادر عن الهيئة العامة للضرائب نافذ لعام 2022 يتضمن الرقم الضريبيي  مانعة من االشتراك با - كتاب يتضمن عدم ا
قدم العطاء صادرة عن الهيئة العامة للضرائب نافذة لغاية 2022 . - الهوية الضريبية 

ـبلغ ـاثل مـنجـز مصـدق من جـهات الـتعـاقد مع شـهـادات االستالم الـنهـائي عدد (1)  على االقل قـبل موعـد تـقد الـعطـاء خالل ال (عشـرة سـنوات) االخـيرة و - تقـد عمل 
(113.976.000) مائة وثالثة عشر مليون وتسعمائة وستة وسبعون الف دينار عراقي.

ـثبت علـيها خـتم قسم الـعقود ومـصدقة بـختم وتوقـيع مقدم الـعطاء ورقـيا وعلى ـناقصـة الى مقدم الـعطاء ا سـلمـة ضمن وثائق ا ناقـصة وا - الـوثائق القـياسيـة اخلاصة بـا
.(CD)ويهمل العطاء الذي ال يتضمن تلك الوثائق. مع ملئ القسم الثالث بشكل كامل ورقي مصدق و (CD) قرص

بلغ ال يقل عن (56.988.000) دينار عراقي ستة وخمسون مليون وتسعمائة توفـرة لدى مقدم العطاء ومن مصرف معتمد لعام 2022 و - تقـد كفاءة مالية (سيولة مالية) ا
وثمانية وثمانون الف دينار عراقي والوثائق االخرى اخلاصة بالشركة.

قدم العطاء موقعة ومختومة باخلتم احلي الصريح من قبل مقدم العطاء. - تكون جميع صفحات العرض الفني والتجاري 
قدم العطاء على ان يـتم اشعار جهة التعاقـد باي تغيير يطرأ على كتب يتضمن عنـوان صريح  كتب او سـند ملكية باسم صاحب الـشركة او ا - تقد عقـد ايجار الشركة او ا

العنوان خالل سبعة ايام وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية.
ناقصة. طلوبة في شروط ا - مدة تنفيذ العقد بااليام ا

شمول باحلجب. - تقد ما يثبت حجب البطاقة التموينية على ا
- تقـد كتاب صـادر عن دائرة التقـاعد والضـمان االجتمـاعي للعـمال لعام 2022 يؤيـد شمول الـعامل لـديهم بالـضمان االجتـماعي حسب قـرار مجلس الوزراء رقم  164لسنة

2015 معنون الى شركة نفط الوسط حصرا او غير معنون الى دائرة اخرى.
w½Ëd²J© على ان يتم اشعار جهة التـعاقد باي تغيير يطرأ عـلى العنوان خالل سبعة ايام وبخالفه « Ê«uMŽ Ø…—ULŽ ØŸ—Uý ØWM¹b قدمة للعطاء ® - تثـبيت العنوان الكامل للشـركة ا

يتحمل كافة التبعات القانونية.
يالت اخلـاصة بـشركـتنـا فأنه يـتم اتخـاذ االجراءات الالزمـة بحـقهم ومـنها اسـتبـعادهم من - في حال عـدم استـجابـة مقـدمي العـطاءات الى مـراسالتنـا وعدم االجـابة عـلى اال

نافسة اثناء التحليل ومصادرة التأمينات االولية استنادا للفقرة (سادسا) من الضابط رقم (3). ا
داد وبشكل مطبوع رقما وكتابة. سارات في العطاء ومبلغه االجمالي با - تدوين اسعار فقرات جدول ا

وجب القوان العراقية النافذة. نصوص عليها  ناقص الفائز كافة الضرائب والرسوم ا - حتمل ا
دير مفوض في اكثر من شركة تقد اكثر من عطاء واحد. - ال يجوز 

قدمي العطاءات في الوثيقة القياسية. رافقة بالقسم اخلاص  - تقد رسالة العطاء ا
∫w U² « WEŠö  l

ناقـصة واسم الـشركة 1- يـكون تقـد العـطاء بـاربعة ظـروف مغـلقة ومـختـومة ومـنفصـلة ومـثبت عـليهـا اسم كل واحدة مـنهـا وتوضع في ظرف كـبيـر يثـبت عليه اسم ورقـم ا
وعنوانها وختمها وحسب التالي:

Æ©Y U¦ « r I ثبت ضمن القسم اخلاص بالوثائق ®» صدقة واخملتومة بضمنها العرض الفني ا أ- ظرف يحتوي على الوثائق القياسية ا
ب- ظرف يحتوي على مبلغ التأمينات االولية يكتب عليه (ظرف التأمينات االولية).

Æ©ozUŁu « ·dþ® طلوبة يكتب عليه ستمسكات وكافة الوثائق ا ت- ظرف يحتوي على ا
قدم العطاء. ث- ظرف يحتوي على العرض الفني والتجاري بشكل مستقل عن الوثيقة القياسية 

ثليهم في اليوم احملدد اعاله للفتح. وافق 2022/3/23  فعلى الراغب من مقدمي العطاءات او  2- يتم فتح العطاءات في اليوم التالي لتاريخ الغلق في يوم االربعاء ا
شار اليه اعاله ويكون قابل للتمديد عند طلب صاحب العمل ذلك. دة (120) يوم من تاريخ الغلق ا 3- يكون العرض التجاري نافذ 

4- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
5- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون اليوم الذي يليه هو يوم الغلق.

قدمي العطاءات مع ملئ القسم الثالث بشكل كامل مصدقة و(CD) مع ختم كافة اوراق الوثيقة القياسية. رفقة بالقسم اخلاص  6-  ملئ وتصديق رسالة تقد العطاء ا
عتمدة. صارف ا الية في شركتنا لغرض اعالمهم با 7- على مقدمي العطاءات قبل تقد العطاء مراجعة الهيئة ا

. ناقصة فقط للمناقص ناقصة قبل صدور كتاب التبليغ باالحالة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا 8- يحق جلهة التعاقد الغاء ا
ناقصة او اجراء التعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا 9- ال يجوز 

ـراسالت واخملاطبـات وارسال كتاب الـتبلـيغ باالحالة ويـعتبـر تاريخ وصول اخملاطـبة هو بدء قـدم العطاء لـيتم اعتـماده في كافة ا 10- تزويـدنا بالبـريد االلكتـروني اخلاص 
دد القانونية. سريان ا

قـدمي الـعطـاءات ويعـتبـر تـاريخ النـشر ـواقع االلكـترونـيـة اخلاصـة بشـركـتنـا ووزارة النـفط وارسـالهـا بكـتب الى الـبريـد االلكـتـروني  ـناقـصة عـلى ا 11- يـتم اعالن نتـائج ا
ـدد القانونـية اخلاصة لحـقة بتـعليمـات تنفيـذ العقود احلـكومية لـغرض سريان ا واالرسال االلكـتروني تبلـيغا حتريـريا ورسميـا استنادا لـلفقرة (15) من الضوابط رقم (3) ا

باالعتراض واخلاصة بتوقيع العقد.
r ®≥©© علما ان اخر — ‚ËbM  ØWODÝu «  U öF²Ýô« ØWOzUÐdNJ « ”bI « WD×?  nKš Øœ«bGÐ Ø ©W UŽ W dý® jÝu « jH½ W dý ØjHM « …—«“Ë® 2- يتم تسليم العطاءات الى العنوان االتي
…—«“Ë® تأخرة سوف تـرفض وسيتم فتح العطاءات بحضوركم اذا رغبتم باحلضور في العنوان االتي وافق 2022/3/22. العطاءات ا موعد الستالم العطاءات في يوم الثالثاء ا

ـــــوافق 23 /2022/3. WODÝu© الساعة التاسعة صباحا مـــــن يــوم االربعــــــــــاء ا «  U öF²Ýô« ØWOzUÐdNJ « ”bI « WD×  nKš Øœ«bGÐ Ø ©W UŽ W dý® jÝu « jH½ W dý ØjHM «
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- تقد شهادة تأسيس الشركة ونسخة مصورة ملونة ومصدقة من دائرة مسجل الشركات.

كاتب. هنة اخلاصة با ارسة ا ب- اجازة 
كاتب. ت- هوية غرفة التجارة صادرة عن وزارة التجارة نافذة لعام 2022 للشركات وا

Æ©WOM¹uLð W UDÐ Ø sJÝ W UDÐ Ø WOMÞu « W UD³ « Ë« WO Mł …œUNý Ø WO Mł® فوض دير ا ستمسكات اخلاصة با ث- ا
ناقصة وتقد العروض.  ثل الشركة تقد ما يؤيد تخويله لشراء اوراق ا ج- على 
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 WÝUO « w  Âö
ــمـــارســـات الــفـــضــلـى في إدارة احلــكـم في حــال إعـــتـــمــاد األغـــلــبـــيــة من ا
ساءلة تكـون اللجان النيابية هنا لتعزيـز الرقابة وا السـياسية
بغـيرها تصبح انية اإليـجابية عارضة الـبر برئـاسة ا
هـيـمــنـة عـلى الـقــرار وفـرص لـلـمــحـابـاة الـســيـاسـيـة

ساءلة . والتسامح مع اخملالفات واإلفالت من ا
{عن مجموعة الواتساب

بغداد
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قـالة ألني درست في أن سـبب كـتابـة هـذه ا
اوكــرانـيــا مـنــذ الـعـام 1974 حــيـنــمـا كـنت
طــالـبـاً في الــكـلـيـة الــتـحـضــيـريـة الــتـابـعـة
جلــامـعــة دونـيـتــسك احلـكــومـيــة في الـعـام
الـــــدراسي 1975-1974 ومـن ثم  أكـــــمــــلت
ــــاجـــســـتـــيــــر والـــدكـــتـــوراه  في دراســـة ا
االقـتــصـاد الـصـنـاعي في مـعـهـد االقـتـصـاد
الـوطـني  في أوديسـا وفي مـعهـد االقتـصاد
يـة العـلوم االوكـرانيـة. أشعر الـتابع ألكـاد
أني مـدين ألوكـرانـيا الـكثـيـر والكـثـير وأني
يـجب أن أكـتـب عـما يـجـري فـي هذه األرض

عطاء. ا
كــتــبت أول مــقـالــة عن الــوضع الــســيـاسي
واالقــــتـــصـــادي وعـن مـــا كـــان يــــجـــري في
أوكـــرانــيــا في مـــقــالــة نـــشــرتــهـــا بــتــاريخ
12/3/ 2004بـعنـوان:"غربـان الشـؤم تطـير
ــتــمـدن الـى أوكـرانــيــا" فـي مــوقع احلــوارا
ـوصلي. أوجه عنـاية القارىء بـاسم سناء ا
الـلبيب الى قرائتها ألنـها تلقي الضوء على
مـا كـان يجـري في الواقع فـي أوكرانـيا مـنذ

ذلك الوقـت  أي يعني منذ 18 سنة.
قالة: أورد قسم من ا

W O  ZzU
"أمـا في حالـة انقـسام أوكـرانيـا الى شـرقية
ـثل عن وغـربـيـة وهـذا مـاصوت له 3500 
ـنظمات السياسية واالجتماعية والنقابية ا
في مــديـنـة دونـيـتـسـك قـبل حـوالي اسـبـوع
فــســـوف تــلــحق نـــتــائــجه الـــســيــئــة غــرب
اوكـــرانـــيـــا. والـــســـبب في ذلـك هـــو تـــركــز
صـــنــاعــات اســـتــخـــراج الــفــحـم احلــجــري
ــــتـــالـــوروجــــيـــا (احلــــديـــد والــــصـــلب) وا
والــصـنـاعــات الـكـيــمـيـاويــة والـكـهــربـائـيـة
والــســيـارات وغــيـرهــا في شــرق اوكـرانــيـا

وهذا ما يخاف منه الغربيون.
يـراهن القـوميـون األوكرانـيون عـلى حصان
طـــــروادة الــــذي ســـــوف يــــؤدي الـى قــــصم
ظهورهم ويأتي بنتائج الحتمد عقباها على

الــشـعب األوكــراني الـذي بـدأ يــشـعـر لــلـتـو
بـــتــحـــسن أوضـــاعه االقــتـــصــاديـــة في ظل
حـكـومـة فـيـكـتـور يـانـكـوفـيتـش الذي رفـعت
ـعــاشـات الـتــقـاعـديــة وتـسـمح الــرواتب وا
بـــازدواج اجلــنــســيــة وقـــرارهــا في ســحب
الـقـوات األوكـرانيـة من الـعراق وغـيـرها من
االصالحـات االقـتصـاديـة والسـيـاسيـة التي
انـتظرها بـفارغ من الصبـروالذي ال يريد أن
وال جيئ يـوشينـكو وأتبـاعه ا يـفقدهـا 
لـلغرب. وهنا البد من أن نؤكد على األخطاء
اتي ارتـكبها كوتشما رئيس اجلمهورية في
مـــجــــال حـــقـــوق االنـــســــان واالعـــتـــقـــاالت
الـتعسفية في عهده وقمع احلريات وغيرها
من الـسـلـبـيـات الـتي يـسـتـغـلـهـا الـقـومـيون
الــذي هــو واحــد مــنــهم في الــهــجــوم عــلى
فـيـكتـور يـانكـوفـيتش وأنـصـاره. أنا مـتـأكد
ـصاحله مـن أن الشـعب األوكـراني الـواعي 
ســوف يـــفــهم أهــداف الــغـــربــان الــغــربــيــة
األمـريـكـيـة التي طـارت عـلى عـجـلـة اليه من
بـولنـدا ولتوانـيا واالحتـاد األوروبي اللذين
يــظـهـرون له وكــأنـهم يـدافـعــون عن حـريـته
ومـستقبله وما يضـمرون له من نوايا سيئة
سـتــظـهـر نـتـائـجـهــا سـريـعـاً كـمـا حـدث في
جــمـهـوريـة جـورجــيـا وتـبـديـل شـفـيـرنـادزه
بـآخر أكثـر منه ميالً لـلغرب وهـو ما حدا به
الـى ارســــال 1000 جـــــنــــدي الى الــــعــــراق
ــتــحــدة األمــريــكــيــة ــســانـــدة الــواليــات ا
وحـــلـــفـــائــهـــا في إدامـــة احـــتالل وطـــنـــنــا
احلـبـيب".ومن يقـرأ بـيانـات احـزاب اليـسار
ــيــة بـخــصــوص االزمــة الــروســيـة - الــعــا
االوكــرانـيـة يـلـقـون الــلـوم عـلى روسـيـا ولم
يـكـتـبـوا عن بـدايـة انـحـدار وتـوجه الـقـيادة
الـسياسـية االوكرانيـة وأحزاب اليـم نحو
عسكر الغربي وأمريكا. وأغفلوا وتناسوا ا
مــا حـدث في اقـلــيم الـدونـبـاس بــكـامـله من
قــصف وقــتـل لــلــنــاس األبــريــاء وســيــطـرة
الـعصابات الفاشية االوكرانية على مفاصل

