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إلى صديقي الراحل عزيز السيد جاسم
للناصرية..

كُلَّما ابتعدَتْ تَبعنا وعدَها..
فَتُقيمُ فينا

تتسلَّلُ األحالمُ من غدِها إلينا..
كانَ يوقِظُ ما غفا منها..

ويدفَعُ غَفلَةً عنها ..
ويسألُها..

اذا ال أرى القمرَ الذي ودَّعتَ .. ثانيةً ..
أكُنتِ معي وقد علَّمتُهُ أنْ ال يغيبَ..
وأن يُعيدَ إلى الكتابةِ ما استعارَ..

.. بالضياءِ لوَّنةِ اجلميلةِ من الفضاءات ا
للناصريَّةِ..

.. كانَ موعِدُنا لنبدأَ أوَّلَ اخلطواتِ
.. الحِمُ تتبعُنا ا

.. وهو ينقُلُها إلى زمنِ الكتابَةِ
.. بعدَ أنْ شاخَ الرجالُ اجلوفُ

في زمن اخلطابةِ ..

مَنْ جتلببَ بالقَتادِ..
ومنْ تدثَّرَ بالرمادْ

.  .  .  .  .  .
رأى البالدَ على شفا ليلٍ سيأتي..

مَنْ سيدفعُ ليلَها اآلتي.. 
.. أرادَ

وما جرى في حلظَةٍ سوداء .. ليس كما أرادْ
.. تغدو . . . . . . تتمرَّدُ األحالمُ
كلُّ كابوسٍ سيدخلُ في حِدادْ

وكلّ ما خبأتهُ من أسرارها.. صحف مُراوِغَة..
.. يَضجُّ خزينُها بغرائبِ األخبارِ

يُدرِكُها احملبّونَ القُدامى..
في انتظار وعودِها األولى..

كَبُرنا..
في انتظارِ وعودِها األولى..

تشرَّدنا 
ومُتنا..

في انتظار وعودها األولى......?
سنبقى

زيباري في تدوينة  (مسجدي اعلن
ان قــصف من مـــحـــافــظـــة كــربـالء 
اربـيل ال عالقة لـه بسـيـادة الـعراق
واعتقد انه بحاجة الى الدخول في
دورة دبـلــومـاســيـة و قـانــونـيـة في
القانـون الدولي والعالقـات الدولية
وعالقـات حـسن اجلـوار واالحـترام
ــــتـــبـــادل بـــ الـــدول) عـــلى حـــد ا
وقف متـسائالً (هل هـذا ا تعـبيـره 
ـزيـد من الـتـصـعـيد و جـعل بـدايـة 
العـراق ساحة لـتصـفية احلـسابات
بـــدل من الــتـــصــدي الســـرائــيل في
سوريا و لبنان و غزة اجلريحة?). 
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نـــعت االوســــاط الـــســـيـــاســـيـــة
والشـعـبيـة  السـياسي الـعراقي
الـــشـــريف عـــلي بن احلـــســـ 
مــؤكــدة ان الــراحل كــان صــوتـاً
مـــخــــلـــصــــاً من خالل مــــواقـــفه
الـــوطـــنـــيــة الـــداعـــمـــة لـــوحــدة
وسـيادة الـعـراق طوال مـسـيرته
ـقــراطـيــة. وتـوفي من أجل الــد
ابـن احلــــــســــــ اول امـس  في
العاصمة االردنية عمان عن عمر
نـاهـز  66 عـامــاً. والـراحل هـو
ــلك فــيـصل الــثـاني ابن خــالـة ا
وأقــرب أفــراد الــعـائــلــة الــذكـور
الـيه وجـده علي كـان أمـيـر مـكة
إلى عام 1908 ووالدته األميرة
ــــلك عــــلي بن بــــديـــعــــة بــــنت ا
ـلك فيصل احلس وهي خـالة ا
الثاني.ولد في بغداد عام 1956
ــنــفى بـــ لــبــنــان ونــشــأ فـي ا
وبـريـطـانـيـا وهـو أصـغـر أبـنـاء
األمــيــرة بــديــعـــة.  حــصل عــلى
شــهـادة الــدراسـة الــثـانــويـة من
مـدرســة بــرمــانــا الــثــانـويــة في
لــبـــنـــان و الــبـــكــالـــوريــوس في
االقتـصاد من جـامعـة نوتـنغـهام
ــــاجــــســــتــــيــــر في وشــــهــــادة ا
االقتصاد من جـامعة إسكس في
تـحدة .  اسس الراحل ملـكة ا ا
لـكـية في احلـركة الـدسـتوريـة ا
العـراق وسبق ان عـمل سنوات
طـــــــــويــــــــــلــــــــــة مـن اجـل إحالل
ـقـراطيـة  معـارضا لـلنـظام الد

السـابقـو حريـصا علـى استقالل
الــقــرار الــوطـنـي عن الــتـدخالت
اخلارجية وإشاعة مباد العمل
الـــــــدســــــتــــــوري واعـالء شــــــأن
ــواطـنــة. قـضى  ابن احلــسـ ا

شطرا من حـياته في بريـطانيا 
واعلن مـرارا انه يحـتفظ بـجواز
ــتــلك ســفــر عــراقي نـــافــذ وال 
اجلــنـسـيـة الـبــريـطـانـيـة  وكـان
عضوا في جلنة قيادية خماسية
ضـــــمت ابـــــرز قـــــيـــــادات قــــوى
عـارضة في مـؤتمـر لنـدن قبيل ا
ـتحـدة للـعراق  غزو الـواليات ا
لــكـــنه لـم يــتـــســـلم أي مـــنــصب
تـعاقـبة رسمي في احلـكومـات ا
ذات الــــطــــابع الــــديــــني بــــرغم
جـهات سـياسـية كـثـيرة رشـحته
لـشـغل حـقيـبـة اخلـارجيـة. فـيـما
عـزت الرئـاسـات الـثالث  بـوفاة

 . ابن احلس
وقـال رئـيـس اجلـمـهـوريـة بـرهم
صــــــالح فـي تـــــغــــــريـــــدة عــــــلى
تويتر(بـحزن والم بالغ تـلقينا
ـلكـية نـبأ وفـاة سـليل الـعـائلـة ا
الـهـاشمـيـة مـستـذكـرين مـواقفه
الـــوطـــنـــيــة ومـــســـاهـــمـــاته في
مــــخــــتـــلـف مـــراحـل الـــنــــضـــال
للخالص من االستـبداد والدفاع
عن حقوق الـشعب). من جانبه 
قـــال رئــــيس مــــجــــلس الـــوزراء
مـصـطـفى الـكـاظـمي في تـغـريدة
عـــلى تــــويـــتـــر(نـــعـــزي األســـرة
الــهـاشـمـيــة بـوفـاة الـشــخـصـيـة
الوطنـية البـارزة  راعي احلركة

ــلـكــيـة الــدسـتــوريـة). بـدوره  ا
كــتـب رئــيـس مــجـــلس الـــنــواب
محمد احللبوسي  تغريدة على
تــويـــتــر قـــال فــيـــهــا (رحـم الــله
الراحـل فقـد كان صـوتـاً عراقـياً
مــخــلــصــاً من خالل مــــــــواقــفه
الـــوطـــنـــيــة الـــداعـــمـــة لـــوحــدة
وسـيادة الـعـراق طوال مـسـيرته
الــــــــنـــــــــضــــــــالــــــــيــــــــة مـن أجل

قراطـــية ).  الد
وعــزى رئــيـس حــكــومـــة إقــلــيم
كـردسـتـان مـسـرور الـبـارزاني 
ـلـكـيـة بـرحــيل رئـيس احلـركــة ا
الـدسـتوريـة الـعـراقـيـة. وقال في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس
(تلقينا ببالغ احلزن واألسى نبأ
ـلــكــيـة رحــيل رئــيس احلــركــة ا
الــــدســـــتـــــوريــــة الـــــعــــراقـــــيــــة
والشخصية السـياسية الوطنية

 وإذ نـتـقــدم بـخـالص الـتـعـازي
ــــواســـاة إلى أســـرة وعـــظـــيم ا
الــفــقـــيــد وذويه فــإنـــنــا نــدعــو
الــبــاري عــزّ وجـلّ أن يــتــغــمــده
بواسع رحمته وغـفرانه ويدخله
فــسـيح جــنـاتـه وأن يـلــهم أهـله
وزمالءه ومــــحــــبــــيـه الــــصــــبـــر
والـسـلــوان). وقـدم نـائب رئـيس
ـان حاكم الزامـلي التعازي البر
لعـائلة الـفقـيد. وقال في تـغريدة
عـلى تــويــتــر (نـتــقــدم بــخـالص
تــعـازيــنــا بــوفــاة بـن احلــسـ

رئـــيس احلـــركــة الـــدســـتـــوريــة
لكية العراقية هذه الشخصية ا
الـهــاشـمـيـة الـوطـنـيـة اخملـلـصـة
بـحب بـلـده الـعـراق والـعـراقـي
ـدافع الـشـجـاع عن الـتـجـربـة وا
قـراطية لـبلدنـا). كما اعرب الد
ان الـنـائب الثـاني لـرئـيس الـبـر
بوفـاة راعي شـاخـوان عـبـداللـه 
لـكية الدسـتورية.وذكر احلركة ا
فـي بــيـــان امس (بـــبـــالغ احلــزن
واألسـى وبــــقـــــلـــــوب صـــــابــــرة
ومــؤمــنــة بــقــضــاء الــله وقــدره
تـلـقــيـنــا نـبـأ وفــاة الـشـخــصـيـة
راعي احلـركة العـراقـية الـبارزة 
ـلـكـيـة الـدسـتـوريـة الـذي عرف ا
واقفه الثابتة والوطنية خالل
مـــدة عــمــله الـــســيــاسي). وراى
رئــيـس ائــتالف الــوطــنــيــة ايـاد
عالوي في بـيان تـلـقته (الـزمان)
امس ان (الـعـراق افتـقـد بـرحيال
احـــــد رجـــــاالت بن احلــــــســـــ 

احلكمة و االعتدال). 
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أراضـــــيــــهم لـالعــــتــــداء عــــلى دول
اجلوار حـسب مـا أقره الـدسـتور).
وعاودت إيـران اول امس التـحذير
من أنــــهـــــا لن تـــــتــــســـــاهل مع أي
تـهـديـدات مـصـدرهـا الـعـراق وذلك
بـــــعـــــد إعالن احلـــــرس الـــــثـــــوري
اسـتــهـدافه بـصــواريخ بـالـيــسـتـيـة
مــــواقع في اربــــيل. فـــيــــمـــا طـــالب
ــقـراطي الـقــيـادي في احلــزب الـد
الــكــردســتـانـي هـوشــيــار زيــبـاري
الـسفـيـر اإليرانـي لدى بـغـداد إيرج
مـسـجـدي مـا وصفـه االنخـراط في
دورة دبلـوماسـية وقـانونـية.  وقال

كمال اغا ونايف الشمري). واجرى
رئـــيس حتــــالف الـــنــــصـــر حـــيـــدر
ـة هاتـفيـة مع رئيس مـكا العـبادي 
ـقـراطي الـكـردسـتـاني احلـزب الـد
مسعود البارزاني  للتباحث بشأن
األوضــــاع احلــــالـــيــــة واإلنــــســـداد
الــســـيــاسـي. وقــال بـــيــان تـــلـــقــته
(الـزمـان) امس ان (اجلــانـبـ اكـدا
طلق خالل االتصال على  الرفض ا
ا تـعـرضت أربـيل من اعـتداء وإن
سـيــادة الـعــراق واحـدة ال تــتـجـزأ
والــعــراقــيــون مــلــتــزمــون بــحــسن
اجلـيرة وعـدم الـسـماح بـاسـتـخدام

نـتخـب الوطـني أنور مـؤيـد تأهل امس الى دور 16 بعـد فوزه عـلى نـظيـره اإليراني فـي بطـولة الـعراق q¼Qð∫ العب ا
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). وقـرر مــجـلس مــنـازل لــلـمــدنـيــ
الــنــواب في وقـت ســابق تــشــكــيل
جلنـة تـقصي حـقائق لـلـتحـقيق في
االعــــــــتــــــــداء الــــــــصــــــــاروخـي في
اربيل.وذكر بيان تـلقته (الزمان) ان
(اعــضــاء جلـنــة تــقــصي احلــقـائق
ـكـلــفـة بـالـتــحـقـيق في الــنـيـابـيــة ا
االعــتــداء الـصــاروخي عــلى اربــيل
ــوجــودة حــالــيــا في احملــافــظـة وا
تــــتـــألف من الـــزامــــلي  والـــنـــائب
ـان شـاخـوان الـثـاني لـرئـيس الـبـر
عــــبــــد الــــلـه والــــنــــواب عــــطــــوان
العـطواني وعـباس الـزاملي وهر

ان (هـذه الــهـجـمـات ضــد الـسـيـادة
الـــعـــراقـــيــة ونـــحن مـع اســتـــقالل
القرار والسيادة) وأضاف أن (هذا
ـكـان مـدنــيـاً ولـيس عـسـكـريـاً وال ا
يـوجــد فـيـه أي اجـنــبي) وتـابع ان
ـدنــيـ (الــصـواريخ اســتـهــدفت ا

ونــنـتـظــر نـتــائج حتـقــيق الـلــجـنـة
الــعــلــيــا في احلــكــومــة االحتــاديـة
بــــشـــأن االعـــتــــداء) ولـــفت الى ان
(االقــلــيـم لــيس لــديه مــا يــخــفــيه 
ونـدعـو طـهـران لـلـمـشـاركـة بـلـجـنة
تــقــصـي احلــقــائق لــلــتــأكــد من ان
ـوقع الـذي جـرى اسـتـهدافـه هو  ا

االقلـيم ريبـراحمـد خالـد عقب تـفقد
مــوقع االعــتــداء الـصــاروخي امس
انه (عـلى دول اجلــوار أن تـفـهم أن
مـفـتوح الـعـراق ال يـهـددهـا بل هـو 
أمــــامــــهـم من أجل االســـــتــــثــــمــــار
والــــــعــــــمـل) واضــــــاف (نـــــــرفض
اســــــتــــــهــــــداف أي عــــــراقـي داخل
ـان موقف اراضيه وسـيـكون لـلـبر
واضح بصدد ذلك). من جـانبه اكد
خـالد ان (رئـيس الـوزراء مـصـطفى
الكاظمـي ووزيرا الداخلـية والدفاع
ــوقع الــذي اســتــهــدف تــفـــقــدوا ا
بالصـواريخ في اربيل) واشار الى
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دعـا اقـلـيم كـردسـتـان  طـهـران الى
ـشـاركـة بـلـجـنـة تقـصـي احلقـائق ا
بـشــأن قـصــفـهـا الــصـاروخي الـذي
دنـي في اربيل استـهدف منـازل ا
 مــؤكـدا ان االقــلـيم لــيس لــديه مـا
ــان يــخـــفـــيه فـــيــمـــا اشـــار الــبـــر
االحتــادي الى ان الــعــراق ال يــهـدد
جــــيـــرانـه  ونـــرفض اســــتـــهـــداف
. وقــال نـائب ــواطــنـ االمــنــيــ ا
ـان حاكم الزاملي خالل رئيس البر
مــؤتـمــر مــشـتــرك مع وزيــر داخـلي
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شاركـة ابنـاء احملافظـة  مراسـيم عيد نـدائيـون في  محافـظة مـيسـان و  أحيا الـصابـئة ا
اخلليـقة  (البـرونايا) الذي يـستمـر خمسة أيـام ويقام في مـعابد الطـائفة في عـموم العراق
وتقام فـيه طقـوس الصبـاغة والتـعميـد وتوزيع الطـعام وتـبادل التـهاني.وقال رئـيس مجلس
شؤون الصـابئـة في ميسـان ناظم عـودة لـ(الزمان) إن (األيـام اخلمـسة مخـصصـة للتـعبد
عبد ويشترك فيها أبنـاء الديانة صغارا وكبارا وتقام بحضور والطهـارة وتقام في داخل ا
ـــشــايخ ورجــال الـــدين وكــذلك أبــنـــاء األديــان والــطــوائـف األخــرى من أهــالي عــدد من ا
ـنـدائيـون في مـيسـان يقـيـمون األعـيـاد في معـبدهم احملـافظـة) مـشيـرا الى إن (الـصابـئة ا
ـشاركـ في إحـيـاء هذه ـاجديـة وان أعـداد ا ـطل عـلى نـهر دجـلـة في مـنطـقـة ا الـوحـيد ا
األعـياد تـراجع بـسبب هـجـرة الكـثيـر من أبـناء الـطائـفـة إلى خارج الـبالد نـتيـجة الـظروف
ـقيـم في مـيسـان من عشرة آالف عـيشيـة واألمنـية وبـان ذلك جلـيا من تـراجع أعداد ا ا
ـعبد لتشارك الـصابئة بهذة إلى  1500صابئـي) يذكر ان وفوداً حكومـية ومحلية زرات ا

ناسبة . ا

(الــزمـان) امس ان (قــرار رئــاسـة
الوزراء واالمانة العامة في الغاء
الـرسـوم الكـمـركـيـة ورفع احلـظر
ــواد الــغــذائــيــة عن اســتــيــراد ا
واالسـتهـالكيـة والـبـنـاء واالدوية
يـــعـــد قـــراراً وطـــنــيـــاً من شـــأنه
الـنـهـوض بـالـقـطـاع االقـتـصـادي
والـتـجـاري وانـخـفـاض االسـعـار
ـعــيـشـة وحتــسـ مـســتـويــات ا
لالســـر) داعــــيـــاً الـــعــــمـــلـــيـــات

ـواجـهـة األزمة أمـوال الـطـوار 
( واطـن االقتـصـادية وخـدمـة ا
ومـــــــــــضـى الـى الـــــــــــقـــــــــــول ان
(االســـتــخـــدام الـــرشــيـــد ألمــوال
الـــطـــوار مـــكن احلـــكـــومـــة من
ـدة مـواجـهـة الــتـحـديـات خالل ا
اضية) مبـينا أن (اجمللس قرر ا
تمديد تصفيـر الرسوم اجلمركية
ـدة ثالثة عـلى الـسلع الـغـذائـيـة 

أشهر) واستطرد بالقول أنه (
ـــــؤســـــســــات إلـــــزام جـــــمــــيـع ا
احلـــكـــومـــيـــة بـــتـــســـلـــيم وزارة
ــطـلـوبـة الـتــخـطـيط الــبـيـانـات ا
إلجناز مـشروع الـرقم الوظـيفي)
واشـار الى ان (اجلـلـسـة شـهـدت
الـتـصـويت عـلى مـشـروع ألتـمـتة
عــــمل أمــــانــــة بــــغــــداد بــــهــــدف
اســتــحــصــال األمــوال بــطــريــقـة
دقـيـقة). فـيـمـا دعت غـرفـة جتارة
اجلـــهـــات االمــنـــيــة الى بـــغــداد 
تــســهـيل مــهــمـة نــقل الــبــضـائع
ـلغـاة عـنـها الـرسـوم الـكمـركـية ا
ـرفع عـنـهـا حـظـر االسـتـيـراد. وا
وقــــال رئــــيس الــــغـــرفــــة فـــراس
احلــمـدانـي ان  في بــيـان تــلــقـته
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ــا دعت الــيه وزارة اســتــجـــابــة 
الــعـمل والــشــؤون االجـتــمـاعــيـة
ونشـرته (الـزمان) في عـدد سابق
قـــرر مــجـــلس الــوزراء  شـــمــول
نـحـة الـطوار ـتـفـرغ  ـع ا ا
ـــواجـــهــة ضـــغط الـــتي اقـــرهـــا 
ارتـفاع االسـعـار وسـد متـطـلـبات
ــتـحـدث بـأسم ـعــيـشـة. وقـال ا ا
اجملـــــــلـس حــــــسـن نــــــاظـم خالل
مؤتـمره الـصحفـي االسبوعي ان
(اجملـلس ناقش الـتـحـديـات التي
تـواجه احلـكـومة بـيـنـهـا ارتـفاع
األســعــار) وأشــار إلى أن (تــمت
تـقـاعدين وافـقـة على شـمـول ا ا
الـذين رواتـبهم  500 ألف ديـنار
ــتــفــرغ ــعـــ ا أو أقل وكـــذلك ا
) وتــابع ان ـــنـــحــة الـــطـــوار
(احلرب الروسية األوكرانية أدت
ومستمرون إلى ارتفاع األسعـار 
بــإجـــراءات تــخــفــيف تــداعــيــات
األزمة االقتصـادية) الفتا الى ان
ــالـيــة عــلي عـبــد االمــيـر (وزيــرا
اسـتـخدام عالوي أكـد لـلمـجـلس 

ـشتـركـة واجلهـات االمـنـية الى ا
(تـسهـيل مـهـمـة ناقـلي الـبـضائع
ووصـولهـا الى مـراكـز الـتـسويق
واخملــازن بـــطــرقٍ ســهــلــة وعــدم
التـعـرض لالسـواق واخملازن كي
تكون حافزاً نـحو حتقيق اهداف
احلــكــومـة وغــرفــة الــتــجـارة في
واد الـغذائـية تخـفيـض اسعـار ا
ــرتـــبــطــة ارتـــبــاطــا وغــيــرهـــا ا

واطن).  مباشرا بحياة ا
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سـجــلت وزارة الـصــحـة امس   573مــقـابل شــفـاء  1346وبــواقع اربـعـة
ـوقف الـوبائـي اليـومي الـذي اطـلعت عـلـيه (الـزمان) وفـيـات جـديدة. واكـد ا
امس ان (عدد الـفحـوصات اخملـتبريـة التي اجـرتهـا الوزارة لـعيـنات مـشتبه
اصابـتها بـالفايروس بـلغت اكثر من  13الف  حـيث  رصد اصابة 573
بـكورونـا في عمـوم احملـافظـات) مشـيرة الى ان ( 72حـالـة حرجـة ما زالت
ـركزة) مـبينـا ان (الشـفاء بلغ  1346حـالة وبواقع ترقـد بردهـات العنـاية ا
اربـعة وفـيـات ) وتابع ان (اكـثر من  35الف شـخص تلـقى جرعـات اللـقاح

نتشرة ببغداد واحملافظات).  ضاد في مراكز الوزارة ا ا
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الــسـابق مــؤكـدةً أن األمــر جـاء
عـلى خلـفـية ارتـكابـه ما يـخالف
واجـباته الـوظـيفـيـة. وقال بـيان
تلـقته (الـزمان) امس ان (قاضي
مــــحـــكــــمــــة حتــــقــــيـق ذي قـــار
اخملـتـصّــة بـالـنــظـر في قــضـايـا
الـنــزاهـة  اصـدر أمـر اسـتـقـدام
بـــحق احملـــافظ الــســـابق وذلك
إلقـدامه عـلى ارتـكـاب مـخـالـفات
ـنـصب) مـشـيرا وقت تـسـنـمه ا
الـى ان (أمــر االســـتــقـــدام الــذي
ــادة 331 صــدر وفـق أحــكــام ا
من قـانـون الـعـقـوبـات  نـتـيـجـة
قـيـامه بـتألـيف جلـنـة لـتـعويض
اجلـرحى والــشـهـداء فـضالً عن
إصــدار قـرارات بــصــرف أمـوال
دون ســنـد قــانـوني) مــؤكـدا ان
(ذلك يـــعــد مـــخــالـــفــة لـــقــانــون

تضررين). تعويض ا

الـــقـــانـــون). في وقت  اعـــلـــنت
احملـــكــمــة االحتـــاديــة الــعـــلــيــا
ابــطــال دعـــوى الــطـــعن بــعــدم
دستوريـة جلنة الـفريق اول ابو
رغـــيف. وكـــانـت احملـــكـــمـــة قــد
اصــدرت قــرارهــا بــالــعــدد 169
ـتـضمن عـدم صـحة احتـادية  ا
األمر الـديواني رقم  29الصادر
مـن مـــــكــــــتب رئــــــيس الـــــوزراء
وإلـــغــــاءه ابــــتـــداء مـن تـــاريخ
صــدور قـرار احملــكـمـة  بــسـبب
واد 19 مـخـالفـة األمـر أحـكـام ا
87 و 37 و 38 و 47 و 80 و
ومــســاسه و 88مـن الــدســتــور 
بــــحـــريــــة األنـــســـان وكــــرامـــته
وباسـتقالل السـلطـة القضـائية.
مـن جـهــة اخــرى افـادت هــيــئـة
بـصــدور أمـر الـنــزاهــة الـعــامــة
اسـتـقـدام بـحق مـحـافظ ذي قـار

مـدانـ أشـقـاء في بـغـداد.وذكـر
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس أن
أصــــدرت حـــكـــمـــاً (احملــــكـــمـــة 
بــاإلعــدام  بــحق ثـالثــة أشــقـاء
قامـوا بقتل والـدهم عمداً طـمعاً
ــيــراث) مــبــيــنـاً ان (احلــكم بـا
صدر بعد اكمال الـتحقيق معهم
فـي مـــكـــتب مـــكـــافـــحـــة إجـــرام
ديريـة مكافحة الغزاليـة التابع 
إجـرام بـغــداد بـعـد جـمع األدلـة
الـكــافـيــة إلدانـتــهم واعـتــرافـهم
ـة) صــراحــةً بــارتــكــاب اجلــر
تـهم وتابع انه (تمت إحـالة ا
الثـالثة مع أوراقـهم التـحقـيقـية
أصولـيـاً الى محـكمـة اجلنـايات
ركـزية) ومـضى الى القول ان ا
(احلكم بـحقهم جـاء وفق أحكام
ادة  406من قانون الـعقوبات ا
لــيــنـالــوا جــزاءهم الــعـادل وفق

نحو ? 3192في ما كانت داخل
احملاكم بواقع  20الف و?(864
ولفت الى ان (بـغداد هي االعلى
بـحـاالت الــطالق حـيث سـجـلت
محكمة استئناف الرصافة 745
حالة تـصديق الطالق اخلارجي
و 288حــالــة بـــحــكم الـــتــفــريق
القضائي بـينما سـجلت رئاسة
اسـتئـنـاف الـكرخ   2026حـالة
تــــصـــــديق الــــطـالق اخلــــارجي
و 461بــــــحــــــكـم الــــــتـــــــفــــــريق
الـــقـــضــــائي). فـــيـــمـــا اصـــدرت
ــركـزيـة  مـحـكــمـة اجلــنـايـات ا
حـــكــمـــا بــاإلعـــدام بــحـق ثالثــة
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سجـلت احملـاكم التـابعـة جمللس
القضـاء االعلى  ارقاما قـياسية
حلـــاالت الــطالق خـالل الــشــهــر
اضي . واطلعت (الزمان) على ا
احــصـــائــيــة الــقـــضــاء لــعــقــود
الـــــزواج وحـــــاالت الـــــطالق في
بـغداد واحملـافـظـات  جاء فـيـها
ان (احملاكم سجلت  1624حالة
تـفــريق بـحــكم قـضـائي و4119
تـــــــصـــــــديـق طـالق خـــــــارجي)
واضــــافت ان (عــــقــــود الــــزواج
الــواقـعــة خــارج احملـاكم بــلـغت
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ـرشـحـ لــرئـاسـة اجلـمـهــوريـة . وقـال مـصـدر ان نـشـر مــجـلس الـنـواب امس  اســمـاء ا
ـان استبعد خمسـة مرشح  وقدم قائمـة نهائية مؤلفة من  40 مـرشحا) واضاف (البر
رشحيهما برهم صالح وريبر احمد). فيما ظلت ان (احلزب الـكردي ما زاال متمسك 
ابـرز االسمـاء السابـقة ثـابتـة ومنـها رزكـار محمـد ام وعـبد الـلطـيف جمـال رشيـد وخالد
قرر ان يعقد اجملـلس جلسة الختيار الرئيس اجلديد يوم سيد صـديق عبر العزيز . ومن ا
وافق 26 اذار اجلاري اي بـعد اعـياد نوروز . ويـعتقـد ان حظـوظ مرشح احلزب الـسبت ا

