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بناء يهدف إليجاد حلول سريعة
لــلــمــعــانــاة الـــتي تــعــرض لــهــا
الــشــعـب الــســوريّ بــســبب تــلك
األزمــة وتــسـريـع كـافــة اجلــهـود
الـراميـة لـتـسريع الـعـودة األمـنة
والــــطـــوعــــيـــة لــــلــــمـــهــــاجـــرين
والنـازحـ إلى أماكـنـهم وإعادة
ـتــضـررة وفق ـنــاطق ا اعــمـار ا
مـانص عـلـيه قـرار مـجـلس األمن
 2254وبـيـانــات مـؤتـمـر جـنـيف
بشأن سوريا ومـحادثات أستانا
للـسالم) واشار الى ان (الـعراق
يـــســـتـــضـــيـف نـــحــو  260 الف
مــواطن ســوريّ مــســجل فــضالً
عن عــــــشــــــرات آالف من غــــــيـــــر
). والـــتــقى حــســ ـــســجــلــ ا

ــفــوضـــة األوربــيــة لـــلــشــؤون ا
الـــداخـــلـــيـــة والـــهـــجـــرة يـــلـــفــا

جــــوهـــانـــســــون . وجـــرى خالل
الــلــقـاء الــذي عــقــد عـلـى هـامش
ؤتمر (بحث العالقـات الثنائيَّة ا
بـــ الــعـــراق واإلحتــاد األوربيّ
وســـبل تــعــزيـــزهــا في اجملــاالت
ــــشـــــتــــرَك) ذات االهـــــتــــمـــــام ا
واســــتـــــعـــــرض حــــســـــ خالل
االجــتـــمــاع (آخــر الــتــطــورات و
اإلجــــراءات الــــتي أتــــخــــذتــــهـــا
ة في مــجـال احلــكـومــة الــعـراقــيـَّ
إعــادة الـعـراقــيـ الــراغـبـ في
الـــعـــودة الـــطـــوعـــيـــة إلى أرض
ة إستمرار الوطن) مؤكـداً (أهميـَّ
حوار الهجـرة القائم مع اجلانب
األوربيّ ودعم بــرامج تــشــجــيع
الــعـودة الــطـوعــيـة  لــلـعــراقـيـ
ـــرفــوضــة طــلــبــاتــهم في هــذه ا

الدول). 

ان (آخـر احـصـائــيـة رسـمـيـة من
بــلـغت  55 ســجــلـتــهــا الــوزارة 
إصـابة و 12حـالـة وفاة) وتـابع
ــصــابــ تــمــاثــلــوا ان (أغــلـب ا
للـشفـاء) مـشيـراً الى أن (احلمى
هـو مـرض متـوطن مـنذ النـزفـية 
خـمــسـ عــامـاً ولـيس بــجـديـد)
واشـار الى ان (اإلصــابـات كـانت
ـاضـية محـدودة خالل األعـوام ا
أمـا اآلن فــإن أعـدادهــا تـتــزايـد)
رض يـنقل من خالل مبـينـا ان (ا
ـباشـر مع احليوان أو التـماس ا
من خالل حـشرة الـقِـراد) مـشددا
عــــــلى (ضــــــرورة أن يــــــلــــــتــــــزم
الـقــصـابــون بـالــذبح في األمـاكن
اخملـصـصـة واالبـتعـاد عن الـذبح
الـعـشـوائي) واسـتـطـرد بـالـقـول
انه (عـــــــلى بــــــعـض اجلــــــهــــــات
اخملـتـصـة وخـاصـة أمـانـة بـغداد
ووزارة الداخلية بذل جهود أكثر
ـنع اجلـزر الـعـشـوائي) مـجـددا
تـأكـيـده (عـدم وجـود أي لـقاح أو
ـرض مـضــاد فـايــروسي لــهـذا ا
ــــواطن ال وهــــذا ال يــــعـــــني أن ا
ـــا نــقــوم يـــتــلـــقى أي عالج وإ
ريض إذا كان بالواجب وعالج ا
ـــرض فـي بـــدايـــته أمـــا عـــنـــد ا
ـرض للمـرحلـة اخلطرة وصول ا

فيصعب عالجه). 

(الـــزمـــان) عـــلى مـــوقف احلـــمى
الـنـزفـيـة الـذي اكـد (تـسجـيل 29
اصـابــة وست وفـيــات في ي قـار
و 5اصــابــات واربـع وفــيــات في
ـــثــنـى واربع اصــابـــات ووفــاة ا
حـــالـــة واحــدة فـي بــابـل وثالثــة
اصــــــابــــــات فـي كل مـن كــــــربالء
وواسط والـديـوانــيـة ومـيـسـان)
واشـار الـى ان (بـغــداد ونـيــنـوى
والـــبــصـــرة والــنـــجف ســـجــلت
بـيـنـما إصـابـة واحـدة لكل مـنـهـا
ســجـلـت كـركــوك إصــابـة وحــالـة
ــتـــحــدث وفـــاة واحــدة). واكـــد ا
بـأسم الـوزارة سـيف الـبدر خالل
مؤتمر مشترك في وزارة الزراعة

ـواد الــوقـائــيـة احلــيـوانــات بــا
نع مرور احلاالت ولكن هذا ال 
ألنــنــا في مـنــطــقــة مـتــوطن بــهـا
ـرض) وأوضح عــبـد احلــسـ ا
أن (الــــعـــــراق يـــــتـــــعـــــرض ألقل
االصـــابــات بـــاحلــمـى الــنـــزفــيــة
سـتـمـر برش بـسبب الـبـرنـامج ا
وتـغـطـيـس احلـيـوانـات مـقـارنـة
ئات بدول اجلوار التي تـسجل ا
من االصابات وعشرات الضحايا
الـــذين يـــذهــبـــون ضــحـــيــة هــذا
ـــرض) واســـتـــطـــرد بـــالـــقـــول ا
(بـــــرنــــــامج رش وتــــــغـــــطــــــيس
احلــــــيــــــوانــــــات مــــــســــــتــــــمــــــر
والـوزارة لديـها طـموح موسـميـاً
عــــال لــــلــــتــــخــــلـص من حــــاالت
االصـــابـــة) مـــضـــيـــفـــا ان (بـــؤر
ـــــرض حتت االحـــــتــــواء وهي ا
حتت السيطـرة لكن تظهـر لدينا
حــاالت من الـصــعب مــنـعــهـا ألن
ـرض مـتـوطن في هـذا الـوقت) ا
وقـال عبـد احلـسـ  (عـدم وجود
أي قـلـق حـقـيــقي لـلــمـرض حـتى
االن وال يوجد أي مؤشـر للخطر
الــذي يـدور حــوله الــتـضــخـيم  
ـــا أدى إلى حـــدوث حــالـــة من
.( ـواطـنـ الـرعب والـهـلع لـدى ا
ورصـدت وزارة الـصـحة عـدد من
ــرض. واطـــلــعت االصـــابــات بـــا
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اكـدت وزارة الزراعـة سـيـطـرتـها
على احلـمى النـزفيـة بعـد اتخاذ
اجـراءات وقـائـيـة تـمـنع انـتـشـار
واطـن فـيمـا دعت ا الفـايروس 
كــون الـــعــراق الى عـــدم الـــقــلـق 
ــرض يــســـجل أقل إصـــابــات بــا
مــــقـــارنــــة بـــدول اجلــــوار.وقـــال
الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد
احلــســ فـي تــصــريح تــابــعــته
(الـــــــزمــــــــان) امـس إن (ادائـــــــرة
تـمتلك برنامـجاً وطنياً البيطرة 
وهي خــطـة ســنــويـة تــنـفــذ عـلى
مـــرحــلـــتـــ هـــمـــا الــربـــيـــعـــيــة
واخلــريـفــيــة لـرش احلــيــوانـات
ـواد وقائية لتقليل وتغطيسها 
من نسبـة العـامل الناقل لـلمرض
الــــقــــراد الــــذي يـــــظــــهــــر خالل
) وتـابع ان (االصـابـة ـوسـمــ ا
بــاحلـــمى الــنــزفــيـــة تــرتــفع  في
مـوسـمي اخلـريف والـربيـع فقط
رض وأي معلومة تشاع عن أن ا
مـوجـود عـلى طـول الـعـام بـعـيدة
عـن احلـــقــيـــقـــة ويـــخـــتـــلف عن
احلــقـائق الــعــلـمــيـة) مــؤكـداً أن
(الـبرنـامج مـدعوم حـكـوميـاً مـنذ
ســــنــــوات  وهـــو دعـم مـــجــــاني
لـــرش وتــــغــــطـــيس بـــالــــكـــامـل 
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وأن حل األزمــة يــكـمن والــدمـار 
في إنــهــاء حــالــة اجلــمـود الــتي
ســـيــطـــرت عـــلى مــســـاعي احلل
الــســـيــاسـي والــبـــدء بــاتـــخــاذ
خـطوات سـياسـيـة فعـلـية إلنـهاء
األزمة وحتـقـيق أهداف اجملـتمع
الدولي في احالل السالم واألمن
في ســوريـا) مـؤكــدا ان (بـغـداد
كانت ومـنـذ بدء األزمـة السـورية
حــريـصــة كل احلــرص عـلى دعم
ـــبــــادرات واجلـــهـــود جـــمـــيـع ا
الدوليـة واإلقليـمية الـرامية حلل
نـطقة من خالل الصراعـات في ا
نـــبـــذ الـــتـــنـــاحـــرات واحلـــلـــول
العـسـكريـة وتغـلـيب لغـة احلوار
واجلهود الـدبلومـاسية لـتحقيق
األمن واالســـتـــقـــرار) وتـــابع ان
(الـعـراق دعـا في جـمـيع احملـافل
الدولـية إلى عـودة سوريـا لشغل
ا مقعدها في اجلامعة العربية 
لهذه العودة من أهمية بالغة في
تـمــهــيـداً تــغــلــيب لـغــة احلــوار 
إلرســـــــــــــــاء األمـن والـــــــــــــــسـالم
نطـقة) مجددا واالستقـرار في ا
تـأكـيـد (دعم الـعـراق لـلـمـبـادرات
الــتي حتــتــرم خــيــارات الـشــعب
الــــســــوري وحتـــفـظ لــــســــوريـــا
وحــدتـــهـــا وسالمــة أراضـــيـــهــا
وتــصــون وتــعــزز مــبــاد وقــيم
حــقــوق اإلنــســان فــيــهــا) ودعـا
ــــعــــنــــيّــــة حــــســــ األطــــراف ا
(لالنــخــراط في حــوار ســيــاسيّ

d  vKŽ Y% œ«bGÐ

 U¹—uÝ w  Âö «Ë s _« ‰öŠ≈Ë œuL'«

ÂbŽ  U «dſ qÒFH¹ —Ëd*«

Î«¡bÐ ÊU _« Â«eŠ ¡«bð—≈

X³ « s
ــواطـنــ الـواردة مـنــاشـدات ا
عــــــبــــــر مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجـــتـــمــــاعي والـــتـي تـــهـــدف
روري ورفع لـتـخـفـيف الزخـم ا
ـــواطـــنــ الـــعبء عـن كــاهـل ا
تــسـمــتـر وتــقــلـيل مــعــانـاتــهم 
ـكــلـفـة بـفـتح الـطـرق الـلـجـنـة ا
ورفـع الـكـتل الـكـونـكـريـتـيـة عن
ازقـة وطــرق الـعــاصـمــة بـغـداد
تابـعة واشراف الـلواء الركن
نــائـب قــائــد عــمــلــيــات بــغــداد
لـشــؤون الـداخـلــيـة وبــحـضـور
ـــثل مـــكـــتب رئـــيس الـــلـــواء 
الــــــــوزراء بــــــــرفـع الــــــــكـــــــــتل
الـكونـكـريتـيـة وفتح  30طريـقاً
مــغــلــقــاً في مــخــتــلف مــنــاطق
واحـــــيـــــاء جـــــانــــبـي الـــــكــــرخ
والرصافـة) مؤكدا انه ( فتح
ـــتــفـــرع من ســـريع الـــطـــريق ا
مـحـمـد القـاسم بـاجتـاه منـطـقة
االلف دار ضــــمن احملالت 701
و 702في بغداد اجلديدة و13
زقــــاق وطــــريـق فــــرعي ضــــمن
مـنـطـقـة الـكـاظـمـيـة) الفـتـا الى
(فــتـح عــدد من االزقــة والــطـرق
في احملـــــلـــــة  807فـي جـــــانب
الكرخ باإلضـافة إلى فتح طرق
في احملالت  309و  510ضمن
مــــنــــاطق الــــقــــاهــــرة وشــــارع
فلسط في جانب الرصافة). 
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بـادرة وقالوا ان ونزار كـر حسون وعـباس محـمد الـعتبي عـلى هذه ا
بادرة تخلو من اشجار الكاربس والددونيا). (ا

{ عن مجموعة واتساب

ـعرفـة ونـون والـقلـم االبتـدائـيـة االهـليـة بـقـضاء قـررت ادارة مـدرسـتي ا
الـعـزيـزية ان يـقـتـصـر حـفل تـخـرج تالميـذهـمـا عـلى زراعـة ألف شـتـلة .
وقدم نـاشطون على مواقع التواصل الشكـر لالساتذة ضياء خالد بلبول
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حـذر مـتـنـبىء جـوي من الـسـفـر
نـــتــيــجــة عــاصــفــة بــرا وجــوا 
غـبــاريـة تـقـتـحم اجـواء الـوسط
تزداد حدتها يوم غد واجلنوب 
فــــــيــــــمــــــا اتــــــهم اخلـــــمــــــيـس
واشـنـطن بـالـتـسـبب في خـبـراء
ــنــاخـي بــعــد قــيــام الـــتــغــيــر ا
طائراتـها العسـكرية عام 2013
بـــــرش مــــادة ادت الى فـــــقــــدان
خـــصــوبــة االرض بــ احلــدود
الـــعــراقـــيــة الـــســوريـــة. وكــتب
صـادق عطـيـة في صفـحـته على
فـيــسـبـوك امس ان (غـبـار مـثـار
تزداد كـثـافته يـوم غد اخلـميس
فـي وسط وجـــــــنــــــوب الــــــبالد
بسبب نشاط بالرياح السطحية
الشمالـية الغربـية) داعيا الى (
جتنب الـسفـر برا وجـوا). وعزا
خـبـراء  تعـرض اجـواء الـعراق
لـلـعـواصف الـتـرابـيـة الى خـطة
رايـت األمـريــكـيـة عــنـدمــا قـامت
برش مادة الطائرات العسكرية 
على احلدود الـعراقيـة السورية
عام ? 2013حـتى تـفـقد االرض
خــصـوبـتـهــا. وقـالـوا ان (حـرب
ـناخ سـتـكون عـلى أشـدها في ا
حـيث كـانت ــقـبـلــة الــسـنـوات ا
أول سوريا والعراق والصومال
ســاحــة لــلــتـجــارب فـي الــشـرق
االوسط) واشـاروا الى انه (في
استـعـملت احلـرب الـفيـتـنامـيـة 
ــتـحــدة االمــريـكــيـة الـواليــات ا
ـنــاخ عـلى نـطـاق واسع حـرب ا
وحولت الهند الى صحراء قبل
ان يـــتم اتـــفــاق بـــيـــنــهـــا وبــ
االحتاد الـسوفـيتي عـلى حتر

ــنــاخ كــاداة حــرب) تــغــيـــيــر ا
مـؤكديـن ان (العـراق مـقـبل على
جحـيم صحـراوي في السـنوات
وتــوقع بـــلــوغ درجــة ــقـــبــلـــة ا
احلــرارة الى الـسـبـعــ مـئـويـة
خالل الصيف). وأعـلنت األمانة
الـــعـــامـــة جملـــلس الـــوزراء عن
ـناطق مـبادرة وطـنـيـة لزراعـة ا
ــواقع الــصـحــراويــة فــيــمـا وا
بـادرة سـتـوفر أشـارت الى أن ا
آالف فــــــرص الــــــعـــــــمل.وقــــــال
ــتـحــدث بـأسـم األمـانــة حـيـدر ا
مـــجـــيــد إن (هـــنــاك اهـــتــمـــامــاً
ـــلف الـــتــصـــحــر حـــكـــومــيـــاً 

والسـيـما أن الـعـراق شـهـد هذا
العام موجات غبـارية طيلة أيام
األســـبــــوع جـــراء الـــتـــغـــيـــرات
ـنـاخـيـة في عـمـوم دول الـعالم ا
) مـبــيـنــاً أن (مـوجــات الـغــبـار
تــــصـــلـــنــــا من مـــنــــاطق شـــرق
ـــتـــلك افـــريـــقـــيـــا والـــعـــراق 
مـسـاحـات كـبيـرة شـاسـعـة غـير
مــســتــغــلــة لــلــزراعــة والــســكن
والـصـنـاعـة مـا يــنـعـكس سـلـبـاً
على الواقع الـعام ) واشار الى
ان (أمــــانــــة مــــجــــلـس الـــوزراء
تـــعـــمل اآلن بـــالـــتــنـــســـيق مع

ائية ـوارد ا وزارات الزراعة وا
دني عـبر ومـنظـمات اجملـتـمع ا
ـنظـمات غيـر احلكـومية دائرة ا
في األمــــانـــة الـــعــــامـــة جملـــلس
النواب بشأن مشكلة التصحر)
مـــؤكـــدا ان (مـــبـــادرة وطـــنـــيـــة
ـــــواقع ــــنـــــاطق وا لـــــزراعـــــة ا
الـصـحـراويـة سـتـنـطـلـق قـريـباً
وســــــتــــــكــــــون ذات مــــــردودات
ايـجـابـيـة كـثـيـرة مـنـهـا احلـفاظ
عـلى الـبــيـئــة وتـقـلــيل مـوجـات
الـــغـــبـــار وزيــادة مـــنـــتـــوجــات
احملـاصــيل الــزراعــيـة احملــلــيـة

إضـــــافــــة الـى تــــشـــــغــــيل آالف
األيــادي الـــعــامـــلــة). مـن جــهــة
تــرأس رئـــيـس مــجـــلس اخـــرى
الــوزراء مــصــطــفى الــكــاظــمي
اجـتـماعـاً لـلجـنـة اإلشـراف على
تطـوير سـاحة الـتحـرير ونصب

احلرية.
وشـــدد خالل االجـــتـــمـــاع عـــلى
(األهمية التأريخية واحلضارية
لــــنـــــصب احلـــــريــــة وســـــاحــــة
الــتـــحــريــر بــوصـــفــهــا رمــوزاً
حــضــاريـــة وفــنــيـــة فــضالً عن
كــونـــهــا مــكــونـــاً من مــكــونــات

ـدينة بغداد) ـعمارية  الهوية ا
ـه الــــــكــــــاظــــــمـي بـ (وضع ووجّ
خــارطــة طــريـق إلجنــاز الــعــمل
تشـتمل الـتوقـيتـات والتـفاصيل
الـفـنـيـة كافـة وأن يـجـري الـبدء
ـمكـنة) ـهام بـالسـرعة ا بـهذه ا
داعــــيـــا الـى (تــــذلــــيل جــــمــــيع
الــعـقـبـات وتــسـهـيل اإلجـراءات
اخلــاصــة بــعــمل الــلــجــنــة كي
ـا يلـيق بوجه تخـرج النـتائج 
بـــغــداد احلـــضـــاري وأهــمـــيــة
نــــصب احلــــريــــة في الــــذاكـــرة

العراقية). 
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اكـــــدا الــــــعــــــراق امـس  ان حل
األزمة الـسوريـة يـكمن في إنـهاء
حالة اجلمود التي سيطرت على
مساعيّ احلل السـياسي والبدء
ة إلنـهـاء األزمـة بـخـطــوات فـعـلـيـَّ
وحتقيق أهداف اجملتمع الدوليّ
مشـيرا في احالل السالم واألمـن
الى ان الـــتـــيــــيق االقـــتـــصـــادي
والــصــرعــات لـن يــجــلــبــا سـوى
ــعــانــاة. وقــال وزيــر الــدمـــار وا
اخلــارجـــيــة فــؤاد حــســ خالل
مؤتـمر بـروكسل الـسادس بـشأن
ـنـطـقة دعم مـسـتـقـبل سـوريـا وا
الذي ينظمه اإلحتاد األوربيّ في
العاصمة البلجيكية بروكسل أن
(األزمة الـسوريـة ومنـذ اندالعـها
قـد أدت إلى وقـوع عدد هـائل من
ــدنــيــ من أبــنـاء الــضــحــايــا ا
اليـ الـشـعـب ونـزوح وجلـوء ا
مـنـهم داخـل سـوريـا وخـارجـهـا
بــاإلضــافــة إلى الــدمـار الــكــبــيـر
ـدن الـذي تـعــرضت له عـدد من ا
وبـنـاهـا الـتـحـتـية) واضـاف انه
(بـعـد مرور أكـثـر من أحـد عـشرة
أصـبح عـامـا عـلى انـدالع األزمة 
الــعـالـم مـدركــاً اآلن أكــثـر من أي
وقت مــــــضـى بــــــإن احلــــــصـــــار
الـــــســــيـــــاسـي واالقــــتـــــصــــادي
واجهات العـسكرية لن تؤديّ وا
ــــعـــــانــــاة ـــــزيــــد مـن ا إال إلى ا
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ـعـدل الـذي  إقراره في وقتٍ اوضحـت وزارة التـربـيـة ان قـرار حتسـ ا
ـقـبـلـة. وقال بـيـان لـلوزارة تـلـقـته (الـزمان) ال يـسـري علـى االعوام ا سـابق 
يـقع ضـمن صالحـيـة هـيـئـة الـرأي التـي أقرتـه وال يدخل امس ان (القـرار 
في صالحـيــات الـوزيــر اجـراء اي تـعــديل عـلــيه) مـؤكــدا ان (هـيــئـة الـرأي
اضي هو الـعام االخير صوتت بـجلستـها السابـقة  بأن العـام الدراسي ا
ـعـدل الذي الـذي يـطبـق فيه الـنـظـام للـطـالب الـناجح الـذي لم يـكن راغـبـاً با
ئة قبلة) مبينا ان ( 90با حصل عـليه وال يسري على االعوام الدراسيـة ا
اخفـقـوا وحصـلـوا على مـعدالت ـعـدل  ـشاركـ في حتـس ا من الـطـلبـة ا
اقل من التي حـصلوا عـليها في الـسنة االولى) وتابع ان (الـوزارة حريصة
على مسـتقبل طلبتها وانها ستبقى راعية وداعمة لهم في مسيرتهم العلمية
من اجل رفـع اسم الـعراق عـالـيـاً في احملـافل الـعـربـيـة والـدولـيـة).وانـطلـقت
ـسرع امس االمـتحـانـات النـهـائيـة لـلمـراكـز اجملتـمـعيـة لألمـي والـتـعلـيم ا
للـمستوى الـثالث في عموم احملـافظات للـعام الدراسي احلالي.وذكـر البيان
ان (االمتـحانات جتري وفق التعليمات والضوابط االمتحانية التي أصدرها
ـتـابـعــة مـدراء اقـسـام مــحـو االمـيـة في اجلــهـاز الـتـنــفـيـذي حملـو األمــيـة و

ميثاق عبد احلس 
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نــاقـش رئــيس مــجــلس الــنــواب
مع الـلـجـنـة مـحـمــد احلـلـبـوسي
الـيـة النـيابـية مـشروع قـانون ا
الــدعم الـــطــار لألمن الــغــذائي
قـبل عرضه للتصويت والتنمية 
ــان الــتي من فـي جــلــســة الــبـــر
ــقـرر عــقـدهــا الـيــوم االربـعـاء. ا
وقــال بـــيــان مــقـــتــضب تـــلــقــته
(الــزمـان) امس ان (احلــلــبـوسي
ـالـية تـرأس اجـتـمـاع الـلـجـنـة ا
ــنـاقــشـة الـقــانـون قــبل عـرضه
لـلـتـصـويت). وكـانت الـلـجـنـة قد
إجــــراء اكـــــدت في وقـت ســــابـق
اللمسات النهائية لتعديل قانون
الــدعم الـــطــار لألمن الــغــذائي
.واطـــلــــقت وزارة الــــتـــخــــطـــيط

ــــسح الــــتـــجــــريـــبي أعــــمـــال ا
اإلقتـصـادي واإلجتـمـاعي لألسر
في ست محـافظـات. وقال رئيس
ركـزي لإلحصاء ضياء اجلهاز ا
عـــواد كـــاظم فـي بــيـــان امس ان
سح يـنفـذه اجلهـاز بالـتعاون (ا
مع البـنك الدولي بـهدف حتـديد
خط وخــارطـــة جــديـــدة لــلـــفــقــر
متعدد األبعاد من حيث الصحة
والــتـعـلــيم والـســكن ومـؤشـرات
الـــبـــطـــالـــة ونـــسب الـــتـــضـــخم
ومــســتــوى الــســـلــة الــغــذائــيــة
ومـــســتــوى احلــرمــان الــغــذائي
ومــؤشــرات أخـرى) واشــار الى
ــسح الــتــجــريــبي ان (أعـــمــال ا
اإلقتصادي واإلجـتماعي لألسرة
حــــيث في الــــعــــراق انــــطـــلــــقت
سـيــشـمل ست مـحــافـظـات وهي

ثنى بغـداد واالنبار ونـينـوى وا
والــبــصــرة وأربــيل) مــؤكــدا ان
ـسـمـوح ـسح  يــعـدّ من ا (هـذا ا
ـهمـة وجارٍ الـعـمل علـى توفـير ا
جــمـيع إحــتـيـاجــاته لـتـنــفـيـذه)
وتـابع ان (هـذه الـتـجـربـة جاءت
ــــشـــــكالت لـــــلـــــوقــــوف عـــــلـى ا
ـــــا والــــــتـــــحـــــديـــــات الــــــتي ر
سح أثـناء تنـفيذه سيُـواجههـا ا
عــنــد إنـطالقـه فـعــلـيــا في شــهـر
ــــقـــبل) ولــــفت الى ان تـــمـــوز ا
(الـتـجربـة تـشـمل زيـارات لألسر
ــــتـــعـــلـــقـــة وطــــرح االســـئـــلـــة ا
فـضال عن ـسـح  بــاسـتــمــارات ا
ـــؤشــرات جــمـع الـــبــيـــانـــات وا
ـسـح). بـدوره اخلــاصــة بــهــذا ا
ـدير العـام للـدائرة الفـنية قال ا
في اجلــهـاز قـصـي عـبـد الــفـتـاح
رؤوف (بـــاشـــرنــا بـــالـــتـــجـــربــة
ـسح الــنــهــائـيــة الــتي تــسـبـق ا
اإلقتصادي واإلجتماعي لألسر 
الــذي جـرى تــنـفــيـذه في مــديـنـة
الـصـدر بـبـغـداد) واشـار الى ان
(هذه الـتجـربة تـمكـنا من مـعرفة
نـقـاط الــقـوة والـضـعف لـتـنـفـيـذ
سـح) واوضح رؤوف ان (هذا ا
ــدة اربــعـة ــسح ســيــســتــمــر  ا
عـشـرة شـهـرا نـتـمـكن من خالله
إحـــتــســاب خط الـــفــقــر لالســرة
والــوقــوف عــلى بــؤر الــفـقــر في

العراق).
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ـرور الـعـامـة أعـلـنت مـديـريـة ا
أنـهـا ستـبـدأ بفـرض غـرامة 50
ألف ديـنــار عـلى مــخـالــفـة عـدم
ارتـــداء حــزام األمـــان بـــدءاً من
ـقـبل.وذكـر بـيان يـوم الـسـبت ا
تـــــلــــقـــــتـه (الــــزمـــــان) امس ان
ديرية ستقوم ابتداءً من يوم (ا
ـــقـــبـل بـــتـــشـــديـــد الـــســــبت ا
إجـراءات احملـاسبـة بـشـأن عدم
ارتــداء حـــزام األمـــان) واشــار
الى انـه (حـــسـب مـــاجــــاء وفق
ـادة ٢٥ ثــالـثـاً/ هـ من قـانـون ا
الـتي تـنص على يـعاقب رور  ا
بغرامـة مقدارها  50ألف دينار
فـي حــــال عــــدم ربط الــــســــائق
والــراكب الـذي بـجــانـبه حلـزام
ــركــبــة االمـــان اثــنــاء قــيـــادة ا
ــنع جــلـوس االطــفــال حـتى و
ــــقــــعـــد سن 8 ســــنــــوات فـي ا
االمـــامي لـــلــمـــركـــبـــة بــجـــانب

السائق). 
الى ذلك اعادت قـيادة عـملـيات
بـغـداد فتح  30طـريـقـاً وزقـاقاً
مـــغـــلــقـــاً فـي جـــانــبـي الـــكــرخ
والـرصـافـة. وقـال بــيـان تـلـقـته
(الـــزمــان) امـس انه (تـــنــفـــيــذا
لتوجيهات القائد العام للقوات
ـــــســــلـــــحــــة  وعـــــلى ضــــوء اليةا ان خالل ترؤسه اجتماع اللجنة ا »ŸUL²ł∫ رئيس البر

وأشار الـبيـان الى ان (الوزارة شـكلـة بهـذا الصـدد) احملافـظات والـلجـان ا
راكز استـطاعت تخـريج اكثـر من ملـيون دارس من مـراكز مـحو االميـة وا
اجملـتـمـعـيـة منـذ اطالق مـشـروع مـحـو االمـيـة في الـبالد  وهـو مـا نتـج عنه
تسـجيل انـخفـاض واضح بعـدد االميـ نتـيجـة لهـذه احلملـة الوطـنيـة).على
ـان بـشـمـولهم صـعـيد مـتـصل  طـالب  عـقود تـربـيـة مـحافـظـة كـربالء الـبر
بقرار  .415وقالـوا في بيان امس (نـطالب االسراع باقـرار مشروع موازنة

وايـجــاد صـيــغـة قــانـونــيـة لــتـثــبـيت ــقـبـل  الــعـام ا
احملـاضـرين واالداريـ فــيـهـا دون قـيـد او شـرط
وكـذلك ادراج فقـرة للـمحاضـرين واإلداري في
قــانــون االمن الـــغــذائي مع احـــتــســاب اخلــدمــة

اجملانية ألغراض العالوة والترفيعات.
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ائـيـة). ومع جفـاف هور ابي الـعـراق ا
زرك  يــكــون الــعـالـم قـد خــســر مــئـات
األحــيــاء واألعــشــاب الـتـي تـعــيش في
هـذا الهـور الذي يتـميـز بعذوبـة مياهه
الـــتي جـــعــلـت مــنه مـــوطـــنــا ألحـــيــاء
ونــبـاتــات مـخــتـلــفـة.واخـتــفت تــمـامـا
ـــــــاء وأنــــــــواع نـــــــادرة من زنـــــــابـق ا
ــائــيــة ا الــتي الــسـالحف واألحــيــاء ا
كـــانـت تـــعـــيش بـــ أعـــواد الـــقـــصب

