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ـرر ــؤكـد ان  اصـبح في حــكم ا
مـجـلس الـنـواب مـسـودة مـشروع
قـانون األمن الـغـذائي والـتـنـمـية
الذي جرى التـصويت عليه امس
بـعـد ســريـان تـوافق مــفـاجئ بـ
تـصارعة على الكتل الـسياسـية ا
االستـحـقاقـات الـدستـوريـة. وكان
نواب كتل دولة الـقانون واالحتاد
الــوطــني الــكــردسـتــانـي والـفــتح
ــتـحــالــفــ مـعــهم قــد دخــلـوا وا
ــان وشـــاركــوا في جــلــســة الــبــر
الــتـصــويت الــتي حــضــرهـا 273
. و قـال مـراقبـون ان رئـيس نـائـبـاً
اجملـلس مـحـمــد احلـلـبـوسي بـذل
جـــهـــوداً اســتـــثـــنـــائـــيــة لـــوضع
الـلـمـسـات االخـيـرة عـلى مـسـودة
مـشـروع الــقـانــون وجـمع رؤسـاء
ـــانــيـــة لـــتــســـويــة الـــكــتـل الــبـــر
ـــثــارة مـن قــبـــلــهم الحـــظــات ا ا
ــطــلــوبــة. واجــراء الــتــعــديالت ا
وقـالت دولــة الــقـانــون ان (بـعض
ا فـقرات الـقـانـون  تـعـديـلـهـا 
يــنــســجم مع مــصــلــحــة الــبالد)
واعلن رئـيس كتـلـة حتالف الـفتح
عـــــبـــــاس الــــزامـــــلـي ان (االطــــار
التنسيقي قرر الدخول الى جلسة
ــــان والـــتــــصــــويت عــــلى الــــبــــر

القانون)
ـــان ودعـــا نـــائـــبـه رئـــيس الـــبـــر
ـالية شاخوان عـبدالـله (اللجـنة ا
إلى تـــخـــصــيـص مــبـــالغ لـــبـــنــاء
وحدات سـكـنيـة لـعوائل الـشـهداء
في جــمــيع مــحــافــظــات الــعـراق.

تثميناً حلجم التضحيات الكبيرة
اناً منه بأهـمية رعاية عوائل وأ
ة لهم) الشهداء وتأم حياة كر
ـشــمـولـة هي وقـال ان (الـفــئـات ا
أفــراد اجلــيش الـــعــراقي وقــوات
الـبــيـشـمــركـة واحلــشـد الــشـعـبي
واألجهـزة األمـنـيـة الـذين حـاربوا
وبــكـل شــجـــاعــة تـــنــظـــيم داعش

اإلرهابي). 
ـبـالغ لـبـنـاء ووجه بـتـخـصـيص ا
الـــوحــدات الـــســكـــنــيـــة لـــعــوائل
الـــشــــهـــداء بـــواقـع الـــفي وحـــدة
ســـكــنـــيـــة في كل مـــحـــافـــظــة من
مــــحــــافـــــظــــات الــــعــــراق ضــــمن
ـالـيــة لـتـنـمـيـة الـتـخـصــيـصـات ا
احملـافـظـات واألقـالـيم في مـقـتـرح
القانـون) مؤكداً (ضـرورة توجيه
بالغ لتوفـير السكن لعوائل تلك ا
ال العام الشهداء وحـفاظاً عـلى ا
وضـمـان عـدم هـدره أو صـرفه في

اجلوانب غير الضرورية).  
ـسـتـقل وفي تـطـور اكـد الــنـائب ا
باسم خشان انه (سيطعن بقانون
االمن الــغـذائي حــتى لــو اجــتـمع
عـلــيه االطـار والــتـيــار مع تـوارد

.( احلديث عن اتفاق الطرف
وقـال مــصـدر لـ(الــزمـان) امس ان
ــبـالـغ اخملــصــصـة (مــجــمــوعــة ا
لالبــواب فـي الــقــانـــون تــبــلغ 25
تـريــلـيــون ديـنــار بـعــد تـخــفـيض
بعض الـتـخـصيـصـات السـابـقة).
واضـاف انه (تـمت مـنــاقـلـة مـبـلغ
 200 ملـيار ديـنـار لوزارة  الـدفاع
ـتـراكم من وزارتي الـتـجـارة من ا
والزراعة وتـخصـيص مبلغ كـبير

لــــــشـــــراء أدويــــــة عالج مــــــرضى
سرطان الدم). وتوقع مراقبون ان
يـكـون تـمـريـر الـقانـون والـتـوافق
الذي سبـقه خطـوة كبيـرة باجتاه
تـوافـقـات الحـقــة الخـتـيـار رئـيس
اجلــمـهــوريـة وتــشــكـيـل حـكــومـة
ــــالـــيـــة جـــديــــدة. ونـــفت وزارة ا
نسـوبة الى وكيل التصـريحـات ا
الـــوزارة طــــيف ســــامي ومــــزاعم
ردهـا على الـزامـلي بـشـأن قـضـية
. واكدت ان احملاضـرين اجملانـي
(مـــــــايــــــتـم تــــــداولـه في مـــــــواقع
الـتـواصل بـهـذا اخلـصـوص غـيـر
صـــحـــيـــحـــة  وان كـــتـــاب وزارة
ـاليـة بـشـأن صـرف مـسـتـحـقات ا

احملــــاضــــريـن واضح وصــــريح).
ودعت الــوزارة في بــيــان وســائل
االعالم الـى الـــتـــحــــلي بــــاقـــصى
ــهـــنـــيــة الـــصـــحــفـــيــة درجـــات ا
صداقـية االعالميـة عند تداول وا
ـعـلـومـات  والـرجوع االخـبـار وا
ــصـادر الــرســمـيــة لــغـرض الى ا

تأكيدها او نفيها).
في هـذه االثــنـاء حتــدثت تــقـاريـر
نـطقة عن انتـشار أمـني شهـدته ا
اخلضـراء مـنـذ ساعـات الـصـباح
األولى الـتي سـبـقت عـقـد جـلـسة
الــتــصــويت. ونــقــلت عن مــصــدر
أمـني إن (الـفـرقـة اخلـاصة كـثـفت
نطقة اخلضراء انتشارها قرب ا

اجلــنــاح الـــصــيــني في جــامــعــة
بـــغــداد). واكــد عـــبــد الـــصــاحب
(اسـتـعـداد الــوزارة وجـامـعـاتـهـا
لـلـتــعـاون في اجملـاالت الــعـلـمـيـة
ــيـة والـتــنـســيق بـشـأن واألكـاد
مـحـاور الـتـبـادل الـثـقافـي) الفـتا
الى أن (الـعــراق مـهــتم بـتــطـويـر
الـعـالقـات الــثـنـائــيـة مـع الـصـ
واقـتـبـاس مـؤشـرات الـنجـاح في
الـتـجـربـة الــصـيـنـيـة في تـطـويـر
البيئة التـنموية الشامـلة) مبينا
ان (الوزارة حريـصة عـلى جتديد
اتـفــاقـيـة الــتـعـاون الـثــقـافي بـ
الـبــلـدين واسـتــئـنـاف الــبـرنـامج
الـتـنـفــيـذي في ضـوء الـسـيـاقـات
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اكــــــــدت بــــــــغــــــــداد وبــــــــكـــــــ 
اسـتـعــدادهـمـا لـتــبـادل الـزمـاالت
ــنـح الــدراســيـــة  واقــتــبــاس وا
مـؤشـرات الـنــجـاح في الـتـجـربـة
الـصـيـنـية بـشـأن تـطـويـر الـبـيـئة
الـتـنــمـويـة الـشـامــلـة.وذكـر بـيـان
تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (وزيـر
التـعليم الـعالي والـبحث الـعلمي
نـــبـــيـل كـــاظم عـــبـــد الـــصـــاحب
اسـتـقـبل الـسـفـيـر الـصـيـني لـدى
رافق بغداد تسوي وي والوفد ا
له ونــاقـش اجلــانــبــان مــشــروع
اجلــامـعــة الـعــراقـيــة الـصــيـنــيـة
ـشــتــركـة ومــسـارات الــتــقـنــيــة ا
اإلفادة منه على الصـعيد العلمي
ــعــرفي وتــعــزيـز واالســتــثــمـار ا
ــيـة وتــعـشـيق الـعالقــات األكـاد
ــتـعــلــقـة بــتــقـنــيـات الــتــجـارب ا
ـــتـــجـــددة) واضــاف الـــطـــاقـــة ا
البـيان ان (اجلـانبـ تداوال ملف
الـطلـبـة الـعراقـيـ الـدارس في
الـصـ وتـسـهـيل إجـراءات مـنح
ســمـــات الــدخــول لــهـم وتــمــكــ
بـعـضـهم من اسـتـئـنـاف مـبـاشرة
الــــــدراســــــة فـي اجلــــــامــــــعــــــات
كـمــا اسـتـعـرضـا الـتـخــصـصـيـة 
مسـارات التنـسيق بـشأن افـتتاح
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دني حـريـقاً اخـمـدت فرق الـدفـاع ا
نــشـب في مــطــعم داخل أزقــة بــاب
الــدروازة في مـنــطـقـة الــكـاظــمـيـة.
وقـــال مـــصـــدر ان (فـــرق االطـــفـــاء
اضـطـرت الى مـد انـابـيـب اضـافـية
بـغـيـة الـوصـول الى مـكـان احلادث
ـنــطـقـة الـتي نــظـراً لـضــيق أزمـة ا

وقع فيها احلريق أمس).
ـوانئ واعــلــنت الـشــركــة الـعــامــة 
الـعراق عن اخماد  22حـريقاً نشب
ـناطق متعـددة في البصرة خالل
اضـي. وقال مـدير عام شـهر ايـار ا
الــشــركــة فــرحــان الــفــرطــوسي ان
ــوانئ عـلى هـبـة (مـالكـات اطـفـاء ا
االســــتـــعـــداد لــــتـــلـــبــــيـــة نـــداءات
ـؤسسـات احلـكومـية ـواطـن وا ا
وغــيـراحلـكـومـيــة). من جـانـبه قـال
مـدير قسم السالمة واألطفاء ناجي
عـــبــدالــله حــسـن ان (فــرق الــقــسم
ـنـاطق اخــمـدت  22حــريق نـشـب 
مــتـعـددة فـي الـبـصــرة خالل شـهـر
ـاضي باإلضـافـة إلى عـملـها ايـار ا
ـرابـطـة أثـنـاء شـحن الـيــومي في ا
شـتقات الـنفـطية وتـفريغ نـاقالت ا
وجتـهيز مادة البودرة الى عدد من
الـوحدات البحرية واجراء عمليات
ــمـارســات االفــتـراضــيـة الخــمـاد ا

احلرائق).
الـى ذلك وجـــــهت وزارة الـــــدفــــاع
الـيـوم األربـعـاء دعـوة لـلـمـقـبـول

في الـكلية البحرية ومركز التدريب
ـهـني الـبـحـري في الـبـصـرة إلى ا
ية البحرية قر األكاد االلتحاق 
ـقبـل. وذكر بـيان مـطـلع األسبـوع ا
قـبول في الـكلية أمس أن (عـلى ا
ـهـني الـبــحـريـة ومـركـز الـتـدريب ا
الـــبــحـــري لــلـــعــام (?(2022-2023
ية البحرية قر األكاد االلتحاق 
قـبل في تمـام السـاعة يـوم األحـد ا
الــعــاشـرة صــبــاحــا). وأضـاف أنه
ـــقـــبـــولـــ أن (عـــلـى الـــطـــلـــبــــة ا
ـستـمسـكات يـسـتصـحبـوا معـهم ا
الـشـخصـيـة عدد ست نـسخ وصور
شـخـصـيـة لـلـطـالب عدد  12صـورة
وبــطــاقـة فــحص كــورونـا وتــأيــيـد

ســــكن حـــديـث ووثـــيـــقــــة تـــخـــرج
حــديــثــة). واعــلــنت خــلـيــة اإلعالم
األمـني العـثور عـلى وكـر لعـناصر
لــــداعش والــــقـــبض عــــلى مــــتـــهم
مـــطـــلـــوب لـــلـــقـــضـــاء بـــقـــضـــايــا
ارهـــابـــيــــة.وذكـــر بـــيـــان امس أنه
(بعملية استخبارية امتازت بالدقة
الــعــالــيــة عــثــرت مــفــارز مــديــريـة
اسـتـخـبـارات وأمن بغـداد الـتـابـعة
ـديريـة العامـة لالستـخبارات الى ا
واألمـن وبـــالـــتـــعــــاون مع الـــلـــواء
الـثـاني عـشـر - حـشـد شـعبـي على
وكـر مـؤقت لإلرهـابيـ في مـنطـقة
الــرواد بــقــضــاء الــطــارمــيــة تــابع
لـــعــــصـــابـــات داعش االرهـــابـــيـــة

يـحتوي على مواد غـذائية واغطية
مــــنـــام اخــــرى إذ  قـــامـت الـــقـــوة
ـــــــواد واتـالفـــــــهــــــا بـــــــضـــــــبط ا 
".وفي ســيـاق مــنــفـصل) مــوقــعـيــاً
أضـاف الـبـيـان أن (مـفـارز مـديـريـة
اســــتــــخــــبــــارات وأمن مــــيــــســـان
وبـــالـــتـــنـــســيـق مع فـــوج طــوار
مــيــسـان اخلــامس ألــقت الــقـبض
ـطلـوبـ للـقـضاء وفق عـلى أحـد ا
احــــكـــام مـــادة اإلرهــــاب وذلك من
يـمـونة خـالل تواجـده في قـضـاء ا
ـــحــافــظـــة مــيـــســان). وتــابع ان
ـــــتـــــهـم احـــــيـل الى اجلـــــهـــــات (ا
اخملــــتــــصــــة الكــــمــــال االجـــراءات
الـقانونيـة بحقه). وضبـطت الهيئة
الــعــامـة لــلـكــمــارك ست شـاحــنـات
حتــمل مــواد مــخــتــلــفــة مــخــالــفـة
نطقة للضوابط في مديرية كمرك ا
الشمالية.وذكر بيان امس أن (قسم
الــتـحـري ومــكـافـحـة الــتـهـريب في
نطـقة الشمالـية تمكنت من كـمرك ا
ضبط  6شاحنات مخالفة لضوابط
االســــــــتــــــــيــــــــراد). واضــــــــاف أن
ــضــبــوطــة حتــمل (الــشــاحــنــات ا
اجــــهــــزة طـــــبــــيــــة كــــاربــــونــــات
الـكـالـسـيـوم مواد غـذائـيـة مـاكـنة
قــطع احلـديــد مـخــالـفـة لــضـوابط
وتـعليـمات اإلستـيراد). وأشار إلى
أن (عـمــلـيـة الـضـبط تـمّت بـإسـنـاد

شــرطــة اجلــمــارك" مـؤكــداً أنه "
اتـخاذ اإلجراءات القانونـية بحقها
وفقاً للقانون والضوابط النافذة).
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طبعة العراق 

قــبــيل ســاعــات من عــقــد جــلــسـة
الـــتـــصـــويت عـــلى قـــانـــون األمن
.( الـــغــذائـي حتــســـبـــاً ألي طــار
ـنـطــقـة اخلـضـراء وأضـاف أن (ا
ومداخلهـا شهدت انتـشار القوات
األمـنـيـة بـشـكل كـبـيـر تـأهـبـاً ألي
حـدث قـد يــعـقب الـتــصـويت عـلى

.( قانون الدعم الطار
 وعــلق رئــيس الــتــيــار الــصـدري
مــقــتــدى الــصــدر عــلى الــقــانــون
بالقول (القلق كل القلق من تسلط
الـــــفــــاســـــدين عـــــلى الـــــقــــانــــون
وتـطـبـيـــــقه وال يـنـبــغي الـتـغـافل
سـاس بـقوت عنه) مـحـذرا (من ا

الشعب).
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اصـدر وزيـر رئـيـس الـتـيـار الـصـدري الـذي يـطـلـق عـلى نـفـسه اسم صـالح
مـحـمـد الـعـراقي الـبـراءة من الـدفـعـة الـثـالـثة مـن الـذين يـسـتغـلـون اسم آل
الصدر واسم اجلهاد واجملاهدين . وقال في تغريدة اطلعت عليها (الزمان)
ـصـلـحـة امس انـهم (يــسـرقـون امـوال الـشــعب بـغـيـر وجه حق وأجــد من ا
الــتـبـرؤ مـنــهم) واوعـز بـاحـالــتـهم الى الـسـلــطـات الـقـضــائـيـة  وطـالب كل
ُـحـبّـ مُـقـاطـعـتـهم وعـدم الـتـعـامل مـعـهم وإذا جلـأوا إلى جـهـات أخرى (ا

فسيثبت حقدهم وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم). 
وشـمـلت الـدفـعـة الـثـالـثـة كال من مـهـنـد مـحـمـد جـابـر - الـسـيـديـة و شـاكر
سرحـان احلسيـني  ومحـمود عبـاس علي  - الـبصـرة وهدير جـلوب موزان
- الـبــلـديــات  ووسـام خــريـبط الــفـيــصالوي وآواب اجلـبــوري وايـاد جــبـار
اجلـاعد - كربالء  واياد حس اجلواهر  –احلـارثية ورزاق حس نعمة –

الكوت وعلي حيدر عبد علي - حي التراث.
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 UNKHÞ lCð rŁ
النجف - سعدون اجلابري

شــهـدت صــالـة الــوالدة في مـســتـشـفى
احلـكيم العام في النجف ليلة أول امس
حـالة نادرة من نوعـها  باشراف طـبيبة
خـافـرة على والدة ست سـيـدات حوامل

 وبعدها وضعت طفلها احلامل به .
وقـال بـيــان تـلـقــته ( الـزمـان ) امس إن
(الطـبـيـبة اخلـافـرة نـور مـحمـد سـعـيد 
وصنـعت في تـلك الـلـيلـة مـولـودتهـا بـعد
أن قــامـت بـــتــولـــيـــد سـت من الـــنـــســاء
احلـوامل في حالة نادرة وقليلة احلدوث
 الـــتي شـــهــدتـــهــا صـــاالت عــمـــلــيــات

الوالدة)

الـليل بـتـوقيـت غريـنـيتش) وفق
مــــا نـــــقل االعالم الـــــرســــمي عن
مسؤولـ في مجال االنـقاذ.وأكد
مسؤولون أن خمس من العربات
الـ 11الـتي يـتـألف مـنـهـا الـقـطـار
انــــحــــرفت عن الــــســــكــــة جــــراء
احلـــادث.وأوضـح نـــائـب رئـــيس
شـركـة الـسـكك احلـديـد اإليـرانـية
مـــيــر حـــسن مــوســـوي لــلـــقــنــاة
الـرسـمـيــة إن "الـقـطـار الـذي كـان
عـلى مــتـنه  348راكـبــا انــحـرف
بـعد احـتـكاك مـع آلة حـفـر" كانت
قـــرب الـــســـكــة.وأظـــهـــرت صــور
نـشـرتـهــا وكـالـة "إيـسـنـا" حـفـارة
مـجــنـزرة صـفــراء وهي مـنــقـلـبـة
عـــلى جــانـــبــهـــا بــيــنـــمــا المس
أسفلها عربات من القطار ال تزال
ـمـتـدة في مـنـطـقة عـلى الـسـكـة ا
صــحــروايـــة وسط الــبالد.كــذلك
أظهرت مشاهد مـلتقطة من اجلو
عـرضـتهـا وسـائل إعالم مـحـلـية
أن أربـع عـــــــربــــــات عـــــــلـى األقل
انحرفت عن السكة بينها اثنتان
انــفــصــلــتــا بــالــكـامـل عن بــقــيـة
الـقـطـار.وبـدا أن بـعض الـعـربات
انـقلـبت عـلى جـانبـهـا وتـعرضت

ألضرار جسيمة.

مـــشــيـــرا الى احـــتــمـــال ارتــفــاع
حـصـيـلـة الـقـتـلى لـوجـود حـاالت
حــــرجـــة بــــ اجلـــرحـى.وكـــانت
احلـصــيـلـة األولـيـة الــتي قـدمـهـا
خالدي صباح األربعاء أفادت عن
ســقــوط عــشــرة قــتــلى وإصــابــة
آخـرين بـينـهم  12على األقل في
حالة حرجة.وانـحرف القطار عن
الـســكـة عـنـد الـســاعـة اخلـامـسـة
والنصف فجر األربعاء بالتوقيت
احملــلي (األولـى بــعــد مــنــتــصف

يـشـارك ب  4الى  5ماليـ زائر
ايـــــــــرانـي فـي زيـــــــــارة االمـــــــــام
). وقتل  17شخصا على احلس
األقل جـــراء انــحــراف قـــطــار عن
سـكــته قـرب مـديــنـة طـبس وسط
إيـران خالل رحــلـة بـ مــديـنـتي
مــــشــــهــــد ويـــــزد صــــبــــاح امس
ـتــحــدث بـاسم األربــعـاء وقــال ا
الـهيـئـة مـجتـبى خـالـدي "قتل 17
شخـصا و نقل  37جريحا الى
ــــســـتــــشـــفـى" جـــراء احلـــادث ا
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ـــركــــز الـــطــــبي تـــوقـع رئـــيـس ا
لـــــشـــــؤون احلج والـــــزيـــــارة في
جـــمــعــيـــة الــهالل االحـــمــر عــلى
مرعشي ان يشارك خمسة مالي
زائـــر ايــرانـي في مـــراسم زيــارة
اربــعـيــنـيــة االمـام احلــسـ هـذا

العام.
وقـال مـرعــشي ان (حـركـة الـزوار
االيراني سوف تبدأ من  10الى
 25صـــفــر حـــيث ســـيــتم تـــقــد
اخلدمات للزوار في  25موقعا.
وأكد  مرعشي ان (جمعية الهالل
االحمر تتولى مسـؤولية معاجلة
الـــزوار االيـــرانـــيـــ في مـــراسم
االربـــعــــ وان وزارة الـــصـــحـــة
ومـــــركـــــز الــــطـــــوار تـــــتـــــولى
مسـؤوليـة عالجهم حـتى احلدود
االيرانـية - الـعـراقيـة فيـما تـقوم
جــمــعــيــة الــهالل االحــمــر بــهـذه

همة في االراضي العراقية). ا
وأشــار الـى (تــعــاون وثـــيق بــ
اجلمعية ووزارة الصحة) وتوقع
ـــشــاركــة في ان (تـــكــون رغــبــة ا
مسيرة االربع اكثر من االعوام
ـكن ان ـاضــيـة بـكـثــيـر حـيث  ا

WOLþUJ « …“«Ë—œ w  ÎULFD  rN² ≈ o¹dŠ œULš≈

) مـشيرا عـتمدة لـدى اجلانـب ا
الـى (اســــتــــعــــداد اجلــــامــــعــــات
العراقية لتـقد وتبادل الزماالت
ـــنح الـــدراســـيـــة مع اجلـــانب وا
الـــصــيـــني). من جـــانــبه أوضح
تـسـوي وي أن (الـصـ والـعراق
ـتــلـكـان إرثــا حـضـاريــا عـريـقـا
زيد من ناسـبة  هد األرضيـة ا
الـتشـارك والـتـعـاون في اجملاالت
والسيما العلـمية والثقافية كافة 
منها) وتـابع ان (تبادل الزماالت
ــنح الــدراســيــة لــلــطــلــبــة من وا
اجلــانـبــ ســيـســهم في تــعــزيـز
تـــواصل الـــشـــعــبـــ عـــلى مــدى

قبلة). األجيال ا

(طقس يـوم غد اجلمعة سيكـون صحواً في ما ستكون
درجـات احلــرارة مـقــاربـة لـلــيـوم الـســابق في األقـسـام
الوسـطى والشماليـة وتنخفض قلـيالً عن اليوم السابق
في الـقسم اجلـنوبي مـن البالد) مـؤكدا ان (طـقس يوم
الـســبت سـيـكـون صـحـواً ودرجـات احلـرارة تـنـخـفض
قلـيالً في األقـسام الـوسطى واجلـنوبـيـة بيـنمـا ستـكون

نطقة الشمالية). مقاربة لليوم السابق في ا
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
وجة غبـار خفيفة التـابعة لوزارة الـنقل  تأثر الطـقس 
واستـقـرار احلـرارة الـيـوم اخلمـيس. وقـالت الـهـيـئة في
بيـان تلقـته (الزمـان) ان (طقس اليـوم اخلميس سـيكون
صــحـواً مع غـبــار خـفــيف ودرجـات احلـرارة ســتـكـون
مـقـاربــة لـلـيـوم الـسـابق بـعـمـوم الـبالد) واشـار الى ان

UD—∫ عربات قطار انحرفت عن سكتها في ايران

¡UA½≈ lÐU²¹ ÍbOÐe «

lM* WOÐ«d² « …b «

V¹dN² «

 w³FJ « rÝU  wKŽ ≠ …—ULF «

تـابع قـائـد عــمـلـيـات مـيـسـان مـحـمـد
الـزبـيــدي سـيـر أعـمـال انـشـاء الـسـد
احلـــــدودي مع إيـــــران. وقــــال اعالم
الـــــقــــــيـــــادة  لـ(الــــــزمـــــان) أمس أن
(الـزبـيـدي  وصل الـشـريط احلدودي
ــتــابــعــة ســيــر االعــمــال فـي انــشـاء
السـدة الترابية مع إيران الذي ينفذه
اجلــهــد الــهــنــدسي لــهــيــئــة احلــشـد

الشعبي).
وأشــار إلـى أن (الـعــمـل يـجــري وفق
مامـخطط لـة وبكفـاءة عاليـة الفتا الى
ان انـــشــــاء الــــســـدة  جــــاء من اجل
تـأمــ احلـمـايـة لـهـور احلـويـزة عـلى
الــــــشــــــريـط احلــــــدودي الــــــعــــــراقي

اإليراني).
وأكـــد ان (الـــســدة ســـتـــوفــر تـــأمــ
نع حاالت الـتسلل راقبـة  الرصـد وا
والـتــهـريب والــعـبــور غـيــر الـقــانـوني
وفــرض سـلــطـة الـدولــة عـلى احلـدود
ـهرب من ـائية في األهـوار ومنع ا ا
ـارسـة نـشـاطـاتـهم والـقـضـاء عـلى
ظـاهرة الـتـهـريب من مـنـاطق احلدود

التابعة حملافظة ميسان).
وأنهـت مديرية طرق وجـسور ميسان
ــتـضـررة ــنـطــقـة ا أعـمــال صـيــانـة ا
الواقـعة عـلى الطـريق العـام (عمارة ـ
ـر اإليـاب) موقع سـيـطرة بـغداد / 
قضـاء الكـميت سـابقـا بعـد تعـرضها

لتخسفات.