قراطي الكردستاني باتت قوية.  الد
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اخـرى) مـؤكـداً (قـرب مـوعـد تـسلـيم
عامل). في مركز صحي في منـطقة ا
غـضـون ذلك  أعـلـنت وزارة اإلعـمـار
واإلسـكان والـبـلـديات الـعـام  إجناز
ئـة من تـنفـيـذ مشـروع إنـشاء 70 بـا
جـــــســـــور شـــــمــــال الـــــنـــــاصـــــريــــة
ومــقــتــربــاتــهــا.وقــال بــيــان تــلــقــته
(الزمـان) امس إن (الوزارة مـستـمرة
بتنفـيذ مشروع إنشـاء جسور شمال
رحلة الناصرية ومقتـرباتها ضمن ا
الثـانـية في احملـافـظة بـنـسبـة اجناز
ـئــة) مــؤكـدا فــعـلــيــة بــلـغت  70بــا
(مــواصــلــة أعــمــال تــنــفــيــذ انــشــاء
ــشــروع اجلــســور الـــثالثــة ضــمن ا
وهـي مـــجــســـر تـــقـــاطع اجلـــبـــايش
ـصب الــعـام وجــسـر وجــسـر عــلى ا
عـــلى نـــهـــر الــوفـــاء) ولـــفت الى ان
شروع يندرج ضمن خطة الوزارة (ا
إلنـــشـــاء طـــرق حــولـــيـــة في عـــمــوم
روري احملافظـات لتخـفيف الزخم ا
احلــاصـل عــلى الــطــرق الــداخــلــيــة
واحلفـاظ عليـها من األضـرار نتـيجة
األحمال الثـقيلـة التي تسبـبها مرور
الـشـاحـنـات الـكـبـيـرة). عـلى صـعـيـد
مــتـصل  دعــا األمــ الـعــام جملـلس
الـــوزراء حــــمـــيــــد نـــعــــيم الــــغـــزي
ـــانــيـــة إلى تـــنــفـــيــذ الــشـــركــات األ
شاريع في العراق.وذكر بيان امس ا
اني ان (الغـزي استـقـبل السـفيـر األ

لــدى بــغـــداد مــارتن يــاهــر  وأشــاد
خالل الــلـقــاء بـالــعالقـات الــثـنــائـيـة
ــشـــتــركــة الـــتي تــربط ـــصــالح ا وا
ـا لها من اثـر إيجابي على البلدين 
ــســتــويــات والســيـمــا في جــمــيع ا
اجلــوانب االقـــتــصــاديــة فــضالً عن
ـــانـــيـــا في إعـــادة الــــدور األكـــبـــر أل

ــســتـثــمــرين وتــشـجــيــعـهـم عـلى وا
ان العمل واالنتاج ) وتابع ان (البر
ـارسـة سـيالحق اي جــهـة حتـاول 
ـسـتــثـمـرين ــة الـضـغط عــلى ا جـر
العامل في العراق بهدف ابتزازهم
او مــنــعـــهم من الـــعــمـل) مــطـــالــبــا
احلـكــومـة (بـتـفـعـيـل قـرار اسـتـيـفـاء
ـفـروضـة على الـضرائـب والرسـوم ا
ـــواد الـــتــــجــــار من مــــســــتــــوردي ا
الــغــذائــيـة). الـى ذلك  اكــد مـحــافظ
بغداد محمد جـابر العطا أن ارتفاع
األسـعــار تـسـبـب بـاعـاقــة جتـهـيـز 4

مستشفيات في العاصمة.
—UFÝ« ŸUHð—«

وقال العـطا في بيـان تلقـته (الزمان)
امس إن (هـنـاك اربـعة مـسـتـشـفـيات
في بغداد شهدت معـوقات في عملية
جتهيزهـا نتيجـة ارتفاع االسعار اذ
ـســتـشــفى يـكـون إن عــقـد جتـهــيـز ا
خالل االجنــاز وهــذه تـعــد مــشـكــلـة
اضـافــيـة حـيث تــكـلـفــة شـراء جـهـاز
الـرنـ مـلـيـونـ دوالر  بـيـنـمـا كان
في الـســابق مـلـيــون دوالر) مـشـيـرا
الى أن (وزارتي الصحـة والتـخطيط
تـبـحثـان عن فـرق سـعـر الـصرف من
ستشفيات اجل اكمال جتهيز هـذه ا
االربـــعـــة) وأضــاف ان (احملـــافـــظــة
ــــراكـــز أكـــمــــلـت اجنــــاز عـــدد مـن ا
الـــصـــحـــيـــة وتـــعـــمل عـــلى اجنـــاز
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ـــنــاطق احملــررة) االســتـــقــرار في ا
الشركـات االستثـمارية ودعا الغـزي 
ــشـاريع في ــانـيـة إلـى (تـنـفــيـذ ا األ
ـتـلك الـعـراق) مـؤكـدا أن (الـعـراق 
مـقـومات االسـتـثـمـار وبيـئـة خـصـبة
ـكـنـات جـاذبـة إضـافـة إلى وجـود 
اقــتـصــاديــة وبـشــريــة وتـســهـيالت
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الشاعر وليد خالد في (الزمان)
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شــكــلت جـــامــعــة مــيـــســان  جلــنــة
خماسية للتحقيق في حيثيات حفلة
تخـرج تنـكريـة أقامـها عـدد من طلـبة
كــلــيــة الــطـب الـتــابــعــة لــهــا والــتي
تنـاقلـتهـا وسائل إعالمـية ومـنصات

اتــابع األخــبـــــار والــتــصــريــحــات والــبــيــانــات والــبــرامج
احلــواريـــة لي ســؤال واحـــد فــقط هل الـــعــراق والــوالء
ما لـلـعـراق مـحــــــل نـقاش? وحـجـــــر زاويـة لـلتـفـكـيـر?
بــعــده كل شــيئ هــ الــله الــله الــله بــالــعــراق وشــعب

العراق.
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تـــعــــهـــد مــــجــــلس الــــنـــواب امس 
الحقـة ومحاسـبة اي جـهة حتاول
ـــة الـــضــــغط عـــلى ـــارســـة جــــر
ـسـتــثـمـرين الـعــامـلـ في الـعـراق ا
بهدف ابتزازهم او منعهم من العمل
داعـيـاً احلـكــومـة لإلسـراع بـتـفـعـيل
قـرار اسـتـيـفـاء الـضـرائب والـرسـوم
فروضة على التجار من مستوردي ا
ـواد الـغـذائـيـة . وقـال بـيـان تـلقـته ا
(الــــزمــــان) امـس ان (نــــائب رئــــيس
ثل ان حاكم الزامـلي التقى  البر
عن الـقـطـاع االسـتـثـمـاري االنـتـاجي
ـدير الـتنـفيذي في العـراق برئـاسة ا
لــشـــركـــة اإلحتــاد إلنـــتـــاج الــســـكــر
والـزيـوت الـنــبـاتـيـة مـحـمـد حـسـ

حيث ثـمن الزامـلي دور هذه الـشركة
التي حرصت على استمرار انتاجها
وتـزويــد الـسـوق ومــفـردات احلـصـة
الـتـمـويـنـيـة لـصـالح وزارة الـتـجـارة
بــنـفس األســعـار الــسـابــقـة وبــشـكل
اسهم في تـأم السـلع االستـهالكية
) مشدد عـلى ان (مجلس للمـواطنـ
النواب داعم لكل الشركات االنتاجية
ـواطن في ظل ازمـة الـتي تـقـف مع ا
ارتــفــاع االســعــار) مــبــديــاً (حـرص
الــسـلـطـة الــتـشـريــعـيـة عـلـى تـوفـيـر
ـنــاســبـ لــعـمل ـنــاخ ا الــبــيـئــة وا
شـــــــركــــــات الــــــقـــــــطــــــاع اخلــــــاص
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الــتـواصل االجــتـمــاعي. وقـال مــديـر
إعـالم اجلـــامــــعـــة لــــيث صــــبـــار لت
(الـزمــان) امس إن (رئـيس اجلــامـعـة
وجه بتشكيل جلنة خماسية برئاسة
مــسـاعــد رئـيس اجلــامـعــة لـلــشـؤون
الـعـلـمـية والـدراسـات الـعـلـيـا ومـدير
إعالم اجلــامــعـة ومــديـر الــتــصـاريح

بغداد
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حكـومـية داعـمـة). بدوره  اكـد يـاهر
ان (الــعـــراق شــريك أســـاسي ومــهم
ــانـيــا في جــمـيع جــداً بــالـنــسـبــة أل
تـلك من اإلمـكـانات اجملاالت وأنـه 
االقـتـصـاديــة والـتـجـاريـة مـا يُـؤهـله
لــــعــــقــــد شــــراكــــات في مــــخــــتــــلف

القطاعات). 
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ا علـيهـا أن تقوم به حلـفظ كرامـتها وهـيبـتها أمـام تغول وأخيراً قـامت روسيـا 
الــعـصـابـة الــنـازيـة فـي كـيـيف وســانـدت شـعــبـهـا شــرق أوكـرانـيــا في دونـبـاس
ولوغانسك الذين يتعرضون لإلضطهاد والعدوانية من حكومة كييف التي جاءت
تحدة واألوربي ـؤامرة غربية واضحة ودعم مباشر من الواليات ا إلى احلكم 
الذين أوهـموا األوكرانـي بـدعم غير مـحدود ولـكنه جاء صـادماً من حـيث القوة
والـتـأثـيـر ومـجرد بـدء الـهـجـوم الـواسع بـدأت الـدول الـغـربـيـة بإعـالن حزمـة من
العقـوبات وتنـديد وإستنـكار وصفـها الرئـيس األوكراني زيلنـسكي بغـير اجملدية
ستـوى الهـجوم فـالعـاصمـة كيـيف محـاصرة والـشرق الذي ألنهـا جاءت ليـس 
أرادت أوكرانـيا إستعادته من اإلنفصالي الروس أصبح ماضياً وحلق بجزيرة
الـقـرم الـتي أصـبحت جـمـهـوريـة هي األخـرى  ونـتيـجـة لإلحـبـاط أعـلن الـرئيس
األوكـراني إنه يـريد عـقـد مفـاوضـات مبـاشـرة مع موسـكـو بعـد إن إكتـفى الـبيت
األبــيض والــرئــيس بــايــدن ومــســاعــديه بــالــصالة من أجل الــشــعب األوكــراني
متـجاهـل إن صـلواتـهم مرفـوضة مـن الرب ألنـهم أي األمريـكيـ قتـلوا شـعوب
األرض بـل أن أجـدادهم وصــلـوا أمــريـكـا وأســتـقــروا فـيــهـا بــعـد ذبح الــسـكـان
األصـلـيـ وأن أمريـكـا تـدعم الـكـيـان الـصهـيـوني الـغـاصب الـذي يـقـتل ويـهـجر
العـرب وأن أمريكا قتلت شعب فيتنـام وشعب أفغانستان وشعب العراق ودمرت
دوالً في القـارات اخلمس وتآمرت مع حكومات مـتنمرة دكتاتوريـة قتلت شعوبها
وأذلـتـهـا ونـفذت أجـنـدات الـغـرب األوربي األمـريكـي الذي يـنـهـار حتت بـسـاطيل

اجليش الروسي .
حـاول الـرئـيس بـوت مـواكـبـة الـتـطـورات ومسـايـرة الـغـرب والـتفـاوض من أجل
حتـيـيد أوكـرانـيـا وإحتـرام هـيـبة روسـيـا ووقف تـمدد الـنـاتو شـرقـا والـعودة إلى
إتــفــاقــات مــنــسك وواجــهه الــغــرب بــالــضــغط واحلــديث عـن ضــرورة اإللــتـزام
بالتـعليمات األمريكية وترك عصابة زيليـنسكي التي حتكم كييف لتلعب بالطريقة
الــتي تــريـد وأن تــهـ روســيــا وشـعب دونــبــاس في الـشــرق  وظل الــغـربــيـون
ـطالب الـروسيـة ولـذلك فلم يـعد من خـيارات أمـام روسيـا سوى أن يتـجاهـلون ا
تتـحرك وبقـوة لوقف الـعنـجهـية الغـربيـة ودعوات ضم الـشرق إلى كـييف وقامت
ا علـيهـا لتـعيد األمـور إلى طبـيعـتهـا وتدعم نظـام حكم في كـييف يـحتـرم تنوع
أوكـرانـيــا الـتي كـانت تـسـمـى روسـيـا الـصـغـرى  حــيث جنح اجلـيش الـروسي
طارات ومواقع التحكم والسيطرة وأجهزة األمن بتحييد قوات الدفاع اجلوي وا
واخملابـرات وسيطر على الـشرق واجلنوب وأقتـرب من جهة الشمـال نحو كييف
ـوسـكــو وتـمـكن من الــقـريـبــة إلى روسـيــا الـبـيــضـاء الـتي هـي شـريك أسـاسـي 

محاصرة العاصمة من ثالث جهات بإنتظار احلسم . 
روسيا الـيوم ترفض أن تـستسـلم لقارة عـجوز عفى عـليهـا الزمن والتي تـدعمها
أمـريــكـا الـتـي بـدأ جنـمــهـا يـأفـل ويـزول وتـعــيـد األمـور إلى
نصـابها وتـنهي حـقبة الـنازيـ اجلدد في أوكرانـيا التي
حتــولت إلى أداة بــيـد الــغــرب لــطـعـن روسـيــا وإذاللــهـا
ومـحــاصـرتــهـا وهــو األمــر الـذي لن يــحـدث مــطـلــقـًا  
فروسيا تبقى عظمى وقوية كما هي عبر التاريخ .      

ولـــفت صــبـــار الى ان (اجلـــامــعــة ال
تـسمح بـخـروج حـفالت الـتـخرج عن
ــــألـــوف ألن احلــــرم اجلـــامــــعي له ا
ــيـة) خــصــوصــيـة عــلــمــيـة وأكــاد
مـشـددا عـلـى ان (اجلـامـعـة سـتـتـخـذ
األطــر الــقــانــونــيــة حلــمــايــة احلـرم
اجلـــامـــعي وفـق قــانـــون انـــضـــبــاط

الطلبة). 
على صعيد آخر شارك وزير التعليم
العالي والـبحث الـعلمي  نـبيل كاظم
عـبد الـصـاحب في فـعـاليـات افـتـتاح
ـعـرفة الـنـسـخـة السـابـعـة من قـمـة ا
التي تـنظـمهـا مؤسـسة مـحمد 2022
بن راشــد آل مــكـتــوم بـالــتــعـاون مع

ائي. تحدة اإل برنامج األ ا
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وأكـــــد عــــبـــــد الـــــصـــــاحب (مـــــضي
ؤسـسات الـتـعلـيمـية الـعراقـية في ا
ـية الـدولـية تـعزيـز الـسـمعـة األكـاد
وحتــــقـــيـق مــــتـــطــــلــــبــــات اجلـــودة
واالسـتــجـابــة الــعـلــمـيــة لــلـتــنـمــيـة
سـتـدامة) مـشـيرا الى أن ( الـعراق ا
قـد حـصد مـركـزا تـنافـسـيـا هـاما في
اضي ي لـلعام ا عـرفة العا مؤشر ا
الــذي أطـــلق نـــســـخـــته اخلـــامـــســة
ـــائي ـــتـــحـــدة اإل بـــرنـــامج األ ا
ومؤسسة محمد بن راشد وأن قطاع
التعـليم العـالي قد حقق أعـلى تقييم
لــقــطــاعــات الــدولــة الــعــراقــيــة ذات

عرفة). الصلة با
ـــعــرفـــة تــتـــضــمن يــذكـــر أن قــمــة ا
جــلــســات حــضــوريــة وافــتــراضــيـة
تـســلط الـضــوء عـلى الـقــضـايـا ذات
ـــــشــــتــــرك ي ا االهــــتـــــمــــام الـــــعــــا

وتستعرض اخليارات واحللول التي
ـعـرفـة لـتـحـقـيق تـوفـرهـا سـيـاقـات ا
ــتـــحــدة لـــلــتــنـــمــيــة أهــداف األ ا
ـسـتدامـة. عـلى صـعـيـد اخـر اجرى ا
وفــد حـكــومي امس  مــبـاحــثـات مع
بشـأن استـفادة احلكـومة الـلـبنـانيـة 
الـعـراق من اخلــدمـات والـسـلع الـتي
ــكن تــقــدمـهــا بــيــروت الى بــغـداد
مـقــابل احلـصـول عـلـى الـنـفط. وقـال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امـس (وفـداً
حـكومـيـا وصل العـاصـمة الـلـبنـانـية
بـيــروت  اسـتـكــمـالًـا لـلــتـبـاحث بـ
الــبـلــدين الـشــقـيــقـ بـشــأن كـيــفـيـة
اســــتـــفـــادة الـــعـــراق من اخلـــدمـــات
والـسـلع الـتـي يـحـتـاجـهـا من لـبـنـان
مـقـابل تــزويـد بـالـنـفط) واضـاف ان
(الوفـد ضمّ مـستـشار رئـيس الوزراء
عـالء الـــســاعـــدي ورئـــيـس الـــدائــرة
العـربيـة في وزارة اخلارجـية أسـامة
الـــرافـــعي بـــاإلضــــافـــة إلى خـــبـــراء
ومــســتــشــارين اقــتــصــاديـ حــيث
التقى برئيس الوزراء جنيب ميقاتي
في الـــســراي احلــكــومـي بــحــضــور
وزراء الـصــنـاعــة واألشـغـال الــعـامّـة
ـال والـزراعـة). بـدوره  قـال وزير وا
الزراعة عباس احلاج حسن ان (هذه
الزيـارة تأتي في إطـار التـنسـيق ب
لـبنـان والـعراق السـتـكمـال الـتولـيـفة
الــتي وُضِــعت فـي الــسـابـق لــتــقـد
النـفط مـقابل اخلـدمـات) مشـيرا الى
انه (تــمت مــنــاقـشــة جــمـيع الــنــقـاط
بـشــأن كـيـفــيـة اسـتـفــادة الـعـراق من
اخلــــدمــــات) واضـــاف ان (االمــــر لم
يقـتـصر عـلى تقـد اخلـدمات مـقابل

ـمكـن أن نذهب أكـثر النـفط بل من ا
ــــا يـــــؤسِس لــــشــــراكــــة مـن ذلك  
حـقـيـقـيـة بـ الـبـلـدين وصـولًـا إلى
سـوق عــراقـيـة لــبـنـانـيــة تـأتي بـعـد
ــشـتـركـة) طـرح الــسـوق الـعــربـيـة ا
مؤكـدا ( سـنبـدأ من الـعـراق وبعـدها
لـعقـد اتـفاقـيـات ثالثـية وربـاعـية مع
دول عـــربــيـــة أخـــرى). من جـــانــبه 
اوضح وزيــــر الـــصــــنــــاعــــة جـــورج
ـثابة بوشكـيان ان (االجتـماع جاء 
نــظـرة مـســتـقـبــلـيـة لــكل مـا يــتـعـلق
بــالــتـبــادل االقــتـصــادي بــ لـبــنـان
والـعـراق وبشـكل خـاص مـا يـتـعلق
بــالــزراعــة والــصــنــاعــة والــتــعــلــيم
والصـحة في إطار سـياسـة تكامـلية
إليـجاد مـنـطـقة اقـتـصـادية مـشـتـركة
ب البـلدين) واضـاف ان (ما طرحه
مـيـقـاتي فـكـرة سـتـراتـيـجـيـة مـهـمّـة
جـدًا ولــذلك تـســيـر األمـور بــوتـيـرة
سريعة تنـفيذاً للخـطّة طويلة األمد)
مـؤكـدا (وجـود اجتـمـاعـات مـتـتـالـية
ـؤسسات على مسـتوى الوزارات وا
اخملــتـصّــة بـهــذا الـشــأن فـقــد طـرح
رئـيس احلكـومـة الـلبـنـاني مـوضوع
إعــادة الــعــمل لــلــتـبــادل عــبــر مــرفـأ
طرابـلس ومصفـاة النـفط العـراقية)
وتابع (نعمل عـلى تفعيل االتـفاقيات
لــــكي ال تـــكـــون حــــبـــراً عـــلى ورق)
ـكنه واسـتطـرد بـالـقـول ان (لُبـنـان 
تـــقـــد اخلـــدمـــات مـــثـل الـــتـــدريب
والتـأهيل وتـصديـر السـلع الزراعـية
الكـــات والـــصـــنـــاعـــيـــة وتــــدريب ا
الـعـراقـيـة في شـركـة طـيـران الـشـرق

األوسط اللبنانية). 
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أكـمـلت مـديــريـة شـرطـة كـربـالء خـطـتـهـا
األمــنــيــة اخلـاصــة بــزيــارة الـنــصف من
شـعبـان. وقـال مسـؤل الـعالقات واالعالم
ــقـــدم احـــســان يـــوسف ـــديـــريـــة ا في ا
االســــدي لـ(الـــزمـــان) امس انه  نـــشـــر
مـــايـــقــارب  30الف عـــنـــصـــر امـــني من
اجلـيش والشرطة وتوزيـعها على الطرق
اخلــارجــيــة والــداخــلــيــة وعـلـى احملـاور
الـثالث من اجل تــامـ احلـمــايـة لـلـزوار
القادم الى كربالء وأوضح االسدي انه
 القـيـام بـعـملـيـات اسـتـباقـيـة  فـيـها
ـطــلـوبـ الـقـاء الــقـبض عـلـى عـدد من ا
بــــاإلضــــافـــــة الى عــــدد مـن الــــدراجــــات
والـعـجالت الـتي الحتـمل أوراق ثـبـوتـية
ـسح مـيـداني من خالل كـمـا  الـقـيـام 
ـتـفـجـرات كـمـا  تـام أجـهـزة كـشف ا
الــطـــرق الــصـــحــراويـــة والــنـــيــســـمــيــة
ـــراقـــبـــة داخل واســـتـــخـــدام كـــامــرات ا
وخـارج احملــافـظـة وبـحـدود 600 كـامـرة
وحــيث  تــزويــدهــا بــقــاعــدة بــيــانــات
ـطـلـوبـ والـعـجالت الـتي لألشـخـاص ا
عــلـيـهــا إشـارة حــجـز مـبــيـنـا انـه سـيـتم
تـعـزيز اخلـطـة األمـنـيـة من خالل إضـافة
عــــدة قـــــطـــــعـــــات من وزارتـي الـــــدفــــاع
والـداخلـيـة باإلضـافـة الى اشراك طـيران
اجلـــيـش والـــقــــوة اجلــــويـــة واحلــــشـــد

الـشـعـبي . وعـلى صـعـيـد متـصـل أكمـلت
الـدوائـر اخلــدمـيـة فـي مـحـافــظـة كـربالء
خــطــتـــهــا اخلــدمــيـــة اخلــاصــة بــزيــارة
الـنـصف من شـعـبــان بـتـقـد خـدمـاتـهـا
لـــلـــزوار وقـــال مـــديـــر مـــجـــاري كـــربالء

ــهــنــدس عــامــر عــبــيــد لـلــزمــان انه  ا
الكات البشرية وااللية لغرض استنفار ا

ـــشـــاركــــة في هـــذه اخلــــطـــة حـــيث  ا
تــوزيـعــهـا الـى عـدة قــطـاعــات تـضــمـنت
صـيـانـة الـشـبــكـات واحملـطـات وااللـيـات
بـاإلضافـة الى جتـهيـز الوقـود بـالتـعاون

مع بـقيـة الـدوائر األخـرى مـضيـفا انه 
تـوفـيـر وقـود لاللـيـات واحملـطـات بـشـكل
مــســتــمـــر وعــلى مــدار  24ســاعــة كــمــا
سـتكـون هنـاك استـجـابة فـورية لـصيـانة
االلـيـات في حـال عطـلـهـا مـشـيرا الى انه
ــا ــقــدمــة  ســيـــتم تــوزيع اخلــدمـــات ا
يـــتـــنــاسـب مع حــجـم واقع االعـــمــال من
خالل الـتـغطـيـة اإلعالمـية بـاإلضـافة الى
نـــشـــر الـــوعـي من خالل الـــبـــوســـتـــرات
ـواكب احلـسـيـنـية وتـوجـيه الـزائرين وا
في احلـفـاظ عـلى شبـكـات اجملـاري وعدم

رمي مخلفات الطبخ فيها.
a³D «  UHK

 فـيـمــا أوضح مـديــر مـاء كـربالء مــحـمـد
فـــاضـل الــنـــصـــراوي لـ(الـــزمـــان) انه 
تـام 70 سـيـارة حـوضـيـة مـوزعة عـلى
عـموم احملـافـظة لـتـام
مــيــاه الـــشــرب لــلــزوار
ــواطـنــ وأصـحـاب وا
ـواكب احلـسـنـيـة كـما ا
 تـــــامــــــ مـــــصـــــادر
جـديده لـلحـوضيات من
خـالل نـــصـــبــــهـــا عـــلى
الــشــوارع الــرئــيــســيــة
ـــــؤديــــــة الى مـــــركـــــز ا
ــــــديــــــنــــــة واحملـــــاور ا
األخــرى مـــضـــيـــفـــا انه
سـيـتم اسـتـنـفـار اجلـهد
االلي والـبـشـري لـغرض
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بغداد
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رحلة تـاريخية فاصلة قد يكون ـنطقة العربية عمومـاً والعراق خصوصاً  تمر ا
ـشكالت االجـتمـاعية العـامل األبرز فـيهـا كثـرة االضطـرابات والقـالقل وتفـجر ا
والـســيـاسـيــة ومـا يـصــاحب ذلك من صــراع واقـتـتــال داخـلي وتــدخل خـارجي
بصـورة مبـاشـرة أو من وراء حجـاب خصـوصاً بـعـد تشـابك مصـالح الدول في
الــعـالم وتـداخـلـهــا. . والـعـراق لم يـكن بـعــيـداً عن هـذه الـتـغــيـيـرات الـتي جتـتـاح
ـنـطقـة الـتـي دخـلت فـيـهـا ولـكن بـطـريـقة ـنـطـقـة بل قـد يـكـون من أول بـلـدان ا ا
مــخـتــلــفـة فــبــدالً من أزمـة وصــراع داخــلي يـنــتــهي بــتـدخل خــارجي بــدا األمـر
مـعـكـوسـاً احـتالل خـارجي عام 2003 وصـراع استـمـر لـسـنـوات لـيـنتـهي إلى
أزمـات داخـلـيــة مع تـدخل في إدارة هـذا الـصــراع من جـهـات إقـلــيـمـيـة ودولـيـة
ـهـد إلى مرحـلـة قـد تـكون أكـثـر شـراسـة ودمويـة وقـد تـنـتهي ـا قـد  مـتـعددة 
ـعادالت بـانـتهـاء دولـة اسـمـها الـعـراق. وألن الـعـراق هو احلـلـقـة الـضعـيـفـة في ا
اإلقليـمية والدولية ولـهذا تلجأ الدول القـوية و الكبيرة لـنقل صراعاتها مع الدول
االخـرى الى الـبلـدان الـضعـيـفة مـثل الـعراق ألن الـبـلدان الـضـعيـفـة تكـون فـاقدة
للسـيادة ويسـتشري الـفساد فـيها وتـتسم بانـهيار الـقانون والـنظام الـعام وتكون
غير قادرة على حماية مواطنيها من الهجمات الداخلية أو الهجمات اخلارجية. 
ولـهـذا اختـارت ايـران احللـقـة الضـعـيفـة الـعـراق ففي لـيـلة األمس قـصـفت ايران
. معـللة بذلك اربيل عاصـمة كوردسـتان العـراق بستـة عشر صـاروخا بالـيستـي
انتـقاما من اسـرائيل بـسبب تصـفيـة اسرائيل قـياديـ اثن من احلـرس الثوري
االيراني في سـوريا. ولـكن ليسى هـذا فقط هـدف ايران من قصـف اربيل فلـديها
رسائل تـريد تمريـرها  الى اخلصـوم ومن اهم هذه الرسـائل وأولها هيـا ألمريكا
شروع مقـتدى الصـدر  ايران لم ولن تسـمح بأي حكـومة قادمة بسـسب دعمهـا 
أن تكون خـارج توجهـاتها. إيـران لديهـا إمكانيـاتها و قـدراتها عـلى تعكـير صفو

