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الـبكالـوريوس والدبـلوم. وجاء في
وثــــيــــقــــة حتــــمل تــــوقــــيع عالوي
اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمـان) امس ان
ادة  15مـن قانـون الدعم (احـكـام ا
تـتـضـمن الــطـار لالمن الـغــذائي 
الــتـــعــاقــد مع حــمــلــة الــشــهــادات
الــــبـــــكــــالــــوريـــــوس والــــدبــــلــــوم
ولـالخـتـصـاصـات كـافـة  في دوائـر
احملـافـظـات وادارتهـا احملـليـة غـير
ــنــتــظــمــة في اقــلــيم بــواقع الف ا
مــتــعــاقــد لــكل مــحــافــظـة وبــراتب
دة ثالث شـهري قدره ـــ الف دينار 
ســــــنـــــوات ألغـــــراض الــــــتـــــدريب
والـتـطـوير) مـشـددا عـلى (ضرورة
تــزويـد الـوزارة بـجـدول تـفـصـيـلي
يــضــمـن اســمــاع الــعــقــود اجلـدد
واومـــر الــتــعــيـــ ومــقــدار االجــر
حدد الـشـهـري والسـنـوي). بـدوره 
مـــحـــافـظ واسط مـــحـــمـــد جـــمـــيل
ـياحي آلية الـتقد على درجات ا
الــعـقــود اخملـصــصـة لــلـمــحـافــظـة
ضمن االمن الغذائي.وقال في بيان

امـس ان (األلــيــة الـــقــانــونـــيــة في
تــــوزيع درجــــات الــــعــــقـــود الــــتي
خـصـصت لـواسط في قـانون االمن
الــغـذائي سـتــكـون واضـحـة وأمـام
الــــرأي الـــعـــام وســــتـــوزع حـــسب
الــنــســبــة الــســكــانــيــة لــلــوحـدات
تـــراقب من قــــبل جلـــنـــة االداريــــة 
مـــركـــزيــة وجلـــان فـــرعـــيــة وحتت
اشـراف اجلـهات الـرقابـية) مـؤكدا
ان (الـتـقد يـكون الـكـترونـيا وفق
رابـط مـركـزي يُـعـلن الحــقـاً عـنـدمـا
صـادقة علـى القانـون) الفتا يـتم ا
الى ان (احملـافظـة ستعـتمد الـقرعة
ـتــقــدمـ في كل ــبــاشـرة امــام ا ا
اوضح وحــدة أداريـة). من جـانـبه 
مـــحـــافظ كـــربالء نـــصــيـف جــاسم
اخلـــطـــابي طـــرق الــتـــقـــد عــلى
الـتعيـ بصفـة عقد.وقـال في بيان
ان (اآللـــيـــة اخلـــاصــة بـــأخـــتـــيــار
وتعي الف درجة وظيفية للتعاقد
ــدة ثـالث ســنـوات مـع احملــافـظــة 
ســتــكــون عــبــر اعالن عــام البــنـاء
وبعـد ذلك سـيـتم اجراء احملـافـظـة 
تقدمـ لتحقيق قـرعة علنيـة ب ا
ـساواة). في وقت مـبـدأ العـدالة وا
الية النيابية عن كـشفت اللجنة ا
خـــيــارات احلــكـــومــة في تـــثــبــيت
أصـــحـــاب الــعـــقـــود.وقــال عـــضــو
الـلـجـنـة جـمـال كـوجـر في تـصريح
امس  ان (اللجنة أجازت في الدعم
الـطـار لألمن الـغذائي والـتـنمـية
ـتــعــاقـدين من تــثـبــيت شــريـحــة ا
الك ــ عــلى ا لــديـــهم خــدمــة عــا
وأضـــاف ــــدة ثالثــــة ســـنــــوات) و
(لــلـحــكـومــة احلـريــة في الـتــعـامل
بـقرار تـثبـيتـهم ضمـن مخـصصات

الية).  وافقة ا القانون  و

ديرية قد تعمل على بالقول ان (ا
اســتــحـصــال مــوافـقــة بــتـغــيــيـر
اللـوحـات من دون مركـبـة إذ يتم
اعـتـماد الـسـنـويـة لـطـبع الـلـوحة
باإلنـكـلـيزي وإعـطـاء الرقم بـالـيد
ــــــلـــــصق اخلـــــاص وتــــــوقـــــيع ا
بــــــالـــــلـــــوحــــــة) واشـــــار الى ان
(الرسـوم احملددة سـتـكون بـقيـمة
 50ألف ديـنـار). من جـهـة اخرى
ضبطت الـهيئة الـعامة لـلكمارك 
اربعة حـاويات مـخالفـة في كمرك
محطـة بوابة الـبصرة.وذكـر بيان
لـلهـيـئـة تـلـقـته (الـزمان) امس أن
(احلــاويــات حتــتـوي عــلـى مـواد
متنوعـة وهي مضخـات ومصاعد
كهربائـية مفكـكة ومواد اسمـنتية
ومـكـائـن ومـعـدات نـفــطـيـة حلـفـر
في مــركــز كـمــرك مــحــطـة االبــار 
كـونـهـا جتاوزت بـوابة الـبـصـرة 
ــدة الــقــانــونــيــة لــبــقـائــهــا في ا
ينـا) وتابع ان (عـمليـة الضبط ا
ــعـــلـــومــات تـــمت بـــنـــاءاً عــلـى ا
الـــواردة مـن جـــهـــاز اخملـــابـــرات
الــوطـنـي وبـالــتــعـاون مع هــيــئـة
ــــنــــافـــذ احلــــدوديـــة وشــــرطـــة ا
الـكـمـارك وشـعـبـة االسـتـخـبـارات
حـــيـث جـــرى اتـــخــاذ الـــفـــنـــيـــة 
االجراءات القانونـية بحقها وفق

قانون الهيئة النافذ ). 

جاءت مؤكدا ان (عـملـية الـقبض 
بـعد تـشـكـيل فـريق عـمل مـختص
ــهــنــيــة عــالــيــة نــفــذ الـــواجب 
وتـــــخــــطــــيـط دقــــيـق ومن خالل
ـــتــهم الـــتــحـــقــيـــقــات اعـــتــرف ا
بـــاالنــتـــمــاء لـــعــصـــابــات داعش
ــا يـسـمى ـبـاشـرة  وارتـبـاطـه ا
سـؤول العـسكـري لقاطـع جبال ا
حمرين وجلوالء وقيامه بعمليات
نــــقـل والـــــدعم الـــــلـــــوجـــــســـــتي
لـلـعـصـابات االرهـابـيـة). الى ذلك
ــرور الـعــامـة حـدّدت مــديــريـة ا
موعد توقيع عقـد مشروع توحيد
ـــــروريـــــة ومـــــدة الـــــلـــــوحـــــات ا
ـرور العـامة إجنازه.وقـال مديـر ا
الــــلـــواء طــــارق إســــمـــاعــــيل في
تصريح امـس إنه ( االتفاق مع
ـنفذة إقلـيم كردستـان والشـركة ا
حيث شروع الـلوحات اجلـديدة 
سيتم توقيع العقد خالل اليوم
ــشـروع ) مــبـيــنـا ان (ا ــقـبــلـ ا
سيرى النـور خالل مدة شهر إلى
شهـر ونـصف الـشـهـر) وتابع ان
راكز والقواطع واألبنية (جميع ا
ـــروريــة ســـيــتم اســـتــثـــمــارهــا ا
ــشـروع) وتــشـغــيــلــهـا إلجنــاز ا
مـــؤكــــدا ان (هـــنـــاك  31مـــركـــزاً
ــعـامالت ســيـعــمل عــلى تـســلم ا
وتــوزيع الــلـوحــات) واســتــطـرد