محمد احللبوسي
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الـــفــلـــســطـــيـــنــيـــة والــتـــمـــيــيـــز ضــد
الـفلسـطينـي همـا السبـبان اجلذريان
تكرّرة وعدم الكامنان وراء التوتّرات ا
االســـتــقــرار وإطـــالــة أمـــد الــنــزاع في
ـنـطقـة". وقـال عـضو جلـنـة التـحـقيق ا
مــيــلـون كــوثــاري في الــبــيـان "يــشــيـر
اسـتعراضـنا لنـتائج وتوصـيات آليات
ـــتــحــدة الـــســابــقــة وهـــيــئــات األ ا
بـــــوضــــوح إلى أن إنـــــهــــاء االحــــتالل
اإلسرائيلي تماشيًا مع قرارات مجلس
األمـن بـــشـــكل كـــامـل أســـاسي لـــوقف

تكرّرة". دوّامات العنف ا
واشـار الـتـقـريـر إلى أن الـوثـيـقـة التي
تـضم  18صـفـحـة عُرضت قـبل نـشـرها
عـــلى الـــســلـــطـــات الــفـــلــســـطـــيــنـــيــة
واإلســرائـيـلــيـة.أنــشـأ مـجــلس حـقـوق
يـة بشأن اإلنـسان جلنـة التحـقيق األ
رتـكبة في انـتهاكـات حقوق اإلنـسان ا
األراضي الـــفــلـــســطـــيــنـــيــة احملـــتــلــة

وإسرائيل منذ 13 نيسان 2021.
وتـرى الدولة العبرية التي تتهم بيالي
بـأنهـا "ناشـطة منـاهضـة إلسرائيل" أن
الـتـحقـيق "جتاهل األسـبـاب احلقـيقـية
الــتي دفـعت إســرائـيل إلـى الـدفـاع عن
ـنـظـمـات اإلرهـابـيـة مـواطـنـيـهـا ضـد ا
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صـــور له عـــلى مـــواقـع الــتـــواصل
االجـتــمـاعي. وبـدا عــبـد الـله الـذي
غادر عائـلته في سـامراء مـنذ سبع
سـنــوات بـصـحـة جــيـدة وسـعـيـداً
بـــوصـــول زمالئه وعـــدد مـن افــراد
عائلـته الذين كانـوا يبحـثون عنه .
وفي تغريـدة قال العـزاوي (انتخى

 5¹uDK « v ≈ ÍdF*« W UÝ—
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وقــال الـنـاطق بـاسم وزارة اخلـارجـيـة
األمـــيــركي نـــيــد بــرايـس في بــيــان إن
"وجــود جلـنــة الـتــحــقـيق في شــكـلــهـا
احلـالي هو استمرار لنمط طويل األمد

يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل".
وأنــشـئت الــلـجــنـة عـقـب احلـرب الـتي
اســـتـــمـــرت 11 يـــومــاً بـــ اســرائــيل
وحـركة حـماس في أيار2021 وتـسبّب
ـدفعـي واجلوي اإلسرائـيلي الـقصف ا
ـقتل 260 شـخـصا عـلى قـطـاع غـزة 
بـــيـــنــهم 66 طـــفال ومـــقــاتـــلــون وفق
الـسـلـطـات في الـقطـاع.بـيـنـمـا قتل 13
شــخــصــا بـيــنــهم جــنـدي فـي اجلـانب
اإلســـرائــيــلـي بــصــواريخ أطـــلــقت من
الـقطـاع وفق الشرطـة اإلسرائيـلية.في
الـوقت احلـالي قـيمت الـلـجـنة الـعـديد
ـوجـودة مـن الـتـوصـيــات والـقـرارات ا
بــالـفــعل لــكـنــهـا اشــارت إلى ضـرورة

إجراء حتقيقها اخلاص.
w Ëœ Êu½U

إال أن بـــــــــــــــيــالي اشـــــــــــــــارت إلـى أن
الـتوصـيات السـابقـة "لم تنفّـذ وتشمل
ـســاءلـة جتـاه الــدعـوات إلى ضــمـان ا
انـتـهـاكـات إسـرائـيل لـلـقـانـون الـدولي
اإلنــسـاني والــقـانــون الـدولـي حلـقـوق
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U¦ŠU³ ∫  وفد وزارة الصناعة يبحث مع نظيره في اقليم كردستان سبل التعاون لدعم الطاقة الكهربائية
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عادن مع بحثـت وزارة الـصناعـة وا
إقلـيم كُردسـتـان سبُل الـتعـاون لدعم
قطاع الطاقة الكهربائية في اإلقليـم.
جــــــــاء ذلـك خِالل زيـــــــارة وفـــــــد من
الوزارة إلى اربيل برئـاسة مُدير عام
الـدائــرة الـفـنـيــة في الـوزارة نـاصــر
ــديــرين إدريـس مــهـــدي وعــدد من ا
الــــعــــامـــــ في شـــــركــــات الــــوزارة
ُتخصـصة بالصـناعات الكـهربائية ا
منها ديـالى والصنـاعات الكهـربائية
واإللــكـتــرونـيــة والـزوراء واألنــظـمـة
اإللــــكـــــتــــرونـــــيــــة وأور ومُـــــعــــدات
اإلتــــصـــــاالت والـــــقُــــدرة وعـــــدد من
ُـخــتــصــ من الــدائـرة اخلُــبــراء وا
ـذكـورة تـلـبـيـةً الـفـنـيـة والـشـركـات ا
ُـــوجـــهــة مـن قِــبل وزارة لـــلـــدعــوة ا

الكهرباء في حكومة اإلقليـم .
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) ام سـان
(الـــوفــد عـــقــد اِجـــتــمــاعـــاً مع وزيــر
الـكـهربـاء في حـكـومـة اإلقـلـيم كـمـال
مــحـــمــــد صـــالـح بـــحـــضــور وكـــيل
ُـــدراء الـــعـــامــ الـــوزارة األقـــدم وا
لدوائر نقل الطاقـة والتوزيع وتوليد
وإنـــتـــاج الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيــة
والـتخـطـيط وديـوان الـوزارة  حيث
بـ الوفـد إمـكـانيـات شـركات وزارة
ـــعـــادن في إنـــتـــاج الـــصـــنـــاعـــة وا
مُـــــحــــــوالت الـــــتــــــوزيـع والـــــقُـــــدرة

من جـهـة أخـرى قـررت شـركة تـوزيع
نـتـوجات الـنفـطيـة اعـتمـاد النـظام ا
ــركــبــات االلــكــتــرونـي لــتــجــهـــيــز ا
بالـبـانزين احملـسن ابـتداء من الـيوم
األربـــعــاء . وقــال وكــيـل مــديــر فــرع
توزيع كركوك عدنان محمد خلف في
تصـريح أمس إن (الـشركـة ستـعتـمد
من الــيــوم الـنــظــام االلــكـتــروني في
ــركـــبــات احملـــطـــات الــتي جتـــهـــز ا
بـالبـانـزين احملـسن لـلـحـد من الزخم
احلاصل بسبب ارتفاع أسعارها في
احملـــافـــظــات احملـــاذيـــة لــكـــركــوك).
وأوضح أن (الشـركـة قررت أن يـكون
ـركـبـة مـرتـ في األسـبوع جتـهـيز ا
ـعدل  50لـتـرا لكـل مرة) الـواحـد و
مبينا أن (هـذا اإلجراء سيكون احلل
االفـضـل لـقـطع الــطـريق أيــضـا عـلى
ــــشـــتــــقـــات ـــتـالعـــبــــ وجتـــار ا ا

النفطية).
عــلى صـعــيــد مـتــصل أوصت جلــنـة
الـنـفط والـغـاز والـثـروات الـنـيـابـيـة
عـاجلـة حالـة التـلـوث النـاجتة عن
عــــمل مـــصــــفى الـــدورة و طــــالـــبت
باخضاع الـشركات النـفطية الـعاملة
في االقـليم لـلـسلـطـة االحتاديـة.وقال
عـضـو اللـجـنـة مـهـند اخلـزرجي في
تصريح أمس إن (اللجنة استضافت
ــتـقــدم في وزارة الــنـفط من الك ا ا
أجل منـاقشة الـقوانـ والتشـريعات
ـعطـلـة). وأضـاف أن (االستـضـافة ا

االطــبـاء فــرسـمــوا ألـقــاً وحـمــاسـة
ومحبة).

واحدثت الـزيـارة والـوضع احلالي
ـفـقود ارتـياحـاً شـعبـياً للـطـبيب ا
واشـادة بـسـرعـة اسـتـجـابـة نـقـابـة
االطبـاء للنـداء االنسـاني الذي نوه

الى حالة الطبيب.

{ جــنـيف (أ ف ب) - اعـتــبـرت جلـنـة
ـكـلـفـة من مـجـلس حـقـوق الـتـحــقـيق ا
ـــتـــحــدة أن اإلنـــســـان الــتـــابع لأل ا
احـــــــــــتـالل إســـــــــــرائــــــــــيـل لـألراضـي
الـفـلـسطـيـنيـة والـتـميـيـز ضد الـسـكان
الـفلسطيني هما "السببان اجلذريان"
تـكرّرة وعدم االستقرار في لـلتوتّرات ا

نطقة. ا
“U×M  d¹dIð

اســرائــيل الــتي رفــضـت الـتــعــاون مع
الــلــجـنــة قــالت إن "الـتــقــريـر مــنــحـاز
ومـضـلل وغـير مـؤهل بـسبب كـراهـيته
لـدولـة إسـرائيل ويـسـتـند إلـى سلـسـلة
ـــنـــحـــازة طـــويــــلـــة من الـــتـــقــــاريـــر ا
ــضـلــلـة" بـحــسب بـيــان صـادر عن وا
وزارة اخلـارجـيـة.وكتـبت نـافي بيالي
ـفـوضـة الـسـامـيـة رئـيـســة الـلـجـنـة وا
الـسابقة حلـقوق اإلنسان في تـقريرها
أن "الــنــتـائج والــتــوصـيــات اخلــاصـة
بـاألسباب اجلذريـة توجّهت بأغلـبيتها
إلـى إســـرائــــيل وهــــذا مـــؤشّــــر عـــلى
ـتكـافئـة للـنزاع وواقع الـطبـيـعة غـير ا

دولة محتلّة لدولة أخرى".
وأكـد الــتـقـريـر األول لـهـذه الـلـجـنـة أن
"استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألرض

ُـخــتــلف األحــجـام الــكــهــربـائــيــة و
ُسلحة والسعات وإنتاج القابلوات ا
ُــســلــحــة لـلــضــغط الــواطئ وغــيــر ا
ُعلقة الريفية واألسالك والقابلوات ا
ُــــخـــتـــلف ــــنـــزلـــيـــة و ُـــفـــردة وا ا
القـياسـات وإنتـاج لوحـات السـيطرة
والتـوزيع الكـهربـائيـة والكـيوسـكات
وأنـــشـــطـــتـــهـــا األخـــرى في مـــجـــال
األنــظــمـــة اإللــكـــتــرونــيـــة ولــوحــات
ـصـابـيح حتـسـ مـعــامل الـقُـدرة وا
ُوفـرة للـطاقـة وغيـرها اإلقتـصاديـة ا

ُنتجـات) . من ا
l¹—UA  rŽœ

وأعـــرب صـــالـح عن رغـــبـــة اإلقـــلـــيم
بـــدخــول مُــنــتـــجــات شــركــات وزارة
ــعــادن لـدعم مــشـاريع الــصـنــاعـة وا
قطـاع الطاقـة الكـهربـائيـة في اإلقليم
ُـــنـــتـــجـــات في وإســـتــخـــدام هـــذهِ ا

ُنفذة في اإلقليـم . شاريع ا ا
وأطلع احلضور على مُنتجات وزارة
ُدرجـة في دليل عـادن ا الصـناعـة وا
ُنتجـات العراقي الصادر عن وزارة ا
ُــواصـفـات الـتــخـطــيط اإلحتـاديـة وا
الـفنـية الـعـاليـة اجلـودة التي تـتـمتع

ُنتجـات . بها هذهِ ا
وفـي ختام االِجـتماع أتـفق اجلانبان
على تـشكيل جلـنة مُـشتركـة للـتعاون
واإلســراع بــتــحــويل اإلتــفـاقــات إلى
ـا يُـحـقق حـيـز الـتـنــفـيـذ الـفـعـلي و

نافع لكِال اجلانب . ا
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اإلنــــــســــــان وإطـالق اجملــــــمــــــوعـــــات
ــسـلّـحــة الـصـواريخ الــفـلـســطـيـنــيـة ا

عشوائيًا باجتاه إسرائيل". 
واضـافت "يكمن عدم تنـفيذ التوصيات
بــــاإلضــــافــــة إلـى بــــيــــئــــة اإلفالت من
الــعــقــاب وهــمــا دلــيالن قــاطــعــان أن
اســـرائــيل ال تــنـــوي إنــهــاء االحــتالل
ـسـتـمـر ضد بـاإلضـافـة إلى الـتـمـييـز ا
الـــفــلـــســطــيـــنــيـــ في صــلـب تــكــرار
ـــمـــنــــهج في األرض االنــــتـــهـــاكــــات ا
ـا في ذلك الــفـلــسـطــيـنــيـة احملــتـلّــة 

القدس الشرقية وفي إسرائيل".
وتـنديداً بنـشر التقريـر تظاهر حوالى
عـــشــرين طـــالــبـــا وجــنـــدي احــتـــيــاط
بـاجليش االسرائيلي الثالثاء امام مقر
ــتـــحــدة في جــنــيف. والحــداث اال ا
أكــبــر قــدر من الــتــأثــيــر عــمـد بــعض
ــتـظــاهـرين إلى الــتـنـكــر عـلى هــيـئـة ا
عـناصر في حركة حماس الفلسطينية
واخـفـوا وجـوههـم وراء أقنـعـة سوداء
مــــرتــــدين زيــــا عــــســــكــــريــــا. وهــــتف
دني واأل ـتظاهرون "نحن نقتل ا ا
ـتـحـدة حتـميـنـا" فـيـمـا وضع آخرون ا
كتب الـسياسي أقـنعـة تصور رئـيس ا
للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار. سجد االقصى »ÂöŽ∫ فلسطينيون يلوحون باالعالم في ا

ُسـبقة: هل لديـنا سياسي ـنتج الفاسـد لألحكام ا : مـشكلة ا حول الفـساد سؤال
ُـسـبـقـة بـأنَّ واحـد ال يـحـمل في رأسهِ أحــكـامـاً مُـسـبـقــة? يـتـمـثل خـطـر األحــكـام ا
الـسيـاسـة تكـاد تـختـفي من العـراق ال يـوجد رجل دولـة واحـد ال يوجـد مَنْ يضعُ
مـصلـحة البـلد فـوق مصلـحة حـاشيـته وحزبه ومـؤيديه فيـجلبُ لـنا كـلبَ صيد كلُّ
ـقبلـة لشراء األصـوات! األحكام همَّه أنْ يجـمعَ له ماالً يـستخـدمه في االنتخـابات ا
ُـسبقة مصدرها ُسبقـة تنقض السياسـة وتنقض العلم والفـكر والعقل. األحكام ا ا
كبريـاء القادة الـذين يعتـمدون أنسـابهم التي تـدعو إلى السـخرية عـند مقـارنة زهد

ونزاهة وشجاعة وصدق آل البيت بِسوء سِيَرِهم!
فهوم بغـداد ضد بغداد? نهـضت بغداد القاع مشكـلة الفعل التـواصلي للفسـاد 
َـجْرَى الصندوقي هذا القاع يبـتلع بغداد احلسناء كحوتٍ أزرق زومبي وُحُوشُ ا
أبله جاهل مـتعطش للدماء كوحوش غويـا. وُلِدَ الفساد في بغداد توفيَّ في بغداد.

و"بغداد كلها نار لكن أين الدخان?" 
ال تـكـاد تـمـرُّ سـنـة بال حـريق فـي طابـق الـعـقـود وحريـق في مـديـريـة الـضـريـبة أو
مستودع كبير ألحزاننا وآالمنا! وال تكاد تمرُّ سنة امتحان وزاري عام بال فضائح
تسرب األسئـلة متهم بتزوير نتائج طالبة حـسناء في قسم اللغات األفريقية أعفتهُ
الـلــجـنــة الـتـحــقـيــقـيـة مـن كـرسي مــديـر الـقــسم ونـقــلـته خــارج الـكــلـيـة. الــتـغــيـيـر
قـراطي جاءَ بوزير جديدٍ لـلتعليم أعادهُ عـميداً للكلـية وكان هذا أحد شروط الد
قراطي جاءَ بوزير جديدٍ استيزاره. عـاد لينتقمَ من اللجنة التحقيقية! والتغيير الد
عـلم الـذين ضربوه نـصب مدير عـام! لينـتقمَ من ا للتـربية بـقفزةٍ أخـرى صار 
ن بال تدرج وال وأهانوه بـتهـمة الـغش والشـغب والسرقـة والعـنف. وماذا نـنتـظر 

نصب والكرسي بعرضه وماله?  خدمة وال خبرة يشتري ا
تـعلق بـنظرة الـعالم اخلـارجي لفسـاد بغداد? مـا هو الـتحلـيل الصحـيح لالعتـقاد ا
اً في ــاذا يـتـمـتـع بـعض الـفـاســدين بـاحـتــرام دول اجلـوار? يـسـتــقـبـلـونــهم رسـمـيـَّ
ـشـون مـعـهم عـلى الـسـجاد األحـمـر هل يـنـظـر الـعالم اخلـارجي إلى ـطارات و ا
خـراب بغـداد بـوصـفه قـضيـة ال مـعـنى لهـا? مـا هي مـصـلحـة دول اجلـوار بـخراب
بـغـداد? عـلـى الـرغم من تـصـريـحــاتـهم وشِـعـاراتـهم بــحب بـغـداد وسـيـادة الـعـراق

ووحدة أراضيه لكنهم يخططون ويفعلون العكس تماماً.
مـاذا تريـد الـعواصم اجملـاورة من بغـداد? أال تـتعـارض فرضـيـة وجود بـغداد قـوية
وعـامرة ونـظـيفـة ونـزيـهة مع مـصـاحلهـم? لكي تـظلَّ حتت الـسـيطـرة يـجب أنْ تظلَّ
فـاسـدة مـتـنـاحـرة مـنـقـسـمة عـلـى نـفـسهـا وقـد تـلـجـأ هـذه الـعـواصم عـلى هـامش
احلـديث عن تـبـريـرات نـسـبـويــة تـسـتـدعي فـرضـيـات زائـفـة جـديـدة يُـكَـذبـهـا واقع

احلال. 
ـاذا ــا يــرغب بــعض قــادة دول اجلــوار االنــتــقــام من الــعــراق لــكن كــيـف و ر
سـينـفعـهم انـتقـامهم? ألـيس وجود عـراقٍ ضعـيفٍ مـشتت أفـضل الستـقرارهم من
عـراقٍ قويٍّ يـقضُّ مـضاجـعهم? ألـيس انهـيار اخلـدمات مـصدر انـتفـاعهم من رأس

ال العراقي الهارب والكفاءات العلمية والطبية?  ا
رَدَّا عـلى الـعـقـوبـات واحلـرب الـبـاردة وسـلـسـلـة االغـتـيـاالت كـاالغـتـيـال الـغـامض
ا ألستاذ الفيزياء النووية محسن فخري زاده قرب طهران 27 نوفمبر 2020 ر
عـنىً آخر العـتـقاد فـاسد بـوجـوب استـعادة تـفكـر طهـران بـاالنتـقام من بـغـداد. و
ـتبادل قـابلة لـلنقض. ورداً السيـطرة وبسط الـنفوذ بـفرضيـات جائرة لـلتواصل ا
على تـسـرب األسئـلـة يـوف يتم مـعـاقبـة ومالحـقـة الطـلـبة بـتـأجـيل االمتـحـانات إلى

اذا يشعر الطالب الذي قضى ساعات طويلة يقرأ ويقرأ? إشعارٍ آخر. 
ردود الفـعل احملتـملة هـذه قد تـؤسس إلمكـانيـة قيـام الشك وحلدود
الـشك الالنـهائي بـإمـكـانـيـة استـعـادة بـغـداد لِمَـزَاعم حـيـاتـها
ونــضــارتــهــا واســـتــقــرارهــا وفي ذات الـــوقت قــد يــكــون
ـزاعم اإلصالح ومـحـاربـة الـفـساد الـتـأسـيس الـسـيـاسي 
ــنــاصب وشـــراء األصــوات من قــبل والـــتــوقف عن بـــيع ا

رشح وشراء رؤساء الكيانات لوالءات الفائزين. ا

ـشــاكل الــتي تــضــمــنت مــنــاقــشــة ا
تــواجه عــمل الــشــركــات الـنــفــطــيـة
فضال عن منـاقشة قـدرة زيادة إنتاج
الـنـفـط لـلـشـركـات ومـطــالـبـة الـنـفط
بــضـــرورة االســتـــعــانـــة بــالـــكــوادر
واخلــبــرات الـفــنــيــة احملـلــيــة وعـدم
االعـــتـــمـــاد عـــلـى الـــيـــد الـــعـــامـــلـــة
االجنـبية). وأكـد أن (اللـجنة مـاضية
بـــتـــشــريع الـــقــوانـــ الــتـي تــخص

القطاع النفطي اهمها مشروع قانون
الــــنــــفط والــــغــــاز الـــــذي أحــــيل من

الدورات السابقة إلى احلالية).
œ«bGÐ ¡«uł«

داعــيــاً (وزارة الـــنــفط إلى مــعــاجلــة
حـــالــة الــتـــلــوث الــنــاجتـــة عن عــمل
مـصــفى الـدورة واخملـلـفــات الـسـامـة
الــتي تــطـرحــهـا فـي أجـواء بــغـداد).
ولــفت إلى أن (الـلــجــنـة تــطـرقت إلى

مـــوضــــوع نـــفط اإلقـــلـــيم وضـــرورة
الـــتـــحـــرك بـــهـــذا الــــصـــدد من أجل
إخضـاع الشـركـات النـفطـية الـعامـلة
في االقـلـيم إلى الـسـلـطـة االحتـاديـة
حـــسب مــــا نص عــــلـــيه الــــقـــانـــون
والـدسـتـور الـعـراقي وقـرار احملـكـمة
االحتاديـة األخيـر الذي ألـزم حكـومة
اإلقـلـيم بـتـسلـيم الـواردات الـنـفـطـية

الى وزراة النفط االحتادية).

احلـــــلــــــقي ســـــيــــــنـــــجـــــز عـــــلـى اربع
ـتـحـدث بـاسم االمـانـة مــراحل.وقـال ا
ــــؤتــــمــــر ذاته ان (هــــنــــاك عــــدة فـي ا
رويـة منها مـشاريع لفـك االختنـاقات ا
مــشـروع مـداخل الـعـاصــمـة اخلـمـسـة
نفذة وجـميعها احيلت الى الشركات ا
وقـسم مـنـها اعـمـال مـشتـركـة ووصلت
الـى نـسب اجنــاز جـيــدة) وأضـاف أن
ـقرر ان ـعـلق مـن ا (مـشـروع الـقـطـار ا
ـوازنة" مبـينـاً أن "هناك يـدرج ضمن ا
ــرور تــنـــســيــقــاً بــ وزارة الــنــقل وا
واجلـهـات ذات الـعالقـة لـسـيـر الـقـطـار

والتصاميم). 
WOIO Mð WNł

وأشــــار إلى انـه (مــــشـــروع الــــطــــريق
احلــلـقي الــذي يـبــلغ طـوله 96 كــيــلـو
مـترا وسيتم اجنازه على اربع مراحل
وهـو بـإعـداد التـصـاميم) مـوضـحاً أن
(االمــانـة الــعـامــة بـاعــتـبــارهـا اجلــهـة
تـابعة الـتنسـيقيـة والذراع التـنفيـذية 

كل توجيهات رئيس الوزراء).
وأعـــلــــنت امـــانـــة بــــغـــداد عن انـــهـــا
ـائي ســتـصــادق عـلـى الـتــخـطــيط اال
الــشـامل لــلـعــاصـمـة حــتى عـام 2030
وقــررت فـــرض غــرامــة خــمس ماليــ
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تفقد نقيب االطباء جاسم العزاوي
ورئــيس فــرع الــنــقــابــة مــصـطــفى
ــسـنـ في الـســعـدي دار رعـايـة ا
مــنـطـقــة الـرشــاد بـبــغـداد لالطالع
ــعـيـشي عـلى الــوضع الـصـحي وا
للطبيب سلمان عبد الله  اثر نشر
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عري : قال أبو العالء ا
ِصرِ ال تظلِمَنْ أيا واليَ ا

فكم جاء مِثْلُكَ ثم انصرفْ 
تواضَعْ اذا ما رُزقتَ العُلى 

ا يَزيدُ الشَرفْ  فذلكَ 
ـتـربـعـ على ـعرّي الى كل ا ـكـنـنا اعـتـبـار هـذين البـيـتـ رسـالة مـفـتـوحـة مِنَ ا

سؤولية أينما كانوا . كراسي ا
والرسالة خطيرة موجهة للمسؤول حتذرهم من اجتراح الظلم .

وليـعـلم أصـحـاب الكـراسي انـهم مـحـاسبـون عـلى كل مـا يـفـعلـون خالل تـسـنـمهم
هم وقع ا مناصـبهم التي ال تدوم لهم كـما لم تدم لغيـرهم  فلقد تنـاوب على هذا ا

او ذاك الكثيرون .
-2-

نـصبُ فرصـة ينـبـغي أنْ تُسـتثـمر في مـضـمار خـدمةِ الـدين والشـعب والوطن  فـا
ارسـة عـمـليـات سـطو ـواطنـ أو ابـتـزازهم  أو  وليـست فـرصـةً للـتـكـبر عـلى ا

ال العام والثروة الوطنية ..!! وقرصنة على ا
-3-

إنْ التواضع حَسَن جميل مِنْ كُلّ الناس  ولكنه من الكِبار أجمل .
ومـا مـن كـبـيـر يـتـسم بــالـتـواضع االّ ازداد شـأنُه عُـلّــوَاً ورفـعـةً ودخل الـقـلـوب بال

استئذان ...
ارس ألـوانـا من التـجـبر والـتـكبـر والـغطـرسـة فانّه لن وعلـى العـكس تـمامـاً حـ 

يحصد االّ سخط الناس عليه ومقتهم له .
وهذا هو االفالس االجتماعي .

-4-
وفي سيرة الرسول االعظم (ص) من الشواهد على التواضع ما يُبهر العقول وما
ـركزي في ارسـاء دعائم الـثـقة واحملـبة يـشحن الـنـفوس بـأهمـيـة التـواضع ودوره ا

والتعاون ب الناس .
جاء في التاريخ :

ان الرسول (ص) كان مع ثلة من اصحابه في سفر  
فأمر باحضار شاةٍ ليأكلوا 

فقال رجل منهم :
عليَّ ذَبْحُها 
وقال آخر 

وعليَّ سَلْخُها 
وقال ثالث :

وعليّ طَبْخُها 
فقال (ص) :

وعليّ جَمْعُ احلَطَبِ  
فقالوا :

يا رسول الله :
نحن نكفيك  

فقال :
" قد علـمتُ أنكم تـكفونـي  ولكنْ أَكْرَهُ أنْ أتـميّـزَ عليـكم فانَّ الـله يكـره مِنْ عبده أنْ

يراه متميزاً ب اصحابه "
ثم انه قام وجمع احلطب .

-5-
نسي معظم السلطوي في العراق –لالسف الشديد  –انهم مراقبون ومرصودون
مِنْ قِبلِ الـشـعب الذي أخـذ عـليـهم عـنايـتهـم الفـائقـة بـامتـيـازاتهم ومـكاسـبـهم على

حسابه ..!!
ـقدار اهـتمـامهم وَلَـيْتَـهُم اهتـموا بـتقـد اخلدمـات للـشعب 
باحـراز مكاسـبهم وامتـيازاتـهم  ولكنـهم في وادٍ ومصالح

العباد وحاجاتهم في وادٍ آخر 
شكلة الكبرى التي يعانيها العراق اليوم . وهذه هي ا

wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ
بـحـث امـ بـغـداد عـمـار مـوسى كـاظم
خالل اسـتقـباله الـسفيـر الهـولندي في
الـعراق ميـشيل رينتـينار أطـر التعاون
شترك ب بغداد وأمستردام وتعزيز ا
ـشتـركة . وذكر بـيان تـلقته الـعالقات ا
(الــزمـان) امس ان (كـاظم دعـا اجلـانب
الـهـولنـدي الى دعم االنـشطـة الزراعـية
والـتـراثـيـة بـبغـداد واسـهـام الـشـركات
الــهـولـنــديـة بـتــنـفـيــذ مـشــاريع الـبـنى
ـشـاركـة الـفـاعـلـة الحـيـاء الـتـحـتـيـة وا
ودعم  فـعاليات مهـرجان بغداد الدولي
لـلزهـور). وتابع ان (كـاظم دعا اجلانب
الــهــولــنـدي ايــضــاً الى دعم مــبـادرات
وحــمالت امـانـة بـغـداد فـي الـتـشـجـيـر
سـاحات اخلضـراء في عموم وزيـادة ا

مناطق بغداد).
من جـهـة اخـرى تـتـجه قـيـادة عـمـلـيات
نـطـقتي بـغـداد لفـتح جـميع الـطـرق 
الــبـــيــاع وحي الــعــامل و أشــارت في
مـؤتـمـر صـحـفي مـشتـرك امس الى انه
( فـتح 133 طــريـقـاً في الــعـاصـمـة).
وقـال مدير العالقات واالعالم بعمليات
ــفـرجي ان بــغــداد الـعــمــيــد عـبــاس ا
ـتـابعـة فـتح الـطرق في (جلـنـة شـكلت 
الــعـاصـمـة) واضــاف ان (عـدد الـطـرق
الـتي  افـتـتاحـهـا بـلغت 133 طـريـقاً
مــا بـ رئـيـسي وفــرعي) مـشـيـرا الى
(رفع 33 ســيـطــرة وحتـويل 23 مــنـهـا
الـى مرابـطة) . ولـفت الى ان (عـملـيات
بـغـداد تـسعى الى ان تـكـون العـاصـمة
خــــالــــيــــة من الــــدعــــامــــات والــــقــــطع
الـكـونكـريـتـية) مـؤكـدا (توجه الـقـيادة
لــرفـع الــصــبــات عن مـــنــاطق الــبــيــاع
والـــعـــامل اضـــافــة الـى فــتـح جــمـــيع
ـناطق ـنـطـقـتـ وبـاقي ا الـطـرق في ا
االخـــرى). وكــشــفـت األمــانــة الـــعــامــة
جملـــلس الــوزراء عـن ثالثــة مـــشــاريع
ـروري في بـغـداد تــخـفف من الـزخم ا
واشــــارت الى ان مــــشــــروع الـــطــــريق

ــة حـرب الــفــتـاكــة الــتي تــرتـكب جــر
ــدنـيـ مــزدوجـة: إطالق الــنـار عـلى ا
اإلســرائـيـلـيــ من مـنـاطـق مـدنـيـة في

غزة".
تحدة وهي بـدورها أكدت الواليـات ا

حــلـيف قــوي إلسـرائـيـل والـتي عـادت
إلـى اجملــلس فـي عــهـــد الــرئـــيس جــو
بـايـدن بعـد انسـحابـهـا منه خالل عـهد
دونـالـد تـرامب أنـهـا "تـعـارض بـشـدة"
تقرير اللجنة التي اعتبرتها "منحازة".