العملية السياسية وتهديد استقرار العراق.
ومن شـأن الـتحـركات اإليـرانـية األخـيـرة وتدخـلـها عـبـر منـدوبـيهـا أن تـعقـد أزمة
تـشـكيل احلـكومـة الـعراقـيـة التي تـمـر أصال بتـعقـيـد شديـد بـعد إصـرار االطار
التنـسيقي على حكومة تـوافقية في وجه التيار الـصدري الذي يريد حكومة ذات
أغـلبـية وطـنيـة  اما الـرسالـة الثـانيـة التي ارسـلتـها ايـران هيـا ألسرائـيل والدول
الـعـربـيـة عن مـدى قـدرات إيـران وقـوة صـواريـخـهـا ودقـة اهـدافه ومـداه الـبـعـيد.
وتشـير إلى أن طـهران لن تـستـهدف إسـرائـيل فقط في حـال تعـرضهـا لضـربات
رور الطائرات جويـة إسرائيلية بل أنها ستستهـدف أيضا الدول التي سمحت 
نـطـقـة حـيث سـتتـذرع بـهـذا األمـر من أجل ضرب دول اإلسـرائـيـليـة مـنـهـا في ا
عربـية. ويبدو أن طهران تريد توجيه رسائل أيضا إلى الدول الغربية بأنها قادرة
ـنـطـقـة من خـالل مـنـظـومـة صـواريـخـهـا عـلى إحـداث حـالـة عـدم اسـتــقـرار في ا
ـقراطي الـكردستـاني وحتديدا البالـيستـية. امـا الرسالـة الثالـثة هـيا للـحزب الد
ـسـعود الـبارزانـي أن  علـيه أن يـتعـامل مع الـقوى الـشـيعـية مـجـتمـعـة وليس مع
طـرف عـلى حـسـاب آخـر  ألن ذلك سـيـؤدي الى والدة حـكـومـة عـرجـاء تـرافـقـهـا
فوضى وعـراقـيل وسوف لن تـسـتطـيع إكـمال دورتـهـا وليس هـنـاك خيـاراً أمام
السيـد مسعود البارزاني سوى التـحلي بالواقعية السـياسية واالذعان للحقائق

الضاغظة وترتيب أوراقه على أساسها.      
وبـ الـصـواريخ االيـرانـيـة والـعـقـوبـات االمـريـكـيـة اخلـاسـر االكبـر هـوا الـشـعب
العـراقي الذي ال حول لديه وال قوة سوى الدعاء بأنفراج األزمة
 وأن الـشعـب الـعراقـي جزء مـن مـحيـطه الـعـربي والـدولي
يريـد ان يـكـون صديـقـا لـلـجمـيع ويـرفض ان يـتـحول الى
مـنـطـــــــلـق لـلعـدوان عـلى اي طـرف اقـلـيـمي او دولي او
الى سـاحـة لــتـصـفـيـة احلــسـابـات بـ قـوى اقــلـيـمـيـة او

دولية.
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احـــــيـط الـــــشـــــاعـــــر واالعـالمي
ـقيم في السـويد وليد العراقي ا

الــتــحــريــر حــيث جــرى حــديث
مـــطـــول عن األوضـــاع الـــعـــامــة
رتقبة التي تخص والتحوالت ا

الفضاء السياسي.
وكــــان الــــشـــــطــــري قــــد أســــهم
ـقـاالته اجلـريـئـة في اجلـريدة
مطلقاً فيها شوقه للعراق واهله
وزمالئـه. وقـــــد وعـــــد بـــــزيــــارة
(الـزمـان) في أول مـحـطـة له فور

وصوله الى بغداد.
وعـــرف الــشـــطــري بـــقــصـــائــده
الـوطــنـيــة وقـدرتـه عـلى تــوثـيق
جـــرائــــــــم تـــنـــظـــيم داعش في
عـــمل شــــعـــري حلـــنـه الـــفـــنـــان
الــتــونــسي الــكــبــيــر لــطـفـي بـو
شــــنـــاق فـــضالً عـن قـــصـــائـــده
فعـمة باحلب والشوق األخرى ا

لبغداد. 
وقـال عقب ذلك (كـان لي الـشرف
ان الــتــقي االسـتــاذ رجل االعالم
الـــدكــتــور احــمـــد عــبــد اجملــيــد
رئيس حترير صحـيفة الزمان –

طبعة العراق). 
وقدم الشـطري (الشكـر والتقدير
لــروعــة االســتــقــبــال واحلــفـاوة
ـــفـــعم الـــنـــابـــعـــة مـن الـــقـــلب ا
روءة والـشهامـة وكرم العرب با
األصـــيل) . واضـــاف (لـــلـــزمـــان

مودتي وخالص التحية).

خــالـــد الــشـــطــري بـــالــتـــرحــاب
واالعــتــزاز لــدى حــضــوره أمس
مـبــنى (الــزمـان) ولــقــائه رئـيس
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ـشـاريع واجملـمـعات تـشـغـيل وصـيـانـة ا
ـيـاه الـصـاحلـة ـائـيـة لـغـرض تـوفـيـر ا ا
ـواطنـ خالل الزيارة لـلشرب لـلزوار وا
ـــشـــاريع مـــشـــيـــرا الى انه  تـــاهـــيل ا
واجملـمعـات واحملطـات الـتي تقـوم بضخ
ـديـنـة والـطـرق ــركـز ا ـيـاه الـصـافـيـة  ا
اخلــارجــيــة . مـشــيــرا انه تــمت تــهــيــئـة
اجلــــهـــد االلـي والـــبـــشــــري لـــصــــيـــانـــة
الـنضـوحات والـكسـورات على الـشبـكات
في االقـــضــيـــة والــنــواحـي كــمــا ســـيــتم
إيـــصــال مـــيـــاه الـــشــرب الـى الــزائـــرين
ـواكب والهـيـئـاة احلسـيـنيـة في كـافة وا
ــواقع وحــاور الــطــرق اخلــارجــيــة في ا
ــنـتــجـات ــديــنـة في حــ قــال مـديــر ا ا
ـهــنـدس حــسـ الــنـفــطـيــة في كــربالء ا
اخلـــرســـان انه ســـيـــتم تـــوفـــيـــر خـــزين
ـســتــودع كـربالء اجلــديـد لــلـمــحــافـظــة 
ومـستـودع النـجف وبواقع خـمسة االلف
مـتـر مـكـعب بــانـزين وخـمـسـة االف مـتـر
مـكـعب زيت الـغـاز فـيـمـا سـيـكـون الـنـفط
األبـيض كـافي لـسد االحـتـيـاج بـاإلضـافة
ـقـررة لــلـمـحــافـظـة الى زيـادة احلـصــة ا
لـلـغــاز الـسـائل وبـواقع 400 طن يـومـيـا
طـيـلـة فـتـرة الـزيـارة مــضـيـفـاً انه يـسـتم
ـواكب والــهـيـئـاة احلــسـيـنـيـة جتــهـيـز ا
ـــنـــتـــوج الـــنـــفط واالفـــران واخملـــابـــز 
ـدعـوم . مشـيرا الى األبـيض وبالـسـعر ا
انـه سـيــتم بــيع االصــطــوانـات الــفــارغـة
لـلـمـواكب والـهـيـئـاة خالل فـتـرة الـزيـارة
ـلـحة لـهـا . مبـيـنا انه وحـسب احلاجـة ا
سيـتم طبع بـوسترات لـلتوعـية الصـحية
بـخصوص االلتزام بـاالرشادات الوقائية
ركزية مؤكدا الـصادره من خلية االزمـة ا
سـيـكــون هـنـاك جلــان الجـراء الـصــيـانـة
تـنـقـلة الـدورية والـكـشف عن احملـطـات ا
ـركـز الـتـوزيعي في الـسـاحـات ومنـافـذ ا

ومحطة الكفيل يوميا .
ــرور الـعــامــة قـوة من الى ذلك ارســلت ا
الـعاصمة إلى كـربالء إلجناح خطة زيارة

النصف من شعبان.

ــتــابــعــة ومــديــر األمــنــيــة ومــديــر ا
الـــقــانــونــيــة لــفـــتح حتــقــيق فــوري
ـوافــقـات الـرسـمـيــة الـتي مـنـحت بـا
إلقـــامـــة هـــذا الــتـــجـــمع ابـــتــداءً من
الــــعــــمــــادة إلـى األقــــســــام وصــــوال
لـلــطــلــبــة) مــوضــحــا ان (الــلــجــنـة
قبل) ستـباشـر عمـلهـا يوم األحـد  ا
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قاسم العكيلي

وعـادات قـبـلـيـة مـوروثـة كـان لـهـا األثر
ـرأة وعـدم إعـطـائـها الـكـبـيـر في ظـلم ا
ــرأة الـعـربــيـة خــصـوصًـا حــقـوقـهــافـا
يــتـعــامل مــعـهــا اجملـتــمع كـونــهـا أداة
وليس إنسان وال يحق لها أن تبوح أو
ـوروثات اجـتمعت تـبدي رأيـها وهذه ا
لــتـعــطي لـنـا ســبب آخـر أو حــجـة بـأن
رأة بعد الـطالق تعيش جحيم جتـعل ا
ا من جحيم زواجها الفاشل . اشد ر
وحتـدث احملامي احمد عادل مبينا بان
األســبـاب مـتـعــددة والـنـتــيـجـة واحـدة
وهـي االنفـصـال أمـا ألسـبـاب مـادية أو
اخلـــيــانـــة وزادت في اآلونـــة األخــيــرة
ــبــكــر الــذي أصــبح ظــاهـــرة الــزواج ا
إحـدى أهم مـسبـبات الـطالق لعـدم فهم
احلـيـاة الـزوجيـة وعـدم الـنضج فـكـريا
أيـضا فالـزواج ليس لصـغار السن ألنه
ـرور الوقت مـسؤولـية كـبيـرة وتزداد 
لــتــكـون أكــبــروفي حـال وجــود أطــفـال
سـيكون لهم مـستقبل مـجهول في حالة
انـفصال الزوج كـما أصبحت محاكم
الـتنـفيـذ في حالـة زخم كبـير إذ تـتوافد
طلقات من أجل استالم إلـيها النساء ا
نــفــقـة أطــفــالــهـا من الــفــجــر لـيــقــفـون
بــطـوابــيــر بـإنــتـظــار دورهم بــإسـتالم
الـنفقـة . فضال عن تدخل األهل بيـنهما
وهــنـاك فــتـيــات يـتـعــرضن لالنــفـصـال
وأعــمـارهم ال تــتـجــاوز الـعـشــرين عـام
وهـذه من األخـطاء الـكـبيـرة أي الزواج

بكر وعدم حتمل بعضهما لآلخر . ا
وتــشـيـر الـسـيــدة (م . ك) وهي مـطـلـقـة
وأم لـــثالثــة أطـــفــاإللى أن عـــدم حتــمل
الـرجل للـمسؤولـية الـعائلـية فضال عن
الـتـعـامل الالإنسـاني والـعـنف األسري
كـلهـا أسباب جـعلـتني انفـصل بعد 13
ســنــة من الــزواج إذ حتــمـلت الــكــثــيـر

نـتيجـة لنظـرة اجملتمع الـذي لديه فكرة
ـطلقـة على أمل أن ترجع مـختـلفة عن ا
األمـور وتـسـلك الـوضع الـطـبـيعـي لكن
دون جـــــدوى حـــــتى حـــــســــمـت األمــــر
بــالـطـالق وبـعــد سـنــ من الــتـعب في
احملـاكم ودوائر النـفقة كـسبت الـقضية
بـــاحلــصــول عــلـى حــضــانـــة ونــفــــقــة

األطفال .
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وللطب النفسي رأي في ظاهرة الطالق
إذ يــشـيـر الـدكـتــور مـصـطـفى كـامل أن
ـطـلـقة بال الـظـلم االجـتـمـاعي للـمـرأة ا
شك يــســبب مــشــاكل نــفــســيــة لــديــهـا
ـراجــعـ وحــسب مــا نـراه مـن خالل ا
لـــلــعــيـــادات الــنـــفــســيـــة اخلــاصــة أو
سـتشـفـيات احلـكومـية ـوجـودة في ا ا
ـكن إن فــضال عن أن هـنـاك نــتـائج ال 
ـرأة يــحـمـد عــقـبـاهـا ســتـصل إلــيـهـا ا
طلقة بسبب هذه النظرة القاتلة لذلك ا
هم أن تكون هناك حمالت وجلان مـن ا
تــتـابع احلـالــة الـنـفــسـيـة لـدى األزواج
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شــهـد الــعـراق في الــسـنــوات األخـيـرة
إرتــــفـــاعــــا مـــلــــحـــوظــــا في مــــعـــدالت
ـــعـــلـــنـــة من قـــبل الـــطـالقـــفـــاألرقـــام ا
ــؤسـسـات الـقـضـائــيـة اخملـتـصـة عن ا
عدد حاالت الطالق  بدأت تقرع ناقوس
اخلـطر محذرة من التـداعيات اخلطيرة
الـــتي تــتـــركــهــا هـــذه الــظـــاهــرة عــلى
الـنسيج االجتماعيوما تخلفه من تفكك
أســري يـــتــســبب في ضــيــاع األطــفــال
ــا انـحـرافـهم في ظل وتــشـردهـمـبل ر
غـــيـــاب ســقـف اســـري يــوفـــر احلـــيــاة
ة لـهم . وقد أثـارت هذه الـنسـبة الـكـر
ـرتـفعـة الـقـلق من تسـرب آفـة الطالق ا
إلى أســوار بــيـوتــنـا بــحـيث أصــبـحت
شــبه مــوضــةحــيث بــلـغت 210 حــالــة
طالق تـقـريـبا في الـيـومبـواقع قـرابة 9

حاالت في الساعة الواحدة . 
وحـول هـذه الـظـاهـرة الـتي بـدأت تـبرز
كــشـــبح مــخــيـف يــهــدد كــيــان األســرة
الـعــراقـيـة يـأتي حتـقـيـقـنـا هـذا بـهـدف
الـــتـــعــــرف عـــلى األســـبـــاب والـــدوافع

احلقيقية لظاهرة الطالق ...
ويـشـيـر صالح الـشمـري بـان اخـتـيارك
لــشــخص غــيـر مــتــوافق مــعك عـقــلــيـا
وفــكــريــا وثــقــافــيــا أو أن يــكــون أحــد
الـطرفـ غيـر متـفهم ال يـتبـادل احلوار
والـنـقـاش مع شـريـكه ويـجـعـله كـأنه ال
وجـود له ولـيس له قـرار أو قد يـكـونان
شــخــصــ مــثــالــيــ لــكــنــهـمــا لــيس
مـنـاسـبـ لـبـعـضـهـمـا أو  قـد ال يـكـون
رور الوقت قد لديهما شيء مشترك و
يــجــدون أنـه من األفــضل أن يــنــفــصال
ويـتزوجـا من أشخـاص آخرين . وجتد
الــدكـــتــورة نــوال الــزبــيــدي جتــد بــان
ـشـاكل االقتـصاديـة لهـا دور كبـير في ا

حــالـة االنــفـصـال بــ الـزوجــيـنــلـعـدم
ستلزمات إمـكانية رب األسرة توفـير ا
األســاسـيـة لـلــعـيش أو الـســكن الـغـيـر
مالئـم مع أسرة كبيرة في مـكان صغير
جـــدا فـــضال عن االضـــطـــرابــات الـــتي
حتـدث بينـهما لذا يـصبح الزوجان هم
الـضــحـيـة فـضال عن مـواقع الـتـواصل
االجـــتــمـــاعي الــتي أصـــبح له دور في
تــفـكـيك األسـر إضــافـة إلى عـدم وجـود
مـــؤســســـات تــرعى األســـرة بــالـــشــكل
الــســـلــيم بــحـــيث تــســهم فـي تــفــكــيك
وجـودة إذ يـصبح الـزوجان ـشـاكل ا ا
ـــد داخـل صـــراع مــــا لم يـــوجــــد من 

ساعدة . لألسرة يد ا
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فـيـمـا يـجـد الـصـحـفي قـاسم الـعـكـيـلي
يـجـد بـأن مـعـظم حـاالت الـطالق يـكون
راهـق الذين طـرفيـها من الـشبـاب وا
تـــــتــــــراوح أعـــــمـــــارهم بـــــ 25 -15
ـــؤهالت ـــتـــلـــكــون ا عـــامـــاحـــيث ال 
سـؤولية وال الـكافـية للـزواج وحتمل ا
يـــعــرفـــون مــا هـــو الــزواج حـــقــا .. إذ
ـنشـورات احلب والزواج يـنـخدعـون 
ويــــقــــيــــمــــون عـالقــــات عــــلى مــــواقع
الـتواصل وبـعضهم يـندفع إلى الزواج
ـتـطـلــبـات ومـسـؤولـيـات لـيــصـدمـوا 
ـواقع الـزواج عـلى عـكس الـذي رأوه 
الـتــواصل واحلـيـاة الـورديـة فـيـنـتـهي
ي الـــزواج بـــالـــفـــشل .ويـــرى األكـــاد
وسـوي) بـأن عادات الـدكـتور (حـيـدر ا
وتـقاليد اجملـتمعات الـعربية جتعل من
ـطـلـقـة هـدف لـلـنقـد مع األسف ـرأة ا ا
بـحـيث يـطلـقـون علـيـهـا سهـام أسـباب
الطالق أو هي من تتحمل فشل الزواج
حـــتـى وإن كـــان الـــرجل هـــو الـــســـبب
وتـــأتي هـــذه الــعـــادات من تــرســـبــات

ـطـلـقـ وخـصوصـا الـنـسـاء لـوجود ا
طـلقات مـؤشر يـتصاعـد لدى النـساء ا
الـالتـي يـــــــعــــــــانـــــــ مـن حـــــــاالت أو
اضــطـرابـات نـفــسـيـة مــا بـعـد الـطالق
بـسبب نظـرة اجملتمع وهـذا أمر يشكل
خـطر على اجملتـمع بشكل عام . وحول
نــظـرة الـدين اإلسـالمي يـشـيــر الـشـيخ
عـــدي الـــفـــتـالوي بـــأن هـــنـــاك عــادات
وتـقالـيد مـوجودة داخل اجملـتمع وهي
بـالضد تماما مع رؤية الدين اإلسالمي
طـلقة لـألسف فنرى من خالل لـلمـرأة ا
تــطـلـعـنــا لـلـســنـة الـنــبـويـة الــشـريـفـة
والـسـيـرة الـعـطـرة للـصـحـابـة واألئـمة
األطـهار (ع) بأن هـناك العديـد منهم قد
تـزوجـوا من نـسـاء كـانـتـا طـلـيـقـات أو
مـتزوجات ألكـثر من مرة واحـدةفالدين
ـرأة اإلسـالمي ال يـفـرق بــ الـرجل وا
إال فـي حـــاالت قـــد وجــــدت ضـــروريـــة
لـلتفريق بينـهما كما في حاالت احلرب
والــقـتـال واألمــور الـتي تـتــطـلب جـهـد
وقـوة ومـجهـود كبـيرولـكن اإلسالم هو
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واطن الـعـربي لتـأم حـياته يتـمتـع العـرب بأرض حتـتوي بـ طـياتـها كل مـا يحـتـاجهـا ا
ـتمـيـزة بـخـصـوبـتـهـا واالنهـار الـعـظـيـمـة الـتي لو بـشـكل رغـيد حـيث الـسـهـول الـواسـعـة ا
استغلت بالشـكل الصحيح لَإكتفا كـل العرب من خيراتها  ولَأمكـن تصدير الفائض منها
ـزروعـات  ومن نـعـم الـله عـلى الـعـرب أن جـعـل كل جـزء من ارضـهم مـتــمـيـز بـنـوع من ا
واطن الـعربي ألي مادة ا احـتاج ا األساسـية بحـيث لو اتفـقوا علـى التكـامل فيمـا بينـهم 
ـا شعر بـاجلوع  هذا بـاالضافـة الى ما حتتـويه األرض العـربية من كـافة انواع غذائـية و
ـمكـن أن جتعل من الـوطن الـعـربي اكبـر مـنافس ـعادن الـصـناعـيـة والـثروات الـتي من ا ا
همشة تلـكون من اخلبرات الـعلميـة ا تقدمـة صناعيـا وزراعيا خصوصـا وأنهم  للـدول ا
هاجرة اختيارا التـي تمأل عواصم العالم وتساهم بشكل فعال هـجرة عمدا وا داخليا و ا

في تقدم وتطور الدول التي  احتضنتهم ودعمتهم ومنها طبعا دول عظمى معروفة .
ولـكن من ســوء حظ الـعـرب انـهـم لم يـوفـقـوا بــحـكـام مـخــلـصـ وحـريـصــ عـلى كـرامـة
ا ابـتلـوا بحـكام اليـهمـهم  سوى مـصاحلـهم الشـخصـية وخـدمة مواطـنـيهم وبـلدانـهم وإ
ــا جـعل الــوطن الــعـربي بــكل أجــزاءه مـجــرد سـوق اســتـهالكــيـة ــصـالح اخلــارجــيـة  ا
لـتصـريف منـتجـات االخرين عـلى حسـاب ثرواتـنا الـنائـمة حتت الـتراب عـدا النـفط والغاز
الذي تدار صناعـته من قبل شركات اجنـبية وبأيادي اجـنبية كذلك وطـبيعي في مثل هكذا
مرات حـال أن تكـون لقـمة الـعيش رهـينـة ألية حـالة طـارئة حتـدث في العـالم حيث تـتأثـر ا
ا يـعيق اسـتيـراد تلك الـلقـمة الالزمـة إلستـمرار حـياة الـناس البـحـرية والـبريـة واجلويـة 
يـة الثـالثة وبـالتـالي ندرتـها وارتفـاع اسعـارها.والـيوم والعـالم كله عـلى حافـة احلرب الـعا
ومع أولى شـراراتها الـتي انطلـقت مع بدايـة احلرب الروسـية االوكرانـية ارتفـعت األسعار
واطن ا اثقل كاهل ا في جميع بلدانـنا العربية وخصوصا الغذائيـة منها بشكل اليطاق 
ـا يعانيه من فـقدان األمن واالستقرار ذلك العربي بأحـمال اخرى أضافت تهـديدا جديدا 
ا يزيده قـلقا فوق قلقه وهـما فوق همومه .فمـتى سنكون أسياد هو تهديد أمـنه الغذائي 
ـتلكه من كل مقومـات تلك السيادة لـو اخلصنا الـنية لله ثم خلدمـة مواطنينا ا  أنـفسنا 
ــمـتـدة مـن احملـيط األطــلـسي الى اخلــلـيج الــعـربي عــلـمـا ان ايــرادات مـوانــئـنـا وبالدنـا ا
ـتـوسط والبـحـر األحـمـر واحمليط ـنـتـشـرة على طـول سـواحل اخلـلـيج الـعربـي والبـحـر ا ا
ــراتـنـا الـبـريــة ومـنـافـذنـا احلــدوديـة هـذا عـدا ايـرادات األطـلـسي واجـوائــنـا الـواسـعـة و

نـتشـرة على مـساحـة األرض العـربية الـسيـاحة الـدينـية والـطبـيعـة ا
تـكــفي وحــدهــا لـتــجــعل من الــبالد الــعـربــيــة في قـمــة الــرخـاء
واالسـتــقـرار االقــتـصــادي فـكـيـف اذا اسـتـغــلت كل ثــرواتـنـا
واراضينا زراعـيا وصناعيا وجتاريـا بشكل تكاملي صحيح.
واطنينا رهينة اية حالة صراع والى متى تكون لـقمة العيش 
ـنجمدين حتدث في العـالم حتى لو وقـعت في احد القـطب ا
كـمــا هـو حـاصل االن حــيث يـتـحــارب الـروس واالوكـران في

رعب ? أوربا ونحن هنا نعاني من ارتفاع األسعار ا
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ديـن رحمـة ومـسـاواة وكل من يـتـعامل
عــــــكس الــــــديـن اإلسالمـي يـــــعــــــد من
ــؤســسـة الــديــنــيـة هي ــنــافــقـ فــا ا
ـمـارسـات الهـمـجـية بـالـضـد من هذه ا
كن ألي مـجتمع أن واجلـاهليـة لذا ال 
يـكـون مـجـتـمعـا مـثـقـفـا وواعـيا إال من
خـالل احـــــتــــــرام حــــــقـــــوق اآلخــــــرين
ــرأة ومـن الــضـروري ان خــصــوصــا ا
يـنظر إلى هذا اجلنس مـن البشر بع
االحـــتــرام واحلب والــود .في اخلــتــام
نــقــول بــأن لــله عــز وجل لم يــخــلــقــنـا
جـنــسـ مـخـتـلـفــ لـلـعـبث بل له آيـة
وعـبـرة وانه جـعل بـ الزوجـ األلـفة
واحلـب والـــتـــفــــاهم فـال تـــســــمـــحـــوا
لـلكبرياء ومـغريات احلياة تـهدم عائلة
بــأكـمـلـهـا عـيـشــوا بـسالم وعـلى مـبـدأ
احلـب والــتــفــاهم والــنــقــاش بــأبــسط
األمـــور مع بــعـــضــكـم لــكي تـــرســمــوا
ألوالدكـم ان الــعــائــلــة مــكــان أمــان وال
جتـعلوا لـلخوف مكـان بينـكم واجعلوا

وقف .   االحترام والتفاهم سيدا ا
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ـكنه اثـباتـها وبـالتالي يحمـل الغرورُ والـعُجب صـاحبه عـلى اجتـراح ادعاءات عـريضة ال 

زعومة الى احلضيض ..!! ترتد سلبيا عليه لتنزله من (عليائه) ا
-2-

راتب الـعلـميـة العـاليـة ال تنسـجم مع مـا يجب أنْ يـحمله واالدعـاءات التي تـفتـرض بلـوغ ا
الـعـلـمـاء من صدق وتـواضع ويـقـ بـأنـهم (لم يـؤتـوا من الـعلـم اال قلـيال) عـلى حَـد تـعـبـير

القرآن .
-3-

قدورنا القول : و
عـرفة  وامـتدت آفاق الـعلم الى مـديات واسعـة  فانك لن جتـد االّ أمواجا كلـما اتـسعت ا
متالطمة من الـعقالنية والتـوازن والدقة في االحكام بـعيداً عن الهوس واالفـتنان بالذات

بالغة بها الى حدّ بعيد ... وا
وأنى لألجوف أنْ يكون خُزانةً مليئة بدقائق األفكار واألسرار ?

-4-
مجوجة التي ال بالغات ا ومن األمثلة الـشهيرة في التاريخ على ركوب موجة االدعاءات وا

ترجع الى حقيقة : (مقاتل بن سليمان) .
حيث بلغ به الغرور الى درجة قال فيها :

" سلوني عما حتتَ العرشِ الى أسفل الثرى "
فقام اليه رجل من القوم فقال :

ما نسألك عما حتتَ العرش 
وال أسفل الثرى 

ولكنْ نسألك عمّا كان في االرض  وَذَكَرَهُ الله في كتابه :
أخبرني عن كلب  أهل الكهف 

ما كان لونُه ?
فأفحم ولم يستطع اجلواب 

عـرفـة أخبـار السـماء وواضح مـن االدعاء الـفضـفاض الـذي أطـلقه (مـقاتـل) مِنْ احاطـته 
واالرض أنَّه كـان قـد جتاوز حـدوده وعـرّض نـفسه لـلـتـدحرج الى الـسـفـوح  فيـمـا يـبقى
ـا يـرونه فـيهم مـن تواضع الـعـلمـاء الـربـانـيـون الصـاحلـون مَـحّطَ احـتـرامِ الـناس وثـقـتـهم 

رّة . واخالص وصدق وبعد عن اجملازفات ا
-5-

ـراتب الـعلـمـيـة العـلـيا  –وهم عـنهـا بـعـيدون  –يـدّعى آخـرون أنهم ـدّعون ا وكمـا يـدّعى ا
أصــحـاب بــاع طـويـل في تـصــريف أمــور الـبالد والــعـبــاد  وحـ
واطن  فانّهم عـاناة كاهلَ ا تتراكم فصـول الفشل  وتُثقل با
برؤن من ـسؤولية عـلى غيرهم .. حتى كـأنهم ا يُلقون بـتبعة ا
اخلـطايـا واألخـطاء  ويـستـمـرون في اصرارهم الـغـريب على
آزق ناس قدراتهم وامـكاناتهم الكبيرة الخراج البالد من ا

أنهم هم الذين كانوا سببها .
وهنا تكمن الطامة .