دوائـرهـا طــالب وزارة الـكـهــربـاء 
ــقـايــيس. واطـلـعت بــاعـداد قـراء ا
(الـزمان) عـلى وثيـقة حتـمل توقيع
مــديــر عــام الــدائــرة االداريــة فالح
ســـعـــيـــد جـــرمط (نـــحـث شـــركــات
الـــتــــوزيع عـــلى االلــــتـــزام بـــســـلم
ــرفـق بـــقــرار مـــجـــلس الـــرواتـب ا
الــــوزراء  عـــلى أن يــــكـــون مـــوقع
ومــخـــتــوم من قــبل مــدراء أقــســام
الـية الـشؤون االداريـة والشـؤون ا
ديـر العام و الـرقابـة الداخـليـة و ا
مـع ادراج مــخـــولي مـــقـــر الــوزارة
ــوارد الــبــشــريـة ومــديــري قــسم ا
ــــالـــيــــة والـــرقــــابـــة والــــشـــؤون ا
الــداخــلـيــة والــتـدقــيق و مــعـاوني
ــالــيــة ـــديــر الــعـــام لــلــشـــؤون ا ا
واالداريــــة ومـــديـــر عــــام الـــدائـــرة
االداريـــة والـــوزيـــر  عــلـى أن تــرد
االحــصـائـيـة بــشـكل ورقي وقـرص
سـي دي). فـيـمــا الـزم الــوزيـر عـلي
احملــافــظـات عــبــد االمــيــر عـالوي 
بـــالــيــات لــلـــتــعــاقــد مـع خــريــجي
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تـفقد مقر الـلجنة الفـرعية لالمتحـانات العامة في وذكر البـيان ان (الدليمي 
تربيـة الرصـافة الثـانية  والـتقى رئـيس اللجـنة الـفرعيـة لالمتـحانات الـعامة
كلف اجلُدد وتباحث معهم رياض كـر العمري واعضاء اللجنة الفرعـية ا
ـتـوسـط ) واكد بـشـأن سيـر الـعـمـلـيـة االمـتـحـانـيـة لـطـلـبـة الـصف الـثـالث ا
ثـابة روح الـعمـلية الـتربـوية  ونحث الدليـمي ان (العـملـية االمتـحانـية هي 
واصلة الطريق بكل همة واصرار وعدم همة الوطنيـة  القـائم على هذه ا
ـعـوقات ضـيـاع مـجهـود الـطـالب الـدراسي ووضع خطط مـنـهـجـية لـتالفي ا
سـتويات التي تـؤثر سـلبـاً على اجناح االمـتحـانات والـوصول الى افـضل ا
والنتـائج ) معربـا عن (شكره لرئـيس واعضاء الـلجنة الـفرعية لالمـتحانات
الـعـامـة في الـرصافـة الـثـانـيـة لِـمـا يـبـذلـونه من جـهـود تـصب في مـصـلـحة

ؤسسة التعليمية على حدٍ سواء ).  الطالب وا
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ـنـظـمـة الدول تـوقع االمـ الـعـام 
ــصـــدرة لـــلــنـــفط أوبك مـــحـــمــد ا
باريكيـندو زيادة طـلب الطاقة من
 224مــلــيــونــاً إلى  300مــلــيــون
بـرميـل يـومـيا فـي حـلول ? 2024
ــــنـــــتــــجــــة الى داعــــيــــا الــــدول ا
االستـعـداد ومـواجـهـة الـتـداعـيات
الـوخــيــمــة الــنــاجتـة مـن االزمـات
اخملـتــلــفـة. واشــاد خالل مــنــتـدى
نعقـد في بغـداد (بجهود الطاقـة ا
ـؤسـسـات الـعـراقـيـة إلعـداد هذه ا
ـشاركـة خـبـراء من طراز القـمـة 
عـــال) واضـــاف ان (هـــذا احلــدث
يــأتـي في مـــدة عـــصـــيــة فـي هــذا
الــقــطــاع حــيث يــخــتــبــر الــعــالم
تــداعـــيـــات كــورونـــا إضـــافــة الى
انـقــطــاع الــتــزويــد بــسـبـب حـرب
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا) واشـــــــار الى ان
(تـداعـيـات كـورونـا مـا زالت تـؤثـر
والسـيـمـا في عـلى سـوق الـطــاقـة 
بلـدان آسيـا والصـ حـيث تغـير
محيط استهالك الطـاقة وعلينا أن
ستوى الطويل ألي نستعد علـى ا
حتـديــات مــثل ارتــفـاع الــتــضـخم
والـضـعف في ســلـسـلـة اإلمـدادات
واالنحصـار االقتـصادي في الـبنك
ركزي األوربي وكذلـك الياباني) ا
مؤكدا (يـنبغي الـتعـامل مع جميع
التحديات لضمان إمدادات الطاقة

ـــيــة ونـــحـــتـــاج إلى رؤيــة الــعـــا
مسـتـقبـلـية تـمـكنـنـا من السـيـطرة
عـلـى أسـعــار الــطــاقـة ومــواجــهـة
الـتـداعــيـات الــوخـيــمـة لألزمـات)
واوضح بــــاريــــكـــــيــــنــــدو انه (
اســــــتـــــــخــــــدام االحـــــــتــــــيـــــــاطي
السـتـراتـيـجي وضخ أكـثـر من 30
مـلـيـون بـرمـيـل إنـطالقـاً من شـهـر
ـاضي ومـا زلنـا نـبحث عن أيار ا
ـواجـهـة حتــديـات تـغـيـيـر حـلـول 
ــنـــاخ والــتــحـــديــات فـي مــجــال ا
الـــطــــاقـــة) ومــــضى الى الــــقـــول
(نــحــتـاج إلـى حــلــول مــســتــدامـة
وليـست مـسـتـعـجـلـة ولـيس هـناك
ــنــتــدى إليــجـاد أفــضل من هــذا ا
طروحة) احللول لكل اإلشكاالت ا
مــشــددا عــلى (ضــرورة أن تــكــون
هنـاك مقـاربة شـامـلة لـتجـنب عدم
االســتــقـــرار في ســوق الـــطــاقــة)
وتوقع بـاريكـينـدو (ستـكون هـناك
زيادة على الطاقة من  224مليوناً
إلى  300مـلــيـون بــرمــيل في عـام
 ?2024ولــــيس هــــنــــاك مــــصـــدر
ـــكن أن يـــغـــطي هــذا لــلـــطـــاقــة 
الــطــلب) واســتــطــرد بــالــقـول ان
ــتـجـددة في (اسـتـخـدام الــطـاقـة ا
ـئـة وفي عام  2020بلغ  2.24با
عــــــام  2024ســــــيـــــــصـل إلى 10
وان حاجة النفط من الطاقة ئة با
خالل العام  2045ستصل إلى 50
زيارة ئـة). واجرى بـاريكيـندو  با