والبردي التي تغطي الهور.
وقــال رئــيس مــؤســســة جــلــجــامــوس
ــســافــري إن لـــآلثــار واألهــوار عــلـي ا
ركز الوطني للمياه ائية وا ـوارد ا (ا
يـتـحـمالن مـسـؤولـيـة جـفـاف هور أبي
زرك إذ ال يــســتــمــعــان إلـى آراء مــركـز
ـيـاه إنــعـاش األهـوار في إدارة مــلف ا
وإنقاذ الهور من اجلفاف الذي تعرض
ـناطق لـه وأحلق أذى فادحـا بـسكـان ا
اجملــاورة) مـؤكـدا ان (اجلــفـاف قـضى
تـمامـا على الـتنوع الـبيـئي واألحيائي
ـنـطـقـة الـتي كـانـت يـومـا ما في هـذه ا
ائية الـكثيفة جـنة حتيطـها النباتـات ا
واحلـيوانـات والطيـور الفريـدة إضافة
إلـى إنـــتــــاجه الــــغــــزيــــر من الــــثـــروة

الـسمـكيـة). من جانبه 
قـــال اخلـــبـــيـــر جـــاسم
األســــدي في تـــصـــريح
امـس أن (اإلطـالقـــــــــات
ـــائــيــة نـــحــو الــهــور ا
والـــقــرى احملـــيــطــة به
بــلــغت مــتــرين مــكــعب
بــالـثـانـيـة بـاجتـاه شط
ــــغــــذي أبــــو حلــــيــــة ا
بيـنـما الـرئـيس للـهـور 
يـــــجـب ان تـــــكــــون 12
مــــتـــــرا مــــكــــعــــبــــا في
ونـتيـجـة لـقـلة الـثـانـيـة
ـــــائـــــيــــة اإلطـالقــــات ا
وســـيــطــرة مـــحــافــظــة
أخـذت واسـط عـلــيــهــا 
مـيـاه الـهـور بـاجلـريـان
ا أدى إلى الـعـكـسي 
جـــــفـــــاف تـــــام  وهــــو
إعــالن مــــــــــــــؤسـف عـن
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ي في نـعي الـسـيد رئـيس الـوزراء لـرحـيل صديـقي الـعـالم اآلثـاري واالكاد
والوزيـر الدكتور عـبد األمير احلمـداني مديحا مـستحقا لـقامة وطنيـة وعلمية
فـقدها العراق  فقد كان هذا الرجـل يحمل جمال الروح واخللق االجتماعي
ثـقفة ا رحـيله بـدى مؤثـرا في عموم الـطبـقة ا ة  ور ـثقـفة والعـا ـوهبة ا وا

العراقية.
ـواقع ـسـكــون بـعـاطـفـة بـيـئـة اجلـنـوب واألهـوار وا هـذا الـرجل الـسـومـري ا
األثـــــــريـة احـتـفى بــســــــيـرة ذاتـيـة مـهــنـيـة وأدبـيـة رائــعـة  ولـكن الـقـدريـة
رض وصراعه معه ألكثر من خمسة أعوام احلـتمية أرادته ان يعيش محنة ا
. وفي الـنهـايـة سجـلت تفـاصـيل موته تـلك الـدراما احلـزيـنة الـتي كـنت فيـها
ــــــة غـريـبـة وهو ازوره مـرات ومـرات أراقـبــــــه من بـعـيد وقـد سـكـنـته عـز
يـكتـب لي بقـلم عـينـيه  ألكـثـر من ثالثـ سنـة احـفر في االرض السـتـخراج
ــنــدثــرة   وغـدا ــدن ا ــعــابــد وأسس ا األلــواح واالخــتــتــام والــتــمــاثــيل وا
سـينـبـشون لي مـكان فـي ذات االرض التي كـنت انـبش فيـها مـنـقبـا ودارسا

وهوايا.
مـات عبـد األمـيـر احلـمداني وقـد تـرك فـينـا حـزنـا غريـبـا نـفـكر من خالله ان
نـعيــــش حلـظـات الوفـاء من أجـله من خــــــالل شـاخصـا لـقـــامـته الـنحـيـفة
ؤدي قـرب متــــحف النـاصريـة حيث اقـترح ان يـقام له تـمثـاال في الشـارع ا
الى بـنـــــــــايـة متـحف الـنـاصـريـة الذي عـمـــل فـيه مـوظـفـا ثم مـديـرا  وفيه
وقـائع كثـيـــــــرة تسـجل شجـاعـة نادرة لـعبـد األمـير احلـمـداني وهو يـحافظ
عـلى أثــار بـــــــالده ويـعــيش مـجــابـهــات وصـلت به الـى الـتـهــديـد بــقـتل مع
لـصــوص األثـار والــسـراق واؤلــئك الـذين يــحـلــمـون بــتـهــريب آثــارنـا خـارج

احلدود.
ـثـقفـ وأبـناء دعـوة صادقـة بـأسم مديـنـة النـاصـريـة وأهلـهـا أن ينـفـذ حلم ا
ـدينـة بأقـامة تـمـثال يـليق بـهذا الـرجل الـدؤوب والعـالم واألثري والـباحث  ا
وحـتمـا سـيـتبـرع الـكثـيـر من نـحاتي احملـافـظـة والعـراق إلقـامـة تمـثـال يؤرخ
نـجز لـلسـائحـ والدارسـ وضيـوف النـاصريـة وأهـلهـا تفـاصيال مـشرقـة 
هـذا الرجل وهـو يبـحث في أحالم أساطـير اهل اور والـوركاء وتـللـو والرسا
وتل الـعـبـيـد وايشـانـات األهـوار وامـكـنه أثـريـة اخـرى  مع سـيـرة رائـعة من
الـتـأليف والـبـحـوث واحملـاضـرات في جـامعـات الـعـراق وأمـريـكا وبـريـطـانـيا

ودوال اخرى.
وجه عـبـد األميـر في مالمح تـمـثال مـن احلجـر او الـبرونـز تـشـكل في ذاكرة
ـدينـة خلـود تلك الـروح وبقـائهـا حيـة وخالـدة مع كل اللـقى واألثريـات التي ا

عثر عليها عبد األمير في مسيرته التنقيبية .
وجه الـدكتور عبد األمير احلمداني في مالمح الـتمثال أبقاء ازليا حللم رجل

تمنى ان يجد كل األثر القابع حتت االرض . 
دينة واالن هي دعـوة الى السيـد رئيس الوزراء والى محـافظ ا
( الـناصرية ) والى وزير الثقافة احلالي والقادم .والى
كل اخلـيـرين ان يـنـصـفوا جـهـد أثـاري عـاش عـاشـقا

للتراث واحلضارة السومرية ــ العراقية.
. 
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نـاسبات اخملـتلفـة شكلًـا من أشكال التـواصل اإلنساني تـعتبر الـتهنـئة في ا
وسـببًـا في تقـويـة العالقـات بـ النـاس ونظـرًا لـلتـقدم عـبـر مواقع الـتواصل
كن استخدامها في الـذي تعيشه البشرية اليوم فقد تـعددت الوسائل التي 
هـذه التـهـنـئـة; لـكن تـبقى الـتـهـاني بـالـعـيد  بـشـكل مـبـاشـر من افـضل انواع
ـا لــهــا من اعـتــبـارات  انــسـانــيـة واخالقــيـة وتــزيـد من الــلـحــمـة الــتـهــاني ..

االجتماعية وتقوي عرى العالقات ب افراد اجملتمع.
ـاذا ألغي هذا التقليد اجلميل بـ مسؤولي الدولة وموظفيهم وعامة ال أدري 
ـا يـتــصـورهـا الـبـعض انــهـا صـورة من صـور الــتـزلف والـتـمـلق الـنـاس ..ر
ـعـاني الـسامـيـة والـتقـالـيـد االسالمـية والـتودد الـنـفـعي ..ابـدا  جتديـد هـذه ا
ــودة وبث الــروح في تــقــالـيــد عــربــيـة الــعــريــقـة هــو أحــيــاء لـروح االخــوة وا
واسالمـية اندثرت واستبدلت بثقافـة الزر االلكتروني الباردة واخلالية من اية

احاسيس .
ـر عــلى رحم الــله مــديــرنـا الــعــام..كــان في االعــيــاد 
اقـسـام ومـعــامل الـشـركــة مـهـنـئــا ومـعـانـقــا ومـتـفـقـدا
احـوالنا واحد واحد ..وخلفة السكرتيرة اجلميلة وهي

حتمل سلة من احللوى وتوزعه

والـذين تفاجأوا بتقد شكوى ضدهم
من قـبل الهيأة الـعامة للمـياه اجلوفية

في محافظة البصرة). 
ـائـيـة ـوارد ا  وتـابـع (طـالـبـنـا وزيـر ا
ـوافقـة علـى تكـييف بـتـمديـد الـعمل بـا
اآلبـار احملفـورة خالفا لـتعلـيمـات حفر
ـــائــيـــة  إضــافـــة إلى إعـــفــاء اآلبـــار ا
ـزارعـ والـفالحـ من دفـع الـرسوم ا
ـتــرتـبـة عــلى إسـتـخـدام والــغـرامـات ا
هـــــذه اآلبـــــار  وإيــــقـــــاف اإلجــــراءات
ــتـخــذة بـحق الــفالحـ الــقـانــونـيــة ا

زارع والتنازل عنها).  وا
ـــطـــالب  ولـــفت شـــداد إلـى أن (هــذه ا
القـت استـجابـة واضـحة من قـبل وزير
ـائـيـة والـذي وافق عـلى مـنح ـوارد ا ا
مــــدة إضــــافــــيــــة قــــدرهـــا  60يــــومــــا
وافـقات اخلاصة باآلبار السـتحصال ا
احملـــــفــــورة عــــلـى خالف الـــــضــــوابط
والــتـعـلـيـمـات  إضــافـة إلى مـخـاطـبـة
الـــدائــرة الــقـــانــــــــونـــيــة في الــوزارة
تـخذة إليـقـاف االجراءات الـقـانونـيـة ا
ـزارع واعـفـائـهم بـحق الـفـالحـ وا
ـــتـــخــذة مـن الــرســـوم والـــغـــرامـــات ا

بحقهم).
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الفتـاة أُوقفت عن ركوب الباص درسة  تـنمرت طفلـة على زميلهـا في باص ا
ـدرسة على سلوكـها اخلاطئ  الفتـاة طلبت من والدها لـفترة كرد فعل من ا
ـدرسـة بـدل الــبـاص  األب احملـتـرم رفض لـكي يـعـلـمـهـا أن يـوصـلـهـا إلى ا

عاقبة سوء العمل ألنه يعرف ضريبة االنحراف و قلة األدب .
الفتاة ستمشي كل يوم حوالي  2 كيلو في درجة حرارة  2واقل طوال فترة
الـعـقــاب لـكي تــتـعـلـم الـصح و الــغـلط  لـيـس هـذا فـحــسب .. األب خـلــفـهـا
سـافة كلـها لكي يـحافظ عـلى ابنتـه من اخملاطر  فـهو اب وليس بـالسيـارة ا

جالد .
يحدث في العراق ..

ستوى الدراسي الضعيف ومرة أباء يعذبون ويقتُلون ابنائهم  مرة بسبب ا
بـسـبـب حتـريض زوجـة األب  واخــرى بـسـبب شــتم الـطـفل الحــد الـضـبـاط

عروف واالسباب كثيرة !! ا
ـشـكـلة ـشـكـلـة االخـرى انـهم يـصـورون هـذة االعـمـال ويـنـشـروهـا ??!! وا  ا
اإلكـبر إن كثـير من هـذة اإلعمـال جتري خلف ابـواب مغـلقة وال يـعرف عـنها

احد شيء .
مـعلـم يـضربـون طلـبة مـرة بسـبب تدني مـستـوى الطـالب ومرة ألن الـطالب
يـتلـكئ في االجابـة علـى األسئـلة ومـرة بدون اسـباب !! طـالبـة تمـوت واخرى

تُشل نتيجة لهذة االعمال وال رادع !!
يـبدو أنـنا في مجـتمع تـغلب عـليه الـساديـة واإليغـال في أيذاء الـغيـر وتعذيب

األخر !!
مافرقنا عن كندا ?? ان هناك ضمير

ـنظـمات اإلنـسانـية  وال حتـتاج هـذة األشيـاء الحتتـاج تدخل من الـدولة او ا
الى دولـة متـحـضرة وإمـكانـيـات كبـيـرة بل حتتـاج الى إنـسان .. حتـتاج الى
ـكن ان نفـرض رقـابـة على شـخص يـشعُـر ويُـحس فـقط .. ال 
ـكن ان يُغـطي القـانون كل شيء وكل كل شـخص وال 

جوانب احلياة !! 
فال رقــيب اقـــوى من ضــمــيــر اإلنــســان  واذا غــاب

الرقيب والقانون فلن يغيب الضمير .
ومع االسف اصبح الكثير بال ضمير

مـعهد النفط األمريـكي وهو أكبر تكتل
في قـطـاع صـنـاعة الـنـفط في الـواليات
ـتحدة اعتراضه عـلى مشروع قانون ا
ـنــتـجي نــوبك قــائالً إنه (قــد يـضــر 

النفط والغاز في الداخل). 
ومـن مخاوف القطاع أن يؤدي مشروع
ـطـاف إلى زيادة الـقـانون  في نـهـاية ا
ا قد إنـتاج أوبك عن حـاجة السـوق 
يــخـفض األسـعــار بـدرجـة جتــد مـعـهـا
شـركات الـطاقـة األمريكـية صـعوبة في
تـعزيز اإلنـتاج. ولدى الـسعودية ودول
أخــــرى من أعــــضــــاء أوبك بــــعض من
أرخص االحـــتـــيــاطـــيــات الـــنـــفــطـــيــة
وأســهــلـهــا في االســتـخــراج. بــدورهـا
قــالت مــجــمـوعــة كــلـيــر فــيــو إنـرجي
بــارتـنـرز الــبـحـثـيــة في مـذكـرة إن (أي
ضـخ إضافي لـلـنفط من مـنـتجي أوبك
حــتى في وقت تـهـيــمن عـلـيه اخملـاوف
قـد يـجـمـد مـن نـقص إمـدادات روسـيـا 
ـتـحـدة أنـشـطـة احلـفـر في الـواليـات ا
ــا قــد يــعــرض أمن الــطــاقـة احملــلي
لــلــخـطــر وكـذلـك انـتــعــاش االقـتــصـاد
جلس احملـلي). وأقرت جلنة القضاء 
الذي من الـشـيوخ األمـريـكي القـانـون 
شأنه أن يتيح رفع دعاوى قضائية في
ـتحـدة ضـد منـتـجي الـنفط الـواليـات ا
ـصـدرة لـلـبـتـرول في مــنـظـمـة الـدول ا
ــوجب قـوانــ مـكـافــحـة االحــتـكـار

وذلك لـتنـسيقـها خفـضاً في اإلمدادات
يـة وهو ـا يـرفع أسعـار الـنفط الـعـا
ـنـظـمـة مــا يـعـرّض أعـضـاء وشــركـاء ا

للمساءلة.
ويـحتـاج مشـروع القـانون الـذي أقرته
الـلجنة بـعدما حظي بـتأييد  17عضواً
مـقــابل رفض أربـعـة مـوافـقـة مـجـلـسـا
الـشـيـوخ والـنواب بـالـكـامل ثم يـوقعه
حـيث بــايـدن لـيــصـبح قــانـونـاً ســاريـاً
ـدعي العام األمريكي قدور ا سـيكون 
مــقـــاضــاة أوبك أو أعــضــائــهــا أمــام
مـحـكـمـة احتـادية. كـمـا سـيـمـكنـه كذلك
مـقاضاة مـنتجـ آخرين متـحالف مع
ـنظمة أوبك مـثل روسيا يـعملون مع ا
عـلى خـفض اإلمدادات ضـمن ما يـعرف
ويـهـدف بــاسم مـجـمــوعـة أوبك بالس 
ــســتــهــلــكــ الــقــانــون إلى حــمــايــة ا
ــتـحـدة من والــشـركـات فـي الـواليـات ا
ـــتـــعــمـــدة في أســـعــار االرتـــفـــاعــات ا
الــبـانــزين وزيت الـتــدفـئـة لــكن بـعض
احملــلـلـ يـحـذرون من أن تــطـبـيـقه قـد
يـكون له بعض التداعيات اخلطرة غير

قصودة. ا
ــــــشـــــروع مُــــــقـــــدّم مـن احلـــــزبـــــ وا
الــرئـيـسـيـ وسـيــدخل تـعـديالت عـلى
قــانـون مــكــافـحــة االحـتــكـار األمــريـكي
إللـغاء احلصـانة السيـادية التي حتمي
أوبـك وشـركــات الــنــفـط الـوطــنــيــة في

دولـــــهــــــا األعـــــضـــــاء مـن الـــــدعـــــاوى
كيف الـقضائية. ولم يتضح حتى االن 
ـكن حملـكـمـة احتـاديـة تـنـفـيـذ أحـكام
ـكـافحـة االحـتكـار عـلى دولة قـضـائيـة 
أجــنـبــيـة. لــكن الــعـديــد من احملـاوالت
لـسن قـانـون نـوبك عـلـى مدى أكـثـر من
أثـــارت قــلـق الــســـعــوديــة  20عـــامــاً 
ــا دفـعــهـا الــرئــيس الـفــعــلي ألوبك 
ــمـــارســة ضــغــوط قــويــة في كل مــرة
تُــــطــــرح فــــيـــــهــــا نــــســــخــــة من هــــذا
الـقانـون.ولم يوضح البـيت األبيض ما
إذا كـان بـايدن يـؤيد مـشـروع القـانون
او يـحظى بـتأييـد كافٍ في الكـونغرس

رحلة. للوصول إلى هذه ا
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ـتعـامـدة على ـغـلقـة ا فتـحت امـانة بـغـداد االزقة ا
الـشـارع اخلـدمي حملـــلة 807 بـحي الـعـامل بـعد
اغالقـهـا لـسـنوات طـوال بـتـوجـيه مـن امـ بـغداد

عمار عالء معن خالل زيارة سابقة للمنطقة . ا
وذكــر بـيــان تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (مـعن وجه
غـلقـة ضمن مـحلة 807 بـالتـنسيق بـفتح االزقـة ا
مع الـسـكـرتـيـر الـعـسـكـري لـلـقـائـد الـعـام لـلـقـوات
سـلحة وقيادة عمليات بغداد خالل زيارة سابقة ا
تابعة واقعها اخلدمي واعمال نـطقة حي العامل 
الـتــطــويـر اجلــاريـة لــعـدد مـن احملالت الـســكـنــيـة
والشـوارع ضمن رؤيـة نهـضة بـغداد ولـقائه عدداً

من األهالي).
واضــاف ان (دائـرة بــلــديـة الــرشـيــد اكــمـلت رفع
الكـتل الكـونكـريـتيـة بالـتنـسـيق مع القـوات االمنـية
ـتــعـامــدة عـلى ــغـلــقـة ا واعـادت افــتـتــاح االزقـة ا
ذكـورة بـغيـة تـخـفيف الشـارع اخلـدمي لـلمـحـلـة ا
ــروري وانـســيــابــيــة حــركــة الــسـيــر في الـزخـم ا

نطقة ). ا
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اعــــرب خــــبـــراء عـن الـــقــــلق مـن عـــزم
واشـــنــطن مــصــادرة عـــائــدات الــنــفط
ـنـتـجـة في مـنـظـمـة اوبـك عـبر الـدول ا
قــانــون ال لـتــكــتالت إنــتـاج وتــصــديـر
عروف بأسم نـوبك  مطالب الـنفط ا
بــعــمـل جــمــاعي دولي لــتــطــويق هــذا
ــســعى الــذي يــتــعــارض مـع قــواعـد ا

تحدة.  ومبادى اال ا
ـستقل محـمد توفيق وقـال السياسي ا
عـالوي في بيان امس ان (هذا القانون
ـصـدرة ــثـابـة خـطـر يــواجه الـدول ا

فـــالـــقـــضــاء لـــدى الـــبـــنك الـــفـــدرالـي 
االمـريـكي حـسـب هـذا القـانـون يـعـطي
ـــصـــادرة امـــوال اي دولـــة ان احلـق 
حتــــركت بـــشــــكل احــــتـــكــــاري ضـــمن
مــنــظـــومــة اوبك ابالس لــرفع اســعــار
الـنفط) وتابع ان (الـشركات االمـريكية
الـنفطـية الكـبرى هي ضد هـذا القانون
ألنه يـتـعـارض مع مـصـاحلـهـا كـما ان
اقــرار الــقـانــون يــحــتـاج الى مــوافــقـة
الـرئـيس جـو بايـدن ولـعـله لن يوافق
ولـــــكـن خالف الـــــغـــــرب مـع روســـــيــــا
ومـشـاكل الغـاز وصعـود اسـعار الـنفط
يــضـعـنـا امـام مـجــهـول ال يـنـكـشف إال

بعد اسابيع). 
vF  o¹uDð

بــتـحـرك دولي بــدوره  طـالب خــبـراء 
ــســعى الــذي عــاجـل لــتــطــويق هــذا ا
يــتـــعــارض مع قــواعــد ومــبــادى اال

تحدة.  ا
وقـــالــوا انه (لــيس مـن حق واشــنــطن
مــــصــــادرة عــــائــــدات نــــفط دول اوبك
ويـنـبـغي عـلى االدارة االمـريـكـية ان ال
تـفـتح عـلـيـهـا اكـثـر من جـبـهـة  وخلق
والسيـما صـراعـات جديـدة في الـعالـم 
بـعـد االزمة االوكـرانيـة) مشـددين على
(ضــــرورة الـــعــــمل اجلــــامـــعـي وعـــلى
سعى ـستوى الـدولي لتطـويق هذا ا ا
واحـبـاط تـوجهـاته الـعدوانـيـة).وأبدى

ـالـيـة لهم كونـه يهـدد الـوفرة ا لـلـنـفط 
بــسـبب صـعـود اسـعــار الـنـفط  وعـلى
اثـر هذا القانون الذي قد يصبح سارياً
ســتـــتــحــكم الــواليــات خـالل اســابــيع 
حـيث يعطيها احلق ـتحدة باالسعار  ا
فـي اتــخــاذ اجــراءات قــانــونــيــة بــحق
اذا حاولت رفع ـصدرة لـلنـفط  الـدول ا
اسـعار اخلـام اعتمـاداً على اتـفاقيـاتها
االحـتكـارية ضمن اطـار اوبك) مضـيفا
ـــا ان اغـــلب احـــتــيـــاطـــيــات دول ( و
الـــعـــالم ومن ضـــمـــنـــهـــا الــعـــراق هي
عـنى انها مودعة بـالدوالر االمريكي 

محمد توفيق عالوي
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وصــلـت ازمـة اجلــفــاف الــتـي تــضـرب
مـع اول تــبـــاشــيــر الـــعــراق ذورتـــهــا 
حــيث حتــول هــور أبي زرك الــصـــيف 
الـــذي تــــبـــلغ مـــســــاحـــته نـــحـــو 118
كيلومترا إلى أرض جرداء بعد جفاف
بــحـيـرتي حـمـريـن وسـاوة الـتي تـلـقب
في وقت وجه رئيس بـلؤلؤة الـصحراء
دعـوة لـدول اجلـوار الى اجلــمـهـوريــة 
ـصالح ائـية وفق ا تـنظـيم العالقـات ا

شتركة.  ا
ويــواصل الــعــراق خــسـاراتـه لألهـوار
ـناخية والـبحيرات نـتيجة الـتغيرات ا
وامـــتـــنـــاع الــدول عـن اطالق  حـــصــة
ــائــيــة. وقــال بــيــان تـلــقــته الــعــراق ا
(الـزمـان) امس ان (صـالح اسـتـقبل في
ـوارد قــصــر الــسالم بــبـغــداد وزيــر ا
وجرى ـائيـة مهـدي رشيـد احلمـداني ا
ــــــائي بــــــحث تــــــطـــــورات الــــــوضع ا
وانــخــفــاض مــنــاســيب نــهــري دجــلـة
ـياه والـفـرات) وأكّد صـالح أن (ملف ا
يــــجب ان يــــكــــون أولـــويــــة قــــصـــوى
بـاعتـباره أحد مـرتكـزات األمن القومي
الــــعــــراقي) مــــشــــيــــراً الـى (ضـــرورة
الـــتــواصل مع دول اجلــوار لـــتــنــظــيم
ــائـيــة عـلى مــبـاد حـسن الــعالقـات ا
ـشــتـركـة ــصـالح ا اجلــوار ومـراعـاة ا
لــلــجـمــيع وعــدم اإلضـرار بــالــعـراق)
مـــــشــــددا عـــــلى (ضـــــرورة حــــمـــــايــــة
ـائيـة وصـيانـة الـسدود ـسـطحـات ا ا
ووضع خطط ستراتيجية تشترك فيها
كل مـؤسـسـات الدولـة وبـالتـنـسيق مع
اخلـبـرات الـدولـيـة في مـجـال مـواجـهة
أزمــات اجلـفـاف والـتـصــحـر والـتـغـيـر
ـية تـعاني ـنـاخي الذي بـات أزمة عـا ا
مــنـهـا الـدول وخــصـوصـا في مــنـطـقـة

الشرق األوسط). 
مـن جــانـــبه اســـتـــعـــرض احلــمـــداني
ـائـيـة في الـبالد واخلطط (األوضـاع ا
ـواجـهـة الـتـحـديـات الـتي ـوضـوعـة  ا
والســـيـــمـــا مع ـــيـــاه  تـــواجـه مـــلف ا
انـحسار مياه األمـطار للموسم احلالي
وأزمـة اجلـفـاف إلى جـانـب احلوارات
اجلـاريـة مع دول اجلـوار بشـأن حـصة

االقـلـيم الـتي تـشـكـل مـحورا مـهـمـا في
ية في العراق. اجملال العلمي واالكاد
الـى ذلك نـــاقش الـــلــقـــاء الـــعــديـــد من
ــشــتــركـة وتــفــعـيل ــهــمـة ا ــلــفـات ا ا
اتــفـاقــيــات الـبــحـوث والــتــأكـيــد عـلى
ؤتـمرات التي شتـركة في ا ـشاركـة ا ا
تـنـظـمهـا اجلـامـعـات لتـبـادل اخلـبرات

خلدمة قطاع التعليم. 
مـؤكدين (اهمـية النـهوض في اجملتمع
يـــكـــون من خالل قـــطـــاعي الـــتـــربـــيــة
ـهـارات من اجل والـتـعـلـيم لـتـطـويـر ا
ية مـواكبة التطورات العملية واالكاد

الدولية).
ــعـادن وبــرعــايــة وزيــر الـصــنــاعـة وا
مــنــهـل عــزيـــز اخلـبـــاز أقــامت هــيــئـة
الـبـحث والـتـطـويـر الـصـنـاعـي االثـن
الـصـنـاعي األول للـبـحوث الـتـطـبيـقـية
ــركــز لــلـــعــام اجلــاري عــلـى قــاعــات ا
الـثقـافي الصـناعي ويسـتمـر على مدى
ُسـتشار ـؤتمـر ا يـوم  كـما حـضرَ ا
الـعلمي للـوزارة السيد عـمـار عبـد الله
ُدراء العام في مقر حـمـد وعدد من ا
الــوزارة والــتـشــكـيـالت الـتــابــعـة لــهـا
ومُــديـر عـام هـيــاة الـبـحث والــتـطـويـر
الـصناعي ورئيس جـامعة الكرخ وعدد
ــجــال ــعــنــيــ  ُـــخــتــصــ وا من ا

البحوث التطبيقيـة .
 UŽUM  ¡UMÐ

ؤتـمر وأكــدَ الوزيـر في كلـمة إفـتتـاح ا
عـلى أنَّ الـبـحـوث التـطـبـيقـيـة تـعد من
ُـعتمـدة في كثـير من الدول األسـاليب ا
ُتقدمة لبناء الصناعات اإلقتصادية وا
وطـــرح الــرؤى واألفــكــار الـــعــلــمــيــة 
مُـشيـراً إلى أنَّ هياة الـبحث والتـطوير
ُسـتشار العلمي الـصناعي وبإشراف ا
لــلــوزارة بــاشــرت بــتــنــفــيــذ خــطـوات
جـديـدة وحـقـيـقيـة في مـجـال الـبـحوث
الـتـطـبـيـقـيـة والـعـمل عـلى خـلق فُرص
عـمل جديدة لبنـاء صرح صناعي ثم
 مُـبـينـاً أنَّ الـعـراق بلـد صـناعي كـبـير
وفـيه من الـقُـدرات والـكـفاءات الـعـالـية
ُـتــمـثـلـة بـعـدد كـبــيـر من الـبـاحـثـ وا
ُـتـخـصـصـ في مـجـاالت الـبـحـوث وا

التطبيقية الرصينـة.
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عـقــدُ اجـتـمـاع مـوسع في مـبـنى وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث الـعلـمي في
ــلــفــات اربـــيل لــبــحـث الــعــديــد مـن ا
ـــــيــة والــعـــلــمــيـــة والــعــلــوم االكـــاد
الـبـحـثــيـة ب جـامـعـات االقـلـيم وعدد
مـن اجلـــامــــعــــات من وسط وجــــنـــوب

العراق.
واسـتقـبل وكيل وزارة الـتعـليم الـعالي
والــبــحـث الــعــلــمي في االقــلــيم عــبــد
الـفتاح عبدالرزاق وفدا ضم العديد من
رؤسـاء اجلـامـعـات من بـغـداد وكـربالء
واالنـــبـــار بـــحـــضـــور رؤســاء بـــعض
جــامـعـات االقـلــيم ومـسـتــشـار الـوزيـر
ــدراء الـعـامــ في الـوزارة وبـحث وا
الــلـــقــاء تــعــزيــز الـــتــعــاون وتــوطــيــد
ــيـة بـ الــعالقـات الــعـلـمــيـة واالكـاد
ـتـواصـلـة اجلـامـعـات وبـذل اجلـهـود ا

خلدمة قطاع التعليم.
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وشـدد االجـتـمـاع علـى اهمـيـة وتـعـزيز
ـيـة فضال الـبـحوث الـعـلمـيـة واالكاد
ـنـاقــشـات الـعــلـمـيـة عــلى  مـواصـلــة ا
وتـبـادل اخلـبرات والـتـنسـيق وتـفـعيل
شتركة. ية واالفكار ا البرامج االكاد
واكــد عــبـد الــرزاق (اهـمــيــة الـتــبـادل
ي بـ والــتـواصل والـتــعـاون األكـاد
اجلـامعات السيما تـعزيز دور واهمية
الـــبــحــوث الـــعــلــمـــيــة وتـــخــصــيص
مـيزانـيات خـاصة لـلبـحوث الـتنـموية
داعـيـا الى مـعـرض دولـي مـشـتـرك ب
اجلـامـعات لـعرض االبـتكـارات منـوها
الى  أهـميـة النـهوض بقـطاع الـبحوث
والـــتــشـــجــيـع عــلى تـــبــنـي الــنـــتــائج
الـعـلـمـيـة). واسـتعـرض الـلـقـاء اهـمـية
تـطوير والتـعاون في رفع الكفاءات في
اجلـــامـــعـــات من اجل الـــتـــقـــيـــيـــمــات
اخلـارجية والتصـنيفات الدولـية علما
ان جـامــعـات اقـلـيم كـردسـتـان تـقع في
مــواقـع مــهــمــة ضــمن الــتــصــنــيــفــات

الدولية.
واكــــد رؤســـاء اجلـــامــــعـــات من وسط
وجـنوب الـعراق اهـميـة دور جامـعات

واحـــدة من الـــكــوارث الـــكــبـــرى الــتي
حلقت بأهوار العراق).