احلــكم وتـصـريـحـات قــادتـهم بـأنـهم سـوف
يـقتلون مليون ونصف من سكان الدونباس
وقـالت يـولـيـا تيـمـوشـيـنكـو بـأنـنـا يجب أن
نــقـصف الـدونـبــاس بـقـنـبـلــة نـوويـة حـتى
نـــخــلص الــعـــالم مــنـــهم. أين هي األحــزاب
الــشــيـوعــيــة الـعــربــيـة األوروبــيــة من هـذه
الــتــصـريــحــات الـفــاشــيـة!? أمــا قــتل أفـراد
الـشـرطـة من الـعنـاصـر الـفاشـيـة في سـاحة
ـــيــدان في كــيــيف وحــرق 21 شـــرطي في ا
مـركز شرطة في مدينـة ميريوبول (جدانوف
في زمـن االحتاد الـسـوفـيـتي) الـواقـعـة على
بــحـر اآلزوف في الـعـام 2014 وكـذلـك حرق
50 شــخـصـا وجـرح 50 آخــرين في مــديـنـة
أوديـــــســـــا فـي جـــــنـــــوب أوكـــــرانـــــيـــــا في
5/2/ . 2014فــلـم تـكــتـب أحــزاب الــيــسـار
ـيــة ومن ضـمــنـهـا احلـزب الــعـربـيــة والـعـا
الـشـيوعي الـعـراقي حـول انتـهـاكات حـقوق
االنـسـان في أوكـرانيـا في الـعام 2014 كـما

ورد في البيان الصادر يوم 2022/2/25.
Iraqi - (+20)احلـزب الـشـيـوعي الـعراقي 

Communist Party | Facebook
بـــيــان احلــزب الــشـــيــوعي الـــعــراقي حــول
الـتطـورات في أوكرانـيا :لـتتـوقف احلرب ..
ولــيـعم األمن والـسالمـلــقـد دمـر الـفـاشـيـون
االوكــران مــنــاطق واســعــة مـن الــدونــبـاس
سـكـنـيـة ومزارع ومـعـامل ومـدارس ورياض
ــسـتــشـفــيـات االطــفـال ودور احلــضــانـة وا
ومــنـــاجم فــحم ومــطـــار دونــيــتــسك  الــذي
ــديـنـة...الخ. كــان يـشـارك ومــحـطـة قــطـار ا
الـقـوات الفـاشـية االوكـرانـية جـنـود مرتـزقة
وقـد نـشرت الـقـنوات الـتـلفـزونـية الـروسـية
صـــور جلــثث مـــرتــزقـــة ســود من أمـــريــكــا
وأفـريقيا.  أما تسمـية الروس الساكن في
أوكـــرانــيـــا من قــبل الـــفــاشـــيــون االوكــران
ـوسـكـيـلـيه ويـجب قتـلـهم فـلم يـعـرفـها أو
تـسمع عنهـا األحزاب الشيـوعية ??أن سكان
الـــدونــبــاس وأوديـــســا رحــبـــوا بــالــقــوات
الـروسية وقـدموا لهم الـورور وقال لهم كان
يــجـب أن يــكــون حتــريــر أوكــرانــيــا قــبل 8
سنوات.  كان السكان يعيشون في سراديب
الـــعــمـــارات ومــخــازن حـــفظ األطــعـــمــة في
بــيـوتــهم الـريــفـيــة الـواقــعـة حتت األرض 
حـيث أن مـسـاحـة كل مـخـزن ال تـتـجاوز عن
 4-3مــتـر مـربع. قــصص أغـرب من اخلـيـال
يـــرووهـــا ســــكـــان مـــديـــنـــتـي دونـــيـــتـــسك
ولــوغـانــسك وكـيف حتــمـلــوا نـقص الـدواء
ـدة ــدة  8ســنــوات وهي نــفـس ا والــغــذاء 
الـتي عانى فيها الشعب العراقي في احلرب

العراقية  –االيرانية. 

ـيـر أوامــر رئـيس روســيـا االحتـاديــة فالد
بـوت ووزيـر الدفـاع سيرغي شـايغـو بعدم
نـاطق السـكنيـة في أوكرانـيا كـلها قـصف ا
وبـاألخص العـاصمـة كيـيف  واضحـة ولكن
أوكــرانـيـا وضــعت أسـلــحـتـهــا من دبـابـات
ناطق السكنية .  ومدرعات ومدافع داخل ا
ـــئـــات من اجلـــنـــود اجلـــيش اســـتـــســـلـم ا
االوكـراني الى القـوات الروسيـة في مناطق
اقــلـيم الــدونـبـاس وكــذلك طـاقـم الـسـفــيـنـة
احلــربـيــة شـاخــتـيـور (??????) الــذي بـلغ
عـــددهم 82 بـــحــارا فـي جــزيـــرة زمــيـــيــني
(جـزيرة الثعـبان) الواقعـة في البحراألسود
جـــنـــوب أوديــســـا وبـــالـــقــرب مـن احلــدود
الـرومـانـيـة بعـد هـرب قـائـد السـفـيـنـة الذي
بــرتـبـة عــقـيـد. قـدمـت لـهم قـوات الــتـحـريـر
ــاء والــغـذاء وحــتى الــهـواتف الــروســيـة ا
الـذكيـة لالتصال بـعوائـلهم وخصـصوا لهم

5 حافالت لنقلهم الى مدنهم وأهلهم. 
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أمـا مـسألـة فرض عـقـوبات اقـتـصاديـة على
روســيــا  فـقــد اثــبــتت روسـيــا أنــهــا كـيف
اسـتغلت هـذه العقـوبات لتـقوية اقـتصادها
الــوطـني فـي الـصــنـاعــة والـزراعــة. نـشـرت
بـهـذا اخلـصـوص في شـبـكـة االقـتـصـاديـ
ـتمـدن ومـجـلة الـعـراقـي ومـوقع احلـوار ا
ارك العدد  23في ية العربيـة بالد األكـاد

سنة 2019.
ســنـاء-عــبــد-الـقــادر-مـصــطــفى-الـقــطـاع-
الـزراعي-الروسـي-والعـقوبـات-األمريـكية-
1-1.pdf (iraqiecono--مـــــــــــــــحــــــــــــــررة

mists.net)
Sanaa-Abdul-Kader-Russian-

Economy-and-the-Embargo-final-
(1.pdf (iraqieconomists.net

سـناء عبـد القادر مصـطفى - تكـيف القطاع
الـــــزراعـي في روســــــيـــــا اإلحتـــــاديـــــة ازاء
الــــعـــقــــوبـــات األمــــريـــكــــيـــة واالوروبــــيـــة

 (ahewar.org)
سناء عبد القادر مصطفى - كيف استفادت
روسـيا من العقوبات االقتـصادية األمريكية
لـــصــالح تـــطـــويــر الـــقــطـــاع الــصـــنــاعي!!

(ahewar.org)
لـــقـــد جــمـــعت روســـيـــا  خالل الـــســـنــوات
ـاضــيـة احـتـيـاطــيـا كـبـيـرا من الـثــمـانـيـة ا
الـعــمـلـة الـصـعـبــة والـذهب حتـسـبـا لأليـام
الـصــعـبـة وخـصـوصـا في الـوقت احلـاضـر
بـعـد أن أعـلـنت أمـريـكـا واالحتـاد األوروبي
اعالن عــقـوبــات اقـتــصـاديــة عـلـى روسـيـا.

قالة القادمة.  وللموضوع بقية في ا
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ثل الـروسي (تـزداد شهـية االنـسان يـقـول ا
ثل وأنـا اتابع أثـناء االكل ) …تـذكرت هـذا ا
اخـبـار االجـتـيـاح الـروسي ألوكـرانـيـا  هـذا
االجـتياح اليعني ان شـهية الروس قد بدأت
اثــنــاء اجــتــيــاحــهم ألوكــرانــيــا فــجــر يــوم

اخلميس 24/شباط. 
إذ ان شـهــيـة قـيـصـر روسـيـا اجلـديـد كـانت
واضـحة مـنذ ان قـرأ ماكـتبه مُـنظـر العـقيدة
فكـر (سوسولوف) والذي ذكر ـاركسية) ا (ا
أن (الـروح القومية الروسية او السوفييتية
التــظـهــر إال بـوجــود الـقــيـصــر ومـحــاصـرة
اجلـوع لـلـروس  عنـدهـا ال أحد يـسـتطع ان
يـــصـــمــد أمـــام الـــروس )وامـــام شــعـــورهم
الـقــومي وقـدرتـهم عـلى الـدفـاع عن حـيـاض
روســيـــا الــكــبــرى عـــنــد األخــطــار .وقــراءة
بــسـيــطــة لـتــاريخ روسـيــا احلــديث يـتــذكـر
انــتــصـارات روســيــا عـلى جــيــوش اوربـا 
ــانــيـا وفــرنــســا بــقــيـادة وحتــديــداً عــلى ا

ستمر لألنكليز.. نابليون …وتأديبهم ا
) كـانت قـد نـعـم ان شـهـيـة الـقـيـصـر (بـوتـ
بـدأت عام 2014 عـندما صوب انـظاره نحو
جـزيرة الـقرم وعـندما صـيّر جـورجا وضبط
شـكل عالقاته مع فـنلـندا  ظل مـبصـراً نحو
اوكـرانـيا ولـتـوانيـا واستـونـيا  وقـد حاول

مـنـذ اكـثـر من عـام ان يـضـبط إيـقاع عـالقته
ـتـحـدة األمريـكـيـة أبـان حكم مع الـواليـات ا
تـــرامب مـــؤكـــداً له ان امـــريـــكــا  يـــجب أن
التــــطـــعن خـــاصــــرة روســـيـــا …الن ال أحـــد
يستطيع ان يعرف عواقب ردة فعلنا وكانت
ردة فــعــلـنــا عـام 2014 فـي الـقــرم واضـحـة
…فـقد طَبق الـقيصـر نظريـة خير الـدفاع هو
ـير الـهـجوم.. ومن يـقرأ أخـر مـؤلف (لفالد
بــوتـ ) ووجـهــة نـظـره عن تــاريخ روسـيـا
ـعاصـر .. يذكـر بوتـ رغم اعتـراضه على ا
ادارة الــشـيــوعـيـ وقــصـور جتـربــتـهم في
بـنـاء اجملـتمع الـسـوفـييـتي ونـقـده لهم …إال
أن الـرجل ظل يكـرر في مؤلـفه واحاديثه مع
ــعـاصـرين إعـجـابه قــادة وزعـمـاء روسـيـا ا
لـكة ـلك بطـرس األكـبر … ودهـاء ا بـقـيادة ا
(كـاتـرينـا الثـانيـة ) وحزم وعـزم (إستـال )

في احلفاظ على روسيا القوية ..
) أنهُ حـاضر نـعم لـقد اتـقن الـقيـصـر (بوتـ
فـي حيـاة روسـيـا االحتـاديـة وان زعـمـاء كل
من بـالروســيـــا وجـــورجــيـــا وقـــرغــســـتــان
واذربــيـجـان …يـومـئــون لهُ ..بـرغـبـة وجـوع
الـــســوفــيــيـت لــلــوحــدة وحـــضــور روحــهم
الــقــومــيــة الــتي تــزعــزعت في ظـل تــدحـرج
(غــوربــاچـوف) و(يــلــتـسن) فـي قـشــرة مـوز

احلــريـة والــلـيــبـرالــيـة األمــريـكــيـة وأوربـا
ـتداولـة للـسلطـة بسالم ….وإن كـان ثمـنها ا
احلــرب الن نـار الـفــرقـة قـد اضــرتـنـا …هـذه
االشـارات كانت حاضـرة في ذهنية الـقيصر
ـــكن ان …بـــعـــد ان أيـــقـن بـــوتـــ من انه 
تـستفيد من أخطاء خصومك ومنافسيك من

نظرية أمريكا سياسة األمر الواقع …
W dH « —UL «

وان الـلـحـظـة التـاريـخـة اآلن حتـتم عـليه ان
يـستثمر هذه الفـرصة …ونقصد فرض األمر
الـواقع عـلى امـريـكا وأوربـا بـعد ان ازدادت
لـمة دول االحتـاد الـسوفـيـيتي شـهـيته فـي 
الــسـابق في اسـيـا واوربــا  ..فـبـعـد ان اثـار
شهية الروس نحو اوكرانيا بفرض سياسة
االمــر الـواقع ..وان يــبـدأ   اوالً بــضم شـرق
اوكــرانــيــا ( أقــلــيم دونــبـاس) ثـم بـعــد ذلك
يـتجـه الى غربـها مـحاوالً ضـمهـا او حتيـيد
اجتــاهـاتـهــا نـحــو الـنـاتــو …وهـذا مــافـعـلهُ
الـقيـصـر حقـاً.رغم قنـاعته بـتجـاوز القـانون
الـدولي …إذ ذكر بـوت ان احلـلفـاء والنـاتو
كـثـيـراً  صـرحـوا حتت طـائـلـة نـظـريـة األمر
ـــكـــســيك الـــواقع فـــأحــتـــلـــوا  أوكالنــدا وا
والـعــراق وسـوريـا . وأتـقن الـقـيـصـر أن كل
فـرنـسـي ـان  حـواراته مع قـادة (أوربـا) ا

بـريطـانيـ ايطـاليـ ..كانت غـير مُـطمـئنة
لــهــواجــسه والتــعــطي ظــمــانــات لــروســيـا
االحتــاديـة …وهـم أضـعف من يــقـفــون امـام
مـطامحه التي يريد ان يخـلدها لنفسه حتى
وان انـتـهى حـكـمه عـام ٢٠٢٤ …لـكـنه سـجل
اســمه في تـاريخ ابـطـال روســيـا …نـعم لـقـد
) في استغالله اخلطأ فـعلها القيصر (بوت
تـحـدة األمريـكـية في الـتـاريخـي للـواليـات ا
اسـتخدام مبـرراتها في فرض سـياسة األمر
الــواقـع في امــريــكـــا الالتــيــنـــيــة والــشــرق
األوسـط …متـجـاوزة قرارات مـجـلس االمني
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بغداد

ـسـلـحـة وقـوانـ فـيـمـا يـخص الـنـزاعـات ا
االشـتـباك ومـؤتـمـرات فيـيـنا وجـنـيف…فأذا
كـان الـعراق قـد أحُتـل بفـرية تـهـديد الـعراق
ـتــحـدة االمـريــكـيـة واوربـا ألمن الــواليـات ا
بـحجة امتالكه ألسلحـة الدمار الشامل وهو
الذي دعى اساطيل امريكا والناتو ليقطعوا
ثالث األف كـيلـومتـر ليـحتـلوا الـعراق …فأن
من بــاب أولى ان اليـعــطي الـقـيــصـر بـوتـ
…جلـــارته اوكــرانـــيــا في ان تــكـــون قــاعــدة
نـوويــة في (تـشـرنـوبل ) او مـحـطـة تـنـصت
) في تصريحه عـلى بيته …كما يقـول (بوت
صـبيـحة 2016/2/24 وآن األوان أن يـسعى
لـتحقـيق هذه السيـاسة والتي هنـاك العديد
ـــبــررات الـــتي تـــربــطـــهــا في مـــحــيط من ا
بادرة ويغازل الـبلقان  لـيأخذ هذا البـطل ا
جـوع الروس لقيصرهم (بطرس) او لبطلهم
) بزعامته وإعـادة مجد السوفييت (اسـتال
وفي تـشـكيل نـظام دولي جـديد …خـاصة أن
الـصـ والهـند وأيـران وتـركيـا وغيـرها من
بـــلــدان الـــشــرق األوسـط والــعـــالم الـــثــالث

طامحة لنهاية نظام القطب الواحد ..
وجـاء زمن النـظام اجلديـد  نظـام التوازن 
ـبــادر به الــقــيــصـر تــوازن الــقــوى …كــان ا
) والذي رفض مفهوم القطب الواحد (بـوت
ــتـحــكم وأخــطـائه الــتــاريـخــيـة الــكـبــيـرة ا
ــتـمـثـلـة في تــركه أتـون قـضـيــة فـلـسـطـ ا
…واقـتراحاته احلمقى في توصيف (البلدان
ــارقــة) او في تــبــاين ســيــاســات زعــمـاءه ا
تــرامب بــايـدن مع بــوش األبن  اوبــامــا 
بـلدان الشرق األوسط وكـوارثهم في العراق
وسـوريــا ولـيـبـيـا والـقـائـمـة تـطـول …وجـاء
لـيـقـول ..نعم لـنـظام 2/1 …الـص واألحتاد

السوفييتي وحلفائهما مقابل أمريكا . 
وإن أوكـرانيا لـيست مسـتنقـع لبوت  وأن

غداً لناظره قريب .