في 14 تـموز 2003 كـنت عـلى مـوعـد مع عـلي بن احلـسـ (الشـريف) الـعـائـد من مـنـفاه
تعب ب عدة دول جميلة و قوية ليتخذ من دار في حي الزوية ببغداد مقرا الطويل غير ا
ـالـكـة الـتـي اهـلـكـهـا اجلـيش و قـسم من االهـالي اقـام به مـجـلـس عـزاء مـتـأخـر لـلـعـائـلـة ا
عروف بثـورة قاسم. كان علي بن احلسـ (الذي مات االثن بـعمان عند مصباح تمـوز ا
لك عبدالله الثاني) جالسا على كرسي فخم ب علم ملكي يرتدي حلة سوداء قريبه ا
وربـطـة عـنق داكـنـة يـسـتـمع لـلـقـرآن وقـد دهـن شـعـره بـكـثـيـر من الـكـر الالمع و شـذب
شاربـيه فظهـر شكله شبـيها باالمـير عبدااللـه بن علي الذي سحـله اجلمهور الـعراقي سنة
ـثـال جلريـدة الـتـآخي الـتي كـان يـرأسـهـا الـراحل فـلك الـدين كـاكه يى و 1958. قـابلـته 
احلـوار مـنـشور فـي عدد 15 تـموز 2003 وكـنت الزلت احـتـفظ بـأسـمي احلـركي (هـشام
ـعارضة. قـلت له: الشيـوعيون يـحتفلـون بزوال اهلك و انت بـدران) الذي حمـلته من ايام ا
تقيم مجلس عـزاء ما رأيك بالتناقض بينكما انكـما عارضتما صدام حس و تتعارضان

في االساس هم يقولون ثورة و انت ترى قاسم مجرما?
قال لي : لكل رأيه.

قلت له: اتعتقد انك ستكون ملكا?
قال: العراقيون يقررون.

قلت له: اعطاك االمريكيون مكانا ضمن القادم ام وعدا بالعودة للملكية? لكنه لم يجب.
كان يلفظ حـرف الراء بشيء من غنج يكـفيك لتعـرف ان الرجل عاد للمـاضي الذي بخياله

ـوت عن ال لــلــواقع الــذي هــو ابـعــد عن خــيــاله بــقــدر بــعـده االن فـي ا
احلـيـاة. كـان مـهـذبـا جـدا لـكن حــظـوظ مـكـانه لم تـكن اكـثـر من
صـورة تـذكاريـة تـلـفت انـتـبـاه الـبـاحث عن بـقـايـا بـيت فـيصل
االول. لم نـتفق عـلى مـوعد ثـاني فطـروحات الـراحل قد تـقال

بچايخانة على اطراف بغداد ال مكان لها حاضرا و مقبال.
عدت للـقاء فلك الدين عليه رحـمات الله وقلت له: هذا الرجل

مكانه في لندن ال على نهر دجلة.
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بيروت

ـديـنـة التي افـضل احلـيـاة فـيـها.وهي بـال نقـاش مـديـنة لـو سـئـلت وقـد سئـلت مـرات عن ا
حديثة. 

ولـو تزوجت من احدى بنـاتها لعـشت ايامي فيـها وانا سعـيد .فهي الـكرم والنخـوة ومحبة
العروبة .

وهي من كان رجالها في حركة االمة .
 ولالسف لم اعـد اعـرف تـلـمـيـذي صـبـار الـرجب وال فـاضل.وقـد عـلـمت بـرحـيل عـدد من

خيرة اهلها.
تـصـوروا اني  لم اكن اعـلم انــهـا مـديـنـة بال فــنـدق ولـيس مـعـروفـا عــنـدهم عـرض الـبـيت
ـدة عـشرة ـا اضـطـرني للـمـبـيت في دار عـبـد الرزاق احلـديـثي  لاليـجار اال فـي النـادر 

ايام.وهي اصعب ايام العمر.
ة او.عدد.منهم وكم اتمنى لـو ان احد افراد تلك العائلـة الكر
سكن معي في دارنـا ببغداد السدد ديون الـضيافة التى انوء
بثـقلـها بـعد مـا يقـرب من سبـع سـنة. لـكنت اوفـيت حلديـثة
الـتي اذكـرهـا وساذكـرهـا بـخـيـر مـا دمت حيـا وسـيـكـون لـها

ذكراتي. فصل 

وسوي نوال الزبيديحيدر ا



ركز) ضمن خطة تنمية تعلن محافظة ذي قـار (العقود احلكومية) عن مناقصة مشروع (االعمـال التكميلية بناء قسم للتربـية الناصرية - ا
ـعدلة الـصادرة من وزارة الـتخطـيط والضوابط االقالـيم  لعام ٢٠٢١ واسـتنادا لـتعـليمـات تنـفيذ الـعقود احلـكومـية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
نـاقصـة العامـة لهذا وازنـة العـامة االحتاديـة لعـام ٢٠٢١ ان وثيقـة الدعـوة لتقـد العطـاء (االعالن) عن ا ـلحقـة بهـا وتعلـيمات تـنفـيذ ا ا
عـتمدة للـمناقـصات الدوليـة العامة ـشروع سوف تنـشر في اجلرائـد الوطنيـة. وسيتم الـعمل عند فـحص وتقيـيم العطاءات وفق االلـية ا ا
ـتحدة ؤهـلة االشـتراك فيـها كـما هـو محدد في الـنشـرة التـوضيحـية الـصادرة من اال ا ـقدمي الـعطـاءات كافة من الـدول ا والتي تـتيح 

ؤهلة). (اخلاصة بتعريف الدول ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
ديـرية العامة صادف ٢٠٢٢/٣/١٧ في ا ـناقصة عنـد الساعة (١٢) ظـهرا من يوم اخلمـيس  ا شارك في ا باالجابات عـلى استفسـارات ا
ـذكـورة ادنـاه على االقل ـصنـفـ من الـدرجة ا ؤهـلـ وا ـقـاولـ العـراقـيـ ا لتـربـيـة محـافـظـة ذي قار فـعـلى الـراغبـ من الـشـركات وا
والشركات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة
شروع عـلما ان سعر العطاء الواحد (وكـما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصنيف االصـلية للشركات العراقية با

ستمسكات التالية:- واوراق التسجيل للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

ب- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا أ- ا
٤٣) ثالثة ٤١٦ ـبلغ اكبر او يساوي (٠٠٠ شروع  الية لـتنفيذ ا ـالية ( السيولة الـنقدية) من خالل تقد ما يـثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

واربعون مليون واربعمائة وسته عشر الف دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

قدمـة في القـائمـة السوداء صـالح لم يتم وضع الـشركـة ا اوال:- االهلـية وتشـمل (جنـسيـة الشركـة مقـدمة الـعطاء  –ال يوجـد تضـارب با
ملـوكة للدولة (ان تـثبت انها مـستقلـة قانونيـا وماليا و(انهـا تعمل وفق القـانون التجـاري وان ال تكون وكاالت تـابعة لصاحب الشـركات ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل). غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
ثـانيا:- لم تـظهر عقـود غير منـفذة خالل ال (٥) سنـوات السابقـة ولغايـة موعد تسـليم العـطاء لم يصدر بـحق الشركـة مقدمة الـعطاء قرار

دة ال (٥) سنوات السابقة. ناقصات بدولة صاحب العمل استنادا الى قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه و شاركة في ا نع ا
انعة (نـسخة اصـلية + نسـخة مصـورة) ونافذة صـادرة من الهيئـة العامـة للضـرائب ومعنونـة الى ديوان محـافظة ذي قار ثـالثا: - عـدم 

ونسخة من الهوية الضريبية للشركة .
رابـعا:- شهـادة تأسيس الـشركة مع مالحـظة في حال كون الـشركة مـقدمة الـعطاء اجـنبية تـقوم بتـقد اوراقهـا كافة ومـصدقة لدى وزارة

اخلارجية العراقية.
قاولة حسب ما مطلوب قاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:- هوية تسجل وتصنيف ا

في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خـطاب ضـمان بنـكي او صك مصدق او قـدمي العـطاءات  ٢- كـل العطـاءات يجب ان تتـضمن ضـمان للـعطاء (الـتأمـينات االولـية) 
سفـتجـة صادرة من مـصرف مـعتـمد في الـعراق وبـنسـبة  ١ % من مبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية لـلمـشروع ومـعنـون الى جهـة التـعاقـد (ديوان
ـنـاقـصـة وعلى ـدة ١٥٠ يـوم من تاريـخ غلق ا نـاقـصـة ويـكون نـافـذ  محـافـظـة ذي قـار/ قسم الـعـقـود احلـكومـيـة) ويـذكـر فيـه رقم واسم ا
ناقـصة مبـاشرة بعد اصـدار كتاب االحـالة قبل تـوقيع العقـد تقد خـطاب ضمان قاول) الـذي ترسو علـيه ا ـناقص الفـائز (الشركـة او ا ا
صـارف الـعراقـيـة في بـغداد او احملـافـظات بحـسن الـتـنفـيـذ بقـيـمة ٥ % من مـبـلغ االحالـة عـلى ان يـكون خـطـاب ضمـان صـادر من احـد ا

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
عـايير نـاقص مـستجـيبة عـند تلـبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا

www.azzaman.com
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نـاقصة وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء ـطلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فـيها بفروعهـا كافة والشروط القـانونية والفـنية وا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.

ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 
٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة وان تتـحمل الشركة الـتي يحال بعهدتـها العمل كافة ناقصـة اجور النشر واالعالن والخر اعـالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عـليه ا
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمالة موظفيه العمالة الـوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا ا

٨- في حالة اشـتراك اكثـر من مناقص فـي تقد عـطاء واحد لتـنفيـذ العقـد تكون مـسؤوليـتهم تضـامنيـة تكافـلية في ذلك لـتنفـيذه على ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.

واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا
ثال لرب العمل ـعد من قبلها واعتـدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتـبارها  ـستفيدة مسؤولـية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا

قاولة. بعقد ا
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

قـدم على العطاءات باستكـمال النواقص التي تسمح بهـا التعليمات خالل سبعة قاول واجملهزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا
كن قبولها. ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 

صـنعة واجملـهزة داخل العـراق للمـشروع مع مراعـاة االلتزام بـالضوابط الـسعر والـنوعية  ١٣- تـكون االولويـة للمواد االولـية ا
طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . اجملهزة مدى مطابقتها للمواصفات ا

تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا
ـصـادف ٢٠٢٢/٣/٢٤ الى الـعـنـوان التـالي  ١٥-ان اخـر يـوم لـتـقـد الـعـطـاءات نـهايـة الـسـاعـة (١١) ظـهـرا من يـوم اخلـمـيس  ا
محـافظة ذي قار قسم العـقود احلكومية في مـقرها الكائن في الناصـرية  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيد  - فرع ذي قار
قـدمة بـالـدينـار العـراقي حصـرا رقـما وكـتابـة وان يـوقع على جـميع ٥٣٥ (مبـنى هـيئـة االعمـار سابـقـا) على ان تـكون االسـعـار ا
ـقـاول مع ذكر مـسـتـندات الـعـطـاء وتكـون الـكـتابـة واضـحـة وخالـيـة من احلك والـشطـب وتكـون جـمـيع االوراق مخـتـومـة بخـتم ا
قاول بصحته ويعتبـر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والبريد االلكترونـي ويلتزم ا
دنية وبطـاقة السكن وال يسمح التقد عن طريق البريد االلكتروني يقدم البطاقة التمويـنية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال ا
ثلـيهم الـراغب بـاحلضور الى ديـوان محـافظة ذي قـار  مبنى احملـافظة وسـيتم فـتح العطـاءات بحضـور مقـدمي العطـاءات او 
ناقصة عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على ان تقدم تأخرة. واذا صادف يوم فتح ا القد وسوف ترفض العطاءات ا
ناقصة واسم مقـدم العطاء وتوقيـعه ورقم الهاتف والعنوان الـعطاءات داخل ظروف مغلـقة ومختومة ومـثبت عليهـا رقم واسم ا

االلكتروني.
توفرة شروع من التخصيصات ا  ١٦-  تسدد احملافظة مبالغ ا
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الكوادر الفنية
مهندس مدني
مهندس كهرباء

العدد
١
١

١٣٨٠ ٨٤٩ ٠٠٠٧٢٠
يوم

١٠٠٫٠٠٠
الف دينار

انشائية
الدرجة
العاشرة

صادقت مدةسعر الكشف ا
العمل

سعر العطاء
بالدينار

التصنيف
على االقل

١ % من قيمة
الكشف التخميني

طلوبة التأمينات ا
/ بالدينار 

الناصرية

وقع ا

االعمـال الـتـكمـيـلـية
بـنـاء قـسم لـلـتـربـية
ركز) النـاصريـة - ا

شروع اسم ا

مديرية
تربية
 ذي قار

الدائرة
ستفيدة ا
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شروع انشـاء مجمع ال بوهـان في الشطرة) ضمن خطة تعلن مـحافظة ذي قـار (العقود احلكـومية) عن منـاقصة مشروع (االعـمال التكـميليـة 
لحقة بها ـعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط ا تنمية االقاليم ٢٠٢١ واستنادا لتعلـيمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ ا
شروع سوف تنشر في ناقصة العامة لهذا ا وازنة الـعامة االحتادية لعام ٢٠٢١ ان وثيقة الدعوة لتقد العطـاء (االعالن) عن ا وتعليمات تنفيذ ا
قدمي العطاءات عتمدة للمـناقصات (الوثائق الـقياسية) والتي تـتيح  اجلرائـد الوطنية. وسيتم الـعمل عند فحص وتقـييم العطاءات وفق االليـة ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا كافة من الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللـغة العربية بعد تقد طـلب حتريري الى العنوان احملدد بالتعـليمات 
ـؤتمـر اخلـاص باالجـابـات على شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شراء يـقـطع من قـبل قسـم حسـابـات ا الدفع سـيـتم 
صادف ٢٠٢٢/٣/١٧ في بناية (بلديات ذي قار) فعلى الراغب من ناقصة عند الساعة (١٢) ظهرا من يوم ااخلميس ا شارك في ا استفسارات ا
ذكـورة ادناه على االقل والـشركات الـعربيـة واالجنبـية من اصحـاب االختصاص صـنف من الـدرجة ا ؤهـل وا قاولـ العراقـي ا الشركـات وا
شروع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤشر ازاءه) غير مراجعة قسم العقود احلكومية حملافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة با
 قابلـة للرد على ان يتم تقد هويـة التصنيف االصليـة للشركات العراقيـة واوراق التسجيل للشـركات االجنبية عند شـراء العطاء على ان يتضمن

ستمسكات التالية:- العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا ب- ا
ـبلغ اكـبـر او يسـاوي (٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠) اربـعة شـروع  ـالـية لـتـنفـيـذ ا الـيـة ( السـيـولة الـنـقـدية) من خالل تـقـد ما يـثـبت القـدرة ا ـوارد ا اوال-  ا

وثالثون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

قدمـة في القائـمة السـوداء الشركات صالح لم يـتم وضع الشركـة ا اوال:- االهلـية وتشـمل (جنسيـة الشركـة مقدمـة العطاء  –ال يـوجد تضارب بـا
ـملـوكة لـلدولـة (ان تثـبت انـها مـستـقلـة قـانونـيا ومـاليـا و(انـها تـعمل وفق الـقانـون الـتجـاري وان ال تكـون وكاالت تـابعـة لـصاحب الـعمل). غـير ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
ـانعة (نـسخة اصـلية + نـسخة مـصورة) ونافـذة صادرة من الهـيئة الـعامة لـلضرائب ومـعنونـة الى ديوان محـافظة ذي قـار وهوية ثانـيا:-  عدم 

التحاسب الضريبي.
ثالثا: - شـهادة تأسيس الشركة مع مالحظـة في حال كون الشركة مقدمـة العطاء اجنبية تـقوم بتقد اوراقها كافـة ومصدقة لدى وزارة اخلارجية

العراقية.
ـقاولـة حـسب ما مـطـلوب في قـاول او الـشركـات ا قـاولـ صادرة من وزارة الـتـخطـيط وتـكون درجـة وصـنف ا رابعـا- هـوية تـسـجل وتصـنـيف ا

اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). :- وصل شراء ا خامساً

وجب خـطاب ضمـان بنكي او صك مـصدق او سفـتجة قـدمي العطـاءات  ٢- كل العـطاءات يجب ان تـتضمن ضـمان للـعطـاء (التأمـينات االولـية) 
صادرة من مصرف معتمد في العراق وبنسبة  ١ % من مبلغ الكلفة التخمينية للـمشروع ومعنون الى جهة التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قسم
قاول) نـاقص الفائـز (الشركـة او ا نـاقصة وعـلى ا ـدة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلق ا ناقـصة ويكـون نافذ  العـقود احلكـومية) ويـذكر فيه رقـم واسم ا
نـاقصة مبـاشرة بعـد اصدار كتاب االحـالة قبل تـوقيع العقـد تقد خـطاب ضمان بـحسن التـنفيذ بـقيمة ٥ % من مبلغ االحالة الذي ترسـو عليه ا
صارف الـعراقية في بغـداد او احملافظات اجلنـوبية نافذا الى مـا بعد انتهـاء فترة الصيـانة وتصفية عـلى ان يكون خطاب ضمـان صادر من احد ا

احلسابات النهائية.
ـعايير الـتأهيل ـناقصـ مستـجيبـة عند تـلبيـتها  ـقدمة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق القـياسيـة الصادرة من وزارة الـتخطـيط وتكون الـعطاءات ا
ا تتطلبه الوثيقة ناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء  طلوبة في شروط ا اليـة ا احملددة فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية وا

القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة وان تتحمل الشركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الضرائب ناقصة اجور النشر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عليه ا

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز ٧- يلتزم الـطرف الثاني بـان يشغل ما ال يقل عن (٥٠ %) من عمالـة موظفيه العـمالة الوطنـية عن طريق مراكز الـتشغيل اال في حـالة اعتذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا عن توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- في حالة اشتراك اكـثر من مناقص في تـقد عطاء واحـد لتنفيـذ العقد تـكون مسؤوليـتهم تضامـنية تكـافلية في ذلك لتـنفيذه عـلى ان يقدم عقد
ـوذج اتفاق اولي على الشـراكة موقع من قبل اطـراف الشراكة مـعزز بتعهـد من قبلهم بـعدم التنازل مـشاركة مصـادق عليه اصوليـا مع العطاء او 
ناقصة عليهما على أن يتم تقد الشـراكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز (١٤ يوما ) او االنسحاب في حالة رسو ا

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. من تاريخ توقيع العقد وفي حال انسحاب احد الشركاء فيتم معاملة ا
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثـال لرب العمـل بعقد عـد من قبلـها واعتـدال اسعاره وكـذلك تنفـيذ العـمل باعتـبارها  ستـفيدة مـسؤوليـة الكشف الـفني ا  ١٠- تتـحمل الدائـرة ا
قاولة. ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قـدم على الـعطاءات بـاستكـمال النواقص الـتي تسمح بـها التـعليـمات خالل سبـعة ايام من تاريخ قاولـ واجملهزين ا  ١٢- تلتـزم الشركـات وا

كن قبولها. فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صـنـعة واجملـهـزة داخل العـراق لـلمـشروع مـع مراعـاة االلتـزام بـالضـوابط الـسعـر والـنوعـيـة اجملهـزة مدى  ١٣- تـكون االولـوية لـلـمواد االولـيـة ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صادف ٢٠٢٢/٣/٢٤ الى الـعنـوان التالي مـحافظـة ذي قار قسم  ١٥-ان اخر يوم لـتقد الـعطـاءات نهايـة الساعـة (١١) ظهرا مـن يوم اخلمـيس  ا
العقود احلكومية في مقرها الكائن في الناصرية  - االدارة احمللية - قرب مصرف الرشيد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هيئة االعمار سابقا) على ان
ـقدمـة بالديـنار الـعراقي حـصرا رقـما وكـتابة وان يـوقع على جـميع مـستـندات الـعطاء وتـكون الـكتـابة واضـحة وخـالية من احلك تـكون االسـعار ا
قـاول بصحته ـقاول مع ذكر العـنوان الكـامل للشركـة ورقم الهاتف والـبريد االلـكتروني ويلـتزم ا والشطب وتـكون جميع االوراق مـختومـة بختم ا
دنية وبطاقة السكن وال يسمح التقد ويعتبر التبليغ من خالله مـلزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التـموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحـوال ا
ة ثـليهم الراغب بـاحلضور الى بناية محـافظة ذي قار القد عن طريق البـريد االلكتروني وسيـتم فتح العطاءات بحضـور مقدمي العطاءات او 
ناقصة عطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي يليه على ان تقدم العطاءات تـأخرة. واذا صادف يوم فتح ا شارع  النيل  وسوف ترفض العطاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا  ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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شروع انشـاء شوارع مع شبكات مياة وصرف صحي في حي الغدير تعلن محافظة ذي قار (الـعقود احلكومية) عن مناقصة مشـروع (االعمال التكميلية 
ـعدلة ومـناطق مـتفرقـة في مركـز قضاء الـرفاعي) ضـمن خطـة تنمـية االقـاليم ٢٠٢١ واستـنادا لـتعلـيمـات تنفـيذ الـعقود احلـكومـية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
وازنة العامة االحتادية لعـام ٢٠٢١ ان وثيقة الدعوة لتقد العطاء (االعالن) عن لحقة بها وتعليمات تـنفيذ ا الصادرة من وزارة التخطيط والضـوابط ا
عتمـدة للمناقـصات (الدولية ـشروع سوف تنشـر في اجلرائد الوطنـية. وسيتم العـمل عند فحص وتقـييم العطاءات وفق االلـية ا ـناقصة العـامة لهذا ا ا
تحدة (اخلاصة ؤهلة االشتراك فـيها كما هو مـحدد في النشرة التـوضيحية الصـادرة من اال ا قـدمي العطاءات كافة من الـدول ا العـامة) والتي تتيح 

ؤهلة). بتعريف الدول ا
قدمي العطاء ان اسلوب الدفع وبإمكان مقـدمي العطاءات شراء وثائق العطـاء باللغة العربية بـعد تقد طلب حتريري الى العـنوان احملدد بالتعليمـات 
ـؤتمـر اخلاص بـاالجابـات على اسـتفـسارات شـاريع في ديوان احملـافظـة وسوف يـتم عـقد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قبل قـسم حسـابـات ا سـيتم 
صادف ٢٠٢٢/٣/١٧ في بناية (مـديرية مجاري ذي قار) فعـلى الراغب من الشركات ناقصة عند الـساعة (١٢) ظهرا من يوم ااخلمـيس ا شارك فـي ا ا
ذكورة ادنـاه على االقل والـشركـات العـربيـة واالجنبـية من اصـحاب االخـتصـاص مراجـعة قسم صـنفـ من الدرجـة ا ـؤهلـ وا ـقاولـ العـراقي ا وا
شروع علما ان سعر العطاء الواحـد (وكما مؤشر ازاءه) غير  قابلة للرد على ان العقود احلكومية حملـافظة ذي قار لشراء نسخة من الوثائق اخلاصة بـا
ـستمـسكات يـتم تقد هـوية التـصنـيف االصليـة للشـركات العـراقية واوراق الـتسجـيل للـشركات االجـنبيـة عند شـراء العطـاء على ان يـتضمن الـعطاء ا

التالية:-
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :-

الية: تطلبات ا ب- ا
ـبلغ اكبـر او يساوي (٨٨٫٠٠٠٫٠٠٠) ثـمانيـة وثمانون شروع  الـية لتـنفيـذ ا الـية ( السـيولة الـنقديـة) من خالل تقد مـا يثبت الـقدرة ا وارد ا اوال-  ا

مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: ب ـ ا

ملوكة تـقدمة في القائمة السوداء الشركات ا صالح لم يتم وضع الشركة ا اوال:- االهلية وتشمل (جنسية الشركة مقدمة العطاء  –ال يوجد تضارب با
للـدولة (ان تثـبت انهـا مستـقلة قـانونيـا وماليـا و(انها تـعمل وفق القـانون التـجاري وان ال تـكون وكاالت تـابعة لـصاحب العـمل). غير مـستبـعدة من قبل

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
شاركة في نع ا ثانيا:-لم تظهر عقود غـير منفذة خالل ال (٥) سنوات السابقة ولغايـة موعد تسليم العطاء لم يصدر بحق الشـركة مقدمة العطاء قرار 
وقوفة سوف لن طالـبات ا ـدة الـ(٥) سنوات السابقـة جميع ا نـاقصات بدولة صـاحب العمل استنادا الى قـرار صادر بحقه مصـادرة ضمان عطاءه و ا

جموعها اكثر من ٤٠ % صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل  حلها ضد مقدم العطاء. تشكل 
انعة (نسخة اصليـة + نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للـضرائب ومعنونة الى ديوان محافظة ذي قار وهوية التحاسب ثالثا:-  عدم 

الضريبي.
رابـعا- شـهادة تـأسـيس الشـركة مـع مالحظـة في حال كـون الـشركـة مقـدمـة العـطاء اجـنـبيـة تقـوم بـتقـد اوراقهـا كـافة ومـصدقـة لـدى وزارة اخلارجـية

العراقية.
قاولـة حسب ما مطلوب في اجلدول ـقاول او الشركات ا قاول صادرة من وزارة التخـطيط وتكون درجة وصنف ا خامسا:-  هـوية تسجل وتصنـيف ا

ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). سادسا:- وصل شراء ا

وجب خطاب ضمـان بنكي او صك مصدق او سـفتجة صادرة ـقدمي العطـاءات  ٢- كل الـعطاءات يجب ان تتـضمن ضمان للـعطاء (التأمـينات االولية) 
من مـصرف معـتمـد في العـراق وبنـسبة  ١ % من مـبلغ الـكلفـة التـخمـينـية لـلمشـروع ومعـنون الى جـهة الـتعـاقد (ديوان مـحافـظة ذي قـار/ قسم الـعقود
قاول) الذي ترسو عليه ناقص الفائـز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا دة ١٥٠ يوم من تـاريخ غلق ا ناقصة ويكون نافذ  احلكومية) ويذكر فيـه رقم واسم ا
نـاقصـة مبـاشرة بعـد اصدار كـتاب االحالـة قبل تـوقيع الـعقد تـقد خـطاب ضمـان بحـسن التـنفيـذ بقـيمة ٥ % من مبـلغ االحالـة على ان يكـون خطاب ا

صارف العراقية في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية. ضمان صادر من احد ا

عاييـر التأهيل احملددة ناقـص مستجـيبة عنـد تلبيتـها  ـقدمة من ا ٣- يتم اعتماد الـوثائق القيـاسية الصادرة من وزارة الـتخطيط وتكـون العطاءات ا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة ناقصة وفي حال عدم التزام مقدم العطاء  طلوبة في شروط ا الية ا فيها بفروعها كافة والشروط القانونية والفنية وا

اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـناقـصة وان تتـحمل الـشركـة التي يـحال بـعهـدتهـا العـمل كافـة الضرائب نـاقصـة اجور الـنشـر واالعالن والخر اعالن عن ا ٦- تـتحـمل من ترسـو علـيه ا

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
ركز عن ٧- يلـتزم الطـرف الثـاني بان يشـغل ما ال يقل عن (٣٠ %) من عمالـة موظـفيه العـمالـة الوطنـية عن طـريق مراكز الـتشـغيل اال في حالـة اعتـذار ا

ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا توفير االعداد واالختصاصات ا
٨- في حالة اشتراك اكثر من مـناقص في تقد عطاء واحد لتنفيـذ العقد تكون مسؤوليتهم تـضامنية تكافلية في ذلك لتـنفيذه على ان يقدم عقد مشاركة

مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

قاولة. ثال لرب العمل بعقد ا عد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها  ستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.