الى مرقد االمـام علي عـليه السالم
بــارتــداء في مــحــافــظـــة الــنــجف 
غطـاء الـرأس مـا يـعـرف بـالـشـماغ
تـعــبــيــرا عن اعــتــزازه ومــحـبــته
للشـعب العـراقي. من جـانبه  دعا
ـــالـــيـــة عـــلي عالوي إلى وزيـــر ا
االنـتــقـال من تــصــديـر الــنـفط إلى
الـطـاقـة الكـهـربـائـيـة.وقـال عالوي
ـــنـــتـــدى إنـه (يـــجب عـــلى خالل ا
العراق ألّـا يكـتفي بتـصديـر النفط
وعلـيه االهـتـمام بـتـصـدير الـطـاقة
والـتـركـيـز علـى قـطـاع الـكـهـرباء)
مشـيـرا الـى ان (العـراق اآلن لـيس
حـيث يواجه في الوضع الـسـابق 

مــــشـــــاكل ويـــــجب أن يـــــصل إلى
الـســتـراتــيـجــيــات الـصــحـيــحـة)
وتـــــــابـع انه (خـالل االعـــــــوام 25
قبلة سيتغير الطلب على الطاقة ا
وعـلـيـنـا أن جنـهـز لـهـذه الـثـقـافـة
واالهــتــمــام بــالــبـــنى الــتــحــتــيــة
االقـــتــــصــــاديــــة) مــــشـــددا عــــلى
(ضـرورة أن تــصــمم الـســيــاسـات
االقـتـصــاديـة وفق الــظـروف الـتي
حتيط بالـعالم وهـذه ليست مـهمة
/ واشـار الى ان (الـتـحول سهـلـة)
إلى ما يـسـمى بـالقـيـمة اإلضـافـية
في تصـدير الـنفط والـتعـويل على
أن الـعــراق أقل الــدول تـكــلــفـة في

إنـتـاجه  لـكن هـنــاك مـنـافـسـة في
ويــجب أن نـــفــكــر في بــيع اخلـــام
انـتــقـال رؤس أمـوال لـالسـتــثـمـار
واحملــافــظــة عــلــيــهــا) مــؤكـدا ان
(هناك فرصة كبيرة لالستثمار في
قطـاع الـكـهربـاء وأن نـصـبح أكـبر
كـما نـتجـ للـطاقـة الـكهـربائـية ا
نحتاج إلى تنمية الغطاء األخضر
إذ هنـاك مشاكـل في قطـاع البـيئة
والـتــصــحــر وضــعف في اإلنــتـاج
الــزراعي وعـــلــيـــنــا أن نــفـــكــر في
االستـثـمـار بـالـسـيـاسـة اخلـضراء
في العراق وسـتكـون أكثـر فاعـلية

على واقع البالد). 
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ال يـزال اســتــقـالــة نــواب الـكــتــلـة
ــشــهـد الــصــدريـة يــطــغـى عـلـى ا
الـسـيـاسي الــراهن الـذي وصـفـته
ـتـشابك ـعـقـد وا بعـض القـوى بـا
بـــحـــيث تـــنـــتـــظـــر قـــوى االطـــار
صــعـــود بــدالء عن الــتـــنــســيـــقي 
ـــســـتــقـــيـــلــ لـــلـــبــدء الـــنــواب ا
بلقـاءاتها مع حـلفاء رئيـس التيار
الــــذيـن لم يــــحــــددوا الــــصــــدري 
مـوقـفــهم حـتى االن بــشـأن مالمح
احلـكـومــة اجلـديــدة. وقـال رئـيس
قـراطي الـكردسـتاني احلزب الـد
مـسـعـود الــبـارزاني خالل مـراسم
اإلعالن عن مجموعة حركة بارزان
التي تقع في  6مجلدات وحتتوي
على  2300وثـيـقـة تـاريـخـيـة من
األرشـيـفــ الـعـثــمـاني واإليـراني
بحضـور رئيس االقـليم نيـجرفان
الــبــارزانـي واحلــكــومـــة مــســرور
الـــــــــــبـــــــــــارزانـي ان (اإلعـالن عـن
مـجـمـوعـة حـركـة بـارزان  خـطـوة
هـو تـاريــخـيــة في يــوم تـاريــخي 
يــوم عـــبـــور الـــبـــارزاني اخلـــالــد
ورفـاقه من نـهـر آراس) وتـابع ان
(اعـداء كـردســتـان حـاولــوا دائـمـا
تـشــويه نــضــال الـشــعب الــكـردي
بــوصـــفه نـــضـــاال جملـــمــوعـــة من
الـعـشـائـر التـي كـانـوا يصـفـونـهم
بقـطاع الـطـرق لكن هـذه الـوثائق
تـثـبت عـكس ذلك) وبـشـأن االزمـة
السـياسـية الـتي يعـشيـها الـعراق
اكـــد الـــبـــارزانـي (ســـنـــعـــمل مـــا
بوسعنا حلل هذه األزمة  لكني ال
اخفي بانـها أزمـة عميـقة) واشار
ـانــيـة الى ان (االنـتــخـابــات الـبــر
ــاضي جــرت في تـــشــريـن االول ا
لـكـنــهم لم يـســمـحــوا أن تـمـضي

األمور كما تقتضي النتائج) 
وعن العالقات ب بغداد واربيل 
اوضح الــبــارزاني ان (الــدســتــور
لــكن مع االسف لم لـيس مــثــالـيــا 
يــلــتــزم بـه احــد) واســتــدرك (اذا
كـانت بـغـداد جــادة ولـديـهـا ارادة
حلل االزمـــات فـــالـــدســـتـــور هـــو
كن ـشـاكل لـكن ال  احلكم حلل ا
القبول بالتفـسير االنتقائي). وعد
الـقــيــادي في الــتــنــســيـقـي رحـيم
ـمـثل الـعـبـودي ان قـوى اإلطـار ا
احلـصـري لـلــبـيت الـشــيـعي عـقب
انــســحــاب الــتــيــار الــصــدري من

ـان. وقـال في تـصـريح امس الـبـر
ـمـثل الـوحـيد ان (االطار اصـبح ا
لـلــمـكــون الـشــيـعـي في الـعــمـلــيـة
السـيـاسـية بـعـد انـسحـاب الـتـيار
الـصـدري من الــعـمـلــيـة) بـدوره 
ــــفـــــاوضــــات رأى خــــبـــــراء ان (ا
اجلارية لم تـرتق بعـد الى االتفاق
مع حـلـفـاء الــصـدر وهم الـسـيـادة
ـــقـــراطـي الـــكـــردســـتـــاني والـــد
والسـيـمـا انـهم لـم يـفـصـحـوا عن
خــطـــواتـــهم بـــعــد بـــشـــأن حــراك
اال ان تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديدة

ـــفــــاجـــآت واردة وقـــد نــــشـــهـــد ا
حتـــوالت غـــيـــر مــتـــوقـــعـــة عـــقب
تـصـديق اسـتـقـاالت نـواب الـكـتـلة
الــــصـــدريــــة وصــــعــــود الــــبـــدالء
اخلـــاســـرين في االنـــتـــخـــابـــات).
بـاســتـثــنـاء افــاد مـصــدر  بـدوره 
ـــعــمـــوري عن الــنـــائب بـــرهـــان ا
مــحــافــظــة ديــالى من اســتــقــاالت
صدر ان الكتـلة الـصدرية. وقـال ا
عـمـوري سـيبـقى نـائـبًـا وسبب (ا
االســتــثــنــاء انه رشح كــمــســتــقل
بـــعـــيــــدًا عن الـــصــــدريـــ وهـــو

مـتـحـالف مـعـهـا ال مرشـح عـنـها).
اسـتـطـلع اخلـبـير في غضـون ذلك
ال القانونـي عبد الرضـا محسن ا
آراء شرائح اجـتـمـاعـيـة واوساط
شـعـبـيـة مـخـتــلـفـة بـشـأن تـشـكـيل
حــكــومــة مــرحـلــة انــقــاذ فـي هـذا
الـظـرف الــراهن. وقـال ان (مــعـظم
ــســتــطـــلــعــة بــشــأن هــذه االراء ا
ايـدت ان يـكـون رئـيس احلـكـومـة 
اجلـمـهـوريـة جنيـرفـان الـبـارزاني
ونـــائــبـه ايـــاد عالوي  وجتـــديــد
الــثــقــة لــرئـــيس الــوزراء احلــالي
مصـطفـى الكـاظمـي على ان يـكون
نــائـــبـــاه حــسن الـــعـــذاري وعــلي
فرحان الـدليـمي واختـيار كال من
بـرهـم صـالـح وزيـرا لــلــخــارجــيـة
وعــصــام عــبــد الـــرحــيم احلــلــبي
وزيـــــــــرا لـــــــــلـــــــــنـــــــــفـط وعـــــــــلي
عـبـداالمـــرعالوي وزيـرا لــلـمــالـيـة
وعــبـدالــوهــاب الــســاعــدي وزيـرا
لـلــدفـاع وخــالــد الـعــبـيــدي وزيـرا
ـالـكي وزيـرا لـلـداخـلـيــة ونـوري ا
لالتصـاالت وعـلي الـشـكـري وزيرا
ومـحـمـد صــاحب الـدراجي وزيـرا
عادن وعصام الفيلي للصناعة وا
وزيرا للتـربية وقـصي كمال الدين
األحـمـدي وزيـرا لـلـتـعـلـيم الـعـالي

والـبحـث الـعلـمـي وجعـفـر عالوي
وزيرا لـلـصحـة) مـضيـفـا (وارشد
ـائـية الصـاحلي وزيـرا لـلـمـوارد ا
ومـهـدي رشــيـد احلــمـداني وزيـرا
لــــلـــزراعــــة وعــــادل كــــر وزيـــرا
للكهرباء ورئيس مجموعة االعالم
ــسـتــقل االســتــاذ ســعــد الــبـزاز ا
وزيـرا لــلــثـقــافــة واالعالم وعــمـار
العـميـري وزيرا لـلتـجارة وبـرهان
عمـوري وزيرا لـلعـمل والشؤون ا
االجتماعية وبـنك ريكاني وزيرا
لالعــمــار واالســكــان والــبــلــديـات
العامـة ووائل عبـد اللـطيف وزيرا
لــلــعـــدل ومــنـــال األلــوسي وزيــرا
لــلـــنـــقل وشـــمــعـــون مـــتي وزيــرا
للـرياضـة والشـباب وفـؤاد حس
وزيرا للبـيئة وسروة عـبد الواحد
ـــرأة ثـــانـــيــا) وزيـــر الـــشـــؤون ا
واشــار الـى ان (االوســـاط شــددت
عـــلى انـه يـــقع عـــلـى عـــاتق هـــذه
اقامـة افضل الـعالقات التـشكـيلـة 
مع دول الـــعـــالم ويـــراعى فـــيـــهــا
وكــذلك مــصـــلـــحــة الـــعـــراق اوال 
جتـر الــطـائــفـيــة والـعــنـصــريـة
والـكف عن تـداول عـبـارات الـبـيت
الشـيـعي والـبـيت الـسـني والـبيت

الكردي). 
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وجـــهت وزارة الـــتــعـــلــيم الـــعــالي
اجلــامـــعــات والـــبــحـث الــعـــلــمـي 
ـطلوبة تـزويدها باالخـتصاصات ا
لــلــخـريــجـ الــثالثــة االوائل عـلى
االقـسام الـعلمـية واالنـسانيـة وفقا
لـلدرجات الشاغرة بهدف تعيينهم
فـــيــمــا اطــلــقت الك الــدائم عـــلى ا
يـــد احلـــكـــومـــات ـــالـــيـــة  وزارة ا
احملـلية في احملـافظات للـتعاقد مع
الـف شـــــــــخـص مـن خـــــــــريـــــــــجي
الـبكـالوريـوس والدبـلوم. واطـلعت
(الـزمان) على وثيقة مـذيلة بتوقيع
ـالية مـدير عـام الدائـرة االدارية وا
فـي الــوزارة اســـعــد عـــبــد الـــغــني
جـاء فـيهـا (عـلى اجلـامـعات جـهـاد
كـــافــة تــزويـــدنــا بـــحــاجــتـــهــا من
طلوبة للخريج االخـتصاصات ا
الــــثـالثـــة األوائـل عــــلى األقــــســـام
ـشـمـولـ الـعــلـمـيـة واإلنـسـانـيـة ا
بــأحـكــام الـقــانـون رقم  5لــسـنـة ــــ
وفـقا للدرجات الـشاغرة التي سبق
ــالـيــة عـلى أن حــصـلـت مـوافــقـة ا
اجـراء احلذف واالستـحداث علـيها
مـع األخـذ بـنـظـر االعــتـبـار إضـافـة
الدرجات الشاغرة قبل  20 تشرين
االول  2021 ) داعــيـا الـى (تـزويـد
الـــوزارة بــالــدرجــات والـــعــنــاوين
الـوظــيـفـيـة الـشـاغـرة الـنـاجتـة عن
الك بعد  29 تشرين االول حـركة ا
عــــلى ان تــــرد مـن نــــفس الـــــعــــام 
االجـــــابـــــة خالل خـــــمــــســـــة ايــــام
واشــعــارنـا بــتــوفــر الـتــخــصـيص
عـلى ان تـتـحمل اجلـامـعات ـالي  ا
الـتـبعـات القـانـونيـة في حال ورود
مـعلـومات غـير صحـيحـة). بدورها
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حررت شـرطـة مـحافـظـة ذي قار 
فــتـاة مــخـتــطــفـة والــقــبض عـلى
خاطفـيهـا واحالتـهم الى اجلهات
اخملـــتــصـــة.وذكــر بــيـــان تــلـــقــته
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــشــــرطـــة
تمـكـنت من حتـرير فـتـاة تـبلغ من
الــعــمــر   14عــامــا بـــعــد الــقــاء
) واشار القـبض عـلى اخلـاطـفـ
الى ان (الــعـمــلـيـة االمــنـيــة تـمت
شـاركـة مكـافـحة اجـرام ذي قار
واالمن الـوطــني بـاالعـتــمـاد عـلى
حيث علـومات االمنـية الدقـيقة  ا
 احالـة اخلاطـف الى اجلـهات
ـــادة  422من ــــعـــنــــيــــة وفق ا ا
قانون العقـوبات). وكشف مصدر
أمــــنـي  عن مـــــقــــتل ضـــــابط في
شـرطــة احملـافــظـة داخل مــنـزله .
ـصـدر أن (خـالفـا عـائـلـيـا وقـال ا
راهق الـبالغ انتـهى بقـيام ابـنه ا
من الـعـمـر  15عـامـا بـقـتل والـده
الـضابـط برتـبـة عـقـيـد في شـرطة
ذي قــــار) مـــــؤكــــدا ان (قــــوة من
الـشرطـة قـامت بـاعتـقـال الـقاتل).
وابلـغت عائـلة في مـاحلافـظة في
وقت ســـابق  عن انــتـــحــار أحــد
أفـــرادهـــا وهـــو ضـــابط بـــرتـــبـــة
كــــــبــــــيـــــــرة.  وألــــــقـت وكــــــالــــــة
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حددت وزارة الـتربـية مـوعد انـطالق امتـحانـات الدراسـة االعداديـة بدورها
ــقـبل. وقـال بـيـان لـلــوزارة تـلـقـته (الـزمـان) امس ان االول في  20 تـمـوز ا
(االمـتحانـات ستنـطلق يـوم االربعاء  20 تـموز  وتسـتمـر حتى يـوم السبت
) واضاف ان (االمتحـان يبدأ في الساعة الـسابعة صباحاً قـبل  6 آب  ا
وفي  في حال صادف يـوم االمتحان عطـلة رسمية  داخل وخارج الـعراق 
ـعلنـة). كما فيـنقل االمتـحان الى الـيوم الذي يـليه وبـنفس ترتـيب اجلداول ا
جـدول االمـتـحـانـات الـوزاريـة لـفـروع الـصـنـاعـة والـتـجارة نـشـرت الـوزارة 
عـلومات والتمريض. والفنـون التطبيـقية والزراعي وفرع احلاسـوب وتقنية ا
وقع االلكتروني للجريـدة) بدوره  وجه الوزير علي حميد (اجلداول عـلى ا
عوقات التي تـؤثر سلباً على اجناح االمـتحانات العامة. الدلـيمي  بتالفي ا
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dLðR∫ جانب من مؤتمر حركة بارزان الذي عقد في اربيل امس