ــرقم ٢٠٠٢٥٠ في ٢٠٢١/١٢/١٦ الـصـادر من مـديــريـة بـلـديـة الـعـمـارة فـقـد الـوصل ا
ـبلغ قـدره ١٠٠٠٠٠٠ مليـون دينار عن قـيمة واطن احـمد عـبد الكـاظم لفته و باسم ا
وحد القـد فعلى من يعثر علـيه تسليمه إلى جهة تأمينات حـانوت رقم ٤٢ الكراج ا

اإلصدار
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ؤهل وذوي ـعادن (الشـركة العامـة لصنـاعة االسمـدة اجلنوبيـة) دعــــــــوة مقـــــــــــدمي العطـاءات ا ١- يسر وزارة الصـناعة وا
نتسب الصباحي). اخلبرة واالختصاص لتقد عطاءاتهم للعمل اخلاص بـ(نقل ا

رقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثـناء وعـلى مـقدمي الـعطـاء الـراغبـ باحلـصـول على مـعلـومـات اضافـية االتـصـال على هـاتف الشـركـة ا
الدوام الرسمي من الـساعة الثامنة صباحاً الى السـاعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مـدينة البصرة احمللي ) وكما موضحة

قدمي العطاءات .  بالتعليمات 
طلوبة :- ٢- متطلبات التأهيل ا

اثلة . (أ) اخلبرة والقدرة الفنية:- على مقدم العطاء ان يقدم دليالً موثقاً بأن لديه أعمال 
٣- بإمكـان مقدمي الـعطاء شـراء وثائق العـطاء بعـد تقد طـلب حتريري الى الـعنوان احملـدد في ورقة بيـانات العـطاء وبعد دفع
ناقصة مع العطاء التجاري قيمة البيع للوثـائق (غير قابلة للرد) البالغة (٢٠٠٫٠٠٠) مائتان الف ديـنار فقط ويرفق وصل شراء ا

التخميني.
بلغ التخميني للمناقصة (٣٤٫٤٥٠٫٠٠٠) اربعة وثالثون مليون واربعمائة وخمسون الف دينار عراقي شهريا. ٤-ا

٥- تقـد تأمينـات اولية بقـيمة (٣٤٤٫٥٠٠) ثالثمـائة واربعة واربعـون الفا وخمـسمائة ديـنار عراقي على شـكل خطاب ضمان او
ركزي العراقي.  دة (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا صك مصدق أو سفتجة نافذة 
٦- تقـدم عطاء فني و عطـاء جتاري ومستمـسكات بثالث ظـروف منفصلـة ومغلقة وتـكون الظروف مخـتومة بختم الـشركة ومثبت

قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي . ناقصة واسم الشركة ا عليها اسم ورقم ا
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يتم تسلـيم العطاءات الى العـنوان التالي (مقر الـشركة العامـة لصناعة االسمـدة اجلنوبية / قـسم االعالم والعالقات العامة -
ـصادف ٢٠٢٢/٣/١٤ وفي حالـة مصادفـة يوم الغـلق عطلـة رسمية ) ا شعبـة العالقات) لـغاية نـهاية الـدوام الرسمي ليـوم (االثن

يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
تاخرة سوف ترفض وسيتم فـتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات ٩- التقد بـالبريد االلكتروني (غير مسمـوح) العطاءات ا

ثليهم الراغب باحلضور في مقر الشركة في يوم (الثالثاء) ٢٠٢٢/٣/١٥. او 
زيد من التفاصيل شار اليهـا انفا هي (مقر الشركة العامة لصناعة االسمدة اجلـنوبية البصرة - خور الزبير) و ١٠ - العناوين ا
ــــــــــــــكـــــــــــــنــــــــــــــكـم االطـالع عــــــــــــــلـى مــــــــــــــوقـع الــــــــــــــشـــــــــــــركــــــــــــــة االلـــــــــــــكــــــــــــــتـــــــــــــرونـي   ــــــــــــــعـــــــــــــلــــــــــــــومـــــــــــــات  وا

Email: scf@scf.gov.iq      scf_trad@scf.gov.iq او www.scf.gov.iq 
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ــانـي لــلـــتــنس أن أعـــلن االحتـــاد األ
ألـــكــســـنــدر زفــيـــريف ســيـــعــود إلى
شاركة في مواجهة ـنافسات عبر ا ا
قـررة أمام مضيفه اني ا الـفريق األ
الـبـرازيلي يـومي اجلمـعة والـسبت
ـقبـل في تـصفـيات بـطولـة كأس ا
ديــفـيــز لـفـرق الــتـنس. وقــال مـايـكل
ــاني "نـحن ــان قـائــد الـفــريق األ كــو
سـعـداء بـتـواجـد ألـكـسـنـدر" واعـتـرف
بــأن اسـتــبـعــاد ألـكـســنـدر زفــيـريف من
بـطـولـة أكابـولـكو لـعب دورا في تـواجده
ــاني.وكــان زفـيــريف قـد ضــمن الــفـريق األ
ـشاركـة في منـافسات اسـتبـعد قـبل أيام من ا
ـكسـيكـية لـلتنس الـفردي في بـطولـة أكابـولكو ا
بـسبب سلـوكه حيث قام بـضرب مقـعد احلكم عدة
ـضـربه في نـهـايـة مـبـاراة ضـمن مـنـافـسات مـرات 
ـان إن هذا ـكـسـيـكـيـة. وقـال كـو الـزوجي بـالـبـطـولـة ا
الـسـلـوك "غـيـر مـقبـول وخـاطئ" وأضـاف "لـكـنـنـا نرغب
ـرحــلـة اآلن كــفـريـق في أن نـســاعـده عــلى جتـاوز هــذه ا
الــصـعـبـة". وتـشـكـل عـودة الـنـجم زفـيــريف عـلى حـسـاب
اني في دانـييل ألـتمـاير تـعزيـزا كبـيرا لـفرص الفـريق األ
واجهـة والتـأهل لدور اجملـموعات بـكأس ديـفيز. الـفوز بـا

متاز Í—Ëœ∫ جانب من مواجهة فريقي الشرطة نفط البصرة في الدوري ا
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يسـعى الطالب  الى مـواصلـة تقد
عـــروضــهـم اجلــيـــدة الــتي قـــادتــهم
االنـفـراد   بـالـوصـافـة بـعـد اإلطـاحة
بالغر الزوراء في افـضل نتائجهم
ـاضـيـة وبـداية في االدوار االربـعة ا
رحـلة احلـاليـة والتـخطـيط للـدفاع ا
عـنـهـا وتـوسـيع الـفـارق مع اجلـويـة
عـــــنـــــدمـــــا يـــــحل ضـــــيـــــفـــــا عـــــلى
اجملـتــهـدالـكـهـربــاء ضـمن مـبـاريـات
الــــدور الــــرابع والـــعــــشــــرين الـــذي
اســتـــمــر يــقـــدم نــفـــسه لــلـــواجــهــة
بـاهـتـمــام ورغـبـة والـدفـاع والـتـقـدم
ـواقع  واحلــفـاظ عــلى مـســتـوى بــا
الــنــتــائج  الــتي يــريــد تــتــويــجــهــا
بايقـاف الطالب والتـقدم مرة واحدة
وقع نـفط البصـرة وهو مـا يعمل
عليه لؤي  صالح الذي يدير
هـمـة بـاالجتاه الـصـحيح ا
ويرى أن حسم لقاء اليوم
يـعـد التـحـول الـكـبـير مع
النتائج    االخيرة  التي
شـهــدت حتــقـيق الــفـوز
ـيــنـاء واالمــانـة عـلـى ا
وخطف نقطة غالية من
الشـرطـة والتـغـلب على
الــــــنـــــجـف والـــــعـــــودة
بالتعـادل من الديوانية
 وتالـقت الـتشـكيـلة في
ــنـــظم تـــقـــد االداء ا
وترى أنها امام مهمة
مــخـــتــلــفــة  تــتــطــلب
تقـد  العـمل الـكبـير
مـن أجل احلـــــصـــــول
عـــلى كـــامل الـــنـــقــاط
التي سيكـون له تأثير

على مجمل  االمور .
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ـيـنـاء وبـعـد الـفـوز الـعـريض عـلى ا
بـاربـعـة اهداف لـواحـد.تـظـهـر رغـبة
النفط  عـاليـة في   خطف نقـاط لقاء
ـسـتـوى الـعـام و االمـانـة   في ظـل ا
الــــنـــتـــائج الــــتي جتـــعـل من قـــاسم
والــسـلــطـان و ابــنه مـرتــاحـ بــعـد
الـتــقـدم الـســريع لـلـمــوقع الـسـادس
بـــفــضل عـــطــاء الالعـــبــ وحتــسن
الـفـريق الـذي بـات يـؤمن مـبـار يـاته
بـثقـة  وفي تـطلـع افضل  لـلـقادم من
اجل  مـوقع  مـتـقـدم بـعـد الـسـيـطـرة
على مباريـاته االخيرة الـتي  منحته
الـقــدره عـلى  مـواجــهـة االمـانـة  في
فـرصــة مـثـالـيـة امــام الـفـوارق الـتي
تركـتـها الـنـتائج  األخـيرة لـلـفريـق
ـر وتـظــهـر افـضــلـيـة الـنــفط الـذي 
بأهم  ايـامه  وهومـتكـامل الصـفوف
ويقدم ما عـليه  من خالل رفع شعار
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شـارك بدوري أنديـة الدرجـة االولى بكـرة القدم الـتقى مـحافظ ذي قـار  محمـد هادي الـغزي  بالعـبي فريق الـناصريـة ا
طلـوبة ضمن اجملمـوعة الثانـية  وحسم األمـور بافضل طريـقة   وإمكانـية حتقيق وحثهم عـلى مواصلة  حتـقيق النـتائج ا
ـقبل مؤكدا  دعمـه للفريق من اجل إجناز وسم ا ـمتاز ا تصـدر اجملموعة الـثانية واالنـتقال مباشـرة  للعب في الدوري ا
ـعـنوي لـالعبـ    مـثـمنـا نـتـائج الـفـريق التي ـادي وا مهـتـمه احلـالـية عـلى أ  وجه   واكـد الـغـزي  عن تـقد الـدعم ا
ـوقع الــثـالث  في تـرتـيب اجملــمـوعـة   االي يـتـصـدرهـا كـربـالء بـفـارق نـقـطـتـ عن حـقـقـوهــا  حلـد االن  الـذي  يـحـتل ا
باريات لـتعزيز موقفه الـوصيف  البيشمـركة والناصرية ويـامل جمهور الناصـرية في ان يتمكن الفـريق من حسم قادم ا

وتتويج جهوده بصدارة  اجملموعة.
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بـيـة الـوطـنـية أعلـنت الـلـجـنـة األو
وافـقة على شراء أربعة العراقية ا
زوارق تخصصية لالحتاد العراقي

ركزي للشراع. ا
وقـال رئــيس االحتـاد حتـسـ عـلي

احلسون في بيان  ان احتاد اللعبة
يــعــانـي شــحــة فـي الــتــجـــهــيــزات
ـــواصــلـــة إدائه كـــاحتــاد الالزمـــة 
ــبي حــيث تــأتي هـذه اخلــطـوة أو
في سياق سد النقص بهذا الصدد.
كـتب التنفـيذي اجلديد وتابع ان ا

وبرئاسة رعد حـمودي يسعى لدعم
االحتادات الوطنية من خالل توفير
ـــعـــدات ـــســـتـــلـــزمـــات وا كـــافـــة ا
والــــتــــجــــهــــيــــزات الــــريــــاضــــيــــة
التـخـصـصـيـة لكل لـعـبـة بـاالضـافة
الســتـقـدام مـدربــ دولـيـ أجـانب
وعـرب عـلى مــسـتـوى عــال لـغـرض
الـنـهـوض بـالـواقـع الـفـني خملـتـلف
األلعاب الرياضـية من اجل منافسة
ــســـتــوى الــعــربي فــعــلــيـــة عــلى ا

والقاري والدولي.
واشـار الى ان احتـاده تـقـدم بـطـلب
ـبـيــة لـتـامـ الـزوراق لـلـجــنـة األو
األربـعة كـونهـا باهـضة الـكلـفة وقد
حــصــلت مـوافــقــة رئــيس الـلــجــنـة
ـكتب ـبيـة الوطنـية وأعـضاء ا األو
الـتنـفيـذي عـلى شراء أربـعة زوارق

من نوع ليزر ستاندرد.
واكــمل رئــيس احتــاد الــشــراع ان
ــجـــلس إدارته احتـــاد الــلـــعــبـــة 
ومالكـاتـه الـفنـيـة يـسـعى لـالرتـقاء
بالـلعبـة كونـها تدخل في الـبرنامج
ــبي الـــدولي ومــحـطّ إهــتــمــام األو

بية الدولية. اللجنة األو d U  —ULنتخب الوطني للشراع Ÿ«d∫ العبو ا

لم يتعـمدوا الـصمت ولكن اعـتادوه.. شـعارهم. دع اإلجنازات تـتكلم..