ـقدمـ على العـطاءات باسـتكـمال النـواقص التي تـسمح بهـا التـعليـمات خالل سبـعة ايـام من تاريخ فتح ـقاولـ واجملهزين ا  ١٢- تلـتزم الـشركات وا
كن قبولها. عطاءاتهم وبخالفه ال 

ـصنعة واجملـهزة داخل العـراق للمـشروع مع مراعاة االلـتزام بالـضوابط السعـر والنوعـية اجملهزة مـدى مطابـقتها  ١٣- تكون االولـوية للمـواد االولية ا
طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . للمواصفات ا

تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا
صادف ٢٠٢٢/٣/٢٤ الى العـنوان التالي مـحافظة ذي قـار قسم العقود  ١٥-ان اخـر يوم لتقد الـعطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم اخلمـيس  ا
احلكـومـية في مـقـرها الـكـائن في النـاصـرية  - االدارة احملـليـة - قـرب مصـرف الـرشيـد  - فـرع ذي قار ٥٣٥ (مـبنى هـيـئة االعـمـار سابـقـا) على ان تـكون
قـدمة بالدينار العراقي حـصرا رقما وكتابة وان يوقع عـلى جميع مستندات العـطاء وتكون الكتابة واضحـة وخالية من احلك والشطب وتكون االسعار ا
قاول بصحته ويـعتبر التبليغ من خالله قاول مع ذكر الـعنوان الكامل للشركـة ورقم الهاتف والبريد االلكترونـي ويلتزم ا جميع االوراق مخـتومة بختم ا
دنيـة وبطاقـة السكن وال يسـمح التقد عـن طريق البريـد االلكتروني ملزم واصـوليا وكـما يقدم الـبطاقة الـتمويـنية وما يـؤيد حجبـها وهويـة االحوال ا
ثـليهم الراغبـ باحلضور الى ديوان مـحافظة ذي قار  في شـارع االمام علي (ع) وسوف ترفض وسيـتم فتح العطاءات بـحضور مقدمـي العطاءات او 
ـناقـصة عطـلة رسـميـة فيـؤجل الى اليوم الـذي يلـيه على ان تـقدم الـعطـاءات داخل ظروف مغـلقـة ومخـتومة تأخـرة. واذا صادف يـوم فتح ا الـعطـاءات ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ومثبت عليها رقم واسم ا
توفرة. شروع من التخصيصات ا  ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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ا تمـتلك ثروة معدنية ال أحد ينـكر أن هناك محافـظات ال تمتلك ثروة نـفطية  ر
 وال أحد يـنكـر أن هـناك مـحافـظـات عائـمة عـلى بـحور من اخلـام االسود  وال
أحـد يـنكـر أن مـلـكـية األرض في الـعـراق هي مـلـكيـة أمـيـريـة تعـود لـلـدولة  وان
احملــافــظـات واالقــلــيم كل مــنــهــا جـزء مـن الـدولــة  وان الــكل يــعــلم أن الــدولـة
تـلك صـفـة السـيـادة  والكل االحتـاديـة وفـقا لـقـواعد الـقـانـون الدولي هي مـن 
ادة ١٤ من الدستور الـنافذ ترى ( العـراقيون متسـاوون أمام القانون يعـلم أن ا
 وال يـجـوز تـمـييـزهم في الـوضع االقـتـصـادي ) بـقانـون يـسـنه مـجـلس الـنواب
ادة حتت عنوان قانون النفط والغاز نتيجة المتالك هذه احملافظة مخـالفا لهذه ا
ـسـاواة ب أو تـلك لـلـنـفط أو الـغـاز  وان سن مـثل هـذا الـقـانـون يـعـني إلـغـاء ا
مناطق الـعراق الواحد  وبالنتيجة ستكون هناك محافظات غنية متقدمة وأخرى

فقيرة متخلفة  
ان العـدل يقتضي أن تـدار الثروة النـفطية والـغازية وثروات الـبلد اآلخرى إدارة

مركزية لألسباب التالية .
اوال.. أن توجه حـكومـة مركزيـة ( نظـيفـة اليـد) نحـو حصـر هذه الـثروات قـانونا
بـوزارة مركـزيـة ( نـظيـفـة الـيد والـعـقل ) سـيقـوي من مـكـانـة البـلـد الـنفـطـية إزاء

صدرة للنفط. البلدان ا
ـفاوض ا هـو عـليه ا ـفـاوض العـراقي سيـكـون في موضع اقـوى  ثانـيا...أن ا

في اإلقليم أو احملافظة .
ثالـثا...أن أقرأر قانـون يوحد أنشـطة النفط في كل احملـافظات واالقلـيم سيحقق
وحـدة في اإلدارة ووحـدة في الـكـفـاءة ووحـدة في تـوزيع الـكـفـاءات الـعـلـميـة في

التنقيب واالستكشاف واالستخراج .
وارد ركزيـة النزيهة على موارد وعـائدات النفط والغاز وا رابعـا...أن السيطرة ا
صدرة  عدنـبة األخرى يـبعد نهـائيا عمـليات التـزوير في احتـساب الكمـيات ا ا
عن طــريق الـســيـطـرة الــنـزيــهـة عـلى الــعـدادات  ويــعـمل عـلـى تـوحـيــد اسـعـار

عروض االني واألجل دون الدخول في منافسة تؤدي حتما إلى اخلسارة. ا
الـيـة ستـكـون محال لـلتـوزيع الـعادل بـ ثمـانـية عـشر خـامسـا...أن الـعائـدات ا
محافـظة عـلى أساس الـتعداد الـسكـاني لكل مـحافظـة وللـمشاريع االسـتثـمارية
ـوازنـة الـتشـغـيـلـية وفق خـطـة كل مـحافـظـة . أمـا الـرواتب واألجـور.وتفـاصـيل ا
األخرى فـيتم صـرفهـا مركـزيا بـعد أن تـتم مـناقـشتـها من قـبل كل األطراف في
مجـلس الوزراء ومجـلس النواب .ان مـجلس النـواب مطالب الـيوم قبل كل شيء
يز ب أن يبـحث عن العدالـة االجتمـاعية  وان هـذه العدالـة تتحـقق بقانـون ال 
أجزاء الـعراق وفقـا للمـادة إالولى من الدستـور التي تنص عـلى أن العراق دولة
قصـود دولة واحدة من حـيث السيادة احتاديـة واحدة  ذات سيـادة كاملـة  وا
على األرض وكـوامنها  وأنه دولة واحدة غير قابلة للتجزئة في وحدة األراضي

والثروات .
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ركزيـة كونها ان عائـدية األراضي في العـراق دون أغلب دول العالم لـلحكـومة ا
لكية بـبدل مناسب إذا ما ثبت أراض أميـرية أجازت قانونا لـلحكومة نزع هـذه ا
أنهـا حتتوي على مكـامن نفط أو غاز  وهذا يعـني أن ال ملكية فـردية أو قطاعية
كـن أن يـنص عـلى إدارة مـشـتركـة في ـوارد الـثـروة الـوطـنـيـة  وان الـقـانـون 
اإلنتـاج أما التسويق يـجب أن يظل مركزيا  ألن الـعدالة االجتمـاعية في العراق
هي واحـدة ال تـخـتــلف بـ مـنـطـقـة ألى أخـرى .ان مــشـكـلـة االدارة الـعـامـة في
ن يـنـفذ ـا  الـعـراق الـيـوم ال تـكمـن في مسـألـة تـوزيع الـصالحـيـات فـقط  وا
وجب تعلـيمات وقرارات قـابلة للـقبول والتـنفيذ . ويسهـر على تطبـيق القوانـ 
ـلك إدارة عامـة قادرة علـى حتقيق وكلـنا يـعلم ان الـعراق مـنذ الـعام ٢٠٠٣ ال 
األهداف الـعامة وألسباب ال حاجة لنا لشرحـها فهي معروفة ومشخصة وكانت
ا تـقدم سبـبا وراء كل هـذا االخـتالف ووراء كل هذا الـتنـازع بـ السـلطـات .
ــا يـخص كل ـوارد األخـرى إ واألمـر ال يــخص فـقط قــانـون الـنــفط والـغــاز وا
القـوان التي أصـدرها مـجلس النـواب في كل دوراته السـابقة  فـاغلبـها كانت
قوان ضـعيفة قـابلة للـتفسيـر والتأويل  وال ادل على ذلك تـعرضها لـلتعديالت
سـتمرة  عليه فإن مجلس النواب بـدورته احلالية مدعو وبشكل ملح ألن يكون ا
عـنـد حـسن الـظن  في اصـدار القـوانـ الـرصـيـنة ومـجـلـسـا عـادال في تـعديل

القوان التي كانت محال للخالف....
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ـن يــريــدهـــا ألنــهم ــنـــاطــحــة  هـــذه ا
يـعـلـمـون انـهـا غـيـر مـنـتـجـة ومـحـرقة
شـخصية فوق انـها جتتذب ردود فعل
سـيــئـة من الـعـراقـيـ الـذين يـتـهـمـون
الــيــوم كل ســيــاسي حـالـي او سـابق
ويـسـألـوه عن جتـربـته ومـاذا فـعـل هو
ايـــــضــــــا ومـــــاذا قـــــدم خالل وجـــــوده

بالسلطة 
WKŠd*« bzU

ازمــة الـسـيـاسـيــ في الـعـراق الـيـوم
تـكـمن في االسـاس ان كل واحـد مـنهم
ـــرحــلــة وإال يـــريــد ان يــكـــون قــائــد ا
فـــالــعـــراق ســيـــبــقى خـــربــة عـــلى كل
ـســتـويـات. كـمـا تـتـجـلى ازمـتـهم في ا
كــونــهم كــانــوا يـشــتــكــون ســابــقـا من
غـــيـــابـــهـم عن مـــراكـــز الـــقـــرار بـــعـــد
ــشــاركــة بــاحلــكــومـة خــروجــهم من ا
وعــــــدم حــــــصــــــولــــــهـم عــــــلى وزارات

اومناصب في اجهزة الدولة.
لـــكن الـــذي حـــصل كـــان أســوأ حـــيث
اخـتـبأ جـزء مـنـهم وفضل االبـتـعاد عن

وعـلى ضوء ذك يـجد الـسيـاسيـون وقتا
لـلصـراع والتنـاطح و للتـنابز بـااللقاب
والـطعن فـي الظـهر وتـبادل االتـهامات
فــيــمــا بــيـنــهم واالدهـى واألمـر ان كل
واحـد منهم يريد ذات الـهدف اي تبرئة
ـسـتـمـر وحتـميل جتـربـته من الـفـشل ا
وزر الـــوضع احلـــالـي لــآلخـــرين بـــزعم
اجلـــمـــيـع مـــشـــاركـــون بـــاحلـــكـــومـــات
ــتـعـاقـبــة وهـذه ظـاهـرة بــتـنـا نـراهـا ا
ـاضيـة فقبل الـيوم و خالل الـسنوات ا
كـل انـتـخـابـات تـراهـم سـمن عـلى عـسل
مـتـصـافـ وفي غـايـة االنـسـجـام وبـعـد
اعـالن نـتـائج االنـتـخـابـات حـتى نـراهم
الـــــسم فـي الـــــدسم  فـــــنـــــجـــــد ازديــــاد
اخلــصـومـة وكــيل االتـهـامــات بـعـضـهم
ا لم تـسـتـثن احدا لـلـبـعض االخـر. ور
من الـــســيـــاســيـــ فــالـــكل يــعـــبــر عن
كشوفة. صراعاته الصغيرة بطريقته ا
هــذا الـــوضع تــســبب ايــضــا بــتــواري
ـشهـد الـسـياسي سـيـاسـي تـصـدروا ا
عن االنـظـار فـقـد قـرروا االبـتـعـاد وترك

الــوضـع االقــتــصــادي وحل مــشــكــلــة
ــعــنــويـة الــبــطــالــة وتـرمــيم الــروح ا
لــلــعــراقــيــ واسـتــعــادة الــثــقــة بـ
ؤسسات احلكومية إضافة الناس وا
إلـى أخـــــطـــــار دول اجلـــــوار والـــــدول
اخلـارجـيـة وتدخـالتهـا بـشـؤون البالد
وبــالــقــرار الــسـيــاسي وغــيــر ذلك من
ـيـاه والـكـهـربـاء ـلف ا ازمـات تــبـدأ 
وتـمر بالصـحة والتعلـيم وتنتهي بكل

شيء.

يـنـشـغل الـسـيـاسـيـون فـي الـعـراق مـنذ
 2003وحلد االن بالصراعات فيما

ـا بــيــنـهـم وضـد بــعــضـهـم بـعــضــا 
يـكـشف ان كل الـطبـقـة الـسيـاسـية وبال
اســتـثـنـاء فـاشــلـة تـتـرصـد بــبـعـضـهـا
بـعضـا بطـريقة مـريعـة تعـبر عن سوء
شـهد الذي جـعلنـا نتفـرج ونتالم هـذا ا

عليه كشعب طيلة  19عاما.
فـــكـل اخلـــدمـــات في ظل ســـيـــاســـتـــهم
الــفــاشــلــة غــائــبــة وأهــمــهــا حتــسـ

مــواجـــهــة الــشــعب وقــام جــزء آخــر
ـواصـلـة الـلـعـبـة ذاتـهـا اي البـحث
عن شـعبية ومـحاولة التـحلي بجرأة
زائـفة في وقـت كان الشـعب قد وصل
الـى راي يــقـول ان كـل هــذه الــطــبــقـة
الـسـيـاسـيـة مـسـؤولـة عـما نـحن فـيه
وال نـــســـتـــثـــني مـــنـــهم احـــدا وفـــقــا

لتعبيراتهم
ولـو عـدنـا الى ارشـيف الـتـصـريـحات
الـتي ادلـى بـهـا سـيـاسـيـون سـابـقون

وحاليون.
 ووزراء ســابـقـون ونــواب وغـيـرهم
فـي برامج تـلـفـزيونـيـة او ندوات او
حــوارات  لـوجــدنـا فــيـضــا من هـذه
الــتــصـريــحــات الـطــنــانـة والــرنــانـة
والـــوعــود الــكـــاذبــة  . واذا حــلـــلــنــا
الـصـورة االجـمالـيـة وصـدقنـا تـمـاما
مـا يقولون فإن اخلالصة تقول ان من
يـحـكم الـعراق طـيـلة  19عـامـا عـجـافا
هم االشـباح ولـيسـوا هؤالء الـساسة
الذين اعترفقوا بفشلهم امام الناس.

وكـأننا امـام فاعل مبـني للمـجهول في
هـذه الديار الـتي أكلنـا وجههـا بسوء
افــعــالــنــا وتــدبــيــرنــا ومــصــاحلــنــا
الـصـغـيـرة. هـؤالء الـسـاسـة يـرتـكـبون
االخـطـاء ويثـيرون االزمـات ويفـجرون
اخلــصـومـة ويـتـسـبــبـون بـقـتل شـعب
كـيف ينامون الليل?!! وكيف يتناولون
ـــعــــوزين طــــعــــامـــهـم والـــفــــقــــراء وا
يــعــتــاشـون عــلى مــكــبـات الــنــفــايـات

والصورة تترامى امام اعينهم?!
 وكـيف تهنئـا نفوسهم وهـم يسمعون
صــيـحـات الـفـقـراء وااليـتـام  واالرامل
هاجرين والعاطل عن ـهجرين وا وا
العمل وكانوا السبب بكل ذلك وفرقوا
بــــ الـــعــــائالت واالســــر وتـــقــــســـيم
اجملـتمع الى كانتونات اثنية وطائفية
وقـومية? والتشبّث باألوضاع القائمة
ـــمـــارســـة الـــفـــســـــــاد والـــســـمــــاح 
الـسـيـاسي واإلداري والـتـعـدّي عـلــــى
ــواطـنـ األمــوال الـعـامــة وحـقـوق ا

تعددة? ا
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بيروت

ــؤســسـات وغــايــاتــهــا ارتــبـاطــاً بــا
الـتكـويـنيّـة وهي الـفضـاء الـذي يتمّ
فـيه الـتـعـبـيـر عن اخلـطط والـبـرامج
ختلف جوانبها. للعمليّة التربويّة 
وهــنــاك عــنــصــر ثــالث مــحــوري وال
ـكن تـغـافـله أو إهـمـاله في مـقـاربة
ـرجـعـيّة "احلقّ في الـتـربـية" وهـو ا
ـقـصـود بذلك اإلرادة الـسيـاسـيّة وا
الـسـيـاسـيّـة لـلـدولـة وتـوجّه صـاحب
الــقـــرار وال ســـيّـــمـــا في الـــتـــربـــيــة
احلديـثة التي ال غـنى عنـها للـعمـليّة
الـــتـــربـــويّـــة وكــــجـــزء من الـــنـــظـــام
ركـزيّـة للـدولة التـعـليـمي واخلـطط ا
ووظيفـتها كمـا هناك عـناصر أخرى
ـرجـعـيّـة تـنـدرج فــيه ونـعـني بــهـا ا
األخالقيّة فاألخالق جزء من التربية
والـــســــلـــوك الـــعــــام وهـــو يــــعـــكس
عناها رجعيّة الثقافيّة والثقافة  ا
ط حـيــاة الــنـاس وطــريــقـة الــعــام 
ـا في ذلك عـلـمـيًّـا وتـقـنـيًّا عـيـشـهم 
وذوقــيًّــا واجــتــمــاعــيًّــا. وثـمّــة ثالث
ـفـهوم حتـدّيـات أسـاسيّـة تـتـعـلّق بـا
وهي: التربية كحقّ بشري والتربية
كــفنٍّ بـشــري والـتــربـيــة كـصــيـرورة
ــــهــــارات الكــــتـــــمــــال الــــقُـــــدرات وا
ا كـانت الـتـربيـة حـقًّا الـبشـريّـة.وطـا
لـلـطـفل يـقـرّه الـعـقل فـيـمـكن إدراجه
في إطـــار "واجــبــات اإلنــســان جتــاه
ذاته" وهذه ضمن احلـقوق البـشريّة
الـــتي هي ذات بُـــعــدٍ أخالقـي والــتي
تُـــســـهم في إكـــمــال اإلنـــســـان لــذاته
بشكلٍ عام ولغيره أيضاً.وح تكون
الـتـربيـة واجـبـاً فهـذا يـعـني احـترام
احلقوق اإلنسـانيّة داخل كلّ شخص
واحملـافظـة عـلى احلـقوق الـطـبيـعـيّة
لـلـفـرد وفي مــقـدّمـتـهـا حقّ احلـيـاة

وثـــقـــافـــيًّـــا وســـيـــاســـيًّـــا."احلقُّ في
الــتـربــيـة" يــرتـبط بــاحلـاجَــة أيـضـاً
وهـكـذا يـصـبح حـقًّـا وواجبـاً في آن
رجـعيّـة احلقـوقيّة فثـمَّة عالقـة ب ا
ـرجعيّة الـتربويّة والقانونـيّة وب ا
والسايكـولوجيّة بـحيث تسمح هذه
ـقـاربـة احلق بـجـوانـبه ـنـظـومــة  ا
اخملتلـفة في عالقاته بـاحلاجة وهذه
األخــيـرة بــالــكـرامــة واألمن والــسـلم
والـــتـــنـــمـــيـــة والـــرخـــاء.و"احلقُّ في
الـتـربيـة" هـو جـزء من خـطـاب أشمل
ـفـهـوم الـتـربـيـة بـصـفـتـهـا يـتـعـلّق 
صــنـاعــة بـشــريّـة أي فـعـل لـلــحـرّيـة
وصيـرورة الكتـمـال الكـائن البـشري
وهـــذا احلق يـــرتـــبـط بـــعُـــنـــصَـــرين
ـرجعـيّة أساسـيّ مُـترابـطَ هـما: ا
القـانـونـيّة  –احلـقوقـيّـة الـتي تـقوم
ـواطــنـة واحلـرّيـات عـلــيـهـا فــكـرة ا
ـرجـعـيّـة التـربـويّـة الـنـفـسـيّة أي وا
احلــاجــة إلى الــتـربــيــة لـضــرورتــهـا

وإهمـال أيّ جزء مـنـها سـيؤدّي إلى
إخالل باألجزاء األخرى.

و"احلقُّ فـي الــتــربــيـــة" يــقــوم عــلى
أساس احلرّية كفعل وهذه األخيرة
جزء ال يتجزّأ من الطبيعة البشريّة
وهدفه تنميـة الثقافة داخل كلّ فرد
بـوصـفـهــا قـدرات وكـفـايـات كـونـيّـة
تـتـأسّس عـلى الـعـقل والـذي يـجـعل
مـــنـــهـــا غـــايـــات لـــتَـــقـــدُّم الـــبـــشـــر
وســعــادتــهم مــعــيــشــيًّــا وأخـالقــيًّـا

تــعـود اجلــذور األُولى لــفــكـرة احلقّ
في الــتـربــيــة إلى الـفــكـر الــفـلــسـفي
الـقد وقـد تـطوّرت فـي ظل فلـسـفة
األنــــــــوار وبـــــــاألخـص عــــــــلـى يـــــــد
ـانـوئـيل كـانط الـذي يُـعـتـبـر أحـد إ
أهمّ أعـمدتـها حـيث نـبَتَت بـتُـربتـها
وتــرعـرعت ونَــمَت في كــنَــفِـهــا حـتى
غَـدَت مفـهـومـاً محـوريًّـا في احلـقوق
اإلنـســانـيّـة بل مـنـظـومــة مُـتـكـامـلـة
ومُتـرابطـة عـلى نحـوٍ مُحـكم ودقيق

ـة وكلّ فــعل يَــمـسّ بـذلـك هــو جــر
دولـيّة ضـدّ اإلنـسـانـيّة ومن واجب
الــتـــربــيـــة احلــفـــاظ عــلى احلـــيــاة
الــبـــشــريّــة عــلى جــســد اإلنــســان
فـاحليـاة مـشـروطة بـوجـوده وهذه
مقـاربـة ضـروريّة لـربط حقّ احلـياة
باحلقِّ في التـربية مثـلما هو احلقّ
بالصحّة واحلقّ بالعمل واحلقّ في
العيش الكر وغـيرها من احلقوق
األســاســـيّـــة ســواء الـــســـيــاســـيّــة
ـدنـيّـة أو احلــقـوق االقـتـصـاديّـة وا

واالجتماعيّة والثقافيّة.
وإذا كـــــانـت احلـــــرّيـــــة هـي شـــــرط
ــكن تـــعـــريض هــذه احلـــيــاة فـال 
ها بـفـعلـها ذاك األخـيرة لـلـخطـر ألنـَّ
تُبـيدُ ذاتـها بـذاتهـا وهو مـا ينـبغي
أن يـسيـر عـلـيه حق التـربـيـة ضمن
ـا يـتوافق مع القـواعـد األخالقـيّة 
وجــود الــبــشــر وال بُــدّ من تــقــويـة
الــــــــقـــــــــصــــــــد األخـالقـي داخـل كل
شخص.وتـهـدف العـملـيّة الـتربـويّة
الـــنــمــوذجــيّــة إلى بـــنــاء مــتــكــامل
للشخـصيّة داخل كلّ طفل من خالل

تربيته على:
1-حُسن تدبير استعماله حرّيته;
2-استقالله الذاتي في كل أفعاله;
3-االنخراط في اجملتمع بشكل

يعـطي لشـخصه قـيمـة جوهـريّة أي
أخالقــيّــة وسـيــاســيّـة.فــاســتـعــمـال
احلــرّيـة يــتــطـلّب تــكـويــنـاً ثــقـافــيًّـا
خملتـلف القُـدرات الـشخـصيّـة وعلى
ــسـتـقل رأســهـا الـتــفـكـيــر الـذاتي ا
الـقـادر عـلى الـتـمـيـيـز بـ األشـيـاء
ــواقـف والــســلـــوكــيّــات واتّـــخــاذ ا
ــنـــســـجـــمـــة مع وجـــود احلـــرّيــة ا
وقـــوانـــيـــنــهـــا الـــتي هي بـــالــذات

ــواطــنـــة داخل كل دولــة قــوانـــ ا
إضـــافــةً إلـى الــقـــوانــ األخالقـــيّــة
الــعــامّــة الــتي تــخصّ الــبــشـر كــكل
بـغض النـظـر عن الـدولة الـتي تـقيم
نح اإلنسان كرامته فيها وهو ما 
كقـيمـة جوهريّـة وطنـيّة وكـونيّة في
اآلن.فاألساس األوّل لـلمواطـنة يقوم
على احلـرّية الـتي تـتكـامل وتتـفاعل
ــســاواة والــعــدالــة وتــتــداخـل مع ا
شـاركة والشـراكة نـاهـيك عن حقّ ا
ـــنــاصب دون تـــمـــيــيـــز في تـــولّي ا
الــعُــلــيــا بــغض الــنــظــر عن الــعِـرق
والــديـن واجلــنس والـــلّــون والــرأي
الـسيـاسي واألصل االجـتـمـاعي.كان
الــفــكـر الــفـلــســفي ومـا يــزال يُــمـثّل
مصـدراً لـلمـعـرفة واخلَـلْق واإلبداع
وهو األمر الـذي يجعـله محوريًّا في
عمـلية الـتربـية التي هـدفهـا تكوين
الـفرد تـكـوينـاً مـتكـامالً يـأخذ بـنـظر
عرفيّة االعتبار مكـوّناته العقلـيّة وا
والسلوكيّة والـوجدانيّة جلعله على
مــعـرفــة نــظـريًّــا وعـمــلـيًّــا بـحــقـوقه
وحـقـوق اآلخـرين وبـواجـباتـه جتاه
هـــــذه احلــــقــــوق وذلـك هــــو رهــــان
الــتـربــيـة بــأبـعــادهـا األربــعـة وهي
الـــذات في عـالقـــتـــهـــا بــــنـــفـــســـهـــا
ـجـال وأخالقـهــا وفي ارتـبـاطــهـا 
ـجـال الـعـمل ـعـرفـة اخلـاصـة أو  ا
أو الوجـود مع اآلخرين. وكـجزءٍ من
وظيفة التـربية التشـجيع على قبول
شـروط الـعـيش مـعـاً خـصوصـاً في
ُتـعدّدة الثقافات وذلك اجملتمعات ا
ضمن مُتطلّبات التسامح والصداقة
وقـــبــول اآلخـــر واحــتـــرام الــتـــنــوّع
والـــتـــعـــدُّديّــة وحـقّ االخــتـالف بــ

البشر.
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رقم ٦٤٣٠٤٤ في ٢٠٢٠/١١/١٩ الـصـادر من مـديـرية فـقـد الوصـل ا
ـبـلغ قدره ـواطـنـة سلـيـمـة راضي غـديـر و بـلـديـة العـمـارة بـاسم ا
٤٥٠٠٠٠ اربـعمائـة وخمسـون آلف دينـار عن قيمـة انقاض الـعرصة
رقمة ٣٩٠/١٧٧٣ نهر دجلة فعلى من يعثر عليه تسليمه إلى جهة ا

اإلصدار.
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تلكئة ـشاريع ا كشف مدير الشـباب والرياضة في محـافظة واسط مناضل جاسم عن عدد ا
ـشـاريع في احملــافـظـة وأسـبــاب تـلـكـئـهــا . وقـال جـاسم في تــصـريح صـحـفـي إن عـدداً من ا
الـية التي الريـاضة يواجه تـلكؤاً في اإلجنـاز بسـبب شبهـات فساد وأخـرى بسـبب الضائـقة ا
شـاريع هو إنشاء بـناية مـتعددة األغراض في عـصفت بالـبالد.وأضاف جاسم أن أحـد تلك ا
مـدينة الكـوت تتكون من ستـة طوابق ومتكـونة من مطعم وإدارة ومـنام ومكتبـة ومركز حاسوب
ـئـة  إذ توقَّف الـعـمل فـيـها وقـاعة بـولـيـنغ مـبـينـاً أن نـسـبـة اإلجناز فـي البـنـايـة بـلغت 73 بـا
ـالـيـة و فسخ وازنـة ا رقم 347 لـلـعام 2015 بـعـد أزمـة ا وجـب قرار مـجـلس الـوزراء ا
نفذة بالتراضي بعدها تمَّت إحالة البناية الى االستثمار.وبيَّن جاسم أن العقد مع الشـركة ا
هــنـاك مـشـروعـاً آخـرَ تـعـرَّض لـلـتـلـكـؤ وهـو إنـشــاء مـنـتـدى شـبـاب الـبـشـائـر في قـضـاء احلي
ـئة ولكن وزارة الـشباب والـرياضة حـافظة واسط  إذ وصـلت نسبـة اإلجناز فيه إلى 76 با
ر الوسط ـنـفـذة لألسبـاب الـسـابقـة نـفـسـها.من جـانـبه عـبـَّ قامت بـتـسـوية الـعـقـد مع الـشركـة ا
ـشاريـع التي من شـأنـها االرتـقاء الـرياضي في احملـافـظة عن اسـتـيائه الـشـديد لـتـوقف هذه ا