ـــتـــد الـــهــور مـن قــضـــاء اإلصالح  و
وصــوالً إلى مــديــنــة الــفــهـود شــمــاالً 
جــنــوبـا ويــتــمــيـز عـن بـقــيــة األهـوار
ــا يـــضــفـي عــلى ـــيــاهه الـــعــذبـــة 
طـبيعته رونقاً خالباً جتلى من خاللها
الـنـمـو الـكـثـيف لـلـعـديـد مـن الـنـبـاتات
ـائـيـة والـبـريـة  إضـافـة إلى إنـتـاجه ا
الـغـزيـر من الـثـروة السـمـكـيـة. وضرب
بــحــيــرة حـمــرين اجلــفــاف قــبل ايــام 
ــلـقــبـة ا بــديـالى بــعـد بــحـيــرة سـاوة 

بلؤلؤة الصحراء. 
Èdš«  U³KÞ

الـى ذلك قـــال الـــنــائـب عــلـي شــداد أن
(احلــمـدانـي وافق عـلى مــجـمــوعـة من
ــقـدمــة من قــبـلــنــا والـتي الــطــلـبــات ا
زارع في قضاء الزبير فيما تـخص ا
أحـــال طــــلـــبـــات أخـــرى إلى الـــدائـــرة
الــقـانــونـيـة في الــوزارة لـبــيـان الـرأي

بخصوصها). 
ــطـــالب تــتـــعــلق  وأضـــاف أن (هــذه ا
ـزارع لآلبار بـاستخـدام الفالح وا
ـكـيـفـة االرتـوازيــة في مـزارعـهم غـيـر ا
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ــوانئ ســجــلت الـــشــركــة الــعــامــة 
الـعـراق وصـول اربع سـفن جتـاريـة

الى ميناء ام قصر الشمالي. 
ــوانـئ فــرحــان وقــال مـــديــر عـــام ا
الفـرطوسي انه (ضـمن مـستـهدفات
االستراتيـجية الوطنـية تقدم شركة
ـوانئ خـدمـات مـينـائـيـة مـتـطورة ا

باجملاالت البحرية كافة).
وأضاف ان (ارصفـة مينـاء ام قصر

الــشــمـــالي اســتــقــبـــلت اربع ســفن
جتـارية مـحمـلة بـحـاويات مـتنـوعة
األحـجـام وجـرت عـمـلـيـات الـتـفـريغ
والـــشـــحن واالرســـاء بـــالـــتـــعـــاون
ـــيـــنــاء والـــتـــنـــســـيـق بـــ ادارة ا

الحة البحرية). وعمليات ا
واصـــدرت الـــشـــركـــة احـــصـــائـــيــة
واطنـ  لشهر لطلـبات وشكـاوى ا
ــاضي لـــلــعــام اجلــاري نــيـــســان ا
2022. وقــال مــديــر عـــام الــشــركــة

ــــهـــــنــــدس فــــرحــــان الــــدكـــــتــــور ا
الفرطوسي" ان إدارة الشركة العليا
ــواطــنــ ــوظــفـــ وا تـــلــتــقي بـــا
اســبــوعــيــا الــذين لــديــهم طــلــبــات
وشــــكـــاوى وتــــعــــمل جــــاهـــدة الى
تـلــبـيـتــهـا ضـمن األطــر الـقـانــونـيـة
واالدارية وما تـمتـلك من صالحيات
تـسـخـر جمـيـعـها خـدمـة لـلمـوظـف

والصالح العام .
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من جـانـبه بـ مديـر شـعـبـة شؤون
واطنـ عبد الـباسط عبـد الصمد ا
ان (الـشـــــــعـبة وبـتـوجيه من مـدير
ـــوانئ قــــامت بـــاســـتالم 56 عـــام ا
طـــلــــــبـــاً حتـــريـــريـــاً 52 طـــلـــبـــات
إلــــكـــــتــــــــــرونــــيــــة 48 مــــقــــابالت
مــســــــــؤولـ 119 اتـــصـــاالً عـــبــر
اخلط الــسـاخن 33 رصـداً اعـالمـيـاً
26 زيـارات مـيـدانـيـة 1 مـخـاطـبـات
رســـمــيـــة لــتـــشــكـــيالت الــوزارة او
جـهـات في احملـافـظـة 123 تـبـلـيـغـاً
لـلــمـواطـنــ بـالــردود الـرســمـيـة 2
اجتمـاع متحـقق خالل شهـر نيسان

اضي) . ا

ــــنــــاطق بــــتــــصــــريف األحــــمــــال 
الـرصــافـة والسـيـمـا مـنـاطق شـرق
الــقــنــاة) مــشــيــرا الى ان (الــلــقـاء
نــــاقـش مــــوضــــوع تــــخـــــصــــيص
االراضي لــصـالح إنـشــاء مـحـطـات
الـتـوزيـع بـنـاءً عـلى تـوجـيه رئـيس
الـوزراء مـصــطـفى الـكـاظـمي خالل
زيـــارتـه الى مـــقـــر الـــوزارة عـــبـــر
الــتــنــســيق مـع الــدوائــر الــبــلــديـة
ودواوين احملــافـظـات  وإسـتـثـمـار
ـفـتــوحـة في الـرحـبي ــسـاحـات ا ا

نطقة االعظمية). واالخطل 
d U  tO u

واوصـى كـــــر (بــــــجــــــمـــــلــــــة من
ـتـضـمـنة ـبـاشـرة ا الـتـوجـيـهـات ا
حتقـيق اإلتاحات الالزمـة لتـنعكس
إيجاباً عـلى عدد ساعات الـتجهيز
وإيـجــاد حـالــة من الـتــنـســيق بـ
دوائــــر الــــتـــــوزيع والــــنـــــقل ألجل
تـصــريف اكــبـر لالحــمــال عـلى ان
تتزامن مع تطويـر شبكات التوزيع
لـــتــتالئـم مع تــزايـــد الــطـــلب عــلى
الــطــاقــة) وتــابع ان (قــرار هــيــئــة
اوصى بـإيصال الرأي في الوزارة 
ـنــاطق الــطـرفــيـة الــكـهــربـاء الـى ا
واجملــزأة زراعـــيـــاً) مــشـــددا عــلى
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(ضـــرورة اعـــتـــبـــار مـــواطـــنـــيـــهــا
مــسـتـهــلـكـ نــظـامــيـ تـلــبى لـهم
متـطلبـاتهم اخلـدمية وتـنصب لهم
الــــــعــــــدادات بـــــغــــــيـــــة احلــــــد من

الضياعات). 
خط جديدين واستحدث الوزارة 
لــــنــــقل الــــطـــاقــــة في مــــحـــافــــظـــة
النجف.وذكر الـبيان ان (الوزير زار
مـركــز الـســيــطـرة الــوطـني الــتـابع
لـــدائـــرة الـــتـــشـــغــــيل والـــتـــحـــكم
لإلشراف مـيدانيـاً على عمل وإدارة
نظومة الوطـنية حيث اطلع على ا
حجم الطاقـات التوليـدية ومستوى
تحـققـة بضمـنها كـمية االتاحـات ا
الـطاقـة اجملهـزة لـعمـوم احملافـظات
ـاضي كـتـجـهـيـز مـقـارنـة بـالـعـام ا
مـحـافـظـة األنـبار والسـيـمـا أقـضـية
حـديثـة والـقائم وراوه  وهـيت بـعد
إعادة خط حـديثة غـرب بغداد 400
كـي.ڤي إلى الـــعــمل ومـــثــيـــلــتـــهــا
مـحـافـظـة الـنــجف بـعـد اسـتـحـداث
خطي قـادسـية  جنف 400 كي.ڤي)
و جنـف  خـــــيــــــرات غـــــازيـــــة 400
كي.ڤي) واشـار كـر الى انه (حث
ـواكـبـة الــفـنـيـة بـ عـلى اهـمــيـة ا
ارتــفـاع االحــمــال وكــفــاءة خــطـوط

الـــنـــقل واوعـــز بـــضـــرورة اجنــاز
احملــطـات الــتــحـويــلــيـة وحــمــايـة
ـنـاوالت الـذبـذبـة خـطــوط الـنـقل 
مـع مــراعـــاة الــصـــعـــود بــأحـــمــال
احملـطـات الـكــهـرومـائــيـة بـعـد رفع
يـاه وإجناز خطـوط جنوب ضخ ا
بغـداد واسط  واكمـال الصـيانات
واعتـماد العـدالة في توزيع الـطاقة

ُـنتَـجـة) مشـيـدا بـ (الدور الـفاعل ا
لدائرة التشغيل والتحكم وأوصى
بـــاســـتـــبـــدال نـــظـــام الـــســـيـــطــرة
ـــعــــدات جـــديـــدة االلـــكــــتـــرونـي 
واكبـة التحـديثات متـطورة تقـنيـاً 
التكـنولوجيـة بالتـزامن مع تطوير
مالكاتها عبر دورات تدريبية عالية
ـــــســـــتـــــوى لـــــرفـع كـــــفـــــاءتـــــهم ا

U—…∫ وزير الكهرباء خالل زيارة الى مواقع تشغيل “

لسـيـدة عراقـية تـريد اعـانـة عائـلتـها
واالهم اني دعـمت الـعـمـالـة احملـلـيـة
)ويضـيف ( بعـد عام وجـدت الصدق
ـــــتـــــواصل واالمـــــانــــة والـــــعـــــمل ا
وبـاخـالص من الـســيـدة الـتـي تـوفـر
ـنـزليـة وبدوري كـافة احـتـياجـاتـنا ا
ضـــــاعـــــفت اجـــــولـــــرهـــــا بـل اقــــوم
ناسبات وبذلك ساعدتها في كل ا
تـــــخــــلـــــصـت من عـــــقـــــدة االعــــراف
االجـتــمـاعـيــة والـعـادات والـتــقـالـيـد
واالن السـيدة تـعمل بـشقـتي وكانـها
ـفاجأة ان عدد واحدة من اسرتي وا
من اصــدقـائي وزمالئي طــلـبــو مـني
الـبـحث عن مـواصـفـات تـلك الـسـيدة

للعمل في بيوتاتهم).
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ـواطن ســعـيـد عــبـد الـله 60 عـامـا ا
مــوظـف يــقــول ( تــمـــنــيت ان اجــلب
سيدة  من العـمالة الوافـدة االجنبية
ــهـام اخلـدمـة او الـعــربـيـة لــتـقـوم 
الـــبـــيـــتـــيـــة واالهـم تـــعـــ والـــدتي
ـنـزلي الـطـاعـنـة بـالـسن في الـعـمل ا
وبحثت واتـصلت بشـركات مخـتصة
بتشغيل العمالة الوافدة ولكن رفض
والدتـي واصراهـا عـلى ان تـكون من
اجلــنـســيـة الــعـراقـي وفـعال تــعـرفت
عــلى صــديـق وبــدوره عــرفــني عــلى
عـائـلـة لـديـهـا سـيـدة  تـقـوم بـاعـمـال
منزلـية وخدمـية هنـا وهناك فـاتفقت
مـعـها عـلى ان تـعـ والـدتي اضـافة
ـنـزلـية االخـرى مـقابل الى االعـمال ا
راتـــبــا ثــابــتـــا و ذلك واالن تــقــوم
ــهـــامـــهــا بـــا صــورة الــســـيـــدة 
وتـتـحـلى بـاخلـلق واالمـانة واالدراك
ومن ناحيتنا كعائلة عديناها واحدة

من افراد اسرتنا) .
ـواطن سـتـار فـنـجـان صـاب شـركة ا
في الــكــرادة يـقــول (انــا اتـعــامل مع
شركـة تـشغـيل العـمـالة الـوافدة مـنذ
ســـنـــوات وبـــالــتـــالي وجـــدت انـــهــا
ناجـحـة في اختـيار الـعـناصـر الذين
ينتـمون الحدى الـدول االسيوية و
تــــعـــــيــــ احـــــدهم وفـق الــــشــــروط
والقوان التي تضمن كافة احلقوق
الـقــانـويـة واالنـسـانــيـة  و تـعـيـ
احدى السيدات ومن نفس اجلنسية
االسيوية في منزلي اتقوم بواجبات
ـنزليو االهتمـام باطفـالي واالعمال ا
مــقـبل راتــبـا مـجــزيـا ووجــدت انـهـا
جتربـة ناجحـة ولم تؤثـر على تـربية
اطفالي بل عقدت السيـدة وبتعاملها
عالقات طـيـبة وانـسانـيـة معـها ومع

عائلتي ).
واطن رعد طارق متقاعد يقول (انا ا

ضـــد تــعـــيــ امـــراة من الـــعــمــاالت
الـوافــدة وادخـالــهـا في مــنـزلي ومع
عـائــلـتي السـبـاب عـقــائـديـة وديـنـيـة
ونـفـسـيـة وانـا مع الـعـمـالـة احملـلـيـة
وانا حاليـا اتعامل مع سيـدة عراقية
ـنـزلي وتـقـوم بـكـافـة االعـمـال تـاتي 
نزلية مـنذ الصباح لغـاية الظهيرة ا
ــنـزلــهـا ورغـم رفض بـعض وتــعـود 
االصـدقاءلـهـذه الـفكـرة لـكـني وجدت
انـها نـاجـحـة واالهم انـيي تـمكن من
اعانة عائلة عراقـية تود تشغيل احد
افـراد اســرتـهـا مـقـابـل اجـور لـتـعـ
اسرتـهـا واعتـقد ان احلـالـة طبـيعـية

واالهم ان الله يبارك بها )
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ـوطن سـالم تــعـبـان االسـدي يـقـول ا
(انــا لــسـت ضــد ان يــعــمل الــعــمــال
الـــوافـــدين فـي احملـــال والـــشـــركــات
ؤسسات لكن ارى ان البعض من وا
الـعــمـال الـوافــدين وخـاصـة من دول
شــرق اسـيــا بــدات تـزاحـم الـشــبـاب
العراقيـ في العمل وارى ان ساحة
الطـيران بـبغـداد التي تـعتـبر مـلتقى
العـمال وخاصـة البـنائـ تكتظ االن
بـالــعــمــال االجــانب كــالــبــنــكــالــيـ
واالفغـان واالسـويـ بالـتـالي هؤالء
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شـــهــد الـــعــراق بـــعــد الـــعــام 2003
ظــاهـرة  تــدفق الــعـمــالـة االجــنـبــيـة
والـــعـــربــــيـــة  ومن كـال اجلـــنـــســـ
واجلـنــسـيـات االســيـويـة والــعـربـيـة
بــالــتــالي راحت شــركـات مــخــتــصـة
لــتــشــغــيـل تــلك الــعـــمــالــة الــوافــدة
وبــشــكـل قــانــوني من خالل تــوفــيــر
فــرص الــعـمل لــتــلك الــعـمــالــة الـتي
تـــتــعـــاقـــد مـــعـــهم وعـــد لـــهم كـــافــة
ــســتــلــزمــات الــقــانــونــيــة بــدا من ا
ســفـرهم الى اقــامــتـهم في الــعـراق 
عــلـى ان تــتـــحـــمل تـــلك الـــشـــركــات
الـقـانـوية كـافـة الـتـبـعات الـقـانـونـية
وتـتـعـهـد بـايـجـاد فـرص الـعـمل لـهم
مقابل عمـوالت متفق علـيها وتضمن
حــقه الـعــامـلــ وحـقــوق الـشــركـة 
وشــهــدت الـعــاصــمـة بــغــداد اعـدادا
كبـيرة من تـلك العـماالت الـوافدة من
خالل الـــــشـــــركـــــات الـــــتي تـــــبـــــنت
اسـتـقـدامـهم من دولـهم  ويـقـيـنا ان
تـلك الـعــمـاالت الـوافـدة اثـرت سـلـبـا
عـلى فـرص الـعـمل للـعـمـالـة احملـلـية
الــــــتي تــــــعــــــانـي بــــــاالصـل الـــــرود
االقـتـصـادي وانـعـدام الـتـعـينـات في
دوائر ومؤسسات الـدولة فتضاعفت
معانات العـديد من الشباب ومن كال
اجلـنـسـ عـلى احلـصـول من فـرص
الـعــمل ومـاضــاعف االزمـة ان اعـداد
ليست بالقـليلة من العمـالة االجنبية
بدات تدخل الى العـراق وبطرق غير
قـانـونـيـةلـتـزاحم الـعـمـالـة االجـنـبـية
اجملـازة قـنونـا والـعـمـالة الـوطـنـية 
وظـهــرت في االونــة االخـيــرة ظـهـور
عمـالة وافـدة من الـنسـاء  للـعمل في
عـدد من الـشـركات والـبـيـوتـات  بـعد
ــتــعــهــدة اال تــفـــاق مع الــشــركــات ا
بــتـشــغــيل الـعــمــالـة الــوافـدة او عن
طريق معـارف واقرباء الـعمال الذين
يــعــمــلــون داخل الــعــراق مــنــذ مــدة
طويـلة وقـاموا باسـتضـافة عـوائلهم
من الــعـنــصـر الــنـســائي لـلــعـمل في
بـــيـــوتـــات وشــركـــات ومـــؤســـســات

ببغداد واحملافظات .
واطن ( الزمان ) اسـتطلـعت اراء ا
عن الــعـمــالـة الــوافـدة واحملـلــيـة من
الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائي ومع رافض
ومؤيد لفكرة عمل الـعنصر النسائي
في الـبيـوتـات ورفض البـعض لـعمل
الــنـســاء في الـبــيـوتــات والـشــركـات
بسبب العـادات والتقالـيد التي تقف
حاجـزا ضد فكـرة العـمالة الـنسـائية
في الـبـيــوتـات والـشـركـات تـوجـهـنـا
ــواطــنــيـة بــالــســؤال الى عــدد مـن ا

وخاصـة الـذين تعـاملـو مع مـثل تلك
احلاالت لتتعرف على آرائهم .

ـــواطـن ولـــيـــد انـــطـــوان  صـــاحب ا
شـركـة في الــكـرادة يـقـول (انـا لـست
ضـــد فــكـــرة الــعـــمــالــة الـــوافــدة من
االجانب والعرب  ومن كال اجلنس
 لـسبـب ان العـامل او الـعـامـلـة التي
اطلـبـها  لـلعـمل في شـركتي مـطابـقة
لــلـشــروط الـقـانــونـيــة واطـلــبـهـا من
شــركـة مـعــروفه لـتــشـغــيل الـعــمـالـة
الوافـدة التي بـدورهـا حتتـفظ بكـافة
مستمسكاتـهم الرسمية مقابل اجور
ادفـعـهـا لـلـشـركـة ووفق عـقـد رسـمي
يلـزمني بـدفع اجـور العـامل وتوفـير
ســكن وحـسب االتــفــاق مع الـشــركـة
اضــافــة الى تــقــد مــســتــمــســكـات
قانـونية من قـبل العـامل يؤكـد خلوه
من كـافـة االمـراض ) ويـضـيف ( لـقد
تعـامـلت والكثـر من عـام مع عـمال
من شرق اسيا فوجـدت فيهم االمانة
واالخالص في الـعـمل وبـفـيت مـعهم
بل شـــجــعت مــعــارفي عــلى تــعــيــ
ـتــعـدة عــمـال مـن خالل الـشــركــات ا
بــتــشـغــيل الــعــامــلـ  ,واضـيف ان
الـشــركـة قـدمت لي احــدى الـعـامالت
ومن نفس اجلنـسية الشـرق اسيوية
وبنـفس الشـروط واالجراءات لـلعمل
في منزلي حاصـة ان والدي كبار في
هـمة الـرعايـة اضافة السن وتـقوم 
ـنـزلــيـة مـقــابل راتـبـا الى االعــمـال ا
شـهـريـا وارى انــهـا طـريـقـة نـاجـحـة
والتـدخل فـي االعالاف االجـتـمــاعـيـة
والتـقالـيـد وارى انهـا حالـة طبـيعـية
وجــدتـهــا في الـكــثــيـر من الــعـائالت
الـعـراقـيـة الـتي اسـتـخـدمت عـامالت
اسـيــويـات في بــيـوتـاتــهم كـعـامالت
واطن ابـو صـهيب مـتقـاعد خدمـة).ا
يسكن مـدينة بـسمايـة يقول (ارى ان
شركـاتفي الـعراق مخـتصـة لتـشغيل
الـعمـالـة الـوافدة االجـنـيـة والعـربـية
تـــضـــاعــــفت في الــــعـــراق وبـــغـــداد
خصـوصا والاريـد ان اقيم جتـربتـها
او جتربـة الذين تـعامـلو مع الـشركة
وقــامت بــتـشــغــيل عـدد مـن الـعــمـال
الوافدين ولـني بصـدد جتربة تـعي
احـــدى الــعـــامالت الـــعــراقـــيــات في
منزلي وبعد ان وجدت انـها مناسبة
في العـمر وتـكفل بـها احـد االصدقاء
كــونـهـا تــنـتــمي لـعــائـلـة تــبـحث عن
الــرزق احلالل والنــني كــبــيــر الــسن
واحــتــاج الى مـن يـعــيــنــنـي ويــوفـر
نزليـة لي ولعائلتي قمت اخلدمات ا
بــتـعـيــيـنــهـا مـقــابل اجـورا شــهـريـة
مقطوعة وبذلك تمكنت ان اوفر عمال

يوافقون على اي مبلغ من رب العمل
ومن دون اعـتـراض بـيـنـمـا الـعـراقي
يفـرض اجـورا ويعـارض ويجـتاالدل
دائما وبـالتالي يـفضل رب العمل ان
يـــخــتــار الــعــمـــال االجــانب كــونــهم
يعملون لسـاعات طويلة دون ملل او
ــنـاسـبـة كـلل اضــافـة الى اجـورهم ا
بالـتـالي قلت فـرص الـعامل الـعراقي
وايــضــا اجتــهت امــانــة بــغــداد الى
تـشـغـيل الـعـمـال الوافـدين مـن شرق
اسـيا لـلـعـمل في عمـلـيـات التـنـظيف
لـــســبب امــانـــته واخالصه بـــيــنــمــا
الـعـراقي يـقضـي نفـس اوقات دوامه
ــشــرب واالســتــراحــة ــاكل وا بــ ا
بالتالي اليستطيع ان يغطي ساعات
العمل ولهذا قلت فرصة عمل العمال
الــعـــراقـــيـــ في امـــانـــة بـــغــداد او
تـاجر حـينـما يـفضل رب طـاعم وا ا
العمل اختـيار العمـال الوافدين على
االيادي العاملة الـعراقية وتضاعفت
ــتـفــشــيـة الــتي ادت الى الــبــطـالــة ا
الــتــظـاهــر واالحــتــجـاجــات اليــجـاد
فـرص عـمل بـعـد ان فـقـد الـكـثـيـر من
اخلـريجـ فـرص التـعـيـ متـزامـنة
مع الــوضع الــصـحي واالقــتــصـادي
والــــســــيــــاسـي واذا كــــان الــــعــــامل

الــعــراقي اليــقــتــنع بــاجــور يــومــيـة
بـحــدود دوالر او دوالرين في الــيـوم
فأن البـنكـالي او الباكـستاني يـقتنع
بنصف الدوالر وهـكذا مهدت لـتقليل

فرص عمل العامل العراقي ) 
ـواطن سـهــيل الـدراجي يـقـول (مع ا
زيـــادة الـــعـــمــالـــة الـــوافـــدة وزيــادة
الــنــازحــ من مــحــافــظــات الــعـراق
والـسـوريـ ودول اخـرى ونـزوحـهم
الى بغـداد العـاصمـة ضاعـفت فرص
العمالة الـوافدة فيما الـغت تدريجيا
من فـرص الــعـمـالـة الـعــراقـيـة وهـنـا
البد ان جتد احلـكومة قـانون يضمن
حق الـعـمــال الـعـراقـيـ اضـافـة الى
فـــتح بــاب الــتــعـــيــيــنــات في دوائــر
ومــؤسـســات الـدولــة لـلــقـضــاء عـلى
تفشـية في العراق مشكلـة البطالـة ا
والتي ادت الى الـتظاهـرات اليـومية
ــسـتــمـرة وظــهـور بــعض احلـاالت ا
ـة الــســلــبــيــة كــالــســرقــات واجلــر
لالسـبـاب الــتي ذكـرت وحـان الـوقت
لـسن قــوانـ تـقـضي عــلى الـبـطـالـة
وتــضـمن حـقــوق الـعـاطــلـ مـثــلـمـا
توجد قوانـ تضمن حقـوق العمالة
الوافـدة التـي بدات تـنتـشر فـيمـحال

وبيوتات العراقي  كافة )
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وخبراتهم) مؤكدا (اهمية التوزيع
الـعــادل حلــصـص احملـافــظــات من
الـــطــاقـــة ومــراعـــاة مــراقـــبــة عــدم
ــقــررة عـلى الــتـجــاوز بــاحلـصــة ا
بــاقي حــصـص احملــافــظــات كــون
الـــــــــوزارة تـــــــــراعـي زيــــــــــادة دعم
احملافظـات بالطـاقة بضـوء الزيادة

تحققة للطاقات االنتاجية).  ا

 —bB « 5

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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بغداد
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قـبل أن حتـلق اخلـطـوط اجلـويــة أجـنـحـة الـطـائـر األخـضـر وتـرفع أعالمـهـا في
رافـقة الطـائرات أن يـتدربوا ـكلفـ  طارات الـدوليـة ينبـغي على مـنتـسبيـها ا ا
عـلى أن يكـونـوامهـنيـ في أداء عمـلـهم ومعـاملـتـهم للـمسـافرين الـعـراقيـ أينـما

كانوا وحلّوا وأن يحترموهم.
ـطارات عـند عـودتي من السـفر إذ حتضـرني حادثـة حصـلت أمـامي في أحد ا
سافرون يعاون بـعضهم بعضاً بينـما كنا نستـعد لتسليم حـقائبنا للـوزن وكان ا
في تسـليم حقائبهم للـتخلص من الوزن الزائد جـاءت مديرة في اخلطوط اجلوية
ـسـافـرين واألجـانب ـراقـبـة أوزان احلـقـائب وإذا بـهـا تـصـرخ أمـام ا الـعـراقـيـة 
العـاملـ في مكـتب اخلطوط اجلـوية الـعراقـية من دون خـجل وال حيـاء وبصوت
مـرتفع أنـها لن تـسمـح للـمسـافرين بـالتـعاون فـيمـا بينـهم وأن أي مـسافـر يقدم
غادرة مسـاعدة آلخر سوف يـحاسب ويسحب مـنه جواز سفره وال يـسمح له با
سـافرين الـعـراقيـ أمام ـستـغـرب هذا إهـانة جلـمـيع ا لـقد وجـهت بـأسلـوبـها ا
أنظـار الغربـاء فبـدل إن حتث العراقـي عـلو أن يتـعاونـون فيمـا بيـنهم وبدل أن
وكأنـها تطبق فعلت الـعكس تزرع الطـيبة والـتعاون واحملـبة والتـراحم فيمـا بينـهم

القـاعـدة االستـعمـارية (فـرق تـسد).أريـد إن أسال هل طـبقت
هـنية بتـصرفها هذا  أم مـارست العنجـهية هل نفذت ا
ـديـر الـنـاجح أم سـعت إلى بث الـتـنـابـذ بـ أسـلــوب ا
سك زمام األمور في أبـناء الوطن الواحـد أم أن من 
منـصب مـا يـنسى أنه ويـنـبـغي ان يتـصـرف مع عمالء

واطن باحترام وتقدير وإنسانية?! شركته من ا
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وجه وزيـر الــكــهـربــاء عــادل كـر
ناطق الـطرفية واجملزأة بتجهـيز ا
زراعيـاً بالـطاقـة الكهـربائـية.وقالت
الــوزارة في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (كر تفقد مركز السيطرة
الــتـابع لــلـشــركــة الـعــامـة لــتـوزيع
تـابعة عـمل شـبكة كـهربـاء بغـداد 
الــتــوزيع ضـــمن فــروعــهــا الــثالث
الـكــرخ والـرصـافـة والـصـدر وكـان
في إستـقبالهـم مديري عـام الشركة
حــســ عــطـــا دهش وفــرع تــوزيع
كــهــربـــاء الــرصــافـــة والــتـــشــغــيل
حيث  استمع الى شرح والسيطرة
مــوجــز عن اهـم مــا شــهــده قــطــاع
الــــتـــوزيـع خالل الـــعــــام اجلـــاري
متـضمـناً تـطويـر الشـبكة من خالل
نـصب احملـطـات الصـنـدوقـيـة التي
وصل عـددهـا إلى 675 مـحـطـة في
عــمـــوم بــغــداد  واســـتــحــداث 42
اضافة الى محطة سريـعة النصب 
زيادة حـجم الـشبـكة من 2200 الى
2681 مــغـذيـا بـإمـكـانـيـة تـصـريف
تـــصل من 19 الى 22 ســـاعـــة مع
إكـــمــال ربـط مــحـــطـــتي جـــمـــيـــلــة
ـــرونــة واحلـــســـيـــنـــيـــة لـــزيـــادة ا

-1-
جاء في ربيع االبرار /ج / 1ص: 493

 "قيل لشيخٍ :
كم أتى عليك ?

قال :
عَشْرُ سن 

قيل :
وكيف وأنتَ شيخ كبير ?