طارق إسماعيل 
االســــــــتـــــــخـــــــبـــــــارات في وزارة
الـداخـلـيـة الـقـبض عـلى ارهـابي
مـسـؤول عن عـمـلـيـات نقل خـطر 
الــدعم الــلــوجـســتي لــعــصــابـات
داعش في ديــالى. واوضح بــيـان
امــس انـه (ومـن خــالل جــــــــــــــمـع
علـومات ومـطابقـتهـا وبعمـلية ا
نـوعـيـة اسـتــنـدت إلى مـعـلـومـات
دقيـقة تمـكنت مـفارز الـوكالة من
الــقـاء الــقــبض عـلـى احـد اخــطـر
ـكـنى ابو االرهابـيـ في ديـالى ا
ـسـؤول عن عمـلـيات وهـو ا مر
الــــنــــقل والـــدعـم الـــلــــوجــــســـتي
لعـصـابات داعش في احملـافـظة)

جمال كوجر 
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قــوس بـغــداد وصـوالً الى ســيـطـرة 75
الــتي ســيــتم مــعـاجلــتــهــا خالل االيـام
ــبـــاشـــرة بــرفع ـــقـــبــلـــة من خـالل ا ا
ـتمثلـة بأعمدة الـتعارضات الـفوقية وا
ــتــمــثــلــة الــكـــهــربــاء وحتت االرض ا
اء إذ بـقـابلـوات الـكهـربـاء وانابـيب ا
سـيتم انشاء خط جديد للماء وحتويل
اخلــطــوط الــتي تــعــارضت مـع اعــمـال
ـياه ـومـة تـدفق ا الـطـريق من اجل د
ـنـاطق الـسـكـنـيـة) ولـفت الى ان الـى ا

تـتــضـمن ــقـررة لــلـمــداخل  (االعــمـال ا
تـوسـعـة الطـرق وتـخـطـيطـهـا واضـافة
ــــرات جـــديــــدة مع نـــصـب عالمـــات
مــــروريـــة وإســـتــــرشـــاديـــة وتــــأثـــيث
اجلـزرات الـوسـطـيـة عالوة الى اعـمال
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عـزا مــحـافظ نــيـنـوى من جــهـة اخــرى 
جنـم اجلـبــوري اســبــاب تــأخــر إعـادة
نـارة احلـدباء إعـمـار جامع الـنـوري وا

ـراحل األولى لـتأهـيل وتـطويـر مدخل ا
ـتـابـعـة ـوصل الـتي جــاءت  بــغـداد ا
مــبـــاشــرة من احملــافـظ مــحــمــد جــابــر
الـعـطا)  واضـاف ان (االعمـال احلالـية
تـــضـــمــنت قـــلع اجلـــزرة الـــوســطـــيــة
وتـــســويــتـــهــا ونــقل االنـــقــاض خــارج
ــوقع وإكـمــال فـتـح الـسـيــاج الـواقي ا
بــطــول  5كــيـــلــومــتــراً ضــمن اجلــزرة
ـبـاشــرة بـأعـمـال نـصب الــوسـطـيـة وا
مـعـمل اإلسـفلت بـعـد إكـمال نـقل جـميع
أجـــزائـه إلى مـــوقـع الـــعـــمل) واوضح
هـو ـوصل  الــبـيـان ان (مـدخل بـغـداد ا
ـداخل حيث االكـثـر تـضرراً مـن بقـيـة ا
ـشـروع بـطـول  33 كــيـلـومـتـراً ــتـد ا
يـبـدأ من مـجـسـر الـسـايـلـو في الـتاجي
ـدة ويــصل إلى نــاحـيــة الـعــبـايــجي 
ـبـاشـرة ) مـؤكـدا (ا تـنـفـيـذ  650 يــومـاً
بـإعـمـال تـأهـيل وتـطـويـر مـدخـل بـغداد
بـعـقـوبـة الـقـد حـيث  االنـتـهـاء من
اعـمال احلفر وتوسعـة الطريق بالكامل
ــمـتــد بـإجتــاه بـعــقـوبـة من اجلــانب ا
ـسافـة تصل الى عشـرة كيلـومتراًت)
وتـابع ان (هناك جتـاوزات على جوانب
الــــطـــريق تــــتـــمــــثل بـــبــــنـــاء احملالت
ـنـازل اضـافـة الى وجود الـتـجـاريـة وا
ـاء والـكـهـربـاء) تـعـارضـات خلـطـوط ا
ومــضى الــبـيــان الى الـقــول ان (مـدخل
بـغداداحلـلة مـقسم الى خـمسـة مقاطع
ـراحل حـيـث ان االعـمـال مـتـواصـلـة بـا
االولـى في مقـطـعـيه الـثـالث واخلامس
بـــعــــد ان ســـجـــلت مــــديـــريـــة الـــطـــرق
اء واجلـسـور تـعـارضـات في خـطـوط ا
ــمـتـد من ـقــطـعه االول ا والــكـهــربـاء 
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ــواصــفــات وكــنــيـــســة الــســاعــة إلى ا
اخلـــاصــة بــاآلثــار. وقـــال في تــصــريح
امس إن (مـنـظـمة الـيـونسـكـو مسـتـمرة
ــوصل بـــعــمـــلــهــا فـي إعــادة إعــمـــار ا
ـة وهي تـعـمل عـلى إجنـاز إعادة الـقـد
ـنـارة احلـدبـاء بــنـاء جـامع الـنــوري وا
وكـنـيـسـة الـسـاعـة ولـكن سـيـر األعـمـال
بـطيء ألنهـا تتطـلب مواصفـات خاصة
بـاآلثار كونـها واجهـات أثرية) مـضيفا
ـقابل اكـتـمل بنـاء وتـرميم أكـثر من (بـا