ستوى الواقع الرياضي. 
ــشـاريع وقــال أحـد مــدربي الــفـرق الــشــعـبــيـة فـي واسط مـاجــد عــلي إن تـوقـف الـعــمل في ا
الـريـاضــيـة أدى إلـى تـراجع الــواقع الـريــاضي في احملـافــظـة الــذي يُـعَــدُّ مـتـنــفـســاً لـلــشـبـاب

شاريع الرياضية. والرياضي مطالباً اجلهات ذات العالقة باإلسراع في تنفيذ ا
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مـرشــحـهـافي اخـر مـبـاريـات الـبـطـولـة
عـندما يخرج الى كربالء الذي يستقبل
الـبـحري االحـد ثم مـواجهـة الـناصـرية
وكالهـما يـطمح بـقطع تـذكرة الـصعود
متاز وستكون باحدى عربات القطار ا
مـسالة وقت لتـحقيق الـهدف واالنتقال

ومـشــاركـته الـصـدارة بـنـفس الـرصـيـد
مـتاخر بفـارق هدف ويجـد نفسه امام
فـرصة خطف بطاقـة التاهل وبات امام
مـبـاراتـ حاسـمـتـ عنـدمـا يـلعب مع
مــضـيـفه نــفط الـشـمــال االحـد ثم لـقـاء
تــقـريــر مـصــيــر اجملـمــوعـة وتــسـمــيـة

دهـوك وله مبارات و يفـضل التشكيل
من قـطعهـما بنجـاح حصرا غـدا عندما
ــرشح يــواجه ضــيــفه الــكــوفــة وهـو ا
الـقوي خلـطف النـتيجـة وكامل الـنقاط
بـفـضل قـدراته والـوضـع الـذي يعـيـشه
قــــبل االعالن عـن الـــتـــحــــول اجلـــديـــد
بقيادة عادل نعمة االستعداد لالحتفال
بـاإلجناز والعودة للمـقعد الذي خسره
وسم احلالي بعد اداء منظم وتعاون ا
االعــــبـــ واجلــــهـــاز الــــفـــني واإلدارة
وتـظـهـر مـهـمـة دهـوك في الـتاهـل شبه
مستحيلة والتاتي اال بخسارة احلدود
الخـــر مـــواجـــهـــتـــ وفــوز دهـــوك في
تـبـقـيـة ولـو ان كل مـبـاريـاته الـثـالث ا

شيء واقع بكرة القدم .
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اضي ورفـعت نتـائج مـباريات االحـد ا
نـافـسة الى لـلـمـجمـوعـة الثـانـيـة من ا
ـتـصدر اعـلى درجـاتـهـا بعـدمـا تـعثـر ا
كـربالء في الـشرقـاط بتـعادل سـلبي41
لـيـسـهل من مـرور الـنـاصـريـة والـتـقدم
بـفـوزه الـرابع تـوالـيـا والـعـريض عـلى
الــــســــمـــاوة بــــثالثــــة اهـــداف دون رد

تـوقــيـتـات غـيـر مـحــددة اثـرت نـفـسـيـا
شاركة ولم وفـنيا ومالـيا على الفـرق ا
تــخـضع لـعــمـلـيــة تـنـظــيم ثـابــتـة كـمـا
نـشـاهـدهـا حـالـيـا من كل اجلـوانب في
سـابقات رؤيـة وعمل يـحسـب للـجنـة ا
نافسة على بطاقتي ومؤكد ان الفرق ا
ــبـاريــات صـعــبـة الــتـاهـل سـتــخـضع 
ويــفـرض عــلـيــهـا الــلــعب حتت ضـغط
الــنـتـيـجـة من اجل حتــقـيق طـمـوحـات
ـمـتـاز البـطـولة االنـتـقـال واللـعب في ا
شارك ـفضلة عند اجلميع البل تعد ا ا
عـند الفـرق التي لم تلعب فـيها من قبل
ــثــابــة حتــقـيـق حـلـم و من ال تــلـعب
وتـشارك في البطـولة تشعـر بأنهاليس

اال فرق عادية .
واسـتـاثـر احلـدود بـصـدارة اجملـمـوعة
االولـى وجعلها حتت السيطرة 41 من
فـترة معـزز اياها بـالفوز احلـادي عشر
ذهــابــا عـلى ســوق الــشـيــوخ جــنـوبي
اضي بـهـدف دون الـنـاصريـة الـدور ا
رد ليالمس وقطع البطاقة االولى بقوة
عــنـدمــا سـيــكــون امـام اقل من خــطـوة
وعـلى بـعـد ثـماني نـقـاط عن الـوصيف
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ـنـافــسـة مــتـاجــجـة في دوري الزالـت ا
الـــدرجــة األولى بـــكــرة الـــقــدم من دور
الخــــر مــــا جــــعل تــــاخــــر احلــــسم في
ا اجملـمـوعـتـ الى اخـر جـولـتـ ور
قــــبـل ذلك حــــيـث اجملــــمــــوعــــة االولى
ـتوقع ان يتقرر مصيرهافي الدور ما ا
قـــبل االخــيــر الـــذي ســيــقـــام يــوم غــد
ــتـــصــدراحلــدود اخلـــمــيس بـــلــقـــاء ا
وضــيـفه الــكـوفـة واالهم هــنـا ان يـاتي
الـتـاهل مـبـاشـرة لـبـطـلي اجملـمـوعـت
ــمــتــاز ــقـــبل في ا ــوسم ا والــلـــعب ا
ومــتــوقع ان يـتــرشح بــطل اجملـمــوعـة
االولـى غد اخلـمـيس ونـهايـة االسـبوع

قبل للثانية . ا
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ـقــبـلــة حـاســمـة ـبــاريــات ا وتــظـهــر ا
وكـبيرة بكل ماتعنية الكلمة امام مهمة
احلـــسم الـــنـــهـــائي وحتـــقـــيـق اجنــاز
ـوسم في البطـولة التي تـقدم بافضل ا
ـكن مقارنـتها اطالقا طـريقة تـنظيم ال
بـسـسابـقاتـهـا منـذ ثالثة عـقـود بعـدما
خـــضـــعـت لالهـــمـــال واقـــامـــتـــهـــا في
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ؤتمر الدوري وصل بـالتعاون مع كلـية النور اجلامـعة ا تقيم كلـية التربيـة البدنية وعـلوم الرياضة في جـامعة ا
ؤتمر الدولي العاشر للباحث التاسع عشـر لكليات واقسام كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في العراق وا
قبل أكد ذلك لـ (الـزمان) مـعاون عمـيد كـلية الـتربـية البـدنية الـشباب لـلمدة من 31 أيار ولـغاية  2 حـزيران ا
وصل لـلشـؤون العـلـميـة  هاشم احـمد سـلـيمـان  والذي حـدد االول من نيـسان وعـلوم الـرياضـة في جـامعـة ا
ؤتـمرات تنـتج فرق علـمية مـوعدا اخيـراً الستالم مـلخصـات البحـوث باللـغت الـعربيـة واالنكـليزيـة  وقال ان ا
ؤتمـر العلمي ايـضا الفرصـة للتعـرف على ما جدّ من ـعلومات. ويـوفرا ومجموعـات بحثيـة و تبادل لـلخبرة و ا
شاكل بحوث في اجلـامعـات و العمل عـلى تطويـر أداء البـاحث  ويتعـرف العالم والـباحث في اجلـامعة عـلى ا

. العملية و ما يُحتاج إليه في أرض الواقع. و تبدأ حركة ايجابية ب الطرف
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b∫ احدى مواجهات فريق الشرطة بكرة اليد
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ـونديـالية شـيئا نـتخب الـعراقي لكـرة القـدم لم يقدم خالل مـشواره بـالتصـفيات ا نعم ا
ؤدي الى الـعاصـمة الـقـطريـة الدوحـة حيث يـحفـزنا نـقتـنع بـانه سيـمضي في الـطـريق ا

تُقام بطولة كأس العالم 2022.
ذلك احلــال الـواقــعي والبـد مـن االعـتــراف به و الـذي وصــلـنــا الـيه اليــتــحـمــله من لـعب
ا يتـحمل ايضا تبعات ماحصدناه من هذه للمنتـخب  العراقي في التصفيات فقط  وا
ـنـتخب من نـقاط ولـو. حـافظـنا  عـليـها لـكـان منـتخـبنـا االن قد التـصفـيات ومـا أضاع ا

حسم  أمره في التأهل وعدم حتمل انتظار نتائج االخرين !
ـونـديال أقـول ان من كـان سـبـبـا بـجـعل حظ او فـرصـة العـراق بـالـتـأهل الى نـهـائـيـات ا

(متأرجحة)  هو االحتاد العراقي لكرة القدم  والعبيه !
نتخب الى بر االمان ألن االحتاد عجز  عن الـتعاقد مع مدرب أجـنبي قادر على قيـادة ا
في هذه الـتصفـيات الـتي كانت فيـها الـفرصة سـانحـة للعـراق اي التـأهل دون عناء ألنه
مكن الفـوز عليها وضـمان بطاقة الـتأهل بل لعبنـا  في مجموعة لـعب مع منتخـبات من ا
ستـوى  ولكن االحتاد او الـقائمـ عليه سواء أقل مـن اجملموعات االخـرى من ناحيـة ا
ايام الـتطبيـعية او الـيوم مع احتاد الكـرة لم يحسـنوا التدبـير او االختـيار للجـهاز الفني
ـدرب تتسم بـصورة افضل وتـركوا احلبل على الـغارب بحيـث كانت مسألـة استبدال ا
ـدرب احمللي بالـعـشوائـية جـدا حتى وصـلوا اخـيرا  لـلتـفكـير واالعـتمـاد على امـكانـية ا
(الـوطـني) والــطـريف بـاالمـر ان االحتـاد قـبل ان يـقـرر ذلك كـان نـفـسه اليـرغب بـتـقـريب
ـدرب الـعراقي  حتـديده درب الـوطـني من اسوار مـقـر االحتاد ! ولـعل االتـفاق مع ا ا

تحققة  فيهما بالتصفيات !! باراتي االمارات وسوريا وفي ضوء النتائج ا
نتخب الوطني هـو انتصار للمدرب درب العراقي لقـيادة ا وشخصيا أرى ومـنذ عودة ا
(احملـلي) الذي تعرض لـلتهميش والـتسقيط  كـثيرا ! عمومـا االن نحن أمام مهـمة وطنية
البـد من التـكـاتف والوقـوف جـميـعـا كمـدربـ والعبـ واحتـاد وجمـهور واعـالم لنـصرة
ـنــتـخب الـعـراقي ودعـمه والــوقـوف مـعه النه يُـمـثل الـوطـن ومن يـحب وطـنه البـد له من ا
الوقـوف مـعه واسـنـاده عـسى ان تتـحـقق احالم الـعـراقـيـ في احلصـول عـلى الـبـطـاقة
ـنـتـخب قـد وضع نـفـسه في حـالـة صـعـبـة وعـسـيـرة بـعد ان كـان من الـثـالـثـة وان كان ا
ـمـكن ان يـقف فـي مكـان آخـر  وأفـضل لـو انـه حـافظـا عـلـى رصيـده مـن الـنقـاط الـتي ا

أُهدرت دون متابعة وال محاسبة جادة !
ومع كل مـا أشرنـا اليه نـتطـلع ان نرى مـنتـخب العـراق يعود
الى لـقـبه بـانه  مـنـتـخب (اسـود الـرافـدين) ويـحـقق لـلـبـلد
حـلـمه وأمـله في الـوصـول لـكـأس الـعـالم لـلـمـرة الـثـانـية

بتاريخه
ســواء بــتـاريـخ تــأســيس احتــاد الــكــرة  الـعــراقـي عـام
1948 أو انــطالق بـطــولـة كــأس الـعـالـم ألول مـرة عـام

1930. . الستم معي .. ?

قام في بـغــــداد وحماسهم في تأديةِ ا
مُفردات الوحدة التدريبية.

مـوضــحـاً: إن مـبـاراة زامـبـيـا سـتـكـون
بـروفةً حتـضيـريةً مـهمـةً قبل الـوصول
الـى اجلــاهــزيــةِ فـي مــبــاراة االمــارات
والــتي يـنـتــظـرنـا فـيــهـا حـدث مـهم أال
وهـو مـوضوع رفع احلـظر وعـليـنا أن
نـتعاونَ جـميعـاً من أجل جناح العراق
باراة ناهيك في اسـتضــــافةِ هـــــذه ا
ـــبــــاراة الـــتي عـن أهـــمـــيــــةِ نــــقــــاط ا
باراة سـتدخلـنا بروحٍ مـعنويـةٍ عاليـةٍ 

سوريا.
دير اإلداري غـيث مهنا إلى: وأشـار ا
إن كــتب مــخــاطــبـة األنــديــة اللــتــحـاقِ
الـالعــبـــ احملــتـــرفــ قـــد أبــرقت من
تـــــــأريـخ احلـــــــادي عـــــــشـــــــر من آذار
وســيــلــتـحقُ مــنــذ اخلــامس عــشـر من
الـــشـــهــر احلـــالي تـــبـــاعـــاً الالعـــبــون
احملـترفون لغاية الثاني والعشرين من
الـشهـر نفـسه وحيـنهـا سيـكون الـعددُ
اإلجـمالي للقـائمةِ النـهائية (28) العـباً
ــــواجـــهــــةِ اإلمـــارات قــــبل الــــدخـــول 

وسوريا.

دلــوفـان مـهـدي مــحـمـد شــاكـر أحـمـد
إبــراهـيم سـعـد نــاطق مـنـاف يـونس
أمــيـر صـبـاح رسـالن حـنـون ضـرغـام
إسـماعيل حسن رائد مصطفى محمد
جـبر مـحمـد علي عـبود مـحمـد قاسم
يـــوسف فــوزي حــسـن داخل مــحــمــد
مــزهـر شــيـركـو كــر حـســ جـبـار
حـسن عـبـد الـكـر مـراد مـحـمـد علي
حـصني أحمد فرحان إبراهيم بايش
وكــاع رمــضـان مــهــنــد عـبــد الــرحـيم
حس عمار وعالء عباس واألخيرين
تـدربـا بـشـكلٍ مـنـفـردٍ بـعـد أن اشـتـكـوا
آالمـاً في الـعـضـلـة الـضـامـةِ بـالـنـسـبـة
لألول والــعــضـلــة الـربــاعـيــة لـلــثـاني
ـــنـــتـــخب حـــسـب مـــا أكـــده طـــبـــيبُ ا
الــوطـني عــبـد الــكـر الــصـفــار وقـد
يــخـــضعُ كالهــمــا لــلـــفــحصِ بــأشــعــة

السونار يوم غد.
ـــنــتــخـب الــوطــني وأشـــاد مــشــرفُ ا
يـــونس مـــحـــمـــود بــروحـــيـــةِ وهـــمــة
الالعـبـ وتـصـاعـد وتيـرة تـدريـبـاتهم
فـي الــيـــوم الـــثـــالث (خـــامـس حـــصــة
نتخبِ الوطني تـدريبية) من معسـكر ا

ـســابـقــات وتـظــهـر والــلـعـب في اهم ا
رغـبة البيشمركة الثالث  39صعبة في
الــــتــــاهـل ويــــامل يــــتــــعــــثــــر كــــربالء
ـوقف عندما والـناصريـة لكي ينـفرد با
يـضيف اجلنسـية ويستـبعد ان حتسم
ـقبل في هذه اجملـموعة االمـور الدور ا
بل تــسـتـمـر حـتى اجلـولـة األخـيـرة مـا
يـــضع الــفــرق حتـت نــيــران الـــنــتــائج

واصلة الدعم . وضغط جماهيرها 
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ُـــنـــتـــخب الـــوطــنـي جُــرعـــاته كـــثّـفَ ا
الـتـدريـبـيّة في مـلـعبِ الـشـعب الدولي
ـواجـهةِ زامـبـيا الـوديّة في اسـتـعداداً 
الـــثـــامن عـــشـــر مـن الــشـــهـــر احلـــالي
ـبـاراتي اإلمـارات وسـوريـا حتــضـيـراً 
ونديال قطر ؤهلة  ضـمن التصفياتِ ا
2022.وحــضـرَ تــدريـبـات الــيـوم وزيـرُ
الـــشــبــاب والــريـــاضــة رئــيس احتــاد
الـكـرة عدنـان درجال والـنائب الـثاني
ــنــتــخب يـــونس مــحــمــود مُــشـــرف ا
إضـافة الى عضوي االحتاد رحيم لفته
وخـلف جالل وشاركَ فـيها (28) العـباً
هم كـل من محمد حمـيد محمد صالح

d…∫ اجلهاز الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم
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ـنافسات يـواصل فريق الشـرطة صدارته 
مـتـاز بـكرة الـيـد.وتـتواصل في الـدوري ا
محـافظة السليمـانية منافسات دوري كرة
الــيــد بــطــريــقـــة الــتــجــمع وقــد اســفــرت
مـبـاريـات الـدور الـسـادس عن فـوز انـديـة
الـكوفة على الكوت بـ 27 هـدفاً مقابل 25
. وفـاز احلـشـد الشـعـبي عـلى كربالء هـدفاً
21-30 والـشـرطــة عـلى اخلـلــيج الـعـربي
16-28 واجلـيش على بلدية البصرة -29
ـسـيب 22-18 26 والـسـلـيـمـانــيـة عـلى ا
. وفي وديـالى عـلى التـعاون 25-30 هـدفاً

ضـوء نــتــائج الــدور الــسـادس ظـل فـريق
نـادي الشـرطـة متـمسـكـاً بصـدارة الدوري
ركز الثاني ومن ثم يـليه فريق اجليش با
.ويقف ديـالى ثالثاً فاحلشد الشعبي رابعاً
ـركز اخلامس فـريق نادي السـليـمانيـة با
ــرتـــبــة ومن بـــعــده نـــادي الــتـــعــاون بـــا
الـسادسة ثم الكوفة سابعاً ومن بــــــــعده
فـرق انـديــة بـلـديــة الـبــصــــــــرة وكـربالء
ـركـز الـثـــــــــامن ـسـيب والـكـوت من ا وا
حـــتى احلـــادي عــشـــر عـــلى الـــتــــــــوالي
ركز واخــــــــيراً نادي اخلـليج الـعربي بـا

الثــــــــاني عشر.
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ــصـري تــامـر حــسـني نـشــــر الـفــنـان ا
مـقـطـع فـيـديــو من احـدث حــفالته وعـلّق
عـلى الـفيـديـو مـتـكـلـمـاً عن الـتـوتـر الذي
سرح يرافق الفـنان قـبل الصعـود الى ا

قائال:
(مهما عـدى العُمر بـيا بتفـضل حلظة ما
ــسـرح حلــظـة تــوتـر مش قـبل طــلـوعي ا
عادي و كـأنها اول حـفله لـيا في حـياتي
ـجــرد مــا بـســمع صــوت اجلـمــهـور و 
بحس و كـأنهم بـيـردوا على الـتوتـر اللي
جـوايـا بـكـلـمـة بـنـحـبك فـا بـبـدأ اتـشـجع
وادخل اغــني بــالــطــاقــة الــكــبـيــرة الــلي
وصلـتني من صـوتهم ربـنا يـخلـيكـوا ليا
واشـوف كل حــد فـيــكم نـاجح و مــحـقق

.( حلمه اللهم آم
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ـمـثـلة {  باريس  –وكاالت - نـشـرت ا
اللـبـنانـــــية مـاريـتا احلالنـي صورة لـها
من الـعـاصــمـة الــفـرنـســيـة بـاريس وهي
تــــــتـــــــمــــــشـى في شـــــــوارع مــــــديــــــنــــــة
االنـوار.احلـالني الـتـي  ارتـدت فــســتـان
من الـلـون االبـيض عـلقـت عـلى الـصورة

قائلة:
شي العاشقون). (حتت سماء باريس 
الــصــورة حـــازت عــلى عــدد كـــبــيــر من
ــتـغــزلـة االعـجــــــــابــات والـتــعـلــيــقـات ا
عبرة عن حبها لها. بجمـال احلالني وا
وكــانت احلالني شـــاركت بــدايــة شــهــر
آذار بــأحـــد كــــــــرنـــفــاالت الـــبــرتـــغــال
ونـــــشـــــرت صـــــورة عـــــلى وســـــائل
الـــتــــــــــواصل االجــــتــــمـــاعي
ظـــهـــرت فـــيـــهـــا بـــشـــعــر
مـــســــتـــعـــــار وبــــشـــكل
طــــــــــــريـف وابــــــــــــدى
ــتـــابــعـــون وقــتـــهــا ا
اســتـــغـــرابـــهم من

االطاللة.
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الـــتــدريــسي فـي كــلــيــة االعالم
بــجـامــعــة بـغــداد تـلــقى تــهـاني
زمالئـه لـتــرقــيـتـه الـعــلــمــيـة الى
مـرتـبـة االسـتـاذيـة  مـتـمـنـ له

دوام التوفيق والنجاح.
wKK U  d¼UÞ

ـوسيقي الـسوري اكـد  أن شارة مـسلسل (مع وقف ا
ألوف التـنفـيذ) التـي هي من تأليـفه ستـتصف بـغيـر ا

كما اتفق مع مخرج العمل سيف الدين سبيعي.
”ULNÞ Íe —
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الكـاتب السـوري شارك مـتابـعيه عـبر مـواقع التواصل
ـمـثل سـلـوم حـداد من االجـتـمـاعي بـصـورة جتـمـعه بـا
كوالـيس مـسلـسل (جـوقة عـزيزة) الـذي هـو من تألـيفه

ويتم تصويره حالياً في دمشق.
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fLÝd  ÍdO وعميـد الكلـية نشـأت مبارك صـليوا
وعـــــدد من عـــــمـــــداء الـــــكـــــلـــــيــــات
والـتـدريــسـيـ والـطـلـبـة فـضالً عن
ــعـهــد والــكـادر الــتــربـوي اطـفــال ا

رافق لهم. ا
وافـتـتح رئـيس اجلـامـعـة االحـتـفـال
ــعـرض لـرســوم االطـفــال واعـمـال
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برعاية اقامت كليـة الفنون اجلميلة
وصل احتفالية ألطفال في جامعة ا
مـعـهـد الـطـفـولـة الـسـعيـدة من ذوي
الهمم وحتت عـنوان (امل الطـفولة)
االحــد بـــحـــضــور رئـــيس جــامـــعــة
وصل قصي كمـال الدين األحمدي ا

يــــدويــــة تالهــــا عــــرض مـــســــرحي
لالطـفــال بـعـنـوان ( هـدايـة الـعـيـد )
سـرحية تقـد طلبـة قسم الفـنون ا
ـعهد تـغنت بحب وفعـالية الطـفال ا
العراق  وفي ختام االحتفال بادرت
كلية الـفنون بتـوزيع هدايا لألطفال
لـرسم الـبسـمـة عـلى وجـوههم وبث

{ بــــومـــبـــاي - وكـــاالت - بـــعـــد أن
تــــــصــــــدرت وســـــــائل الـــــــتــــــواصل
االجــتــمـــاعي بــأخــبــار زواجــهــا من
ــمـثـل الـهــنــدي فـيــكي كــوشـال في ا
اواخر 2021 تعود الـنجـمة الهـندية
ــشـــاركــة في كــاتـــريــنـــا كــيف الى ا
االعـمـال الـدرامـيـة بـنـشـاط كـبـير اذ
بـدأت بــتــصــويــر فــيــلــمــهــا (مــيـري
كـــرســمس) بـــاالشــتــراك مـع الــنــجم
فيـجاي سـيـثوبـاثي.شاركت الـنجـمة
عـلى وســائل الـتـواصل االجــتـمـاعي
صــــورة مـن انــــطالق الـــــعــــمل.والى
جـــانـب (مــيـــري كـــرســـمس) تـــعـــمل
كـاتـرينـا عـلى فـيـلم (تـاغـير 3) الذي
يقوم ببطولته الـنجم الهندي سلمان
خـان الذي سـيـتم اطالقه في نـيـسان
2023  وشـوهــدت كـيف وهـي تـقـوم

شهد حركة في الفيلم. 
عــلى صــعــيــد اخـر نــشــرت عــارضـة
األزيــاء اإليـرانــيـة مــاهالغـا جــابـري
مــجــمــوعــة صــور عـــبــر حــســابــهــا
اخلــــاص عــــلـى مــــوقع الـــــتــــواصل
اإلجـتــمـاعي ظـهــرت فـيـهــا بـإطاللـة

ياه شروبـات الغـازية واسـتعض عنـها بـا ابـتعـد عن ا
العادية .يوم السعد السبت.
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انت مرهف احلس حـالم و بعـيد قلـيالً عن الواقع.يوم
. السعد االثن
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قـد تــطـرأ احـداث خـارجـة عن إرادتك تـزعـجك وتـثـيـر
توترك. يوم السعد اخلميس.
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 قـد يــدلّك احلـدس عـلى مــا يـجب الـقـيــام به لـكـنك ال
تستطيع شرح دوافعك. 
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إيــاك أن جتــازف بـنــجـاحك ومــكــانـتك بــســبب بـعض
االنفعاالت.يوم السعد الثالثاء.
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مشـاريع جديدة حتوّل احللـم إلى واقع وهذا سيعزز
موقعك لدى الشريك .
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حـاول الـقـيام بـبـعض مـا يفـرح قـلـبك وينـسـيك أتـعاب
احلياة اليومية. رقم احلظ.2
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ستـقبل يحمل لك آفـاقاً أكبر. اسـتغل الوقت وخطط ا
شروع مع العائلة.
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ســايــر الـشــريك وخــطط مــعه لـلــقــيـام بــكل مــايــبـقي
األجواء السعيدة سائدة بينكما. 
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 تـمــضي يــومـا فـي أحـضــان الــطـبــيـعــة .وعــود عـلى
هني. الصعيدين الشخصي وا

Ë«b «

خـفف من حدة عـصبـيتك أمـام األمور التـافهـة وانتبه
. لصحتك وهد روعك قليالً
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ــقـبـل آفـاقًــا جــيـدة تــغــمـرك يــحــمل إلــيك االسـبــوع ا
يزة. بإشعاعات ايجابية وحظوظ 
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تــــكــــتـب مــــرادفــــات ومـــــعــــاني
الـكـلـمـات أفقـيـا ضـمـن الـدوائر
طـلوبة (من اسم لتقـرأ الكلـمة ا

تحدة): أم سابق لأل ا
1- نبش في التراب

2- تهاون ومرونة

3- فـيـتـامـ حـمـضي لـتـطـويـر

خ واالنسجة وظائف ا
ــمـلـكــة الـعــربـيـة 4- من مـدن ا

السعودية
5- نقيض النجاسة

6- مناسب اكثر

دن 7- جتاور ا

8- عملية حسابية

الـفـنـان الـعـراقي افـتـتح مـعـرضه الـشـخـصي الـعـاشر
عـهد الـثقافي الـفرنسي في اجملـمع الثاني على قـاعة ا
وصـل الذي حاكى في لـوحاته طبـيعة مـدينة جلامـعة ا