قال :
أنا منذ عشر سن مِنَ التوّاب "

-2-
جواب الشيخ مثير للغاية  ولكـنه ينطوي على رؤية سليمة وإدراك مُعمّق

ؤمن . ا يجب ان يكون عليه االنسان ا
-3-

رء وُتثقل عاصي تُسوّد صحائف ا انّ السنوات التي شابتها الذنـوب وا
سؤولية عما اجترحه مِنْ ذميم األقوال واألفعال . كاهله بأعباء ا

ولهذا فهو ال يرغب أنْ تُعّد مِنْ عُمُره اذا وُفِقَ للتوبة واالستقامة .
-4-

قدورها ان تمحو الصحائفَ السوداءَ كْلَّها .. والتوبة النصوح 
-5-

ا يُـسيـئون النـفسهـم أبلغ االساءة الالهون الـبعيـدون عَنْ رحاب الـتوبـة ا
ويـجـنـون عـلـيـهـا  ألنــهم يـحـرمـونـهـا مِنْ فـرصــة ذهـبـيـة يـصـحـحـون بـهـا

أوضاعهم .
-6-

وما أجمل ما قاله الشاعر :
يا مَنْ يُعِدُ غدّاً لتوبتِهِ 

ٍ مِنْ بلوغِ غد ? أَعَلى يق
ايامُ عُمْرِكَ كلُّها عَدَد 

ولعلَ يومَك آخرُ العَددِ 
-7-

وهناك نصوص دينية تزف لك البشائر :
رء توبة نصوحا أحبّه الله وستر عليه   اذا تاب ا

وأوحى الى جوارحه أنْ اكتمي عليه ذنوبه  
وأوحى الى بـقــاع االرض ان اسـتـري عــلـيه ذنـوبه
فــيـلــقـى الـلـه حـ يــلــقــاه ولــيس عــلــيه شــيء من

الذنوب .
وفقنـا الله وايّـاكُم للتـوبة الـصادقة وكـتبـنا وايّاكم

رحوم فانه أرحم الراحم . في عباده ا
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اعلن مـحـافظ ذي قار  مـحمـد هادي
الـغـزي  اتـخـاء اجـراءات صـارمة 
ـعــامالت االسـتــثـمــاريـة وايـقــاف ا
عــلى شـارع االمــام احلـســ فـضالً

وافقات السابقة . عن الغاء ا
وبـحـسب وثيـقـة صـادرة عن مـكتب
احملـافظ فـأن الـغـزي (وجه بـايـقـاف
ـــعــامالت االســـتــثـــمــاريـــة نــظــرا ا
لوجـود اكثر من دائـرة حكـومية في
هــذا الـشـارع احلـيــوي وخـوفـاً من
تـرويج مــعــامالت اسـتــثــمـاريــة قـد
تــكـون قــطــعـة االرض فــيــهـا مــلــكـاً

للبلدية  او عقارات الدولة).
وبـحــسب الــوثــيــقــة فــأن (احملـافظ
وجـه : ايـقــاف كـافــة االسـتــثـمـارات
عــلى شـارع االمــام احلـســ خـوفـا
مـن اسـتــثـمــار واجــهـات الــدوائـر .
ـوافــقـة الـســابـقــة والـتي والـغــاء ا
تـخـص اسـتــثــمــار جــزء من مــبـنى
احملافظة اجلديد " الزقورة " كمبنى
جتاري. وايقاف اجـراءات استثمار
واجـــهـــة الـــنــســـيـج الــتـي مــنـــحت
بـفــتـرات سـابـقـة وايـقـاف اجـراءات
استـثمـار واجهـة دائرة الـعمل واي
دائرة اخرى وايقاف والغاء موافقة
احملــافظ الـســابق لـواجــهـة مــديـنـة
االلعـاب وايقـاف اي موافـقة سـابقة
وعـــدم تـــرويج اي اســـتـــثـــمــار الي

قطعة ملكا للبلدية ولكنها جزءا من
دائــرة او مـنـشـأ قـائـم حـفـاظـا عـلى

دينة). تصميم ومنشات ا
على صـعيد آخـر اِطّلع األمـ العام
جمللس الوزراء حـميد نـعيم الغزي
عــلى نـسب اإلجنــاز ومـراحـل تـقـدم
الــعــمل في مــشـروعــات اجملــسـرات
ضـمن محـافـظـات (الديـوانـية وذي
ــثــنى) بــحـضــور اجلــهـات قـار وا
الـقـطاعـيـة ذات العـالقة والـشـركات

نفذة. ا
وأشاد بجهد مالكات وزارة اإلعمار
واإلسـكــان والــبــلـديــات واألشــغـال
الـــعـــامـــة واإلدارات احملـــلـــيـــة في
ــــتـــابــــعـــة احملـــافــــظــــات وفـــرق ا
ـتـابـعــتـهـا الـدوريـة لــلـمـشـروعـات
ـتـحقـقة ـذكورة ونـسب اإلجناز ا ا
في مجسرات محافـظتي (الديوانية
ضاعفة اجلهود ثنى) مطالباً  وا
وزيــادة وتـيــرة الـعــمل إلجنــازهـمـا
وإدخـــالــهــمـــا اخلــدمــة كـــونــهــمــا
ســيــســهــمـان فـي فك االخــتــنــاقـات
رورية وتسهيل حركة العجالت. ا
وبـشأن مـجسـر تـقاطع اإلسـكان في
محـافظـة ذي قار فـقد وجه  إنذاراً
ـنـفذة بـسبب نـهائـيـاً إلى الشـركة ا
تلكؤها في مـراحل العمل والسيما
إن اجلهـات القـطاعـية قدمـت جميع
الـتــسـهــيالت بـإزالــة الـتــعـارضـات

الـــتـي تـــواجه مــــراحل الـــعــــمل في
ــشـروع وإلـزامـهـا بــتـعـهـد خـطي ا
يــضــمن عــدم الــتــلــكــؤ مــسـتــقــبالً
وبـــعـــكــسه ســـيـــتم ســـحب الـــعــمل
وإدراج الـــشـــركــة ضـــمـن الالئـــحــة
الــسـوداء وأخـذ جــمـيع اإلجـراءات

القانونية بحقها.
ــديــر الــعـام وحــضــر االجــتــمــاع ا
لـدائرة الـبـلديـات في وزارة اإلعـمار
عـاون الفـني حملافظ واإلسكـان  وا
ذي قار ومدير شبـكات نقل الطاقة
إضــافـة إلى فـريـق مـتـابــعـة األمـانـة
ــتــلــكــئـة الــعــامــة لــلــمــشــروعــات ا

توقفة. وا

محمد هادي الغزي
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في كل سـنة قـبل شـهـر رمـضـان نكـون مـا بـ تـطـبيل وتـزمـيـر وتـسـحيج
التجارة بخصوص سـلة رمضان وبيها أشـكال ألوان ويا صا ال حتتار

أنت بس أسمع نشبعك أخبار 
كن ويـاهـا الرابـعة أخبـار أي أخـبار احلـصة األولـى والثـانيـة والـثالـثـة و
ـعـدة شـابـعة  بـأخـتـصـار هـذا حال وظل ويـانه علـى اخلط راح تشـوف ا
صاعب مـنو يشـوف إلنا جاره واطن مع التـجارة و وكالئها ومع هـذه ا ا
ـسؤولـيـة والقـضيـة يـحلـها ويـسـدها  نَـعرف  منـو كدهـا يـكدر يـتـحمل ا
جيـداً أن اإلعالم له أهمـية كـبيـرة في حيـاة اإلنسـان في هذا الـزمان وكل
واطن ـسؤول وا زمان ألنه يـرتبط بالـكثـير من األمـور التي تـمس السـيد ا
مـيـزة عن طريق عـلـول  الذي يـنـتـظر تـسـويق وتـأم سـلـته الغـذائـيـة ا ا
إستـخدام شتـى الوسائـل اإلعالميـة مع إضافـة بعض الـبهارات والـتوابل
هم هو التصريح فعلنا وقدمنا و وفرنا التي تخص محاسبة احلرامية  ا
اضية التي يعاني الشعب من بشكل صحيح  وهذا ما حدث في األيام ا
ويالتـهـا وظـروفـهـا الـقـاسـيــة  مع إرتـفـاع أسـعـار الـدوالر وجـشع بـعض
ـسكـ شـبع تـصـاريح تنـطـلق مـثل الـصواريخ من فم التـجـار  شـعبـنـا ا
الوزارة تصول وجتول وتبحث عن اجملهـول  مواعيد توزيع سلة رمضان
فروض توزيعها تبكينا لدرجة ألم فراق احلصة التمويـنية تنسينا  كان ا
ـناطق وهي تضـم البقـوليات ـنتـشرين في كل ا عن طريق وكالء الوزارة ا
عـجون والـسكـر والتـمن وال نعـلم هل معـها الـطحـ ألننـا في منـاطقـنا وا
ـعـجون إستـلـمـنـا حـصتـ حلـد اآلن إحـداهـا تـتكـون من زيت الـطـعـام وا
والسـكـر وكـذلك التـمن الـعـادي وليس الـعـنـبر كـمـا يشـاع اسـتـلمـنـاه مرة
واحـدة فـقط بــعـد إعالن الـوزارة تــوزيع احلـصـة الــثـالـثــة ومع غـيـاب تـام
غـادرة رمضـان ولم نحـصل على للـبقـوليـات والطحـ وها نـحنُ نسـتعـد 
ـرجان نـتـسأل أين نـصيـبنـا من سـلة شـهر اخلـير  ال نـعلم هل اللـؤلؤ وا
ـنـاطق في فصل الـربـيع  أين بقـية هنـاك إختالف في آلـيـة التـوزيع ب ا
ـسـؤول يـفـتح الـبـاب مـفـردات الـسـلـة الـتي أعـلن عـنـهــا مـسـبـقـاً نـنـتـظـر ا
ويـصـرح تـصـريح نـاري لـيـصلـنـا اجلـواب  ألن الـوكـيل يـرمي الـكـرة في
ـواطن سـوء تـقـسـيـم الـسـلـة الـغـذائـيـة بـ مـرمى الـوزارة مـنـتـقــداً أمـام ا
محالت بغداد السكنية مـعرباً عن آسفه للتأخير في الـتجهيز مبرئاً نفسه
ارس على من التقاعس والتهاون في الوقت الراهن  ببساطة هناك من 
وطن مهـنة اإلعالم بـإخالص وإذا موزعـ احلصـة الثالـثة مـعنـاها على ا
ناس ونـاس  أدري كـلش زين راح يـبـلغـونـا اصـبروا واصـلـتـكم بـعدين 
وأقـول قـبل مـا يقـولـون كـيف يـصـبـر احملـتـاج والـفـقـيـر اال تـعـلمـون أنه ال
تـلك الـذهب واحلـريـر لـذلك علـيـنـا الـتذكـيـر  وهـذا واجـبنـا إجتـاه أبـناء

شـعــبـنـا ونــتـمــنى مـتـابــعـة آلــيـة الـتــوزيع ومـحــاسـبـة
ـقـصــرين ومـراقـبــة عـمل الـوكالء عــلـنـا جنـد داء ا
لهذا البالء واستجابة فوريـة لهذا النداء  لتسموا
العـدالـة ب اجلـمـيع وتـتربع عـلى عـرش البـيـانات
والنشـرات لتـعيش بـيننـا الثـقة تره الـشغـلة صدك

مو شقة .
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قـاول) السـلفة فال يـحق له ان يطالـب باية تـعويضـات وعليـه االستمـرار بتنـفيذ ٦- في حـال تأخـر الصرف وعـدم منح (ا
سـتحقـاته اصوليا دون االخالل اليـة التي قدمهـا ابتداء عـند االحالـة وتستمـر مطالـبته  شـروع اعتمـادا على كفـاءته ا ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا ـــــــــادة (٦٢/ط) من شروط ا ضمون ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

 Uþu×K*«

شروع (٣٠٠) ثالثمائة يوما. ١- مدة ا
١) واحـد مليار وسـتمائة وثـمانيـة واربعون ملـيون وواحد وعشـرون الف ومائتان ٦٤٨ ٠٢١ ٢- الـكلفة الـتخمـينية (٢٥٠

وخمسون  دينار .
٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـقاول تـدوين االسعار في جـدول الكمـيات رقمـا وكتابـة وبشكل واضح وان يـكون خالي من ٤- عـلى جميع الـشركات وا
احلك والشطب.

l  WI d  WOzUÐd?NJ « WJ³A «  U?I×K Ë  «uKÐU? Ë „öÝ«Ë …bLŽ«Ë  ôu×  VB½Ë h×? Ë eON&) شروع يتضمن عبارة عن ٥- ا
رفقة بالعطاء. U ) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات والتفاصيل ا uAJ «

قدسة. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـناقشة اراء ¦dNþ d?AŽ WO?½U»© في قـسم العقـود العامة  «® W?ŽU « ≤∞≤≤ØμØ±± ·œU?B*« ©¡UF?Ð—ô«® Âu¹ ؤتمر ٧- مـوعد انعقـاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ومالحظات ا
.(http://www.karbala.gov.iq/) -:٨- يتم نشر االعالن انفا على موقع احملافظة على االنترنت

ؤهـل والراغب في احلـصول على معلـومات اضافية ارسـال االسئلة عبـر عنوان البريد ٩- بامكان مقـدمي العطاءات ا
االلكتروني لـقسم العقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجابة على استفـساراتكم من الساعة الثامنة

صباحا والى الساعة الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونيا. شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ١٠- العناوين ا

 ”bMN*«
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ـاجسـتـيـر والـدكـتوراه في تـعـلن جـامـعـة اوروك عن حاجـتـهـا الى تـدريـسـي مـن حمـلـة شـهـادة ا
التخصصات التالية:

١- طب االسنان (كافة االختصاصات).
٢- الصيدلة (كافة االختصاصات).

٣- قانون.
صرفية). الية وا ٤- اإلدارة واالقتصاد (محاسبة  إدارة االعمال  العلوم ا

٥- االعالم (الصحافة االذاعية والتلفزيونية  االعالم الرقمي).
٦- الـتـقنـيـات الطـبـيـة والصـحـية (صـنـاعة االسـنـان  تخـديـر  اخملـتبـرات الـطبـيـة  البـصـريات 

االشعة).
٧- الفنون التطبيقية (اإلعالن  التصميم الداخلي).

٨- الـهـنـدسـة/ الـتـقـنـيـة الـهـندسـيـة (األجـهـزة الـطـبـيـة  مـعـمـاري  مـدني  تـقـنـيـات االتـصاالت 
االلكترونيك واالتصاالت  كهرباء  حاسبات   سيطرة ونظم).

٩- اللغة العربية.

١٠- اللغة االنكليزية.
 ١١- رياضيات. 

عـلى الراغـب بـالتـقد مـراجعـة مقـر اجلامـعة الـكائن فـي بغداد  –حـي الوحدة  –شـارع  – 52بـنـاية
كـلـيـة الـقـانـون  –الـطـابق األرضـي  في أوقـات الـدوام الـرسـمي من الـسـبت الى اخلـمـيس مع جـلب

ستمسكات التالية: ا
١-االمر اجلامعي باحلصول على الشهادة (داخل العراق) / التعادل اذا كانت من خارج العراق.

٢- اختبار صالحية التدريس ان وجد.
٣- طرائق التدريس.

وحدة + بطاقة السكن). ستمسكات األربعة او (البطاقة ا ٤-ا
٥-امر اإلحالة على التقاعد بالنسبة للمتقاعدين مع براءة الذمة.

٦-السيرة الذاتية باللغة العربية واإلنكليزية.
٧-اللقب العلمي ان وجد.

٨- صور عدد ٢

„Ë—Ë« WF Uł
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فــقــد جـــواز ســفــر بــأسم
عـــــــمـــــــران) (حـــــــســــــــ عـــــــمـــــــران)(حـــــــســــــــ 
بــنــغالديــشي اجلـنــســيـة
فــعــلـى من يــعــثـــر عــلــيه
تــســلــيـمـه إلى الــســفـارة

البنغالديشية .

Ê«bI

ــأسم ــفــر بـ ــواز سـ ــد جـ ــقـ فـ
ــار) ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ــلـي أجـ ـ ـ ـ (عـ
بــنــغالديــشي اجلــنــســيــة
فـــعــلى من يــعـــثــر عــلــيه
تــسـلــيـمـه إلى الـســفـارة

البنغالديشية.

Ê«bI

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

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

رقم بالعدد ٣٩٢٨ في ٢٠٢٢/٤/١٤ . والحقا بكتاب االعالن ا
‰uDÐ VOD « WIDM  Ø …—U?LF « ¡UC  w  …UA  d ł ¡U?A½«) نـاقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظـة ميسان/ قسم العقـود احلكومية عن أعادة اعالن ا
?π WM±∞≥© وبكـلـفة ?  rO U? ô« W?OL?M?ð W½“«u? درجـة ضـمن تخـصيـصات ( d ©  وا ?ł qJ?  Â ∂∞ ‰u?DÐ rýU?¼ wM?Ð W?O?ŠU½ w  Ø≥ œb?Ž …U?A?  d ?ł ¡U?A?½«Ë ØÂ ¥μ

ÆÂu¹ ©≤∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ n « dAŽ W LšË WzU Ë ÊuOK  ÊuF³ÝË WF³ÝË ÊU²zU  ©≤∑∑[±±μ[∞∞∞® تخمينية مقدارها
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الرسمي الى الـعنوان (مـيسان - الـعمارة - الـشبانـة - بنايـة محافـظة ميـسان - الطـابق االول - قسم العـقود احلكـومية) ولـلحصـول على معـلومات

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
?U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خـطاب ضـمان(صـادر من احد «dŽ —U?M¹œ n? « ÊuF?³ÝË ÊU?M?Ł«Ë WzU?L?F³?ÝË ÊU?½uO?K? ١- التـأميـنات االولـية والـبالـغة ®∞∞∞]≥∑∑]≥© ®
ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
نـاقـصة صـادر من الـهيـئة الـعـامة لـلـضرائب مـعـنون الى مـحـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- بـراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

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

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

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

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

?¦Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل علـني في نفس يـوم الغـلق امام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة رسـمية «®

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

©≤∞≤≤ØμØ±∏® صادف ?Î«dN?þ …bŠ«u© من يوم (»UF?Ð—ô¡ ) ا نـاقصة عـند الـساعة ®» ـشاركـ في ا سـيتم عـقد مـؤتمر خـاص باالجـابة عـلى استفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضالً عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
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ناقص مستجيبة عند ـقدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا « WOÝUO?I « ‰UGýô« œuIŽ WI?OŁË) يتم اعتماد /ØWEŠö

ناقـصة في حال عدم التـزام مقدم العطاء طلـوبة في شروط ا ـالية ا عايير الـتأهيل احملددة فيـها بفروعهـا كافة والشروط الـقانونية وا تـلبيتهـا 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 

¥μ∑± ∫œbF «
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WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

١-  مهندس (مدني) عدد (١)

٢- فني (مساح) / عدد (١)

بلغ (٢٧٫٧١١٫٥٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٨٣٫١٣٤٫٥٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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WO uJ(« œuIF « r

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

رقم بالعدد ١٢٠٥ في ٢٠٢٢/٢/٢. والحقا بكتاب االعالن ا
l  WŽUÝ Ø ≥Â ¥∞∞ WFÝ WF?L−  ¡U  …bŠË qO?GAðË VB½Ë eO?N&) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محـافظة ميسان/ قـسم العقود احلكـومية عن اعالن ا
WM ±≥∞≥) وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها ?  WO?KO?LJ²? « —ôËœËd²?³ « W?½“«u درجة ضـمن تخصـيصات ( `© وا U  WF?K  ¡U?C   —«c*« wŠ w  W?J³?A «Ë q U?M « j)«

ÆÂu¹ ©≤∑∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuF³ÝË W LšË WzU Ë ÊuOK  Êu²ÝË bŠ«ËË WzU Ë Ê«—UOK  ©≤[±∂±[±∑μ[∞∞∞®

صنف من ذوي اخلبرة واالختصـاص تقد عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي قـاول ا ناقصة من الشركات وا فعلى الراغب باالشتـراك في ا
الى العـنوان (مـيسـان - العـمارة - الشـبانـة - بنـاية مـحافـظة ميـسان - الـطابق االول - قـسم العـقود احلـكومـية) وللـحصـول على مـعلـومات اضـافية

االتصال على مدير قسم العقود احلكومية الهاتف (٠٧٧١٠٩٠٩٤٤٠).
نـاقصة عـلى ان تقـدم عطاءاتـهم في داخل ظروف مـغلـقة ومخـتومـة ومثبت عـليـها اسم مقـدم العـطاء وعنـوانه االلكـتروني ورقم الهـاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان(صادر من احد «dŽ —U?M¹œ n « dAŽ U?MŁ«Ë WzUL²?ÝË ÊuOK  ÊËdA?ŽË bŠ«Ë® ©≤±[∂±≤[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة

ناقصة. دة ®∞≥±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا
ـنـاقصـة صـادر من الـهيـئـة الـعـامة لـلـضـرائب معـنـون الى مـحـافظـة مـيـسان/ قـسم الـعـقود ـانـعة من االشـتـراك في ا ٢- براءة الـذمـة او كـتاب عـدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعـتمد نـسبـة الشـراكة ب الـشركـاء وحسب ما مـحدد في عـقد الـشراكة وفي حـالة لم تـذكر الـنسبـة في عقـد الشراكـة فيـتم القـسمة بـينـهم على عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتـفاق اولي على الـشراكـة موقع من قبل ـبرم بيـنهـما على ان يـكون مـصدقا من كـاتب العـدل اخملتص ويـجوز تقـد  ب. يعتـمد عـقد الشـراكة ا
نـاقصة عـليـهمـا على ان يتم تـقد عـقد الـشراكة بـينـهما اطراف الـشراكـة معززا بـتعـهد يقـدم من قبـلهم بـعدم التـنازل او االنـسحـاب في حالة رسـو ا
مـصدق من كـاتب الـعدل اخملـتص بعـد تـوقيع الـعـقد خالل مـدة ال تتـجـاوز(١٤) يومـا من تـاريخ توقـيع العـقـد وفي حالـة انـسحـاب احد الـشـركاء فـيتم

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. معاملة ا
ـفوض لـلـشـركة او مـن يخـوله قـانـونا الى قـسم الـعـقود ـديـر ا ـنـاقصـة بـعـد تقـد طـلب حتـريري من ا ٧- بـامـكـان مقـدمي الـعـطاءات شـراء وثـائق ا
U¼dO?ſ ô w© غير قابل «dŽ —U?M¹œ n «  W?zULF?Ð—«® ©¥∞∞¨∞∞∞® ـناقصـة والبالغ احلكـومية لـغرض شراء الـوثائق القـياسيـة على ان يتم دفع مـبلغ مـستندات ا

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

¦Ë ©«dNþ dAŽ WO½Uسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رسمية فيؤجل «®

دة ®∞π© يـوما مـن تاريـخ غلق ـنـاقصـة عـلى ان تـكـون الـعطـاءات نـافـذة  ه بـعـد موعـد غـلق ا الى الـيـوم الـذي يلـيه وسـوف يـهـمل اي عـطاء يـتم تـقـد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا ا

صادف ®∏±ØμØ≥≥∞≥© ويكون ¦UŁö¡) ا Î«dNþ …bŠ«u© من يوم (» ناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضالً عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا

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

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

او مهـندس ١- مهـندس (مـدني)
(مساحة)/ عدد١

٢- فني (ميكانيك) / عدد (١)
فني (كهرباء) / عدد (١).

ــبـلغ (٢١٦٫١١٧٫٥٠٠) ديـنـار ١- سـيـولــة نـقـديـة 
عراقي

ـــاثل واحـــد مــنـــجـــز وخالل مــدة ال ٢- يـــقــدم عـــمل 
ـوعـد الــنـهـائي لــتـقـد تــتـجـاوز (١٠) ســنـوات قـبـل ا
ــبــلغ ال يــقل عـن (٦٤٨٫٣٥٢٫٥٠٠) ديــنـار الــعــطــاء و

عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (السادسة) واجازة 
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بينة واخملطـطات (باللغة العربـية) ضمن الوثيقة القياسية واصفات الفنية على قرص (CD) وجداول الكميات ا وفق ا
كن احلـصول عـليـها بـعـد تقـد طلب حتـريري الى قـسم العـقود الـعامـة في احملافـظة / ـذكور انـفا والـتي  لـلمـشروع ا
وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره (١٧٥٫٠٠٠) مـائة وخمسة وسبعون الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون
Ø WOzU?A½«® ن لهم هـوية نـافذة بدرجـة التـصنيف قاولـ والشـركات الـعراقيـة  الـية في احملـافظة فـعلى الـراغبـ من ا ا
ـركزية لفتح الـعطاءات الطابق ستوفيـة للوثيقـة القياسيـة للمشروع انـفا الى سكرتيـر اللجنة ا WFÐUÝ© تـقد اعطيتـهم ا

نـاقصة ادناه ذكـورة ضمن شروط ا الـثاني من بنايـة قسم العـقود العامـة في احملافظة مـرافق معها الـتأمينـات االولية ا
بينة في الـوثيقة القياسية طلوبة وا ستمسكات االخـرى ا مع وصل الشراء (بأسم مقـدم العطاء) النسخة االصلـية مع ا
·œUB*« ©¡U?FÐ—ô«® Âu¹ «d?Nþ dA?Ž WO½U?¦ « WŽU? لـلمشروع انـفا. وان اخر مـوعد لتقـد وتسليم االعـطية (موعـد الغلق) هو »
ـثلـيهم ∏±ØμØ≥≥∞≥ وستـرفض اي عـطاء مـتأخـر عن موعـد الـغلق وسـيتم فـتح االعـطيـة بحـضور مـقدمـي العـطاءات او 

الراغب باحلضور في موعد انفا.
ØWB UM*« ◊Ëdý

ـبـلغ قـدره ـذكـورة في ادنـاه و ١- تـقـد الـتـأمـيـنـات االولـيـة بـنـسـبـة ال تـقل عن (١ %) من مـبــلغ الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيـة ا
١٦) ستـة عـشر مـليـون واربعـمائـة وثـمانـون الفـا ومائـتـان واثنى عـشر  ديـنار عـراقي عـلى شكل صك مـصدق ٤٨٠ ٢١٢)
قدسة / قسم شاريع او خـطاب ضمان معـنون الى محافظـة كربالء ا قدسـة/ بنك امانات ا مـعنون الى محافـظة كربالء ا
) او ناقصـة (وبالعمـلة احملليـة وباسم مقدم الـعطاء (بالـنسبة لـلمقاول دة ١٢٠ يوم) من تاريخ غـلق ا اليـة ( الـشؤون ا
ؤسـس (بـالنـسبـة للـشركـات حصـرا) وصادر عن مـصرف عراقـي معـتمد ويـفضل ان يـكون من ـفوض او احـد ا ـدير ا ا

قدسة. محافظة كربالء ا
صدقة وكالـته النافذة لدى كاتب الـعدل وبعكسه لن يتم ـقاول نفسه او وكيلـه اخملول وا ٢- يتم تـقد العطاء من قبل ا

استالم االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
انعة من الهيـئة العامة للـضرائب ٢٠٢٢ وشهادة تأسيس ـقاول والشركات تـقد (براءة ذمة او كتاب عـدم  ٥- على ا
ماثـلة والسيولـة النقديـة وحسب ما مذكـور في الوثيقـة القياسيـة للمشـروع انفا ) وال يوجـد افضلية الشركة واالعـمال ا

. قدمي العطاءات احمللي
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بيروت

إلى الـعنف مـنـحصـراً بـحالـة الـدفاع
عـن الـنــفس وبــانــتــهـائــهــا يــنــبـغي

إنتهاء رد الفعل العنفي الدفاعي. 
…dO³  …u

ـتــلك طـاقــة وهـذه قـوة والــلّـاعـنـف 
ــكن مـقـاومــتـهـا أحــيـانـاً كــبـيـرة ال 
بـالــوسـائل اإلعـتـيـاديــة ألنـهـا تـولـد
احلركة واحلركـة قوة وهذه حتتاج
إلى غـذاء وهـذا األخــيـر عـبـر الـروح
واإلرادة تـــفــعل فــعــلــهـــا  لــتــشــغــيل
الـــطــاقــة واســتـــمــرارهــا. وال بــدّ من
التوازن ب الطاقة والقوة وأي قوة
حتــتــاج إلى طــاقــة تــنــاســبــهـا لــكي
تصبـح فعّالـة وكل طاقـة حتتاج إلى
قـوة مــنـاسـبـة تـسـتــطـيع احـتـوائـهـا
ـا يـحــقّق أهــدافـهـا. واســتـثــمـارهــا 
صــحـيح أن االعــتـمــاد عــلى اجلـانب
اخلـــيّــر في اإلنـــســان وحـــده لن يــنهِ
الـعـنـف أو يـنـتج مـجـتــمـعـاً مـثـالـيـاً
ولــكـن اإلســتــمــرار في نــشــر ثــقــافــة
الــلّـاعـنف والــتـربــيـة عـلــيـهـا ووضع
الـقــوانـ الـصــارمـة العـتــمـادهـا من
ـسـاءلة خالل الـرقابـة والـشفـافـية وا
ـــصــاحلــة مع هــو نـــوع من أنــواع ا
ــكن الــرهـان ــســتــقـبل وهــو مــا  ا

عليه.