ديـنار بـحق  كل من يقطع شـجرة.وقال
مـدير إعالم االمانة محمد الربيعي في
ـؤتـمـر إن (امـ بـغـداد وجه بـتـأهيل ا
ـدن واالبـتـعـاد عن الـروتـ من خالل ا
االعـــتــمــاد عـــلى مــوازنــة 1/12 حـــيث
نــعـــمل عــلى تــأهــيل 155 شــارعــاً في
الــــعـــاصـــمـــة والــــذي يـــؤدي الى زخم
مـــروري) مـــقـــدمـــا االعـــتـــذار الهـــالي
ـرحــلـة األولى الــعـاصم. وأضــاف أن (
مـن مـشـاريـع بـغــداد هي االنـطالق الى
جــمـيع الـبــلـديـات الــبـالـغـة  14بــلـديـة
لـتجميل الـشوارع ووجهنا 29 سيارة
تـــعـــمـل في بـــغـــداد لـــغـــسل الـــنـــصب
والـتــمـاثـيل والـشـوارع وغـيـرهـا خالل
48 سـاعة التي تأثـرت بسبب موجات
ــتــكـــررة) مــشـــيــرا إلى أن الـــغــبـــار ا
(االمـانــة بـدأت بـحـمـلـة تـشـجـيـر خالل
فـترة 15 يـومـاً واطلـقـنا عـلـيهـا بـغداد

تزرع لزراعة 10 الف شتلة). 
وأكـــد أنه ( فـــرض غــرامــة 5 مالي
ديــنـار لـكل مـن يـقـطع شــجـرة وهـنـاك
نـاطق) الفـتا خـلـية رصـد في جـمـيع ا
ــــدراء الـى ان (أمــــ بــــغـــــداد أوعــــز 
الـــبــــلـــديـــات االســـتــــمـــاع لـــشـــكـــاوى

 .( واطن ا

UI¡∫ ام بغداد خالل لقائه السفير الهولندي
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ـركز الثـقافي في محـافظة احتضن ا
كــركــوك جــلــســة حــواريــة مــوســعـة
بـــعـــنـــوان (رســـالـــة الـــسالم ) ودعم
واشـراف مـبـاشـر من لـدن الـبـرنـامج

تحدة ائي لأل ا اال
وقـال مـنسـق اجللـسـة جـاالك مـحـمد
ـائي (بـدعم واشـراف الـبـرنـامج اال
تحـدة ومنظـمة كورو نـظمنا لال ا
ــوسـعــة الـتي اجلــلـســة احلـواريـة ا
حـــمــــلت عــــنـــوان رســــالــــة الـــسالم
بـحــضـور ومـشـاركـة فــاعـلـة من لـدن
ــيــ ورجـال احملــاضـريـن و االكـاد
ـــــدنــــيــــ الــــديـن والــــنـــــشــــطــــاء ا
وشـــخــصــيــات ســـيــاســيــة واداريــة
ومـجـتـمـعـيـة  والـتي اثـرت اجلـلـسـة
ــا يـــســهم احلــواريـــة واغــنـــتــهـــا 

بنجاحها).
وأســــتـــدرك بـــالــــقـــول (كـــان لالدارة
هنية العالية التي ابداها االعالمي ا
فراس احلـمداني اثـرهـا الكـبيـر على
جنــــاح اجلــــلـــــســــة واســـــتــــخالص
نتـائجـهـا وبيـانهـا اخلتـامي وفق ما
ـــوذج نـــاجح لالتـــصــال قـــدمه من 
اجلـــمـــاهـــيـــري  وهـــو مـــا اشـــاد به
ــائي لأل مــشـــرف الــبــرنـــامج اال

 .( شارك تحدة واحلضور ا ا
جتدر االشـارة الى ان (بـرنامج األ
ــائي ?هــو عـبــارة عن ــتــحـدة اإل ا
ــيـة تـابـعـة لأل شـبــكـة تـطـويـر عـا
ـتـحدة ,و مـنـظـمـة تـدعم الـتـغـيـيـر ا
ـــعـــرفـــة واخلـــبــرة وربـط الــدول بـــا
ـساعـدة األشـخـاص لـبـناء ـوارد  وا
حـيـاة أفضـل و تعـمل في 177 دولة

وتــســاعــدهم فـي تــطـويــر حــلــولــهم
ـواجـهـة حتـديات الـتـنـمـيـة احملـلـية

ية). والعا
ـهـجـرين واعـلـنت وزارة الـهـجـرة وا
عن عودة  579نازحاً من عشوائيات
عــامـــريـــة الـــفـــلـــوجــة الـى مــنـــاطق
ســكـــنــاهم األصــلــيــة في مــحــافــظــة
االنـــبـــار.وذكــرت الـــوزارة في بـــيــان
ـهـجـرين امس ان (وزيـر الـهـجـرة وا
ي وصل الى وكــالـــةعــثــمــان الـــغــا
مـحــافـظـة االنــبـار لإلشــراف بـشـكل
مـــيــداني عـــلى عـــودة ٥٧٩ فــرداً من
الـنــازحـ في عــشـوائـيــات عـامـريـة
الــفــلـــوجــة الـى مــنـــاطق ســكـــنــاهم
األصــلـــيـــة في مـــحـــافـــظـــة االنـــبــار
بــالــتــعـــاون مع مــنــظـــمــة الــهــجــرة
الدولية مثمناً اجلهود الكبيرة التي
تـــبــذلــهــا وزارة الـــداخــلــيــة ووزارة
ـهـجـرين والـشـخـصـيات الـهـجـرة وا

واجلهات اخملتصة في هذا اجملال).
ي وجـه بـصـرف واضـاف ان (الــغـا
مـنـحـة مــالـيـة شـخـصـيـة لـلـعـائـدين
فضال عن منـحة أخرى ألعـادة ترميم
ـشــاريع مــنــازلــهم مع شــمــولــهم بــا
ـدرّة لــلـدخل ومــبـالغ مـالــيـة أخـرى ا
لــــنــــقــــلــــهم مـع آثــــاثــــهم).وبــــ أن
(العـائـدين الى منـاطقـهم ثـمنـوا هذه
ي اخلـطـوة الـكـبـيرة مـن قبـل الغـا
مـشــيـدين بـاإلجـراءات الــتي بـسـطت
عــمـــلــيـــة عــودتـــهم بــاإلضـــافــة إلى
األهـتـمام بـاحلـاالت اإلنـسـانـيـة التي
كــــانت تــــرافـــقــــهم).وأعــــلـــنت وزارة
ـهجـرين عن عـودة نـحو الـهجـرة وا
 140عراقيا من مناطق تقع على

احلدود التركية الى ديارهم.
وذكـــــــرت الـــــــوزارة في بـــــــيـــــــان ان
ي اشــرف عـــلى اإلجــراءات (الــغـــا
الـتـي قـامت بـهــا الـوزارة السـتــقـبـال

139 مواطناً عائداً من مناطق تقع
عـلى الـشـريط احلـدودي التـركي الى
ارض الــوطن ضــمن خــطــة الـوزارة
لتـشجـيع العـراقيـ في دول اجلوار

على العودة طوعياً ).
ـي انه (مـن خالل   واكـــــــد الــــــغــــــا
شترك ب مكتب الوزارة التنسيق ا
في انـقرة والـقـنصـلـيـة العـراقـية في
غازي عـنتـاب الـتركـية ووزارة الـنقل
العـراقيـة وفرع الـوزارة في محـافظة
ـواطـن دهـوك تمت إعـادة هـؤالء ا
عن طــريق مــنــفــذ ابــراهـيـم اخلـلــيل
ــحــافــظــة دهــوك بـعــد اســتــكــمـال
اجـراءات دخــولـهم الى الــبالد نـحـو
حافظات نينوى مناطقهم األصلية 
واالنبـار وصالح الدين" مـشيراً الى
ان"الــــوزارة مــــســــتــــمــــرة بــــاعــــادة
الـعـراقـيــ بـشـكل طـوعي الى ارض

الوطن).
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الـتـقى  مـحــافظ ذي قـار الـدكـتـور مـحـمـد
هـادي الــغـزي  وفــدا من وجـهــاء واهـالي
ناحيـة الطـار جنوبي الـناصريـة واستمع
البـرز مـطـالـبهـم ومقـتـرحـاتـهم لـلـنـهوض

بالواقع اخلدمي في الناحية.
وتــطـرق احملـافـظ اثـنــاء الـلـقــاء الى ابـرز
ـنـفـذة في الـنـاحـيـة ـشـاريع اخلـدمـيـة ا ا
ضمن موازنتي تـنمية االقـاليم للمـحافظة
وصــنــدوق اعـــمــار احملــافــظــة فــضال عن

قرر تنفيذها مستقبال . شاريع ا ا
واكد ان (احلـكومة احملـليـة حريـصة على
ــنــفــذة ان تــكــون جــمــيع مــشــاريــعــهــا ا
منسجمة ومتنـاغمة مع تطلعات ومطالب
االهــالي في الــوحــدات االداريــة  وانــهــا
ترسم خارطة االولويات في الـتنفيذ وفقا

.( اسة للمواطن للحاجات ا
بدورهم اعرب اعضـاء الوفد عن تثـمينهم
العالي وتـقديرهم جلـهود السـيد احملافظ
ــتــواصــلــة لــلــدفع بــحــركـة ومـســاعــيه ا
ـشـاريع اخلـدمـيـة في عـمـوم االعـمـار وبـا

مدن احملافظة .
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من جـهــة اخـرى اشـرف الـغــزي مـيـدانـيـا
رحـلة االولى من على اسـتئـنـاف اعمـال ا
ـتـضمن مـشـروع كورنـيش الـنـاصـريـة وا
بـنـاء اجلـدار الــسـانـد واعـمـال الـتـكـسـيـة
احلـــجـــريــة  وذلـك بــعـــد تـــوقف الـــعــمل
ـائية وارد ا بهـدف التـنسـيق مع وزارة ا
خلــفض مـنــسـوب نــهـر الــفـرات لــضـمـان

اجناز افضل للمشروع.
وقـال  انه (سـبق وان وجـه بـوقف الـعـمل
ـشـروع الـكورنـيش فـي مرحـلـته االولى
بعد انتهاء اعمال الكري وازالة االطيان 
ـوارد وذلك بـهـدف الــتـواصل مع وزارة ا
ـــائــيــة خلــفض مـــســتــوى الــفــرات الى ا
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ـكـن لـبـنـاء اجلـدار الـسـانـد اقـصى حـد 
والـــتـــكــــســـيـــة احلـــجــــريـــة بـــالـــصـــورة
الـــصــحــيــحــة). الــتـي بــدورهــا خــفــضت
منسوب الـنهر الى نـصف متر وهو ادنى
ـشاريع ـكن حتـى ال تتـوقف ا مـستـوى 
رتـبـطـة بـنهـر الـفـرات . وب االروائـيـة ا
الــغــزي ان هــذا االجــراء اتــخــذ لــضــمـان
ـشــروع مـسـتـقــبال  فـمع هـذا جـمــالـيـة ا
العمق سـيبقى اجلـدار السانـد ظاهرا في

مشهد الكورنيش مهما تراجعت مناسيب
نهر الفـرات مستقـبالً).  وب ان (الشركة
ـنـفـذة اسـتـانـفت الـعمـل في الـكورنـيش ا
نسوب طـلوب  بعد حتقق االنـخفاض ا
الــنــهــر  وطــبــقــا لـــلــتــصــامــيم احملــددة
فسـيكـون اجمـالي ارتفـاع اجلدار الـساند
مـتـر واحـد وعـرض مـتـر ونصـف لـيرتـفع
الحقا بعـد اضافة الـتكسيـة احلجرية الى
متـرين). واوضح ان (مشـروع الكـورنيش

رين في سيتـضمن تـوسيع الـطرق الى 
صــوب اجلــزيــرة بـــيــنــمــا ســـيــكــون اقل
مـــســاحــة في صــوب الــشــامــيــة لــوجــود
منشات وابنية جامعية تعيق توسيعه).
شروع اسنـد الى شركة تابعة وب ان (ا
ــائـيــة الن ذلك سـيــنـهي ـوارد ا لــوزارة ا
حـالـة الـتـداخل والـتـعـارض في تـصامـيم
ـشـروع والـتي كـانت سـبـبـا في تـعـطـيل ا
اجنــازه لـسـنــوات طـويــلـة).وبــخـصـوص

دن UI¡∫ محافظ ذي قار خالل لقائه وجهاء ا

احليـوي وبعـد ذلك أشارت رئـيسة
هــيـــئـــة الــســـيــاحـــة أمل جالل إلى
تـفــاصــيل الــتـقــريـر واســتــعـرضت
إحصـاءات ومعـلومـات بشـأن قطاع

السياحة في اإلقليم.
وشـدد رئـيس مـجـلس الـوزراء على
ضرورة زيـادة االهـتمـام بالـسيـاحة
والـتــعـريـف بـالــطـبــيـعــة اجلـمــيـلـة

واخلـالبـة لــكـردسـتــان والـتــعـريف
بـثقـافـة شعب كـوردسـتان وهـويته
ــــالــــيـــة وكــــذلك من الــــنــــاحــــيـــة ا
بـاعـتبـارهـا واحـدة من أهم مـصادر

الدخل.
ووافق مــجـلـس الـوزراء بــاإلجـمـاع
عـــلى تــــقـــريـــر وزارة الــــبـــلـــديـــات
والـــــســــيـــــاحــــة والـــــتــــوصـــــيــــات
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عقد مـجلس وزراء إقلـيم كردستان
اجتماعه برئاسة مسرور البارزاني

وضوعات.  وناقش عدداً من ا
وفي مسـتهل االجتـماع هـنأ رئيس
الـبارزاني نـائـبه قوبـاد الـطالـباني
في الــذكــرى الــســابــعــة واألربــعـ
لـتأسـيـسه وانعـقـاد ملـتـقى االحتاد
الــوطــني الـكــردسـتــاني وعــبّـر عن
تمنياته لهم بالتوفيق خدمةً لشعب

كردستان.
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شاركة وفد ثم قدم إيجازاً يتـعلق 
نتدى حكومة إقـليم كردستـان في ا
ي الـذي عُـقـد في االقـتـصـادي الـعـا
ـاضي دافــوس بــتـاريخ 22 أيــار ا
وأشـــــــــــار إلـى أنــه (جــــــــــرى خـالل
اجتماعاته ولقاءاته تسليط الضوء
عــلى ســبل تــعــزيــز الــعالقــات بـ
إقــلـيم كـردســتـان ودول الـعـالم وال
سـيـمـا في االقـتـصـاد واالسـتـثـمـار
كما بيّن أن مشاركة إقليم كردستان
ـؤتـمرات الـدولـية ـنـتديـات وا في ا
تــــهـــدف لـــنـــقـل صـــوت اإلقـــلــــــــيم
ومـواقفه إلى احملـافل الـدولـية إلى
جــانب تــعـزيــز مــكــانـة حـــــــكــومـة
االقلـيـم بصـفـتـهـا شـريـكـاً إقـلـيـمـياً

ياً). وعا
وعـــرض رئـــيـس ديـــوان الـــرقـــابـــة
الية لإلقليم خالد هادي جاوشلي ا
ـسـوّدة الـنـهـائـيـة لـفـريـق الـرقـابة ا
ـشـتـرك لـلـمـركـز واالقـلـيم ـالـيـة ا ا
الـــتـي أُعـــدت عـــلـى ضـــوء قـــانـــون
ــالـيــة االحتـاديـة لــسـنـة ـوازنـة ا ا
ـشـتـركة ـسوّدة ا 2021 وأشـارت ا
اليـة واالقتصاد في إلى أن وزارة ا

حـــكـــومـــة اإلقـــلـــيم قـــدمـت مـــيــزان
ـراجـعـة اخلـاص بـجـميـع وحدات ا
اإلنفاق اإلدارية  بالكامل وبصورة
شتركة معززةً شفافة إلى اللجنة ا
ـعـلـومــات وبـضـمـنـهـا بــاألرقـام وا
اإليرادات والنفقـات العامة لإلقليم
ــا فـي ذلك اإليــرادات والــنــفــقـات
النـفطـية وغـير الـنفـطيـة فضالً عن
ـدنـيـة الكـات الـوظـيـفـيـة ا عـرض ا
والــعـــســكــريـــة في جــمـــيع أنــحــاء

اإلقليم.
وأشــاد مــجــلـس الــوزراء بــجــهــود
اليـة لإلقليم كذلك ديوان الرقـابة ا
ــتـابــعـة ــعــنـيــة  وجّه الـوزارات ا
ضمـان مسـتحـقات اإلقلـيم في إطار
ــشــتــرك اسـتــنــادًا إلى الــتــقــريــر ا
ـاليـة التي ـستـحـقات ا احلـقوق وا
نص عـلـيـهـا الـدسـتـور والـتـنسـيق
والـتـعاون مع الـكـتل الـكـردستـانـية
في مـجـلس الـنـواب لـهـذا الـغـرض
ان كردستان دوره فيما سيؤدي بر

بهذا الصدد. 
و في االجـتـمـاع الـتـأكـيـد على أن
احلـكـومـة االحتاديـة وفـقـاً لـقـانون
ــــوازنــــة االحتــــاديــــة خــــفّــــضت ا
ـاليـة لإلقـليـم شهـرياً االلـتزامـات ا
في حــ يـــتــعــ عــلـى احلــكــومــة
االحتـــاديــة االســتــمــرار في إرســال

وازنة. حصة اإلقليم من ا
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وعرض وزيـر الـبلـديات والـسيـاحة
سـاســان عـوني تـقـريـراً تـنـاول فـيه
الـوضع في الــقـطـاع الـسـيـاحي في
إقــلـيـم كـردســتــان ورؤيــة حــكــومـة
إقلـيم كـوردستـان واستـراتيـجيـتها
لــتـــطــويــر وتــعــزيــز هــذا الــقــطــاع

ــقـتــرحــات واالســتـراتــيــجــيـات وا
اخلـاصة بـحـكومـة إقـليم كـردسـتان

لتطوير القطاع السياحي.
وقـــدمت وزيــــرة اإلقـــلـــيم لـــشـــؤون
ـان فـاال فريـد مـسوّدة مـشروع الـبر
قــانـــون (الــتـــعــديل األول لـــقــانــون
حـمــايــة وحتـســ الـبــيــئـة رقم 8)
ووافـق مــــجــــلـس الــــوزراء عـــــلــــيه

بــاإلجـمــاع. وبـحــضـور الــبـارزاني
انــطـــلـــقت الــثـالثــاء مـــراسم وضع
احلجر األسـاس لثالثـة مشاريع في
مـــديــنـــة دهــــــوك وهي مـــطــحـــنــة
الدقيق والبيوت الـزجاجية لزراعة
الــفــواكه واخلــضـروات فــضالً عن
مـشــروع تـربــيـة األبـقــار وتـصــنـيع

األغذية. 

W∫ مسرور البارزاني يترأس جلسة مجلس وزراء االقليم Kł
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شـروع وهي مرحلة رحلـة الثانـية من ا ا
انـشـاء احلـدائـق وتـوسـيع الـشـوارع قـال
الغـزي ان (تصامـيمـها رفـعت الى االمانة
الــعــامـــة جملــلس الــوزراء حــيث تــعــرض
هـنـاك عـلى مـكـتب اسـتـشاري ايـطـالي ثم
ـالـيـة في الـعـام تـطـلق تــخـصـيـصـاتـهـا ا

قبل). ا
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ووجه الــغـزي بـلـديــة الـنـاصــريـة بـاعـداد
الكـشوفـات اخلاصة لـتغـييـر وجه منـطقة
االســـكـــان الـــصــنـــاعي مـن خالل انـــشــاء
مـدخل والـشــوارع  الـرئـيـسـيـة و مـجـسـر
ـدخـلـهـا يـربط بــشـارع سـوق الـشـيــوخ 
الــرئــيــسي وذلك الدراجــهــا ضــمن خــطـة
ــشــاريع لــعـام 2022 تــتـضــمن :انــشـاء ا
ـدخل االسكـان الصنـاعي لتالفي مجـسر 
ــــروريــــة مـن شــــارع ســــوق احلـــــوادث ا
نطقة ( دخلة العمارات الشيوخ لدخول ا
الــســـكــنـــيــة ) وانـــشــاء مـــدخل رئـــيــسي
لـالســـــــكـــــــان الــــــصـــــــنـــــــاعـي وابــــــرازه
معمارياً.وأعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان
ـئة والبـلديـات الـعامـة  عن إجناز 75 با
من أعـمال مـشـروع انـشاء جـسـر الشـهـيد
عز الدين سـليم الكونـكريتي في مـحافظة
البـصرة. وذكـر بـيان أن (مالكـات الوزارة
ــئـــة من أعــمــال مــشــروع أجنـزت 75 بــا
انــشـاء جـســر الـشــهـيــد عـز الـديـن سـلـيم
الكـونكـريتي في مـحافـظة الـبصـرة بطول
 312 متراً الذي يربط ناحية عز الدين
سـلـيم بـقـضـاء اإلمـام الـصـادق). وأضاف
أن (الـعــمل تـضــمن صب وفـرش طــبـقـات
وأعـمـال االســفـلت لـلــجـسـر ومــقـتـربــاته 
الـــســـيــاج الـــواقي واإلنـــارة  فـــضالً عن
انشاء قناطر انبوبية وصندوقية وانشاء
جـسـر الـشـافي بـطـول 20م بـواقع فـضاء

واحد).
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حاالت جـديدة اصابة البنيـة األخالقية فكثرة االسـاءة الى معالم حضارية ورموز
ـبررات هل تقع في خـانة اجلهل? علـمية ومـواقع جمالـية حتى بـتنا نـتساءل عن ا
ام تصـنف في مراتب تخريب البلد ?وهل هي ستار للـتغطية على مشاكل لم ينفذ

إليها الضوء ?
ثم يـجــرنـا الــتــسـاؤل إلى االســرة بـاعــتــبـارهــا نـواة اجملــتـمـع ومـحــطـة الــتـنــشـة
االجـتـمـاعـيـة االولى والـضـابط االجـتـمـاعي لـسـلـوك الفـرد في اول خـطـواته ..هل
قـصــرت في اداء دورهـا ازاء افـرادهـا ?ايـن هي من الـتـوجـيــة واالرشـاد وتـوعـيـة

االبناء ?
ـدرسة ـاذا اضـمـحل دور االسـرة واهـتـز كـيـانـهـا ويـقـودنـا ذات الـتـساءل الـى ا
ـسـنــا تـهـاوي ركن اسـاسي تـمـثل الـقـلـعـة احلـصـيـنــة في اعـداد االجـيـال حـيث 
ؤسسات الـدينية ومـنظمات بالتـربية وحصـر مهمتـها في التعـليم ... ما نصـيب ا
دني في االخذ بـيد االجيـال الصـاعده وانارة طـرقها وتـهذيب سلـوكها اجملتـمع ا
ركبات رجال التربية وعقال التعليم ـنابر والندوات فهناك استهداف  عن طريق ا
دن امام اء وجتمـيل ا وهنـاك اساءة لرمـوز ثقافـية وهنـاك سبـاحة في نافـورات ا
واشي في الطرق أل وايضـا حرق الدفاتر االمتـحانية وتسريب االسـئلة وذبح ا ا

رور وهـنـاك فـزع وهـلع في الـعـامه واعـتـداء علـى رجـال ا
اجلنـوب الستخدام اسلحة متوسـطة وبعضها ثقيلة في
الـــنــزاعــات الـــعــشـــائــريـــة ان اســاءات بــعـض الــنــاس
ـثل هذه والشـبـاب بحـاجة الى رادع قـانـوني يتـصدى 
ـتعارف من السـلوكيات وقدمت احلاالت الـتي طعنت با

ستهجن والشاذ اوال. ا
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الكهـرباء بشقيها (الوطني) و(األهلي) عادت من جديد لتتصدراالهتمامات لتكون
ان واحلـكومـة ووعودها اضيـة في حراك الـشعب والـبر موضـوعا خالل االيـام ا
لتحـس أداء (الـوطنـية) لـترتـفع بانتـاجهـا وزيادة سـاعات الـتجـهيز فـي الصيف

واطن مع (االهلية) ..  علها تخفف من معاناة ا
ال نـنــكـر أن هـنـاك زيـادة في االنـتـاج  لــكـنه ال يـسـد احلـاجـة الـفــعـلـيـة لـلـمـنـازل
ـصـانـع وخـاصـة في فـصل الـصـيف لـدولـة مـثل الـعـراق ـكـاتب وا والـشـوارع وا
اليـيـنـها االربـعـ ويـزيـد وبـتـاريخ ( كـهـربائي ) تـتـقـدم به عـلى الـدول الـعـربـية
عروف انذاك .. فهو اول بـلد تدخله الكهرباء عام 1917 ثم تاسست بوضـعها ا

لك فيصل الثاني .. فيما بعد محطة كهرباء الدورة في عهد ا
سنوات طـويلة والكـهرباء تتـصدر العنـاوين الرئيسـة لتكون مـوضوعا في نشرات
االخبـار واحلراك الشـعبي وأحاديث الـعراقـي واحالمهم الـتي تراجعت كـثيرا 
فاصـبحت أمـنية االمـاني عنـدهم أن يتـمتـعوا بـساعـات ( وطنـية ) تـناسب حرارة
ولدات االهـلية الـتي تثقل كـاهل العائـلة العـراقية الصيف الـقويـة والتخـلص من ا
بـاجـورها وسـمـومهـا وانـتشـارهـا وصـخبـهـا أمام الـبـيوت وفي الـشـوارع واالزقة
الضـيقة دون حتـسب الثارها الـبيئـية واحتمـاالت احلرائق خاصـة في الصيف ..
ولـدات االهلية عن االزقة الـضيقة ومن أمام لتلـك االسباب طالبـنا كثيرا بـابعاد ا
الـبـيـوت لـتـكـون في الـسـاحـات الـكــبـيـرة والـشـوارع الـواسـعـة لـتـفـادي احلـوادث
ـعـنيـة  وتـأمـ راحة واحلـرائق الـتي سـجـلت ارتفـاعـا في احـصـاءات اجلهـات ا

واطن في بيته . ا
 قضـية الكهـرباء لوحـدها توكـد بدون احلاجـة الى إستطالع أو إسـتبيـان العجز
واطن االسـاسية في مقدمتهـا هذه احلاجة التي تعد عصب عن تلـبية حاجات ا
احلياة  وعالقـتهـا بالتـنمـية والبـناء و فـرص العمل ونـسبـة البطـالة ونـسبة الـفقر
ـزارع ومـفاصل االقـتـصاد عـامل وا ـا لـها من دور كـبـير في تـشـغـيل ا الـعـاليـة 
اخملـتـلـفة .. وأتـسـاءل في كل مـرة..هل سـتـأخـذ قـضـية الـكـهـربـاء  أوغـيـرها من
ـعـانـاة من دولة الـقـضـايا الـتي تـضـغط علـى الشـعب كل هـذا الـوقت واالموال وا
ـاضي مـا عـرف بـانه أسوا الـصـ مـثال الـتي شـهـدت في خـمسـيـنـيـات الـقـرن ا
ية اجملاعـات في التاريخ االنساني أو من اليابـان - التي خرجت من احلرب العا
الثـانية مهـزومة  مثخـنة باجلـراح ? ... وهل تأخذ من مـصر وهي الدولة الـعربية
دة والتكاليف عروفـة بكثافتهـا السكانية العـالية ومواردها احملدودة مـثل هذه ا ا
ـعانـاة ..? وهـذه ( موريـتانـيا ) مـثال أخـر فقـد دشنـت محـطة لـتولـيد الـكهـرباء وا
بالـطـاقـة الـشمـسـيـة النـظـيـفة بـكـلـفـة عشـرين مـلـيون دوالر فـقط ... ومـهـمـا كانت
ـواطن القـدرة لـهـذه احملـطـة او الـكـلـفـة  لـكـنـهـا تـعـالج قـضـيـة مـهـمة فـي حـياة ا
وتنـاسب احلالـة  وهو مـبلغ بـسيط ال يـشـكل شيـئا جتـاه ايرادات الـنفط الـعالـية

لدولة نفطية مثال .
قارنـة واالستدالل بها عـلى قدرة االنسان على تلك حـاالت أشرت اليها لـغرض ا
جتاوز الـظروف الصعبـة .. فهناك دول مـرت بظروف أصعب من ظـروفنا وليست
تـلكها واستـطاعت خالل مدة قصيـرة عبور االزمة والتربع لهـا تلك الثروة التي 

على القمة في االجناز ..
التجـارب االنسانـية تظـهر الفوارق بـ البشـرودور النخب الـسياسـية في حتقيق
إجنـازات تـعبـر بـهـا االزمـة لـتـسـتـقر فـي القـمـة .. فـهـنـاك جتـارب جـعـلت الـنخب
ـة درسـا تـتـعلم مـنه كـيف تـخـدم شـعـبـهـا - وهي تـبدأ من الـسـياسـيـة من الـهـز
الصفـر - ليكون هو الثروة  عندما يكون هو استثمارها األمثل  وتكون السلطة
لـيـست هـدفا لـذاتـهـا  أو ( مـشروعـا شـخـصـيا لالثـراء )  أو( مـغـا ) تـتزاحم
وذج ـة وبنـاء االنـسان بـاال ـا أداة لـلتـغيـيـر وعبـور الـهز عـلـيهـا االحزاب  وا
الذي تـقدمـه في حتقـيق الـهدف  في حـ هنـاك جتـارب قد تـكـون الثـروة ضارة
ومخـربة لـلبالد  وبدال من أن تـدفع حيـاة االنسـان الى االفضل جتعـلهـا تتراجع

كان الصحيح... الى الوراء عندما ال تستثمر االستثمار االفضل  وفي ا
وبينما ينشغل العراق ببرمجة الكهرباء وساعات التجهيز تطالعنا الص باجناز
كـبيـر وقصـة تطـور عظـيمـة جديـدة بابـتكـارشمس صـناعـية تـفوق حـرارتها 160
مـلـيون درجـة مـئـويـة  أي ما يـعـادل عـشـرة أضعـاف حـرارة الـشـمس الطـبـيـعـية
ـتقدمة .. وبذلك تكون النتاج كـميات هائلة من الـطاقة باستخدام الـطاقة النووية ا
الص قـد حققت اجنازا نوويـا يسجل لها تقـترب به من هدف انتاج طـاقة نظيفة
غير مـحدودة بتقليد عمليـة االندماج النووي التي تستخـدمها الشمس احلقيقية 
ناخ . كن للص به ان تنقذ االرض من عملية تغير ا وهي اجناز نووي كبير 
اين نحن من ذلـك ..?? وما قيمـة الثروة والـنفط ان لم يـحققا مـثل هذه االجنازات

الكبيرة ..
ركـزية لدول نـفطـية بعـد ارتفاع ال يشكل احـتيـاطي العمـلة الـصعبـة في البنـوك ا
يـة عمالقـة فأرباح اسعار الـنفط شـيئا عـندمـا تقارنـها بـارباح شركـات فرديـة عا
ـثـال بـلـغت في عـام واحد 327 مـلـياردوالر ... شركـة سـامـسـوجن عـلى سبـيل ا
فـيــمـا بــلغ ربح ( بل غــيـتس ) مــؤسس شـركــة مـا يـكــروسـوفت 226 دوالرا في

الثانية ...
فكم من الـسن نحـتاجها نـحن أو غيرنا مـن الدول النفـطية العـمالقة في االنتاج

بلغ الكبير? !! .. جلمع هذا ا
ا ـهم بأن تمـلك أمواال أو ثروات طبـيعيـة  بل االهم هو مدى إسـتفادتك  ليس ا
تمـلك في تطوير حـياتك  وسد حاجـاتك ... فما قيـمة أن تصنف دولـة ما  بأنها
لـيارات والترليونات من من الدول التي تـملك ثروات طبيعـية كثيرة وغنـية تقدر با
الدوالرات  فـيما يشيـر واقع احلال الى تخلف مريع وتـدني في مختلف مجاالت

احلياة  ونسب فقر عالية ال تتناسب مع تلك الثروات .
 الـيابـان إسـتطـاعت في أقل من خمـس عـامـا أن تتـصدر الـعالم بـالتـكنـولوجـيا
واالتصـاالت  وحتصل منها على أضعاف أضـعاف ثروة البترول في دول كثيرة
ثال  ويكـون ربح شخص واحـد  أو شركة واحـدة في االتصـاالت على سبـيل ا

أكثر من عائد عدة دول بترولية مجتمعة ...
والصـ تمـكنت في أقل من سـبـع عـاما أن تـكون مـعجـزة اقتـصاديـة ليس في
العـالم فـقط بل في الـتـاريخ .. وها هي حتث اخلـطى وتـسـابق الزمـن لكي تـتـقدم
رتـبة الثـانية لـتكون الـقوة االولى اقـتصاديـا على العـالم كما وتسعى لـتقـفز من ا

هو متوقع لها ...
جتارب كـثيـرة مهـمة تـظهر قـيمـة الثـروة ودور االنسـان وقدرته عـلى البـناء  وانه

ليس هناك مستحيل أمام ارادته .. وان االوطان ال تبنى بالنفط وحده ..
 أين موقع ثروتنا ودور انساننا منها ..?

وهل بنى الـنفط لنا جتربـة خاصة في التطـور أم كان سببا في الـتراجع والفساد
واطماع االجنبي واحتالله الرضنا ..?