وصل واريافها. ا

الـبــاحث الــعــراقي والــكــاتب في الــطـاقــة واالقــتــصـاد
شـارك في ورشـة افـتـراضـيـة اقـامـهـا  قـسم الـهـنـدسة
هنـدس العـراقية بـالتعاون مع الكـيميـاوية في نقابـة ا
ـتـجـددة ودراسات ـعـهـد األمـريـكي الـدولي لـلـطـاقـة ا ا
البـيئـة بعنـوان (تدَاعـيات الـعقوبـات األمريـكيـة االوربية

على روسيا واجتاهات مستقبل مصادر الطاقة )

ـسـلسل ـلصق الـتـرويـجي  صـريـة نـشـرت ا ـمـثـلـة ا ا
ـصري ـمـثل ا (العـائـدون) الـذي تـشـارك بطـولـته مع ا
قبل. امير كرارة والذي يعرض خالل شهر رمضان ا

ي العراقـي تلقـى تهاني زمـالئه إلعادة تـسنمه االكـاد
ــســتــنــصــريــة  مــؤكــدين انه من رئــاســة اجلــامــعــة ا
ـنصب مع الشـخـصيـات احلـريصـة التي لـم يغـيرهـا ا

هنة . التزام أخالقيات ا
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ـيـة ي الـعــراقي تـلــقى تـعــازي االوسـاط االكــاد االكــاد
سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. بوفاة والده 

كاترينا كيف

سـعـيد الـصـحـاف في وقـتـها وارسل
عـــلى اخملــرج مـــا مــدى هــذا الـــفــعل
فــأخــبـره بــانه ســر وال اريـد غــيــرنـا

يعرفه.
الصحاف : اريد افتهم يا عمانوئيل.
  اخملـــرج : اريــد ســـلـــيم الــبـــصــري
يـــــشـــــرب عـــــرگ دون ان يـــــعـــــلم اال
بــالـتــصـويــر وكـمــا تـعــرف ال يـوجـد
عــنــدنــا مـونــتــاج واحلـلــقــة تــسـجل

بالكامل دون توقف.
دُهش الــصــحـاف لــذلك فــقـال: عــمـو
ـتـفـرج مسـلم انت رجل مـسـيـحي وا
ــســلـــسل ســيـــراه اجلــمــيع وهـــذا ا
وحــتى رئــيـس اجلــمــهــوريــة احــمـد
حـسـن الـبـكــر مـاذا اقــول لـكل هـؤالء
..حــجي يـشــرب عـرگ كــيف يــحـصل

هذا ?.
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اخملــرج عــمــانــوئـيـل رسـام  (ع.ن.ر)
يعرفه ٩٥%من الـعراقـي  اروي لكم

قصة حقيقية  كما وردتني اليوم.:
ـســلـسل (حتت في احــدى حـلـقــات ا
مـــــوس احلـالق) اخملـــــرج طـــــلب من
الـفـنـان حـمـودي احلارثـي (اطال لـله
في عـمــره) ان يـشـتــري ٢ بـطل عـرگ
من مـحل بالـصـاحلـية مـجـاور مـلهى
ليالي الصفا  اندهش حمودي لطلب
اخملـــرج رحــمه الـــله قــال لـه اســتــاذ
عرگ عـرگ? قـال له نـعم ولـكن ال اريد
ابــدا احــدا ان يـعــرف بــذلك وتــقـسم
بشـرفك وفعال  ذلك وجـاء حمودي
مـــتــــخــــفـــيــــا .. اعــــتـــرضـه مـــوظف
االســتــعالمــات وســرعــان مـا اتــصل
كتب اخلاص للمـدير العام محمد با

ـرحـوم وكـمــا تـعـلــمـون كـيـف جـاء ا
سمير القاضي للمحل حلالقة وجهه
ومــبـاشــرة مـشــهــد سـهــام الـســبـتي

عــنــدمـــا حتــرش بــهــا احلــجي عــلى
الـسـلم وكــيف ضـرب بـواب الـعـيـادة
رحـوم عبـد اجلبـار عبـاس وكيف ا
دخل عــلى الــطــبــيب حــســ عـلي
شاهد حقيقية حس  كل هذه ا
وهو بحالة سكر شديد وانتهت
احللقهة بـحضور اسعاف الى
ــرحـوم مـبــنى االذاعــة الخـذ ا
سليم البصـري الى مستشفى

الكرامة لغسل معدته.
رحم الــله كـل من  عــمــاوئــيل
رســــام وســـلــــيم الــــبـــصـــري
وراسـم اجلـــمـــيـــلي وخـــلـــيل
الــرفــاعي وســمــيــر الـقــاضي
وعبـد اجلبـار عبـاس وحس

علي حسـ واطال  الله بـعمر
الصحاف وحمودي احلارثي.

روح الـتـفــاؤل واشـراقـة االمل. ومن
ثـم  اصـطــحـاب االطــفــال بـجــولـة
تـعـريـفـيـة في اروقـة اجلـامـعـة بـدءاً
ركز من رئاسة اجلامعة وانـتهاء با
الـطالبي وقـد عـبـر االطـفـال وذويهم
ومــدرســيـهم عـن عـمــيق امــتـنــانـهم

بهذا الكرنفال.
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ـصـارع عدنـان الـقيـسي وكـيف كنـا نـنتـظـر السـاعـة الي يعـرضـون بيـها مـنو مـنا مـامـتابع ا
ـصارعـة. وشـلون جـانت الـعوائل تـلـتم ببـيت واحـد حـتى صيـاحـنا يـصـير اعـلى وكـمزاتـنا ا
اتصيـر اعلى. أتذكر جنت بـاالبتدائية وجنـا تسع نفرات وية امي وابـويه ومااعرف ليش جنا
ـكـرودة ام البـيت رايـحـة جـاية احـنـا وعـائلـة اخـرى من سـبع نـفـرات انروح ابـيت جـيـرانه وا
صـارعة شوكت تخدم الـكاعديـن من جاي ومعـجنات وحب وشـامية واحـنا كاعـدين ننتـظر ا
تـبـدي حتـى نشـوف الـقـيـسي ويه مـنـو راح يـتـصـارع اليـوم اقـصـد نـشـوف دخـول الـقـيسي
وخـصـمه من حلـظـة دخــولـة لـسـاحـة مـلــعب الـشـعب الى احلـلــبـة وشـنـو احلـركـات الي راح
يسووهـا وشالبسـ وشلـون اجلمـهور يـستـقبـلهم هـاي من جهـة ومن جهـة لخ نريـد نشوف
منـو اخلصم وشـنو شـكله فـاذا جان جـسـمه ضخم وعـضالته اكبـر او جان اكـثر طـوال جنه
بـاريات نـنتظـر ضربـات عدنـان خلصمه او ن تبـدي ا انكول شـلون راح يـدبرهـا القيـسي. و
ن يبطـحه كاعـا (اقصـد ارضا) تسـمع العـياط والـصياح والـهوسـة والهتـاف عبـالك العراق
ن العـكس يصيـر وكان العـراق كله خسر, كله انـتصر واتذكـر شلون جـان اخلوف ياخـذنا 
واكـيد كـلنـا جنه نـنتـظر الـلحـظة الـي عدنـان القـيسي يـضرب خـصمه بـضربـة العـكسـية الي
نتصر. كل هذا وماجنه حاس احنا واكثر العراقي جان باريات وهو ا دائما ينهي بيها ا
ـباريـات والقـيسي ومـباريـاته ماجـانت سوى اضـحوكـة ضحـكوا نـاصبـ علـينـا بكـل هاي ا
ـدرسة كـمنا نـقلـد حركات عـلينـا بيـها ربـاط احلجي مـو هنا ,الربـاط شلون احـنا صـغار وبا
درسة يـركضون كلولي اخـوج واحد الزمة ده يبسطه القـيسي وفد يوم اجوني أصـدقائي با
كـرود الزمة واحـد اكبـر منه حـجمـا وهاك طـاب طيب اريد ركضت لـكيت اخـويه ا
افـكه يـكـمل ادفـعه يـرجع يكـمل اني أبـو داعـيـكم لـكـيتـهـا فـرصـة كمت
كمـزت كمزت عدنان القيسي ووياهـا عيطة طرزان القوية وطب نزلت
بضـربة عكس على ظهر الـولد. الولد انلطش بـالكاع من اثر الضربة
وكـام يــبـجي ومن خـوفـته مـاراح اشـتــكى عـلي ومن ذاك الـيـوم بـطل

يضوج اخويه. يعني هم استفاديت شيء من عدنان القيسي.
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قـــلــيـال واحــتـــرق لــســـانه النه عــرگ
خالص واضطر لـلشرب الى ان سكر
احلـجي فــعال وخـرج عن الــسـيـطـرة

بـــكل بـــســاطـــة اجـــابه اخملـــرج الــله
يرحمه :

صـحــيح كالمك اسـتــاذ بس احلـجي
من يــشــرب الـعــرگ مـا يــدري عــبـاله

مسهل للمعدة.
هــنـا تــوقف الـصــحـاف عن االجــابـة
فـقـال: اريـد اشـوف اجلـهـات الـعـلـيـا

ماذا تقول? 
ـهم  قـبل بـدء تصـويـر احلـلـقـة بلغ ا
اخملرج كـل الكـادر الـلي باالسـتـوديو
ـنـوع مـنـعـا بـاتـأ اي واحـد يـگول )

استوپ اال انا مفهوم) ?
 اجـاب اجلــمـيع (نـعـم اسـتـاذ صـار)
والـكل بـدأ يـعـمل بـحـرص خـوفـا من
اي خطـاء حل جاء مـشهـد عبوسي
عندما جـلب البطل واعطـاه (للحجي
فـاجـئة فـتح البـطل وشرب ) وهنـا ا

أنــيــقـــة لــفــتت نــظــر
. وإرتــدت ـــتــابـــعــ ا
جدابري تنورة قصيرة
وواســـعــــة من الـــلـــون
الـبـيج بـقـصـة غـريـبة
وغــيـــر مــألــوفــة عــنــد
اخلـــــصــــر مـع تــــوب
ضــــيــــقـــــة بــــالــــلــــون
األبـــــيض ونـــــســــقت
مــعــهـــا حــذاء بــكــعب
عـالـي بـالــلـون الــبـيج
أيــــــــضــــــــاً أمــــــــا من
الــنـاحــيـة اجلــمـالــيـة
فـــــتـــــركت شـــــعـــــرهــــا
مـنـسـدالً عـلى كـتـفـيـها
وطـــبــــقت مـــاكـــيـــاجـــا
نـــاعـــمـــا أبـــرز جـــمــال
مالمـــحـــهـــا. وتـــفـــاعل
ـــتـــابـــعـــون مع صـــور ا
ماهالغـا جابـري معـبرين

عن إعـجـابـهـم الـدائم بـجـمـالـهـا
وبـــذوقـــهـــا الـــرفـــــيع في إخـــتـــيـــار

البس. ا
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ــفت الــلـجــنـة الــثـقــافـيــة في احلـزب ضـيّ
الـشـيـوعي الـعــراقي عـلى قـاعـة مـنـتـدى
ـــان بـــيـــتـــنـــا الـــثـــقـــافي  اخملـــرجـــة إ
وعـــرض فـــيــــلـــمـــهــــا (عـــامالت خـــضــــر
ثـقف بحـضور جـمهـور من ا الطـابوق)
. وقـبل العرض والناشـط واإلعالمـي
قدمـت مسـؤولـة اللـجـنـة الثـقـافيـة خـيال
اجلـواهري نـبـذة عن اخملـرجـة الـضـيـفة
وجتربـتهـا الفـنـية وأبـرز أفالمهـا قائـلة
اقامت رابطة ي ـراة العا ناسبة يوم ا )
ـرا ة الـعــراقـيـة احــتـفـالـيــة  خاللـهـا ا
عرض فـيلم عـامالت الطـابوق لـلمـخرجة
احلـاصـلـة على مـاجـسـتـير ـان خضـر ا
اخـــراج وهــذاالـــفـــيـــلم هـــو االحــدث في
حيث بدات جتربتـها الفلـمية الـوثائقـية 
وطــــــوابع انــــــيس الــــــصــــــائغ مـن افالم
ومـقـاهي ـلك فـيـصل االول  وا فـلـسـطـ
وصوال وضـد الكونـكريت بغداد االدبـية 
الذي جتاوزت فيه الى عامالت الطابـوق
كل مـطبـات الـبـدايـات لتـقـدم مـشـهدا من
الـــفـــيـــلم مـــدته خـــمـــســة هـــذا الـــزمــان 
واربعون دقيقة  استغرق انتاجه عام

ب السيناريو والتصوير).

-بعـد عـرض الـفيـلم الـذي يـجسـد الـعمل
الشاق الذي تزاوله العامالت النساء في
ـنــطــقـة الــنــهـروان مــعـامـل الـطــابــوق 
شرقي الـعاصمـة بغـداد وهن يصـطح
أطفـالـهن لـيـعمـلـوا مـعهن أيـضـا مـقابل
شـهدت اجللـسة شهادات أجور بسـيطة.
ومــداخالت بــحق احملــتـفـى به والــفـيــلم
ـنــدالوي الـذي مــنـهم الــفــنـان صــبــاح ا
ـا قــال(الــفـيــلم فــيـه جـرعــات من االلـم 
ــتـلـقي مــهـمـومـا بــالـوجع عـلى يـجـعل ا
ـــداخن وهــذا الــفــيــلم نــســاء واطــفــال ا
عندما تـشاهده مرات عديـدة تكتشف في
ومن نـوع اخـر كل مـشـاهـدة شيء جـديـد
)واضـاف (تــمـيـز الــفـيــلم بـايــقـاع واحـد
ـو سيـقى حـزيـنة مشـحـون بـالـعاطـفـة ا
ندالوي ومستـفزة حلد االنـتقام). واكـد ا
(لـقـد اهـتـمت صـانــعـة الـفـيـلم بـالـوصف
راة اخلارجي لـلـمكـان لـترصـد مـعانـاة ا
الـعـراقـيـة وهي تـعـمل من الـفـجـر لـغـايـة
ــسـاء لــقــاء مــبـلـغ بـســيط  تــتــقــاسـمه ا
الـعـاملـة مع الـطـبـيب والـعـائـلـة وتـوفـير
لقـمـة العـيش الهـلهـا).وقـال النـاقـد كاظم
مــرشــد ســلــوم (اتــمــنى تــعــلــيق يــرافق
وفي الـفــيـلم الــوثـائـقي احـداث الــفـيـلـم 

يـــجب اخــــذ جـــهـــات اخـــرى مـــثل وزارة
كــون هـــنــاك زواج والــصـــحـــة  الـــعــمـل 
انــا شــاهــدت ريـبــورتــاج ولم قــاصــرين 
اشـاهـد فـيـلم وثــائـقي وان.يـكـون ابـطـال
الفيلم مطـمئن وغير خـائف من الكاميرا)
واضــاف(الــفـــيــلم يــســلـط الــضــوء عــلى
شاكل مواضيع مهـمة هناك العـديد من ا
وان وجنـاح اي فـيـلم يـعـود الى اخملـرج 
يـــتـــرجـم الى لـــغـــات اخـــرى ).وشـــكـــرت
الـقاصـة سـافـرة جـميل حـافظ (الـقـائـم
كونه يسـلط الضوء على على هذا الفـيلم
هذه الـشريـحة شريـحة نـساء بـال رحمـة 
الـتي تــعــيش الـبــؤس واحلـرمــان.ونـحن
ـراة الــعـراقـيــة نـهــتم بـهـذه في رابـطــة ا
استطـعنا ان ندخل في حياتهم الشريحة
وثـقــنـا الـفــيـلم عــلى شـكـل كـتب وصـور
ويـــجب انـــقـــاذ هـــذه االســـر عـــلى االقل
كـون اخلدمـات الطـبية اجلانب الـصحي 
وهذا الفيلم ضعيفة والـغذاء غير صـحي
وماتـعانـيه هـذه االسر من وثيـقـة مهـمـة 
واكـد الفـيـلم على  تـفـاصيل الم وحرمـان
راة ـة كـون هـنـاك انـتـهـاك حلـقـوق ا مـؤ
خـصـوصـا عــدم وجـود مـدارس او مـركـز
ـعـنـيـة الـتـحـرك صـحي وعـلى اجلـهـات ا

ـــانـــيــا االمـــارات قــطـــر ســـويـــســرا ا
فــرنــســا.يــروي الــفــيــلم قــصص ســكــان
الــعــاصـمــة بــغــداد حــيث يــحــاولـون أن
يعيشوا حـياتهم اليـومية على الرغم من
توقع التي نوبات العنف الشديد وغير ا
جتــعــلـهـم عـرضــة لــلــمــخـاطــر. في قــلب
األحداث يـروي الـفيـلم قـصـة سارة وهي
روائــيـة وأم عــزبـاء فــقــدت رغـبــتــهـا في
الكتـابة نتـيجة ألعـمال العنـف. قُبيل بدء
الــعـام اجلــديــد وفي أعــقــاب أحــداث مـا
كــــانـت في احلــــســــبــــان تــــهــــيئ ســــارة
ـسـتـقـبل مـجـهـول وجـيـرانـهـا أنـفـســهم 
عـالم بـيـنـما يـحـاولـون تشـكـيل شـعور ا

واهٍ باألمل.
ومخرجة الفـيلم عراقية مـقيمة في لندن
تـلـقت تــعـلـيـمـهــا في الـعـراق والـواليـات
ـتـحـدة. ـمـلـكـة ا ـتـحـدة األمـريـكــيـة وا ا
درست الـــفـــلــســـفــة فـي جــامـــعــة لـــنــدن
ـرتـبة وتـخـرجت حـامـلـة بـكـالـوريـوس 
الـــشـــرف ودرست صـــنـــاعـــة األفالم في
مـدرســة لـنــدن لـلــسـيـنــمـا (مــاجـســتـيـر)
وعملت لـسنوات عـديدة بصـناعة االفالم
الوثـائـقيـة ودرامـا تلـفـزيونـيـة ومونـتـير
ـمـلـكة لـلعـديـد من األفالم الـروائـيـة في ا
تحدة. منذ عام 1994 عملت كمخرجة ا
أفالم وثـائقـيـة مسـتـقـلة.عـمـلت بـتدريس
ــونــتــاج الـــســيــنــمــائي في اإلخــراج وا
بـريـطـانيـا. فـي عام 2004 كـما شـاركت
في تـأســيس كـلــيـة األفالم والــتـلــفـزيـون
ـصور الـعراقي سـتقـلـة مع اخملرج وا ا
قاسم عابد وهي مركز تدريب لألفالم في
ـدة  10سـنـوات وأنـتج بـغـداد اسـتـمـر 
طالبه  18فيلـما وثائـقيا قـصيرا. األفالم

الـــتي  عــــرضـــهـــا دولـــيـــا
حـــصـــلـت عـــلى 14
جـــــــــــــائــــــــــــزة
سـيـنـمـائـية

دولية.

النـــقـــاذ هـــذه االســـر). بـــعـــدهـــا حتـــدث
ان خضر قائلة احملتفى بها اخملرجـة ا
ان (هــذا الــفـيــلم تــابع لــقــنــاة اجلــزيـرة
لـم يـســوق الى اي جــهـة او الــوثـائــقــيـة
مهرجان .هـذا الفيلم رسـالة الى اجلهات
مـنـذمـدة عرض الـفـيـلم في كـلـية ـعنـيـة ا
الصـيـدلـة بعـد الـعـرض  جتهـيـز فريق
عــــمل ذهـب ثالث اطــــبــــاء الى مــــعــــامل
ــرضى عــاجلـــوا الــنـــســـاء ا الـــطــابـــوق
وتـوفــيــر بــعض االدويــة)واضـافت (االن
الفـنـون قريـبـة من بـعضـهـا وهذا الـفـيلم
وفـي هــذا الــفــيــلم وثــائــقـي بــامــتــيــاز  
اليوجد بـطل الكل ابـطال وكانت الـكامرة

والصور تتحدث).
WO u¹ …UOŠ

الى ذلك عرض امـس االول االثنـ الـفلم
الـــروائـي الـــعـــراقـي ( كـــلـــشـي مـــاكـــو )
للـمخـرجته مـيسـون البـاججي في مـبنى
مـؤسـسـة احملـطـة وتـبع الـعـرض جـلـسة
حوار مع اخملرجـة.والفـيلم روائي طويل
ـــدة ســاعــة و 57دقــيــقـــة نــاطق مــدته ا
بــالــلــغــة الـعــربــيــة ويــتــضــمن تــرجــمـة
بـاإلنـكــلـيـزيـة وشــاركت في انـتـاجه دول
عـدة هي الــكـويت الــعـراق بــريـطــانـيـا
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مـديــنـتـهـا بـأوكـرانـيـا اسـتـيـقـظت
بـوغدانا ديـدينكـو نيفـودنيك بفعل
رنّـة تــطـبـيق عـلى هـاتـفـهـا الـذكي.
ومـن مـيالنـو حـيث تـمـكث راحت
تــتـابع مـشــاهـد احلـرب وتــتـسـقط
أخبارها أوالً بأول.  وأول ما خطر
بـبال الـعارضـة الشـابة الـعودة في
أول قـــــــطــــــار أو حـــــــافــــــلـــــــة إلى
كـامـيانـسـكي بالـقـرب من دنيـبرو.
لـكن زوجها وهـو جرّاح تمكن مع
عــائــلــته من ثــنـيــهــا عن ذلك. ومع
مــتـطـوعـ آخـريـن يـنـاهـز عـددهم
الـعشرين تنكبّ بـوغدانا يقوامها
الـنـحيل وشـعـرها األسـود الـطويل
ــــــربـــــــوط عــــــلـى فــــــرز طــــــرود ا
ــسـاعـدات الـتي تـوضع في فـنـاء ا
الـقـنـصلـيـة األوكرانـيـة في مـيالنو
تــمــهــيــداً إلرســالــهــا إلى مــنــاطق
الـقتال في أوكرانيا.  وتزيّن رسوم

مــلــونـة ألطــفـال حتــمل عــبـارة “ال
ــبــنى الــتي لــلــحــرب! ”واجـــهــة ا
وُضــعـت في أســفــلــهــا بــاقــات من
الـــزهــور فـــيــمـــا كــانـت ســيــارات
وشـاحنات تصل محمّلة بطرود أو
تـغادر حـاملة غـيرهـا حتوي مواد
غـذائية وأدوية وبطاريات أو حتى
ألــعــابــاً.  وتـؤكــد عــارضــة األزيـاء
الــشـابــة الـتي تــشـارك في عـروض
لــكــبـرى الــعالمــات الـتــجــاريـة في
الــعـــالم إذا لــزم األمــر ســألــتــحق
بـــاجلـــيش إذ يــضـم في صـــفــوفه
عـددا كـبيـرا من النـساء وأنـا على
اسـتـعـداد للـمـخاطـرة بـحـياتي من
أجـل أوكـرانـيا .وهـي كانـت تـتلـقى
الكـمـة في سـنـوات تـدريــبـاً عـلى ا
ا كـانت لدي ـراهقـة. وتقـول لطـا ا
روح قــتـالـيـة مــضـيـفـة أنـهـا كـانت
أيــضـا بــارعـة في الــرمـايـة إذ كــنـا
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{ واشـنـطن (أ ف ب) - قـتل طـفل
أمــريــكي في سن الــثــالــثــة والـدته
عــنـدمــا كـان يــلـهـو بــسالح نـاري
عــلى مـا أفــادت الـشــرطـة احملــلـيـة

. االثن
ـأساة الـشـائـعة في ووقـعت هـذه ا
ـتـحـدة مـسـاء الـسـبت الـواليـات ا
ـتاجـر في دولتون فـي مرأب أحد ا
بـضـواحي شـيـكاغـو. وكـان الـطفل
ــثــبّت عــلى يــجــلس في كــرســيه ا
ــقــعــد اخلــلــفي داخـل الــســيـارة ا
بــيـنــمـا كـان والــداه يـجــلـسـان في

. قعدين األمامي ا
وأصــبح مــســدس الـوالــد بــحـوزة
الـطفل من دون مـعرفـة كيف حصل
ذلـك.وأوضح قائد الشـرطة احمللية
روبــرت كــولــيـنــز لــوكــالــة فـرانس
بــــرس أنّ(الــــطــــفـل "بــــدأ يــــلــــهـــو
سـدس وبلـحظـة معـيّنـة ضغط بـا
عــلى الــزنــاد)". وأصــيــبت والــدته
) برصاصة دايجا بينيت ( 22عاماً
فـي رقــبـــتــهـــا وتــوفـــيت في أحــد
مـستشـفيات شيـكاغو بعـدما نُقلت
إلــــيه في صــــورة طـــارئـــة.وأشـــار
كـولينز إلى أنّ الوالد ُأوقف للتأكّد
مـا إذا كـان يحـمل السالح بـصورة
قــانــونــيــة ومــا إذا كــانت تــنـبــغي
مالحــقــته قـانــونـيــا.وتـنــدرج هـذه
احلــادثــة ضـمن ســلــسـلــة حـوادث
ـــاثـــلــــة تُـــســـجّل في الـــواليـــات
ـتـحـدة.وذكـر تقـريـر صـدر أخـيراً ا
عن مـنـظمـة "إيفـري تاون فـور غان
ســايـفــتي" أنّ (مــئـات األطــفـال في
ـــتـــحـــدة يُـــتـــاح لـــهم الـــواليـــات ا

الـــوصــول ســنـــويــاً إلى أســـلــحــة
مــحـشـوة بـالـرصــاص وغـيـر آمـنـة
مـــوجــودة في اخلــزائن أو األدراج
أو احلـقـائب أو مـتـروكـة بـبـسـاطة
بـال أي رقابة" ويـطلـقون الـنار عن
ـنـظـمـة طــريق اخلـطـأ).وأشــارت ا
الـــــتي تــــكـــــافح مـن أجل إشــــراف
أفـــضل عــلـى األســلـــحــة الـــنــاريــة
وتـطـالب خـصـوصـاً بـوضـعـها في
خـــزائن آمـــنــة إلى أنّ (عـــمــلـــيــات
ــتــعــمـدة" من إطـالق الـنــار غــيـر ا
الـقاصـرين تؤدي سـنوياً إلى 350
ــعــدل.وبــصـورة حــالــة وفــاة في ا
أشـمل تـتـسـبّب األسـلـحـة الـنـارية
بــوفـاة نـحـو أربــعـ ألف شـخص
ا تـحـدة  سـنـوياً في الـواليـات ا
يـــشــمل الــوفـــيــات الــنـــاجــمــة عن
االنــتـــحــار) بــحــسب مــوقع "غــان

{ نـيويورك (أ ف ب) - بعد احلكم
عـــلــيـــهــا ســـنــة  2019بـــالـــســجن
ســـــنــــوات عـــــدة في نـــــيــــويــــورك
لــــســـرقــــتـــهـــا  275ألـف دوالر من
ـــصـــارف واألقــارب الـــفـــنــادق وا
ــــلـــيـــونـــيـــرة يُـــرجَّـح أن تـــكـــون ا
ــزيــفــة آنــا ــانــيــة ا الــروســيــة األ
ديــلــفي ســوروكــ الــتي ألــهــمت
قـصـتهـا مسـلـسال على نـتـفلـيكس

. انيا االثن قد سُلّمت إلى أ
ورجـحت صحيفة نيويورك بوست
لف نـقال عن مصادر مطـلعة على ا
أن تـكون الـشابـة التي جنـحت ب

ـيـة بـإجـمـالي مـبـيـعـات قدرة الـعـا
مـليارات دوالر بتقدّم طفيف 5.95
تـحدة الـتي بلغت عـلى الواليـات ا
إيــرادات مــزاداتــهــا 5.79 مــلــيــار
ـئة دوالر أي مـا يـساوي 34 فـي ا

من السوق بحسب إيرمان.
ـبيـعات في بـريطـانيـا والتي أمـا ا
بـلـغت قـيمـتـها 99.1 مـلـيار دوالر
فـشهدت انـخفاضاً بـنسبة  10 في
ــئـة مـقــارنـة بـعـام   2019 إذ أن ا
الـبريـكست أدى إلى تأجـيل تأجيل
مــزادات الـــدور الــبــريــطــانــيــة في

باريس وفقاً للخبير نفسه.
واحــتـلت فـرنــسـا مع بـيع 91699
ـرتـبـة الـثـانـيـة بـعد قـطـعـة فـنـيـة ا
ـتحدة لـكنهـا بقيت في الـواليات ا
ــركــز الــرابع من حــيـث إجـمــالي ا
ــبـيـعـات الــتـراكـمـيــة مـتـجـاوزة ا
ــــــــلـــــــيـــــــار لـــــــلــــــــمـــــــرة األولـى ا
ـانـية دوالر.واحـتـفـظت الـسوق األ
ــركـــز اخلــامس في الـــعــالم إذ بـــا
اجـــــتــــذبت دار (ســـــوذبــــيــــز) إلى
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حُـكم فــايـلــنس أركـايـف". الى ذلك 
عـلى شرطي أمريكي بالسجن سنة
مـع الـــنــــفــــاذ وبـــأكــــثــــر من أربع
سـنـوات سـجن مـع وقف الـتـنـفـيذ
لـقتـله كلـباً واإلدالء بـإفادات كـاذبة
لـلـمـحـققـ حـول مالبـسـات نـفوق
احلـيوان.وكـان ريتشـارد تشـينابي
ـتـهم بـأعـمال تـعذيب جتـاه كلب" ا
أقـــر بــذنـــبه فـي تــشـــرين الـــثــاني
وحُــدّدت عــقــوبــته اجلــمـعــة خالل
جـلـسـة اسـتـمـاع أمـام مـحـكمـة في
واليـة فـيـرجـيـنـيـا بـحـسب وثـائق
قـضائية.وأطلق تشينابي النار في
عـــــلى 2021 تـــــشـــــرين األوّل  19
الــكـلب وهـو من نـوع بـيـغل وكـان
عـائــدا لـشـريـكـته حـيـنـهـا.وعـنـدمـا
وصـــــلت الــــشـــــرطــــة إلـى مــــنــــزل
الـزوجـ ادّعى الشـرطي أنّه أطلق

عـــــــامي 2016 و2017 بــــــخــــــداع
الــنــخــبــة في نــيــويــورك من خالل
الــتـظـاهـر بـأنـهــا وريـثـة ثـريـة قـد
ـانــيـا مـســاء االثـنـ رُحــلت إلى أ
عـــلى مـــ طــائـــرة مــتـــجـــهــة إلى
فـرانـكفـورت بـعد إطالق سـراحـها
مـن مـــركــــز احــــتــــجـــاز فـي واليـــة

نيويورك.
وقــد أطــلـق ســراح أنــا ســوروكـ
ـــعــروفــة بــاسـم آنــا دلــفي وهي ا
شــــابـــة تــــبـــلغ 31 عــــامــــا حتـــمل
ـانـية ومـولـودة قرب اجلـنـسـية األ
الـعـاصـمـة الـروسـيـة مـوسـكـو من

الــسـجن فـي شـبـاط 2021 حلــسن
الـســـــــــلـوك بـعد أن حُـكم عـلـيـها
في 2019 بــالـسـجـن سـنـوات عـدة

بتهمة السرقة.
وفي آذار 2021 أوقــــفت مــــجـــددا
بــسـبب جتـاوزهــا مـدة الـتــأشـيـرة
ـمـنـوحة لـهـا وأعيـدت إلى مـركز ا
شـــرطـــة الـــهـــجـــرة حـــيث بـــقـــيت
مــحـتــجـزة بـانــتـظــار تـعــلـيق هـذا
االحــــتــــجــــاز بــــحــــسـب رســــالـــة
إلـكـتـرونـيـة بـعث بـهـا ناطـق باسم
ـركـز لوكـالـة فرانس بـرس مـساء ا
االثن من دون تفاصيل إضافية.