تــفـعل مـثـل تـلك الـدعــوات لـتــحـقـيق
ساواة عدالة التـوزيع في اإلنتاج وا
والــعـدالـة االجــتـمــاعـيـة نــاهـيك عن
ي? وتلك أسـئلـة حيـاتية السـلم العـا
واقعيـة يجيب عـليهـا أهل اللّاعنف:
تـلـكـهـا الـلّـاعـنفي أن الـطـاقـة التـي 
هي نـور يــرتـقي بـاإلنــسـان بـأبـعـاده
اديـة والعقـلية والعـاطفية األربعة: ا
والـروحــيـة. واإلنـسـان لـم يُـخـلق إلّـا
لـهــذه الـغـايــات والـعـلم قــد يـزيـدهـا
تــأثـــيــراً إذا اســـتــخـــدم عــلى نـــحــو
كن صحيح وسليم وإنساني لكنه 
أن يدفع اإلنسان إلى أن يصبح أكثر
 بـــطــشــاً واســتــكـــبــاراً إذا اســتــمــرّ
بـــــاالجتـــــاه اخلـــــاطـئ والـــــشـــــريـــــر
توحّش ففي ح أن األول يعمل وا
باجتـاه السالم والـتسـامح والتـفاهم
والـتـعـايش أمــا الـثـاني فـهـو تـوجّه
نـحـو احلـرب واإلقـصـاء واالستـعالء
والـهـيـمـنـة.وحـسب أصـحـاب العـنف
فـــاإلنــــســــان قـــام عــــلى الــــتــــنـــافس
والـتـحـاسـد وحب الـغـلـبـة وبـالـتـالي
فـاحلــيـاة لألقـوى والـتــنـازل ضـعـفـاً
وهـــو ضـــعف فـي الـــعــقـل واجلـــســد
والـنــفس والـعــاطـفـة لــكن احلـسـاب
الترجـيحي ألهل الـلّاعنف يـقوم على

ــتـلك الــسالح الـنــووي يـسـعى من 
للـتـفرّد فـيه كـسالح ردع مـرعب حتى
ــارس عــنــفـاً لــو لم يــســتــخــدمه و
مــعــنــويــاً وإعالمــيــاً ونــفــســيــاً ضـدّ
خـصـمه قـبل عـدوّه أحـيـانـاً. وهـو ما
يــجـــعل الــعــالم يــنــشــغل بــالــســؤال
احملــوري كـيف الــسـبــيل لـكي يــكـون
طــريق الــلّـاعــنف ســائـداً وبــديالً عن
الــعـنف خــصـوصــاً بــإحالل الـسالم
والــعـــدل الســـيّـــمـــا بـــنــزع الـــسالح
والـــتـــخـــلّص من أســـلـــحـــة الـــدمـــار
الـشامل? ومـثل هـذا الـسؤال بـحـاجة
إلى تفكّر وحوار وعمل وجهد حلشد
أكــبــر الــطــاقـات كـي تـنــتــصــر فــكـرة
نـافسة ألجل التـعايش والـتعـاون وا

اخلير والسالم.
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ــذهب الــعــنــفي غــيــر أن أصــحــاب ا
يردّون على تلك الـدعوات التي تعلي
من شــأن سـلــمـيــة وقـوة وروحــانـيـة
اللّاعنف بقولـهم: ما الذي حققه قائد
الـــتـــبت الـــداالي المــا احلـــائـــز عــلى
جــــائـــــزة نـــــوبل فـي مــــســـــألــــة ردع
التـسلـطيـة البيـروقراطـية الـصيـنية
حـيـث لم تـمـكّــنه من حتــقـيق أهـداف
كن أن شـعـبه في احلـريّـة ثم مـاذا 

في الـذاكــرة اجلـمـاعـيــة وقـد تـتـرك
ندوبـاً قاسـية وجـروحاً قـد ال تندمل
على الـرغم من مرور الـزمن وتعاقب
الـسـنـ فـمـثالً مـا تـزال تـفـجـيرات
هيروشيما ونكازاكي النووية ماثلة
أمامنا على الرغم من مرور أكثر من
ا سـبعـة عـقـود ونـصف من الـزمن 
تــركـــته من كــوارث وآثـــار صــحــيــة

وبيئية واجتماعية وغيرها. 
في غــمـــرة احلــرب الــبــاردة وحــمّى
امـــــتالك األســـــلــــحـــــة الــــنـــــوويــــة
وخـــصــــوصــــاً من جــــانب الــــقـــوى
الــكــبــرى جــرى  تــسـخــيــر الــعــلـوم
ـادية والـتكـنـولوجـيـا واإلمـكانـات ا
لـفـرض الـهـيـمـنـة فـامـتالك الـسالح
ــصـيــر الـعالقـات يــعـني الـتــحـكّم 
الـدوليـة ومـستـقـبل الـبشـريـة وكان

حتى وإن اعتبرنـا أصحاب اللّاعنف
األقــرب إلى الــقـلب والــوجــدان فـإن
أصحـاب الـعـنف هم ذوو الغـلـبة في
الـواقع وهـذا هو الـسـائـد و"الـغالب
الـــشـــائع" كـــمـــا يـــقــال فـي حــ أن

اللّاعنف "الضائع النادر".
لـــكن الــعـــنف يـــؤدي إلى الــتـــدمــيــر
ـاديـة واجملـتـمـعـيـة الـذاتي لـلـبــنى ا
واإلنــسـانــيـة وقــوته تـأكل نــفـســهـا
بـنـفـسـهـا خـصـوصـاً إذا لم جتـد ما
تـــأكـــله وذلـك من خالل الـــفـــعل ورد
الـــفـــعل فـــإذا لم يـــجــد الـــعـــنف مــا
يـواجهه سـيـواجه نـفـسه وحـتى لو
اســتــمـر إلّــا أنه لـن يـدوم إلـى مـا ال
نهاية وسيـزول يوماً على الرغم من
ـعنـوية تـبقى في ـادية وا أن آثاره ا
ـسـتـوى الـفـردي أو الـنـفـوس عــلى ا

اعــــتـــبــــارات مــــغــــايــــرة اخالقــــيـــة
وإنـسـانـيـة وحـقـوقـيـة فال مـجـتـمع
حقـيقي أو سيـاسة حـقيقـية أو عدل
أو مـــــــــــــــســــــــــــــــاواة دون تـــــــــــــــلـك
األبـعـاد.واألخالق تـزيـد من تـمـاسك
وإذا اجملتـمعـات وتعـاضد أبـنائـها 
كـانـت الـطـبـيــعـة اإلنـســانـيـة حتـمل
اخلــــيـــر والــــشـــر حـــتـى وإن كـــانت
الــسـويــة األولى تـقــوم عـلى اخلــيـر
والـتــعـايش واإلجـتــمـاع اإلنـسـاني
فإن هـذه تـتعـزّز بـالتـربـية من خالل
درسة واجملـتمع واإلعالم البـيت وا
ؤسسة الديـنية والقوان وهي وا
ـو نــزعـات مــسـؤولــة أسـاسًــا عن 
اخلير ووضع ضوابط ومعـايير لها
والـعـكس صـحـيح أيـضـاً. قـد يـكـون
اســتـحـالــة الـقـضــاء عـلى الــنـزعـات
الشريرة والعـنفية لكـنه قد تنحسر
ــدنــيـة بــفــعل الــتــراكم والــتـقــدم وا
والــعــدالـة لــتـصــبح إســتــثـنــاءً أمـا
الـقـاعدة فـهي لـلـخـيـر حـيث الـعنف
يـكون "مـنـضبـطـاً" في إطار الـقـانون
مع ارتفاع مـنسوب الوعي من خالل
الـــتــربـــيـــة وإعـالء شـــأن الـــكـــرامــة
اإلنـــســانــيـــة وهــو مــا تـــدعــو إلــيه
األديان جميعاً ويبقى "حق" اللجوء

الــســلــطــة ومن خالل تــواطئ إدارة
الــســـجـــون تــتـم صــفـــقـــات جتــارة
اجلـــنس بــصــورة ســلـــســة وتــكــتم
ــســؤلــة رغم الــســجـون اجلــهــات ا
ورغم وجـود جلـان حتـقـيـقـيـة بـهذه
ـوضـوع اخلـطيـر اال ان الـلـجان ال ا
تفـصح بنـهايـة حتقيـقهـا عن نتائج

هذه القضية.
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على الـرغم من تشـكيـل وزارة العدل
ـــســـؤولـــة عـن أداة الـــســـجــون) ( ا
جلاناً إلى السجـون للتأكد من مدى
صالحــيـــة الــطـــعـــام الــذي يـــقــدمه
مـتـعهـدو الطـعـام إلى الـسجـناء إال
أن إدارة الــــســـجـــون تــــشـــدد عـــلى
الـسجـناء بـخـصوص عـدم التـحدث
عن الطعام أمام جلان وزارة العدل
وأن مـصـير الـسـج الـذي ال يـطيع
األوامر مصـيره التعـذيب وعقوبات
قـاسـيـة أخـرى. وان دائـرة اإلصالح
والــسـجـن الـتــابــعـة لــوزارة الــعـدل
تتعـاقد مع شركات لـتجهيـز الطعام
لكن تـلك الشـركات ال تفي بـالشروط
تـفق عليهـا قانوناً إذ والتجـهيز  ا
ــادة ( -12ثـــانــيــاً/ ب) من تــنص ا
ــودعـ قــانــون إصالح الــنــزالء وا
رقم  14لـــســــنـــة  ?2018عــــلى أنه
ودع "يـشـتـرط في طـعـام الـنـزيـل وا
أن يـكـون صـحيـاً وكـافـياً ومـنـاسـباً
ودع و لـديانـة ومعـتقـد النـزيل أو ا
أن يـكــون الـطـعـام بــكـمـيــات كـافـيـة
ووجبات مـحددة مع توفـير الفواكه
والـــلـــحم واالهــــتـــمـــام بـــاجلـــانب
الــــصـــحـي اال ان واقع الـــســــجـــون
عـكس هذا الـشي كـلـيا. جتـبر رداءة
الـطـعــام  الـسـجـنــاء عـلى شـراء مـا
يـــبــــاع في احلــــوانـــيت بــــأســـعـــار
مـضـاعـفـة عـمـا هـو عـليـه احلال في

اخلارج. 
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غــيــاب بــرامج الــتــأهــيل الــنــفــسي
والسلوكي للسجناء وإشراكهم في
دورات تــوعـيــة ديـنــيـة وتــثـقــيـفــيـة
تـطرفة خـاطر األفـكار ا "للـتوعـية 
وغـياب الـكـوادر التـعلـيـميـة الكـفوء
لـــلــعــمـل في هــذا االخـــتــصــاصــات

واجملامالت 
نـتـجت عـن هـذه األخـطــاء الـفـادحـة
من انـتـشـار مـتـطـرفـ  و مـجـرمـ

 . خطرين 
أن الــســجـــون في الــعــراق "تُــخــرّج
دفــــعـــات لـــيــــست اعـــتــــيـــاديـــة من
اجملرم كانوا قد دخلوا السجون
بتهم عـادية وبسيـطة أو كيدية . إال
أن بــعض الــعـصــابــات واجملــرمـ

تتولى غسل أدمغتهم واستقطابهم.

عـنـدمــا يـنـطق الــقـاضي عن قـوس
ـــتـــهم  احملـــكـــمـــة حـــكم  عـــلى ا
ـطـرقـته يـوضـع الـقـيد ويـضـرب 
عـــلى احملــــكـــوم وتـــفــــتح أبـــواب
الـسـجـون مـعـلـنـة عن فـصـل جـديد
من قصة السج والسجّان.  إنهم
نـــــزالء الــــســـــجــــون فـي الــــعــــراق

نسية.  واحلقوق ا
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أوضـاع الـسجـون الـعراقـيـة سيـئة
جــداً بــســبـب تــكــدس الـــســجــنــاء
واإلهـــمــــال وانــــعـــدام اخلــــدمـــات
وانــتــشـــار الــكــثــيــر من األمــراض
وانعدام االهتمام والعالج الطبي 
إن مـبـاني جمـيع مـراكز االحـتـجاز
ة الـعهد وبـعضها والسجـون قد
قـــد جـــداً واغـــلـــبـــهــا ال تـــوافق
عـايير الـدولية لـلسجـون وكرامة ا
حــقـــوق اإلنــســان حتـــوي مــراكــز
كتظـة للغايـة ولفترات االحتجـاز ا
طويـلـة في ظـروف مـهـيـنـة لـلـغـاية
بـــــحـــــيـث تـــــرقـى إلى حـــــد ســـــوء

عاملة. ا
V¹cF² «

 رغم أن الــــعـــــراق شــــرّع قــــانــــون
انــضــمــامه التــفــاقــيــة مــنــاهــضـة
الـــتــــعــــذيب وغــــيـــره مـن ضـــروب
عـامـلـة أو الـعـقـوبـة الـقـاسـية أو ا
ـهـيـنة رقم ((30 الالإنـسـانـيـة أو ا
لــســنـة  ?2008إال أن الــقــانـون لم
يـفـعل ولـم يـجـد طـريـقه لــلـتـنـفـيـذ
ومـحــاسـبـة مـرتــكـبي االنــتـهـاكـات
بحق السجناء تستخدم السلطات
الـعـراقـيـة جـرائـم الـتـعـذيب ( عـبـر
الـــصــعـق بــالـــكـــهــربـــاء والـــطــعن
ـاء احلـار بـالـسـكـاكـ واحلـرق بـا
واحلـرمــان من الـطـعـام والـشـراب)
فـي مـراحل عــدة لـكن أبــرزهـا تـلك
ــتـــعــلــقــة بـــالــتــحــقـــيق فــخالل ا
ـتـهـمون إلى الـتـحـقـيق يـتـعـرض ا
عـمـلـيـات تـعـذيب كـبـيـرة وقـاسـية
ولم تـكن عـملـيـات الـتعـذيب تـشمل
هــــؤالء فـــحــــسب بل وصــــلت إلى
النشطاء الذين اعتقلتهم السلطات
العـراقية خالل االحـتجـاجات التي
انـطـلقت في مـحـافـظة الـبـصرة في
الــنــصف الــثــاني مـن عـام ?2018
وصــوالً إلى االحــتــجــاجــات الــتي
اسـتمـرت طـوال عام  2019 و عام

2020 في بعض محافظات.
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من ضـمـن االنـتــهـاكــات اخلـطــيـرة
داخـل سـجــون الــعـراق هــو وجـود
جتــارة اجلـــنس داخـل الــســـجــون
كون هنالك سجناء أثرياء وتابع
لـعــصـابــات واحـزاب مــتـنــفـذة في

 bOý— …eLŠ

بغداد
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بغداد

االلـغاء أن يـكـون مـحلـهـا قرار إداري
نهائي  ولذلك نرى أن تقرير التقييم
أو تقريـر الكـفاءة ال يعـد قراراً إدارياً
ــجـرد صــدور تــقـيــيم من نــهــائـيــاً 
بـاشر ما لم يـتم مصادقته الرئيس ا
واعــــتـــمــــاده من الــــرئـــيـس االعـــلى
ـجـرد مـصـداقـته يـعـد قرار إداري و
نـهـائي يـرتب آثـاراً مـاديـة ومـعـنـوية
ــوظف ويـكـون قـابـالً لـلـطـعن بـحق ا
فيه بااللغـاء وهذا ما أكـدته احملكمة
اإلدارية العليـا في قرارها في الطعن
ـــــــــــــــــرقـم (/456 قـــــــــــــــــضــــــــــــــــاء ا
إداري/تـــمــيـــيــز/ (2015في /1/12
 2016الــــذي جــــاء في حـــيــــثــــيـــاته
(...وقـد فات عـلى احملـكـمـة أن الـقرار
اإلداري يكون نـهائياً وقـابالً للتـنفيذ
جـرد صدوره واعـتمـاده إذا كان ال
يـحـتـاج إلى تــصـديق أو أعـتـمـاد من
جــهـة إداريــة أعـلى مـن اجلـهــة الـتي
ا تـقـدم ندعـو مـحاكم أصدرتـه ...)  
مـجـلس الدولـة اخملـتـصـة  الى قـبول
الــطـعن بــااللـغـاء بــتـقــاريـر الـكــفـايـة
الوظيـفية دون اشتـراط التظـلم منها
اما اجلهة التي اصدرتـها واعتبارها
جرد مصادقته قراراً ادارياً نهائياً 
من الــــرئــــيس االعــــلى واعــــتــــمـــاده
خملتـلف االغراض لـتسـهيل اجراءات
الــلـجـوء لــلـقــضـاء ومــنع اهـدار حق
ــوظـف في حــال فــاته الـــتــظــلم من ا
تـقـرير الـكـفـايـة الـوظيـفي فـيـكـون قد
تــعـــرض لـــلـــظـــلم مـــرتــ ....والـــله

وفق. ا

بــصـــورة رســـمـــيــة بـــتـــقـــريــر األداء
الـنـهـائي أمـا جهـة اعـتـمـاد الـتـقـارير
ولــهــذه االخــيــرة أن تــصــدر قــرارهــا
بـااللـتمـاس خالل 15يـوماً مـن تاريخ

ه. تقد
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ـــشـــرع لم أمــــا في الـــعـــراق : فــــإن ا
يـــعـــطي لـــلـــمـــوظف حـق الــطـــعن أو
االعــتـــراض عــلى الــتــقــريــر الــســري
ــوظف إال أن جـانب ـرفــوع بـحق ا ا
من الـفـقه يـرى امـكـانـيـة الـتـظـلم مـنه
والئــيــاً أو رئــاســيــاً وفي حــال عــدم
مـراجـعـة تــقـريـر الـكـفـاءة فـبـاإلمـكـان
الــلـجــوء لـلــقـضــاء اإلداري تـطــبـيــقـاً
لــلــقـــواعــد الــعـــامــة وبــاعـــتــبــار أن
ـــوظف (رديء) مــعـــنــاه تـــصــنـــيف ا
الــتــأثــيـر عــلى حــقــوقه الــوظـيــفــيـة
ثـابة قرار وباعتـبار تقـرير الكـفاءة 
إداري نهائي يـخضع لـرقابة الـقضاء
اإلداري  وهــذا الـــرأي يــنـــســجم مع
موقف مجـلس الدولة الـفرنسي الذي
خَـــــلَعَ وصف الـــــقــــرار اإلداري عــــلى
تقاريـر تقـييم األداء الوظـيفي وسمح
بالـطـعن فيـها بـااللـغاء مـباشـرة أمام
الـقـضـاء في حــكـمه الـصـادر بـتـاريخ
 1962/?23/11في قــضــيــة كــامــارا
( (Camaraوهـــــذا أيــــضـــــاً مــــوقف
احملكمة اإلداريـة العلـيا في مصر ثم
وسع مــجــلس الـدولــة قــضـائـه وقـبل
الـطـعن في الـتـقـديـر الـعام فـي حكـمه
الــصــادر بـتــاريخ  22/11/1963في
قـضـيــة فـانـيس   Vanesseفي ح

ه ( (60ستـ يومـاً من تاريخ تـقد
ويــكــون قـرار الــلــجـنــة نــهـائــيـاً دون
ــوظف فـي مــراجــعـة االخالل بــحق ا
ـادة الـقـضـاء وهـذا مـا نـصت عـلـيه ا
ــدنـــيــة ( (26مـن قــانـــون اخلــدمـــة ا
ــصــري رقم ( (81لــســنــة ? 2016 ا
ـشـرع جـعل أمـا في اجلـزائــر : فـإن ا
الـتـظـلم جـوازيـاً ولـلـمـوظف اخلـيـار
بـ الـتـظـلـم من تـقـريـر كـفـايـته أمـام
تـسـاوية االعـضاء اللـجـنة اإلداريـة ا
أو أن يـطــعن فــيه بـااللــغـاء ويالحظ
ـشــرع اجلـزائـري أغــفل حتـديـد أن ا
مــدة الــتــظــلم ومــدة الــبت بــالــتـظــلم
ومــدى إمــكــانـيــة الــتــظــلم الــرئـاسي
ـبـاد الـعامـة في بـاعـتـبـار ذلك من ا

(الوظيفة العمومية) .
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ادة كذلك أجاز الـقانون األردني في ا
ــدنـيـة رقم ( (74من نـظــام اخلـدمـة ا
( (82لـســنـة  2013لـلــمــوظف الـذي
يُــــصــــنـف درجــــة أداءه الـــــســــنــــوي
(بضعـيف) من االعتراض عـلى تقدير
أداءه الـســنـوي خالل ( (3أيـام عــمل
من تاريخ اسـتالم التـقريـر ولم يحدد
مـدة لـلـبت بـاالعـتـراض  في حـ أن
ــشـرع الــبــحـريــني حــدد في الـبــنـد ا
(ســـادســاً / أحـــكــام عـــامــة /  (9من
ــدنـيـة رقم ((6 تـعــلـيـمــات اخلـدمـة ا
لـســنـة  2017مـدة لــطــلب (الـتــمـاس
إعـادة النـظـر) بنـتـائج التـقـييم خالل
مـدة ( (15يــوم من تـــاريخ أخــطــاره

تــتـولى مــراجـعــة الـتــقـاريــر وإبـداء
نـاسبة الرأي وتـقد التـوصيـات ا
وترك سـلـطة اتـخاذ الـقـرار النـهائي
لالدارة  كــذلك احلـال فـي أمـريــكـا :
ادة ( (502من نظام حيث أجازت ا
ترتيب الوظائف لسنة  1949تقد
الـــشــكـــاوى والــتــظـــلــمـــات من قــبل
وظـفـ حول تـقـارير تـقـييم األداء ا
ـوظـفـ فـضالً عن حق إلى ديـوان ا
مــطـالـبــة الـهــيـئـة احلــكـومــيـة الـتي
ـراجــعـة ــوظف  يــنـتــسب إلـيــهـا ا
الـتـقـيـيم ورفع اجلـور عـنه  أمـا في
ــشـرع قـد رسم طـريق مـصـر : فـإن ا
خــاص لــلــتــظــلم من خالل تــشــكــيل
(جلنة للتـظلمات) بقـرار من السلطة
اخملـــتـــصـــة تـــتـــكـــون من ثالثـــة من
شـاغلي الـوظـائف الـقيـاديـة وعـضو
تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن
شرع مدة التظلم وجدت كما حدد ا
بـ ( (15خـمــسـة عــشـر يــومـاً وحـدد
مدة البت بالتظـلم من قبل اللجنة بـ

    إن من أهـم ضــمــانـــات الــتـــقــيــيم
وضوعي والـشفافيـة لتقريـر تقييم ا
االداء الـوظـيفي امـكـانـيـة االعـتراض
ـــــوظف عــــمـــــا ورد فــــيـه من قـــــبل ا
اخلــاضع لــلــتــقــيـيـم  حـيـث يـســمح
عـنـصـر الــشـفـافـيـة وعالنـيـة االطالع
عـلى الـتـقـيـيم لـلـمـوظف بـاالعـتراض
عما ورد فيه إذا ما شـعر أن حيفاً أو
ظــــلــــمــــاً حلـق به وأهــــدر جــــهــــوده
بذولة أو إذا كان التقييم احلقيقية ا
ــوضــوعــيـة ــعــايــيــر ا بــعــيــداً عن ا
طلوبة في عملية التقييم واحليدة ا
ــشــرع طــريــقــاً فــفـي فــرنــســا رسم ا
خاصاً للتظلم من تـقارير التقييم من
ـه أمــام جلــنـــة خــاصــة خالل تـــقــد
تشكل لهذا الغـرض تسمى بـ اللجان
تـعادلة) حيث تسـاوية (ا اإلدارية ا
ــــــرســــــوم ( (40-97في /20 نـص ا
يــنــايـر/ 1970عــلى تــشــكــيل جلــان
إداريـــة تــتــضـــمن عــدد مـــتــســاوٍ من
ــثــلي االدارة ــوظــفــ و ــثــلـي ا

يذهب رأي آخر إلى تقرير الكفاءة ال
يعـد نهائـياً إال بـعد الفـصل بالـتظلم
مـن قــبل اجلــهــة اخملــتــصــة بــنــظــر
الــتــظــلم فــإذا فـصـل فـيـه بـالــرفض
أصــبح قــراراً إداريـاً نــهـائــيــاً قـابالً
لــلــطــعن فــيه بــااللـغــاء  وال شك أن
اجتاه مجلس الدولة في العراق هو
عـدم قـبول الـطـعن أمـام مـحـاكـمة إال
إذا كـان الـقــرار الـطـعـ قـرار إداري
نهائي وإال يتم رد الـدعوى  فالقرار
اإلداري الـقــابل لـلـطــعن هـو كل قـرار
إداري نهائي صادر عن سلطة إدارية
ومـنـتج الثــر قـانـوني   وهـذا أيـضـاً
هـو اجتـاه احملـكـمـة اإلداريـة الـعـلـيـا
رقم في قـرار لـهـا صـدر في الـطعـن ا
(/136/137قــــــــــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــــــــاء
/تــمـيــيـز/ (2014في /5/4 مـوظــفـ
  2015إذ جاء فـيه (... ولدى اطالع
احملـكـمة اإلداريـة الـعـلـيـا عـلى األمر
ـــذكــور وجـــدت احملــكـــمــة ان هــذا ا
الكـتاب ال يـرقى إلى مسـتوى الـقرار
اإلداري الـنهـائي الـقابـل للـطـعن فيه
ـوظـفـ .... أمـام مـحـكــمـة قـضـاء ا
فلم يـرتب هـذا الكـتـاب أثراً قـانونـياً
ـركـز الـقـانوني حـال ومـباشـراً في ا
ــا يــجـعــله غــيــر صـالح لــلــمـدعي 
لــلــطـعـن فـيـه أمـام مــحــكـمــة قــضـاء
ــوظــفــ كـونــهــا مــحـكــمــة الــغـاء ا
وبالـتالي فـإنهـا تخـتص بالـنظر في
تعـلقة القرارات اإلداريـة النـهائيـة ا
...)  إذ إن من ـــوظـــفـــ بـــشـــؤون ا
الـشــروط الـقـانـونـيــة لـقـبـول دعـوى
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نشر في العدد  /290ايلول/  2017من جـريــدة (تـخـطـيـط اليوم) التي تصدرها وزارة
الـتخـطيط الـعراقـيـة  خبـراً في الصـفحـة االخـيرة  عن اجـتمـاع عـقد في وزارة الـتخـطيط
بـحضـور السـيد وكيـل وزارة التخـطيط لـلشـؤون الفـنيـة (الدكـتور مـاهر حـماد) ومـدير عام
ـسـتـفـيـدة وهي وزارة الـداخـلـية ـثـلي اجلـهـات ا الـتـعـاون الـدولي (الـست عـايـدة عطـو) و
ووزارة الـعمـل والشـؤون االجـتمـاعيـة ووزارة الـعدل ومـجـلس القـضـاء االعلـى  وبحـضور
شروع (تـعزيز كـفاءة ومصـداقية الـعدالة اجلـنائية ديـر االداري  ـثل االحتاد االوربي وا
ـوضوع (كفـاءة ومصـداقية الـعدالة وتعـزيز دولة الـقانـون في العراق) وبـقدر تعـلق االمر 

اجلنائية) البد من ايضاح احلقائق التالية :- 
اوالً // ان مـختلف دول الـعالم كانت ومـازالت تعاني من مـشاكل معـقدة في نظـام العدالة

شاكل : اجلنائية ... ومن اهم تلك ا
ودعون في السجون .   •كثرة احملكوم ا

•احملاكمات التي تستغرق زمناً طويالً . 
ـتـهـمـ حلـ حـسم الـدعـوى  اي عـدم اطالق الـسراح •التـوسع فـي استـمـرار تـوقـيف ا

بكفالة . 
وقوف وللسجناء . عاملة القاسية للمتهم ا ا

دخوالت اوسع فئات اجملتمع . •ارتفاع اجور احملام بالنسبة 
•ضعف الوعي اجلماهيري بالقوان اجلنائية .

•النقص في عدد القضاة . 
•حتمل الشرطـة أعباء التحقيق في اجلرائم على حساب واجبهم االصلي في منع اجلرائم

 .
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•هروب موقوف او محكوم من السجون . 
ـتهـم •اخلـلل في ضـوابط التـشـريع بوسـائل االعالم عن اجلـرائم قبل انـتـهاء مـحـاكمـة ا

بارتكابها . 
•كثرة التشريعات اجلزائية وتعديالتها . 

•تخلف برامج اصالح احملكوم عن مراعاة احلد االدنى للمعاملة االنسانية . 
•عدم العناية ببرامج الرعاية الالحقة للمحكوم السابق . 

ـة ومعـاملة ـنع اجلر تـحدة  ـشاركـ في مؤتـمر اال ا ـشاكل هي الـتي دفعت ا وهذه ا
وضوع الثاني في جدول اعمالهم ذنب الذي عقد في جنيف سنة  1975واثناء بحث ا ا
عن (التـشريع اجلـنائي واالجـراءات القـضـائيـة واالشكـال االخرى لـلضـبط االجتـماعي في

ة) الى العناية اخلاصة بـ :-  مجال منع اجلر
•تقييم نظام العدالة اجلنائية في العالم . 

ة .  •دور نظام العدالة اجلنائية في منع اجلر
وأكدوا في توصياتهم على اهمية :- 

•اصالح القانون اجلنائي . 
•االصالحات في االجراءات اجلنائية.

•اعتماد االشكال غير القضائية للضبط االجتماعي. 
ذكور  بهذا اخلصوص :-  ؤتمر ا ومن اهم التوصيات التي صدرت عن ا

ة لـذلك يجب االهـتمـام بتـدعيم الـعمل •الـعدالـة االجتـماعـية هـي افضل وسـائل منع اجلـر
االجتماعي .  

 •البـد ان جتاهـد كل الدول بـاستـمرار العـادة تقـييم نظـم العدالـة اجلنـائيـة فيـها وبـخاصة
ؤسـسات الـتي لم تكـن اصيـلة بـطبـيعتـها او اصـبحـت غيـر صاحلة وال احالل الـقوانـ وا

تتماشى مع الزمن . 
ـارسة االجراءات عـني اثـناء   •مراعـاة حقـوق االنسان واحلـريات االسـاسية لالفـراد ا

اجلنائية والتنفيذ العقابي .
ذنب . ة ورعاية ا  •تشجيع مشاركة اجملتمع في تعزيز برامج منع اجلر

•دمج السياسة اجلنائية بالسياسة االجتماعية العامة لكل دولة .
•التوسع في البحوث اجلنائية ذات الصلة بالسياسة االجتماعية العامة لكل دولة .

ة واسـلوب عـمل النـظام •الـتوسع في الـبحـوث اجلنـائيـة ذات الـصلـة بسـياسـة منع اجلـر
القضائي وبرامج اجملتمع احمللي في الضبط االجتماعي .

ناسب الشكال الضبط االجتماعي غير اجلنائية . •اعطاء االهتمام ا
ـنظمة ((للـمزيد راجع العدد السادس /  1977في اجمللة الـعربية للـدفاع االجتماعي  –ا
ة  –جامعة الدول العربية  –الصفحة  / 285البند العربية للدفاع االجتماعي ضد اجلر

21)) .
ثـانـيـاً // في سـنة  1976اعـتـنت مـجلـة (الـعـدالـة) الي تـصـدرها وزارة الـعـدل الـعـراقـية
بـدعـوة عدد من الـقـانـوي الـبـارزين لـتبـادل الـراي بـشان قـضـيـة (السـيـاسة اجلـنـائـية في
الـقطر العـراقي) .. وفي تلك النـدوة العلمـية طرحت افـكار ومقتـرحات بنـاءة في الوقاية من
ـتـهمـ ومـحـاكـمتـهم .. وفي الـتـنـفـيذ االجـرام وفي الـتـحري عـن اجلرائم والـتـحـقـيق مع ا
العقابي للـمداني بهدف اعادة تربيتهم واصالحهـم وفي تنفيذ برامج الرعاية الالحقة لهم
بـعد انتهـاء محكوميـتهم .وقد نشرت وقـائع تلك الندوة في الـعدد الرابع / السنـة الثانية /

 1976على الصفحات من  1083الى . 1116
ثـالـثاً // قـانـون اصالح الـنـظـام الـقانـوني رقم  35لـسـنة  1977الـذي نـشـر في جـريدة
رقم  2576في /14اذار/ 1977الـذي مازال نافذاً  كان (الوقـائع العراقيـة ) بعددها ا
وسـيبـقى مرجـعاً مهـماً في اصالح الـتشـريعـات العـراقيـة  ومنهـا التـشريـعات اجلـزائية 
وتطوير عموم الـسياسة اجلنائـية  واإلرتقاء باليـات حتقيق العدالة اجلـنائية .. حيث تناول

في (الفصل الرابع ) في (القسم الثاني) موضوع (التشريعات اجلزائية) ببندين هما :-
نطلقات االساسية واالهداف العامة . البند االول // اسس السياسة اجلزائية  ا

البند الثاني // اسس التشريعات اجلزائية وهي قانون العقوبات وقانون االجراءات 
 اجلزائية واالدعاء العام .
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عاجلات الواردة فيه جديرة بالعناية  وما زالت اغلب ا
رابـعاً // كان موضـوع تطويـر نظم العدالـة اجلنائـية في العراق  مـحل اهتمـامنا في عدد

من دراسات سابقة منشورة لنا على نطاق واسع مازالت جديرة بالعناية بها :-
ـتـهمـ بـبـعض اجلـرائم بـكـفـالـة  مـراعاة •اعـادة الـنـظـر في قـرارات مـنع اطالق سـراح ا
حلـقيـقـة وجود مـتهـمـ ابريـاء وان اطالق سراحـهم بـكفـالة اليـؤدي الى هـروبهم وال يـضر

بسير التحقيق . 
 •اعادة النظر في منهج تشديد العقوبات لثبوت عدم جدواه في منع اجلرائم .
شروعية في االجراءات اجلنائية . •زيادة فاعلية دور االدعاء العام في مراقبة ا

•توسيع دور الشـرطة في منع اجلرائم وتقليـصه في مجال التحقيق في اجلرائم .•العناية
ؤسسات االصالح االجتماعي ودوائر الرعاية الالحقة . االكبر 

وظف حدود واجبات وظـيفتهم واجلرائم اخمللة بسير •احلزم في مواجهـة جرائم جتاوز ا
العدالة .

•تكثيف جهود وسـائل االعالم بالتوعية القانـونية عموماً وبالتشـريعات اجلزائية خصوصاً
.

•حـصر فـرض الـعـقـوبات الـسـالـبـة للـحـريـة  ومـصادرة االمـوال بـاجلـهات الـقـضـائـية مع
مراعاة اهمية دعم سلطات اجلهات الكمركية في مكافحة جرائم التهريب .