—cM  wB   ≠ œ«bGÐ

وضـع رئيس مـجـلس الوزراء مـصـطفى
شروع بناء الـكاظمي احلجر االساس 
ـــوذجـــيــــة في عـــمـــوم الـف مـــدرســـة 
الــــعــــراق. واعــــرب الـــــكــــاظــــمي خالل
االحـتفاليـة التي حضرها وزيـر التربية
عن وامــ عــام مــجـلس الــوزراء امس 
ــشـروع (شــكــره إلى الــقــائـمــ عــلى ا
ـدارس وإلى الــلـجـنـة الــعـلـيـا لــبـنـاء ا
الـذين واصلوا الـليل بالـنهار لتـنفيذه)
ـشــروع وسـيـر مــؤكـداً أنه (ســيـتــابع ا
الـــعـــمل فـــيه ضـــمن اجلـــدول الــزمـــني

للتنفيذ). 
WOł–u/ ”—«b

ويــعــد مـــشــروع تــنــفــيــذ ألف مــدرســة
ــوذجـيــة في الـعــراق ضـمن الــدفـعـة
األولى فـي اطـار االتـفـاقـيـة الـعـراقـيـة -
الـصينية الذي سينـفذ بأربعة تصاميم
ـوذجيـة  اعتـمادها من قـبل اللـجنة
دارس وبسعات مختلفة الـعليا لبناء ا
ـدرســيـة في ــبـانـي ا وذلـك حلل أزمـة ا
ـدارس عــمــوم الــعــراق حــيث وزعـت ا
بــ احملـــافــظــات عــلى وفـق الــكــثــافــة
ـبـان الـســكـانـيـة لـكل مـحـافـظـة وعـدد ا
ـــدرســيـــة غــيـــر الــصـــاحلــة. الى ذلك ا
تـــواصل مــحـــافــظـــة بــغـــداد  اعــمــال
تــوســعـة الــطــرق الـرئــيــسـة مـع نـصب
عـالمـــات مــــروريــــة ورشــــاديـــة ضــــمن
احلـملة الـواسعة التي اطـلقتهـا لتأهيل

مداخل العاصمة. 
وقـال بـيـان للـمـحافـظـة تـلقـته (الـزمان)
الكـات الـفـنــيـة في مـديـريـة امـس ان (ا
الـــطـــرق واجلــســـور تـــواصل أعـــمــال
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وصل وفد من اجلـهات احلكوميـة واألمنية إلى منفـذ عرعر احلدودي لإلشراف على
شتركة أن قدسة براً.وذكر بيان لقيادة العمليات ا عملية تفويج احلجاج الى الديار ا
شـتركة ومحافظ كربالء وعدد من (رئيس هـيئة احلج والعمرة ونائب قـائد العمليات ا
الــقـادة األمـنـيـ وصـلــوا الى مـنـفـذ عـرعــر احلـدودي لإلشـراف عـلى عــمـلـيـة تـفـويج

.( قدسة براً احلجاج الى الديار ا
وأضــــاف أن (قــــوافل نــــقل احلــــجـــاج
الـبـرية وصـلت صـباح امس الـى منـفذ
عـرعر احلدودي بـعد أن غادرت مـدينة
قـدسة فـجر هذا الـزائرين في كـربالء ا

اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة).
W¹ULŠ WDš

واكـد رئيس الـلجنـة األمنـية العـليا في
احملــافــظــة نــصــيف اخلــطــابـي اجنـاز
خــطـة امـنـيــة حلـمـايــة طـريق ضـيـوف
الـــرحــمن عن طــريـق احلج الــبــري في
كربالء. وقال اخلطابي في تصريح انه
( تـأمـ خـطـة مبـكـرة بـاإلضـافة الى
الـعـمـلـيـات االسـتبـاقـيـة لـتـأمـ طريق
احلـجـاج وبـأشـراف ومـتـابـعة مـن قبل
وزارتي الــداخــلــيــة والــدفــاع وهــيــئــة
احلـشد الشعبي والـدوائر اخلدمية في
كـــربالء مـــشـــيـــراً الى انـه  تـــوفـــيــر
ا اخلـدمـات اللـوجـسـتيـة لـلحـجـاج و
يـخفف عنهم عنـاء الطريق ومن جانبه
قـال قائد عملـيات كربالء الفريق الركن
عـلي الهاشمي ان اخلطة التي وضعت
لـهـذا الـعـام لـتفـويج احلـجـاج تـخـتلف
ــا يـؤمن عن الــســنــوات الــسـابــقــة و
طـريق سـالك من كربالء الى عـرعر كـما
 تــامـ الــطـريق بــكـامــرات حـراريـة
ـسير وابـراج باإلضـافة الى الطـيران ا
وطـيـران اجلـيش . مـؤكـداً انـه التـوجد

أي قــطــوعــات فـي اخلــطــة و اشـراك
جـمـيع الـقـطـعـات اخلـدمـيـة فـيهـا). من
جــانب اخـر اكـد اخلـطـابي وجـود رؤى
ـا تـخـدم ــشـاريع مـهــمـة و حــقـيـقـيـة 
الــوضع الـبـيـئي في احملــافـظـة ومـنـهـا
حتـويل قـضاء احلـسـينـيـة الى مـحمـية
طــبـيــعـيـة وذلـك لـتـوفــر عـدة مــقـومـات
ا تـخدم الـقضاء وعـناصـر طبـيعيـة و
وقـــال اخلــطــابي فـي تــصــريـح لــديــنــا
ـزارع فـي حـال ــا تــخــدم ا مــبــادرة و
تـأهـيل بـستـانه في زراعـة احلمـضـيات
عـبـر تـقد له هـديـة مـجزيـة عـبارة عن
مــاكـنــة زراعـيــة مـوضــحـاً ان الــقـضـاء
ـتلك لـوحده ملـيوني نـخلة بـاإلضافة
الـى أشـجــار احلــمـضــيــات مــؤكـداً انه
سـيــكـون هـنـاك قـانـون جتـر جتـريف
الـبساتـ سيطبق خالل األيـام القادمة
ـسـاحات كـمـا ان هنـاك حـملـة لـزيادة ا