نـيـويـورك الذين اتـهـمـوها بـسـرقة
مــــا مـــجـــمـــوعه 275 ألف دوالر.و
عـندمـا انخـرطت أكثر بـالنـخبة في
مـــديـــنــة نـــيــويـــورك ركـــزت عــلى
مـشـروع طـمـوح لفـتح مـلـهى لـيلي
راق وحـاولت اقـتراض  22مـلـيون
دوالر لـتنفيذه. وقد ألـهمت قصتها
مـسـلـسال قـصيـرا تـبـثه نتـفـلـيكس
مـنذ شـهر بعـنوان (إنفـينتـينغ آنا)
مـع جـــولــــيــــا غــــارنــــر بــــدور أنـــا
. وقد تـقاضت سوروك سـوروك

ـــــــنـــــــصــــــة 320 ألـف دوالر مـن ا
سلسل. العمالقة لهذا ا

ابـنـة سـائق شـاحـنـة روسي انـتقل
ــانـيــا عـنــدمـا كـان يــبـلغ 16 إلى أ

عاما.
ومـن خالل أكـاذيب مــحـبـكــة وثـقـة
كـــبـــيــرة بـــالـــنـــفس اســـتــطـــاعت
سـوروكـ احلـصول عـلى عـشرات
اآلالف مـن الـدوالرات كــقـروض من
مـصارف عـدة.وب تـشرين الـثاني
تـــــــمـــــــكـــــــنت  2017 وآب  2016
ســوروكـ من الــسـفـر مــجـانـا في
طـائـرات خـاصة كـمـا بقـيت ألشـهر
في فنادق فخمة في مانهاتن بدون
دفع الـفـواتـيـر وفـقـا لـلـمـدعـ في

وبـعد التماسات قضائية عدة على
ــا يـشــمل خــصـوصـا مــدى عـام 
عززة من ـطالبة بتـلقي اجلرعة ا ا
ضاد لكوفيد-19  تقدمت الـلقاح ا
سـوروكـ بدعـوى اسـتئـنـاف أمام
الـقـضـاء للـسـمـاح لـها بـالـبـقاء في
ـتـحـدة وفق صـحـيـفـة الـواليــات ا

نيويورك بوست.
وقـد اخـتلـقت آنـا سوروكـ هـوية
جــديـــدة لــهــا لــدى وصــولــهــا إلى
ــتــحــدة الــعــام 2016 الــواليـــات ا
مــقـدمـة نـفـسـهــا عـلى أنـهـا وريـثـة
عــائـلـة ثـريـة فــيـمـا هي في الـواقع
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نـــتـــدرب عـــلـى الـــتـــصـــويب عـــلى
األهداف في أوقات فراغنا.

وتــتـابع بـوغـدانـا قــائـلـة (اجلـنـود
الـروس الذين غـزوا بلدي يـرهبون
شـعـبـنـا ويريـدون تـدمـيـرنـا. إنهم
يـظــهـرون لـلـعـالم كـله أنـهم مـجـرد
حـــيـــوانــات وروبـــوتــات بال روح
وآالت قـــتل). وتـــؤكــد بـــســخط هم
يـقصفون مستـشفيات أطفال حيث
تـقـبع نـسـاء حـوامل فـكـيف يـكون
ذلك هــدفــا اسـتــراتـيــجـيــا!من بـ
ـتـطـوعـ تقـول عـارضـة األزياء ا
األوكــرانـيـة فـالـيــا فـيـدوتـوفـا (20
عـاما) إنها كـانت على وشك البكاء
خـالل عـرض األزيـاء الـذي شـاركت
ـــوضــة في فـــيه ضـــمن أســـبــوع ا
مـيالنـو وهـو األول في مـسـيـرتـها

هنية الناشئة. ا
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احلــرب لـن تـــفــقـــد راءهـــا غــداً . غـــداً ســـأذهب الى جـــبل
الـلـويـبــدة . جـبل الـلـويــبـدة به دارة الـفــنـون . دارة الـفـنـون
تذكرني بـرافع الناصـري . رافع الناصـري ما زال مرسمه
هناك . هناك ب شهقات اليـاسم . الياسم أبيض مثل

قميص يوسف . يوسف ما زال في قاع البئر .
البـئر يـابسـة كمـا وجه صديق . صـديق ألكـتروني في الـيد

زاد . خير من أربع على رف ا
ـزاد يعـرض سـلـعـة ثـمـيـنة اسـمـهـا وطن . وطن ذهب إلى ا
اجلـحـيم . اجلـحـيم األرضي أقـسى من جـحـائم الـسـمـاء .
السـمـاء تنـتـظر طـيـارات الورق وعـيـدان القـصب . الـقصب

ناي .
نـاي إبـنــة صـابــرين . صـابــرين حـمّــالـة الـشــوك . الـشـوك
سالح الوردة . الـوردة مزروعـة بكف الـدرويش . الدرويش
يـغــني اآلن . اآلن أجـمل مـن الـغـد . الــغـد ورقــة يـانــصـيب

مؤجلة .
مؤجلة راسخة على مصطـبة األيام . األيام يتداولها الناس

. الناس سكارى من فرط القهر .
القهر يتلف اجلسد . اجلسد يؤدي رقصة عرجاء . عرجاء

قهى . تتسول بباب ا
قهى بـديعـة كأنـها عـرس ابن الطبّـال . الطـبال يـحب جلد ا

اخلروف.
ـان . ــعـمـع بــدرس الــقـراءة . الــقــراءة مـن اإل اخلــروف 

ان جوهر األشياء . األشياء تتعارك في الغرفة . اإل
الغرفة بيتونة على رأس الدرج .

الدرج يؤدي إلى السطح .
السطح يغري بنت اجليران .

اجليران أطعموا سابعهم .
سابعهم باع قميصه .
قميصه صار لوحة .

لوحة مذهـلة ال شبيه لـها حتى ساعة
يبعثون .
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ــتــلك زمــام إيــران تــتــحــدث مـن خالل مــنــطــلـق من 
بادرة في الـقرار بشـأن مسألة الـقصف على أربيل ا
وانّ تــكـرار الــهـجــوم بـحــسب تــسـريــبـات في االعالم
خالل الـساعـات األخـيـرة سيـكـون نـهـجاً روتـيـنـيا ال
حتتـاج طهـران ازاءه الى استـشارة أي طـرف بحسب
نظـريـتهـا في االمن الـوقائـي التي تـمـتد من لـبـنان الى
الــيــمن مــرورا بـــســوريــا والــعــراق. ويــبــدو انّ إيــران
ستلجـأ الى صيغة مشابـهة للصيغـة اإلسرائيلية التي
تعـتمد تـدميـر اهداف عسـكرية من دون الـتصريح عن
الـعمـليات حتت عـنوان انـها اهـداف إيرانيـة عسـكرية
داخل ســوريـــا في حــ انّ مــعـــظم قــتـــلى الــغــارات

. اإلسرائيلية هم من السوري
ـواقف إيرانية شـهد اخلاص  نحن امـام تعقـيد في ا
مسـتجـدة إزاء العـراق ليس لـها افق واضح السـيما
ـدعـومـة من انّ هـنـاك حــربـاً بـ روسـيـا وأوكـرانــيـا ا
ــمـكن أن تـمــر عـمـلــيـات عـســكـريـة الــغـرب وانّ من ا
وهجمات ومعـارك وربّما نزاعات مسـلحة عبر احلدود
حتت غــبـار هـذا احلـرب الـتـي تـسـتـنـفــر حـلف الـنـاتـو
وتـشــغـله عن ايـة مـهــمـات أخـرى في الــعـالم. من هـنـا
ـــر الــــوقت ســـدى من دون ان ــــكن ان  أرى انه ال 
يـتـحـرك إقـليـم كـردستـان الـعـراق ذاته كـونه صـاحب
الـعالقة في قـضية الـقصف بـالرغم من كـل البالغات
واإلجــراءات الــرسـمــيــة في بــغــداد وان يــرسل وفـدا
ـستـوى لـلتـباحـث في طهـران بشـأن الـهجـمات رفيع ا
الـسابقـة او احملتـملة قـريبـا بحسب مـا جرى تـسريبه.
وأربيل تـعرف مـاذا تعني إيـران التي يـحاذيهـا اإلقليم
الكـردي بـحدود طـويـلة جـدا والـضـرورة تقـتـضي مد
نع انـهـيارات في الـعالقات جـسـور التـعاون الـسـريع 
حتت وقع تـصريحـات سياسـية في حـ ان العمـليات

العسكرية اإليرانية لن تتوقف.
ـكن  هــذه اإلشـكـالــيـة بــحـسب جتــارب سـابــقـة ال 
حـلـهــا من خالل بـغــداد فـقط بل يـجـب ان ال تـنـسـاق
القيادات الكردية وراء تصريحات تعجبها وتطرب لها
من قيـادات سياسـية في بغـداد او النجف إذ البدّ ان
يـكــون إقــلـيم كــردســتـان مــبـادراً الـى الـطــيـران نــحـو

سألة قبل ان تتفاقم. طهران وبحث ا
فـي هــذه الــســطــور أحتــدث عـن حل ســريع لــتــدارك
مشـكلة لـيس للعـراق عامة او اإلقـليم خاصـة إمكانات

الغرق فيها في ظل ظروف دولية ملتبسة.
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{  دبي (أ ف ب)  –حـــــظي الـــــفن
الـرقمي باهتـمام بارز ألول مرة في
ـعـاصـر الـرائـد في مــعـرض الـفن ا
الـشـرق األوسط الـذي تـسـتـضـيـفه
ســنـويــا دبي اإلمـارة اخلــلـيــجـيـة
الـثريـة الطامـحة ألن تصـبح مركزا

شفّرة. دوليا للعمالت ا
وخــصّــصت الـنــســخـة اخلــامــسـة
عـــــــــشــــــــر مـن (آرت دبـي) الـــــــــتي
اســتـضــافت حـتى األحــد أكـثـر من
مـــئـــة عـــارض مـــحــلـي وأجــنـــبي
جـنـاحـا كامـال للـفن الـرقـمي حيث
جــمــعت  17مــعــرضــا ومــنــصــات
مــبــيــعــات من الـ(ان اف تي) وهي
مـنتـجات افتـراضيـة تكمن قـيمـتها
بـشهـادة تثبت أصـالتـها وجتعـلها
فــــريــــدة. وتُـــصــــمم الـ(ان اف تي)
بـاستخدام تقنيـة بلوكتشاين التي
تُـعـتـمـد كـأساس لـتـرمـيـز الـعمالت
ـشـفـرة مـثل الـبـتـكـوين. وحتـظى ا
شـهـادات توثـيق األصالـة الـرقمـية
غــيـر الـقــابـلـة لــلـنــسخ بـشـعــبـيـة

متزايدة في سوق الفن.
ـديـرة الـتــنـفـيـذيـة لـ(آرت وقــالت ا
دبي)  بــيــنـيــديــتـا غــيــون لـوكــالـة
فـــرانس بـــرس إنّ قـــرار تـــســلـــيط
الـضوء عـلى الفن الـرقمي نابع من
االهـــتـــمـــامـــات واألســـئـــلـــة الـــتي
يـولّدها وكـذلك بفعل الـدور الفريد
الـذي تــريـد دبي أن تـلـعـبه كـمـركـز
نـاشئ للعمالت الرقمية.”وأضافت
ــــــكــــــان“ هــــــذا هــــــو الـــــــوقت وا
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بــعـد تــوقــيع اتـفــاقــيـة في كــانـون
األول/ديسمبر مع (باينانس) أكبر
بـورصـة عـمالت رقمـيـة في الـعالم
أعـلـنت الـسـلـطـات اإلمـاراتـيـة هـذا
الــشـهـر عن اعـتـمــاد قـانـون بـشـأن
األصـول االفتراضية وإنـشاء هيئة
تــنــظــيــمــيــة لالشــراف عــلى عــمل
الـقطاع. وقال حاكم اإلمارة الشيخ
مـحمد بن راشد آل مكتوم في بيان

ـستقبل (خـطوتنا هي قـفزة نحو ا
هـدفها تـنمية هـذا القطـاع وحماية

ستثمرين فيه). جميع ا
وتـــرى مـــنـــصـــات (ان اف تي) في
اخلـطـوة إشـارة إيـجـابـيـة في ظل
ـشفرّة اهـتمـام أصحاب الـعمالت ا
بـــشــكل مـــتــزايــد بـــالــفن الـــرقــمي

كوسيلة لالستثمار.
وقـالت جنيفر ستـلكو من مجموعة
(مــــوروو) الـــتي عــــرضت حـــوالي
عـشرين عمال رقميا نصفها تقريبا
نـطقـة ينـمو أنـتجـها فـنانـون من ا

شـفّرة في دبي مـجتـمع الوسـائل ا
بـشكل كبير. ومن ب هؤالء فيسا
وهـو فـنـان فـنـلـنـدي مـقـيم في دبي
تُـعتبـر أعماله من ب األعـلى قيمة
عرض. وعرضت أعماله التي في ا
جتـــــمـع بــــ الـــــرسـم والـــــصــــور
ــنـــقـــوشــة عـــلى الــكــمـــبــيــوتــر ا
مـــقـــــــابل 50 إيـــثـــيـــروم (عـــمـــلــة
مـشفرة) أو ما  يعادل حوالي 127
ألـف دوالر بـــــــأســــــعـــــــار األحــــــد.
وأوضــحت ســتـلــكـو بــعــنـا الــيـوم
ـــاجـــدة مـــالـــكـــون بــثـالثــة عـــمال 

ـسـتـثـمرين في مـواجـهـة حـماس ا
جتـاه الـ(ان اف تي) تبدي النحاتة
والــرســـــامــة اإلمــاراتـيــة عــائــشـة
جـمــعـة بـعــــــض الـتـحـفظ داعـيـة
إلـى االهــــتــــمـــــام بــــروح الـــــعــــمل

ورسالته.
وقــد دخـلـت الـفــنـانــة اخلـلــيـجــيـة
الــعــالم االفــتــراضـي قـبـل بــضــعـة
أشـــهــر من خـالل إعــادة صـــيــاغــة
الـــرســـومــات الـــتي تـــقــول إنّـــهــا
تـرسمها وهي في حالة من التأمل

على جهاز لوحي.

رقمية في الشرق األوسط للتحول
إلـى الــفن الــرقـــمي.وقــالـت نــيــكي
ـنـصـة مــفـتـاح إحـدى مـؤســسي ا
الـتي انطلقت عام 2014 إنّ أعمال
الـ(ان اف تـي) تــــــمــــــنح فــــــرصـــــة
ـنــطـقــة لـتــوسـيع لــلـفــنـانــ في ا
نـطــــاق جمهورهم والوصول إلى

جامعي األعمال الفنية وغيرهم.
ورأت أنّـــهـــا تــســـمح لـــهم أيـــضــاً
بــتــحــقـيـق أمـوال إضــافــيــة ألنـهم
يـتـلـقـون مـقـابالً مـادياً فـي كل مرة

يعاد فيها بيع أعمالهم.

إيـثيـريوم أي حوالي 7700 دوالر.
وتـبـتــكـر هـذه الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة
ـديـنـتـهـا بـيروت صـوراً مـتـحـركـة 

في وجه امرأة.
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كـــمــا أن ازدهــار (ان اف تي) عــلى
مـسـتـوى الـعـالم والـذي جتلى من
خالل صــفـقـة بـيع قــيـاسـيـة الـعـام
ـاضي لـعمل رقـمي يـحمل تـوقيع ا
الـفنـان األميـركي (بيـبل) بأكـثر من
 مــــــــلــــــــيـــــــــون دوالر شــــــــجّع68
ـيـرجـيـست) أول مـنـصـة فـنـيـة (ا

{ لــــــوس اجنـــــلـــــيس (أ ف ب) –
ــمـثل تــوفي األحـد عن  71عــامـاً ا
األمـيركي ويليـام هيرت الذي عُرف
بــأدواره في أفالم حــصـدت إقــبـاالً
شـعبـياً واسـعاً عـلى غرار (ذي بيغ
تـشيل) وحـاز جـائزة األوسـكار عن
فـــيـــلم (كـــيـس أوف ذي ســـبـــايــدر
وومــان). وجــاء في بــيــان لــنــجــله
ويـل نشرته وسـائل إعالم أميـركية
عــدة بــبــالغ األسـى تــنـعـي عــائــلـة
ـمثل هـيـرت وفـاة األب احلبـيب وا
احلـــائــز عـــلى جـــائــزة األوســـكــار
ويـلـيـام هـيرت في 13 آذار/مـارس
 قـبل أسبوع مـن عيد ميالده2022
. وأشار الـبـيان الـثـاني والـسبـعـ
إلـى أنه تــــوفي بــــسـالم ألســــبـــاب

طبيعية وسط عائلته. 
وبـنى هيرت شهـرته على جتسيده
شـخـصـيـات غـريـبـة األطـوار وغـير
عــاديـــة كــرجل شــرطــة روسي في
غــــوركي بـــارك) عـــام 1983 وزوج
ثــري في فـيـلم (آلـيس) لـوودي آلن
عام 1990 ورجـل يخطط لـبناء آلة
لـلـمـكـفـوفـ في (أنـتـيل ذي إند أو

ذي وورلد) عام 1991.
ولود في واشنطن وتـولى هيرت ا
فـي 20 آذار/مــــــــارس 1950 دوره
األول فـي الــســـيـــنــمـــا عــام 1980
حـــيـث جـــسّـــد شـــخـــصـــيـــة عـــالم
مـهووس في فيـلم (الترد سـتيتس)
لـك راسل. واستحال بفعل توليه
دور الـبطولة مع كاثل تورنر عام
 فـي (بــــــادي هــــــيت) رمــــــزا1981ً
لـلجـاذبيـة الذكـورية وفـاز بجـائزة
ــثل عـام 1985 أوســكــار أفـضل 
عـن تـولــيـه دور سـجــ مــثــليّ في

(كيس أو ذي سبايدر وومان).
أمـا حــيـاته الـشـخـصـيـة فـشـهـدت
تــقــلـبــات كـثــيــرة إذ تـزوج بــدايـة
ـمـثلـة اجلديـدة آنذاك مـاري بيث ا

سوبنغر وانضم إليها في لندن.

ÂUOK¹Ë …U Ë

q U(«  dO¼

—UJÝË_« vKŽ

UO½U*√ v ≈ 5 Ë—uÝ U½√ WHÒ¹e*« …dO½uOK*« qI½ `Ołdð

{ قــــــصـــــدت –يـالنـــــو (أ ف ب)  
بـوغـدانا الـبالـغة  22عـاما مـيالنو
في رحــلـة كــان مـقــررا أن تـســتـمـر
بـضـعة أيـام للـمشـاركة في أسـبوع
ـوضة لـكن احلرب الـتي اندلعت ا
في بـلدها أرغـمتها عـلى البقاء في
ـــديــنـــة اإليــطـــالـــيــة عـــلى غــرار ا
عــــارضـــــات أزيــــاء أوكــــرانــــيــــات
كـثيـرات… وهي تمـضي جل وقـتها
حــالـيــا في فــرز طـرود مــسـاعـدات
ـواطنـيهـا. وروت بوغـدانا لـوكالة
فـرانس برس أنها شعرت بأن (من
الـــســـخف) أن تـــشـــارك في عــرض
أزيــاء فــيــمــا يــواجه مــواطــنــوهــا
ــــوت. وقــــالت “خــــجــــلت من أن ا
نصـة وأحسست بأن أكـون على ا
الــنـاس ال يـأبـهـون بــالـعـروض في
هـذا الوقت.  عـندمـا دوّت صفارات
اإلنـــذار في مـــنـــتــصـف الــلـــيل في

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –حــــــقــــــقت
ـــزادات عــلـى األعــمــال عـــائــدات ا
الـفـنـيـة رقـمـاً قـيـاسـيـاً جـديـداً عام
 مـليار دوالر أي17.08 بلغ 2021
ئة عن عام 2020 بـزيادة 60 فـي ا
ــــــئـــــة عـن عـــــام 2019 و 28فـي ا
بـحسب تقرير سنوي نُشر االثن

وهـي زيـــادة ســـاهـم فـــيـــهـــا رواج
األعمال الرقمية.

وقـال تـييـري إيرمـان رئيس شـركة
Artpriceالــتي نـشـرت الـتـقـريـر 
ياً في مجال البيانات والـرائدة عا
عـن ســوق الــفن لـــوكــالــة فــرانس
بـــرس إن األزمــة الــصــحــيــة خالل
الـــعــــامـــ األخـــيـــرين “أدت  إلى
تـسـريع عـمـلـية رقـمـنـة سـوق الفن
بــشـكل كــبـيـر مـالحـظـاً أن 87  في
ــــزادات الــــبــــالغ ــــئــــة من دور ا ا
Art- عــددهـا 6300 الــتي تــرصـد
price نـشاطها باتت تمتلك كل ما
يـــلــــزم لـــتـــنـــظــــيم مـــزادات عـــبـــر
اإلنــــتـــرنت .”وأضـــاف أن “الــــفن
ـئـة ـثّل  20فـي ا ــعـاصــر بـات  ا
مـن الـسـوق بــعـدمـا كــانت حـصـته
ئة عام 2000 تـقتصر على  3في ا
إذ بــيـعت 111 ألــفـا و240 قــطـعـة
عــام 2021 فـي كل أنــحــاء الــعــالم
ـصـنــفـة ضـمـنه من مـن األعـمـال ا
لــوحـات ومـنـحــوتـات وجتـهـيـزات
ورســـوم وصـــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة
ومـطـبـوعـات ومقـاطع فـيـديو و(إن
أفـي تي) وســــواهـــــا تــــعــــود إلى
فـــنــانـــ ولــدوا بـــعــد عــام.1945
واسـتـحـوذت الصـ (شـاملـة الـبر
الـرئـيـسي وتـايـوان وهـونغ كـونغ)
ـــئــــة من الــــســـوق عــــلى 35 فـي ا

الــنـار لــصـدّ هـجــوم أحـد الــدبـبـة
وهــو نـوع حــيـوانــات مـوجـود في
فـيـرجيـنـيا لـكـنّه بدا مـرتـبكـاً عـند
اإلدالء بــــأقــــواله وفـق مــــا ذكـــرت
وســـائـل إعالم مـــحـــلـــيـــة.وأظـــهــر
تــشــريـح جلــيــفــة الــكــلب أنّه كــان
ضــحـــيــة إلطالق نــار من مــســافــة
قـــريــبــة مــا يــتـــنــاقض مع روايــة
تـشـينـابي. وكشف الـتـحقـيق كذلك
عـن أثــــــــــار دمــــــــــاء أُزيــــــــــلـت مـن
ـطبخ.وقـد سرّحت حـينهـا شرطة ا
مـدينـة ريتشـمونـد تشيـنابي الذي
كـــان جُــــنّـــد في صــــفـــوفـــهـــا عـــام
ولـم يُعـلن عـن الدوافع وراء.2016
قـتـله الـكـلب.وحتتل الـكالب مـكـانة
مــــهــــمــــة في حــــيــــاة كــــثــــيــــر من
األمـريـكيـ الـذين يظـهـرون تعـلّـقاً

كبيراً بهذه احليوانات.

بـيـعات كـولـونـيا. وبـلغ إجـمـالي ا
فـي كـــوريـــا اجلـــنـــوبـــيـــة أربـــعـــة
أضـعـاف مـا كـان علـيه ووصل إلى
مليون دوالر. 237
زادات  فـسيطرت أمـا جلهة دور ا
(سـوذبـيـز) و(كـريـسـتـيـز) عـلى 49
ــئـــة من الـــســوق إذ بـــلــغت فـي ا
مـــبــيـــعــات األولى 4.4 مـــلـــيــارات
دوالر فـيـما حـقـقت الثـانـية أربـعة

مليارات. 
ووصـــلت نـــســبـــة األعـــمــال غـــيــر
ــبـاعـة لــلـمـرة األولى إلى 31 في ا
ـئـة وهي نسـبة مـنخـفضـة جداً ا
زادات تشددت ـا يُظهر أن دور ا
كــثــيــراً في اخــتــيـار الــقــطع الــتي
ــا جــعل من طــرحــتــهــا لــلـبــيع 
ـســتــحــيـل) إدراج أعــمـال (شــبـه ا
مـــزورة فـــيــــهـــا. ويـــعـــود ذلك إلى
حتـــســ إمـــكــان تـــعــقب مـــنـــشـــأ
األعــــمـــال وجــــودة الـــتــــقـــنــــيـــات

ستخدمة في هذا اجملال. ا
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