هنية في معاجلة الية وا نح صالحيات قضائية للسلطات االدارية وا •استمرار التـوسع 
ـاليـة او الـعقـوبـات االنضـاطـية غـير اجلـنح الـبسـيـطة واخملـالـفات بـحـدود فرض الـغرامـة ا

السالبة للحرية فقط .
•اجـازة الـطعن امـام مـحـكـمة الـتـمـييـز بـجـميع االحـكـام الـتي تصـدر عن مـخـتـلف احملاكم
اخلاصة اواللجـان او الهيئات اخملولـة صالحية اصدار عقوبـات بقرارات قطعية • تشكيل
جلنة في وزارة العدل تـسمى (جلنة ترشـيق التشريعـات النافذة ) تتـلقى وتدرس ما ترفعه
ـرتـبـطــة بـوزارة من مالحـظـات عن الـيـهـا (هـيـئــات الـراي) في الـوزارات واجلـهـات غــيـر ا
عنية  التي تتطلب الغاءً اوتعديالً تطويرياً . التشريعات ذات العالقة بالوزارة واجلهات ا
فردات منهاج دراسة ( القانون اجلنائي) في اجلامعات العراقية وبخاصة •اعادة النظر 

-:
ـصلـحة العـامة) ضـمن دراسة (قـانون العـقوبات) ـضرة با •االهتـمام بتـدريس (اجلرائم ا

في كليات القانون .
ـالــيـة  •تـدريس مــوضــوع (اجلـرائم االجــتـمــاعـيــة) لـطــلـبــة عــلم االجـتــمـاع و (اجلــرائم ا
واالقـتصادية) لـطلبة كلـية (االدارة واالقتصاد ) و (قـانون العقـوبات الزراعي) لطلـبة (كـلية

اسة بأمن الـبـيئة والـصحة العامة) لطلبة (كلية الطب).  الزراعة) و (اجلرائم ا
عـونـة القـضـائيـة) لـلفـقـراء  وتطـوير االحـكـام الواردة في ـوضـوع (ا   •زيادة االهـتـمام 

دنية بشانها . رافعات ا قانون ا
•التزام السلطـات االدارية اخملولة صالحيات قضائية بضمانات العدالة اجلنائية وبخاصة
تـهم بالدفاع عن نفسه اصالة ووكالة .. وحقه في التماس االفراج او الكفالة ضمان حق ا

.. الخ .
ـاديـة لـلـقـضـاة وحـصر •الـعـنـايـة بـقـطـاع الـقـضاء الـعـراقي مـن خالل مـواصلـة الـرعـايـة ا
ا يـنـسب الى الـقضـاة من اتـهامـات او ما يـرفع  ضـدهم من شـكاوى بـ (جلـنة الـتحـقـيق 
ـفروض عـلى القـضاة واعـضاء االدعاء شـؤون القضـاء) في وزارة الـعدل  ورفع احلـظر ا
ـزيـد من ـارسـة مـهــنـة احملـامـاة ودعم جـهـاز االشـراف الـعـدلي  ـتـقـاعـدين من  الـعـام ا

ؤهلة . الكات ا ا
ا تقرر بقـانون اصول احملاكمات اجلزائية رقم  23لسنة  1971من ان •التنفـيذ الفاعل 
ـسـؤوليـ عن اجراءات الـتـحقـيق باجلـرائم وما قـضاة الـتحـقيق واحملـقـي الـعدلـي هم ا
تقرر بقانون اصالح الـنظام القانوني باهمية (السير حثيثاً في طريق االكثار من احملققي
الـعدلـيـ الـقانـونـي وتـاهـيلـهم تـمهـيـدا حلصـر الـتـحقـيق بـهم) .. وذلك لغـرض انـصراف

هام منع اجلرائم . رجال الشرطة احمللية 
قال على موقع (الزمان ) االلكتروني { تكملة ا
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ـــضــــيف وضع حــــد لـــلــــتـــراجع ا
ــوقف الــصـعب الـســريع وانــقـاذ ا
وجتنب خيبات النتائج االخيرة .

ŒdJ «Ë ¡UMO*«

ويامـل الكـرخ في تعـثر الـقاسم من
ــوقــعـه مــبــاشــرة أجـل االنــتــقـــال 
والـــتـــخــلـص من دائـــرة الــهـــبــوط
ــيــنـاء ــواجــهـة ا عــنــدمــا يـخــرج 
ومـؤكـد انه فـي اجلـاهـزيــة بـعـدمـا
فـرض الـتـعـادل عـلى الـزوراء حتى
التـتـكـرر خـيـبـة نـوروز فـيـمـا يـجـد
نافسه يناء الذي فقد كل أوجه ا ا
ـالعب الــتـي تــواجــد في جـــمــيع ا
فـيهـا قبل ان يـستـمر بـنزف نـقاطه
بـــعــقــر داره أمـــام اغــلب ضـــيــوفه
وبــاتـت فــرصــة الــبــقــاء غــايــة في
ـــدرب الـــصـــعـــوبــــة مع مـــهـــمـــة ا
اخلـامس علـي وهاب الـذي كـان قد
جنح في الـعـودة بكـربالء لـلمـمـتاز
لــكن االمــور مــخــتـلــفــة كــثــيـرا مع

يناء . ا
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تذيل ويضيف ملعب االمانة لقاء ا
سـامراء 11 والـنـجف الـسـابع 45
ويـسـعى الـضـيـوف الـعـودة بـكامل
وقف واالبـتعاد عن النـقاط لـدعم ا
زاخـو ومـطـالب بـاخـذ االمـور عـلى
مـــحــــمل اجلـــد فـي ظل تــــصـــاعـــد
ـنافـسـات في اهم اوقـات الدوري ا
بـعـدمـا أخفق الـفـريق مـرات ذهـابا
ومــؤكـد سـيـركـز عـلى تـقـد االداء
همة في طلوب ومحـاولة حسم ا ا
وقت استمرت معـاناة سامراء بعد
الـبـدايـة احملـبـطـة وفـشل من تـغـير
شاركـة قبل تذيل الـترتيب مسـار ا

ÊU e « ≠œ«bG

ركز األول في ختام مـنافسات الدوري العراقي للبطولة فئة توج نـادي غاز اجلنوب لكرة الطائرة با
بارات احلاسمت عن فوز الشباب فيما حل نادي اجليش ثانياً ثم الشرطة ثالثاً .وأسفرت نتائج ا
نـادي غـاز اجلـنـوب عـلى اجلـيش بـثالثـة أشـواط دون مقـابل بـواقع (31-29) (25-23) (25-18)
ركزين الثالث ليتوج باللقب بعد هذا الفوز تاركاً مركز الوصيف لفريق اجليش. وفي مباراة حتديد ا
والـرابع حقق نادي الشرطـة فوزاً مستـحقاً على احلبـانية بثالثـة أشواط دون مقابل بواقع (25-23)
ـركـز الـرابع للـحـبـانـيـة . وضيـفت قـاعـة الـشعب ـركـز الـثـالث تاركـاً ا (21-25) (16-25) لـيحـتل ا

غلقة لأللعاب الرياضية مباراتي احلسم اخلتامية للبطولة . ا
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حضر األمـ العـام لالحتاد الدولي
لــــلـــقـــوس والـــســـهم ســـويـــســـري
اجلـنــســيـة تــوم ديــلن مــنـافــسـات
الــيــوم الــثــالـث من بــطــولــة آســيــا
باللـعبة لـلرجال والنـساء لفـعاليتي
ــركـب والــقــوس احملـدب الــقــوس ا
والــــتي تــــتـــواصـل أحـــداثــــهـــا في
ـشـاركـة مـحـافـظــة الـسـلـيـمــانـيـة 
سبعـة عشر منـتخباً وتسـتمر حتى
الــــثــــاني عــــشــــر مـن شــــهــــر آيـــار
اجلـــاري.و أبـــدى ديـــلـن إمـــتـــنـــانه
حلـفـاوة االسـتـقـبـال من قـبل إحتـاد
ــثالً الـقــوس والــســهم الــعــراقي 
ـشـهداني بـرئـيـسه سـعد مـحـمـود ا
نظمة للبطولة. فضالً عن اللجنة ا
وعــبــر ديـلـن عن سـروره بــحــضـور
بـــطـــولـــة آســـيـــا مــؤكـــداً ان حـــجم
شاركة سيلقي بظالله على اللعبة ا
قاريّـاً وسيـكون لـها مـردود إيجابي
واضح على مـنافسـات الالعب في

البطولة.
 وفيـمـا يخص
نــــــــــــتــــــــــــائـج
الـبطـولـة فـقد
أكـــــــد نــــــــائب
رئيس االحتاد
الــــــــــعــــــــــراقـي
للقوس والسهم
الــســيــد مــحــمــد
فــــــــــــيــــــــــــاض ان
مـنافـسـات الـفرقي
لــلـرجـال بـفــعـالـيـة
الـــــقــــوس احملــــدب
70مـــتـــراً أســـفــرت
عن تـأهل منـتـخبي
الهـنـد وبـنغالديش
ـــــــــــبـــــــــــاراة الـى ا

الــــنــــهــــائــــيــــة فــــيــــمـــا
سـيـتـنافـس منـتـخـبـا إيران و
أوزبــكــســتــان عــلى الــوســام
النحاسي كما تـأهل منتخبا

الهـند وبنـغالديش أيضاً الى الـلقاء
اخلــتــامي فـي مــنــافــســات الــفــرقي
ـركب لـلــرجــال بـفــعـالــيــة الـقــوس ا
50مـتـراً فـيـمـا سـيـتـنـافس مـنـتـخـبا
الـكويت وكـازاخسـتـان على الـوسام
الــــنــــحـــاسـي.وأضـــاف فــــيـــاض ان
مـنـافسـات الـفرقي لـلـنسـاء لـفعـالـية
القوس احملدب 70 متراً أسفرت عن
تـأهل مـنـتـخـبي الـهـنـد وبـنـغالديش
ــبــاراة الـــنــهــائـــيــة بــيـــنــمــا الـى ا
سـيــتــواجه مـنــتـخــبـا أوزبــكـســتـان
ـــــركــــز وكـــــازاخـــــســـــتـــــان عـــــلـى ا

الثـالث.وأشار فـياض الى ان
مـــنـــتـــخـــبي الـــهـــنــد
وكـازاخــسـتـان تـأهال
الى الـلـقـاء اخلـتـامي
في منـافـسات الـفرقي
لــلـــنــســاء لــفـــعــالــيــة
ــــــــركب الــــــــقـــــــوس ا
50مــــــتـــــرا فـــــيـــــمـــــا
ســيـتــنـافس مــنـتــخـبـا
الــــعـــراق وبـــنـــغالديش
عـــــــــــلـى الـــــــــــوســــــــــام
الـــــنــــحـــــاسي.وتـــــابع
فياض حديثه بالقول
ان مـــــنــــافـــــســــات
الزوجي اخملتلط
لـــفــــعـــالــــيـــة

القوس

ـركب أسـفـرت عن تـأهل مـنـتـخبي ا
الهـند وكـازاخسـتان عـلى ان جتمع
ــركــزين الــثـالـث والـرابع مــبــاراة ا
مـنتـخب الـعراق ونـظيـره الـبنـغالي
مـبــيـنـاً ان مــنـتـخــبي أوزبـكــسـتـان
ـباراة اخلتامية والهند تأهال الى ا
نافسـات الزوجي اخملتلط لـفعالية
الــقــوس احملــدب فــيــمــا ســيــلــعب
مـنـتـخـبـا إيران وكـازاخـسـتـان لـقاء
ــــــركــــــزيـن الــــــثــــــالث حتـــــــديــــــد ا
والــــرابع.وخـــتـم فـــيـــاض حــــديـــثه
بالـقول ان لـقاءات األدوار الـنهـائية
ــــنـــافــــســـات الــــفـــرقـي والـــزوجي
اخملـــــــــــتـــــــلط والـــــــفـــــــردي
لــفـــــــعــالــيــتي الــــــقـوس
ــــــــركـب والــــــــقـــــــــــوس ا
راسم احملدب باالضـافة 
التتويج واحلفل اخلتامي
لــلـبـطـولــة مـسـاء الـيـوم
األربـعـاء في فـنـدق
هاي كريست.

هــــــــــو كــــــالم ال اســـــــــــــاس لـه من
الصحة .

وقال الـعميـدي في تصـريح صحفي
إن احتـاد الـلـعبـة لم يـتـخـذ اي قرار
بـخـصـوص آلـيـة اشـراك احملـتـرف
ـــمــــتـــاز فـي مـــبــــاريـــات الــــدوري ا
للمـوسم القادم  مـبينـا ان االهتمام
نتخب ينصب حاليا على مشاركة ا
الـوطـني في الـتـصـفـيـات االسـيـوية
ـنتخب سيـكون هنالك وبعد عودة ا
ـثـلي اجـتــمـاع بـ االحتـاد وبـ 
األنــديــة وســـيــتم من خالله اصــدار
الــــتـــعــــلـــيــــمــــات األولـــيــــة وطـــرح
الحظـات من قـبل األنديـة وبعـدها ا
يــتم اتـــخــاذ الــقــرارات الــنــهــائــيــة

قبل. بخصوص الدوري ا
نتخب الوطني و ذكر العميدي ان ا
سيـسافـر نهايـة الشـهر الى رام الله
لـلمـشـاركة في تـصفـيـات اسيـا على

بي بكرة القدم نتخب االو ا
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الـعـاصـمـة بـغـداد وذلك اسـتـعـداداً
قبلة. لالستحقاقات اخلارجية ا

كـتب االعالمي لـلجـنة وقـال مديـر ا
بية الوطنية العراقية هشام البارا

الـسـلــمـان في تـصـريح صـحـفي إن
ـعـسـكر الـتـدريـبي أقـيم لـلـمدة من ا
ـاضي ويسـتمـر لغـاية 25 نيـسان ا
15 آيـــــار اجلــــــاري اســـــتــــــعـــــداداً
ؤهلة للمشاركـة في بطولة تايـلند ا
الى بـطــولــة الـعــالم الــتي تــقـام في
االمـارات وكـذلك الـدورة االسـيـــويـة

قبلة في الص . ا
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ـنتخب يضم وأضاف السـلمان ان ا
كل من الـالعــــبـــ عـالء عــــلك العب
مــيـســان وعالء احـســان العب بـابل
ومــــصـــطــــفى ســــالم العـب ذي قـــار

وحس عبد عون العب ذي قار.
وعـــلـى صـــعـــيـــد اخـــر أكـــد رئـــيس
ـــركــزي لـــكــرة االحتـــاد الــعـــراقي ا
السلة حـس العمـيدي أن ما اشيع
حـول اشراك مـحـترفـ اثـن داخل
قبل ـوسم ا السـاحة في مبـاريات ا

العب منتخب بنغالدش
للقوس والسهم
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وسم من حق االحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم ان يـفرض ابتـداءاً من ا
ـقـبل  نـظـام دوري احملــتـرفـ في بـطـولـة دوري انـديـة الــريـاضي ا
ـمـتـازة عـلى كل االنـديـة دون اسـتـثـنـاء  أو اي تـاجـيل .. الـدرجـة ا
ــعـارضــون لــلـنــظــام الـذي يــدافع عــنه بــقـوة االحتــاد االســيـوي  ا
يـعـتقـدون ان انديـتـنا غـير مـسـتعـدة لتـطـبيق هـذا النـظـام  كونـها ال
ـالـيـة  وحتـمي حـقـوق الالعـب تـرتـبط بـشـركـات تـرعى شـؤونـهـا ا

دربـ وكل العـاملـ في الـنادي بـصفـات ادارية وغـير ادارية .. وا
وانا ال انـفي هذه احلقـيقـة ولكن التـساؤل الـقائم منـذ عدة مواسم 
وسم هـو متى تـستـعد االنـدية لـلتـعامل مع نـظام احملـترفـ .. في ا
ـوسم الذي يـليه .. االجـابة غـير مـتوفـرة تمـاما .. بـعد الـقادم  او ا
سـتعدة لتطبيق كل لـوائح نظام التراخيص  هي التي االندية غير ا
ـدربـ  ــواسم الـسـابــقـة عــلى حـقــوق الالعـبــ وا جتـاوزت في ا
وضــربت عــرض احلــائط كـل الــثــوابت الــريــاضــيــة من جــهــة عــدم
احلـرص عـلى اعداد فـني واداري جـيـد لفـرقـهـا للـمـوسم الـرياضي
بذريعـة قصر الـيد .. وتعّـكز بعض االداريـ على ماضـيهم اجلميل
يزين  والـبعض االخر استـغل عالقاته بعدد من كالعب دولـي 
مـراكز الـقـوى غيـر الريـاضـية  لـلتـسـلط على الـريـاضيـ  وهضم
ستعـدة ترغب باستـمرار (الفوضى) حقوقـهم علنا .. االنـدية غيـر ا
ـســاءلــة غـيــر مــوجــودة  واالحتـاد غــيــر مـســتــعـد االداريــة  الن ا
درب السباب لالصطدام باي ناد مـتجاوز على حقوق الالعـب وا

يطول الكالم عنها .
 دوري يدعمه نظام احملترفـ يعني ان ادارة النادي يجب ان تودع
شارك في طلوب لـتغطيـة نفقات فـريق النادي ا الي ا بلـغ ا كامل ا
ـمتازة  في مصرف يعترف به االحتاد بطولة دوري اندية الدرجة ا
.. وهـنـا سـتـكـون ادارة الـنـادي مـحـتــرفـة عـلى نـحـو آلي  ويـهـيـمن
الـقـانون  في هـذه احلـالـة  على كـل صغـيـرة وكبـيـرة في الـنادي 
وحقـوق اجلمـيع مصـانة ..اين الـضرر من كل هـذا الضبط االداري
..ثم ان االسـتـقـرار االداري ارتـبـاطه عـضـوي بـاالسـتـقـرار الفـني 
فـلـماذا يـطـالب الـبعض بـتـأجـيل تطـبـيق نـظام دوري احملـتـرف  او

تطبيقه على مراحل  بل وحتى عدم تطبيقه إن أمكن .
نح كل ذي حق حقه  ومساحة التفاؤل بسـيادة نظام اداري يكفل 
العـبـاً كان ام مـدربـاً أتسـعت بـشـمول دوري الـدرجـة االولى ايـضا
وسم الـريـاضي  إذ يـوفر بـتـطبـيق نـظـام احملـترفـ  ابـتـداءاً من ا
ـدربـ  في اداء الـنـظـام في حــال تـطـبـيــقه  الـفـرصـة لالعــبـ وا
مهامهم في مناخ رياضي يسيطر عليه القانون  ويغلق الباب بوجه
االدارات الثقـيلة الظل الـتي جثمت لعـقود على صدور الـرياضي 
ــواهب من فــرصـة االســتـمــرار في الــلـعب  ومـنــعت الــعـديــد من ا
وحرمتهم من حقوقهم  وبدًدت مليارات الدنانير  وابرمت عشرات

ان لم نقل مئات العقود في غرف مظلمة .
عـامـلة االداري الـذي يـعمل انـا اتضـامن وبـقـوة مع الرأي الـقـائل 
ـدرب الـذي ال يـسـمح له في الـنــادي او االحتـاد الـريـاضي  مـثـل ا
بالـعمل اال بـعد حـصوله عـلى شهـادات تدريبـية اسـيويـة  رغم انها
ليست عالمـة اجلودة الفـنية الكـاملة  الن عـدد حامليـها في العراق
ـرن  اجلـزء االكـبـر غيـر مـؤهـل لـقـيادة ارتـفع الى اكـثـر من الـف 

فريق شعبي .
 نـعـم ..نـعم لــتــطـبــيق كل لــوائح االحــتـراف االداري عــلى انــديـتــنـا
الرياضية .. و ال بأس ان يتــــقلص عدد االندية الى (16) او (14)
ـمــتـاز  في مـقــــــابل ان تـكـون في الـدوري ا
ــدربــ حــقـــــــوق وكــرامــة الـالعــــــبـــ وا
مــحـــفـــوظــة  ونـــطـــرد الى االبــد االدارات
ـــتـــجـــاوزة عــــلى حـــــــقـــوق ـــة ا الـــظـــــــــا

الرياضية .
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سيـكون مـلعب العـمارة عـلى موعد
مـع اهم مـبـاريـات افـتـتـاح اجلـولـة
ـــمــــتـــاز الـــيـــوم 31 مـن الـــدوري ا
االربــــعــــاء بـــ اصــــحـــاب االرض
ستحوذ على والضيف الثقـيل و ا
الصـدارة من مدة الـشرطة 76الذي
سـيواجه مـهمـة لم تـكن سهـلة رغم
ـعــنـويــة الـتي احلــالـة الــفـنــيــة وا
عـليـها وتـواصله مع الـنتـائج التي
قربته كثـيرا من حسم لقب الدوري
لكنه يدرك أن الفوز وحصد النقاط
الــثالث ســيــدعم جــهــوده حتـقــيق
وسم االول من جانبه الزال هدف ا
نـفط مـيـسـان يــعـاني مـنـذ خـمـسـة
ادوار بخسارة واربع تعادالت لكن
االمور تـختلف الـيوم عنـدما يدخل
مـــدعــومــا بــظــروف الـــلــعب حــيث
عـامـلي االرض واجلـمـهـور وحـافـز
الـنـتيـجة الـتي يـريد فـيـها اخـتزال
نـتـائج مـبـاريـات عـقـر الـدار كـامـلة
واكثر ما تـشكل مالعب احملافظات
الـــتــــحــــدي احلـــقــــيـــقـي لـــلــــفـــرق
اجلــمــاهـيــريــة كـمــا تــظـهــر رغــبـة
اصحاب االرض ثاني عشر 36 في

وقع . الدفاع عن ا
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ويــلـتـقي اجلـيـران الـقـاسم سـادس
عشر30 والديـوانيةثـامن عشر 25
وكل الـدالئل تـشـيــر الى رغـبـتـهـمـا
سـويـة في حتـقـيق الـفـوز السـعاف
االمور امام ثـماني جوالت حـاسمة
مـتبـقـية عـلى نهـايـة البـطولـة التي
الزال الــــفـــشل يـالزم الـــديـــوانـــيـــة
ــهـدد بــالـهــبــوط فـيــمـا يــسـعى وا

من فترة وبات االقرب لـلهبوط منه
لـلبـقاء بـعد خـسارة21مبـاراة تـعد

اكثر من مجموع مرحلة كاملة .
fOL)« U —U

وجتــــــري غــــــد اخلـــــمــــــيـس ثالث
ـتـالق مـواجـهـات عـنـدمــا يـنـتـقل ا
النـفط السادس  49 للبـصرة وكله
امل في الــعــودة بـالــنــقــاط الـثالث
تميز في معوال على اداء االعب ا
االدوار الثالثة االخـيرة واحلصول
عـلى جمـيع نـقاطـها بـالـتفـوق على
الــطالب والــكـهــربــاء واربــيل وفي
وضع مــســتـقــر فــنــيـا وفـي افـضل
أحواله واجلاهزية للمواجهة التي
ــــضـــيف في يــــامل من خـاللـــهـــا ا
تــدارك خــســارتـي الــزوراء وزاخـو
ـر في والـتــراجع لـلـثـالث عـشـر و
فترة انحسار و يسعى لتعويضها
عـبر ظـروف الـلقـاء لكـنـها ال تـشكل

صعوبات للنفط.
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ويــامل اربـيل مـصــاحلـة جـمـهـوره
ومـداواة جــراحه بــفـقــدان مــوقـعه
بسبب السقـوط أمام زاخو والنفط
وتبدو مهـمة الغد األصعب في ظل
الـــوضـع الــذي عـــلـــيه الـــضـــيــوف
والسعي خلطف مواقع الطالب في
ــرحــلـة األولى تــكـريـس نـتــيــجـة ا
بالـثالثية الـنظـيفة  ويـامل انصار
الـــزوراء ان يــدخل فـــريــقـــهم امــام
تـكامل من أجل زاخو بـالتـشكـيل ا
ـنتـظرة لـتدارك حتـقيق الـنتـيـجة ا
مـالحقـة الـنـفط عـلى بـعـد نـقـطـت
في مهمة ليست سهلة بعد صحوة
زاخــو وحتــقـيق الــفــوز في ديـربي

كــــانت غـــالـــيـــة الصـــحـــاب االرض
اضـــيـــفـت الى الـــعـــشـــر من ثـالثــة
انتصارات وتـعادل في افـــــــضل
فـتـرة لالمـانـة والـتـقـــــــــدم لـلـثالث
عـــشـــر 35 فــــيـــمـــا بـــقي اجلـــويـــة
رابـــعـــا 52 وســـيـــلــــعب مـــبـــاراته
ــؤجــلـــة الــثــانــيـــة امــام الــغــر ا
الـــشـــرطـــة في الـــســابـع عــشـــر من

الشهر احلالي.

اسـتـمـر يـلـعب الـلـقـاء بـتـهـديـد من
اصـــــحــــاب االرص لـــــوال بـــــراعــــة
احلارس مـحمـد كر في الـتصدي
شـكلة ان ـضيـفة لـكن ا حملاوالت ا
العــبي االمــانــة لم يــتــعــامــلــوا مع
رتدة اللمسة األخـيرة مع الكرات ا
وفــرص اخـر الـوقت بــعـدمـا انـدفع
اجلـويـة مـهـاجـمـا لـكن دون جدوى
قـبل خـروج كل مـنـهـمـا بـنـقـــــــــطة

اإلقـلـيم عــلى اربـيل وبـعــدهـا عـلى
ـــوقع نـــفط الــــبـــصـــرة ويـــطــــمح 

النجف. 
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وسـقط اجلــويـة بــفخ الـتــعـادل مع
مضـيفه االمـانة في مـباراة مـؤجلة
من االسـبـوع الـسـادس والـعـشرين
وسط خيبة جمهوره وتراجع امال
ـنــافـســة عـلى الــوصـافـة عــنـدمـا ا
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ــــنــــتــــخب دخـل عـــدد مـن العــــبي ا
الوطني لكرة الـسلة على الكراسي
مــعــســـكــراً تــدريــبــيــاً داخــلــيــاً في
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شعالن عـبد الـكـاظم ونائب الـرئيس
ـالـي هـادي مــهــدي حــسن واألمــ ا
مهدي وأعضـاء االحتاد حس كاظم
وزهــــيــــر شــــوكت اجلــــوائــــز عــــلى
ـــتــــوجـــة في الالعـــبــــ والـــفــــرق ا

فضـي في بـطولـة العـالم للـناشـئ
ه ورعـايـته ومـتـابـعة و وجّه بـتـكـر
ــعـــســكــرات تـــدريــبــاتـه وإدخــاله 
ا وجد فيه تدريبيـة خاصة ومكثّـفة 
ـكن ان من خــامـة ريــاضــيـة فــتـيّــة 
تتـقدم في مـنافـسات ريـاضة االجناز
الـعــالي.هـذا وقــد خـطـف يـسـر 168
كـغم ونــتـر 191 كـغـم جـامــعـاً 359
كــغـم ومــحــقــقــاً فــضــيــتي اخلــطف

واجملموع لوزن 109 كغم.
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وفي سـيـاق مـنـافـسـات الـلـعـبـة توج
ـركـز نــادي الـصـلــيخ الــريـاضي بــا
األول في الــنـتــائج الــفـرقــيـة خلــتـام
ــصـارعـة بــطـولــة أنـديــة الـعــراق بـا
احلــرة لــفـئــة حتت 17 ســنـة الــتي
ــركـزي أقــامــهــا االحتــاد الــعــراقي ا
لـلـمـصـارعـة وذلك بـعـد جمـعه 190

نقطة.
ـــركـــز الـــثــانـي نــادي هـــذا وحل بـــا
األعظمية الـرياضي بعد جمعه 190
نـقـطـة بـينـمـا جـاء نـادي الـديـوانـية

الــريــاضي ثــالـثــا بــعــد جــمـعه 182
نـقـطة وجـاء مـدرسـة سـلـمـان حسب
ركـز الثـالث مكرر الله من مـيسان بـا
بعـد جـمعه 159 نقـطـة.ووزع رئيس
ـركزي لـلمـصارعة االحتاد الـعراقي ا
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ـــبـــيــة بــارك رئـــيـس الــلـــجـــنـــة األو
الــوطــنـيــة الــعـراقــيــة رعـد حــمـودي
ـنــجـز الـكـبـيـر الــذي حـقـقه الـربـاع ا
الــعــراقي الــشـاب عــلي عــمــار يــسـر
والـــذي نــال وســـامــ فــضـــيــ في
منـافسات وزن 109 كغم في بـطولة
الـــعـــالم بـــرفع األثـــقـــال لـــلـــشـــبــاب
تـواصـلة فـعـاليـاتهـا في الـعاصـمة ا

اليونانية أثينا.
وقــال حــمــودي ان االعــداد الــسـلــيم
للـرباع الـواعد ومـتابـعته وإنـتداب
مــــدرب بــــيالروسي مــــؤخــــراً شـــكّل
ــا حــقـقه الــربـاع مــســاراً مـنــطـقــيـاً 
الــشــاب عـــلي عـــمــار يــســـر بــنـــيــله
وسامـ فضيـ في منـافسات وزنه
ببطولة العالم برفع األثقال للشباب.
ـــبـــيــة وكــان رئـــيس الـــلـــجـــنــة األو
الــوطــنــيـة الــعــراقــيـة األســتــاذ رعـد
حـمـودي إلـتـقى الـربـاع الـشـاب عـلي
عــمــار يــســر و والــده الــذي أشـرف
عــلى تــدريــبـه بــعـد نــيــلـه وســامـ
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أعـلنَ عُــضـو االحتـاد الــعـراقيّ لـكـرةِ
القدم غـا عريـبي إعادةَ اجلنـسيّة
الــعــراقــيّــة لــوالـد العـب مـنــتــخــبــنـا
ـبي مـارتن حـداد بـشـكلٍ رسـمي األو
حـــسب كــتــاب مُــديــريــة اجلــنــســيــة
الــعـامــة قــسم اجلـنــســيـة الــصـادر

بتاريخِ اليوم 2022/5/9.
وقــالَ عـريــبي: بــعــد وصـولِ حــسـام
ـبي حـداد والـد العب مُـنـتـخـبـنا األو
مارتن الى العـاصمـةِ بغداد بـاشرنا
بــــالـــعــــمـلِ احلَـــثِــــيـث مع الــــدوائـــر
ُــــخــــتــــصــــة التــــخــــاذِ اإلجـــراءات ا
الـقانـونـيّـة من أجل إعادةِ اجلـنـسـية

العراقيّة له.
وأضـافَ: اليـوم تـكلـلَ العـملُ بـإعادةِ

اجلــنـسـيّــة كـمــا جنـحـنــا بـاعــتـمـادِ
مارتـن في السِـجالتِ الـعراقـيّـة على
أن يــــــتـم إصـــــدارُ اجلــــــوازات خالل
.وتــقــدّمَ عُــضــو ــقــبــلــ الــيــومــ ا
االحتـــاد غـــا عــريـــبي بـــالــشـــكــرِ
اجلـــــزيل إلـى وزارةِ الـــــداخـــــلـــــيـــــة
ومُديريـات اجلنسـيّة العـامة التي لم
تــدخـر جـهــداً لإلسـراعِ بــإلـغــاء قـيـد
إســـقـــاط اجلـــنـــســــيـــة وإعـــادة حقّ

مكنة . اجلنسية بالسرعةِ ا
واختتمَ عُضو االحتـاد العراقيّ لكرةِ
الـقــدم غـا عـريـبي حــديـثه قـائالً:
كـمــجـلسِ إدارةِ احتـاد الــكـرة فـنـحن
نـفــرد مـسـاحـةً كـبــيـرةً من االهـتـمـامِ
ُسـاعدة لـكلِ أبنـائنا الـالعب في وا
أوروبـــا وهــنــاك مـــلــفـــات لالعــبــ

آخــريـن ســيــتم اإلعالنُ عــنــهــا بــعــد
إصدار الوثائِق بشكلٍ رسمي.