لؤون الدنـيا ضجيجـا في كل بطولة او دورة يخـوضون غمارها.. لذا 
نـافسات والغلـة دائما ميدالـيات ملونة والـقاب آسيوية يشرعون في ا
ية باستعدادات متواضعة وميزانية محدودة.. انهم ابطال اللجنة وعا

بية.. أصحاب الهمم العالية..      البارا
ــتــلــكــون مــفــاتــيح الــفــوز وسالح ــتــمــيــزون  هــؤالء الــريــاضــيــون ا
االنتـصـارات في عـراق جفـت فيه اإلجنـازات الـريـاضيـة بـعـد ان غدت
ـنـاسـبات مـنصـات الـتـتـويج حـلـما بـعـيـدا او ذكـرى نـسـتدعـيـهـا في ا
عنـدما نـسـتعـرض التـاريخ ونـترحم عـلى أيام الـزمن اجلـميل وابـطاله
بية من ا يسطره رجال البارا فقد خلت الساحة الرياضية الـيوم إال 

مالحم وافراح.
احلصـيـلة األخـيرة لـدورة غـربي اسيـا وتـربع العـراق في الـصدارة ب
شاركة 11 دولة تثير الـزهو وتدعو الى 52 وساما و31 منها ذهبـيا 
الـفـخـر اال انهـا مـرت مـرور الـكـرام.. بال صـخب اعـالمي وال تـغـطـية
ا حيـة وال استـوديوهـات حتتفـي بالفـائزيـن وال تكر حـقيـقي يلـيق 

حتقق من اجناز آسيوي في بطولة مهمة.
بية ويـقلل من قيمتها في حساب نـافسات البارا وثمة من يستصغر ا
اإلجناز ويـصـنـفهـا في خـانة الـبـطـوالت التـرويـجيـة وال يـعـدها الـعـابا
حقيقيـة ولكن في ظرف البلـد احلالي عندما نـعتمد معـيار النجاح في
احملافل الدولية ورفع العلم العـراقي عاليا وإبراز اسم الوطن وجعله
ـبـيـة ـقـدمـة دائــمـا نـرى الـفـجــوة الـكـبـيـرة بــ الـلـجـنـتــ الـبـارا في ا

بية. واالو
فال مـقـارنـة بـ عـائـلـة ريـاضيـة تـعـمل بـروح الـفـريق الـواحـد وتـوظف
ميزانيتـها احملدودة جدا في حتـقيق االنتصارات.. وبـ اسرة تفككت
وفـقـدت مـبـادئــهـا وقـيـمـهـا الــريـاضـيـة بـعـد ان تــسـربت من اروقـتـهـا
وشبابـيكهـا رائحـة الفسـاد وأضحت زبونـا مزمـنا في احملاكم احملـلية

نصب. والدولية وحلبة للصراع من اجل الكرسي وا
ـبـيـة عـائـلـة مـتـميـزة تـسـود بـ افـرادهـا عالقـات خـاصة.. نـعم الـبارا
يجمعـهم الشعور باالنـتماء الى البـيت الرياضي والدفـاع عن البلد في
ـنـاسـبـات الـريـاضـيـة يـقـودهـا رئـيس يـؤمن ان الـتـاريخ يـدون أوراقه ا
الــبـاذلــ في ســبــيل أوطــانــهم ومـعـه رجـال ونــســاء عــاهــدوا الـله ان

يصونوا األمانة ويضحون بأي شيء ليحققوا كل شيء.
حتية ألبطال غربي آسـيا.. عادوا الى بغداد ولم يسـتقبلهم مسؤول او
يكرمهم وزير.. فهم ال يجيـدون لغة السوشيل ميديا
والــتــرويج إلجنــازاتــهـم عــبــر مــواقع الــتــواصل
االجتـمـاعي.. ال يتـشـدقون بـانـتصـارات زائـفة
او بــطـــوالت كــاذبـــة.. حـــســبـــهم ان الـــتــاريخ
سـيـضـيـف مـلـحـمــة جـديـدة عـلى صــفـحـاتـهم
اخلالدة فـهم الوحيـدون اليوم من يـجيد نـغمة

الفوز وبامتياز.
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عسـكر حتى احلادي ان يستـمر ا
ــــقــــبل عــــشــــر من شــــهــــر آذار  ا
حتــضـــيــراً لـالســتـــحـــــــــقـــاقــات

قبلة. ا
ــشـــهـــداني عــلـى الــدعم وأثـــنى ا
ــتـواصل الــذي تـقــدمه الــلـجــنـة ا
ثلة بية الـوطنية العـراقية  األو
بـرئـيـسـهـا االسـتـاذ رعـد حـمـودي
ـكتب الـتـنفـيذي من وزمالئه في ا
خالل تـأمـ كـامل تـكـالـيف إقـامة
عسكر التدريبي الداخلي مؤكداً ا
عــزم الالعـــبــ والالعـــبــات عــلى
ـــســـتـــويـــات الئـــقـــة الـــظــــهـــور 
نافسة بقوة على نيل األوسمة وا
شاركة في ب منـتخبات الـدول ا
الــبــطــوالت الــدولـــيــة الــرســمــيــة

قبلة. ا

نتخب الوطني للدراجات يعسكر في اربيل ∫ ا U «—œ
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نـوروز على مـوعـد مع الـفـوز الـثالث
في مـيدانـه   بعـد الـفـوز عـلى  زاخو
والـــوسط  واالمل بــتـــحــقــيـــقه عــلى
الـصـنـاعــة والن دعم الـبـقـاء يـتـوقف
قــــبـل كل شيء عـــــلى مـــــثل هـــــكــــذا
مـبــاريـات تـشــغل تـفـكـيــر الـضـيـوف
وسـيكـون الـقوة اجلـويـة امام مـهـمة
ــبــاراة الـرابــعـة حتــقـيـق و  كـسب ا
تواليـا عندما يـحل ضيفـا ثقيال على
الــــكـــرخ  ويـــســـعى اربـــيل الـــعـــودة
لــلــتــوازن بـــعــد خــســـارة الــشــرطــة
وتـــعـــادل الــــنـــجـف والـــعـــمـل عـــلى
جتــاوزهـا عــلى حــسـاب الــديـوانــيـة
ــتـلــكــا  ويـســتـقــبل نــفط الـبــصـرة ا
ـتراجع ـتقـلب  الـنـتائج  الـنـجف ا ا
في لـقاء مـتـكـافـا يصب في مـصـلـحة

اهل الدار.
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ــدرب الــرابع  يــامل جــمــهـور ومع ا
ـــيــــنـــاء  اخلـــمــــيس  ان تــــتـــوقف ا
سلـسلةنـكســـــــــات الفـريق والعودة
لـتــغـيــيـرهـا  قــبل فـوات االوان امـام
فــــرصـــة اســـتـــغالل  تــــراجع   نـــفط
ـــرحـــلـــة الــــوسط  مع انـــــــطـالقـــة ا
ــيــنــاء احلـــالــيــة لــكــنه افـــضل من ا

كثيرا.

اجلــــويـــة ورفع  رهــــان عـــقـــر الـــدار
ــديــنـة واالســتــفــادة من مــبـاريــات ا
بــالـكـامـل عـنـدمــا يـســتـقـبـل الـقـاسم
العائد من خسارة سامراء   والفكرة
العامة عند ميسان هو التعامل كلما
صـلـحته امـكن مع مبـاريـات اإليـاب 
النـــهــا تــمــثل  مـــصــدر دعم الــبــقــاء
ــوقـع  فــيــمـــا يــحــضــر وحتـــســ ا
الـضـيف والـتـفـكـيـر  بـالـفـوز  وحـده
بعدما  تغـيرت االمور وجاءت خارج
احلــسـابــات بـعـدمــاقـلــبـهــا سـامـراء
ـــاضي  الــذي  لم يــوفق االســبــوع ا
ــا اخـذهــا  عـلى ـهــمـة ور بــادارة ا
واقع ومــوقـف  الــفــائــز  مــا يــضــعه
الـيوم  حتـت اخطـار صـعـوبـة اخرى
الن نــــفط مــــيــــســـان يــــخــــتــــلف عن
الضيوف وسـامراء واكثـر ما يعكس
نــــفـــسه  وسـط  جـــمـــهــــوره الـــداعم
يدان الكـبيـر الجناز ات مـواجهـات ا

التي يامل القاسم بتغييرها.
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وجتــري يــوم غـــد خــمس مــبــاريــات
بنـفس الدور  عنـدما يـخرج الـشرطة
ـلـعـب زاخـو ويـهـتم بــاحلـفـاظ عـلى
نظـافة سـجـله الذي يـخطط اصـحاب
االرص لــتــشــويه  بــقــوة وســيــكــون

بسـرعة  المتـصاص غـضب االنصار
ــاضي بـــعــد انــكــســـار  االســبــوع ا
وقـــبـــلـــهــــا الـــتـــعـــادل مـع الـــقـــاسم
ـنـافـسـة والـتـراجع رابـعـا وفـقـدان ا
عـلى الوصـافـة والـفـشل امـام اقرانه
اجلــمـاهــيــريـة كــلـهــا تـشــكل خـيــبـة
لـلــمـدرب والـفــريق امـام جــمـهـورهم
الـكـبيـر الـذي يـامل ان يـتـمـكـنوا من
محو اثار ضربة الطالب التي غيرت
الــكــثــيــر من االشــيــاء  مــرة واحــدة
ــعــاكس  ومن يــدري ان بــاالجتــاه ا
ـقدور عـلـيـها تـكون مـهـمـة اليـوم بـا
خــصـــوصــا بــعــد تــدشــ ســامــراء
وسم بالفـوز االول على القاسم ما ا
زاد من اطمـاعه في الـتحـضـير لـترك
بــصــمــة في الــبــطــولــة وذلك بــقــهـر
الـزوراء  الـذي سيـلـعب حتت ضـغط
النـتيـجة   وجـمهـوره الذي  ال يـقبل
بغـير اخلروج بـكامل الـنقـاط لتدارك
ـنــاسب  واهـمــيـة االمــور بـالــوقت ا
سـتوى  لـضمان زيـد من ا تقـد  ا
النتيجة التي سـيدافع عنها سامراء

للنهاية.
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ويـبـحـث نـفط مـيـســان الـعـودة عـبـر
أرضه وجمـهوره وتـعويض خـسارة

الــهـــجـــوم  والـــنــجـــاح مع الـــكـــبــار
ـهـمة ومـواصلـة  حتـقيق الـنـتائج  ا
مع اقـرانـه داخل وخـارج الـعــاصـمـة
بــعــدمـا وضع خــلــفه خــيـبــة نــتـائج
الـبدايـة والـتحـول مع الـوقت   بـقوة
للـمنافـسات  من جـانبه وبـعد توقف
طــويل   عــاد االمـانــة  بـالــفــوز عـلى

نفط البصرة والتعادل مع زاخو .
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ومؤكد ان اوديشيو
ال يريـد بـاي حال
مــن األحــــــــــــــوال
تــكــرار  اخلــيــبـة
تـــــوالــــيــــا بــــعــــد
ر امام السقوط  ا
  الــــــــــــــــــــــطــالب
ومـعـاجلـة
االمـور
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ــنــتــخـبــان الــوطــنــيـان يــواصل ا
الــعــراقــيــان بــالــقــوس والــســهم
للرجـال والنسـاء لفعالـية القوس
ـركب مـعسـكـراً تدريـبـياً داخـلـياً ا
مشتركاً في العاصمة بغداد وذلك
في إطار حتضـيراتهـما للـمشاركة
فـي بـــــــطــــــولــــــة آســـــــيــــــا الـــــــتي
ستحتضنها محـافظة السليمانية
بــكـردســتــان الـعــراق خالل شــهـر
شاركة في قبل فضالً عن ا آيار ا
دورة ألـعــاب الـتـضـامن االسالمي
الــتي ســتـقــام في مــديــنـة قــونــيـا
ـقـبل ودورة الـتـركـيـة بـشـهـر آب ا
األلــعـــاب اآلســيــويـــة في الــصــ

قبل. خالل شهر أيلول ا
وقـــال رئـــيـس االحتـــاد الـــعـــراقي

لـلـقـوس والـســهم  سـعـد مـحـمـود
ـشــهـدانـي ان مـنــتـخب الــرجـال ا
يــــتـــألف من الـالعـــبـــ اســـحـــاق
ابـراهـيم ووليـد حـمـيد وعـبـد الله
فـيــصل ومـحـمــد مـحــسن وامـجـد
حميد فيمـا يضم منتخب النساء
الـالعـبـات فـاطـمـة سـعـد ونـبـراس

حميد وزينب عصام ورند سعد.
ـــشــــهـــدانـي قـــائالً ان وأضــــاف ا
ــعـســكـر ــنـتــخــبـ يــواصالن ا ا
ـــركـــز اخلـــاص الـــتــــدريـــبي في ا
بــاحتــاد الـلــعــبـة  فـي الـعــاصــمـة
دربـ االيراني بـغداد بـاشـراف ا
مـجــيـدي أحــمـدي وعــامـر حــمـيـد
وعــبـد الــله عــلي فــيـاض وحــنـان
جــــــــاسـم وبــــــــواقع وحــــــــدتــــــــ
تدريـبيتـ في اليوم الـواحد على

VFK∫ حضور

درجال في
ملعب احلبيبية
الدولي

 ‚—«Ë“ WF —Q  Ÿ«dA « œU%≈ r b  WO *Ë_«

ÊU e « ≠œ«bG

أكـــدَ وزيــر الـــشــبـــاب والــريـــاضــة
رئيس االحتاد العـراقي لكرة القدم
عــدنـان درجــال أن االحتـاد الـدولي
للـعبة أعـلن موافقـته الرسمـية على
إقامةِ مباراة منتخبنا الوطني أمام
ديـنةِ نـظيـره االماراتي فـي ملـعب ا
الـــدولي في بـــغـــداد وهي مـــبــاراة
تـقـام ضـمن الـتـصـفـيـات اآلسـيـوية

ؤهلة الى نهائيات كأس العالم. ا
وقالَ درجـال أبلغت  رئـيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي هاتفياً

بـاألنـبـاء وقـدّم الـتـهـاني لـلـريـاضة
والـرياضـيـ العـراقـي مـؤكداً أن
ــدن الـــعــراقــيــة بــغــداد وجــمـــيع ا
مـــســتـــعـــدة الســتـــقـــبــال األشـــقــاء
واألصـدقـاء من كل الـعـالم بـتـرحابٍ

كبير.
وأضافَ ان موافقة فـيفا جاءت بعد
اجلهودِ التي بذلت من قبل االحتاد
ووزارة الـــــشــــبـــــاب والــــريـــــاضــــة
والـتـحـركـات االيــجـابـيـة والـنـجـاح
باريات الدولية الباهر في تنظـيم ا
التي أقيـمت ببـغداد .وأشارَ درجال

الى ان الـــعـــراق بـــأ اجلـــاهـــزيــة
الحـتـضان األشـقـاء االمـاراتـي في
بـغـداد ونـتـطـلعُ الى أن تـكـون هذه
باراة بـادرة خير لـلكرةِ الـعراقية ا
ـبــاراة بـأبـهى صـورة وأن تــظـهـر ا

من النواحي التنظيمية.
واخـتـتمَ وزيـر الشـبـاب والـريـاضة
رئيس احتـاد الكرة حـديثه بـالقول
إن الــتـــواصل مع االحتـــاد الــدولي
مـــدعــومـــاً من قـــبل اآلســـيــوي أتى
ــسـاعي بـعـودةِ بـثـمــاره وتـكـلـلت ا

باريات الدولية إلى بغداد. ا
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بغداد- الزمان
ـنـتـخب الـوطـني الـعراقي يـنـتـظم ا
بـالثالثي في مـعسـكر تـدريبي يـقام
في مــحــافــظــة أربــيـل بــكــردســتـان
الـعـراق إســتـعـداداً لـلــمـشـاركـة في
تـصـفـيـات بـطــولـة الـعـالم الـتي من
ـقـرر إقـامـتـهـا في الـبحـرين خالل ا
قبل. النصف األول من شهر آذار ا
وقــــال رئــــيـس االحتـــاد الــــعــــراقي
ـركزي لـلـثالثي بـختـيـار فريق في ا
بــيــان  ان تــسـعــة العــبــ شــرعـوا
ـــعـــســـكـــر تـــدريـــبـي داخـــلي في
مــحــافــظـــة أربــيل كــان إنــطــلق في
الـثانـي والعـشـرين من شهـر شـباط
احلـالي ويسـتـمر حـتى الـتاسع من
ــــقــــبل حتــــضــــيــــراً شــــهـــــر اذار ا
لــلـتـصــفـيــات الـتي سـتــحـتـضــنـهـا
نامة ما ب العاصمة الـبحرينيـة ا
احلــادي عـــشــر والــرابـع عــشــر من

قبل. شهر آذار ا
وأوضح فريق ان الالعـب التـسعة
ســيــخــضــعــون الخـتــبــارات فــنــيـة
مـتـواصلـة جتـري باشـراف اجلـهاز
الـفـني لــلـمـنـتــخب الـوطـني والـذي
سـيـختـار ثالثـة الى خـمسـة العـب

من بـينـهم لـتمـثيـل منـتخب الـعراق
ـؤهــلـة في الــتـصــفــيـات الــقـاريــة ا

لبطولة العالم بالثالثي.
وأثــنى فـريق عـلى مـبـادرة الـلـجـنـة
ـــبــيـــة الــوطـــنــيـــة الــعـــراقــيــة األو
بــتــحــمّــلــهــا الــتــكــالــيف الــكــامــلـة
لــلــمــعــســكــر الـتــدريــبي فــضالً عن
مـــشــاركـــة مــنـــتـــخب الــلـــعـــبــة في

التصفيات القارية.