- الواقع يجيب ..
 } } } }                                   

∫ bOH  Âö
(إن اكـرمــكم عــنـد الــله أتــقـاكـم) ... هـذا هــو مـقــيـاس
التـفاضل ب البـشر عنـد الله سبحـانه وتعالى  وليس

أقواكم  أو أغناكم ...
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دني أكـد رئـيس سـلـطـة الـطـيـران ا
الـعـراقي نــائل سـعـد عــبـد الـهـادي
أهـمــيـة تــكـثـيف جــهـود الـعــامـلـ
ــشـتــرك بـ شــركـات بــالـتــعـاون ا
الـطــيـران واجلــهــات الـســانـدة من
أجل تقد أفـضل اخلدمات وإذابة
ـــعـــوقـــات أمـــام حـــركـــة جـــمـــيع ا
ــســـافــرين. وقـــال بــيـــان تــلـــقــته ا
(الــزمــان) أمـس إن (عــبــد الــهــادي
ـثـلي شركـات الـطـيران بـحث مع 
سـبل تـعـزيـز واقع الـعـمل لـإلرتـقاء
ُــــــقــــــدمـــــة بــــــواقع اخلــــــدمــــــات ا
لـــلــمـــســـافــريـن في مــطـــار بـــغــداد
الـــــدولـي). وأوضح أن (شـــــركـــــات
الـطـيـران يـجب أن تـعـمل بـضوابط
دني وتـعـليـمـات سلـطـة الطـيـران ا
الــــتـي تــــخص حـــــركــــة الــــنــــواقل
اجلــويـة). فــيـمــا ذكـر مــديـر الــنـقل
اجلوي محمد جودت أن (اإلجتماع
ـــنــاقــشــة مــوضــوع يــعــد فــرصــة 
الـعـبــور الـدولي  في مــطـار بـغـداد

الـدولي يـإتي ذلك خـدمـة لـلـنـواقل
ــســافــر الــوطــنــيــة الـــعــراقــيــة وا
الـعـراقي في تـطـويـر آلـيـات الـعمل

طار ).  في ا
في ســــيــــاق مــــتــــصل شــــارك أمن
ـدنـي في ورشـة الـعـمل الــطـيـران ا
اخلاصة بـكتابة البـرنامج الوطني

للتدريب والترخيص. 
وقال بيان تـلقته (الزمان) أمس إن
( قــسم األمن في الــطــيــران شــارك
ـدة خـمسـة أيام ُـقـامة  بـالـورشة ا
في مطار أربـيل الدولي ). وأضاف
أن ( الــــورشــــة أُقــــيــــمـت من قــــبل
دني نـظـمـة الـدولـيـة لـلـطـيـران ا ا
اإليــكـادو- مــكـتب الــشـرق األوسط
ـطـارات الـعـراقـيـة ـشـاركـة أمن ا

كافة ). 
وأوضح أن ( هدف الـورشة تـنمـية
الـقـدرات األمنـيـة  واحلـصـول على
اخلبـرات واإلستفـادة منهـا لغرض
تـوظـيـفـهـا فـي اجلـوانب الـعـمـلـيـة

دني ).  ألمن الطيران ا
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اقتـضى حـضـــــــــوركم الى صـنـدوق االسـكـان فرع
مــيـســان كــوني اروم احلــصــول عــلى قــرض بــنـاء
لــلــعـقــار تــسـلــسل (١٨٧/١٨٤ /نــهـر دجــلــة) كـونه
مـناصـفـة بيـنـنـا وخالل فتـرة (٣٠/ يـوم) من تاريخ
نـشر االعـالن في اجلريـدة وبـعكـسه يتـم السـير في
اجــراءات احلـــصــول عـــلى الـــقــرض من صـــنــدوق
االسكان فـرع ميـسان ويسـقط حقـكم في االعتراض

مستقبالً.
        p¹dA «

w uŽ ÊuOš sLðR
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اقـتـضى حـضــــــــوركم الـى مديـريـة بـلديـة الـعـمارة
لغـرض احلـصول عـلى اجـازة بنـاء لـلعـقـار تسـلسل
(١٨٧/١٨٤ /نهر دجلة) كونه مـناصفة بيننا وخالل
فــــتـــــرة (٣٠/ يــــوم) من تــــاريـخ نــــشـــــر االعالن في
اجلريدة وبـعكسه يتم السير في اجراءات احلصول
عــلى اجــازة بــنــاء ويــســقط حــقــكم فـي االعــتـراض

مســــتقبالً.
       p¹dA «

w uŽ ÊuOš sLðR
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احلـاقا باالعالن الـصادر من رئاسـة محكـمة استئـناف ميـسان االحتاديـة - محكـمة البداءة
رقم (٣/ كـشف مستـعجل جتاري / ٢٠٢٢ في ٢٠٢٢/٦/١) اخملتـصة بالـدعاوى التجـارية ا
فوض فـيسل كوستف ـستعجل ضده شركـة سترويل فيده مـديرها ا طلوب ا اخلـاص با
نـشور في جريـدة الزمان بـالعدد (٧٢٩٥ في ٢٠٢٢/٦/٨) حيث داركون اضـافة لوظيـفته وا

) في االعالن عليه وجب التنويه. ورد سهواً عدم ذكر اسم القاضي (عادل عباس حس

©q Ë Ê«bI ®
واطن ـرقم (٣٣٧٢٧٠ في ٢٠١٩/٩/٢٥) الصادر من مـديرية بلـدية العـمارة باسم ا فقد الوصل ا
بـلغ قـره (٤٦٥٠٠٠٠ / اربعـة ماليـ وستـمـائة وخـمسـون الف ديـنار) (احـمـد خلف جـوهـر) و
اخلـاص بتـأمـينـات حانـوت رقم (٥٦ / سـوق الصـاغة) فـعـلى من يعـثـر علـيه تسـلـيمه الى جـهة

االصدار.
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يـسر الشـركة العـامة للـمعدات الـهندسـية الثـقيـلة احدى تـشكيالت وزارة الـنفط بدعـوة مقدمي الـعطاءات
ـؤهل وذوي اخلـبرة واألختـصاص لتـقد عطـاءاتهم الـفنيـة فقط عن (تصـميم وجتهـيز وتنـفيذ هـنكر ا
وجب الوثائق القياسية اخلاصة بـ (تصميم وتنفيذ األشغال العامة) وبكلفة صيانة وإيواء الـطائرات) 
تخمينـية مقدارها (٤٫٦٩٠٫٥٠٠٫٠٠٠) دينار. اربـعة مليارات وستـمائة وتسعون ملـيون وخمسمائة الف

دينار عراقي مع مالحظة ما يأتي:- 
ـؤهــلـ والـراغـبـ فـي احلـصـول عـلى مـعــلـومـات إضـافـيــة االتـصـال بـقـسم ١- عـلى مـقـدمـي الـعـطـاء ا
ـبـاشـرة مـوبايـل (٠٧٨٢٧٨٣٦١٥٠) (جـمـيع أيـام األسـبوع ـنـاقـصـات والـدعـوات ا ـشـتـريـات / شـعـبـة ا ا
) أو بـاسـتـثنـاء الـعطـل الرسـمـية ومن الـسـاعـة الثـامـنـة صبـاحـا وحتى الـسـاعـة الثـانـيـة والنـصف ظـهراً

مراجعة مقر الشركة.
طلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة . ٢- متطلبات التأهيل الرئيسية ا

ـهتـم بشـراء وثائق الـعطـاء تقد طـلب حتريـري إلى رئيس جهـة التـعاقد ٣- يـإمكان مـقدمي الـعطاء ا
للشركة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٥٠٠٫٠٠٠ خمسمائة ألف دينار عراقي فقط) غير قابلة للرد.

تطـلبات ٤- يتم تـسليم الـعطاءات الـفنـية فقط من قـبل مقدمـي العطـاء على أساس الـتصـاميم األوليـة وا
ماثلة الي والقـانوني واألعمال ا عايير التـأهيل الفني وا راحل تنفيذ العـمل وفقاً  الوظيفية او وصـف 
إلى الـعنـوان اآلتي وزارة النـفط / الـشركـة العـامة لـلـمعـدات الهـندسـيـة الثـقيـلة / مـجـمع مصـفى الدورة
تـأخرة سوف وافق (اخلـميس) ٢٠٢٢/٧/٧ الـعطـاءات ا لغايـة السـاعة الـ(١٠) صـباحـاً من يوم الغـلق ا
ثلـيهم الـراغبـ باحلـضور في الـعنوان ترفض وسـيتم فتـح العطـاءات بحـضور مـقدمي الـعطـاءات أو 
اآلتي (استعالمات / الشـركة العامة للمعدات الهـندسية الثقيلة) في السـاعة احلادية عشر قبل الظهر من

وافق ٢٠٢٢/٧/٧ . يوم الغلق اخلميس ا
وافق ٢٠٢٢/٦/٢٧ . وقع في مقر الشركة في الساعة الـ(١٠) صباحاً من يوم االثن ا ٥- تكون زيارة ا
ناقـصة احلضور للـمؤتمر الـذي ينعقـد في مقر الشـركة لإلجابة على شاركـ با ٦- تـدعو الشركة كـافة ا

وافق ٢٠٢٢/٦/٣٠. االستفسارات في الساعة (١٠) صباحاً من يوم اخلميس ا
٧- يتحمل من ترسو عليه اإلحالة أجور النشر واإلعالن.

ذكورة في العقد) الية (حسب آلية الدفع ا ستحقات ا ٨- يتم صرف ا
وعد ا سبق في أعاله إذا كانت التواريخ احملددة في أعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه ا  -٩

اجلديد لها.
ـنـاقـصـة بـشرط ال ـقـدم الـعـطـاء تـتالءم مع طـبـيعـة ا ١٠- بـإمـكـان جـهـة الـتـعاقـد إضـافـة بـيـانـات أخرى 

نظمة إلجراءات التعاقدات احلكومية في العراق . تتعارض مع التشريعات القانونية ا
ـطلوبة (القـسم السادس من الوثائق الـقياسية) من خالل وصفـات الفنية ا  ١١- باإلمـكان االطالع على ا

وقع االلكتروني للـ(وزارة الشركة  نقطة جتارة العراق الدولية ). ا
١٢- الشركة غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
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…—«œù« fK−  fOz— البريد االلكتروني لوزارة النفط:-
E-mail.Ministryofoll@oll.gov.iq

w.w.w.oil.gov.iq     وقع االلكتروني للوزارة ا
البريد االلكتروني لنقطة جتارة العراق الدولية:- 

Email: info@iip.mot.gov.iq
www.trade.iq

www.iitp.mot.gov.iq

البريد االلكتروني للشركة :-
E-mail:info@heesco.oll.gov.iq

w.w.w.heesco.oil.gov.iq    وقع االلكتروني للشركة ا
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قـابل  ولـيس هو في وراد االنـتـظار الـوضع الـعـراقي ال يتـحـمل  الضـغط والـضغـط ا
عـرفة من هو االقـدر على التـحّمل  فاحلـالة اجملتـمعيـة حتملت مـن الظروف الـضاغطة
عيشي بدا وكأنه مـسمار يحفر في الرؤوس  والـشعب فقد الرغبة الكثير  والـوضع ا
ـعيشية  والعالقات بـ الناس والسلطة بإمكانية الـتغيير وحتس الـظروف احلياتية ا
 والـنـاس ومـؤسسـات الـدولـة أخـذت تتـراجع الى احلـدود الـقـصـوى والـوضع الدولي
ـقـلق بات يـشـكل قـوة مـضـافة لـلـبـحث عن اخملـارج  في ظل كل ذلك لم تـخـرج فـكرة ا
مـبـادلــة الـرأي لـتــكـون قـاعـدة احلــركـة في مـواجــهـة تـوقـف اآلراء عـنـد ثـوابـت االنـانـيـة

السياسية . 
5Ðe(« jÐ—

اسـتـبـشرنـا خـيـراً عـنـدما تـابـعـنـا اجتـمـاعـات الـسلـيـمـانـية بـ حـزبي االحتـاد الـوطني
قراطي  وكـذلك االجتـماعات في أربـيل ب احلـزب وبحـضور األحـزاب والكتل والـد
السـيـاسـيـة الـكـرديـة  وتأمـلـنـا بـأن هـذه االجـتـماعـات في تـبـادل اآلراء سـتـكـون حـتـما
مـخرجـا لالنـسداد الـسـياسـي العـراقي الـذي طال امـده حـيث جتاوز الـسـبعـة اشـهر 
وهو من اخملاطر احلقـيقية لطبيعة العالقات الـسياسية ب الكتل واألحزاب  وهو ليس
واطن يترقب  واحلالة الشعبية تخشى من مخاطر التناقض . مقبوال البتة أن يبقى ا
ـواطن  إذا كــان اخلالف حـول الــبـرامج ومــشـاريـع الـتـخــطـيط ـمــكن أن يـقــبل ا من ا
واقع االقتـصادي والـنهـوض باجملـتمع  ولكن لـيس مقـبوالً   أن تـبدأ اخلالفـات حول ا
ـعيشيـة لعموم الـطبقات الـفقيرة دة مع تـدهور احلالة ا نـاصب  وتستـمر كل هذه ا وا
ـا إن مـبـادلـة الـرأي بـ األطـراف الـكـرديـة قـد بـدأت نـشـعـر بأن ـتـوسـطـة . ولـكن  وا
تفكيك العـقدة بات قريبا  خاصة وان هناك احاديث بأن السيد العامري سوف يباشر
بـزيارة احلنانـة  وان هناك اطـراف أخرى مجـتمعيـة وازنة من خارج الـقوى السـياسية
ا سـتخرج به بـدأت بالـتحـرك ب الـتنـسيقي والـثالثي لتـقريب وجـهات الـنظـر إضافـة 
هم الشـعور بضرورة ـان بعد لقـاءاتها مع اطـراف اخلالف .ا سـتقلـ في البر جـبهة ا
ـستـوى الضـرورات الوطـنية عبـور االنسـداد  هو تـعبـير عن احلـركة وأن كـانت ليس 
لـحـة  ولـكن إدراك القـوى الـكـردية بـأهـمـية احلـوار  وقـد بـدأ فعـالً سيـفـتح الـطريق ا
عقول أن يبقى الشيعة ومن معهم متمركزين في نطق وا حلوارات أخرى  فلـيس من ا
جبهت مـتقابلت .الوضع العراقي سيما في الوقت الراهن  بعدما اخذت الصراعات
الـدوليـة اشكـاال متـعددة  لم يـعـد قابال لـتحـمل زمنـاً مضـافـاَ من التـناحـر السـياسي 
فـهنـاك استحـقاقات شـعبـية معـيشـية ملـحة  وهـناك ضرورات قـصوى لالنـتقال لـلعمل
ــتـوقف مـنـهـا وانـشـاء مــصـانع ومـعـامل عـبـر ــصـانع وتـشـغـيل ا اجلـاد عـبـر تـطـويـر ا
ـشـتـرك لـلـقـطـاعـ الـعـام واخلـاص  وهـنـاك أهـمـية االسـتـثـمـار او من خالل اجلـهـد ا
ــيــاه وتـطــويــر وتــوسـيع قــصـوى لألمـن الـغــذائي مـن خالل إيـجــاد الــبــدائل لــشـحــة ا
ـياه سـاحـات الزراعـيـة  وهـناك ضـرورات قـصـوى لتـفـكـيك االختـنـاقـات في شحـة ا ا
ـعاجلـة البنى ـدارس والكهـرباء والـصحة والـنقل  وهـناك أهـمية  الصاحلـة للـشرب وا
ـدن األخرى  وهـناك أهـميـة كبـرى إليجـاد فرص عـمل لفـيالق ديـنة بـغداد وا الـتحـتيـة 
الـعـاطـلـ عن الـعـمل  كـل هـذا مـطـلـوب حتـقـيـقه واجنــازه لـكي ال يـتـحـول  الى قـنـابل

طروحة .  موقوتة وبالتالي اليفيد االختالف حول مراجع األفكار ا
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والـفـواجع. بعـدها بـسنـة ظهـرت ثقـافة
اخــرى هي ثـقـافــة األحـتـمــاء..فـبـعـد ان
تـعطل القـانون وصارت احلـياة فوضى
ن هـــــــو اقــــــوى في والــــــســـــــلــــــطـــــــة 
الــشــارع..اضـطــر الـبــغــداديـون بــشـكل
خـاص الى ان يغـادروا بغداد لـيحـتموا
ديـنـة التي يـنـتمي امـا بـالعـشـيـرة او ا
لها ..كأن يذهب الراوي الى راوه مثال.
ومن يــومـهـا تـراجـعت ثــقـافـة االنـتـمـاء
وشـاعت وتـعـمقت لـلـوطن الـتي تـوحّـد
ـتــعـددة الــتي تـفـرّق ثــقـافــة الـوالءات ا
لـــتــصـل الى ابــشـع حــال في احـــتــراب
الــــهــــويــــات الـــــقــــاتــــلــــة لــــســــنــــتــــ
كـــارثــيــة(2008-2006). ومـن يــومــهــا
ـواطـنـة الـتي ايــضـا تـراجـعت ثـقــافـة ا
ـــر ضــــربـــة ثــــقـــافـــة ســــدد لـــهـــا بــــر
وثـقـافـة كــورد) سـنـة الــتـثـلــيث(شـيـعــة
لتظهر ثقافات الـتسامح وثقافة احلوار
مــتـعـددة األســمـاء : ثـقــافـة الـتــحـريـر 
ثـقـافـة الـغـزو  ثـقافـة الـعـمـالـة  ثـقـافة
وثـقـافـة كـا ـقــاومـة ثـقـافـة ا االرهــاب

الصوت.
وكــــان اقـــبـــــــــحـــهــــا هي ثــــقـــــــــــافـــة
الـطــــائـفية الـتي وزعت العراقـي على
والءات تـغـلب مصـاحلهـا على مـصلـحة

الوطن.

صباحا وسمع هذا اخلبر:
( اكـد اخلـبـراء ان كلّ مـا في الـعراق من
نــــفط تــــســـرب الـى خـــارجـه).يـــومــــهـــا
سـيتـبادلون الـتهـاني..ويرددون:ايه الله
خــلــصـنه من امــريــكـا والــفــاسـدين..كل
واحـد راح يـاخـذ خزنـته ويـروح لـوطنه

استراليا. بريطانيا الثاني..كندا
امـا الــتـنـوع الـثـقـافي في الـعـراق فـكـان
أحــد األســـبــاب الــرئــيــســة في إشــاعــة
الـعـنف بـ الـعـراقـيـ عـلى مـدى أكـثر
مـن ألف عــام بـعــد ان دخــلت الــســلــطـة
وان أسـلــوب الـعــنف ولـيس طــرفـا فــيه
احلـوار هـو الـذي تـرسّب في الـالشـعور
ــسـائل الـفــكـريـة اجلــمـعي لــديـهم في ا
اخلالفــيــة  الـتي هـي في مـحــصــلـتــهـا

األخيرة تتعلق بالسلطة . 
وأنه لـم يصاحب هـذه الثـقافة الـواسعة
ـتـنـوعة والـثـريـة في االختـصـاصات وا
اإلنــــســـانـــيــــة ثـــقــــافـــة تـــوازيــــهـــا في
االخـتصاصات العلمية تعقلن الغلو في
الــرأي وتــوجه االهـتــمــام نـحــو الـواقع
ـنـهـجـيـة الـعـلم  ومـعـاجلـة مـشـكالته 
فـنـجم عن عـدم الـتـوازن بـ الـثـقـافـت
انـشغال الناس بـثقافة االختالف  التي
انـشغل بـها حتى بـاعة اخلـبز كمـا يذكر
اجلــاحظ  وإشـغـال الــسـلـطــة لـهم بـهـا

ونـسـتـطـرد لـلـوصـول الى فـكـرة لـطـيـفة
تـخصنا نحن العراقيـ فوفقا للنظرية
الــتــطــوريــة الــقــائــلــة بــأن "اجلــيــنـات"
الـسلـوكـية لـقانـون االنتـخاب الـطبـيعي
عــــبـــر الــــتــــاريخ الــــتــــطـــوري تــــعــــمل
علـى تقـويـة مورّثـات سـلوكـية لالنـسـان
معينة واضعاف او دثر مورّثات اخرى
فــانــنـــا لــســنــا فــقط نـــتــاج تــكــويــنــنــا
ـا ايضـا نـتاج ا الـبـيـولوجي اخلـالص
مــا صــنـعــته الــثــقـافــات من تــأثــيـر في
وانها تظهر مـورّثات أسالفنا العراقي

في تصرفاتنا دون ان ندري.
ومــا نـنــفـرد به ان اسالفــنـا الـعــراقـيـ
..يحبـون الدنيا..وليسوا كـانوا دنيوي
ـصــريّــ الـذين أخــرويــ كـاالسـالف ا
لـــديــهـم قــنـــاعــة بـــانــهـم ســيـــبــعـــثــون

ويعيشون الى االبد حياة سعيدة.
ـفارقـة هنـا ان ثقـافـة اآلخـروي تميل وا
فيما لـلزهد بالدنيا والتسامح مع اآلخر
ثـقـافــة الـدنـيـوي تـمـيل الى اخلالف مع
اآلخـر السيـما اذا تـعلق االمـر بالـسلـطة
والـثروة..وهذا ما اثبته الـعراقيون بعد

.2003
ان الـعـراقـيـ ابـتـلـوا ومـفـارقـة اخـرى 
بـنـعمـت :الـنـفط والثـقـافة!.. لـدرجة ان
الــعــراقـي صــار يــتــمــنى لــو اســتــيــقظ

فـسبب اختالف سـلوك رجل الدين عن
ســلـوك األرهـابي عـن سـلـوك أي واحـد
ألنـها تعني  –عـلميا- مـنا هو الـثقافة 
ـعـتـقـدات واألخالق نـوعـيـة األفـكـار وا
الــتي نـحــمـلــهـا بــخـصــوص انـفــسـنـا
واآلخــــريـن والــــعــــالـم.ولــــهــــذا جــــرى
األعــــتــــراف بـــهــــا دولــــيــــا في االعالن
ي حلقوق االنسـان الصادر بقرار الـعا
اجلـمـعـيـة الـعـامـة عام 1984الـذي أكـد
عـــــلى أن (لــــكـل شــــخـص احلق في ان
يــسـهم بــحـريـة فـي احلـيـاة الــثـقــافـيـة
لــلـجـمـاعــة وفي ان يـتـمـتـع بـالـفـنـون
ويــشــارك في مـخــتــلف انــواع الـتــقـدم

العلمي وفي الفوائد الناجمة عنها).

فـي مـؤتـمــره الـصــحـفي انــتـفــد رئـيس
مـــجــلـس الــوزراء الـــســيـــد مــصـــطــفى
الـكـاظمي اشـاعـة ثقـافـة األحبـاط  وقال
بــالــنص:( الـيــوم يــجب ان نـعــتـرف ان
ـر بـظـروف مـعـقـدة وصـعـبـة الـعــراق 
لـكن هـناك من يـحـاول ان يسـتـغلـها في
صـنـع ثـقـافـة الـيـأس واالحـبـاط  وجـلـد

الذات).
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ومـا تـفـضل به الـسيـد الـكاظـمي يـشـير
الى ادراكـه للـدور الـذي تـلـعـبه الـثـقـافة
في حـيـاة الـفـرد ومـسـار اجملـتـمع.فـلـقد
تـأكـد لدى عـلمـاء النـفس واألجتـماع أن
هي الـتي تتـحكم بـسلـوك الفرد الـثقـافة

لــتـــلــهــيــهم عـن الــتــفــكــيـــر بــتــغــيــيــر
واقـعـهم..وأنه بـفـعل ذلك كـان الـعراقي
ـيل الى التمرد على السلطة حتى لو

كانت عادلة.
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كـنت حـريـصا عـلى ان اتـابع مـا حصل
لــلـثـقـافـة من 2003 لــغـايـة االن. فـبـعـد
سـقوط النظام الدكتاتوري الذي اعتمد
ثـقافة احلاكم الواحد واحلزب الواحد
حـصل اول حتول سيـكولوجـي بظهور
ثـقافة الضحية الـتي صنفت العراقي
الى ضــــحــــيــــتـــ هــــمــــا الـــشــــيــــعـــة
ـظلـومة وان على الـضـحيـة ا والـكـورد
ان تـقـتص من اجلـالد الظـالم الـذي هم

السنّة.
وحـصل مـا كنـا حذرنـا منه في حـينـها
ن هــو فـي الــســلــطــة بـان يــوم قــلــنــا 
انــتـــصــار الــضــحــيـــة عــلى من تــعــدّه
جالدهـا سـيـدفـعـهـا سـيـكـولـوجـيـا الى
الـتـعــبـيـر بـانـفـعـالـيـة في تـضـخـيم مـا
اصــــابــــهـــــا من ظــــلـم وســــتــــشــــرعن
ن كـان مـحـسـوبـا عـلى االقـتــصـاص 
اجلالد.وكــالـعــادة فـان ســيـكــولـوجــيـا
ـا يقوله الـسلـطة في العـراق ال تأخذ 
ـفـكرون وعـلمـاء النـفس واالجتـماع.. ا
فـــكــان الــذي تـــعــرفــونـه من الــكــوارث
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ـعارض الـهجـرة من البالد  وجـميع ا
ـؤيــدين لـفـكـرة كــانـوا يـعـتــقـدون بـان ا
الـتـجـنيـد االجـباري هـم السـنـة الذين ال
تــشــمــلــهم اخلــدمــة االلــزامــيــة وكــانت
احلــجــة االسـاســيــة لـتــلك اخلــدمـة هي
الــضـرورة الى قــوة عـسـكــريـة حلــمـايـة
ال لتعي الـبالد وإفتقار السلطة الى ا
مـتـطوعـ لـهـذ الغـرض ونـفذت الـفـكرة
بـشـكل عـشـوائي دون منـاطق الـنـزاعات

في البداية  .
WOMÞË …ËdŁ

فجميع القوان للخدمة االلزامية كانت
فــيـهـا ثـغـرات لــصـالح الـطـبـقــة الـعـلـيـا
ــنــتــعــشــة من الــثــروة الــوطــنــيــة في ا
اجملـتــمع لـلـخـروج مـنـهـا كـالـشـعـرة من
ـال او الـوساطـة وال يـسمح الـعـجـ با
لــلــفـــقــراء احملــرومــ من تــلك الــثــروة
االنـفالت مـنهـا في فتـرة عـمريـة محـيرة
ـرأ لتـكـوين نـفسـه للـحـياة يـحـتـاجهـا ا
ـثال مـنهم وبـناء االسـرة وعلى سـبيل ا
ــوالــيـد  1957 خــدمــوا قـرابــة عــشـر ا
سـنوات قـضوا فـيها جل شـبابـهم وبعد
تـــســـريــــحـــهم لم تــــعـــوضـــهم الـــدولـــة
مـساعـدات مالـية او تـوظيـفهم لـيُكـوِنوا

احلياة االسرية واالستقرار .
تـــشــكل اجلـــيش الــعـــراقي عــام 1921
تطوع بزعامة وبُنيته االساسية من ا
اجلــنـرال جــعـفــر الـعــسـكــري وهـو اول

الـطـرق وسـكك احلـديـد لتـطـويـر الـبـلد
من نـاحية ولـتسهـيل حركة قـواتها من
وجــهــة اخـرى  فــاخــتـارت احلــكــومـة
الـعـراقيـة الـسنـيـة التـجـنيـد االجـباري
بإعتقادها ان معارضة بريطانيا لفكرة
الـتـجنـيد االجـباري نـابـعة عن رغـبتـها
فـي الـــســـيــــطـــرة عـــلـى الـــعـــراق ومن
ـعارض االسـاس لها آنذاك الـشيعة ا
رؤسـ منـهم والرؤساء من بـاعتـبار ا
الـسنـة وكذلك الـكرد الـيزيـدين السباب
ديــنـيــة وتـتــطـورت الى الــقـتــال وعـلى
اثــرهـا هـاجـر االلــوف مـنـهم الى داخل
االراضـي الــســـوريـــة وعــارض الـــكــرد
اآلخـــرين ايــضـــا عــلـى الــتــكـــلــيف الن
تـوجـهاتـهم كـانت مقـاربـة الى الـشيـعة
ـسـيحـيـ اخـتاروا بـيـنـمـا اليـهـود وا

بـــ حـــ واخــر يـــعـــود الى االضــواء
تـشريع قـانون اخلـدمة االلـزاميـة  لذلك
اعـود الى  اول فـكرة لـتـشريع وتـطـبيق
قـانـون اخلـدمـة االلـزامـيـة في الـعـراق 
ابـتـدأت بـاتـفـاق اجلـانـبـان الـبـريطـاني
والعراقي عام  1924عـلى نقل مسؤلية
نـــــقل الــــدفـــــاع واالمن الــــداخـــــلي الى
احلــــكـــومــــة الـــعــــراقـــيــــة (×) عـــلى ان
التـــتـــجــــاوز اربع ســـنـــوات واهـــتـــمت
وضـوع واختارت تـشكيل بـريطـانيا بـا
جـيش مـحـتـرف صـغيـر قـابل لالنـتـشار
الـسريع الن تـوسيع اجلـيش بالـتجـنيد
االجــبـــاري يــؤثــر ســلــبـــا عــلى كــفــاءة
اجلـيش اضـافـة الى تـكـالـيـفه الـبـاهـظة
الــتي ال تــتــحـمــلــهـا مــيــزانـيــة الــدولـة
وصـــرف تـــلك االمـــوال عــلـى مــشـــاريع

اول قـانـون للـخدة االلـزاميـة  واالفضل
اصـدار قـانـون او نـظـام خـاص بـتدريب
وتـعليم الشعب علـى استخدام االسلحة
ـــؤســـســات  في ــدن وا والـــدفـــاع عن ا
مــراكـــز ومــدارس تــعــلــيـــمــيــة في مــدد
ـعيشة  مـحددة وفتـرات تالئم ظروف ا
كــظــهــيـر لــلــجــيش الــوطــني احملــتـرف
ـتقـاعدين كن دعـمه با ـرور الـزمن  و

احملترف عند الضرورة    . 
إن انـهيار اجلـيش العراقي واحلرب مع
الـــدواعـش وكـــذلك احلـــرب الـــروســـيـــة
االوكـرانية االن وصد الثعلب السياسي
االوكـراني للدب الروسي القوي فاق كل
الـتوقعــــــــات بأن اجلـيش ليس بالعدة
والــعـدد بـل بـإدارة حــكـيـــــــــمـة لــلـبالد
جتــعـل مــكــونــات اجملـــــــــتــمع جــســدا
واحــدا دون تــفــضــيل احــد عـلـى االخـر
وبـناء جـيـــــــش محتـرف كسـور للوطن
دون اسـتـغالله لـلشـخـصنـة  ومـا جرى
في الـبالد قد يـحتاج الـى دراسة عمـيقة
لــكي ال تــــــكــرر االخـطــاء الـسـابــقـة في
تـدمير الدولة ويتبرأ منها الفاعل بكلمة

عفوا .