اخلضراء 
من جــانــبه اكــد وزيــر الــبــيــئـة جــاسم
الــفالحـي ان (الــوزارة سـتــدعم الــواقع
الـزراعي في القضاء من خالل االهتمام
بـالواقع الـزراعي بالقـضاء عبـر توجيه
ـــا له مـن أهـــمـــيـــة عـــلى فـــريـق عـــمل 
الــبـيــئــة). وكـان احملــافظ قــد اسـتــقـبل
الــوزيـر في مــبـنـى احملـافــظـة ونــاقـشـا
ـنـاخـية الـوضع الـبـيـئي والـتـحديـات ا

qLŽ∫ منتسبو محافظة بغداد يؤهلون طريقاً في مداخل العاصمة

ثـابـة (بنك وراثي) ½p³∫ بـعـد ان كانت صـحـراء قاحـلـة تبـدو من اجلـو مـزرعة فـدك لـلنـخـيل برعـايـة العـتـبة احلـسـينـيـة في كـربالء والتي تـعـد 

ألصناف التمور النادرة على مستوى العراق والعالم.
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كالم أبيض

في حـادث مروري مرعب فـقدت رشـا حياتـها  وهي لـلتو فـرحة بـبيتـها اجلـميل الذي لم
ض على اجنازه سـوى أشهر مـعدودة  مخـلفة ثالثـة أطفال أكـبرهم في الصف األول
ـتوسط  وأم  تنـتظر عـودة وحيدتهـا من العمل كل مـساء لتـقضي معـها بعض الوقت  ا
ولـتـتـابع دروس أبـنـائهـا  وتـهـيـئـة طـعـام اليـوم الـتـالي  جل وقـتـهـا تـقـضـيه بـالعـمل من

الصباح حتى حلول الظالم لتحقيق ما تتطلع اليه من أحالم .
ة ال تبـخل على صـديقاتـها بشيء رشا فـتاة طـموحة وعـصاميـة  وقبل ذلك انـسانة كـر
ان كن بحاجة لـها من دون تردد .  تمكنت بجـهود مضنية من اكمـال دراستها اجلامعية
لـتـزرع البـهـجـة في قـلب امـها  وتـعـوضـهـا عن وحـشة والـدهـا الـذي تـوفي من سـن  
وبالـرغم من انـها وزوجـها لم يـحصال عـلى تعـيـ  اال انهـما ظال يـعمالن كـمحـاضرين

مجاني صباحا والعمل في القطاع اخلاص مساء .  
ـركز الطبي درسة وا كان هاجـسها األول االلتـزام بالوقت  بـالرغم من تعـاون ادارتي ا
ا يـجنبها االحراج  انتزعت من اللذين تعمـل بهما  ولكي تدير وقتهـا والسيطرة عليه 
ـساعـدة صديـقـاتهـا تمـكـنت من شراء سـيارة ـكن انتـزاعه و مـصروفـهـا الشـهري مـا 
ـدة وجـيــزة تـعـلـمت مـهــارات الـقـيـادة  وصـار لـيـكــون حـلـمـهـا الــثـاني بـعـد الــبـيت  و
ـقـدورها الـذهاب الـى عمـلهـا والـعودة مـنه بـاستـرخـاء  وتخـلـيص بعض زمـيالتـها من

نازلهن ليال .   معاناة ركوب سيارات األجرة لفتيات يصعب عليهن العودة 
ـارا ) يـسـوق سـيـارته ( الـفـتـون ) بـسـرعـة فـائـقـة يـقـول شـاهـد عـيـان : ان سـائـقـا ( شـعّ
كـيـلو مـترا في شـارع ال يسـمح بسـرعة أكـثر من ( 60)  كـيلـو مترا دون تـتجاوز (130) 
تواصل عـيته  وأضاف شـاهد العـيان ان االستـخدام ا سؤوليـة النفـرات الذين  وعـي 
ـنــبه سـيـارته أربك رشـا  وأدى الى اصـطـدام سـيـارته ـبـرر من سـائق الـفـتـون  وغـيـر ا
بسيارتـها بشكل مذهل  ومن شدة الصدمة خرج جسدها من الزجاجة األمامية لتفارق

احلياة في احلال  وهكذا توقفت احالم رشا التي لم تشبع من احتضان أطفالها . 
رشا لـيست الـوحيدة الـتي تفقـد حياتـها على يـد ( شعّار )  بل نـخسر يـوميا الـعشرات
نـتـيـجـة أشـخـاص ال حظ لـهم مـن الـثـقـافـة والـتـعـلـيم  وال يـعـرفـون قـيـمـة لالنـسـان  وال

يدركون ان أفعالهم العبثية تهّدم بيوت وتيّتم أطفال وتثكل أمهات .
ال ألوم سائقي الـسيارات والدرجات النـارية والستوتـات والتكاتك  الذين يـشعر بعضهم
ـكن أن يحـضر ـركبـات  ومـثلـهم ال  ـنـبهـات ومـراوغة ا تـعة والـبـطولـة بـاستـخدام ا بـا
ـاذا ?  ألـيس مــضـحـكـا أن احــتـرام الـقـانــون والـنـظـام فـي بـالـهم  وعــلـيـنـا أن نــسـأل 
ركـبات تسيـر ببطء شديد رور على عدم ارتـداء حزام األمان  بيـنما ا يحاسبـني رجل ا
ـر من أمـامه الـعشـرات من األطـفال دون سن ديـنـة  في ح  جـراء االزدحـام داخل ا
الـرشـد بـدراجاتـهم بـال رخصـة قـيـادة وال أرقـام  ! بل ألـوم اجلـهـات اخملـتـصـة بـتـطبـيق

النظام والتي تتحمل مسؤولية حماية أرواح الناس .
ـا يحـدث سببه ئة)  رور : ال تثـير مـواجعي يا أخي الن (  70بـا يقـول صديقي رجـل ا
ـتخلـفون الذين ال يـلتزمـون بارشاداتـنا  وال يحـترمونـنا أصال  مرة أوقـفنا واطـنون ا ا
سيـارة ال حتمل أرقـاما بنـاء على أوامر من جـهاتنـا العـليا فـاذا بسائـقها يـوجه مسدسه
نحونا  واتصل تـليفونيا  فجاءت مجموعة شباب تستقل ثالثة مركبات بال أرقام أيضا

رور أرضا ويشبعوه ضربا .   ليطرحوا رجل ا
وبـحـسرة سـحب نـفـسـا عـمـيـقـا لـيـقـول : نحـن مسـؤولـون عن تـنـظـيم الـسـيـر ومـحـاسـبة
ـرورية من اخملالـفـ  لكن تـخـطيط الـشـوارع ونصب االشـارات الـضوئـيـة والعالمـات ا
واطن  رددت عليه : لم رور في البلدية  وهذا ما يجهله كثير من ا مسؤولية هندسة ا
ـراقـبة الـسرعـة  بل عـمل ( طـسات ) عـند نـعـد نتـطـلع الى اشارات ضـوئـية وكـامـيرات 
تهـورين  وكان مدير مرور احملافظة وعدني االستدارات لـتخفيف سرعة ا
دينـة  لكنه لم يف بوعده بإنشـاء ( طسة ) في أخطر اسـتدارة با
رغم مرور أربعـة أشهر  وفقدان حياة شـخص أحدهما استاذ