وثـمن فـريـق الـدور الـكبـيـر لـرئـيس
ــكــتب الــتـنــفــيـذي رعــد حــمـودي ا
ـكـتب الـتـنـفـيذي وزمالئه أعـضـاء ا
لـدعمـهم االحتادات الـوطـنيـة سواء
تـلك التي تـمتـلك ميـزانيـة مالـية او
غـيـرهـا من االحتـادات الـتي تـعاني
ضــائـقـة مــالـيــة والتـمــلك إمـكــانـيـة
ـعــسـكـرات الــتـدريــبـيـة او إقـامــة ا

شاركة في البطوالت اخلارجية. ا
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القوس والسهم
للنساء
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{ لوس اجنلوس - وكاالت - إحتفلت
ناسـبة عيد يـة ريهانا  النـجمة الـعا
مـــــيالدهــــا  ونـــــشــــرت صـــــورهــــا في
صـــفـــحـــتـــهـــا اخلـــاصـــة عـــلى مـــوقع
التواصل اإلجتماعي. وظهرت بإطاللة
كالسـيـكـيـة الفـتـة بـالـلـون األزرق وهي
حتـــمـل قـــالب حـــلــــوى وسط عـــدد من
األصـدقـاء واألقـارب وفي أجـواء طـغى
عليـها الفرح.وتـلقت ريهانـا الكثير من

عايدة واحملبة. التعليقات ا
وكــانت ريـهـانـا أعـادت إرتـداء مـعـطف
ـيـز لــهـا بـالـلـون األحــمـر بـعـد سـتـة
أعـوام من إرتـدائه لـلـمـرة األولى وهو
جـاكــيت من الــفــرو وعــلى شـكـل قـلب.
وكــــانت قـــد ارتـــدت ريــــهـــانـــا مالبس
رياضيـة من عدة ألوان مع انـها كانت
ارتـدتــهـا لـلـمـرة األولى في عـام 2016

ÂU²š∫ لقطات من حفل ختام مهرجان (سينمانا) بدورته الثالثة
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ــمـــثـــلــة ـــاضي ا ــوت الـــســـبت ا غــيـب ا
ـصريـة جاال فـهمي عن  59 عـامًا وأتى ا
رحـيلـها بعـد سنوات مـن االحتجـاب التام
عن احلــيـاة الـعــامـة والــفـنــيـة فـي مـصـر
حـــيث كـــان آخـــر ظــــهـــور لـــهـــا رصـــدته
كـاميرات الصـحفيـ في جنازة جنم كرة
ـصري الـراحل طارق سـليم سـنة الـقدم ا
2016. وهي ابـنـة اخملـرج الـراحـل أشرف

فـهــمي ولــديـهــا ابن وحـيــد من طـلــيـقــهـا
صري عـمرت خيرت وسيـقي ا ـؤلف ا ا
وبـدأت مسـيرتـها الـفـنيـة في عمـرٍ مبـكرة
إلى جـانب عملها في اإلذاعـة والتلفزيون
وقـدمت برنامـجي حكايـات راوية وفكري
واحلل هـــو احلـــبل  . ومـن أدوار فــهـــمي
ـذيعـة في فيلم ـبكرة دور ا الـسيـنمائـية ا
يـوم حلو ويوم مر سنة 1988  تاله دورها
في فـيلم إعدام قـاضي من إخراج والدها
عــــام 1990. وكــــانـت ذروة نــــشـــــاطـــــهــــا
اضي الـسينمائي في تسعينيات القرن ا
حــيث لـعــبت بـطــولــة الـعــديـد من األفالم
واتـسمـت أدوارها بـاجلرأة ومن أفالمـها
الـشـهـيـرة: احلب في طـابـا طـأطـأ وريـكـا
وكــاظم بــيه ســمــكـة و 3 قــروش بــيــتـزا
بــيــتـزا جــاال جــاال. وكــان آخــر أدوارهـا
السينمائية في فيلم أول مرة حتب ياقلبي
عـام 2003. وكـان جلـاال فـهمي مـشـاركات
تـلفـزيونـيـة قلـيلـة أشهـرهـا عنـدما ظـهرت
في ثـالث أجزاء مـسـلسل لـيالي احلـلمـية

ومسلسل الوسية.

شـــــــــريـــــــــكــــــــــته
الـــســابــقــة مع
مــاليـــــــــــــــــــ
تابع على ا
صــــــفـــــحــــــته

اخلـــاصـــة. كـــمـــا
أهان صديقها اجلديد

بــــــيـت ديــــــفــــــيــــــدســـــون.
وأصــــبـــــحـت عــــائـــــلــــة
كــارداشــيــان - جــيــنـر
أكـــثــــر احتــــادًا من أي

وقت مـــضى. قـــامت كل مـن كــورتـــني
وكلوي وكيندال وكايلي بإلغاء متابعة
صـهرهـم السـابق. فـقط كريس جـيـنر 
الوالـدة  مـا زالت تتـبع كانـيي ويست
 الــذي بـدوره لم يــعـد يـتــبع احـداً من

عائلة كارداشيان.

وتـوب بالـلون األسـود.وظهـرت ريهـانا
وهي ذاهــبـــة لــلــتـــنــاول الـــعــشــاء مع
حــبـيـبـهــا وبـطـنــهـا مـنـتــفخ أمـامـهـا
ونـســقت مع مالبــسـهــا حـذاء صــيـفي
ـعـطف من مـفـتـوح بــالـلـون األبــيض.ا
سانت لـورانت  وعنـدما قـامت بشراءه
في عــام 2016  كـــان ســـعــره  15ألف

دوالر أمريكي.
وتـداعـيـات انـفــصـال جنـمـة تـلـفـزيـون
الـــواقع كــيم كـــارداشــيــان عـن الــنــجم
ي كـانيي ويـست ال تـنـتـهي ابداً. الـعـا
فــقــد قــامت أخــوات كــيـم كــارداشــيـان
بــإلـغـاء مــتـابــعـة كــانـيي ويــست عـلى
وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي بـعد ان
واصل مغني الراب اسـاءته لكيم. آخر
فـــصـــول مــضـــايـــقـــات ويــسـت لــكـــيم
مـشـاركته رسـائل خـاصـة متـبـادلة مع
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ي الـعراقي منحـته جامعـة الع في مـحافظة ذي االكاد
قـار لـقب (فـارس البـحث الـعـلمي)  وتـلـقى تـهاني زمالئه

وامنياتهم بتواصل التميز في مسيرته العلمية.
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الـطــبــيب اجلــراح الــعــراقي نــعـته
االوســاط الــطــبــيــة بــعــد ان غـيــبه
ــــاضي اثــــر ــــوت اخلــــمــــيـس ا ا
مــضــاعــفــات اصـابــته بــفــايـروس
شرف كورونـا مستذكره تأريخه ا
في حـقل جراحـة الـقلب في مـركز
ابن البـيطار التـخصصي جلراحة

فتوح النادرة. القلب وعمليات جراحة القلب ا
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ـصــري ضـيــفـته قــنـاة (الــشـرقــيـة) في بــرنـامج ـمــثل ا ا
(اطـراف احلـديـث) الـذي يـعـده ويــقـدمه االعالمـي مـجـيـد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
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ـقبل بتوقيع ونسـنيور العـراقي يحتفي صـباح السبت ا ا
كــتــابه (تــاريخ وزيــارة..الــبــابــا في الــعــراق) في مــبــنى
ـنـصور وذلك تـزامـنـا مـع الـذكـرى الـسـنـوية الـكـنـيـسـة بـا

االولى لزيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق.
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ي اللبناني شارك في الندوة االلكترونية الباحث واالكاد
 التي اقامـها مركز كربالء للدراسات والبحوث في العتبة
ناقـشة كتاب ( قصـائد مناهضـة للحرب ضد احلسيـنية 
ــتــرجــمـ الــعــراق) تـرجــمــة واعــداد  رئــيس جــمــعـيــة ا

العراقي قاسم األسدي.
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ــقـيم في االردن صـدرت له عن (دار الـشــاعـر الـعـراقي ا
دجــلـة نـاشـرون ومـوزعـزن) في عـمـان مـجـمـوعـة شـعـريـة

.( جديدة بعنوان (جنمة .. بعد ح
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ي االردني الـقى محاضرة في اجلمعيـة الفلسفية االكاد
األردنية بـعمان عن (مفاهـيم الفلسفـة السياسيـة) بجلسة

ادارتها الباحثة أماني عدواني.
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الــشــاعــرة الـســوريــة صـدرت لــهــا عن دار بــعل لـلــنــشـر
والـتوزيـع مجـموعـة جديـدة بعـنـوان (ستـكون وحـدك) تقع

توسط. في  139 صفحة من القطع ا
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وبـيـّن مـديـر الـبـيت الـثـقـافي رشـيـد
جبار كـشكـول في تصريح (حـرصنا
في الـبـيت الثـقـافي عـلى إستـقـطاب
واهب الشابة من البن والبنات ا
من خالل إقـامة الـدورات الـتدريـبـية
في اجملاالت اخملتـلفـة كاخلط والفن
الــتـشــكـيــلي والــتي من شـأنــهـا أن
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أقـام الــبــيت الــثــقــافي فـي الـنــجف
مـعرضـاً للـفنـون التـشكـيلـية لـنخـبة
ـدة ـوهـوبـ والـذي أسـتـمـر  من ا
ثالثـة أيام.. وضـم أكثـر من سـبـع
لـــوحــــة فــــنــــيــــة في مــــخــــتـــــــــلف

واضيع. ا

ــوهــوبــ في تـــفــصح عن ابـــداع ا
اجملـــال). وأشـــار كــشـــكــول  إلى أن
(البيت الثـقافي النجـفي مستمر في
بـدعـ الشـباب ـوهوبـ وا دعم ا

وصقل مواهبهم وأحتضانهم).
من جانـبـة أوضح رئيس الـقسم في
مـعـهـد الـفـنـون ومدرب دورة الـرسم
حـسن اخلـاقــاني  أن (من الـسـعـادة
الــقــصـوى أن أشــاهـد ســقـايــة هـذه
الـبــذور وهي تــثـمــر بــهـذا الــنــتـاج
ـعـرض هـو حصـيـلة الـفنـي وهذا ا
ــتــدربــ بــالـدورة  والــتي جــهــد ا
تـضـمــنت أسـاسـيـات الـعـمل الـفـني
وتــقــنــيــات الــزيت وأسـس الــتـذوق
ـدارس الفـنيـة  فكـان هذا الفـني وا
الــنــتــاج هــو عــبــارة عن خــتــامــيــة
الدورة التدريبية بـحصيلة أكثر من
خـمـسـة وسبـعـ عـمالً فـنـياً). وفي
خـــــتــــام حــــفل اإلفـــــتــــتــــاح قــــدمت
الشـهادات التـقديريـة للمـتدرب في

الدورات التدريبية.

 تـشـعـر بـالـقـلـيل من الـعـزلـة فـحـاول أن ال تـستـسـلم
لذلك.رقم احلظ  6.
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تـستـطـيع استـغالل وقت فـراغك في تـعلم شيء مـفـيد
هني. ستقبلك ا
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يجب تـوخي احلذر وجتنب التبـذير في شراء األشياء
التي ال قيمة لها.
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ـسـيـطـرين حـاول الـتـخـلص من الـعـصـبـيـة والـتـوتـر ا
عليك يوم السعد اخلميس.
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تـشـعـر أنك مـضـطر لـلـقـيـام بـشيء ال تـريـد الـقـيام به
اليوم.
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تــشــعـــر بــالـــراحــة من خـالل قــضـــاء وقت أطــول مع
شريكك.رقم احلظ 1. 
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حـاول أن تــقـوي روابط الــتـواصل مع من حــولك.يـوم
السعد السبت.
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ـادي دون تــبـذيـر وأن تـفــكـر في اســتـقـرار وضــعك ا
تكون أكثر مسئولية.
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ـالي تــكـتــشف أن لـديـك مـوهــبـة خــفـيــة لـلــتــخـطــيط ا
للمستقبل .رقم احلظ 7.
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ــؤجـلــة مـنــذ فـــتـرة تـنــجح في إجنــاز مـهـام الــعـمل ا
طويلة.
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تخـطط لـلـمسـتـقـبل حـتى لو لم تـكن األمـوال مـوجودة
لديك.رقم احلظ 22.
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زيـــارة مـــفــاجـــئـــة مـن شــخـص يـــعـــيــد لـك ذكـــريــات
اضي.رقم احلظ 5. ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

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

خط افقي وعمودي.
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احـتـفل الـصـحـفـيـون الـعـراقـيـون  بـعـيـد الـصـحـافـة الـتـركـمـانـيـة يـوم صدور
صحـيفـة (حـوادث) وهي أول صحـيفـة مـصورة صـدرت في كركـوك يوم 25 
شبـاط مـن عام 1911 . وكـان صـاحب االمـتـياز  مـحـمـد زكي قـدسي زاده 
ورئـيس الـتـحـريــر احـمـد زكي قـدسي زاده 
وصـدر الـعــدد األول من الـصــحـيــفـة بـالــلـغـة
التركية فقط  واستمرت عـلى الصدور سبع
ديـنة كركوك سنوات حتى احـتالل اإلنكلـيز 
في  25 تشرين األول  1918. ثم توقفت عن
الصـدور بسبـب بعض الـضغوطـات من قبل
قـــوات االحـــتـالل االنـــكـــلـــيـــزي وقــــيـــامـــهم
صادرة احلريات العامـة للشعب العراقي
.وبـعـد ثـورة  14 تـمـوز عـام 1958م صدر
في كـركوك الـعـدد األول من جـريـدة بـشـير

وذلك يوم  23 أيلول عام 1958م 
عارضة وقد اجمع مثقـفو التركمـان أيام ا
العراقـية في اربـيل واتخذوا قـراراً يقضي

باتـخـاذ يـوم صـدور جـريـدة حـوادث أي يوم
 25شباط من كـل عام يوم الـصحـافة الـتركمـانيـة ومنذ
ذلك الـيوم يـحـتـفل الـصـحفـيـون الـتـركمـان بـهـذا الـيوم