{ الـعراق والبحث عن الهـوية الوطنية
تـرجمة دلشـاد ميران من االنكـليزية الى

العربية 

بـعيدا عن الـتدخالت السيـاسية ( فوق
ـيـول واالجتـاهـات )  وفـقـا لـلـمـقـولـة ا
بأن اجليش كيان ضعيف يستمد قوته
من الـضـبط الـصارم والـعـقوبـة اخوف
عــلــيــهم من عــدوهم النــهــا إشـارة الى
ــقـــدس  وحتــدد االخـالل بــالـــواجب ا
أعـــداده حــسب امــكــانـــيــة الــدولــة في
سـتلـزمات االداريـة واحلربـية تـامـ ا
ــــعــــســــكـــرات والــــســــكن الـالئق في ا
ومـدارس ومـراكز تـطويـرية لـهم افضل
ـكـلـفـ بـكــثـيـر من اخـتالط فـئـاة من ا
دون مـستوى الـكفائة مـعهم  قد يؤمن
سـالمة الـوطن ولـيـست االراء الـشاردة

وراء تامالت تكليفية مزعومة .
اسـتغـرب إعادة فـكرة تـاسيس اجليش
عـلى التكـليف بنفس االسـلوب السابق
ــعـاق فـي عـصــر الـعــلم والـتــقـدم الن ا
تـطـورة احلالـية االجـهـزة واالسلـحـة ا
يـــصـــعب اســـتـــخـــدامــهـــا إالّ من قـــبل
كن اداءها محترف وفنون القتال ال 
إالّ مـن قــبل مــتـــمــرســ مـن خــريــجي
دورات فـعـالة مـسـتمـرة إن ارادوا بـناء
جــيش حلــمــايــة الــوطن ولــيس المـور
الـــشــخــصـــنــة والـــثــراء و يــقـــيــنــا ان
ـلـهوفـ عـلى تشـريع قـانون اخلـدمة ا
ـئـة مـنهم لم االلـزامـيـة اكـثر من 90 بـا
يــؤدوا اخلــدمـة االلــزامــيـة إمُــا كــانـوا
هارب او مخفي عنها كما اُعتقد في

وزيـر للـدفاع الـعراقي وكـان يسمى ب (
ابــو اجلـــيش ) من اصــول كــرديــة ومن
اهـالي قـريـة العـسـكر الـتـابـعة  لـقـضاء
جـم جـمـال الــتي انـفــصـلت مـن كـركـوك
بـسياسـة التعـريب  فهنـا بيت الـقصيد
ن يـعتبـر فقيادة تـعالج قضيـة وطنية
ــســمــوم واليــزال اجلـرح بــاخلــنــجــر ا
يــنـــزف فــمــصــيــر جــيـــشــهــا مــحــتــوم
بـاالنهيارحلـشره في رغبات اسـتبدادية
ـــكن ان يـــحــمـي الــبالد فـــاجلـــيش ال 
ويــؤمن االمن واالسـتـقــراار مـهـمـا تـكن
عــــدتـه وعـــدده حتـت قــــيــــادة مــــغـــررة
ـظـاهـر الـشـهرة الـشـخـصـيـة واالثراء
ــبــالغ ومـــا صــرف عــلـى اجلــيش مـن ا
خـالل قــــرن من الــــزمـن كــــانت تــــكــــفي
لـكـسـوة ارض الـعـراق بـالـذهب مـن فاو
الـى زاخـؤ ومـن خــانــقـ الـى الــرطــبـة
واسـالت منه الدماء تكفي السقاء نخيل
اجلـــنـــوب والـــوسط واشـــجـــار اجلــوز
والــبــلـوط فـي كـردســتــان واحلـصــيــلـة
الـنـهائـية فـقدان اراض ومـيـاه اقلـيمـية
وســيــادة الــشــعب و الــبالد وانــهــيـاره

خالل ايام معدودة .
يـنـبغي ان يـكون بـنـاء اجليش الـوطني
احملــتـرف عـلى الـتـعــ في دولـة غـنـيـة
ــاديـة ان كــالــعـراق ولــهــا االمـكــانــيـة ا
حــفـظت من الـســراق والـلـصـوص عـلى
اسس الـلياقة البدنية والـكفاءة العلمية
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األحـــداث: الــتـي هي عــنـــصــر مـــهم في
تـكوين عـقلـية ونـفسـية مـريضـة حتتاج
إلى تـأهيل وإعادة تأهيل وما تتبعه من
تـهــديـد لـلـكـرامـة اإلنــسـانـيـة بـحـيث أن
واطن الذي لم يغادر بلده طوال عمره ا
يـشعر بالغربة والـتهديد في بلده وكأنه
لـيس بلـده غايـة الدولـة أن حتافظ على
ــواطـن وحــمــايـــته ولــيس أن كـــرامــة ا
ــتــمـكــنـة فــهـذا يــكـون عــبــدا لألهـواء ا
يـسيء للمنظومة وكونها مخرجات عقد
اجــتــمــاعي فالبــد من انــضــبــاط شـامل
لـلقوانـ وحتويله إلى سـلوكيـات تميز
ا الـبلـد.الهـوية: هي الـتعـريف من إنا 
أؤمن مـا ذا أريد اهتـزاز الهويـة ضياع
ويـصـبح اإلنـسـان غـيـر مـعـرف لـنـفـسه
وهــــذا امـــر غـــايــــة في األهـــمــــيـــة ألنه
ـنـصـة الــتي يـشـاد عــلـيـهـا األســاس وا
بـنيان اإلنسان وتمـيزه وسلوكه ومقدار
تـعبيره عن القوان التي يتبعها سواء
كــانت مـنـظـومـة أخالق نــابـعـة عن فـكـر
حـــضــاري أو نـــظـــام ســلـــوكي يـــحــمى
بالقانون وبتطلبه نظام اجملتمع كدولة
ـنـظـومـة األخالقـيـة الـنـابـعة عن حـتى ا
فــكـــر حــضــاري حتــتــاج إلـى تــفــصــيل
قـانونية لكيال تخضع لـلتفسير النسبي
كـاخـتالف مـعنى الـفـضـيلـة من مـجـتمع
آلخـر مـثال.الـسـلـوك: ولـتـوضـيح مـعـنى

والــتـعــلم ومن يـتــعـلـم في آخـر قــافـلـة
الـعيش في البلـد اللهم أال ما نهض به
الـظرف في زمن غفلة والتربية حقيقة
ال تـقـتـصـر عـلى الـعـائـلـة فـالعـيش في
حي كثيرا من بياض بـيئة ملوثة قد 
صـفـحات الـتربـيـة البـيتـيـة ناهـيك لو

أن التلوث أصال في البيت.
وقـد يـكون الـتـناقض في شـخـصيـة ما
يــفــتـرض أنــهــا قـدوة يــخــلق نـوع من
طلـوب فيكون ـعنى القـدوة ا الـتشوه 
سـلـمات قـدوة سـيـئة أو أن تـقـديس ا
مـن الـــعـــادات دون تـــوضـــيح تـــخـــلق
تـناقضـا داخليـا فعقـلية مـتصارعة مع
نـفسيـة متصـارعة واستـقرار حرج في

الشخصية.

∫‰UI*« WC Ë
ال تـصل إلى وصف ظـاهـرة أن يـتـطاول
شاب على كهل أكبر من أبيه سنا فهذا
حـدث منعـزل وان تكرر لـكن هذا جرس

في مجتمع متمدن.
ـئـة وقــد تـصـبح نـسـبـة الـطالق 60 بـا
ــراكـز وفق إحــصــائـيــة أخــيـرة الحــد ا
ـعـنـية بـتـأهـيل اجملتـمع وهـذا أيـضا ا
ـاذا تــظـهــر سـمـة ال مــؤشـر خــطـيــر و
مــبــالــيــة بل اإلحلــاد في مــجــتـمـع كـان
مـتـديـنـا; هذا وغـيـره يـجـعلـنـا نـتـساءل

أين اخللل?
∫q «uF « qOK%

الـتـربـية: هـنـالك من يـتـصور أن تـوفـير
احلـاجـات ألبنـائه كـاف فـما نـفع الـعلم

وبسلوكه أنسان آخر.
∫q(«

البـد من منظومة إعادة تـأهيل للمجتمع
واألفـراد والـسـعي لـلـعـدل في اجملـتـمع
ـــســـاواة أمـــام الـــقـــانـــون وإدخـــال وا
الـشباب في نشـاطات اجتماعـية خدمية
أثـنـاء نـشـأتهـم وتعـريـفـهم عـلى مـعاني
مهمة وقيمية في احلياة وإخراجهم من
ســلـطـة األنـا إلى سـعــة اجملـتـمع وفـهم
مـعنى األسرة ومـهامهـا ونوع العالقات
الـتي تتجاوز الرغبات إلى بناء إيجابي
لـلحـياة.إن تـولي اجلهل ال يـقود إال إلى
اجلـاهلية والتفـكك وتعريف اإلخفاقات
في الـفهم بدقـة وليس التـعميم ألغراض
سـطـحـية يـتـبنـاهـا اجلـاهل هو وسـيـلة
ـواطن الضعف فـي إعادة بناء مـعاجلة 
اإلنـــســـان الـــذي هــو ضـــرورة تـــفــرض
نـفـسـهـا مع سـير الـزمن مـا بـ شـباب
يـــعـــيش ازمه صـــراع ومع احلـــيــاة وال
يــعـيش احلـيــاة فال األهل قـادرين عـلى
ـومـة وال الـشـبـاب يـعرف أكـثـر من الـد
مـن احلــيــاة إال األلـم وضــغط يـــجــعــله
يــــظـن أال واجب لـه إال الــــبــــقـــاء أو أن
الـتــمـرد عـلى الـقـيم الـتي شـوهت أصال
ولم يــبق مـنـهـا إال الــعـنـوان هـو طـريق
الـصواب وهذه بـكل تأكيـد ليسـت مهمة

اإلنسان.

األهـليـة للـزواج تعـبر عن درجـة ترابط
ــــكن أن يـــقـــاس اجملــــتـــمع وعــــلـــيه 
الـسلـوك العـام فالـشبـاب الذي يـتزوج
يـفـكـر بـإشـبـاع غـريـزة ولـيس بـتكـوين
أسـرة وأسرة الـشاب تراه مـتمـكنا من
نــفــسه لــكن ال تــدرس أهـلــيــته إلقــامـة
ا تـختـلف الزوجـة مع أحد آسـرة ور
من أهــلـه فــيـتــرك لــنــفــسه وهــو لــيس
شاكل سؤوليـة فتنهي ا مـؤهال لهذه ا
مـشاهـد التـمثيل ..... مـشاكل الـزوجية
مـع وجــــــــود وســــــــائـل الــــــــتــــــــواصل
االجـتـمـاعي الـتي نـسيء اسـتـخـدامـها
بـحـكم انـحـدارنـا احلضـاري وتـخـلـفـنا
ـدني والتي لم تستـغل تربويا غياب ا
الـتأهيل خلـطوة مهـمة مثل الزواج من
خـالل دورات تـوضـح مــعـانـي الـزواج
ـراوغــة وفـهم األنــانـيــة الـتي تــتـخــذ ا
الـقوامة سـلطة ومحـاولة محو كـينونة
الــزوجــة وبالدة اإلحــســاس بــالــفــعل
ــســدودة كـــلــهـــا تــقــود إلـى الــطـــرق ا
بــفـقــدان الـثـقــة.الـقــيم لـيــست لـوحـات
جـــداريـــة أو نـــفـــائس اثـــريـه وان مــا
يــتــعــلــمه اإلنــسـان مـن قـيـم سـواء في
الــبــيـت أو دور الــعــبــادة يــخــرج حـ
يـخـرج وقـد تـعـود انه لن يـطـبـق مـنـها
شـيء ألنــهــا ال واقع لــهــا حــتى الــذي
يـعظ تـراه على مـنصـة الـوعظ إنسـانا

الـسلـوك باخـتصـار هو نـشاط يـعبر به
الـفــرد عن نـفـسه مع من حـوله فـمـثـال
ـقـاتـل قـد يـكـون الـشاب رأي انـطالقـة ا
بــصـديـقـنـا صـورة أبــيه ومـا يـضـجـره
مـنه أو مـعلـم ترك بـصـمة سـيـئة عـنده
ولـــيس بــالـــضــرورة تــأثـــرا بــاحلــادث
ــبـاشـر الن هـذا رد فـعـل يـتـعـامل مع ا

النفسية ومؤثراتها مباشرة.
∫WKJA*« fÝ√ s  ”UÝ√

ال شك أن الــنــظـام الــتــربـوي الــعــائـلي
الـتقليدي يحتاج إلى تطوير فالعادات
والـتـقالـيد هـوجمت الن الـتخـلف نسب
إلــيـــهــا وبــدون حتــديـــد في أي مــنــهــا
فـكـانت منـظومـة الـدوافع للـسلـوك أحد
ضـحـايـاها كـمـراعـات الـكبـيـر والـتزام
األسـرة األخالقي وحـتى مـفهـوم الـبيت
والــطالق الـذي لم يك إال حـاالت قـلـيـلـة
ـعـايـيـر العـتــبـارات كـثـيـرة اآلن هـذه ا
الــتي تــركــز عــلى االخــتــيـار مـن نـسب
وتـكـافؤ غـابت فـبـالتـالي حـلت محـلـها
كـانة االجتـماعية في مـعاييـر أخرى كا
ـال مــجـتـمـع تـتـدنى بـه الـروابط أو ا
وتـدنت معايير الذكورية إلى سلطة بال
مـعـايـيـر الـرجولـة وابـتـعـاد الـناس عن
الـــتـــمــيـــيـــز بــ الـــذم وبـــ الــوصف
لـلخـطبـة قبل الـزواج فيـتزوج اثـنان ال

تماهي ب معاييرهما التربوية.
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حتـضـرني دائـمـاً قـصـة ذلك االنـكلـيـزي الـذي اكـتـشف جـزر هـاواي بـشـعـبـهـا البـدائي
فوجدوه معـجزة الزمان  عـندما أشعل سـيجاره و أخرج الدخـان من فمه سجدوا له 
فالدخان يـخرج من فمه دون ان يحترق وعندما وضع يـده في جيبه واخرجها معتقدين

انه وضعها في بطنه دون أن يُصاب بجرح  حتى قتلوه بسهم .
وت جـاهالً ال حياة له بعد احلقيقـة انه جهلهم وجهـلوه واالنسان عدو مـا يجهل ومن 
ـعـرفـة والـسـيـر فـي طـريـقـها ـوت  لـذلك لم اجـد شـيـئـاً  احب الى نـفـسي اكـثـر من ا ا
فأخذت من كل مـذهب جوهره   ومن كل فلـسفة روحهـا ومن كل كتاب خالصته  ومن
كل عـلم ما يـعـينـني عـلى مـحاربـة جـهلي به  أن كل مـا نـحـصل علـيه   في حـياتـنـا هو
ـا سنـكون كل مـوقف نتـعرض له جتـربة  وكل شـخص اختـبار حـقيقي  وكل االعداد 
عمل نقدمه هو جـواز عبور خلبرات مهارات جنـيد اتقانها اآلن  احليـاة بكل تفاصيلها

جلسة تدريب طويل كما قال بابلو .
WLN « d

فـعندمـا نقـرأ ونبحـث ونحفـر نتـأرجح  ب عوالم مـختـلفـة وعجيـبة لـذلك عليـنا ان نـنظر
ا خلق حـبة ألن كل شيء بـقدر وكالً مُـسيـر  الى أنفـسنا بـسهـولة وعـفويـة وتعـامل  
عندما يـكون االصرار عقيدة واالرادة مذهباً ال شيء يعترض طريقك  قد يصادفك من
يـكـسـر هـمتك و يـضـعف قـدراتك بـتـلك النـظـرة الـقـاصرة الـتي سـتالحـقك مـا عـليك اال
جتاهـلهـا والعاقـل فينـا ال يفـكر كيف يـكون أفـضل من اجلمـيع  بل أن ال يكون األدنى
عرفة بسخاء . منهم  لكن أجمل ما في األقدار أن تصادف اساتذة كبار يقدمون لك ا
واهب الـروحيـة و الفـكريـة والفـلسـفيـة اساتـذة يجـعلـونك تمـزج كل ما انـهم اصحـاب ا
تعلمتـه في حياتك في نسق واحد ليـتحول عقلك من عقل مشـتت الى عقل منظم وسليم
عارف زيج عصير الكتب الذي يقدم لنا ا سرح جامع الفـنون والعلوم كُلها  هو ا  وا
ذاهب وعلـوم اجلمـال والفـنون تـاريخ احلضـارات  القـصص واالساطـير واحلقـائق وا
ـراجـعه ومـشـاربه  حـتى الـتـوغل في والـفـلـسـفـات بـتـعـدد مـدارسـهـا واالدب والـنـقـد 
ـعـرفـة الـفـطريـة و ذلك ـذهب الـصـوفي  انه مـزيج سـحـري  يُـنـمي تـلك ا ـعـنـويـات وا ا
الستـعـداد للـكـشف وااللهـام والـفاصل بـ طـبيـعتـك وطبـيعـة االخـرين  الفـن احلقـيقي
بطـابعه اجلـمالي واالنسـاني والدرامـاتيكي  مـنذ عـهد االغريق والـى يومنـا هذا والذي
يــحــتــاج مــنــا الى رصــد وذاكــرة حــيـــة حتــلــيل وادخــار مــعــرفي حــسب االســتــعــداد
واالستـحقاق الـفكري . حـينهـا ستعرف قـيمة اسـاتذتك ومدربـيك وكل من تعلـمت منهم
وانت على الطريق لـذلك ابحث عن مُعلـمك احلقيقي ألنه يُريك الـصورة واضحة بعد أن
عـلم احلقـيقي  ـعرفـة احلقـة ا تـعجـز عـينـاك و يضـعُف إدراكك  من يُمـهد لك طـريق ا
الـذي يُخـبـرك إنك سـتـكـون عـظـيـمـاً إذ مـا عـرفت كـيف تـبـني هـرمك احلي من أضالعه

يتة .   ا
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قـراطي الكـوردستانـي  هو أحد األحـزاب الكـردية  األكـثر شـعبـية  ليس  احلزب الـد
فقط في إقـليم كـردستان  ولـكن في جمـيع أنحـاء كردستـان األخرى.ويـحظى بجـمهور
ـا في ذلك كـبار الـسن والـشبـاب والنـساء. كـبـير و عـريض ب كـافـة شرائح اجملـتمع 
في مـنتصف األربـعينـيات  وحتت قيـادة وتوجيـهات االب الروحي لـلكورد وكـوردستان
مــصـطـفى بـارزانـي  تـأسس احلـزب حتت رايـة الــنـضـال من أجل احلــريـة واسـتـقالل
لشـعب كـوردسـتان.عـنـدما يـكـون لشي مـا تـاريخ مشـرف وكـفاحي سـوف يـستـمـر هذا
ـــقــراطي ـــاضي جنـــد أن احلــزب الـــد الـــكــفـــاح حـــتى الــنـــهـــايــة .  إذا عـــدنـــا إلى ا
الـكـوردسـتـاني كـان دائمـا في طـلـيـعـة االهـتمـام بـقـضـيـة الـشـعب الكـوردي  من خالل
الـنهج القـومي والوطني الـذي ينـتهجه احلـزب بقيـادة بارزاني في جمـيع األوقات  وقد
ـكن اخـتـراقـه لـلـدفـاع عن قــضـيـته الـعــادلـة. نـعم احلـزب كـان دائـمًــا سـدًا صـلـبًــا ال 
قراطي الـكوردستاني البارتي  معيار ذهبي  او ذهب من عيار ثقيل  لونه أصفر الد
ذهـبي دليل على ذهـبية هـذا احلزب أو شجـرة بلـوط لن يتم اقتالعـها أو حتى اقـتالعها
ـاضيـة أصبح احلزب في مكـان ما سـتبـدأ من مكان آخـر وتزدهـر. في الثالثـ عاما ا
هـدفا لـلـشـوفيـنـيـ خاصـة لـبـعض الـذين ال يعـرفـون شـيئـا عن الـسـياسـة وأسـاسـيات
احلكم الصالح والـرشيد يتحدثوا  في اجلانب الـسياسي كما حتدثوا في األسواق أو
األمـاكن الـعــامـة. نـاضـل  احلـزب وسـيــواصل الـنـضــال حـتى آخـر نــفس.. بـ احلـ
ـرغوب فـيـهـا في اجملتـمع تـهـاجم احلزب واآلخـر نسـمع أصـوات بـعض الـوجوه غـيـر ا
قراطي الـكوردستاني وشخصـية الرئيس مسعود الـبارزاني. نقول لهم ان احلزب الد
ـقـراطي الـكـوردسـتـاني عـيـارا غـالـيـة من ذهب حتت الـرايـة السـطـورة الـتـاريـخـيـة الـد
للـشـعب الـكـوردي مـصـطـفى بـارزاني. نـحن الـكـورد  لـديـنـا عـاداتـنـا وخـصـوصـيـاتـنا
قـراطي الـكوردسـتاني الـبارتي الـنبـيلـة. نـحب ونحـترم ولـكن هـناك حـدود. احلزب الـد
كاسب لكورد وكوردستان يتصدر اروقة الـنضال وستستمر في العطاء حـتى تتحقق ا
 بـأفـكـارها ومـبـادئـهـا وهـيـكـلـهـا الـتـنـظـيـمي  فـهي قـادرة عـلى بـنـاء مـسـتـقـبل مـشرق
قـراطي الكردستاني سـيستمر ويـزداد قوة لتحقيق لكوردستان. لـذلك فإن احلزب الد
تطلـعات وأهـداف احلزب وكـافة جمـاهيـره وشعـبنـا بشكل عـام في كوردسـتان وحـماية
ـشـروعة في الـعـيش بـأمـان علـى أرضه التـاريـخـيـة وهذا هـدف احلـزب مـنذ حقـوقـهم ا

تأسيسه وحتى اآلن.
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احلياة األسرية.

بادرة الـقانونيـة واإلنسانية إن هذه ا
تــدل عــلى اهــتـمــام مــجــلس الــقــضـاء
األعـــلـى بـــظـــاهـــرة الــــعـــنف األســـري
واألســرة سـعــيــاً مــنه لــلــحــد من هـذه
الـظــاهـرة والـقــضـاء عـلــيـهـا بــالـطـرق

القانونية واحلضارية.
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ؤدية الـى العنف وتتـداخل األسبـاب ا
األســـري بــالـــدوافع احملـــركـــة نـــحــوه
ـسـاعـدة عــلى تـأجـيـجه وبـالـعـوامـل ا

كن تلخيصها إلى اآلتي: حيث 
1- العادات والتقاليد: إن لكل مجتمع
عاداته وتقاليده التي أصبحت وكأنها
قوان ملزمة من ضمـنها اجليد وغير
اجليـد حيث ان هـناك أفـكارا مـتجذرة
لــدى الـكــثــيـرين حتــمل بــ طــيـاتــهـا
األصـول اجلـاهلـيـة مـثل الـتـمـيـيـز ب
الــذكــر واألنـــثى االمــر الـــذي قــلل من
مــكـــانــة االنـــثى في اجملـــتــمع مـــقــابل
تـعــظـيم الــذكـر وهـنــا يـكــون اجملـتـمع
ـارسة الـعنف الذكـوري يعـتمـد على 
ضد االنثى رغم عدم ارتكابها أي فعل

سوى جنسها.
وتطـبـيقـاً لـذلك قرار مـحـكمـة الـتمـيـيز
االحتادية الذي جاء فيه (لدى التدقيق
قـدم ضمن داولـة وجد أن الطـعن ا وا
دة القـانونيـة قرر قبـوله شكال ولدى ا
ـميـز وجد عطف الـنظـر عـلى احلكم ا
أنه صحيـح وموافق للـشرع والـقانون
أن الـــثــابت مـن الــتـــحــقـــيــقـــات الــتي
وضوع حلق الضرر أجرتها محكـمة ا
ميز عليها تتمثل بإهانتها وسبها با
ميز وان ذلك ثابت وضربها من قبـل ا
من خالل الــبــيـنــة الــشـخــصــيــة الـتي

ظاهرة الـعنف األسري أصـدر مجلس
الـقــضـاء األعــلى الـبــيـان رقم (9) في
تضمن تشكيل محكمة 10/1/2021 ا
متخصصة بالـنظر في قضايا العنف
االسـري ومــحـكــمـة جـنـح لـلـنــظـر في

قضايا العنف االسري 
ويـسـاعـد تـشـكـيل هـذه احملـكمـة عـلى
مـــكــافـــحــة جـــرائم الـــعـــنف االســري
ومعاقبة مرتكبيها كما أنه يضع آلية
سـاعدة الـضحايـا الذين تـقع علـيهم

ة العنف األسري. جر
حيث ان مـحكـمـة التـحقـيق اخملتـصة
بالتـحقـيق في جرائم الـعنف األسري
تطبق القوانـ النافذة ومـنها قانون
العـقوبـات الـعراقي رقم (111) لسـنة
عدل وقانون رعاية االحداث 1969 ا
شرع رقم (76) لسنة 1983 ذلك أن ا
العراقي لم يصدر قانونا للحماية من
الــعـنف االســري وان الــتــحـقــيق في
جرائم الـعـنف االسـري يتـطـلب األخذ
بــنـظــر االعـتــبــار طـبــيـعــة الــعالقـات
الـزوجــيــة واألسـريــة خـصــوصـا إذا
كانت الشكوى مقدمة من قبل الزوجة
بــحق زوجــهــا األمــر الــذي يــتــطــلب
إجراءات قـانـونيـة تـتـناسب مع واقع

ان ظـــاهــرة الـــعــنـف األســري ال تـــعــد
بـــالـــظـــاهـــرة احلـــديـــثـــة إذ يـــعـــيش
مجتمـعنا اليوم أجـواءً مليئـة بالتوتر
جراء ما ألم بالعراق من أحداث أمنية
وحـروب مـتــعـاقـبــة أثـرت في اجلـانب

النفسي جملتمعه.
إن مـشـكــلـة الـعـنف االســري بـالـعـراق
أخذت تشـوه احلياة االجـتماعـية فيه
عاجلتها فكان ال بد من إيجاد حلول 
وقــد تــعــددت الـــدراســات والــبــحــوث
بـشــأن ذلك بــوصـفه صــورة من صـور

القهر اإلنساني.
وهــنــا كــان جملــلس الــقــضــاء األعــلى
ــهـم والــكــبــيـــر والــفــاعل في الــدور ا
مــعـاجلــة حــاالت الــعـنـف االسـري في
ـانــاً مـنه بـدور اجملـتــمع الـعــراقي إ
االســـرة في بـــنــــاء مـــجـــتـــمع ســـلـــيم
ومتكامل وقـد جتسد اهـتمام اجمللس
ــؤرخ في /31/5 بــإصــداره الــبــيــان ا

تضمن تشكيل محكمة 2021 ا
حتقيق متخـصصة بالنـظر في قضايا
العنف األسري يـكون مقـرها في مركز

كل منطقة 
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وتـأكــيـداً عـلـى تـشـدده عــلى احلـد من

األسبـاب الـتي تـؤدي الى الـطالق عدم
توفر فـرص العـمل للزواج وعـدم توفر
الوظـائف لـلزوجـ وان وجـدت فرص

ردود شهري  عمل فتكون 
محـدود ال يكفـي لسد احلـاجة في ظل
ارتــفـــاع األســعــار وارتــفـــاع فــواتــيــر
ـتـطـلـبـات األخـرى (الـدواء والـطـعـام ا

عيشة). وا
6- الكحول واخملدرات:

إن تعـاطي الكـحول واحلـبوب اخملدرة
واخملدرات بـأنواعـها وكـذلك العـقاقـير
نشطة لها تـأثير نفسي وعقلي سيئ ا
علـى الشـخص بـشـكل يـجعـله يـتـعود
عـلى الـسـلـوك الـعدوانـي وان االدمان
على ذلك يـعـد سبـبا مـهـما في ارتـكاب

العنف ضد افراد اسرته.
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لـقــد كـانت الـبــدايـات االولى النــتـشـار
مصـطـلح العـنف االسـري بالـعراق في
ـاضي وازداد ســبـعــيــنـيــات الــقــرن ا
انتـشاره فـي تسـعيـنـياته حـيث كانت

سميات أخرى كالعنف  توصف 
العائلي.

وان اغلب التـشريـعات قـد صدرت قبل
ـصــطـلح هـذا الــتـاريخ لــذلك لم جنــد 
شرع العـنف  في تشـريعـاتنـا اال ان ا
الـعــراقي لم يـغــفل عن اعــطـاء االسـرة
مكـانة مهـمة في تـشريـعاته فـنجد انه
قـام بـتـوفـيـر احلــمـايـة اجلـنـائـيـة لـهـا
حيث تـبنى عـدة نـصوص يـظهـر فيـها
مـعــاجلـاته الــقـانـونــيـة لــلـحــمـايـة من
العنف االسـري وخلصوصـية العالقة
ُـــشـــرع بـــ أفـــراد االســـرة تـــعـــامل ا
بعنايـة في القضايـا التي تنشـأ بينهم

جاعال لها احكاما خاصة. 