وفي سـيـاق مـنــفـصل تَـلـقى االتّـحـادُ
الــعــراقيّ لــكــرةِ الــقــدم مــوافــقــةً من
نظيره اإليراني عـلى خوضِ منتخب
بالده دون 23 عــامـــاً مــبـــاراتــ في
بغـداد ضمن اإلطـارِ الودي حتـضيراً

لبطولةِ آسيا في أوزبكستان.
…«—U  ÷u

واوضح عــريــبي: تــلـقــيــنـا مــوافــقـةَ
اجلــــــانب اإليـــــرانـي عـــــلى خـــــوضِ
مبـارات في الـعاصـمةِ بـغداد يومي
24 و 27 من شـهــر أيـار احلـالي في
ـبـاراتـان ــديـنـة الـدوليّ وا مـلـعبِ ا
بي نتـخب األو ضمن اسـتعـداداتِ ا
لــنـهــائـيـاتِ آســيـا الــتي سـتــقـام في

قبل. أوزبكستان وتنطلق الشهرَ ا
نهـاج التَحضيري وأشار في ضوءِ ا
ـديــرُ الـفـني لـلـمـنـتـخبِ الـذي قـدّمهُ ا
ــــبي مــــيــــروسالف ســــوكـــوب األو
ــبي في الــعــاصــمـةِ ســيــتــجــمعُ األو
بغـداد لـلفــــــــترة من 15 حتى الـ27
من الــشـهـرِ احلــالي قـــــــبـل الـتـوجه
بــــعــــد ذلـك إلى أوزبـــــكـــــــــــســــتــــان
لـلــمـشـاركــةِ في الـبـطـولــةِ اآلسـيـويّـة
الــتي ســتـنــطــلق في األول من شــهـر
ُــقـبـل.اجلـديــرُ بـالــذكـر أن حــزيـران ا
ـبي سـيـخـوض أولى مـنـتـخـبـنـا األو
مُـبـاريـاته في الـبـطـولـةِ أمـام شـقـيـقه
األردنـي في األول مـن حـــــزيـــــران في
اجملـموعـةِ الـثانـيـة التي تـضم أيـضاً

أستراليا والكويت.

ان يقيم معسكـرا خارجيا في تركيا
او االردن قــبل انـــطالق الــبـــطــولــة
بـعـشرة ايـام عـلى اقل تـقديـر الفـتا
ـنــتـخـب أنـهى مــعـســكـر الـى ان " ا
عـسكر داخلي دهوك وهو يـنتظم 
على قـاعة الـشعب في بـغداد بواقع
وحــدتــ تــدريــبــيــتــ صــبــاحــيـة
ومـــســائـــيــة لـــلــوصـــول الى اعــلى
مستوى اجلـاهزية قبل االسـتحقاق

رتقب. ا
وتــابـع الــعــمــيــدي ان مــنــتــخــبــنــا
الـوطني يـظـهر االن بـشكـل مخـتلف
سـتـوى الـفني ـهـارة وا من حـيث ا
وهذا ما كان واضحاً على الالعب
متاز خالل مبارياتهم في الدوري ا
ومن خـالل الــتـــدريـــبـــات وجـــمـــيع
االمـور تــسـيــر لـصــالح مـنــتـخــبـنـا
ونــطــمح لــتـحــقــيق نــتــائج طــيــبـة

ترضي اجلمهور العراقي .

الـبـطــولـة.وكـانت نـتــائج مـنـافـسـات
صـارعة الـرومـانيـة لفـئة حتت 17 ا
عـامـاً أسفـرت عن تـتـويج الـكـاظـمـية
أوالً بـــيـــنـــمـــا تـــوج فــريـق احلــدود

ركز االول لفئة حتت 23 سنة. با
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ي العـراقي صـدر له عن دار الـثـقافـة والـنـشر االكـاد
ـوت) بـالــلـغـة الـكـرديـة هـو الـكـرديـة كــتـاب (أدبـيـات ا
ــوت الــتي لم يــتم دراســة رصــيــنــة  عن مــوضــوعـــة ا
تــســلـيـط األضـواء عــلــيــهـا بــشــكل كــبــيـر خــصــوصـا

الدراسات التي تتناول األدب الكردي.
 r×K*« lOÐ—

مـــديــر فـــرع الـــهالل األحــمـــر الــعـــربي الـــســوري في
يـام الـتابـعة لـفرع الهالل السـويداء اعـلن ان فرقـة ا
قـدمت عـرضـاً يـهـدف لــلـتـوعـيـة من مـخـاطـر مـخـلـفـات

دينة. احلرب على خشبة مسرح قصر الثقافة با
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مـثلة الـسورية شـوقت  متـابعيـها لعـملهـا اجلديد (ام ا
او) وقـالت إنه سيتم عرضه خالل الصيف ويتألف من
ثمـاني حلـقات وجتـسد فيه شـخصـية أمّ تـدعى يسرى

النجار.
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دام قرابـة تسع سـنوات وذلك من
ـصـري (يـوم خالل فـيـلم الـرعب ا
13). وستـجـسد مـراد في الـعمل
ـــــرأة شـــــخـــــصـــــيــــــة "أحالم" ا
االرســـتــقـــراطــيــة و ســـيــكــون
العمل مـختلف عن غـيره لكونه
أول فـيــلم ورائي عـبــر تـقــنـيـة
3D. وبحـسب الـقائـمـون على
العـمل فـأن الفـيـلم على مـوعد
قـريب من الـعـرض وذلك بـعـد
ــدة عـــامــ أن  تـــأجــيـــله 
بـــســـبـب جـــائـــحـــة كـــورونــا
وسـيـشـارك بــالـعـمل الـعـديـد
ــصـريـة من جنـوم الــدرامـا ا
من بـيـنـهم ديـنـا الـشـربيـني
ومـــحــــمـــود عــــبـــد الــــغـــني
وغيـرهم والـعـمل من تـأليف
وإخــــراج وائل عـــبــــد الـــله.

تـشــعـر بــاالعـتــزاز والـفــخـر ال تـســتـســلم وال تـرضخ
نطق. لشروط ال تناسبك ناقش 

qL(«

فـتـرة مـنـاسـبـة لـلـمــصـاحلـة وتـرتـيب االوضـاع .حـكم
عقلك وسيطر علي نفسك .
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شاكل بـاالنحـسار تدريـجيا تـبدأ موجـة السـلبيـات وا
.اخرج للترفية عن نفسك.
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تتـعقـد األمور وتـطـرأ بلـبلـة حاذر الـقـطيـعة والـدعاوى
القانونية.رقم احلظ.8
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كــثـف حتــركــاتك وحتــالــفــاتـك واجلــا الي الــواقــعــيــة
نطق اذا اردت النجاح. وا
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يوم ـعاكـسـات الشـرسـة احـذر من اخلصـم القـوى وا
السغد االربعاء.
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فترة مـطمئنـة وترغب في لفت االنـظار بتـبديد االجواء
السلبية.رقم احلظ 2

ÊUÞd «

قـد تتـعرض لـضغوط شـديدة تـصل حلد اإلسـتفزاز .
حتقق اهدافا مهمة.
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نـاقـش بـهـدوء وثـبــات. تـشـتــد الـضـغـوط هــذه الـفـتـرة
الجتازف بسالمتك.
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إندفـاعك و تـهـورك قد يـجـعلك تـخـسـر الكـثـير. راعى
ظرفك الصحى والشخصى.
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كن حريصـا علي كل كلمة او موقف تتخذة ابحث عن
التوافق .
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تـشـعـر بـالـقـلق والـتـعب واالرهـاق .نـظم وقـتك تـفـاديـا
للتقصير او االهمال
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونة االسفل ضـمن الـدائـرة ا
كلمـة مطـلوب مـعرفـتهـا :(طبيب
انكـليزي أول مـن اكتشـف لقاح

اجلدري):
ركبات 1- من انواع تأم ا

2- معلم الصف
3- من انهار اجلنة

4- أيد ودعم
5- مدينة اردنية
6- رئيس االدارة

7- من اسماء الفضة
8- تلد الطفل

9- من انواع اخليوط

الشـاعر الـعراقي نـعته االوساط الـثقـافيـة بعـد ان غيبه
رض ـوت األحد في بـغـداد اثر مـعـاناة شـديـدة مع ا ا

واساة لعائلته. مقدم ا

الـشــاعـر الــعــراقي تـلــقى تـعــازي االوسـاط االعالمــيـة
حـافظـة البـصرة سـائلـ الله والثـقافـية  لـوفاة عـمه 

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

ـتـابعـيه عن بـدء الـعـمل بحـكـاية ـصري اعـلن  مـثل ا ا
(أعمل إيه?) من مسلسل (خا سليمان).

االثـاري الــعــراقي الــراحل وزيـر
الـثـقــافـة الـسـابـق تـقـيم له وزارة
الـثقـافة والـسيـاحة واآلثـار حفالً
تــأبـيــنـاً صـبــاح الـيــوم  األربـعـاء
قر الوزارة. على قاعة عشتار 
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التـدريـسي في قـسم االعالم بـكـلـيـة االسـراء اجلـامـعة
تلـقى تهاني زمالئه لـنيله شـهادة الدكتـوراه من جامعة
ـوسـومـة (مـسـتـويـات تـأثـير ـنـصـورة عن اطـروحـته ا ا
مواقع الـتـواصل االجـتمـاعي عـلى الـشـباب في تـعـزيز

ثقافة السلم االهلي).

ليلى علوي
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بغداد
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اع هـذا العمل عـن معنى الـكنـدوش الذي يعـتبـر كلـمة معـروفة لـدى اجملتمع أجاب صُـنَّ
عـنى وعاء تـخزين الـقمح يـحتـوي على فـتحـة في األسفـل إلستـخراج كـمية السـوري 

من احلبوب.
ُـرتقِب لألعـمال ـسلـسالت الـتي جذبت اجلـمهـور الـعربي ا ـسـلسل من ا يعـتبـر هذا ا
الفنيـة والدرامية هذا العمل من إخراج سمير حس وتأليف حسام حتس بك الذي

أظهر البيئة الشامية في الثالثينات ليصف البيئة التي عاشها شخصياً .
ن رضـا وســامـيـة اجلـزائـري و سالف ن زيـدان وأ ـسـلـسل من بــطـولـة الـفـنــان أ ا
شـهورة التي عـكست الصورة زين ومجـموعة من الـوجوه ا فـواخرجي وعبـد الفتـاح ا
ـاضي بحـبكـة دراميـة وأحداث ـلت قصص واقـعيـة من الزمن ا احلقـيقـية لـدمشق و مـثَّ
ـاضي بل ـسـلـسل عـلى عـرض أيام من ا مـشـوقـة ومشـاهـد رائـعـة لم يـقـتصـر دور ا
أحتوى على رسـالة مهمة من القائمـ على العمل و الفنانون و الـفنانات اللواتي مثلّنَ
رأة وتـضحـياتـها في دور األم والـزوجـة واحلبـيبـة وجمـيعـهن قد حَـملّنَ رسـالة حيـاة ا
ـرأة بــشـكل عــام أن ال تـبـالغ األهــتـمـام ــمـثـلــة بـشـكـل خـاص وا درامــيـة مـهــمـة إلى ا
ـســلـسل يـعـكس الـواقع فـي احلـارات الـشـامـيـة أوضح اخملـرج بــالـتـجـمـيل... وكـون ا
مـثلـون أن هذا الـعمل يـتطـلب أمـرأة على طـبيـعتـها تـماماً دون عـملـية جتـميل وبـعض ا
شرفون على هذا العمل الدرامي لم اضي وهذه التفاتة مهمة كون ا مثل نسائـنا في ا
ينسوا أن النـساء كانت التعرف عمليات التجـميل التي نعرفها اليوم ولذلك من اجلدير
أن يـقع اإلخـتيـار عـلى فنـانـات لم يسـتـخدمـن التـجـميل . كـانت تـلك رسالـة إلى جـميع
الـفـنـانـات أن اليتـأثـرن كـثـيـراً  بـالـتـجـمـيل الـزائف كـون تـأديـة بـعض
ـمـثــلـة أن تـكـون ذات وجه طــبـيـعي لـكي األدوار حتــتـاج من ا
تعطي الشـاشة وجوه مخـتلفة ولـيست متشـابهة أومتـناسخة
مـثل بعـضها الـذي ينبع من احلـقيـقة يكـون حقيـقي لذا هذا
ـسلـسل يعد نـاجحاً ومـهماً كـأي رسائل حـقيقـية تُوجه إلى ا

اجملتمع .
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دراسة حديثة تؤكد ما كنا نبهنا
له بــــأن اإلدمــــان عــــلى وســــائل
الــتــواصل االجــتــمــاعي يــســبب
االكــتــئــاب والـــقــلق واضــطــراب
و و..الـدراسـة تـنـصح بأن النـوم
الــتـــوقف عـــنـــهــا ولـــو ألســـبــوع

يحسن الصحة النفسية .
جندد الدعوة ألقسام علم النفس
واالجـــتــــمــــاع في اجلــــامــــعـــات
الـعــراقـيــة بـإجــراء دراسـات عن
هـذه الـظـاهــرة بـعـد أن زاد عـدد
ـــدمــــنــــ عــــلــــيــــهــــا.. ونــــحن ا
حـاضــرون لــلــتــعــاون الــعــلــمي.

ومـا زال سـكـنـة الـعـاصـمـة بـعـد ما
يــقـارب الــتـســعـ عــامـا من نــشـر

شكلة ذاتها. اخلبر يعانون من ا
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ـصــريـة ?لـيـلى ـمــثـلــة ا ظـهــرت ا
ـغـرب حـيث عـلوي ?بـإطاللـة من ا
حتـــضــر فـــعــالــيـــات عــرض ازيــاء
شــرقـيـة ونـشـرت صـوراً لـهـا عـلى
وســـائـل الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي
بفسـتان مزركش بالـلون االبيض
واالســـــــــــــود مـن الــــــــــــــعـالمـــــــــــــة
االيـــــطــــــالـــــيـــــة(دولـــــتــــــشي انـــــد
غابانـا)علوي الـتي بدت مستـمتعة
بوقـتها سـألت متابـعيهـا عن عطلة
نـهــايـة االسـبــوع فـردوا مـتــغـزلـ

بجمالها.
ـوسم وكــان مـســلـسل عـلــوي في ا

الـــــرمــــضـــــاني
ـاضـي (دنـيـا ا
تـــانـــيـــة) اثــار
الــــكــــثـــيــــر من
اجلــــــــــدل خـالل
عـــرض حــلـــقــته
االولـى بـــســـبب
ـــشـــاهــد احــد ا
الـــتي اعــتــبــرت
خادشـة لـلحـياء
مـــــــــــــــــا ادى الـى

تــوقـيــفه مـؤقــتـاً الى
حــ حـصــوله عـلى تــصـريح

باستكمال عرض حلقاته.
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نـشـرت جــريـدة حـبــزبـوز عــــــــــام
1934 خــــبـــرا عــــنـــوانـه (أهـــــالي
بغـــداد يستغيثون مــن الغبـــار) 
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ـمثلة الـسورية جـومانا مراد تعود ا
من جديد للسيـنما عقب غياب طويل
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قيم وسيقار الرائد فاروق هالل ا كـشف ا
في مــصــر عن ابــتــكــار مــوســيــقي جــديـد
سـيـقـود انـقالبـا في الـلـحن العـربي وذلك
خالل امــسـيـة اقـامـتـهـا له دائـرة  الـفـنـون
ــوسـيـقـيـة امـس االول االثـنـ في قـاعـة ا
الـــربـــاط بــبـــغـــداد بــحـــضـــور حـــشــد من
. ي مـوسيقي وإعالمي وأدباء وأكاد
وسـيقار قـدم اجللـسة مديـر عام الـدائرة ا
عالء مـجيد قائال(الـيوم ضيفنـا فنان كبير
ومـعلم كبـير اثرى الـساحة الـفنيـة بعطاء
مـــوســيــقي مـن خالل دعــمه لــلـــعــديــد من
الـطلبة وانا واحد مـنهم ) واضاف(نشاهد
ــركـــز الــدولي الـــيــوم فــيـــلم من انـــتــاج ا
ـوســيـقـيــة يـتـنــاول مـسـيـرة لــلـدراسـات ا
الــضــيف هالل مـع الــغـنــاء والــلــحن وعن

جـزء من أعمالهِ التي أَثرتْ الساحة الفنية
باألحلانِ والصوت واألداء احملترف ).

وقــال هالل ان (اإلبــتـكــار الـذي أعــلن عـنه
اآلن يــجــمع الــعــود بــاجلــلــو وفق دوزان
ـوسـيـقـيـة) جــديـد - ضـبط طـبـقـة اآللــة ا
مـوضـحـاً ان (هـذا اإلبتـكـار يـحـمل عـنوان
الـــعــود تــشـــيــلــو وســـيــقــود إنـــقالبــاً في
وسيقى العراقية وسيقى العربية; ألن ا ا
مـحـصورة تـلـحيـنـياً بـ ثمـان الى إثـنتي
عـشرة درجـة أما اإلختـراع األخير فـيمكن
مـن التـلـحـ واألداء عـلى واحـد وعـشرين
درجـة).ثم اسـتـعـرض سـيـرته الـشـخـصـية
ـــنــــجـــزات وصـــوالً الى بـــالــــتـــواريخ وا
إبـتكاره األخـير مؤكـداً(منذ قـرون والعود
الـــعــــربي تـــتـــفـــاوت أوتـــاره بـــ  4و?6
فــــتـــأســـسـت عـــلـــيـه مـــوشـــحـــات وأدوار

وطـــقـــاطـــيق وأغـــانٍ تــوزعـت بــ الـــريف
ـــديـــنـــة)  مـــضــيـــفـــا انه (فـي األعــوام وا
األخـيرة ظـهر لـون غنائي عـراقي تعـبيري
ولـيد بيـئته ال ينتـمي الى األلوان الغـنائية
ـوروثـة مـتـفـاعالً مع الـتـكـنـلـوجـيا الـتي ا
ـرحلـة).مـوضحـا أن(دوزان الـعود سـادت ا
ـوســيـقي هـو كــردان يـقـابـله في الــسـلم ا
الــدو والـنــوا يـقـابــله الـصــول والـدوكـاه
يـقابله الـري وعشيـران يقابـله الال ويكاه
صـول)  مـبـيـنـا انه (بـ كل وتـريـن درجة
ـساحـة الـصوتـيـة للـمـغني ثـابـتة حتـدد ا
صـــعــــوداً وهـــبـــوطـــاً أي قـــرار وجـــواب
إعــتــمــاداً عــلى الــتــكــوين الــبــايـلــوجي –
احلــيــوي حلـنــجــرة اإلنـســان ســواء أكـان
).مــــضـــيـــفــــا انه (من هـــذا أنــــثى أم ذكـــراً
ـتـغـيـرات الـذوقـيـة تـكـونت ـنـظـور في ا ا
ـبتـكر لإلنـقالبيـة اللـحنـية في لـدي فكـرة ا
ـاذج سـجلت وأخـرى مؤرشـفة.وأسـميت
اآللــة اجلـديـدة ودوزانـهــا الـعـود تــشـلـلـو
الــقـائـم عـلى أوتــار تـنــاسب قـرار الــدرجـة

الصوتية).
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ـطرب كرم ثامر بعضاً من أغنيات وأدى ا
ـا أشار إلـيه في احملاضرة هالل تـطبـيقاً 
عـن إنـقالب مـوسـيـقي في الـلـحن الـعـربي.
كـمـا ادى هالل اغـنـيـة تعـالـيـلي رغم عـمره
ـطرب بـعدهـا غنى ا الـسادس والـثمـانون 
لـيـعـقب هـالل ( هذا الـشـاب ثـامـر االغـنـيـة
جــزء من االبـتـكــار وهـذا الـصــوت الـواعـد

رحلة لـلمرحلـة القادمة) واكـد(انا حاليـا 
االعــداد لـطــرح  حلن جـديــد اعـطـي بـدايـة
جـديــدة عـمـا يـطـرح حـالـيـا عـلى الـسـاحـة
الـفـنـيـة )مـشـيـرا الى انه في الـسـبـعـيـنات
الـعصـر الذهـبي لالغـنيـة العـراقيـة العود
ـتـلك غـيـر قـرارات مـحـدودة انـا عـمـلت ال
الــدرجـة الــتي تـسـبـق الـغـنــاء..االن نـاخـذ
كـانت ــائـدة نــزهت  اغــنـيــة سـئــلت عـنك 
واغـنــيــة عــلــمـنـي عـلــيك مــحــطــة اخــرى 
لــعـبـدالــله رويـشــد كـانت مــسـيـرة حــافـلـة
قـــدمت اول قـــصــيـــدة جـــســر بـــالـــعــطـــاء
جلـمهوريـة للشـاعر رعد بـندر انا الامسك
بل اتـأمل القـصـيدة او الـعـود عـند الـلـحن
اجلــمل الـتي فــيـهــا ..اثـنـاء ازمــة كـورونـا
قــصــيــدة هـذا ارسل الــشــاعــر رعــد بــنــدر
نص اخلالف عـلى بالدي  الــعـراق بالدي 
اهـداني نـصـيــر شـمـة عـود حلـنت ــدخل ا
نــسـمــعــهـا من عــازف الــعـود الــقــصـيــدة 
روح الـشاعر هو اجلسد  الـشاب كرم ثامر
طرب يضع البصمة ووجه الـقصيدة هو ا
ـعـبرة لـهذه الـروح هنـا اكـتمـلت االغنـية ا
الــــــشـــــــعــــــروالــــــلـــــــحن واالداء االوتــــــار
لـلعود طـبقة مـقبولـة لكن االوتار اخلـمسة

االربعة تبقى لالداء واللحن).
وفي نـهايـة اجللـسة  تـكر احملـتفى به
بــبــاقــة ورد قــدمــهــا مــديــر عــام الــفــنــون
كــمـا كـرم األمـ ــوسـيـقـيــة عالء مـجـيـد ا
الــعـام جملـلس الــنـواب سـيــروان عـبـدالـله
ـلحن الـكبـير سـيـريني  خالل االمـسيـة  ا

ــايـــســتـــرو عــبـــدالــرزاق احلـــســنـــاوي وا
الـعزاوي بـدروع وشهادات تـقديـرية.بدوره
وسـيـقـية اشـاد مـديـر عام دائـرة الـفـنـون ا
بــاالهـتــمـام الـكــبـيــر من لـدن األمــ الـعـام
جملــلس الـنــواب لـلـواقع الــثـقــافي والـفـني
سـتمر ـوسيـقي في العـراق وتواصـله ا وا
ـــتــــواصـل لـــلــــنــــشــــاطـــات وحــــضــــوره ا
والـــفــعـــالــيـــات واالمــســـيــات
ــوسـيــقـيـة الــثـقــافـيـة وا
والـفنية التي تـقيمها

وزارة الثقافة .

فــــاروق هـالل بــــدرع مــــجـــــلس الــــنــــواب
وشــهــادة تــقــديــريــة احــتــفـاءا بـه كــأحـد
ــوســيــقــيـــة الــعــراقــيــة وابــرز الــرمـــوز ا
ــلــحـنــ الــعـراقــيــ والـعــرب.  واشـاد ا
األمـ الــعـام خالل  الـتـكـر  (بـاألعـمـال
الـغـنــائـيـة الـتي قـدمـهـا عـلى مـدار حـيـاته
الـفـنيـة والذي مـا زال عطـائه مـستـمرا في
تــلــحــ األغــاني)  كــمــا أشــاد( بــالـقــيم

الــفـنــيـة الــتي تـضــمـنــتـهــا أحلـانه 
ــعـانـي الـعــاطـفــيـة فــضال عن ا
لــلـقـصــائـد الـتي حلــنـهـا في
فـــتـــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات
والـــــــثــــــمـــــــانــــــيـــــــنــــــات
والـتسعـينات واكـتشاف
ـــواهب الـــعــــديـــد من ا

ـتـمـيـزة  الــغـنـائـيــة ا
كــــــــــــــــــذلــك دوره فـي
تـــطـــويـــر االغـــنـــيــة
واالحلـان الـعـراقـية
والـعربـية).كـما كرم
األمــ الــعـام خالل
ايـسترو االمـسيـة ا
عـالء مـجــيــد مــديـر
عــام دائـرة الــفـنـون
ـوسـيـقـيـة ومـديـر ا
عــــام دائـــرة قــــصـــر
ـــــــؤتــــــمــــــرات ا
مــــنــــتــــصــــر
صـــــــبـــــــاح
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وطـفــلـتــنـا صــلـبــة وقـويـة). مـن جـهـة
ـمـثل اخـرى كـرم الــنـجم بـولــيـوود وا
ي شـــــاروخـان في فرنـسا حيث العـا
حـصل عــلـــــى أعـلى وســام مـدني في
ــعـــروف بـــاسم "وســام فـــرنــــــســـا- ا
جـــوقــة الـــشـــــــرف" وقـــد مُــنـــحت له
تقديراً إلسهاماته الكثيرة التي تهدف
لـنـشــر الـتـنــوع الـثـقــافي. وقـدم وزيـر
اخلارجـية الـفرنـسي "لوران فـابيوس"
الــوســام لــشــاروخــان وقــد  إحــيـاء
احلـدث في مــديــنـة مــومـبــاي.. وعـلق
وقــال: (مـســرور بــلـقــاء احلــائــز عـلى
أعـلى جـائــــــــزة فـي مـومـبـاي وسـام
جوقة الشـرف وهو لقب يـليق بشـــاه
بـــولــيـــوود! عـــزيــزي شــــــــــاروخــان
تقـديري الـصادق علـى كـــرم ضيـافتك
بــعــد ظــهـر الـــــــيــوم. بــيــنــمــا أشــكـر
شــــاروخـــــان عــــلى كــــرم ضـــــيــــافــــته

واستحقاقه للقب).

{ لــنــدن - وكــاالت - شــاركت جنــمــة
بوليوود وملـكة جمال العـالم السابقة
بـريـانـكـا شـوبرا اجلـمـهـور صــــــورة
ـغـني عـائـلـيـة مع إبـنـتـهـا وزوجـها ا
ـناسـبة عـيد األم عـبر نيك جـوناس 
حسابها اخلاص على موقع التواصل
اإلجــتـــمــاعي. وعـــلــقت شـــوبــرا عــلى
ــنـــشــور قــائـــلــة(في هـــذا الــيــوم ال ا
أسـتـطـيع بل الـتـكـلم عن هـذه األشـهـر
الـتي مــرت والـتي أصـبــحـنـا نــفـهـمـا
اآلن ويـفـهـمـهـا غـيـرنـا كـثـيـرين. بـعـد
100 يـوم وصـلت صـغــيـرتـنـا أخـيـراً
ــنــزل كل عــائــلــة لــهــا يــومــهــا إلى ا
ـان خـاص بـها الـفـريـد ومـسـتـوى إ
واآلن أصـــبح يـــومـــنـــا واضح غـــالي

علينا ومثالي في هذه اللحظة.
 نحن سعداء للغايـة بصغيرتنا وأريد
ـمـرضـات الـذين أن أشـكـر األطـبــاء وا
ساعـدونـا.  صفـحتـنـا اجلديـدة بدأت
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –مـــنـــذ فـــوز
كــمـبــيـوتـر “ديـب بـلـو ”عــلى بـطل
الــشـطــرجن غـاري كــاسـبـاروف في
 11 ايـار/مـايو 1997 أثـبـتت اآللة
أنـها تسـتطيع الـتفوق عـلى البشر
في مـهـام معـقدة لـكـنهـا لم تتـمكن
مـن مــجــاراتــهم من حــيث الــقــدرة
عـــلى الـــتــكـــيف وتـــنــفـــيــذ مـــهــام
ـتخـصص في مـتـنـوعـة.  ويـقـول ا
الـذكـاء االصـطنـاعي فـيـلـيب روليه
لـوكـالة فـرانس بـرس إنّ فوز (ديب
بـــلـــو) شــكّـل حــدثـــاً مـــدهـــشــاً من
الـناحيـة الثقـافية  لـكنه كـان مجرّد
جنـــــــــاح جــــــــيّــــــــد مـن اجلـــــــــانب
شارك في التكنولوجي. ويوضح ا
تــأسـيس (أرتـيـفـاكت) وهي شـركـة
مـــتــخـــصــصـــة في االســـتــشــارات
والـتـطـويـر الـتـكـنـولـوجي فـي هذا

اجملال يعمل فيها 800 موظف أنّ
ثّل ضمنياً جناح “ديب بلو ”لـم 
ـتـوحـشـة.” سـوى فـوز لـ”الــقـوة ا
وحتــــــقـق اآللــــــة جنـــــــاحــــــات في
الــــشــــطــــرجن بـــــفــــضل قــــوتــــهــــا
احلـاسوبية الهائلة التي تتيح لها
ـرتـبـطـة حتــديـد كل االحـتـمــاالت ا
بـــتــطــورات الــلـــعب خالل مــبــارة
واســتـنــتـاج الــنـقـالت الـتي تــتـيح
الـفوز. لـكنّ الثـورة الفـعلـية تـتمثل
فـي مـا يـتم تـطــويـره حـالـيـاً داخل
اخملــتـبـرات والـذي يـشــمل الـتـعـلم
اآللـي (أو الـتــلـقــائي) والــشـبــكـات
الــعــصــبــيــة االصــطــنــاعـيــة الــتي
أحـــرزت تــقـــدمــاً كــبـــيــراً لـــلــذكــاء
االصـــــطـــــنـــــاعـي خالل الـــــعـــــقـــــد
الـفـائت.وفي ح أتـقن (ديب بـلو)
لـعبة الـشطرجن بفـضل بنيـة كاملة
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{ كـونكورد -(أ ف ب)  –قـد يكون
مـشهـد طائـرات كهـربائـية صـغيرة
يـقودهـا الذكـاء االصطـناعي تـنقل
الركاب من محطة “إقالع عمودي”
إلـى أخـرى وتــتــقــاطع فـي أجـواء
ــدن من قــبـيل اخلــيــال الـعــلـمي ا
لـــيس إالّ في الــوقـت الــراهن لــكنّ
شـركات سيليـكون فالي تطمح إلى
جــعـله واقــعـاً فــعـلــيـاً خـالل عـشـر
ؤسس البلجيكي سـنوات.  وقال ا
لـــشـــركـــة إكس ويـــنـغ الـــنـــاشـــئــة
ـتـخصـصة في تـقـنيـات الطـيران ا
الـذاتي مـارك بـيـيـت سـنـرى ظـهور
شــــبـــكـــات من مــــركـــبـــات األجـــرة
اجلـويـة الكـهربـائـية سـواء أكانت
مـناطـقية أو مـخصصـة للمـسافات

شهد كثيراً. الطويلة. سيتغير ا
وتــــســــتـــــعــــد شــــركــــات عــــدة في
ـسـتقـبل قـطاع الـنقل كـالـيفـورنـيا 
هـذا الذي يكـفل حلوالً لالخـتناقات

ــروريــة والــتــلــوث. في حــظــيـرة ا
ــنــطــقـة طــائــرات في كــونــكـورد 
خـلـيج سـان فـرانـسـيـسـكـو  تـركـز
(إكـس وينغ) على تمك أي طائرة
ـــحــرك أو طـــائــرة شـــراعــيــة أو
طـائـرة عـمـوديـة اإلقالع والـهـبوط
ســـواء أكـــانـت تـــعـــمل بـــالـــوقـــود
األحـفوري أو بالطاقة الكهربائية 
من أن تـسـير وتـقع وتطـير وتـهبط
بــصـورة ذاتـيـة ومن الـتـحـدث مع

الركاب في الوقت نفسه.
فــعـنـدمـا جــلس راين أولـسـون في
قـمـرة الـقيـادة اسـتـعداداً لـرحـلة ال
يـلمس فيها لوحة القيادة أو عصا
الـــتـــحــكـم بــادره صـــوت أنـــثــوي
بــالــقــول إن (نــظــام الــطـيــار اآللي

أُطلق).
ــدرب مع وبـــدا أولــســون أشـــبه 
تـلميذ متقدم وشـبّه الطائرة بأنها
تـلـمـيـذة جيـدة عـلى عـكس الـبـشر

الـذين يتصرفون في كل مرة بشكل
مختلف.