األغر .
ايها الزمالء عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.
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حـصـد فـيـلم (شـوت) لـلـمـخـرج العـراقي
زيد شكر جـائزة سيـنيمانـا ألفضل فيلم
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حتــريك في خـتــام مـهـرجــان سـيـنــمـانـا
السينمـائي بدورته الثالـثة التي اقيمت
في مسـقط بسـلطـنة عـمان لـلمدة من 19
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الــقـــدس. وحـــضـــر نــقـــيب الـــفـــنـــانــ
الــعــراقــيـــ جــبــار جــودي فـــعــالــيــات
ــهـرجــان حــيث مـثـل الـعــراق خـمــسـة ا
ـــهــرجــان وهي افالم  ضـــمن عــروض ا
فــيــلم سـتــيــغـمــا جلــعـفــر مـراد و ارض
الغراب حملـمد دربـندخاني وفـيلم شاش
لعلي الكعبي وفيلم زجاجة المير محمد

وفيلم شوت لزيد شكر.
وضــمن الـــتــواصل واحلــراك الــثــقــافي
حـضر نـقـيب الـفنـانـ الـعراقـيـ ندوة
فـنـيـة وثـقـافـيـة نـظـمت في كـلـيـة اآلداب
بـجـامـعـة الـسـلـطـان قـابـوس وتـخـلـلـهـا
تكر جلودي من قبل عميد كلية اآلداب

بجامعة السلطان قابوس.
وبــارك جـودي لــلـقـائــمـ عــلى تـنــظـيم
هرجـان والدور البالغ فـي ترسيخ قيم ا
اجلـمـال وتنـمـيـة اواصـر الـتـواصل ب

ي. جنوم الفن العربي والعا
وكان مـهرجان سـينمـانا لـلفيـلم العربي
الــثــالث قــد شــهــد مـشــاركــة نــخــبـة من
الـفــنـانـ من مــخـتـلف الـدول الــعـربـيـة

حيث اعلن رئيس اللجنة الى 22 شباط 
الرئيسية جلائزة سينيمانا حبيب غلوم
ــــــهــــــرجــــــان عـن األفالم في خــــــتــــــام ا
الــسـيــنـمــائـيــة اخلـمــسـة الــفـائــزة بـعـد
تنـافس  32 فـيـلـمـا علـى اجلوائـز وهي
:فـوز فيـلم شـوت للـمـخرج زيـد شـكر من
العـراق بجـائـزة سيـنيـمانـا ألفضل فـيلم
حتريك وفاز فيلم ميالد لـلمخرجة ميان
الشحية جائزة أفضل فيلم قصير عمان
وفاز فيلم يحكى أن للمخرج عبد الفتاح
زيــدان من مــصـر بــجـائــزة ســيـنــيـمــانـا
الفـضل فـيـلم تسـجـيـلي قـصـيـر وذهبت
جـــائـــزة أفـــضل فـــيـــلم روائي قـــصـــيـــر
مــنــاصــفـــة بــ فــيــلم رمـــاد لــلــمــخــرج
ـغــرب وفــيـلم ــصـطــفى فــرمـاتـي من ا ا
فــريـدا لــلـمـخــرج مـحــمـد ابــو حـجـر من
تــونس.كـمــا شـمل حــفل اخلـتــام تـكـر
تعاونة شارك واجلـهات الداعمـة وا ا
ـــهــرجــان. وتــخــلل احلــفل في إجنــاح ا
عـــرض مـــرئـي عن االفالم الـــفـــائـــزة في
ـهـرجان لـلـجـائـزة الـرئيـسـيـة وجـائزة ا

والذي نـظمه الـنادي الـثقـافي بالـتعاون
مـع االحتــاد الــعــام لــلــفــنــانــ الــعــرب
وصــاحــبه تـنــفــيــذ الـعــديــد من الـورش

والبرامج التدريبية.
وشـهـد حـفل االفـتتـاح تـكـر مـجـمـوعة
من الـفنـانـ الـعرب من بـيـنـهم الفـنـانة
الـعمـانـية أمـيـنة عـبـد الرسـول  وتـكر
ــنـــتج واخملــرج الــســيــنــمــائي طــارق ا
اخلـــزاعي والـــفــــنـــان الـــقـــطـــري غـــا
الـسلـيـطي والفـنـانة الـبـحريـنـية هـيـفاء
حسـ والـفنـان األردني مـحمـد اجملالي
والــفـــنـــان الــســـوري عـــبــاس الـــنــوري
نصـور  كما والفنـان الكويـتي محمـد ا
ــنــعم شــمل الــتــكــر الــدكـــتــور عــبــدا
ــكـرم ــهــنــدس ا احلــســني والــشــاعـر ا
سعيد  الصقالوي والدكتور محمود بن
مبارك  السـليمي والـفنان محـمد إلياس
فقـير والفـنان طـالب البـلوشي  والـفنان
صـالـح بن مـحـفــوظ الـقـاســمي وتـكـر
اإلعالمـي يـــوسـف الـــهـــوتـي واإلعالمي

جاال فهميمحمد الرحبي.
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صرية ياسـم رئيس طالقهـا من زوجها اخملرج هادي مثلـة ا اعلـنت ا
الـباجـوري بعـد زواج دام ألكثر من  11 سـنة واجنـابهـما لـطفل اسـمياه
سلـيم.واسـتعـانت رئيس بـآية قـرآنيـة عن الطالق وكـتبت عـلى صفـحتـها
اخلــاصـة : (بـسم الـلـه الـرحـمن الـرحــيم وَإِنْ عَـزَمُـوا الـطَّــلَـاقَ فَـإِنَّ الـلَّهَ
سَمِـيع عَـلِـيم صدق الـله الـعظـيم) وأكـمـلت قائـلـة: (احلمـد لـله على كل
شىء عشرة طويلة ولكنها لم تدم).ولم تكشف عن أسباب الطالق حتى
االن وحـتى ان كـان الطالق قـد  بـالـتـراضي ب الـطـرفـ او حـصلت

اي مشاكل بينهما.
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ــطـربـة ديـانـا حــداد فـيـديـو كـلــيب اغـنـيـتـهــا اجلـديـدة (سـيـد اصـدرت ا
احلـمـقى).األغـنيـة من كـلـمـات مـحـمـد الـقـاسمي  ,أحلـان مـحـمـود أنور
توزيع حـسـام كامل ومن اخـراج نهـلة الـفهـد.وهي بـاللـهجـة اخللـيجـية
وتُـعد ثاني أغنيات  حداد في العام 2022 بـعد دويتو أغنية (ع القلب)
الذي جمعها بالنجم اللبناني عاصي احلالني.وتمتلك حداد في جعبتها

صري واخلليجي. عدة أغنيات جديدة منوعة ب اللبناني وا
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{ رومـا  –وكاالت - تـألـقت الـشقـيـقـتـان جيـجي وبـيال حـديد
إلى جانب الـنـجم مالـومـا ونصـمـمة الـعالمـة نفـسهـا دونـاتيال
ڤـيــرسـاتـشي في احلــمـلـة اإلعالنــيـة اجلـديــدة لـعالمـة األزيـاء
اإليــطـالــيــة في صــيف 2022. وتـظــهـر األخـتــ في هـذه
احلـمـلــة الـتي الــتـقـطــتـهــا عـدسـة الــثـنــائي مـيـرت أالس
وماركـوس بيجـوت وهما مـتماسـكت األيـادي وترتديان

ـتنـاسقـة بالـلون األسـود وقد تـألقت جـيجي 26 األزياء ا
عامًـا  بالشعر األشقر مجعد وفستان ضيق من الالتكس
فـيــمـا ظـهــرت بـيال  25 عــامًـا بــسـتـرة أنــيـقــة مع تـنـورة
قـصــيـرة.وفي صــورة اخـرى  تــوسـطت الـشــقـيــقـتـان
ــديـرة اإلبــداعــيــة لــعالمـة مــصـمــمــة األزيــاء وا
ڤيـرساتـشي دوناتـيال ڤيرسـاتشي نـفسـها وقد
ارتـدت فـســتـان أســود من الالتـكس يــتـزين مع
قـطـع احلـريــر بـنــقــشـات ڤــيــرسـاتــشي وتــألـقت
جيـجي وبيال بـفسـات سـوداء قصـيرة تـظهر
نظـهر تـفاصيالً مـشابـهة مع جوارب طـويلة
ومفتوحة من على جانبي الساق وأحذية

ملونة بكعب عالي.
و نــشــرت دونــاتــيـال ڤــيــرســاتــشي صــور
احلـمـلــة اإلعالنـيـة وكـتـبت (الــعـائـلـة مـهـمـة
للـغـايـة بالـنـسـبة لـي ولهـذا أردت أن تـركز

هذه الصور على روابط األخوة.

ريهانا 
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

مـا رأيت الـعراقـي يـوماً مـتفـاعـل مع حـدث دولي كمـا هو
حـالـهم مع احلرب الـروسيـة األوكـرانيـة. اذ تضج عـلى مدار
ــهـجــر مــواقع الــتـواصل الــســاعـة في داخـل بالدهم وفي ا
ـراسالت بأخـبار وتـعلـيقـات وصور االجـتمـاعي وتطـبيـقات ا
ونـكـات عن هـذه احلــرب الـتي افـتـتـحـهـا تـعـلـيق مـواطن من
الـــنــجف بـــالـــقــول: انّ هـــذه هي احلــرب األولـى من احلــرب
ــيـة الـثـانـيــة الـتي يـقف الــعـراق  مـتـفـرجــًا عـلـيـهـا ولم الـعـا
يـشــارك فـيـهــا . والـتـعــلـيـقــات هـنـا ال تــعـنى بـالــوقـائع قـدر
بكي ضحك ا اعـتمادها على السخريـة وإشاعة هذا اجلو ا
فـيمـا العـراقيون يـستـذكرون ويـقارنون مـا جرى بـبلـدهم بعد
االحـتالل األمريكي  وقد باتوا اليوم ال يـهتمون بسوى نشر
صـور الـدبـابـات واجلـنـود الـقـادمـ من أوكـرانـيـا الى ارض
الـعـراق ومـحـافـظـة واسط حتديـداً ويـقـولـون في تـعـلـيـقـاتهم
الالذعـة انّه من سخـرية االقدار انّ اجلـيش االوكراني الذي
ـساعدته ضد تـغزوه روسيا الـيوم ويسـتنفر الـعالم الغربي 
االحـتالل الـروسي مـسـتـغـيـثـاً مـنـر أجل سـيادة بـالده كان

أحد اجنحة احتالل العراق في العام 2003.
في اجلـانب االخر شـاعت صورة لـلرئـيس األمريـكي األسبق
أبـو احلـروب ومـختـرع األكـاذيب األول بـامتـيـاز جـورج بوش
الـولـد ويـقول تـعـلـيق حتت الصـورة ان بـوش يـصف احلرب
بـالـبـلطـجـة الـروسـية في حـ تـعـلـو الصـورة عـبـارة ( ح
ي ـقـتـبسـة عن الـكـاتب الـعا تـتـكـلم العـاهـرة عن الـشرف ) ا
ـا لم يـصـرح بـوش أسـاسـاً تـاركاً الـسـاخـر بـرنـادشـو. ور
ـلعب االعالمي الساخن الالسع لترامب الذي وجد احلرب ا
فـرصـة لـتـقـز بـايدن وامـتـداح خـصـمه بـوتـ لـكن بـطـريـقة
الـذم ح يقول انه ما كان ليتجرأ أن يغزو أوكرانيا لو كان

ال يزال رئيساً في البيت األبيض.
شـهد الـعام  هـناك كمـية من الـتشـفي والسـخرية لـكن في ا
والــشــتــائم  لم يــســبق لــهــا مــثــيل فـي ســلــوك الــعــراقــيـ

الـتعبيري لعلها كانت لغة مـطمورة ومؤجلة تنتظر الفرصة 
ـا سيدخر الـعراقيون بـعضا من لغـتهم القاصـفة لفرص ور
قــد تــكــون مـــتــاحــة امــامــهم اذا تــطــورت احلــرب وازدادت
الـية واالقـتصـادية عـلى الدول الـعمالقة أعـباؤهـا احلربـية وا
الـتي كانت ذات يوم تـمضي الى ذبح العراق بـسك احلرب
بـدم بــارد من دون ان يـكـون مـسـمـوحــاً احلـديث في مـسـألـة
ـتحدة و كـانت تعيش انـتهاك سـيادة دولـة عضو في األ ا
حـصـارا مـرّاً أمـده ثالث عـشـرة سـنـة وجـيـشـهـا مجـرد من
الـسالح الدفاعي االستـراتيجي كالصـواريخ وال تملك غراماً
واحــداً من أســلـحــة الــدمـار الــشــامل وكل مــصــيـبــتــهـا انّ
حـاكـمـهـا كـان ديـكـتـاتـوراً كـبـاقي أغـلـبـيـة زمالئه الـعـرب في
احلُــكم مع ارتــكــاب مـعــصــيـة إضــافــيـة دون اآلخــرين في

اجتراح طريق قصف اسرائيل.

لمْ يدمْ انـتظـاري طويالً حـتى أبصرتُ دبـابتي بـ الرتل; اعـرفها
مـثـلـما اعـرف عـباءة أمـي ب عـبـاءات النـسـاء; كـان يقـودهـا أحد
ـا أبـصرنـي; كأنَّـهُ تخـلَّصَ من الـرمـاة وقـدْ تـخـلَّى عن مـكـاني حـا
ورطةٍ كـبيرةٍ; هبـطتُ من فتحة الـسائق ألجلس علـى مقعدي الذي
ـاء الـتي بـجـواري فـارقـتهُ مـنـذ ســتـة شـهـور; خـلتُ أنَّ زمـزمـيـة ا
مازالت حتـتفظ بـرائحة الـعرق أثـناء معـركتـنا األخيـرة في منـطقة
»اخلشم «حيـث تلول الفكـه; أمسكتُ بِعَـصَوَينِ االستدارة ألقود
الدبـابة والعـرق يتـصبَّبُ من جـبيـني حتى أوصلـتهـا إِلى خنـدقها
في الـسـدَّة »د .«لم تـمضِ سـوى ساعـة واحـدة حـتى أقـبلَ نائب
ضـابط من حـضـيـرة االسـتـخـبارات الـعـسـكـريـة السـتجـوابي عن

سبب هروبي وعودتي بهذا الظرف احلرج; ثمَّ سألني مرتاباً: 
- أتعرف إِلى أين نحن ذاهبون?

وت. - إِلى ا
- هل عندكَ أقرباء في اخلارج?

سألتهُ بيأسٍ:
- هل أنتَ مؤمن باستجوابي اآلن?

- هذه أوامر البدَّ من تنفيذها.
وت? - وهل التحقيق معي ال يتم إالّ على ساتر ا

- إنَّها إجراءات أمنية.
ـعتـوه بـعد أنْ نـفدَ صـبري ألشقُّ قـميـصي أمام ـلجـأ كا تركتُ ا

اجلنود; كان الوقت غروباً ح زمجرتْ حنجرتي: 
- إلى أين أهرب بجلدي يا إلهي?

حتلَّقَ حـولي اجلنـود وشرر الـغضب واالحـتجـاج بدأ يـتطـاير من
أحـداقــهم حــ عــرفـوا الــتــعـسـف الـذي تــعــرَّضتُ لهُ فــالـوضع
اخلطير الذي ينتظرنا ال يتناسب مع هذه اإلجراءات االستفزازية
الــتي تـلـقــيـتـهــا عـلى سـاتــر مـتـقـدم مـن اجلـبـهـة. انــصـرف نـائب
; وفـواخـت الـنـخل احملـتـرق تــنـشـدُ بـحـزنٍ االسـتـخـبــارات حـانـقـاً

طاحنٍ: 
- كوكتي; كوكتي; أين أختي…?  