للعنف بكل أنواعه.
5- األسباب االقتصادية:

وهي تـــمــــثل الـــســـبـب الـــرئـــيس في
العـنف األسـري كـونـها تـمـثل الـعامل
ـــتـــفـــاعل مـع غـــيـــره من الـــعـــوامل ا
الــنــفــســيـــة الــتي تــؤدي الى ضــرب
الــرجل لــزوجــته وذلك لــقــلـة الــدخل
الســيـــمــا في مـــا يــتـــعــلق بـــارتــفــاع
االســعـــار والـــتــضـــخم االقــتـــصــادي
والــــلــــذين يــــهـــددان كــــيــــان األســـرة
ــا يـــفــرزانه من نــتــائج واجملــتــمع 
مـدمـرة لالقـتـصاد واألمـن والـتمـاسك
والـسـلم االجـتـمـاعي وهـذا يـكثـر في
البـلدان التي تـشهـد نزاعـات مسـلحة
وحروب وتكثر فيها انتهاكات حقوق

اإلنسان.
كما أن الـعامل االقتـصادي يؤدي الى
ــعـــيـــشـــة لألســر تـــردي مــســـتـــوى ا
الــفـقــيــرة حـيث يــكــون من الــصـعب
احلـــصــول عـــلى لـــقــمـــة الـــعــيش أو
ـة الـتي حتــفظ لـلـفـرد احلـيـاة الــكـر
كــرامـــته االنــســـانــيــة والـــتي جتــعل
الرجل بسببه يـصب جام غضبه على
ـرأة بـفــعل الـنــفـقـات االقــتـصـاديـة ا
الـــتـي تـــلـــزمـه عـــلى إعــــالـــة زوجـــته

وأطفاله واإلنفاق عليهم.
وقد أشارت هيـئة البـحث االجتماعي
الــتـابــعــة لـدائــرة الــعالقـات الــعــامـة
والــشــؤون الــقــانــونــيــة في مــجــلس
الـــقـــضـــاء األعـــلـى في إحـــصـــائـــهـــا
ـــكــاتـــبــهــا في الــســـنــوي اخلــاص 
محاكم األحوال الشخصية واألحداث
ومكاتب دراسـة الشخـصية لـرئاسات
مـحـاكم االسـتــئـنـاف االحتـاديـة كـافـة
لــــــــعـــــــام 2020 الى ان مـن ضــــــــمن

استمعت اليها احملكمة).
2- األسباب البيئية:

إن الــضــغـــوط الــبــيــئــيـــة اخملــتــلــفــة
(ضــــوضــــاء ازدحــــام ســــوء حــــالـــة
سكن) تعد أسباباً تدفع الى العنف ا
ـشكالت الـبيـئية الـتي تضـغط على فا
االنـســان تـتـســبب في إحـبــاط الـفـرد
حيث ال تساعده على حتقيق ذاته فإن
ذلك يـدفـعـه نـحـو الــعـنف ويـؤدي الى
انـفـجــاره وقـيـامه بـاالعــتـداء عـلى من

هو اضعف منه من أفراد أسرته.
3- األسباب الثقافية:

ـباشرة التي تؤدي تعدُّ من االسباب ا
الى ظهور العـنف داخل االسرة حيث
أن اجلهل وعدم معرفة كـيفية التعامل
مع الطـرف اآلخر وعـدم احـترامه يـعد
عـامال اساسـيـا لـلـعـنف وهـذا اجلهل
قــد يـــكــون في جـــمــيـع أفــراد االســرة
ــسـتـوى الـثـقـافي اضـافـة الى تـدني ا
لالسـر واالفــراد واالخــتالف الـثــقـافي
بــ الـــزوجــ وبـــاالخص اذا كــانت
ــا يــولــد الــزوجــة اعــلـى مــســتــوى 
الـتـوتـر وعـدم الــتـوازن كـردة فـعل له
فيـحـاول الزوج تـعويـض هذا الـنقص
ــكن ــنــاســبــات الــتي  بــاحــثــاً عن ا
انتقاصها فيها واستصغارها بالشتم

واالهانة بل وحتى الضرب.
4- األسباب التربوية:

إن أسس التـربية الـعنـيفـة التي يـنشأ
ا تكون هي من ولدت عليها الطفل ر
ـستقبل العنف لديه وقـد جتعله في ا
ضـحـيـة له حـيث تـكـون له شـخـصـية
ضــعــيــفــة مــا يــؤدي الى ازديــاد هــذا
سـتـقبل ولن يـستـطيع الضـعف في ا
الــدفـــاع عن نـــفــسه ويـــكــون عـــرضــة

rþU  dOLÝ rO¼«dÐ« 
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تثير قلق ادارته عنـدما يحل ضيفا على
زاخــو الــعـاشــر الــذي يــنــتــظــر الــلــقـاء
وحـســمه من اجل مــصـاحلــة جـمــهـوره
بعـد تدني النـتائج وتـراجع مركزين في
االد وار الــــثالثـــة االخــــيـــرة وابـــرز مـــا
يـبـحث عـنه عـبور الـصـنـاعـة وحل ازمة
الـنـتـائج والـعــودة لـسـكـة االنـتـصـارات
التي عانى فيها حتى في ملعبه وحافظ
فــريــقــا الــكــهـــربــاء ونــفط مــيــســان في
مـوقيعـهما بـعدمـا انتهى لـقائـهما امس
االول بــالــتــعــادل بــدون اهــداف لــيــرفع
االول رصــيـده الى 47 ثــامــنــاوالــثــاني
الى 39ثاني عشـر وتقدم اربـيل موقع
ـــتــوقـع عــلى ســـامــراء بــفـــضل فــوزه ا

بهدف لواحد ليرفع رصيده43.

ضـيف مـواصلـة الـسيـطـرة على يـريـد ا
نــتـــائـج االرض الــتـي خــدمـــته كـــثـــيــرا
ومـنـحـتـهم الـبـقـاء في الـبـطـولـة ويـريـد
اسـتثـمـارها حـتى نهـايـة البـطولـة التي
الزال يـقـدم نــفـسه فـيـهـا بــعـدمـا اجـتـاز
اكثر من اختبار ومؤكد يخطط لإلطاحة
بـالـطالب بـاكـثـر من حافـز حـيث اهـمـية
ـكـانه الــثـامن بـعـد الـنــتـيـجـة والــعـودة
تـعـادل الـكهـربـاء مع نـفط مـيـسان امس

االول.
WŽUMB «Ë uš«“

ويـــســـعى الـــصـــنـــاعـــة ســـادس عـــشـــر
ـوقف 35 الـبــقـاء بـعــيـدا عن مـنــطـقـة ا
الــهـبـوط والــلـعب بــشـعــارالـفــوز الغـيـر
وحتـقـيق خطـوة نـحو الـبقـاء في سـفرة

وعــمـلــيـة لــضـمــان مـنــتـخب قــادر عـلى
ـناسـبـات القـادمة تـمـثيل الـكـويت في ا
ومــهم ان تــمــتــلك مــنــتــخب قــادر عــلى
شاركـات الرسمية حتول وتغـير واقع ا

مستقبال.
“U²L*« Í—Ëb «

يـخـرج اصــحـاب الـوصــافـة الـطالب66
الـى مـديـنــة الـسـلــيـمـانــيـة وتـنــتـظـرهم
مـواجــهـة لـيـست ســهـلـة مع مــضـيـفـهم
نــوروزالــتــاسع 45 فـي اخــر مــبــاريـات
الدور35 لـلـمـمـتــاز ويـطـمـحـون النـهـاء
ـواصـلـة ـطـلـوب  ـهـمـة عـلى الـوجه ا ا
الـتـواجـد في مـوقـعـهم احلـالي وتـعـزيز
وقف و الر صـيد بكـامل النـقاط ودعم ا
توسيع الـفارق مع الغر اجلـوية فيما

الــفـــوز الــعـــريض عــلى الـــكــويـت كــمــا
شاهـده الكل ويـفترض أن يـكونـوا اكثر
انـدفـاعـا واللـعب بـقـوة ما يـدعم احلـالة
ثالـية االربعاء عـنوية بـعد النـتيجـة ا ا
ـكنـهـا ان تـغطي عـلى االخـطاء الـتي ال
التي الزمت الفريق الذي انتقل الى دور

جيد .
w²¹uJ « œU%ü«

قـابل أتمـنى على االحتـاد الكـويتي وبـا
ان يـــحــافظ عــلـى هــذا الــفـــريق ودعــمه
وتـامـ وسـائل الـبـناء لـيـكـون مـنـتخب
ــســتــقـــبل بــفــضـل مــهــارات االعــبــ ا
ونــقــلــهم لـــلــكــرة بــرهــاوة وثــقــة وهــو
ـــطــلـــوب عــنـــد العــبي فـــرق الــفـــئــات ا
العمـرية وان تعـالج االمور بخبـرة فنية
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ـــــاني خـــــضع العـب الـــــتـــــنس األ
صـنف الثالث ألكـسنـدر زفيـريف ا
ـيـا لـعـمـلـيـة جـراحيـة  بـسـبب عـا
ن تــمـــزق في أربـــطــة كـــاحــله األ
والــــذي تــــعــــرض لـه خالل نــــصف
نــهـــائي روالن جـــاروس أمــام رافــا

نادال.
وبـــعــــد الـــتــــدخل اجلــــراحي أكـــد
زفــيــريـف أنه ســيــفـــعل "كل مــا في
وســعه لــلــعـودة أقــوى من أي وقت

مضى".
ومنـعت اإلصابة اخلـطيـرة زفيريف
من الــــوصــــول إلى نــــهــــائي روالن
جـاروس كـمـا سـتـحـرمه أيـضـا من
ــبــلـدون ــشــاركــة في بـطــولــة و ا
ـقبـلة.وقال زفـيريـف عبر حـسابه ا
عــلى شـبـكـة الـتـواصل االجـتـمـاعي
(إنسـتغرام): "لديـنا جمـيعا رحـلتنا
اخلاصـة في احلـياة.. هـذا جزء من

حــيــاتي". وأضــاف: "في األســبــوع
ـهني ـقـبل سأصـل إلى ترتـيـبي ا ا
ــيــا.. لــكـن هـذا األعــلى رقم 2 عــا
الـصـبــاح كـان عـلي إجـراء عــمـلـيـة

جراحية".
WO³½Uł WDÐ—«

زيد من وتابع: "بـعد إجراء طـبي 
انيـا تلقيـنا تأكيدا التفـصيل في أ
بـأن األربـطـة اجلانـبـيـة الـثالثة في

ن قد تمزقت". كاحلي األ
وواصـل: "من أجـل الــــــعـــــــودة إلى
ــكن ــنــافــســة في أســرع وقت  ا
وضـــمــان شــفـــاء جــمـــيع األربــطــة
بــــشــــكـل صـــحــــيـح واســــتــــعـــادة
االستقرار الكامل في كاحلي كانت

اجلراحة هي اخليار األفضل".
واسـتــكـمل: "تـبــدأ إعـادة الــتـأهـيل
اخلاصة بي اآلن وسـأبذل قصارى
جـهــدي لـلـعـودة أقـوى من أي وقت
مضى".وأخيرا أعرب العب التنس

ــانـي عن امــتـنــانه إزاء "رســائل األ
الـتشـجيع" الـتي يـتلـقاهـا "في مثل

هذا الوقت العصيب".
ومـن جـــهـــة اخـــرى جـــاءت بـــدايـــة
ــــا رادوكـــــانــــو اســـــتــــعـــــدادات إ
ـبـلـدون لـلـمــشـاركـة في بـطــولـة و
لــلــتــنـس مــقـلــقــة حــيـث اضــطـرت
لالنـسحـاب من مـباراتـهـا في الدور
فتوحة األول ببطولـة نوتنجهـام ا

اليوم الثالثاء.
وذكـرت وكـالـة األنـبـاء الـبـريـطـانـية
"بـي.إيه.مـيــديــا" أن رادوكــانـو (19
عـامــا) احـتــاجت لـوقت مــسـتــقـطع
ـراحل األولى لــتـلـقي الــعالج في ا
من مــبــاراتـــهــا مع الــســـويــســريــة
فــيــكـتــوريـا جــولـوبــيــتش بـعــدمـا

تواصلت مشاكلها البدنية.
وتــــلــــقـت رادوكــــانــــو الـــــعالج ثم
حصـلت على مـسكـنات في مـحاولة
لـالســـتـــمـــرار.لـــكـــنـــهـــا اضـــطـــرت

لالنـسحـاب حيـنـما كـانت متـأخرة
في اجملموعة األولى بنتيجة 3/4.
ـرة الــثـالـثـة الــتي تـضـطـر وهـذه ا
فــيــهــا لالنــســحــاب مــنــذ فــوزهــا
ــفــتــوحــة في بــبــطــولــة أمـريــكــا ا

اضي. أيلول/سبتمبر ا
ـشاركة يذكـر أن رادوكانـو تعـتزم ا
في بـــطـــولــة بـــرمـــنــجـــهـــام الــتي
ـقـبل قبل أن سـتـنـطلق األسـبـوع ا
حتــــــصل عـــــلـى أســـــبــــــوع كـــــامل
ـــبــلـــدون لـــكن لالســـتـــعـــداد لـــو
الـشكـوك تزايـدت بشـأن مشـاركتـها

في البطولة الكبرى.
وفـي سـيــاق مـتــصل اســتـهل العب
الـتــنس الـبــريـطـانـي آنـدي مـوراي
ـفتوحة مشواره في بـطولة بوس ا
ـــديـــنــة شـــتـــوجتــارت لـــلــتـــنس 
ـانـيـة بـالــفـوز عـلى األسـتـرالي األ
كــريـســتــوفــر أوكــونـيل 4-6 و6-3
الـيـوم الــثالثـاء ضـمن مــنـافـسـات

الـــتي حتـــمل الـــرقم  13في تـــاريخ
بـطــوالت كـأس الـعــالم لـكــرة الـقـدم
اقــيـمت هــذه الــبـطــولــة عـلى ارض
ــكـســيك في الـفــتـرة من 13 دولـة ا
مـــايـــو حــتى  29يــونـــيـــو .وبــذلك
ــــكــــســــيـك اول دولـــة اصــــبــــحت ا
تستضيف بطولتي من كاس العالم

بـــعــــد بــــطـــولــــة عـــام 1970م .حل
مــنــتــخـبــنــا الــوطـنـي الـعــراقي في
اجملمـوعة الثـانيـة التي تضم الـبلد
ـكسيك ضـيف للبـطولة مـنتخب ا ا
ومــنـــتـــخب بـــارغــواي ومـــنـــتــخب

بلجيكا
أول مباراة

 في4 يونيو 1986م لعب منتـخبنا
الــوطــني اول مـــبــاريــاته في كــاس
الـــعــالـم امــام مــنـــتــخـب بــارغــواي
ــــبــــارة عـــلـى مـــلــــعب واقــــيــــمت ا
نـيمـيـسيـو دييـز تـولوكـا وبحـضور
24000الف مـتـفـرج وقـادهـا احلكم
ادوين بــيــنــكــون ( مــوريــشــيــوس)
ـبارة بـخسـارة منـتخـبنا وانـتهت ا
الــوطـني بـهــدف ضـد الشيء سـجل
هـدف بـارغـواي الالعب رومـيـريـتـو

بارة . في الدقيقة  35من ا
أول هدف عراقي

في  8 يونيو 1986م لعب منتخبنا
الــوطـني ثــاني مـبــاريـاته في كـأس
الــعــالـم امــام مــنــتــخـب بــلــجــيــكــا
ــــبــــارة عـــلـى مـــلــــعب واقــــيــــمت ا
نـيمـيـسيـو دييـز تـولوكـا وحضـرها
20000الف مـتـفـرج وقـادهـا احلكم
خيـسوس دياز ( كولـومبيـا) وتلقى
منتخـبنا الوطني اخلـسارة الثانية
في هذه الـبطـولة هـدف ضـد هدف
ــنــتـخــبــنــا الــوطـني واحــد ســجل 
الالعب الـــفــنــان احـــمــد راضي في
باراة ليدخل الدقيقة 59 من عمر ا
الـالعب احـــــمــــد راضـي الــــتـــــاريخ

 «—UO K  w Ëb « œU%ù«
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بية بعدسة قحطان سليم كتب التنفيذي في اللجنة االو 'WM∫ اجتماع ا

بي يتأهل الى الدور الثاني بعد فوزه على الكويت نتخب االو q¼Qð∫ ا
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بطـولة كـأس العالم اكـبر الـبطوالت
في الـعــالم الـكل يـتــابـعـهـا الــكـبـيـر
ــعــمــورة والـــصــغــيــر فـي ارجــاء ا
وتــــقــــام كـل اربع ســــنـــــوات الــــكل
يــعــلــمــون عــام 1986م ومــشــاركــة
ـــنــتــخـب الــعــراقـي وكــان اجلــيل ا

الـذهـبي في تــلك الـبـطــولـة والـيـوم
نــسـتــذكـر الــذكـرى 36 لــلـمــشـاركـة
الــــعـــراقـــيـــة في هــــذا الـــكـــرنـــفـــال

الرياضي العريق .
ـنتـخب الـعراقي في بـطـولة تـأهل ا
كـــأس الـــعـــالـم لـــكـــرة الـــقـــدم ألول
مشاركة له عام 1986م في البطولة

fMð∫ ألكسندر زفيريف يصاب في احدى مواجهاته للتنس
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ـــــنـــــتـــــخب تـــــاهل ا
ــــبي لــــلــــدور األو
ربـع الــــــنـــــهــــــائي

لــبــطـولــة آســيـا
حتت سن 23 ســــنــــة

بـعـدما قـلب تـاخـره بـهدف
الـى فـوز مـثـيـر عــلى نـظـيـرة
ـنــتـخـب الـكــويـتي بــثالثـة ا
اهــداف لـــهــدف عـــصــر اول
امس في ملعب كارشي في
أوزبــكــسـتــان في اجلــولـة
الــــثــــالــــثــــة واألخــــيـــرة
لـتــصـفــيـات اجملــمـوعـة
الـثانـيـة ليـرفع رصـيده
الـى خــمـس نــقـــاط في
ـركز الـثانـي ليـتاهل ا
ــــــنـــــتـــــخب رفـــــقـــــة ا
األســتــرالـي مــتــصــدر
اجملموعة بـسبع نقاط
الـذي فــاز بـدوره عـلى

االردن بهدف.
VFK « dOÝ

بـــــــــاغـت الــــــــفـــــــــريق
ـــبي الـــكـــويــــتي األو
بــــــهـــــدف الــــــســــــبق
د22عــن طـــــــــــــــــــريـق
يوسف عيـادة بفضل
الــظــهـور الــهــجــومي
والـــــــــســـــــــيـــــــــطـــــــــرة
واالستحواذ على الكرة
وتشـيكل خطـورة اثمرت
عن ركــلــة جــزاء اهــدرهــا
صاحب الهـدف لكنـهاكانت
نــقــطـة الــتــحــول في مــسـار
ـبي الــلـقـاء بـعــدمـا بـدء األو
بـــــالـــــضـــــغـط والـــــظـــــهــــور
الهجومي ومحاولة تغير
الــواقع قـــبل نـــهــايــة
الـــــــــشـــــــــوط االول

عـنـدمـا أدرك التـعـادل عن طـريق منـتـظر
مــحــمـد د 35 ونــشط الــفـريـق مع مـرور
الوقت والحت اكثر من فرصـة للتسجيل
وزيـادة الـغـلـة لـكن دون جـدوى لـيـنـتهي

بالتعادل بهدف.
…d¹UG  …—u

ـبي الذي ودانت الـسيـطـرة لصـالح األو
ظهر بـصورة مغـايرة تمـاما مع انطالقة
الـشــوط الــثــاني وكــان اكــثـر تــنــظــيــمـا
ـــنــافـس وشــكل ـــنــطـــقــة ا وانــدفع 
ــرمى خـــطــورة واضـــحــةوهـــدد ا
اكـــثـــر من مـــرة قــبـل ان يــنـــجح
مـؤمـل عـبـد الـرضـا من تـسـجـيل
هـــــدف الــــتــــقــــدم د 59 ثم عــــزز
الـنـتيـجة مـحمـد البـاقـر برأسـية جـميـلة
نح الفريق  83 ليحسم االمور و
بطاقة التـاهل بعدما اغتـنم الفرصة كما
نـافسـة بعد يجب ويـرفع من امـاله في ا
اكــثــر ويــحــتــاج إلى مــعــاجلــة اخــطــاء
الــدفــاع و جتــنب حــالــة االرتــبـاك الــتي
الزمته في مبـارياته الثالث عنـدما تاخر
فــيــهــا جــمــيــعــا بــهــدف قــبل ان يــعــود
بصعوبة وينهي تصفيات اجملموعة من
دون خـسـارة وهـذا ال يـعـني أنه الـفـريق
تـكامل بل علـينا ان نـعترف بانه الزال ا
يــــعـــانـي ووقع في اخــــطــــاء مـــتــــكـــررة

وسيكون امام االختبار احلقيقي. 
rEM*« bK³ «

ــديــر الــفــني ان الــلــقــاء امــام ويــعــلم ا
أوزبكـستان سـيكون غـاية في الصـعوبة
بـعد الـظهـور اجليـد للـفريق االخـر الذي
سبق اجلمـيع في التاهل للـربع النهائي
وسيـلعب في ظروف مـناسبـة جدا حيث
ـتـلك عـامـلي االرض واجلــمـهـور كــمـا 
اقوى هـجوم لكن اكـثر ما تـشهد االدوار
الـفــاصـلـة مــبـاريـات خــارج احلـسـابـات
والـــتــوقــعــات ويــتـــوجب عــلى االعــبــ
اسـتــغالل الـفــرص وتـرجـمــتـهـا وفــيـهـا
ـرشحـة لواقـع النـتائج تـخـضع الفـرق ا
ـنافـسات الـتي تتـطلب من وتـخرج من ا
عـنوي ـبي االستـعداد الـنفـسي و ا االو
ومعـاجلة مـشكلـة الدفـاع التي برزت في
باريـات بدليل تـأخره فيـها لكن جمـيع ا
االمور تغيرت الن االعـب تمرسوا اكثر
بـعـدمـا خـاضـوا الـتـصـفـيـات بـتـحـديات
الـبـدايـات وادراك الـتـعـادل قـبل حتـقـيق

ÊU e « ≠œ«bGÐ
ـناسـبة حـصوله عـلى لقب قدم جـيانـي إنفـانتـينـو رئيس االحتـاد الدولي لـكـرة القـدم فيـفا الـتهـنئـة إلى نادي الـشـرطة 
متـاز.وأرسل إنفـانتيـنو تهـنئتـه إلى االحتاد العـراقي لكرة الـقدم مـعنونـة إلى نادي الشـرطة وجاء الدوري العـراقي ا
فـيـهـا: إن من أعـظم دواعي سـروري أن أهـنئ نـادي الـشـرطــة عـلى تـتـويـجه بـطال لـلـعـراق لـلـمـوسم 2022 /2021.
وواصل هذا اإلجنـاز ما كان ليتحقق لوال اجلهد اجلماعي واحلماسي واإلخالص للفريق كله ومن حق كل عضو في
النادي أن يـشعر بالفخـر فالرجاء تبليغ تـهنئتي إلى كل شخص شـارك في هذا اإلجناز العظيم.وتـابع كما انتهز هذه
الـفرصـة لإلعـراب لكم والحتـادكم عن شكـر مـجتـمع كرة الـقدم كـله عـلى إسهـامكم في تـطـوير وازدهـار كرة الـقدم في
ـنطقة.وخـتم رئيس الفيـفا وأتطـلع إلى اللقاء بـكم ثانية في وقـت قريب.وكان فريق الـشرطة قد تـوج بلقب الدوري العراق وا

سابقة ب 7جوالت. العراقي بوقت مبكر وقبل نهاية ا
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سعد
حافظ

ـتوج الـدور األول. وكـان مـوراي ا
ـبـلـدون مـرتـ قـد خـرج بـلـقب و
قـبل أيــام من الـدور قــبل الـنــهـائي
ببطولة سوربـيتون ضمن سلسلة
بــطـوالت الــتــحــدي ثم تــوجه إلى
ـواصــلـة مـشــاركـاته عـلى ـانــيـا  أ
العب العـشبـية حـسبـما أشارت ا
وكـالة األنـبـاء البـريـطانـية "بي إيه

ميديا".
ÊUŁ —Ëœ

وخــســر مـوراي أول 3 أشـواط من
مـــبـــاراته أمـــام أوكـــونـــيل لـــكـــنه
اســـــتـــــعــــــاد تـــــوازنه فـي الـــــوقت
ـــــنـــــاسـب لـــــيـــــحـــــقق الـــــفـــــوز ا
ـجــمـوعـتــ ويـتــأهل إلى الـدور
ـواجهـة أمام الـثاني.وقـد تـتجـدد ا
وراي دينيس كـودال الذي أطاح 
من بطولة سوربيتون إذا فاز على
صـنف السابع ألكـسنـدر بوبلـيك ا

للبطولة.

 ôU Ë ≠5 dÐ
فـرض االحتــاد الـدولي لـلـسـيـارات
(فـيـا) غـرامة بـقـيـمة 25 ألف دوالر
على فريق ويـليامز بـسبب انتهاك
ـوسم 2021 في ــالـيــة  الــلـوائح ا
بـطـولـة الـعـالم لـسـبـاقـات سـيارات

فورموال 1.
وكان فـيا قـد فرض سـقفـا لإلنفاق
يُقدر بقيمة 145 مليون دوالر قبل
أن يخـفضه إلى 140 ملـيون دوالر

في موسم 2022.
ـــوجب وعـــلـى الـــنـــحـــو احملـــدد 
ـالية أخفق ويـليامز في اللوائح ا
ـاليـة عن العام تقـد احلسـابات ا
وعد النهائي في 31 بأكمله قبل ا
ـــا يــعـــتـــبــر آذار/مــارس 2022 
انــتـهـاكـا لإلجـراءات.وذكـر فـيـا في
بيـان أن ويلـيامـز "كشف طـواعية"
ــوعـد عن االنــتــهـاك قــبل حــلــول ا
النهـائي و"كان متعـاونا تماما في
مـــــــحــــــــاولـــــــة لـــــــتـــــــصـــــــحـــــــيح
وجب االنتهاك".وأضـاف البيان "
ــــتـــفق عــــلـــيــــهـــا الــــعـــقــــوبـــات ا
لـالنــتــهــاكــات كــان يــنــبــغي عــلى
ويـلـيــامـز إتـمـام حـســابـاته بـشـكل
كـــامل قــــبل نـــهـــايـــة آيـــار/مـــايـــو
ــاضي كــمــا كـان يــنــبــغي عــلـيه ا
تغطية النفقات لعملية إدارة سقف
الـتـكـلـفـة".أكـد تـوتـو فـولف رئـيس
فــريق مــرســيــدس أن مــونــاكــو ال
ينـبغي أن تعـتبر تـنظيـمها لـسباق
اجلــائـزة الــكـبــرى ضــمن بـطــولـة
العالم لسباقات سيارات فورموال-

1 كأمر مسلم به".

وفـاز سـيـرخـيـو بـيـريـز سـائـق ريد
بـول بـسـبـاق مـونـاكـو الـذي جرى
أمس األحد في الشوارع الـشهيرة

ونت كارلو.
وقــد تـــكـــون هــذه هـي الــنـــســـخــة
األخيـرة من سبـاق مونـاكو إال إذا

 التوصل التفاق شراكة جديد.
وظــلـت احملــادثــات مــتــوقــفــة بــ
ـالـكة "لـيـبرتـي ميـديـا" األمريـكـية ا
لبطولة الـعالم لفورموال-1  ونادي

موناكو للسيارات.
b¹bł ‚UHð«

ستبعد إلغاء سباق موناكو ومن ا
من أجـــنـــدة فـــورمــوال-1 ورغم أن
تـمديـد العـقد ال يـبدو وشـيكـا لكن
األمـر قد يـسـتغـرق عـدة أشهـر قبل
التـوصل التفـاق جديـد.وقال فولف
"أنا متحـيز ألني أعيش هنا وأحب
ـــديــنـــة ومـــا تــقـــدمه مـــونـــاكــو ا
اســتـثـنــائي".وأضـاف "فـورمـوال-1
ـونـاكــو ومـونـاكــو مـهـمـة مـهــمـة 
لفورموال-1. لكن األمر يحتاج إلى
.. حتـــرك إيـــجـــابي من اجلـــانـــبــ
موناكو يـنبغي أن تتـبنى احلقائق
اجلديدة بـشأن ما تمـثله فورموال-

 1وتأثيرها على العالم".
وأكـد أن "مـونــاكـو سـتـبــقى دائـمـا
مــــحل احــــتـــرام داخـل مــــجـــتــــمع
فورموال- 1كشيء استثنائي وإذا
لم نـــنــظم ســـبـــاقــا فـي مــونـــاكــو
ســيـكــون ذلك مــؤســفــا من وجــهـة
نظري كمالك لفريق.. لكن ال ينبغي
عــــلى أي أحـــد أن يــــأخـــذ أي أمـــر

سلمات". باعتباره من ا

بــتـسـجـلـه اول هـدف عـراقي تـاريخ
بــــطـــوالت كـــاس الـــعــــالم و ســـجل
ــنـتـخب بــلـجـيــكـا انـزسـكــيـفـو في
الدقـيـقة 16 وسجـل نيـكوكاليـس

من ركلة جزاء في الدقيقة 21.
اخر مباراة وودع البطولة

في 11 يــــــونــــــيــــــو 1986م لــــــعب
منتخبنـا الوطني اخر مبارياته في
ضيف اجملموعة وكانت مـع البلد ا
ـباراة كـسيك واقـيمت ا لـلبـطولـة ا
فـي ملـعب ازتـيـكا مـديـنـة مكـسـيـكو
وبــحــضـور 103763 الف مــتــفـرج

وقـادهـا احلكـم زوران بيـتـروفـيتش
ــبـاراة (يــوغـوسالفــيــا) وانـتــهت ا
بـخسـارة منـتـخبـنا الـوطني بـهدف
ـنــتـخب ضــد الشىء سـجـل هـدف ا
ــــكـــــســـــيـــــكـي الالعـب فـــــرنــــادو ا
كوايرارتي في الدقيقة 54. من عمر
ـشـاركـة وحلـد ـبــاراة .ومن تـلك ا ا
االن منـتخبـنا الـوطني لم يسـتطيع
ــشـاركــة في الـنــهـائــيـات نـتــمـنى ا
ـنـتــخـبـنـا الـوطــني في الـبـطـوالت
الــقـادمـة احلـضــور في هـذا احملـفل

ي ان شاء الله . العا
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بية كتب التـنفيذي للـجنة األو بـحث ا
الــوطـنـيــة الـعــراقـيـة الــيـوم حـيــثـيـات
ــشـــاركــة بــدورة ألــعـــاب الــتــضــامن ا
ــــؤمـل إنــــطالق االسـالمي الــــتـي من ا
مـنــافـسـاتـهـا في الـتـاسع من شـهـر آب

دينة قونيا في تركيا. قبل  ا
وجـــاء ذلـك خالل االجـــتـــمـــاع الــدوري
لـلـمــكـتب الـتـنـفـيـذي الـذي عـقـد الـيـوم
الـثالثاء بـرئاسة األسـتاذ رعـد حمودي
ــبــيـة الــوطــنــيـة رئــيس الــلــجـنــة األو

العراقية.
ـكتـب التنـفيـذي الى تـقارير وإسـتمع ا
تـابعـة إعداد كـلفـة  الـلجـنـة الفـنيـة ا
الــفــرق والـريــاضــيــ الـعــراقــيـ في
االحتـادات الوطنـية التي سـتشارك في
دورة ألــــعــــاب الــــتــــضـــامـن االسالمي