وبـاتت طـائـرة (سـيـسـنـا كـارافـان)
اجملــــهـــزة بـــكــــامـــيـــرات وخـــوادم
ورادارات وســـــــــــــــــواهــــــــــــــــــا مـن
ـستـشعرات قـادرة على الـطيران ا
الـذاتي في حال كان الطقس جيداً
لــــكنّ “إكـس ويـــنغ ”تــــعـــمل عـــلى
تــمــكــيــنــهــا مـن ذلك حــتى في ظل

سوء األحوال اجلوية.
وحتطمت في شباط/فبراير طائرة
عمودية اإلقالع والهبوط كهربائية
مـن شــركـــة (جــوبي) خـالل رحــلــة
مــوجـهــة عن بــعـد  عــنـدمــا كـانت
الـشـركة الـنـاشـئة تـخـتبـر سـرعات

أعلى من حدودها.
واعــتــبــرت  نـائــبــة رئــيس شــركـة
أخـرى هي (آرتـشر لـويز بـريسـتو)
أن (حــــصــــول حــــادث أمـــر ســــيئ
لـلصناعـة بأكملهـا لكنّ االختبارات

مــخـصـصـة لـهــذا الـغـرض). تـبـدو
طـائـرات (آرتـشـر) و(جـوبي) أشـبه
ــروحـيــات ولـكـن بـجــنـاح واحـد
ومـراوح متعددة. وتـأمل الشركتان
فـي إطالق أولى خـدمــات سـيـارات
األجـرة اجلوية بـحلول نهـاية سنة
2024 عـــلى أن يـــتـــولى طـــيــارون
قـيادتهـا. اما شركـة (ويسك آييرو)
الــنــاشــئــة لـ(بـويــنغ) والري بــايج
شـارك لـشـركـة غـوغل) ـؤسـس ا (ا
فـــيــعـــمالن عـــلى تــوفـــيــر طـــائــرة
عـمـودية اإلقالع والـهـبوط من دون

طيار.
وتـلقـت (آرتشر)  طـلـباً مـسبـقاً من
(يــونـايـتــد إيـراليـنــز) لـشـراء 200
مــركــبـة وتــعــتـزم الــبــدء من لـوس

أجنليس وميامي.
وقـالت لـويـز بريـسـتو (نـحن نـبني

أوبر اجلو).
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الـــبــــاسم عـــلى خــــلـــفـــيـــة زرقـــاء
فيروزية.

ورأى ريــتـــشــارد بــولــســكي الــذي
يــديــر شــركــة لــلــتــأكــد من صــحـة
الـقـطع الـفـنـية وخـصـوصـاً أعـمال
وارهــــول أن شــــوت ســــايج بــــلـــو
. إذ أن مارل جمعت ب أيقونت
مــارلـ مـونــرو كـانت أيــقـونـة في
ـتــحـدة  وهي جـزء من الــواليـات ا
الــثــقـافــة الــشــعـبــيــة في حـ أن
وارهـول كـفـرقة الـبـيـتلـز  يـصبح
كل سـنة أكـثر شـعبـية. واعـتبر في
حـديث إلى وكـالـة فـرانس برس أن
جــمــعـــهــمــا يــؤدي إلى مــا يــشــبه
االنــــفـــجـــار الــــنـــاجم عـن تـــفـــاعل
كـــيـــمــــيـــائي.وكـــان وارهـــول رسم
لـوحـات عـام  1962اسـتـنـاداً عـلى
صــورة مــارلــ مــونـرو نــفــســهـا
بـينـها لـوحة تـضم خمـس وجـهاً
ـارلـ يـعـنـوان مـارلـ ديـبـتيش
مـعـروضة حـالـياً في مـتـحف تايت
مــودرن في لــنـدن  بــاإلضــافـة إلى
غــولـد مــارلـ مــونـرو الــتي تـزين
جــدران مــتـحـف الـفن احلــديث في
نـيـويـورك.إال أن أربـعـاً من لـوحات
شـوت اخلـمس الـعـائـدة إلى الـعام
 1964تستمد عنوانها من حادثة
حـصـلـت عام  1964فـي اسـتـوديو
ــعــروف وارهـــول في مــانـــهــاتـن ا
بـــــــاسـم ذي فـــــــاكــــــــتـــــــوري. وفي
الـتفاصيل أن فنانة تدعى دوروثي
بـــودبـــر كــانـت تــزور الـــفـــنــان في
مـشـغـله سألـته إذا كـان بـإمكـانـها
أن تــــطـــلق الـــنـــار (اي
 shootباإلنكليزية)
عـلى اللوحـات فاعتقد
أنـــــــهــــــا تـــــــقـــــــصــــــد
تـصويـرها ألن الـفعل
ـسـتخـدم هو نـفسه ا
أي  ?shootفــــــوافق
ولـكن ما كان منها إال
أن أخـرجـت مـسـدساً
وأطــلــقت مـنه الــنـار
عـــــلـى الـــــلـــــوحــــات
ـكـدسـة. وال يـظـهر ا
الـــــيـــــوم لـــــلـــــعــــ
اجملـــــــرّدة أي أثــــــر
لـهـذه احلـادثـة على
الـعمل.ويعود أعلى
ســعـر بـيع به عـمل
لـــــــــوارهـــــــــول في
زادات إلى لوحة ا
سـيلـفر كـار كراش
(دبـل ديـــزاســـتــر)
الـتي تمثل حادثاً
مـــروريـــاً إذ بــلغ
ســـــعــــرهــــا 105
مـاليـــــــــــ دوالر

عام .2013
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ــنــطــقــيــة طــوّرهـا من الــقــواعــد ا
الـبشـر فيه تـتولـى اآلالت اجلديدة
بـنـفـسهـا وضع قـواعدهـا اخلـاصة
ضـمن فترة تعلّم تـستوعب خاللها

كميات هائلة من البيانات.
ويـقـول فيـليب رولـيه إنّ ما يـحدث
يـــشـــكل انـــتـــقـــاالً من الـــبـــرمـــجــة
فروضة إلى البرمجة بالتعلم ا

وتــأثــيــر الـبــرمــجــة بــالــتـعــلم في
األلــعـاب بـالغ األهــمـيـة إذ أحلـقت
اخلــوارزمــيـة (ألــفــاغــو) الـتــابــعـة
لـشركة (ديب مايند) والـقائمة على
ـة عـام 2017 الــتـعـلّم اآللي الـهـز
بـأفـضل العب في العـالم الصـيني
كـي جي.وأوضح النـائب الفـرنسي
وعالم الرياضيات سيدريك فيالني
الـذي أعــدّ  تـقـريـراً تـأسـيـسـيـاً عن
الـذكاء االصطـناعي عام 2018 أ نّ
ة التي أُحلقت بالبشر جراء الـهز
ابتكار ألفاغو برهنت أنّ “اإلنسان
ـا كان يـعتـقد. وتـبيّن أقلّ بـراعة 
أن بــعض تــفــاصـيل اخلــوارزمــيـة
الــتـي اعــتُــقــد بــدايــةً أنــهــا كــانت
ــثـابــة أخـطـاء أوّلــيـة تــشـكل في
”. الـــواقع إجنـــازات مـــهــمـــة جــداً
وأكـدت الشركة الـفرنسيـة الناشئة
(نـوكاي) أخيـراً أنّ اآلالت أصبحت
قــادرة حـــالــيــاً حــتى عــلى إحلــاق
ـة بــالــبــشـر ضــمن ألــعـاب الــهــز
مــوجـودة في عـوالم غــامـضـة مـثل
لـعبتي البوكر والبريدج. وتتخطى

ÂöŽù« w  WO eM « vL(«

w uJ(«

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

ـمـكن وبـسـهـولـة جداً ان في أي بـيت في الـعـراق من ا
يــقـــوم أي مــواطن بـــذبح عـــجل أو خـــروف من دون ايــة
شروط صحية. هذا واقع من الصعب مراقبته او تغييره
نـاسبـات الديـنيـة كاألعـياد او االجـتمـاعية ألنه مـرتبط بـا
كـاألعــراس وبـحـدود يـعـدهـا بـعـضـهم مـقـدسـة. من هـنـا
يـحـتـاج الـبـلـد الى حـملـة إعالمـيـة كـبـيـرة قـبل ان تـكون
حـمــلــة أجــهـزة الــصــحــة من اجل إشــاعــة الـوعي إزاء
نـتشـر وهو احلـمى الـنزفـية الـتي باتت ـرض اجلديـد ا ا
قـلقـاً مـتـفاقـمـاً يضـاف الى هـواجس اخلـوف من ضعف

الرقابة الصحية والطبية في مجاالت كثيرة.
تبـدو الدولـة العـراقيـة من دون جهـاز اعالمي كـفوء قادر
عـلـى مـواكــبـة احلــدث الــداخـلي بــعــمق ومـتــابــعـته عــبـر
حمـالت مستـحقـة للتـوعيـة عبـر إمكانـات كبـيرة تمـتلـكها
الدولة وتمول من خاللها االعـالم احملسوب عليها. وهذه
ـرة األولى الـتي تـبدو الـدولـة الـعـراقـية من دون لـيـست ا
ـمــولــة من قــبــلــهـا ذلك ان دعـم اعالمي من األجــهــزة ا
الروت الذي هـو العدو األول لوالدة اعالم نـاجح يهيمن

نتوج اإلعالمي الظاهر كما ان تسع عشرة على ا
 سنة ال تبدو قد انتجت كوادر مـتفانية في سبيل رسالة
إعالمــيـة بـقـدر كـونـهـا أدوات بـيـد أحـزاب وشـخـصـيـات
ـؤسـسـة ونـواب مـن وراء الـسـتـار أو انّ لـهـا عــيـنـا في ا
اإلعالمـــيـــة الــرســـمـــيـــة وأخــرى عـــلى االعـالم اخلــاص

ومصالح خارجية.
ـطـلــوبـة مــؤجـلـة فـي تـقـو االعالم ـكــاشـفــة ا ال تـزال ا
ــسـاومـات ــمـول من الــدولـة وهـذا مــرتـبط  الــعـراقي ا
سـيـاسـيـة كـان يـنـبـغي ان يـكـون االعالم خـطـاً أحـمرَ ال
ــــتـــاز ــــســــاس به كــــأي جــــهــــاز ســــيــــادي  ــــكن ا
باالسـتقاللـية والتـفاني وجتـدد الكوادر واخـتيـار قيادات
الـوحـدات اإلعـالمـيـة بـعـنـايـة فـائـقـة من كـفـاءات الـداخل
واخلـارج من دون اعتـبارات سـياسـيـة ومذهـبيـة كمـا هو

جار في السن األخيرة.
يـقـال انّ الـوحدة الـعـسـكريـة بـقـائـدها وهـذا الـتـوصيف
ينطبق على الوحدات اإلعالمية وانّ احلكومات جميعها
لف االعالم ـا متواطئـة في عدم تدقيـقها  مقصرة  ور
تكلسة ودهاليزه التي ادمنت ما انساقت عليه وطبقاته ا

األحزاب.
احلـمى الـنزفـيـة التي نـدعـو لـلتـعـبئـة اإلعالمـية الـواسـعة
ـا هي تـعـبـيـر مجـازي لـتـوصـيف اصـابة ـكـافـحـتـها ا

االعالم احلكومي. 
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قبـل ان تفتح صـفحـتك عزيزي  جـهّز صـورة لسورة
الفـاحتة وكـعكـة لـعيـد ميالد وبـاقـة ورد لسـرير شـفاء
ومعـايـدة عـيد سـعـيـد وصورة مـكـة لـقادم من احلج 
وصـورتـ حـديـثـتـ لـكـريـسـتـيـانـو رونـالـدو وليـونـيل
ـعـركـة مـحتـمـلـة بـ األنـصار مـيـسي السـتـعـمالـهـا 

هاجرين . وا
ـا حتب وتشـتهي من سـيزودك الـعم الـكر جـوجل 
صـور ومــقـاطع صـغــيـرة ألقـوال مـشــهـورة ومـؤثـرة 
فـإخــتـر قــوالً فـصالً وانــشـره أو ارســله إلى الف من
االصـدقاء اإلفـتـراضيـ  وال تـنزعج أو حتـزن لو أن
الـقولة الـتي نشـرتهـا قبل سـاعة لم تكـن لعلي بن أبي
طــالب أو عـمــر بن اخلـطــاب أو نـيــلـسـون مــانـديال أو
ــا كـانت غــانــدي أو عـمــر اخملــتـار أو جــيـفــارا  ور
نحـول واخملتلف حـديثاً نـبوياً يـقع بباب الـضعـيف وا
عـلـيه الـذي مـا زالت الـرعـيـة اخلـدرانـة تـتـنـاطح حـوله
وتتـجادل وتـتـنابـز بأبـشع األسـماء واأللـقـاب  فمـنهم
مـن يـريـده صــحـيــحـاً ثــابـتــاً وآخـرون رأوا فـيـه كـذبـة
ومؤامرة  وكل فـريق يسعى لتلـميع بضاعـته الفكرية

حتى لو فتحت ساقية دم وجبل دموع !!
خـذ سـطـراً من هذا الـقـاص وجـملـة من ذاك الـشـاعر
ـعـة من مـجنـون بـديع واعـجـن اخللـيـط برفـق وحذر و
حتى يـرتـاح ويـجـلس علـى كرسي الـنص الـيـقـ وقد

توزع دم حروفه على الكاتب !!
ـــســتــوحش من » ـــواطن اجلــائع ا احـــذر عــزيــزي ا
ـتـحـوالت جنـسـياً جـوجو  »وأخواتـهـا الـطبـيـعـيات وا
وعاطـفياً  فـإن دردشتك بأن عـضالتك شهيـة ومثيرة
ورائــعــة  فــارسل إلــيـــهــا أو إالــيه صــورة واضــحــة
لعـضـلـة السـاعـد وبـطـة السـاق  وال تـذهب إلى أبـعد
من عـضـلـة الـفـخذ والـكـتف  فـيـصـيـر مـصـيـرك مثل
مصائـر جمع معـتبر من أهل الغـفلة األدباء والـفنان
ــشــهــورين أو الــذين ــســـتــوزرين ا والــســيــاســيــ ا
قعد اخلـلفي  بعد أن  إلقاء يقودون السـيارة من ا
ــتـحــول اخلـطــيــر الـســيـد جــوجـو أو الـقــبض عــلى ا
ريضة نصور ميليا ببغداد ا السيدة جوجوة بفندق ا
القـاة احلبيب الـناطـر على نار حتى اآلن  وهـو يهم 

ودخان !!
فنجان قهوة واحد سيكفي لسقاية قبيلة .

وردة جــوريـة عـرمـرم سـتـجـبـر ألف
قلب وكبد ودماغ .

خــروف هــرفي مــدهش مــبــطـوح
ببـطن صينـية سيـحل حرب سبع
دكـات وجلـوات عـشائـريـة غبـية .
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{ جـنيف (أ ف ب)  –تُـطرَح لـلبيع
األربــعــاء في جـنــيف أكــبـر مــاسـة
ــزادات إلى بـــيــضــاء عــرفـــتــهــا ا
جـانـب مـاسـة تـاريـخـيـة من الـلـون
األصفر الكناري يخصص جزء من

ريعها للصليب األحمر.
وأوضـح رئـيس قــسم اجملــوهـرات
لــدى دار (كــريـســتـيــز) في جــنـيف
مـــاكس فـــاوست لـــوكــالـــة فــرانس
بــــرس ان (ذي روك) الــــتي يــــبــــلغ
وزنـها  228,31 قـيـراطـاً هي اكـبر
مــاسـة بــيـضــاء عـرضت يــومـًا في
مـزاد ?”مــشـيـراً إلى أنـهـا “مـاسـة
مـــصــقـــولـــة عــلى شـــكل إجـــاصــة
يزة فعالً .”وأشارت التوقعات و
إلـى أن سـعـر هــذا احلـجــر الـكـر
الـذي تعود ملكيته إلى شخص من
أمـيركا الشمالية لم تُكشف هويته

قد يصل إلى مستويات قياسية.
وأكـد فـاوست أن احلـجـر (مـتـماثل
ـا بـ 20 ) مـقـدّراً سـعـره  تـمـامـاً
و30 مليون دوالر .ورجّح أن تكون
ـنافـسة لالستـحواذ علـيه شرسة ا

وتؤدي إلى (مزايدات مرتفعة).
وشــرح اخلــبـيــر أن ثــمـة (حــفــنـة)
مــاســات من هــذا الـنــوع فــحـسب.
ويـعـود آخر سـعر قـيـاسي سجـلته
ـاثــلـة (163,41 مــاسـة بــيـضــاء 
قـيراطًـا) في مزاد لـدار (كريـستـيز)
إلـى تشرين الثـاني/نوفمبر 2017
فـي جـنــيف إذ بــيع يــومــهــا لــقـاء

7.33 مليون دوالر.
وكــــانـت (ذي روك) الــــتي يــــفــــوق
ارتــفـاعـهــا ارتـفـاع كــرة الـغـولف 
اسـتُـخـرجت من مـنـجم فـي جـنوب
إفـريـقيـا في مطـلع العـقد األول من
الـــقـــرن احلـــادي والــعـــشـــرين ثم
بـاعـتـهـا “كـريـسـتـيز ”بـالـتـفـاوض

لهاوي جمع خاص.
كــذلك يُـتـاح لــلـمـشــاركـ في مـزاد

األربــعـاء الـسـعي إلى االسـتـحـواذ
ـــونــد) عـــلى (ذي ريـــد كــروس دا
(مــاســة الــصــلـيـب األحـمــر) وهي
مـاسـة من الـلـون األصفـر الـكـناري
عـــلى شــكل وســادة يـــبــلغ وزنــهــا

205,07 قراريط.
وأفـــاد فــــاوست بـــأن ســـعـــر هـــذه
ا ب سبعة وعشرة ـاسة يُقدر  ا
ماليـ فرنك سويسري متوقعاً أن
زاد عـلـيهـا نـتائج رائـعة. يـحـقق ا
وأشـــار إلى أن  جـــزءاً كــبـــيــراً من
ريـعـها سـيقـدّم كـتبـرّع إلى الـلجـنة

الدولية للصليب األحمر.”
واســتُـخـرج احلـجـر الـكـر اخلـام
اسـة عام الـذي صُـنعت مـنه هـذه ا
1901 مـن مـــــنـــــجـم في جـــــنـــــوب
إفـريـقـيـا تـابع لـشـركة “دي بـيـرز”
وكــان يـزن 375 قــيـراطًــا بـحـسب
ـاسة “كـريـستـيز .”وتُـعـتبـر هذه ا
مـن ب األكـبـر في الـعـالم وتـتسم
أيـــضـــاً بــأن الـــشــكـل الــطـــبـــيــعي

. جلناحها يشبه صليباً مالطياً
ــاســـة لـــلـــمـــرة األولى وطُـــرحـت ا
لـلبيع في مزاد لدار (كريستيز) في
لندن في 10 نيسان/أبريل 1918
ــونــد ــاس (دا مـن قــبل نــقــابــة ا
ســيــنـديــكــايت) لــصـالـح جـمــعــيـة
الـصـلـيب األحـمـر البـريـطـانـية (رِد
كـــروس ســوســـايــتـي) ومــنـــظــمــة
فـــــرســـــان الـــــقـــــديـس يـــــوحـــــنــــا
ــعـــروفـــة بــاسم األورشـــلـــيــمـي (ا

منظمة فرسان مالطا). 
اسـة يـومهـا لـقاء عـشرة وبـيـعت ا
آالف جـنـيه اسـتـرلـيـني (مـا يـعادل
نــحـو 600 ألـف جـنــيه الــيـوم أو
أكـــــــــــثـــــــــــر مـن 737 ألـف دوالر)
واشـــتـــراهـــا صـــائـغ اجملـــوهــرات
الــشــهـيــر (إس جــيه فــيـلــبس) في

لندن.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ نــــيـــويـــورك (أ ف ب) - أصـــبح
ارل مونرو يحمل رسـم بورتريه 
تـوقيع الـرسام أنـدي وارهول بيع
فـي مقابل  195مـليون دوالر خالل
مـزاد أقامـته دار كريـستـيز االثـن
فـي نيـويـورك أغـلى عـمل فـني من
الـــــقــــرن الــــعـــــشــــرين فـي تــــاريخ

زادات. ا
وبـــعــــد أربع دقـــائق فــــحـــسب من
ـزاد في قــاعـة مــزدحـمـة انــطالق ا
ـقـر كـريسـتـيز في نـيـويورك
خـالل االحـتـفـال بـافـتـتـاح
مــزادات الــربـيع بــيـعت
لـــوحـــة (شـــوت ســايج
) الـتي بــلـو مـاريـلـ
رســـمـــهـــا أنـــدي

وارهــول ســنـة  1964بــعـد عـامـ
من وفــاة الـنـجـمـة الــهـولـيـووديـة
وبــلغ سـعــرهـا بــالـضـبط 195,04

مليون دوالر شامالً النفقات.
وفـيـمـا كـان الـعـشـرات من وسـطاء
كـريسـتيـز يتـلقـون عروض الـشراء
بـواسـطة هـواتفـهم صدر الـعرض
الــرابح من الــقـاعــة نـفــسـهــا الـتي
كــانت الــلــوحـة مــعــروضـة فــيــهـا.

ــزادات وأفـــاد عـــدد مـن خـــبـــراء ا
الـذين كانوا حاضرين بأن صاحب
الـعـرض الرابح هـو تـاجر األعـمال
الـفـنيـة األمريـكي الري غـاغوسـيان
ــلك صــاالت عــرض حتـمل الــذي 
االسـم نـفـسه ولــكن لم يــتـضح مـا
إذا كـان اشـتراهـا لنـفـسه أو نيـابة
عـن أحـــد زبــــائــــنه.ولـم تــــشـــأ دار
ـمـلـوكــة لـلـمـلـيـارديـر كـريــسـتـيـز ا
الـفرنسي فـرنسوا بيـنو في إعطاء

أي توضيحات عن الشاري.
ومـع أن شــــوت ســـايـج بــــلـــو
مــارلـ بـيـعت بـسـعـر أدنى
بـــــقــــلــــيـل من ذاك الــــذي
تـوقـعـته كـريسـتـيز
200 وهــــــــــــــــو 
مــلــيـون دوالر
تــــــمـــــــكــــــنت
الـــلــوحــة من
حتــــــــطـــــــيم
الــــــــــــــــــرقـم
الـــقـــيــاسي
الــــــســـــابق
لـألعـــــمــــال
الــفـنــيـة من
الــــــــــقـــــــــرن
الــــعـــشـــرين
ــزادات فـي ا
الــــذي كـــانت
حتـمـله لـوحة
نـسـاء اجلـزائر
(الـــنـــســـخــة (0
لــبـابـلـو بـيـكـاسـو
( 179,4مـــــلـــــيــــون

دوالر فـي أيـار 2015). وكــان رسم
الــبــورتــريه الــشــهــيــر لــلــمــمــثــلـة
ــيـة األمــريــكــيــة واأليـقــونــة الــعــا
مـارلـ مـونرو ( (1962-1926من
ضـمن مـجـمـوعـة أعـمـال طـرحـتـهـا
لــلــبــيع مــســاء االثــنــ مــؤســسـة
تــــــــومـــــــاس ودوريـس أمــــــــان في
زيــوريخ الــتي حتـمـل اسم صـديق
وارهــول تــاجــر األعــمــال الــفــنــيـة
وهــــاوي اجلــــمع الــــســــويــــســـري
ـرض تــومـاس أمـان الـذي تـوفي 
اإليـــدز عـــام  ?1993وشـــقـــيـــقـــته

دوريس.
وســتـخــصص كل إيـرادات الــقـطع
األربـع والـثالثـ الـتي بـيـعت (من
 36ضمتها اجملموعة) والبالغة
 317مليون دوالر لتمويل أعمال
خـيـريـة مـرتـبـطـة بـبـرامج صـحـيـة
وتــربـويـة مــوجـهـة لألطــفـال حـول

العالم وفق دار كريستيز.
وتـنـدرج شـوت سـايج بـلـو مـارل
ضـمن خـمـس لـوحـات يبـلـغ قـياس
ـتر نـفذهـا الفـنان كل مـنـها مـتراً 
الـنـيـويـوركـي عام  1964اسـتـنـاداً
ـــــارلــــ مــــونــــرو عـــــلى صــــورة 
اسـتخدمت للـترويج لفيـلم نياغارا
( .(1953وتـــتـــسم هـــذه الــلـــوحــة
ــرســومــة بـاحلــبــر عــلى شــاشـة ا
حــريـريــة وبـاألكــريـلــيك بـألــوانـهـا
تنـاقضة إذ ـشبعـة وا الـزاهية وا
اسـتخدم فيها اللون الوردي لوجه
الـنـجـمـة الراحـلـة مع شـعـر أشـقر
وأحــمـر شــفـاه فــاقع عــلى ثـغــرهـا

¡UCOÐ WÝU  d³ √

nD ð  «œ«e*« UN² dŽ

nOMł w  ¡«u{_«

هـذه الـتـطـورات الـبـالـغـة األهـمـيـة
عــــالم األلـــعـــاب إذ لـم يـــعـــد أمـــام
اجلـهاز إجنازات كثيرة لـتحقيقها.
ـتـعـلـقة ويـشـيـر رئـيس األبـحـاث ا
بــالـذكـاء االصـطـنــاعي لـدى شـركـة
“مـــيـــتــا ”وأحـــد أبـــرز مـــؤســسي
الــذكـاء االصـطـنــاعي احلـديث يـان
لـوكون لوكالة فرانس برس إلى أنّ
الــذكــاء االصــطــنــاعي حــقق خالل
الــسـنـوات الـفــائـتـة تــقـدمـاً مـذهالً
شـكّل مـفـاجـأة كـبـيـرةله. ويـضـيف
نـحن قـادرون حـالـياً عـلى الـسـماح
إلحــدى اآلالت “بــتــرجـمــة أي لــغـة
إلـى أخـرى ضـمن مـجـمـوعـة تـضم
مــئــتي لــغـة ”أو “احلــصــول عــلى
شـبكة عـصبية واحـدة حتوي نحو
مــــئــــة لــــغـــة .لــــكـنّ اآلالت ال تـــزال

تصطدم بعقبات.
ويـتـابع  إنّ إمـكـانـيـة إجـراء حوار
ــــتع مع GPT3 وهــــو مــــنــــشئ
نــصـوص طــوّرته شـركـة  أوبن آي
لياردير أي ”الـناشئة لـصاحبهـا ا
إيلون ماسك ال تعني أنّ البرنامج
ســيـوفـر مـسـاعــدة لـنـا في احلـيـاة
الــيــومــيــة. ويــرى يــان لــوكـون أنّ
اخلـطـوة النـاقصـة في تـطويـر هذا
ـسـاعـد االفتـراضي وفي تـصـنيع ا
سـيارة مـستـقلـة فعـليـاً تتـمثل في
الــوصـول إلى أسـلــوب تـعـلّم ذاتي

شامل.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

w  UNÐU× √ l  ÂË«bð »öJ «

W¹bM   U dý VðUJ
يـعـمل فيـهـا نحـو عـشرة مـوظـف

كـالب أخرى من بـينـها إيـفي وهو
كــــلب ســــلـــوقي رمــــادي واجلـــرو
هــادسن من نــوع الـكالب الــراعـيـة

انية ينبح جلذب االهتمام. األ
ودايــــزي “جــــزء ال يـــتــــجـــزأ ”من
الــشــركـة إذ تــبــرز صـورتــهــا بـ
ــنــشــورة عــبـر ــوظــفــ ا صــور ا
مــوقـع الــشــركــة االلــكــتــروني مع

نبذة قصيرة  عنها.
وكتبت الشركة أنّ “عدداً كبيراً من
األفــــكـــار الــــتي ابــــتـــكــــرهـــا ديف
ــديــر (مـــاكــمــولــ وهـــو نــائب ا
ــسـؤول عن الــتـصــامـيـم) نـشـأت ا
خالل نـزهـات طويـلة كـان يـجريـها
بـرفقة دايزي ?”مـضيـفةً أن الكـلبة
تتمتع بـ”تـسع سنوات من اخلبرة

”. صمم في دعم أفضل ا
ويـقـول رئـيس الـشـركـة بـيل ديـكي

لـــوكـــالــة فـــرانس بــرس “نـــشــجع
ـوظـفـ الـذين لـديـهـم حـيـوانات ا
ألــــيـــفـــة عــــلى إحــــضـــارهـــا ”إلى
ـديــر الـبـالغ 47 ــكـتب.ويــتـابع ا ا
عـــامـــاً أنّ “الـــعالقــة بــ صــاحب
نزل الـكلب وحيـوانه تتطـوّر في ا
لــكن عــنـدمــا يـعــود الــشـخص إلى
مـكان عـمله بشـكل مفـاجئ عليه أن
يـــضـع كـــلـــبه داخل قـــفـص طــوال
الـيـوم أو يتـركه يـتجـول وحده في
ــنــزل .”ويــعــتــبــر أن هــذا األمــر ا

يظلم احليوان. 
ويـــرى أنّ جـــائـــحـــة كـــوفـــيــد-19
جـعـلت الشـركات أكـثر تـساهالً مع
مـسألة إحـضار احليوانـات األليفة

كاتب. إلى ا
ــطـــبخ الــتـــابع لـــلــشـــركــة وفـي ا
ـيـاه اخملـصـصة تـصـطف أوعـيـة ا
لــلــكالب عـلى األرض فــيــمـا تــنـام
هـذه احليوانات أحيـاناً عند أسفل
الــكـــراسي أو تــمــضغ األلــعــاب أو
تـــركض خــلف كـــرة تــتــدحــرج في
أروقـة الـشركـة.ويوضح بـيل ديكي
أنّ إدراج اسـم الشـركـة على قـائـمة
ــــنــــظــــمــــة “هــــيــــومن تــــابــــعــــة 
ـــــدافـــــعـــــة عن ســـــوســـــايـــــتي ”ا
احلــيـوانـات تـضم الـشـركـات الـتي
تــســمح بــوجــود الــكـالب خــطـوة
عــززت نـشــاط الــشـركــة الـتــجـاري

. وظف ورفعت من إنتاجية ا
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{ اوتــــاوا (أ ف ب)  –تـــــتــــجــــوّل
دايـــــزي وهـي كــــلـــــبـــــة مـن نــــوع
البـــرادور شـــقـــراء داخل مـــكـــاتب
“تـانغسـ كوالبراتيف ”بـحثاً عن
شـيء تــأكــله أو غــرض تــلــعب به
وظـفيها فـالشركـة الكنديـة تسمح 
الــذين عــمـلــوا من مــنــازلـهم خالل
جــائــحــة كــوفــيـد- ?19بــإحــضـار
كـالبـهم وحـيـوانـاتــهم األلـيـفـة إلى

مكاتبها.
وتـستـنفر دايـزي البـالغة  12عـاماً
عـنـد حـضـور زائـرين إلى الـشـركة

معبّرة عن ذلك بتحريك ذيلها. 
وإلـى جـانــبــهـا يــقــتـرب ديالياله
وهـو كلب صيد ذو أذنـ طويلت
مـتدليتـ سعياً عـلى ما يبدو إلى

احلصول على بعض االهتمام.
وتــتــجــوّل في شــركــة الــتــصــمــيم
الـكنـدية الـواقعـة في أوتاوا والتي
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