ساحَ الـدمعُ على وجـهي وهبطت ذكـرى احتالل مـدينة الـفاو على
خاطـري; نـزف دمـاء اجلـنـود وعطش وتـيـبس شـفـاهـهم; احـتراق
اء هـديل تـيـجـان الــنـخل في بـســاتـيـنـهــا واصـفـرار شـجــر احلـنـَّ
فواخـتها وصيـاح بنات آوى ح تشـتد ظلمـة الليل; كأنّي أحاول
إزاحــة دخـــان الــقــنــابل ورائــحــة الــبــارود من خــنــادق ذاكــرتي;
ثـقـلة بـجـواثيم مـسـترجـعـاً السـاعـات البـاردة من شـهر شـبـاط وا
مـفـزعـة; يـوم دخل عـريف اخلـفـر بـعـد مـنـتـصف الـليـل الهثـاً إِلى
مـلـجئـنا في شـرق قـاطع الطـيب لـيخـبـرنا بـالتـهـيؤ لـلـحركـة. كدتُ
أطير فرحاً عند سماعي النبأ; إذْ حدثتْ قبل سويعاتٍ مواجهة ال
تُـحـمـد عـقــبـاهـا مع ضـابط اخلـفـر أثــنـاء نـوبـة حـراسـتي; ألنَّهُ لم
يجـدني في موقع حراسة الدبابات; لقد سحرتني رواية »حارس
ــواصـلـة قـراءة في حـقـل الـشـوفـان ?«فـتـركتُ مــوقع احلـراسـة 
ـلجـأ مع جرعـات من اخلمر; صفـحاتـها عـلى ضوء فـانوس في ا
ـلـجأ وهـذا يـعـني الـتـقـصـيـر بـواجـبي; دخل ضـابط اخلـفـر إلى ا
والشـرر يتطايـر من عينـيه; قفزتُ حامال بـندقيـتي ألصرخ بوجههِ

باستهجانٍ: 
- قف; سرّ الليل…

 تـلـكَّـأَ بـالـرد; يـبدو أنَّ زعـيـقي أربـكهُ; سـحـبتُ أقـسـام الـرشَّـاشة
حـاولةٍ إلثبـات حرصي على الـواجب; كان الضـابط حديث عهدٍ
في اجلبـهات; إذْ وصلَ قبل أيامٍ من الكلية العسكرية; وهو يدركُ
مــاذا يـــعــني جــنــدي قــد فـي احلــرب; أجــاب بــعــد أنْ اســتــرد

أنفاسه: 
- أبعدْ الرشاشة وألعنْ الشيطان.

رَّة:    كرَّرتُ هتافي بغضبٍ هذه ا
- سرُّ الليل…

لمْ أتــردد حلــظـــة واحــدة من إطالق رصــاصــة فــوق رأسه; وأنــا
أصــيح مــرتـعــداً من الــغـضـب أمْ من الـسُــكــرة أم من اخلـوف ال

أدري:
-  أخبـرني بسـرّ الليل? وإالَّ أطـلقت الرصـاص على رأسك هذه

رَّة? ا
ب أنْ يـــدنــــو مـــني; حــــتى ال يــــســـتــــنـــشـق رائـــحـــة كـــنـتُ أجتـــنـَّ
»الـزحالوي ?«تـقهـقـر إِلى اخلـلف وغاب في دجـى اللـيل الـبارد

وهو يزبد ويرعد; تهديده الصارم طرد النشوة من رأسي: 
- الصباح رباح; أيها العريف الطائش.

لكنَّ أمـنيـته لم تتحـقق; رزمنـا حاجـياتنـا على عـجل فوق الـدبابة;
ا كنت الـوحيد ب جنود الكتـيبة مغتبطاً; فـلقد أنقذتني حركة ر
كتـيبتـنا إلى شـرق البصـرة من عقوبـةٍ وخيـمةٍ وحبسٍ أكـيد; أقبل
عركة; رتل الشـاحنات التي سـتحمل دبابـات الكتيـبة إِلى ارض ا
تسـلقت ظهر الـشاحنة بـدبابتي; وانطـلق الرتل عند الـفجر; شئت
اجلـلـوس في غـرفـة سـائق الـدبـابـة; لمْ اهـبـط للـجـلـوس مـع أفراد
الـطـائـفـة إِلى جـنب سـائق الـشاحـنـة في مـقـصـورته; كـنت أشرب
كؤوس الـعرق مـستـمتـعاً بـصوت فـيروز من آلـة تسـجيل صـغيرة

وت ينتظرني بعد ساعات; وفيروز تغرّد: حملتها معي; فا
- أعطني الناي وغني..

 مررنـا على قصـبات الشـافي والنشـوة والدير حـتى توقَّف الرتل
ألهــبط بــدبـابــتـي إِلى ســاتـر تــرابي والــوقـت غـروب; كــنتُ ثــمالً;
دفـعيـة بـقصفٍ عـنيفٍ ا ال اعـرفه; بـدأت ا والعـسكـر مـخبـوص 
ـتسـاقطـة كأنّي في على جـبهـةٍ أمامـنا; أبـصـرُ وميض الـقذائف ا
احتـفـالٍ ألعيـاد رأس الـسنـة; تـلك التـي نراهـا في الـتلـفـاز; حيث
مـهـرجـان األلـعاب الـنـاريـة في الـسـمـاء; الفـرق أن مـهـرجـان هذه
األلعـاب يحدث هذه الـلحظـة على األرض السـبخة وبشـظايا موت
حقـيـقيـة; تـواتر الـقـصف وازداد ضراوة; صـار جـسدي يـرتعش
هلـعاً برغم ثمالتي; لم أسعف نفسي باخلروج من الدبابة; فتدفَّق
اإلدرار عـلى سـروالي من الـفـزع; سـألت آمـر دبـابتي »صـبـاح«

 : البهرزي بشفت مرتعشت
- يــبـــدو أنــنـــا ســنـــدخل في مـــعــركــة

حامية?
أجابني بهلعٍ ملحوظ في نبرة صوتهِ: 
عتوه; وأنت مازلت - سـنحترق أيهـا ا

تسكر.

¡U¹“_« ÷ËdF  WH —_« vKŽ  UBM

X½d²½ù« Âu$ s “ w

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24.  Issue 7210 Tuesday 1/3/2022 الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7210  الثالثاء 27 من رجب 1443 هـ 1 من آذار (مارس) 2022م

©¥≤® »«u−²Ý≈

{ مــيالنــو (أ ف ب)  –حتــوّلت
أرصفـة ميالنو مـنصـات جديدة
لــعـروض األزيـاء خـالل أسـبـوع
ـوضـة إذ ال يـقـتـصـر اهـتـمـام ا
ـــــــــــــوضــــــــــــة عـــــــــــــشـــــــــــــاق ا
ـــصــورين  عــلى الــعــروض وا
احلـضــوريـة الـتي تـتـوالى مـنـذ
األربعـاء بل تستـنفر عـدساتهم
كذلك لدى مرور جنمات شبكات

التواصل االجتماعي.  
ومـا إن تــسـري شـائـعـة وصـول
إحـداهنّ ب احملـتـشـدين حتى
تـستـديـر الرؤوس كـلـها وتـتجه
األنـظــار في االجتـاه نـفـسه وال
تـــلـــبث عـــشـــرات الــهـــواتف أن
تـرتـفع بـتـوقـيـت واحـد اللـتـقاط

نشودة. الصورة ا
فــخالل عـرض فـرســاتـشي مـثالً
ئات من مساء اجلمعة جتمّع ا
ـــعـــجــــبـــ أمــــام احلـــواجـــز ا
ـــنــــصــــوبـــة أمـالً في الــــفـــوز ا
بـــصـــورة إلحــــدى مـــشــــاهـــيـــر
ـــكـن الـــتــــفـــاخـــر اإلنـــتــــرنت 
بنشـرها على شبـكات التواصل

االجتماعي.
وقال ريـكاردو كابـوبيـانكو (24
عــامـأً) الــذي جـاء مع صــديـقـته
إيرينا “لقد الحظنا للتو سيارة
ليموزين سوداء تصل لكننا لم
نـر شــيــئًـا (…) ولــيـسـت لـديــنـا

فكرة عما يحدث.”
واجــهت الــطــالــبــة األمــيــركــيـة
ســـارة بــــايــــلـــوت ( 22عــــامـــاً)
ـشـكـلـة احملـاطـة بـأصـدقـائـهـا ا
عينها وقالت “نحن نسخر من
أنــفـــســنــا ونــحـن نــنــظــر ”إلى

الوافدين.
وعـــنـــدمــا وصـــلت مـــجــمـــوعــة
جديـدة من الضـيوف كـانت تهمّ
بـدخـول الـعـرض سـألت إحـدى
الـــشــابــات “هل هـــؤالء مـــجــرد
أشــــخــــاص عــــاديــــ لــــديــــهم

دعوات?”
ـنـاسبـة عـرضاً وسـواء أكانت ا
لبرادا أو غوتشي أو مـوسكينو
أو مـــــــــاكـس مـــــــــارا أصـــــــــبح
ــنـــصــة اجلـــديــدة الـــرصــيـف ا
آلشــخــاص يــطـــمــحــون إلى أن
يـكـونـوا مـصـمــمـ ولـنـجـمـات
ــوضـــة عــلـى أنــســـتــغــرام أو ا
ـصورين الـ”فـاشـنـيـسـتاز ?”و
من كل أنـحـاء الـعالم مـعـظـمهم
ـــســـتـــقـــلـــ مـن الـــهـــواة أو ا

يلتقطون الصور لهم.
 مجهولون يشتهرونً 

ولـكن من هم هـؤالء األشـخـاص
الذين يـتسـابق احملتـشدون إلى
تـصــويــرهم? إنــهم بــحــسب مـا
أوضح آش مـحـمود ( 26عـاماً)
ـاكس مارا خـارج مـكـان عـرض 
“جنــوم أزيـاء عــلى إنـســتـغـرام

(…) وهـم فـي األصـل غــــــــــيـــــــــر
مـعـروفـ لـكـنـهم أصـبـحـوا من
شاهيـر. هكذا جتري األمور.” ا
ـصـورون الـهواة إلى ويـطـمح ا
أن تعيد الـ”فاشـنيـستاز ”نشر
الـصـور الـتي يـلـتـقـطـونـهـا لهنّ
ــا يــشـكّل عـلـى صـفــحــاتـهنّ 

دعاية كبيرة لهم. 
ومــا يــهم مـــصــوري الــرصــيف
هـؤالء ليـس ما تـرتـديه النـجـمة
وال جــــمــــالـــهــــا بل أن تــــكـــون

مشهورة.
ـصور احملـترف الـبالغ وشرح ا
 60عـــامــاً مـــاركـــو تـــاديــني أن
“صورة شخص غـير معروف ال
ـكن أن يـكون  . تـسـاوي شـيـئـاً
ذا جمال فائق لكن هذا ال يهم.”
خــــارج عــــرض “دولــــتـــــشه إيه
غابـانا ”اإليـطالـيـة يـرتدي جنم
اإلنتـرنت وعارض األزياء راهي

تـشادا الـذي يبـلغ عدد مـتابـعيه
عـــبــر إنــســـتــغــرام  أكـــثــر من
مليون سترة خـضراء وقميصاً
ذات يـاقـة مدورة فـوق بـنـطـلون
جـــيــنـــز أســود الـــلــون. وأشــار
لـوكـالـة فرانس بـرس إلى أنه ال
يعـرف من يـلتـقط صورته “لكن
عــنـــدمــا تــذهـب إلى الــعــروض
ـوسم تـبــدأ بـالـتـعـرف طــوال ا

على وجوههم.”
وأمام موقع عرض لفندي قالت
طالبـتا تصمـيم أزياء جاءتا من
ـرة ــتــحــدة إنــهــا ا الــواليـات ا
األولى تنتظران عند مدخل أحد
العروض. وأفادت النـيويوركية
تـايـلـور مـاي الـبـالـغـة  20عـاما
بــأنــهــا شــاهـدت “الــكــثــيــر من
األزيـاء الـغـريـبة ”في مـديـنـتـها
ـعـرفـة مـا هـو ولـديـهـا فـضــول 
الوضع عـليه في مـيالنو.  ولم

تـتـعـرف مـاي وصـديــقـتـهـا كـيـا
بـاتــرسـون ( 21عـامــاً) عـلى أيّ
من الــــوافـــــدين إلى الــــعــــرض.
وقالت باترسون إنـها وزميلتها
“في حــال ضــيـاع ”ولــكــنــهــمـا
ـشاهـير تـراهنـان على مـعـرفة ا
مـن خالل اهــــتـــــمــــام اآلخــــرين

بتصويرهم. 
وأمام عـرض فرسـاتشي  بدأت
صــرخـــات احلــشــد وحتـــركــاته
تـبـعاً لـوصـول الـضيـوف تُـتعب
ســـارة بــيــلــيــزولي ( 22عــامــاً)
وصـديـقـتـهـا بـاوال سـيـسـينـاتي
). وقـالت سارة “إنهم ( 21عامـاً
ـكـنـهم أن يـهـدأوا يـبـالـغـون  

قليالً.”
وتـــــخــــتـــــتـم عـــــروض األزيــــاء
الـــنـــســائـــيــة خلـــريف وشـــتــاء
 2023-2022االثـــــــــنــــــــــ في

ميالنو.