قبلة. ا
وخـلص إجـتـمـاع اليـوم الى جـمـلة من

ـقـررات تـمـخض أهـمـهـا عـن ضرورة ا
ـشاركة النـوعية ال الكمـيّة ومواصلة ا
الـتـدريـبـات اجلـادة ومـتابـعـة الـلـجـنة
الـفـنيـة ألعـمالـهـا في رصد وتـدقـيق ما

ـنتخبات من أرقام يـحققه الالعبون وا
وأداء ونــتـائج خالل تـدريـبـات االعـداد
ـــنـــافـــســـات الـــدورة أمالً فـي ظـــهــور

بي عراقي مشرف. رياضي أو
WNł«u∫ مواجهة العراق مع بلجيكا في كأس العالم
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سرح الوطني وجتوالهم ب معالم بغداد »Ÿu³Ý∫ لقطات لضيوف اسبوع الفيلم السوري الذي اقيم على ا

احلـرب يعتمـد على السيـناريو وقراءة النص
ومـتــطـلـبــات الـفـيــلم وكـيـفــيـة الـتــعـامل مـعه
بــأســلـــوب ســهل وســلـس يــفــهـــمه اجلــمــيع
يــحـتـوي عــلى الــفـكـرة الــهـادفــة والـرصــيـنـة
ــعــبــرة عن واقع ســوريــا ومــا حتــمـلـه بـ ا
طـياتـها مـن وجع. وما نـحـمله نـحن كـفنـان
من تـكــنـيك وحــبـكـة درامــيـة تــنم عن اإلبـداع
الـفنـي في كـيفـيـة الـرد بـالـسـيـنـما عـن طريق
األفالم).  وتـخلل اجللـسة الكـثير من األسـئلة
وتـبادل اآلراء واألفـكـار الدرامـيـة عن الكـتـابة
والـــســيــنـــاريــو من خالل األفـالم.وفي خــتــام
اجلـلسة تـمنى جـبار  أن (تكـون هنـاك شراكة
فنـيـة حقـيقـيـة ب الـبلـدين سـوريا والـعراق
وأن يــكـــون هــنــاك أســبــوع فـــني عــراقي في

سوريا  بالقريب العاجل) .
وقـام الوفـد السـوري الفـني بزيارة
الـعديـد من معـالم بغـداد منـها
ـتـحف الـعـراقي في بـغداد ا
حـــــيث اطّــــلع الـــزائـــرون
عـــلى األلــــواح والـــلـــقى
واألخـتــام الـسـومـريـة
والـــــــبــــــــابـــــــلـــــــيـــــــة
واإلسـالمــــــــــــيـــــــــــة
وغـــيـــــــرهــــا الـــتي
تـــــــعــــــكـس عــــــمق
حـــــضـــــارات بالد
الــرافـــدين كــذلك
اطَّـــلـــعــــوا عـــلى
آثــار الــعــصــور

احلَجرية.
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ـركز الثـقافي الـفرنسي التـشكـيلي العـراقي اقام في ا
ـعــنـون (حـكـايــات عـراقـيـة) والـذي بـبـغــداد مـعـرضه ا

افتتحه نقيب الفنان العراقي جبار جودي.

wKŽ ËdLŽ

الفـنان السوري اجنز تصوير الفيلم الروائي (إنعاش)
ـؤسـسة الذي اخـرجه وكـتب الـسـيـنـاريو له وانـتـجـته ا
الـعـامـة للـسـيـنـما  تـمـثـيل ربا احلـلـبي و يـزن خـليل و

صطفى و جولييت خوري. مصطفى ا
ÍdLA « bH

 Í—uš s¹œU½

ــمــثــلـة الــســوريـة كــرّمــتــهـا إدارة مــهــرجــان (الـزمن ا
اجلمـيل) عن مجـمل مسيـرتهـا الفنـية ضـمن حفل فني

اقيم في بيروت .

bFÝ√ ÈbN   UO U ð
شـان كبيركونهـا فنانة مثابـرة مجتهدة كما
اضية ابدعت فيها عـرفتها في معارضها ا
ويـقـيـنا نـتـمنى لـهـا الـتواصل واالجـتـهاد).
ــعـــرض اعــضـــاء من جــمـــعــيــة وحـــضــر ا
الـفنان التشكيلـي العراقي الذي قدموا
بـاقــة ورد لـهـا فـضال عـلى حـضـور عـدد من
ـــيــ الـــذين اشــادوا الـــفــنـــانــ واالكــاد

بتجربة اسعد.
والــتـشـكـيـلــيـة هـدى حـاصــلـة عـلى شـهـادة
الـبـكـالـوريـوس من كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلة
وعـضو نـقابة الـفنانـ العراقـي وشاركت
في اول مـعرضـها على قـاعة حـوار والثاني

على قاعة بوزارة الثقافة .
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ــعــرض  ضــيــفـت قــاعــة بــرونــز مــؤخــرا ا

الـشخـصي الثـالث لـلتـشكـيلـية هـدى اسعد
بــعـنــوان (تـســامــيـات) ضم مــجـمــوعـة من
احــدث اعـمــالـهــا الـتي قــال عـنــهـا الــفـنـان
ــعـرض فــيه ــنــدالوي ان (هــذا ا صــبــاح ا
شيء جـديد ولـيس  تقـليـدي مثل الـلوحات
ـسات جمـالية االعـتيـادية اللـوحات فيـها 

ابتكار واصالة). 
فـيمـا قال الـفنان سـتار لـقمـان ان ( معرض
الـــفــنـــانـــة هــدى اســـعــد هـــو من الـــتــراث
وجـود في اكثر لوحـاتها التي الـسومري ا
تـؤشر والدة فـنانـة مستـقبـلية سـيكـون لها

 d ð b¹bŠ
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مـشــواري الــفــني بــعـدهــا شــعـرت
بـالـتــعب فـابـتـعـدت ولم أتـمـكن في
الــعـودة مـن جـديــد فـهـي من كـانت
تــــــقـف بــــــجــــــانــــــبي وتــــــقــــــرأ لي
الــــســــيــــنــــاريـــوهــــات وتــــخــــاطب
الصحـافة ومع الوقت بـدأ مستوى
ستوى األعمال التي تصلني على ا
ـطــلــوب وحــالــيــا أدرس خــطـوة ا
رجـوعي لـلـفن من جـديـد مـعـروض
عـلي الـكثـيـر من األعـمـال اجلمـيـلة
ومن احملـتمل أن أعـود قـريـبا خالل
شهـرين أو ثالثـة بالـكثـير من خالل

عمل سينمائي".
ـســلـسل الـذي كـانت تـتـمـنى وعن ا
أن تـشـارك فـيه في الـفتـرة الـفـائـتة
قـالت: "تمـنـيت تـقد مـشـهد وحـيد
في مسلسل "االختيار" وتابعته في
الــثالثــة أجـزاء واجلــمـيع أبــدعـوا
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ضجت مواقع التواصل اإلجتماعي
ـمثلة في الفترة األخـيرة بصورة ا
صرية شيرين سيف النصر حيث ا
كـان أول ظـهـور لـهـا بـعـد 12 عـاماً
من الــغـيــاب.وعن كـوالــيس أخـذهـا
لــهـذه الــصــورة وردة فـعل الــنـاس
جتــاهـهــا قـالـت في مـداخــلـة خالل
بــرنـــامج تــلـــفــزيــوني (صـــديــقــتي
التقطت لي الصورة بشكل طبيعي
من أسبوع تقريبا وعندما قررت
نـشـرهــا كـنت أشـعـر بـالـقـلق من رد
فـعل اجلـمـهـور ألني بـدون مـكـيـاج
وشـــعـــري طـــبــــيـــعي احلــــمـــدلـــله
وجـدتــهم بــالــعـكس أعــجــبـوا بــهـا
وعلقوا عـليها بـطريقة جـميلة جداً.
ـدة  12عــامـا كـان بــسـبب غـيــابي 
وفـاة والدتي لم أسـتـطع استـكـمال

فــيه يــاســر جالل وأحــمــد الــســقـا
وأحـمد عـز وكر عـبـد العـزيز ولو
كانوا طلبوا مني تقد مشهد كنت
ســــأوافق وأعـــــود من االعــــتــــزال".

{ لــــوس اجنــــلــــوس - وكـــاالت -
ـيـة صـدمت عــارضـة األزيــاء الـعــا
تابع بأحدث إطاللة بيال حديد ا
لـهــا حـيث بـدت بــنـحـافــة مـفـرطـة
ومن دون مـــاكــيـــاج مــا كـــشف عن
وجــــهــــهـــا الــــشــــاحب والــــهـــاالت

السوداء حتت عيناها.
ـنشـور عـبر حـسـابهـا اخلاص و
ظهـرت بيال حديـد بفـستان بـاللون
األبـــيض كـــشف عـن خــســـارتـــهــا
لـلكـثـيـر من الـوزن بـطريـقـة مـلـفـتة
للنظـر وأدى إلى إثارة التساؤالت
لــدى اجلــمـــهــور حــول إمـــكــانــيــة
رض أو تعرضها ألزمة إصابتها 
صـحـيـة مـا.وكــانت بـيال حـديـد قـد
ـــتــابـــعــ بـــعــد لـــفــتت أنـــظــار ا
ظــــهــــورهــــا فـي مــــهــــرجــــان كـــان
الـسيـنمـائي بـإطاللة راقـية لـلغـاية

باللون األسود.
وشاركت حديد اجلمهور

مــجــمــوعـــة صــور وثــقت من
خـاللـــهــــا اإلطـاللــــة وإرتـــدت
فــســـتـــانــاً طـــويالً وضـــيـــقــاً
بـــالــلـــون األســـود بــقـــصــة
يزة عند منطقة اخلصر
وقــطــعـة قــمــاش أضــافت
لـلـفـستـان رونـقـاً خـاصاً.
أمـــــا مـن الـــــنـــــاحـــــيـــــة
اجلــــمــــالــــيـــة رفــــعت
شعـرها بـالكامل عن
وجـهـهـا وطـبقت
ماكـياجـاً قوياً

يليق بها.

تتجـاهل مشاعر الشريك برغم انك تعلم جيدا أنه فى
شدة احلن .
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ـنصب أو حتـصل عـلى ترقـية ـمـكن أن تتـرشح  من ا
قبلة. الفترة ا

Ê«eO*«

ـشــاكل ــصــاحلـة وحـل ا كن واثق اخلــطى وبــادر بــا
فهذا سيوفر الوقت . 
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حتــصل عــلى تــرقـيــة قــريــبـة بــســبب مــا حــقـقــته من
اجنازات على الصعيد العمل.
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ــاضى لن يــعــود ولـكن تــعــلم جــيـدا أن ألــفــائت من ا
كن تعويضه بالعمل.
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 ال تـتــعــامل مع الـشــريك بــعـصــبــيـة حــتى ال تــنـشب
مشاكل بينكما كن أكثر هدوءً .
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مـجــهــودك مع فـريق الــعـمـل يـثــمـر افــكـار ومــشـاريع
ناجحة.رقم احلظ 3.
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عـدة لذا تزور الطبيب فى تعانى مـن بعض مشاكل ا
كنة. أقرب فرصة 
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 حتـــتــاج أحـــيــانًــا إلـى االبــتــعـــاد عن الــضـــغــوطــات
شاكل التى تسبب لك القلق. وا
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ـشـاكل تـعــيش فـتـرة غــيـر مـســتـقـرة بــسـبب بــعض ا
. األسرية يوم السعد االثن
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تــعــيش حــيــاة عــاطــفــيـة جــيــدة وخــالــيــة من الــتــوتـر
رقم احلظ.3 شاكل وا
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حــاول أن تــكـون أكــثــر عـقـالنـيــة وتــعـامـل مع األمـور
بحكمة وعقل.رقم احلظ.5
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الـكـلـمـات أفقـيـا ضـمـن الـدوائر
ـطـلـوبـة :(عـالم لـتـقـرأ الـكـلـمـة ا

ركب): مخترع اجملهر ا
1- بذخ في الصرف

2- حتمي وحتفظ

3- حالة من الفوضى

4- استرجاع

5- أيون متعدد الذرات

6- تعقيم كامل

7- طوابق سكنية

8- ادعى على اآلخر

التـدريسي في كلية االعالم بجامعة بغداد قدم الثالثاء
ـسـتـمر في ورشـة الـكـتـرونيـة اقـامـهـا مـركـز التـعـلـيم ا
جامـعة النهرين بعنوان(التسويق االلكتروني للمنتجات

اجلامعية).

رئــيــــس مــجـــلس ادارة نــــــادي الــصـــــيــد الــعــراقي
اخـــتــاره مــنـــتــدى احلــوار الـــوطــني الــعـــراقي أفــضل
شـخصـية لـعام 2022 خالل جـلسـة لـلمـنـتدى اقـيمت

في النادي.

صرية العامة صري صدر له عن الهيئة ا ي ا االكاد
للـكتاب كتاب بعنوان (الفيزياء واحلياة) ضمن سلسلة

دنيا العلم.

االعالمـي الـــــعـــــراقـي بـــــاشـــــر
ـاضي مـهـامه مـديـراً االثـنـ ا
ؤسـسة كردستان عـاماً جديداً 
24 لألبــحــاث واإلعالم.وتــلــقى

وفقية. امنيات زمالئه بدوام ا
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ي الـعراقي يحـاضر في برنـامج تدريبـي تقيمه االكاد
جلـنـة الـنـشـاط الـثـقـافي بـالـتـعـاون مع قـسم الـهـنـدسـة
ـهــنــدســ بـعــنــوان(اعـداد الــكــيـمــيــاويـة فـي نـقــابــة ا
ـنـاقـصـات  –حتـلـيل الـعـطـاءات  –صـيـاغـة الـعـقـود) ا

للمدة من 19- 23 حزيران اجلاري.

بيال حديد
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في صيف  1959وكنـا نـؤسس نواة
الى فينـا حلضـور مهرجـان الشبـيبة
ي.كـــانت تــلك اول ســـفــرة لي الـــعــا
خـارج العـراق سـافـرنا
بـالـطــائـرة الى بـيـروت
ومن بيـروت بـالبـاخرة
الـى رومـــــانــــــيـــــا ومن
رومـانـيـا بـالـقـطـار الى
فــيـيــنـا وعــدنـا بــنـفس
الـطــريق. كـانـت سـفـرة
مـتــعـبـة حــقـا ولـكــنـهـا
كـــانت رائــــعـــة في ذلك

الزمن اجلميل.
 وفي الصورة زمـيلـتنا
الـعزيـزة د سـلـوى زكو
وانــــا الى جــــانــــبــــهـــا
وشــخص ثــالث اســمه
عــبـاس ونــحن جنــلس
على حقـائب السفر في
ميـناء بيـروت بانـتظار
الصعود الى الباخرة

أربـع عـامـاهـادرا وزاخـرا باخلـيـر واحلـبة
والعطاء).
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الى ذلـك أعــلن وزيــر الــثــقــافــة والــســيــاحـة
واآلثـار حـسن نـاظـم عن االتـفـاق عـلى إقـامـة
عــروض وفـعــالـيــات سـيــنـمــائـيــة مـشــتـركـة
بــالـــعــاصـــمــة الـــســوريــة دمـــشق من خالل
أسـبـوع الفـن العـراقي الـذي سـيـقـام بـرعـاية
رئـيس مـجلـس الوزراء مـصـطـفى الـكـاظمي.
جـاء ذلك خالل حفل اختتام فعاليات أسبوع
الـفـلـم  الـسـوري مـســاء امس االول الـثالثـاء
اضـية حتت الـذي بدأت فـعالـياته اجلـمعـة ا
شـاركة شـعار (من بـغداد... هـنا دمـشق) و
 13فـيلماً سيـنمائياً
طـويالً وقـصـيـراً في
إطـار بـرنـامج دائـرة
ـسـرح الـسـيــنـمـا وا
إلحــــيــــاء أســــابــــيع
األفـالم الــــعــــربــــيـــة
واألجـنـبيـة في قـاعة
ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــرح ا
الـــــوطــــني.وشــــكــــر
الـــوزيـــر في خـــتـــام
حــديــثـه الــفـــنــانــ
ن دريــــد حلـــــام وأ
زيــدان والــفــنــانــ
الـــــــــــســــــــــوريــــــــــ
احلـاضـرين عـلى مـا
قـــدمــــوه من فن راق
في بـــلــدهم الـــثــاني

الــعـراق كـمـا قـدم الــشـكـر لـدائـرة الــسـيـنـمـا
ـسرح عـلى إحـياء  فـعـاليـات مـهمـة كـهذه وا

تعيد لبغداد ألقها من جديد . 
مـن جـهـته أعــلن مـديـر عــام دائـرة الـســيـنـمـا
ـسرح أحمـد حسن موسى عن الـعمل على وا
إنــتــاج فـلم عــراقي ســوري مـشــتـرك يــحـاكي
هــمـوم الــبـلـديـن االجـتـمــاعـيــة وآثـار إرهـاب
داعش عــلــيـهــمــا وبـعــنـوان (دمــشق بــغـداد
دمــشق) لــيـرتــبط فــنـانــو الــعـراق وســوريـا
برابـط صنـاعـة السـيـنمـا الـعراقـيـة السـورية
احملـتـرمـة. كـمـا حـدد مـوسى مـوعـد انـطالق
بادرة من فعـاليات يـوم السيـنما الـعراقيـة 
وزارة الـثقافة والـسياحة واآلثـار داعياً كافة
السـينمائـي لتقـد مشاركاتـهم ونتاجاتهم
احلـديـثـة لـيتـمـخـض عـنـها اخـتـيـار عـدد من
األفالم لـلمشـاركة في مـهرجان بـغداد الدولي
ن للـسينما.  وكـرم وزير الثقافـة  الفنان أ
زيـدان وبـاسـل اخلـطـيب خالل حــفل اخلـتـام
الـذي حضره السفير السوري  وجمع غفير
ـــثــقـــفـــ واإلعـالمـــيــ من الـــفـــنـــانـــ وا

هتم بالشأن الفني.  وا
واخـتتمت فعاليـات أسبوع السوري  بعرض
الـــفــلـم الــروائـي الــطـــويل ( غـــيـــوم داكـــنــة)
ن زيـــدان الــذي تــدور أحــداثه لـــلــمــخــرج أ
حـول مصير شـخص سوري عاش طويالً في
الــغــربــة وقــرر الــعــودة لـلــبـالد بــعـد عــلــمه
ـرضه ليـعـود ويجـد أن بـيته وذكـريـاته قد
احــتــلـهــا أشــخــاص غـربــاء بــسـبـب فـوضى
احلـرب ليـتـشـابك مـصيـره مع مـصـيرهم في

أحداث متالحقة.
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انــطــلــقت االثـنــ في الــقــاهـرة
سرحي " أولى ليالى العرض ا
صـــانـع الـــبــــهـــجــــة"( عـــسل و
طــحــيــنـة و جــنــان فى جــنـان )
عـلى مسـرح الغـد التـابع للـبيت
الـفني للمسـرح برئاسة اخملرج
اسـمـاعـيل مـخـتـار   والـعرض
مـن إخـــراج و إعـــداد الـــفـــنــان
ــنــعم ويــتــنــاول نــاصــر عــبــد ا
مـسيرة أعمـال جنيب الريحاني
من خـالل فـــــتـــــرة عـــــمـــــلـه مع
الــكــاتب بــديع خــيــرى .بــطــولـة
سـيد الرومى  سامية عاطف 
ر أحـمـد  مـحـمـود الـزيـات 
خـــضـــر زنــون  أشـــرف عـــبــد
الــفــضــيل  مـحــمــد حــسـيب 

هايدى بركات.
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وكالة االنباء العراقية قبل اشهر من
انطالقـها سافـرت مع الوفـد العراقي
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اقامت كليـة الفنون اجلـميلة بـجامعة
ـــوصل فـي اخلـــامس مـن الـــشـــهـــر ا

اجلـاري مـعــرضـا مـشـتــركـا في قـاعـة
رحـلة كالـيـري كلـية الـفـنون لـطلـبـة ا
الــرابــعــة - قــسم الــتــربــيــة الــفــنــيـة

بعنوان (مشروع
جـداريـات) وضم
ــعــرض أيــضــا ا
عـرض مـجـمـوعـة
متنوعة من االالت
ـصــنـعـة الـعــود ا
من قـــبل الـــفـــنــان
ي عــــمــــر االكــــاد
اســمـاعــيل يــوسف
الـــــذي قـــــدم بـــــعــــد
ـــعـــرض افـــتـــتـــاح ا
مـــــــجــــــمــــــوعـــــــة من
وسيقية قطوعات ا ا
مـــــنــــــهـــــا (االمـــــيـــــرة
الفـاتـنـة- موصـلـيات-
رقصـة احلصـان - كرد
سماعي- حالة وجد) .
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ضـيـفت قـنـااة (الـشـرقــيـة) الـفـنـان الـسـوري
الـكبـير دريـد حلـام في برنـامج (لقـاء خاص)
يـعـرض قـريـبـا اكـد فـيه ان (اعـمـالي الـفـنـيـة
ليـست سـياسـية بل وطـنيـة بامـتيـاز وانتـقد
وان الوطن اخـطاء الـسلـطـة ال النـظـام العـام
الــعـربي لـم يـعــد يـتــسع البـنــائه ولـكــفـاءاته
نــتــيــجــة احلـروب واالوضــاع االقــتــصــاديـة
وان البـيـئة الـعـربـية لم تـعـد قادرة الـصعـبـة
واصــفـا( الــوطن عـلـى احـتــضــان اوالدهــا)
غروسة باألم وسأبقى مثل شجرة الزيتون ا
مـضـيــفـا(اشـعــر بـألم وحـزن بـرحم سـوريــا)
كــبـيـر الن نــهـر دجـلـة لـم يـعـد كـمــا كـان قـبل

وضـــمن فـــعـــالـــيـــات االســبـــوع عـــقـــدت في
سرح الـصالون الـثقافي لـدائرة السـينمـا وا
قر الدائرة في مسرح جـلسة حوارية فنيـة 
الــرشــيـــد. كــان مــحــور اجلـــلــســة (الــدرامــا
الــســوريـة مــا بــعـد احلــرب) أدارهــا الـنــاقـد
الـسيـنـمـائي والـتـدريسي فـي معـهـد الـفـنون
اجلـميـلـة أحـمـد جبـار الـذي بـدأ حـديثه عن(
حب الـسينما العربية بصورة عامة والدراما
الـسورية بـصورة خاصـة)  مرحبـاً بضيوف
ن زيدان اجلـلسة الـفنانـ دريد حلام  و أ
مـعبـراً عن أهمـية تـواجدهم في الـعراق بـعد
أكــثــر من أربــعـ ســنــة وبـأنَّ هــذه الــزيـارة
تعـني لـلعـراق والعـراقيـ الكـثيـر موضـحاً
بـإنَّ (العراق أنتج أفالماً كبـيرة تدين النظام

الـــــــســـــــابـق وتـــــــدين اإلرهـــــــاب
والــطــائــفــيــة) لــيــكــون هـذا
ـــــــدخل احلـــــــوار هــــــو ا
الـــرئــــيـــسي الفـــتـــتـــاح
اجلـــــلـــــســــة.. حـــــيث
ـهـمة عن ـداخـلـة ا ا
اآللـــيــــة الـــفـــنـــيـــة
واحلـبكة الـدرامية
الــتي عـمــلت بــهـا
ســـــوريـــــا بـــــعـــــد
احلــرب ومــا طــرأ
عـليها من تـغيير
 وهـــنـــا كـــان رد
حلام بإنَّ (عمله
الــســيـــنــمــائي
قــــبـل وبـــــعــــد

كــمــا اقـام نــادي الـصــيــد الـعــراقي الــثالثـاء
مــأدبـة عـشــاء لـلـوفــد الـسـوري الــفـني الـذي
تــضــمـن قــامــات في الــدرامــا الــســوريــة من
الـــــــرواد وهـم ( دريــــــــد حلـــــــام ســـــــلــــــــمى
باسل اخلـطيب سـوزان جنم الـدين ـصري ا
ن زيـــدان و هـــالـه الــبـــيـــطـــار).و عـــلى ا
هــامش االســتــقــبــال تــكــر الـوفــد من قــبل
رئـيس الـنـادي حـسـنـ فـاضل مـعـلـة  بـدرع
الـــنـــادي لالبـــداع وسـط اجــواء مـن احملـــبــة

وااللفه وكرم الضيافة.
WOM  WKO   

واقــامت نـقـابـة الـفـنــانـ الـعـراقـيـ مـسـاء
ـاضي لـيـلـة فـنـيـة لـنـجـوم اسـبوع االثـنـ ا
وفي بــدايــة احلـفل رحب الـفــيــلم الـســوري 
الـنقيب جبـار جودي بالوفـد السوري وكذلك
وضـمن فـقرات بـنـجوم الـعـراق احلـاضـرين 
األمـسـيـة  كـرّم جـودي الـفـنـان الـكـبـيـر دريـد
نح حلـام بوسـام الـنقـابـة الـبرونـزي الـذي 
ـتـميـزيـن أصـحاب ؤثـريـن وا لـلـمـبـدعـ وا
الــعـطــاء اإلبـداعي الــثـر. وفي كـلــمـة لــلـحـام
حتـدث عن الــكـرم واجلـود الـعــراقي واصـفـا
الــشــبه بــ وقـفــته يــوم امس عــلى مــسـرح
الـنقابة بـحفل حضره قبل 40 سـنة ح كان
ـسرح كـأسك يـا وطن واثنى يـعرض عـمـله ا
عـلى اسـتضـافـة الـنـقـابـة له ولزمـالئه جنوم

الفن السوري.
 واحـيى احلــفل الـفــنـان عــمـر هــادي عـضـو
تابعـة بصوته الشجي وعـبر اختيار جلنـة ا
مــجـمـوعــة من االغـاني الـتــراثـيـة الــعـراقـيـة

تميزة. والكالسسكية ا
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عملية تطوير صناعة األدوية.”
وتــــكـــفـي زيـــارة مــــقـــر الــــشـــركـــة
الــفـرنـسـيـة الـنـاشـئـة “إيـكـتـوس”
الـــتي تــأســست عــام 2016 لــفــهم
دالالت تــغـيــيـر الــعـصــر. فـهــنـا ال
تـــــوجــــد مـــــجـــــاهــــر أو أجـــــهــــزة
بـــيــولـــوجــيــة وال يـــوجــد فـــنــيــو
مختبرات يرتدون معاطف بيضاء.
لـكن أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر مـوجودة
بـكـثرة وتُـستـخـدم لتـحلـيل الـكثـير
من الـبـيـانـات الـصحـيـة بـسـرعة ال
يـستـطيع أي عـقل بشـري الوصول
إلـــيــهــا. ويــوضـح يــان غــاســتــون
مــاتـيه رئــيس الـشــركـة الـنــاشـئـة
الـتي شـارك في تأسـيـسهـا في عام
2016 أن الـــــفـــــكـــــرة تـــــكـــــمن في
ــوجــودة اســـتــغالل الـــبــيــانـــات ا
لــلـحـصـول عـلى جــزيـئـات جـديـدة

ومثيرة لالهتمام وبسرعة أكبر.
لـــهــذا اســـتــخــدم فـــريــقـه قــاعــدة
ية حتتوي على بيانات بـيانات عا

من 100 مـلـيـون جـزيء. وانـطالقا
ــوذجــاً يــولّـد مـن هــنـا “دربــنــا 
تـلـقـائيـا جـزيـئات جـديـدة ويـحدد
تـــلك الـــتي ســتـــكـــون نــشـــطــة في
أهـداف بيولـوجية ذات أهـمية كـما
يـصـور يـان غـاسـتـون مـاتـيه. كـمـا
أنـشأت إيكتوس منصة للبحث عن
اجلـــزيــئــات بــاســـتــخــدام الــذكــاء
االصــطــنـاعي تــوفــرهـا لــشــركـات

وجب اشتراكات. األدوية 
تـعـمل أكـيـمـيا وهي شـركـة نـاشـئة
درسة الوطنية العليا منبثقة من ا
لـلـتـعـليـم العـالي  إنـشـاؤهـا عام
2019 على تطوير منصة اكتشاف
لألدويـــة بــاســتـــخــدام الــفـــيــزيــاء

ستوحاة من الكم. اإلحصائية ا
ويــؤكـد مـؤسس الـشــركـة الـبـاحث
مــاكـسـيــمـيـلــيـان لـيــفـيـسك “نـحن
نـستخدم ذكاء اصطناعيا يقال إنه
تــخـلــيـقي مـضــيـفــا نـحن نــخـتـرع
جـزيئات تـلتصق بهـدف بيولوجي
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ويــتـنـاول فـلـوبــيـر في إحـدى هـذه
الــرســائل عــمـلــيــة كـتــابــة روايـته
(مـدام بـوفاري) ويـقـول عنـها إن ال
ؤلف غـنائـية فـيها … وشـخصـية ا
غـائـبة ويـضـيف ستـكـون قراءتـها
مـحزنة وسـتتضـمن أموراً فظـيعة

من البؤس والقذارة.
ـعروض للـبيع أيـضاً رسالة ومن ا
الـكـاتـبة جـورج سـانـد إلى فلـوبـير

عـــام 1868 قُـــدّرت
ـا بـ قــيـمــتـهــا 
ستة آالف وثمانية
آالف يـــــــــــــــــــورو)
تشكو فيها من أنه

 . يعيش منعزالً
ويُـــــمــــثل الــــقــــرن
الــعــشــرون جــيــداً
فـــي هـــــــــــــــــــــــــــــذه
اجملــــــــمــــــــوعــــــــة
وخــــــــصـــــــوصـــــــاً
األعــــــــــــــــمــــــــــــــــال
الـسـريـالـيـة. وقُـدّر
ســـــــعـــــــر كـــــــوالّج
ألنـــدريه بـــريــتــون
بــعــنـوان “إيــكـيب
ـا بـ فــانــتـوم ”

{ بــــــاريس (أ ف ب)  –يــــــكـــــشف
الــتـحــقـيق بــشـأن شــبـكــة واسـعـة
ضـالعة في تهـريب آثار من الشرق
األدنــى واألوسـط وتــــــــــــــــضــم فـي
ـتـحف صــفـوفـهـا رئـيـســا سـابـقـا 
الـلــوفـر عن جتـارة غـيـر قـانـونـيـة
مــتـنـامــيـة عـلى نــطـاق واسع مـنـذ
الـربـيع الـعـربـي وفق أخـصـائـي
اســتــطــلـعت وكــالــة فــرانس بـرس
آراءهـم.في صـلب حـركـة الـتـهـريب
هـــذه: قــطع مـــنــهــوبـــة من مــواقع
أثـريـة بيـنهـا مقـابـر  تشـبه متـاجر
سـوبـرمـاركت حـقـيـقـيـة في الـهواء
الـطـلقـفي بلـدان تعـاني من احلرب
أو االضـطرابات السـياسية ?”مثل
سـوريـا أو الـعراق أو مـصـر ولكن
“أيـــضًــا في أمــيـــركــا الالتـــيــنــيــة
وإفــريـقــيـا عــلى مــا يــقـول أســتـاذ
اآلثـار الشرقية في جـامعة بواتييه
فــنــسـان مــيــشــال لـوكــالــة فـرانس

برس.
ويـصف هـذا اخلـبـيـر في مـكـافـحة
ـمـتلـكات ـشـروع با االجتـار غـير ا
الـثقافية بأنها سـلسلة معقدة تبدأ
ـصـدر ثم تــمـر بــبـلـدان بــبـلــدان ا
الـــعـــبـــور (آســـيـــا ودول اخلــلـــيج
وإســرائــيل ولــبــنــان) وصــوال إلى
ــقــصـد (الــبــلــدان الـنــاطــقـة دول ا
بــاإلنــكــلــيــزيــة وأوروبــا وأيــضــا
روسـيـا بـشـكل مـتـزايـد أو الـيـابان
أو الــصــ أو دول اخلـلــيج) الـتي
تـــضـم مـــشـــتـــرين والـــكـــثـــيـــر من

تاحف. تاحف أو مشاريع ا ا
ويـؤكـد األخـصـائـي الـذي يـحـاضر
بـــــاســـــتــــمـــــرار في مـــــؤتـــــمــــرات
الـيـونـسـكـو أن هـذه احلـركـة التي
ولــدت من عــمــلــيــات حــفــر ســريـة
وتـفـاقـمت بـسبب الـفـقـر آخذة في
االزديــاد مـنــذ الـربــيع الــعـربي في
2011 مضيفا “لم يعد في اإلمكان

التقليل من حجمه.
ـوضـوع عـنـاوين وقـد احـتل هـذا ا
األخبار في أنحاء العالم أجمع في

ـسـتـخـدمـة ”ضـئـيـلـة ــسـطّـحـة ا ا
حـــتى في روتــردام الــتـي تُــعــتــبــر
رائـدة في هذا اجملال مقارنة ببقية
ــعــروفـة ــنــاطق الــهــولـنــديــة وا ا
ـعـمـاريـة اجلـريـئـة إذ بـأفـكـارهـا ا
ئة ”فـي هذه “بـالـكاد تـبلغ  3فـي ا
دينة بينما تقتصر على  1,8في ا

ئة في هولندا ككل. ا
وسـعياً إلى الـتشجـيع على اإلفادة
باني تتيح اجلولة على مـن قمم ا
جــسـر الـسـطـوح هـذا ومـدتـهـا 40
24 دقـــــــيــــــــقـــــــة االطـالع حـــــــتى 
حـــــــزيـــــــران/يـــــــونـــــــيـــــــو عـــــــلى

اسـتخداماتها من توربينات رياح
وألــواح شــمـســيـة وأعــمــال فـنــيـة
سيّرة وكذلك ومـهابط للطائرات ا
عـلى أمثلة من  البـسات الزراعية

قامة عليها  ا
ـوذج ــعـروضــات أيـضــاً  وبــ ا
ــشــروع جتــريــبي لـ “قــريــة عــلى
الــسـطح ? ”يــنــتـظــر الــشـروع في
تـنفيـذه موافقـة السلـطات البـلدية.
وسـتــكـون هـذه الـقـريـة مـؤلـفـة من
ــواد مــنـــازل صــغــيــرة مــبــنــيــة 
مــسـتـدامـة وسـتــحـوي مـسـاحـات

زراعية. 
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عشرة آالف يورو و15 ألفاً وكذلك
 كـتـاب بـاإلنـكـلـيـزيـة عن سـلـفـادور
دالـي مع إهــــداء رســـمـه الـــفــــنـــان
اإلسـباني. أما القطـعة األعلى ثمناً
(مـا ب 40 و50 ألـف يـورو) فـهي
الــنـسـخـة األصـلـيـة من روايـة “لـو
ريـفاج دي سيرت ”جلـوليان غراك
ـــؤلف إلـى جــان مـع رســـالـــة من ا
لـــوك مــيـــرســـيــيه يـــشـــرح فــيـــهــا

األيــام األخــيــرة بــعـد الــكــشف عن
حتـقــيق في عـمـلـيـات تـهـريب آثـار
عـلى نطاق واسع يُشتبه بأن جان
لـوك مـارتـيـنـيـز الـرئـيس الـسـابق
لــلـوفــر أكـبــر مـتــحف في الــعـالم

ضالع فيها.
وأعــلن مــتــحف الــلــوفــر أبـوظــبي
ومـــتــــحف الـــلـــوفــــر الـــبـــاريـــسي
ــاضي أنـــهــمــا طــرف األســـبــوع ا

مدني في هذه القضية.
كــذلك حـكـمت مـحــكـمـة في بـغـداد
االثــــنــــ عـــلـى بـــريــــطــــاني أدين

ــحـاولـة تــهـريب قــطع أثـريـة من
الـعـراق بـالـسـجن  15عـامـا فـيـمـا
ــــانـــيـــا كـــان يــــحـــاكم في بـــرأت أ

القضية ذاتها.
وفي ظـل اسـتـحـالـة تـقـديـر قـيـمـته
ية بـاألرقام فإن تـهريب اآلثار الـعا
يـطـاول قطـعـا بـعـشـرات مالي أو

حتى مئات مالي الدوالرات.
ويـؤكد ميشال الذي يدرب األجهزة
ـتخصـصة في الشرطـة والقضاء ا
واجلـمارك أن إيـرادات سوق الفن
الــقــانـونــيـة تــقـرب من 63 مــلــيـار

مـشروعه األدبي. وب القطع التي
زاد نـسـخـة أصـلـية من يـضـمـهـا ا
ــــانــــويل ــــانــــويل) إل روايــــة (إ
أرســان  مــرفــقــة بــصــورة عــاريـة
لـلـمـؤلفـة بـعـدسة بـيـار مولـيـنـييه
ـا ب سبعة آالف و قُـدّر سعرها 

ثمانية آالف يورو.
ـزاد ويــبـلغ إجـمــالي مـحــتـويـات ا
345 قــطــعــة مــعــروضــة لــلــبــيع. 

الذهب والفضة والبرونز كأولوية.
ويـقول كزافيـيه ديليسـتر مسؤول
ــديـــريــة اإلقـــلــيـــمــيــة اآلثـــار في ا
لــلــشـؤون الــثــقـافــيــة في مـنــطــقـة
بــــــــروفـــــــــانس ألـب كــــــــوت دازور
الــفــرنــســيـة حــيث “تــفــاقم نــهب
ـواقع األثريـة احملليـة إن خدمات ا
الــدولـــة تــواجه أيــضــا عــمــلــيــات
ــمــتــلــكــات ثــقــافــيــة من تــهــريـب 
اخلــارج وال ســيــمــا مـن إفــريــقــيـا

وأميركا الالتينية.
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فـي مـــصـــر حـــيث يـــتم الـــتـــداول
قلدة ازداد نتجات ا بالكثير من ا
عـدد عمـليـات التنـقيب األثـري غير
الــقــانـوني من 1500 ســنــويـا إلى
8960 فــي عـــــــــــــــــــــام 2020 وفــق

اخلبير.
ـنـهـوبـة ويـشــيـر إلى أن األعـمـال ا
ــنـاخ ــتـازة بــســبب ا فـي حـالــة 
اجلـــــاف كـــــمـــــا هـــــو احلـــــال في
ــكـسـيك. ويـسـتــخـدم الـلـصـوص ا
ـعــادن عـلى أجــهـزة الــكـشـف عن ا
وجـه اخلــصـــوص لـــرصـــد وجــود

هرب على دوالر مـا يثير شهية ا
ادي. الكسب ا

ويــحـذر من أن هـذه الـتـجـارة غـيـر
ـشروعة تغذي اجلرائم الصغيرة ا
ـنـظمـة على ة ا وعـصـابات اجلـر

السواء.”
ويـقـول إن هذه الـشـبكـات مـرتبـطة
بـــتــهــريب اخملـــدرات واألســلــحــة
ــة مـــنــظـــمــة وهـي جــزء من جـــر
مـتـعـددة األشـكـال لـغـسـيل األموال
ـــا يــخــدم الـــعــصـــابــات وجتــار

اخملدرات واجلماعات اإلرهابية.
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مـحـدد مـسـؤول عن مـرض مـا. يتم
تــــغـــذيـــة الــــذكـــاء االصـــطــــنـــاعي
بـالفيـزياء: نحـتاج فقط إلـى معرفة
الــطـبــيـعـة الــفـيــزيـائــيـة لــلـجـزيء

والهدف حلساب تقاربهما.
إذا كــانت الـشــركـات الـنــاشـئـة في
ــقـدمـة فـإن اخملـتــبـرات الـكـبـرى ا
ـسـألة تـبـحث بـشـكل مـتـزايـد في ا

وتكرّس موارد كبيرة لها. 
فـقد وقّـعت شركة بـريستـول مايرز
ســـكــويب األمــيـــركــيــة الـــعــمالقــة
اتـفـاقـيـة مع إكـزيـسـتـنـسـيـا الـعـام
وجـبـها ـكن أن تـدفع  ـاضي  ا
لــلــثــانــيـة أكــثــر من مــلــيـار دوالر.
وتـشارك مـجموعـات التـكنولـوجيا
ـساعي الـعـمالقة أيـضـا في هذه ا
فــــفي عـــام 201 أعــــلن اخملــــتـــبـــر
الــسـويـسـري نـوفــارتـيس وشـركـة
مـــايــــكـــروســـوفت الـــعــــمالقـــة عن

وضوع. تعاونهما في هذا ا
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ــاذا لم تــنــجح ايــة مــبــادرة مــعــروضــة في مــرمـى االزمـة
ـا يحدث السيـاسية في الـعراق? يـتساءل أكـثر من مراقب 
ــبـكـرة في تـشـرين من تـطـورات مـنـذ اجــراء االنـتـخـابـات ا

اضي. االول ا
بادرات احملليـة حتمل عيوبهـا معها وهي تولـد ميتة ألنها ا
كانت دائـماً تـفـسيـرات قسـريـة امالئيـة لوجـهـات نظـر على
اجلـانب االخــر ذي الـعالقــة من دون أن يـعـي أصـحــابـهـا

بادرة واشتراطاتها ومرونتها. معنى ا
ـبادرة حتـمل عـنـاصـر فـشـلـهـا حـ تـأتي من اخلـصوم وا
الذين لـيس لـهم إرادة او قـرار في تغـيـير مـواقع اخلـطوات
ـنافع في إطار الـزحزحة بـالتراضي عن الـتصلب وتبادل ا

غير اجملدي.
بادرات يـعون سبب فشـلها قبل  وظنّي انّ أصحاب هـذه ا
ضون الى إعالنـها اسقاطاً أن يشرعوا بطـرحها لكـنهم 
لـلـفروض الـشـكـلـيـة ولـشـغل مـسـاحـة تـعـبـويـة في الـشارع

ولتلبية بعض الطروحات الداخلية اخلاصة بتنظيماتهم.
في اجلانب االخـر هنـاك مَن يـتحـدث عن مـبادرات مـحلـية
ـتـلـكون ـتـخـاصـمـ لـكن هـؤالء ال  من خـارج الـطرفـ ا
عنـاصـر الـتـفـوق العـددي والـنـوعي في مـنح ضـمـانات ألي
طرف أو اغراء أيـة جهة لـلتعـاطي معهـا في واقع سياسي
معروف بالبلد ال يتعامل إال بالقوة أو االغراء ح تنكسر

عصا التوافقات الواهنة.
 بقيت األطراف اخلـارجية وجمـيعها يعـيش حذرا شديدا
ـشـهـد سـواء وال يـريـد الـظـهــور في الـلـقـطـة األخــيـرة من ا
كانت إيـجابـية أو سـلبـية بـاستـثناء الـطرف اإليـراني الذي
ـعـني األول بـالـتـنظـيـمـات الـشيـعـيـة الـتي تـعيش يبـدو انه ا

عوق لوالدة حكومة جديدة. االنقسام ا
 وتـبـدو اخلــطـوات اإليـرانــيـة اآلن حـذرة وهـادئــة أكـثـر من
ــرحــلــة األولى الــتي انــدلع فــيــهــا الــصــراع بــ اإلطــار ا
والـتــيــار السـيــمـا بــعــد ان اتـضــحت الــصـورة وظــهـر أنّ
األطـراف اخلــارجـيـة األخــرى لـيـس لـهـا أي يــد في االزمـة

. حالً أو تعويقاً
إيران لديها عناصر فرض اإلرادة بقوة نفوذها على جميع
ـكن األطـراف اخملـتـلـفــة بـدرجـات مـتـفـاوتــة نـسـبـيـاً وال 
اسـتـبــعـاد ان تــخـطـو إيــران خـطــوة كـبـيــرة في طـريق حل
االزمـة الـداخـلـيـة فـي الـعـراق عـبـر مـفــاتـيـحـهـا اخلـاصـة

وترجيحي انّها ستنجح في ذلك.
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منـذ زمن وصديقنـا الدكتور سعـدي احلديثي يعـكف على كتابة
ا يـشبه حصـاد السن أو جـزء كبيـر من ذكرياته ومـذكراته 
نقـاط احلبر األخيرة. لعلَّها وصـلت إلى مرحلة النشر. أو هكذا

أخبرني في لقائنا األخير.
وقـد أطلعـني بسرده اجلـميل عـلى عدد من صفـحاته وجتاربه
رّة. وحـوادثه وشخـصياته وأيـامه وساعـاته. احللـوة منـها وا
كانـت أبرزها صداقة عمر امتدت ستـ سنة كاملة مع الشاعر

الكبير مظفر النواب.
إنـهــا رحـلـة حـيـاة خـصــبـة خـضـراء بـدأت بـيــنـهـمـا مـنـذ أعـوام
درسـة الفجـر في الـكاظـمية. اخلمـسيـنات في مـرسم صـغيـر 
كان سعدي يُعلِّم طلبتها التربية الفنية بينما كان مظفر يُعلِّمهم
اللـغة العربية ويبهرهم بتـعبيراته وأشعاره ورسوماته باأللوان
ـائـيـة. ?والـنـواب لم يــتـزوج. وسـمـعت من ســعـدي أن مـظـفـر ا
عـاش في شـبـابه أجـمل الـغـرامـيّـات. ثم خـابت آمـاله فـي قـصة
حب لم تـكـتـمل. أو أنـهـا انـتـهت بـالـفشـل حـ دخولـه السـجن.
وسمـعت الـقـصـة ذاتـهـا من شـاعـرنـا الكـبـيـر عـبـد الـرزاق عـبد
الـواحد لكن برواية أخرى وهو يقـول: لقد ألهمت هذه العواطف

شاعرها ليكتب:
يفالن العمرْ يَشكَرْ ولَكْ يَفالن

شيكَضي العمرْ َيفالن
وهجركْ دومْ.

وفي يـوم قـال لي الـفنـان طـالب الـقـره غـولي ونـحن نـغـادر لـقاء
عـلى غير موعـد مع النواب في مقـهى الهافانـا بدمشق: إنه لوال
أحلـانه ما اشـتـهرت عـدد من قـصـائده. فـقـد استـطـاع بحـرفـنة
: (حن وآنه أحن) و(الـبـنـفـسج) و(روحي) فـجـعل وذكـاء تـلـحـ

منها حتفة فنية بديعة.
في كــتــاب سـعــدي احلــديـثـي تـقــرأ بــدهـشــة حــكـايــات مــؤثـرة
ومـواقف مشـوّقـة عـاشهـا في سـجن (نـقـرة السـلـمان) .وكـيف
كـان وزمالؤه يــدَّخــرون مــصـروفــهم لــدى الــنـواب ثـم إذا بـهم
يـجدون النواب بنوبة من سخاء أو سفاهة في كرم أعطى هذا
ـصـروف لـسجـنـاء آخـرين. وكـان من عـادة مـظـفـر إذا أقرض ا
مـاالً لصـديق فإنه يـرفض أن يـعيـده إليه ذلـك الصـديق. ويظـهر
عـليه الـضيق والـعـتب. وأحيـاناً الـغضـب. ويسـأل بعـجب: كيف

لصديق يستدين منه مبلغاً ويقوم بسداده?!.
قابل فـإن مظفـر ال يعيـد ديناراً واحداً إذا اقـترض ماالً من وبـا

صديق!.
ونـظريـة الـنـواب تـفـتـرض أن األصدقـاء مـتـكـافـئـون في الـسراء
والـــضـــراء. مـــتـــســـاوون في كل شـيء: الـــبـــؤس واحلـــرمــان
والـتـقشـف.. والفـلـوس أيـضـاً. وفي ظالم الـسـجـون والـوحدة
والـبرد. وكـان يـرى من غـيـر الـطـبيـعي أن يـكـون بـ األصـدقاء
ـلل في طـالب ومـطـلوب أو دائن ومـدين!. وكـان مـظـفـر يـقاوم ا
الـسـجن بـأشـعـاره ونـكاتـه ومـسامـراتـه. وكتـب في هـذه الـعـزلة
عـشرات القصائد.. أمـا سعدي فكان يتـسلّى غناء وحداء حتى

تهون الوحشة:
يا ساعَه يا يُوم كِلّي يا شُهرْ يا سَنَه!.

في ذكـريات سـعدي فـإن الـنواب الـشاعـر الـرقيق كـقطـرة ندى.
كان يـخـجل أحـيـاناً من خـيـاله. لـكنه فـي حلظـة يـشتـعل غـيـظاً
ويــلــعن الــكل إذا مــرَّ أحــد من أمــامه ولم يــلـق عـلــيه الــسالم.
اذا لم يُـسلِّم عـليه فالن?  : وينـتـفض غضـباً ويـسأل مـستـغربـاً
هل ارتـكب ذنــبـاً? هل أخـطــأ بـحـقه? وكـان
سـعدي يحاول أن يُـهدِّ من غضبه فال

يستطيع.
رحم الـلـه الـنـواب. لــقـد مـات وفـي قـلـبه
حـسرة. وحاول أن يسخر من كل شيء

في حياته.. وكذلك فعل!.
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يــبــلغ عـامــ والــده في فـلــوريـدا
بـعدما أطـلق النار عـليه من طريق
اخلــطــأ من سـالح نــاري مــحــشـو
بـالـرصـاص كان مـتـروكاً  من دون
أي رقــــــابـــــة عــــــلى مــــــا أفـــــادت

. السلطات احمللية االثن
وعـندمـا وصل الشـرطيون في 26
أيــار/مـايــو إلى مـنــزل الـضــحـيـة
الـواقع قرب أورالندو بـعد تلـقيهم
بـالغـــاً وجــــدوا األم مـــاري أيـــاال
وهـي حتاول إنـعاش قـلب زوجـها
ريـــــغـي مــــابـــــري الـــــذي أصـــــيب
بــرصـاصـة. واعــتـقـد الــشـرطـيـون
بــدايـةً أنّ الـرجل الـبـالغ 26 سـنـة
الـــــذي تــــوفي بـــــعــــد نــــقـــــله إلى
ــسـتـشـفى بـوقـت قـصـيـر أطـلق ا
الـنار على نفـسه لكنّ االبن األكبر
مـن بـ أبــنــاء الـزوجــ الــثالثـة
أعـلـم احملـقـقـ أنّ شـقـيـقه الـبـالغ
سـنـتـ هـو من أطـلق الـنـار عـلى
مــا أوضح فـي مــؤتــمـر صــحــافي
ـســؤول عن مــقـاطــعـة الــضــابط ا
أوراجن جــــون مــــيـــنــــا. وأشـــارت
ـسـدس وثــائق احملـكـمــة إلى أنّ ا
كـان موجـوداً داخل حقـيبـة تابـعة
لـــريـــغي مـــابــري مـــتـــروكـــة عــلى
األرض وبـعـدما عـثر الـطفل عـليه
أطـلـق الـنـار بـاجتـاه ظـهـر الـوالـد
الـذي كان يلعب بـلعبة فـيديو عبر
جــهـاز الــكـمــبـيــوتـر. وكــان أفـراد
األسرة اخلمسة ومن بينهم طفلة
تـبلغ خمسـة أشهر موجودين في
الـــغـــرفــة نـــفـــســـهــا عـــنـــد وقــوع
احلـــادثــة. وأوضح مـــيــنــا أنّ كال
الــوالــدين كــانــا فـي حــالــة إفـراج
مــشـروط بـعـد إدانـتــهـمـا بـجـرائم
عــدة تـرتــبط بـإهــمـال أطــفـالــهـمـا

وتعاطي اخملدرات.
وأضـاف إنّ مالكي األسلحة الذين
ال يــضــعـونــهــا في مــكـان آمن هم

اثلة. معرّضون لوقوع مآسٍ 
وتـــنــــدرج هـــذه احلـــادثـــة ضـــمن
اثلة تُسجّل في سلسلة حوادث 
ــــــتــــــحـــــدة. فــــــفي الــــــواليـــــات ا
آب/أغـــســطس 2021 قـــتل طــفل
يــبــلغ عــامــ والـدتـه الـتـي كـانت
حتـضر اجتـماعاً عبـر تطبيق زوم
بـإطالقه رصاصة على رأسها عبر
سـالح كـان مـوضـوعـاً في حـقـيـبـة
ــسـلــسل ظــهــر مــســتــوحــاة من ا
الـتلفزيوني لألطفال (باو باترول)
وكـان مـحمّالً بـالذخـيرة ومن دون

قَفل مفتاح األمان.
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نـــزهــة الـــركــراكـي. اشــتـــهــر بـــعــد أن
حــطـمت أغــانـيـه الـعــربـيــة بـالــلـهــجـة
ـغربـيـة أرقـاما قـيـاسـية في الـدارجـة ا

شاهدة على موقع يوتيوب. نسب ا
بـدأ مـسـيـرته الـفـنـيـة عـام 2007 بـعد
ـرتـبـة الـثــانـيـة في الـنـسـخـة فـوزه بـا
الــرابــعــة من بــرنــامج ســوبــر ســتـار
وجــاءت انــطالقــته احلــقــيــقــيــة بــعــد
إصـداره أغـنـيـة (إنـتي) الـتي تـصدرت
ــرتـبـة األولـى ألشـهـر طــويـلـة في كل ا
أنـحـاء الـدول الـعـربـيـة بـأكثـر من 12
مـلـيـون مـشاهـدة في فـتـرة لم تـتـجاوز
الثـمانـية أسـابيع. لـكن طريق الـشهرة
بـفـيـديـو ـيـة كـان في عـام 2015  الـعــا
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غربي طرب ا وصل امس الى بغداد ا
ــشــهــور ســعـد جملــرد حــيث يــحــيي ا
مساء اليوم اخلمـيس حفال جماهيريا
ــســـرح الـــكـــبـــيـــر في حـــدائق عـــلـى ا
وتلقت (الـزمان) بطاقة السندبـاد الند 
ـــتـــوقع ان دعـــوة حلـــضـــور احلـــفل ا
ـتـميـزة التي يـشهـد جنـاحا لـلـمكـانة ا
يــحـــظى بــهـــا جملــرد بــ اجلـــمــهــور

العراقي والسيما الشباب.
ــثل وكـاتب كـلـمـات وجملـرد راقص و
ومــلـــحن ومــنـــتج مــوســيـــقى الــبــوب
غربي. ترعرع وسط عائـلة فنية فهو ا
ــمـثـلـة ابن الـفـنــان الـبـشــيـر عـبـدو وا
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ـعـلم) الذي أصـبح لـقبـه فيـما كـليب (
بعـد وسيـطر به عـلى األسـواق بنـسبة
مشاهدة فاقت 30 مليـون مشاهدة في
30 يـومـا فـقط لـيكـون الـفـنـان الـعربي
األول الذي يسـجّل هذا الـرقم اخليالي
بـفـترة قـيـاسيـة في سـابـقة من نـوعـها

في العالم العربي.
 بـاإلضــافـة إلى أنــهـا أصــبـحت أكــثـر
أغنـية عربـية مشاهـدة على الـيوتيوب
ـا يـقارب 913 مـلـيـون مـشـاهـدة في
نــيــسـان 2021  مــتــفــوقــا بــذلك عــلى
أغــنــيـة بــشــرة خـيــر لــلــفـنــان حــسـ
اجلــسـمي. وهــو مـا أدخـله مــوسـوعـة

غينيس لألرقام القياسية. 

ـكن اجلـائـحـة عـلى الـدور الـذي 
أن يــــلـــعــــبه جــــزيء يـــحــــمل اسم
بـاريـسيـتـينـيب طـوره مخـتـبر إلي
ـرض آخر في عالج مرضى لـيلي 
كـوفـيد-19. قـد يُـخـيّل لـلـبعض أن
الـذكاء االصطـناعي بات مـستهـلكا
فـي مجـاالت كـثيـرة. لـكن في قـطاع
األدويـة يبـدو أن التغـيير يـتخطى
الـطابع الـشكلي. فـفي بداية 2020
طــورت شــركــة إكــزيــســتــنــســيــا”
الـناشئـة االسكتـلنديـة مع اخملتبر
الـصـيدالني الـيـاباني سـومـيتـومو
دانـــيــبـــون أول جـــزيء مــصـــنــوع
بـالذكـاء االصطـناعي يُـستـخدم في

التجارب السريرية.
ويــقـول مــديـر الــشـؤون الــعـلــمـيـة
الحتــاد شــركــات األدويــة تــومـاس
بوريل “إنه ليس أمرا استشرافيا:
الــذكـاء االصــطـنــاعي هـو مــقـاربـة
كن عـاجلة البيانات و مـنهجية 
اســـتـــخــدامه فـي عــدة مـــراحل من

{ باريس (أ ف ب)  –تـطوير دواء
ضـد حـمى الضـنك بـاالعتـمـاد على
الـذكـاء االصطـناعي? هـذا ليس من
ضــــروب اخلـــيــــال الــــعـــلــــمي بل
مــشـروع أطــلـقــته أخـيــرا مـنــظـمـة
أوروبـية غـير حـكومـية في مـؤشر
جـديد إلى موقع هذه التـكنولوجيا
ـنـا فـي اجملـاالت الـعالجـيـة في عـا
الـيوم. فـقد أطلـقت منـظمة “دراغز
فــــور نــــيــــغــــلــــكــــتــــد ديــــزيــــســــز
إيــنـيـشــيـاتـيف ”غــيـر احلـكــومـيـة
الـــســــاعـــيـــة لـــتــــوفـــيـــر عالجـــات
ـــهــمـــلــة شـــراكــة في لـألمــراض ا
نـــــيــــــســـــان/أبـــــريـل مع شـــــركـــــة
“بـينـيفـولنت إيه آي ”الـبريـطانـية
الـتي تـعـمل عـلى تـطويـر جـزيـئات
جــــديــــدة بــــاســـتــــخــــدام الــــذكـــاء
االصــــطـــــنــــاعي. وهـــــذه لــــيــــست
احملـاولة األولى لـ”بـينيـفولنت إيه
آي ”فـي هـذا اجملـال. فـهي سـلـطت
الـــــضـــــوء بــــشـــــكل خـــــاص خالل

{ بــاريس (أ ف ب)  –يــقــام مــزاد
فـي بـاريس اخلـمـيس عـلى رسـائل
لـكبار الكتاب الـفرنسي في القرن
الـتـاسع عـشر مـثل فـيـكتـور هـوغو
وأونـــوريه دو بــالـــزاك وســتــنــدال
وغـوستـاف فلـوبيـر وجورج سـاند

. وشارل بودلير وبول فيرل
وتـــتـــولى دار (كـــورنـــيت دو ســان
ـــزاد عــلى هــذه ســـيــر) تــنـــظــيم ا
ـلكها هاوي األدب الـرسائل التي 
االســتـاذ اجلــامــعي الـســابق جـان

لوك ميرسييه.  
وتـتـضـمن اجملـمـوعـة مـثـالً رسـالةً
ـعجب مـن هوغـو إلى الـصحـافي ا
بـه أوغــست فــاكـــري كــتـــبــهــا في
بروكسل عام 1866 يـعبّر فيها عن
مــعـارضــته عـقــوبـة اإلعــدام  الـتي
أعيد تطبيقها في جزيرة جيرزي.
وقـــــدّر ســـــعــــــر رســـــالـــــة مـــــؤلِف
ـا بـ ثـمـانـية آالف “الـبـؤسـاء ”

وعشرة آالف يورو.
زاد فأربع أمـا حصـة فلـوبيـر في ا
رســائل إلى حـبـيـبــته لـويـز كـولـيه
بــــ عــــامي 1846 و1853 قُــــــــدّر
ســعـــر كل مــنــهــا بــنــحــو 15 الف

يورو.

{ روتــردام (هــولــنـدا) (أ ف ب) –
ـــبـــاني الـــعـــيش عـــلـى ســطـــوح ا
بــاالعـــتــمــاد عــلى بــســتــان زراعي
ومياه األمطار على قرية معلقة في
أعـــــلى الــــعـــــمــــارات… هــــذا احلل
ـديـنـة يـخـضع لـلـتـجـربـة حـالـيـا 
روتــردام الـســاحـلــيـة الــهـولــنـديـة
ساحات احلضرية واجهة ندرة ا

ناخي. وتبعات التغير ا
وبـــادرت إحـــدى اجلــمـــعـــيــات في
ـديـنة الـساحـلـية إلى بـناء جـسر ا
ـدة شــهـر مــوقت لــلـمــشــاة يـربـط 
ـــديــنــة عـــدداً من مــبـــاني وسط ا
بـحـيث يـتـيح لـلـزوار االطالع عـلى
أفـكـار لكـيـفيـة استـخـدام السـطوح
في هـولـنـدا الـتي تـعـتـبـر من أكـثر

البلدان كثافةً سكانية في العالم.
ــبـادرة إلى إقــنـاع وتــهــدف هـذه ا
دينة في الـهولنديـ بأن اعتمـاد ا
تـطـورهـا على مـفـهوم “الـطـبـقات”

يحقق لها منافع كثيرة. 
وقـال مـدير جـمعـية “داكـيـنداخن”
لـيـون فـان خـيـست لـوكـالـة فرانس
ــدن ال تـدرك مــا تــوفـره بــرس إن ا
ـسـاحـة غـيـر مـن إمـكـانـات هذه “ا
دينة .” ستخدمة القائمة فوق ا ا
وأشــار إلى أن نــسـبـة “الــسـطـوح
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