{ بــاريس (أ ف ب) ��–يـــتـــزايــد
اهـتــمـام الـشـركـات الــنـاشـئـة في
مـجـال الـتــكـنـولـوجـيـا بـالـصـحـة
الــــنــــســــائــــيــــة وتــــعــــنى هــــذه
ـسـمــاة اخـتـصـاراً ـؤســسـات ا ا
 femtechبـتلـبـية احـتـيـاجات لم
تــــــكـن حــــــتى اآلن تـــــــؤخــــــذ في
االعـتـبـار أو تــلـقى مـا يـكـفي من
االهـتـمـام ومــنـهـا مـثالً تـقـنـيـات
ـــتــابــعــة الـــدورة الــشــهــريــة أو
تــشــخــيص االنــتــبــاذ الــبــطــاني
الرحـمي.  وتـهـتم شـركة “التيس
مـــيــديـــكــال ”الـــواقــعـــة في لـــيل
شمالي فرنسا في عمليات ترميم
الـثدي لـلـنـساء الـلـواتي خـضعن
إلى اســتـئــصــال ثـديــهنّ بــسـبب
الـــســـرطـــان. وطـــوّرت الـــشـــركــة
الناشـئة الـتي أُسست عام 2017
غــــرســــة قــــادرة عـــــلى جتــــديــــد
األنــــــســـــــجـــــــة الــــــدهـــــــنـــــــيــــــة
لــلـمــريــضـة.  ويــقــول جـولــيـان
بايان وهو أحد مؤسسي الشركة
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{ بــويــنــوس ايــرس (أ ف ب) –
توفـي السـبت في بـويـنس آيرس
عن  88عـامــأً الـرسـام والــنـحـات
األرجـنـتــيـني أنـطـونــيـو سـيـغي
وفـق مـــا أفــــادت مــــصــــادر عـــدة
مـقـربـة مـن الـراحل الـذي يـعـتـبـر
أحـد أبــرز الـفــنـانـ في أمــيـركـا
الالتينية. وترك أنـطونيو سيغي
وراءه رصيـداً غنـياً من الـلوحات
طبوعـات احلجريـة والنقوش وا
الــتي تـتــسم بـاحلــنـ والــطـابع
الشعري وتعبّر عن نظرة ساخرة
إلى اجملـتـمع غـالـبـاً مـا حـضرت
فيهـا شخصـيات رجال يـعتمرون

القبعات.  
وكان الفنان الذي أقام في فرنسا
مـنــذ سـتـيـنـات الــقـرن الـعـشـرين
مـــــــــوجـــــــــوداً مـع زوجـــــــــتـه في
األرجنت لدى وفاته بحسب ما
أبــلغ مــصـدر فـي وزارة الـثــقــافـة
الـفـرنـسـيـة وكـالـة فـرانس بـرس.
ونقلت صحيفة “ال ناسيون ”عن

مـــقــربــ مـن أســرة ســـيــغي أنه
توفي بسكتة قلبية بعد خضوعه
جلـراحــة في الــورك.وأقـيم نــحـو
 200مــــعــــرض فــــردي ألعــــمــــال
ـسـيرة أنـطـونيـو سـيـغي خالل ا

ـولود في 11 الـطـويلـة لـلـفـنـان ا
كانـون الثاني 1934في كوردوبا
الواقـعة عـلى بعد  700كيلـومتر

إلى الغرب من بوينس آيرس.
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{ إيـش ســــــــــــــــور ألــــــــــــــــزيـت
(لــــوكـــســــمـــبـــورغ) (أ ف ب) –
احتـفلت مديـنة تـشكّل جزءاً من
حــــــــوض الـــــــــتـــــــــعـــــــــديـن في
لوكسمبورغ الـسبت باختيارها
عاصمة الثقافة األوروبية لسنة
 ?2022وهـــو لـــقب يـــرمـــز إلى
نـهــضـتــهـا بــعـد أزمــة صـنــاعـة
الــصـــلب ويــتـــضــمن بـــرنــامج
الــنـشـاطـات حـفالت مـوسـيـقـيـة
عــــلـى عــــمق  100مـــــتــــر حتت
األرض ومــتــحــفـاً فـي مــصــهـر

كبير. 
ـفوضـية وافتـتح نـائب رئيس ا
األوروبــــيــــة مــــارغــــاريــــتــــيس
شـيــنـاس ووزيــرة الــثـقــافـة في
لــوكــسـمــبــورغ ســام تــانــسـون
فعاليات برنامج “إيش ”2022
الـذي تـنظـمه مـديـنـة إيش سور
ألزيت الـواقعـة في جنـوب غرب

الدوقية الكبرى.
ويتضمن الـبرنامج نحو 2000

نــــــــشـــــــاط حــــــــتـى كــــــــانـــــــون
األول/ديــســـمــبـــر يــؤمل في أن
جتـذب نــصف مـلـيـون زائـر إلى
ثـاني أكـبــر مـدن لـوكــسـمـبـورغ
وكل أنــحــاء حــوض الـتــعــدين
ومــنـــهــا اجلــزء الــفـــرنــسي من
لورين. وتشارك في العملية 11
بلـدية في لـوكسـمبـورغ وثماني
في فــرنـــســا. وكــانـت صــنــاعــة

الــــصـــلب “الــــقـــوة الــــدافــــعـــة
القتصاد ”لوكسبورغ على مدى
ـــــــــــؤرخ دونـي قـــــــــــرن وفــق ا
سـكــوتــو بـفــضل مــنــاجم خـام
ـــســمى “مـــيـــنــيت” احلـــديـــد ا
بـاللـغة احملـليـة وهي التـسمـية
الـتي أطــلــقت أيـضــاً عــلى هـذه
ــنـطـقـة.  وشــهـدت إيش سـور ا
ألــزيت الـتي تـوصف بــعـاصـمـة
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{  بـــــيــــروت (أ ف ب)  –ألـــــغت
ـغـنـيـة الـلـبـنـانـيـة هـبـة طـوجي ا
حفـلـت مـوسيـقـيتـ كان مـقررا
ـقـبل مع أن حتـيـيــهـمـا الـشــهـر ا
ـــــوســــيــــقـي أســــامــــة ــــؤلف ا ا
الرحباني في العـاصمة السورية
دمــشق في قــرار عــزته الـفــنــانـة
الـــشــــابـــة إلى “الــــتـــشــــنـــجـــات
اإلقليمية الكبيرة ”وإقحامها في
جـدل ”ال عالقــة “صــراعــات ”و”
لــــهـــا بـه.وقـــد تـــعــــرض طـــوجي
والــــرحـــبـــاني فـي األســـبـــوعـــ
ـاضـيـ النـتـقـادات شديـدة من ا
حــقــوقـيــ ومــعــارضـ لــنــظـام
احلـــكم فـي ســوريـــا إذ اعـــتـــبــر
الـبـعض أن تـقـد احلـفـلتـ في
دار أوبـــرا دمــــشق الـــتـي حتـــمل
رسمـيا اسم “دار األسد لـلـثقـافة
ثابة “التطبيع” والفنون ”هو 
مع النـظام الـسوري. كـما وُجهت
لـلـفـنــانَـ الـلـبـنـانـيَّـ اتـهـامـات
“بـخـيـانـة دم الـشـعب الـسـوري”
و”الــرقص عــلى جــثــثه . وقـالت
ـغـنـيــة الـلـبـنـانـيـة الـبـالـغـة 34 ا
عاما في رسـالة مصوّرة نـشرتها
عـبــر حـسـابــهـا عـلى إنــسـتـغـرام
مسـاء السبت “كنت سعـيدة قبل
أيـــــــام بـــــــاإلعـالن عـن تـــــــاريخ”
قبل احلفـلت في  9و 10آذار ا
لــــكن “فـــــوجــــئت بـــــأن وســــائل
وصـحـفـا كــثـيـرة تـنـاولت احلـفل
وسـمحت لـنـفـسهـا بـإقـحامي في
صـــراعـــات ودهــالـــيـــز وجــدل لم
أخـــــــتـــــــره وال عـالقـــــــة لـي به.”
ــقـــطع وأوضـــحت طـــوجي فـي ا
الـذي اســتـمـر نــحـو ثالث دقـائق
“تـــشــاورت مع فـــريــقـي وقــررنــا
سـويـاً أنّ الظـروف احلـالـيـة غـير
منـاسـبة لـتقـد هـذه احلفـلة في
ســوريـا ”مــضــيــفـة “بـســبب كل

الــتـــشـــنـــجـــات الـــتي تـــمــســـني
شخصيا أو التشنجات اإلقليمية
الــكــبــيــرة ســنُــضـــطــر لــتــأجــيل
احلـــفل ”إلى ح “الـــلــــقـــاء في
ظروف أفضل.”وختمت رسالتها
بالـقول “أعدكم أن نـلـتقـي قريـبا
وأتــمــنى أن تــتـفــهــمــوا قـراري”
و”ستظل لـغتي هي احلب والفن
واإلنسـانيـة. وجاءت تـصريـحات
ـغـنـيــة الـلـبـنـانـيـة بـعـيـد إعالن ا
ي” شــــــركـــــة “شــــــمـس أكــــــاد
ـنـظـمـة لـلـحـدث أنـها الـسـوريـة ا
تبلـغت بقرار طـوجي والرحباني
ـفــاجئ ”بـ”االنــســحـاب ”من “ا
احلدث “بـدون أسـبـاب واضـحـة
ومقـنعة .”وأضاف بـيان الـشركة
ـــنـــظـــمــة “شــمس الـــســـوريـــة ا
ـي تـــأسف وتـــســـتـــغـــرب أكـــاد
انـســحـاب الـرحــبـاني وطـوجي”
و”تـؤكــد الـتــزامـهـا بــإعـادة ثـمن
بـاعة كامالً بدون أي البطـاقات ا

تأخـير .”وكان اإلعالن عن إقـامة
احلـــفــلــتـــ أثــار اهــتـــمــامــا في
ســـــوريـــــا إذ أظـــــهـــــرت صـــــور
انـــتــــشـــرت عــــبـــر الــــشـــبــــكـــات
االجـتمـاعـية هـذا الـشهـر طـابوراً
ألشــخـــاص يــقـــفــون بـــانــتـــظــار
احلصـول علـى بطـاقات حلـضور
احلــفـلــة رغم أن سـعــر الـتــذكـرة
قارب مـتوسط الـرواتب الشـهرية
وظفي القطاع احلكومي. ووجّه
صحافيون وناشطون معارضون
لـلـنظـام الـسـوري خـصـوصا من
السوري واللبـناني انتقادات
قويـة عبـر الشـبكـات االجتـماعـية
ووســـــائـل إعالمــــــيـــــة رفــــــضـــــا
لـلـحـفـلـتـ في بـلـد يـشـهـد حـربا
دامــيـــة مــنـــذ أحــد عـــشــر عـــامــا
ــقـــتل نــحـــو نــصف تـــســبـــبت 
الي ملـيون شـخص وتهـجيـر ا

وتدمير البنى التحتية.
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 2020وأيـار 2021مـا مـعـدّله  10,8 طـلـبـيـات يـومـيـاً
لواليـة تـكسـاس قـبل بـدء الـعمل بـهـذا الـقانـون اجلـديد.
أمـا في األسـبـوع الـذي أعـقب تـطـبـيق الـقـانـون فـتـلقت
. وفـي األسـابـيع الـثالثــة الـتـالـيـة  137,7طـلــبـاً يـومـيـاً
أصـبحت الـشـركة تـتـلقى  37,1 طـلـباً يـومـياً أي 3,4
رجـعية. وفي الـربع التالي (من مرات أكـثر من الفـترة ا
تـشــرين األول إلى كـانـون األول2021   كـانت ال تـزال
تـلـبي  29,5 طـلبـاً يـومـيـاً بـزيـادة مـقـدارها  173 في
ــئـــة وهــو رقم يـــفــوق عــدد الـــطــلــبـــات من الــواليــات ا
األمـيـركــيـة األخـرى. وكــان مـعـهـد “غـوتــمـاشـر ”الـذي
يــنــشط دفــاعـاً عن اإلجــهــاض أشــار اخلـمــيس إلى أن
حـبـوب االجهـاض أصـبـحت عام  2020 لـلـمرة األولى
عـتمدة في أكثـر من نصف حاالت اإلجهاض الوسـيلة ا

ئة). تحدة ( 54في ا في الواليات ا

ــتــحــدة) (أ ف ب)  –بــيّــنت { هــيــوســ (الــواليــات ا
دراسة نـشرت اجلمعة أن الطـلب على حبوب االجهاض
ــتـــحـــدة ازداد ثالثــة ـــرســـلــة مـن خــارج الـــواليـــات ا ا
أضـعــاف في واليـة تـكـسـاس األمــيـركـيـة بـعـد األول من
أيـلـول عـندمـا حـدت سلـطـاتـها بـشـكل كـبيـر من إمـكان
اللـجـوء اإلجـهاض. وحتـظـر هـذه الواليـة اجلـنـوبيـة مـنذ
األول من أيـلـول عـمـلـيــات اإلجـهـاض حـتى في حـاالت
االغتـصـاب أو سفـاح القـربى ما إن يـصبح نـبض قلب
اجلنـ مسـمـوعا بـعد حـوالى ستـة أسابـيع من احلمل
عنـدما ال تكون معظم النسـاء على علم باحلمل. واستند
مقـال نشر اجلمـعة في مجلـة اجلمعيـة الطبيـة األميركية
إلى أرقـام من شـركـة  Aid Accessالـنـمـسـويـة التي
توفر حبوب أدوية اإلجهاض الطبي للنساء في الواليات
ـتــحـدة. وكـانت الـشـركـة تـخـصص بـ تـشـرين األول ا

ـصـطـلح وتـنـضـوي ضـمن هـذا ا
ؤسـسـات التي طـوّرت تـقنـيات ا

رأة. ترمي إلى حتس صحة ا
ــقـــدّمــة من ومن بـــ احلــلـــول ا
ــثـال ــؤســسـات عــلى ســبــيل ا ا
أدوات تشـخيصـية وحتـديداً تلك

نهاية العام. وتمثّل هذه الطريقة
حــلّــاً من حــلــول تــوفّــرهــا سـوق
 femtechالـــــنـــــاشـــــئـــــة وهـــــو
ـــزج بـــ كــلـــمــتي مـــصـــطــلح 
) ”female“أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثـــى)
و) ”technology”تـكنـولـوجـيا).

“نــقــدم بـــديالً عن زرع حــشــوات
الـســيـلـيــكـون يـتـمــثل في غـرسـة
ثالثــيـة األبــعـاد تــسـتــخـدم مـادة
عـــضــويــة قــابــلـــة لالمــتــصــاص
بالكامل ?”متوقعـاً إجراء جتربة
سريرية على هذه التقنية بحلول

الــتي تــشـخّـص مـرض االنــتــبـاذ
البطاني الرحمي. وطوّرت شركة
ـــؤســـســـهــا  Ziwigالـــنـــاشـــئــة 
ورئـيــسـهـا رجل األعــمـال يـحـيى
يـر اختبـارا عبر الـلعـاب يتيح ا
ــبــكــر عن كل أشــكــال الــكــشـف ا
االنـتـبـاذ الـبـطـاني الـرحمـي لدى
الــنــســـاء الــلــواتي يــتــنــقــلن من
طــبـيب إلى آخــر بــاسـتــمـرار من

دون تشخيص دقيق لوضعهن.
ويعتمد هذا االختـبار على تقنية
الـــتــــســـلــــسل عــــالي الـــســــرعـــة
ويـسـتخـدم الـذكـاء االصـطـناعي.
أنـــشــأت  Ziwigكـــذلك مـــنـــصــة
ــرضى تـطـوّر حـاالتـهم لـيـتـابع ا
ــيـر “جنـري عــلــيــهـا.  ويــقــول ا
مناقشـات مع السلطـات الصحية
في فـرنــسـا ”مـشــيـراً إلى وجـود
ــــســـتـــوى الـــعـــام “وعـي عـــلى ا
بـفــضل نـشـاط اجلـمــعـيـات الـتي

رضى. تُعنى با
l u*« vKŽ d³)« WOIÐ

ـــــواً “األراضـي احلـــــمـــــراء ”
ـنجمي سكـانياً بـفعل الـنشاط ا
ــقـيـمـ فـيـهـا إذ ارتــفع عـدد ا

فيها من ألـفَي نسمة عام 1870
إلى  30ألـفـاً عام  1930قبل أن
تـــتــــســـبب بـــنـــزف بـــشـــري في
السبعينات. وفي العام ?1974
كــــــان إنــــــتــــــاج الـــــصــــــلـب في
لوكسمبـورغ الذي يتم تصديره
ثل ربع إلى كل أنحاء الـعالم 
الــثـــروة الـــوطـــنـــيـــة ويــشـــكل
ـئة من الـعـامـلـون فيه  16في ا

. السكان النشط
وأمل رئـيس بلـديـة إيش جورج
مـيـشو في حـديث إلى صـحـيـفة
“لـو كوتـيـديان ”احمللـية في أن
تساهم نشاطات “إيش ”2022
في إبـــــراز “الـــــوجه اجلـــــديــــد
ـــيــــنـــيـت الـــتي غــــلـــبـت عـــلى
ـــصـــاهــر صـــورتـــهـــا طـــويـالً ا

والغبار والعرق.”
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