جامعي . 
ـقابل لـلمـكان أشـعلت صـديقـات رشا الـشمـوع على الـرصيف ا
الـذي فـقـدت فيه حـيـاتـها  بـيـنـما أنـظـارهن مـصوبـة نـحـو رجال

رور. ا

شـهور شـمـران اليـاسري ( ابـو كاطع ) واحد واربـعـون عامـا مرت عـلى وفاة الـكـاتب ا
لكن اسـمه مـازال متـجذراً في الـوجـدان الشـعبي  كـواحد من ابـرز الـشخـصيـات التي
شـكـلت حـضـورا ثـقـافيـا في احلـيـاة الـيـومـيـة للـشـعب  من خالل كـتـابـاته الـصـحـفـية 
والـقصـصـية  وبـرامـجه االذاعـية الـتي اكـتسـبت شـهرة  لم يـبـلغـهـا احد حـتى الـيوم 
حـيث حفر لـنفسه اساسـا في الضمـير اجلمـعي للمجـتمع العـراقي .. فكان شـمساً ب
عجون بحب الوطن في كل الناس  يلتمسون منه دفأهم   وينتظرون صوته العراقي ا

حديث له  ويقرأون كتاباته بشغف ..
تميز  وطـاقته التي ال تنضب. ان العديد كر اليـاسري  واسلوبه ا نفتقد بـشدة حاليا  فِ
مـن االمـور الــتي تـنــاولـهــا " ابـو كــاطع " في الــصـحــافـة والــقـصــة واالذاعـة  مــا تـزال
ا إلى اليوم  وهذه احلالة  اصبحت  ظاهرة فريدة  ينبغي دراستها  موضوعًا سـاخنً
ثقف الكـبير  كان شـخصيةً مـؤسسة في مجـال النظرية ـر األدبي وا نظّ والـتنبه لهـا  فا
فهومهـا وطابعها االصطالحي  رحـلة ما بعد الـكولونياليـة    النقدية  واجملـتمعية  
ـا لـلـحـقـوق الـسـيـاسـيـة  واإلنـسـانـيـة لـلـشـعب الـعـراقي .. كـانت سـيـرورته وداعـمًـا قـويً
ــرء ان يــحــبه  الـنــاس  فــعــلـيه حتــمل كل ــفـهــوم واضح  وهي ان اراد ا تـتــلــخص 
ن يخـاطبهم بود وصدق معاناتـهم  وان يكون حكـيما في إخالصه  وان يبـذر افكاره 
.. وهـكــذا كـان شـمـران الـيـاسـري   وكم كــنت اتـمـنى ونـحن نــحـتـفل بـالـعـيـد الـ 153
بدعـ واالعالمي باسـتدعاء أهمـيّة أعماله ـعنيـة با لـلصحافـة  ان تبادر مؤسـساتنا ا
الصحفـية واالبداعية  من خالل عقد ندوة استذكاريه لهذا االسم العصي عن النسيان
في ذاكرة الـشـعب جـيال بعـد جـيل   واالعالن عن جـائزة (شـمـران اليـاسـري  للـعـمود
سـتـمـعيـه  وقراءه  فـأحـبـوه .. وجتذرت الـصـحـفي ) ... نعـم  كان (ابـو كـاطع) هـاديـا 
محبـته في ذواتهم  فأورثوها ألبنائهم .. وما تزال هذه احملبة سارية الى االن  واظنها

ستبقى مع وهج النور في ظالم احلياة ..
وألنني كنتُ من قـراء  ما يكتب (ابو كاطع) في اعمدته الصـحفية الشهيرة  ومقاالته 
وروايـاته ومسـتـمع ألحـاديثـه االذاعيـة  فـقـد احسـستُ انه يـحـمل مـحبـة عـمـيقـة لـلـناس
..ويـحترم كـل أنسان   صـغيـرا او كبـيرا  ولم  أالحظ عـليه انه قـال كلـمة فـيها إقالل
من شأن أحد أو جـرح لشعور إنسان. ولم يعامل أحـدًا باستصغار .. كان ودودا جدا
ـوزون الـذي يـنـسي الـنـاس آالمـهم ومــتـاعـبـهم بـكالم عـذب وشـخـصـيـة .. لـكـنـه الـود ا

مهابة..
عـذرا كتـابنـا الـكبـير .. لـقد مـر عيـد الصـحافـة  الـعراقـية  دون ذكـراك  لكـنك ستـبقى
ن سار في دروب الصحافة واالدب .. فأنت ومن معك من ملـهما 

االنقياء  كان هدفكم االنساني عميق اجلذور. 
ثـقف  نـسيانهم   اعرفُ ان  لكل شيء آفـة  وآفة الثـقافة وا
وعـدم اســتـذكـارهم  .. عـزيـزي شــمـران الـيـاسـري ..  قـريـر

الع .. طيب الله ثراك.

قـالـها مـدويـة ليـسمع األعـداء قـبل االصدقـاء (كل مـا هو أمـامي ال يـخيـفـني) في معـركة
كيدة التي دبرت إلغتياله في ساحة القتال الن الكل يعلم ان ال احد أحد وهو ال يعـرف ا
غوار حمزة سيد الشهـداء قالها وهو ال يعرف انها اخر ساحة يستطيع مـجابة األسد ا
طلق لـيسجل يظـهر فيـها القـيم األصيلـة والشجـاعة الفـائقة والـفروسية الـواثقة والـوالء ا

وقف األشجع في تاريخ احلروب. ا
القيادة في احلـرب تستدعي الثبات والشجاعة والتوجيه باالستعداد لقتال
الـعدو امـا في السيـاسة واحلـكم فمقـياس الـنجاح هـو (كل ما هو

غريات من مهلكات القيادة. أمامي ال يغريني) الن التأثر با
كن اتـخـاذه في أي زمـان ومـكان # الـقـيـادة قـرار وارادة األول 
ولكن الثـانية هي دليل صدق وشجاعة وثبات متخذه وقدرته على

إنفاذه.

الن ذلك سـينـهي حالـة الـتداخل والـتعـارض في تصـاميم
ـشروع والـتي كانت سـبـبا في تـعطـيل اجنـازه لسـنوات ا
ـشروع وهي ـرحـلـة الثـانـيـة من ا طـويـلـة). وبـخصـوص ا
مرحلـة انشاء احلدائق وتوسيع الشوارع فان تصاميمها
رفـعت الى االمانـة الـعامـة جملـلس الوزراء لـعـرضهـا على
ـالية مكـتب استـشاري ايـطالي ثم تـطلق تـخصيـصاتـها ا
ـــقــبل . واعـــرب الــغـــزي عن امــلـه (بــرصــد في الـــعــام ا
شاريع شروع كـونه من ا الـتخصـيصـات الكافـية لهـذا ا
ـثل ـهـمـة في احملـافـظـة). بـدوره قـال  االسـتـراتـيـجـيـة ا
ـبـاشـر من الـسـيـد احملافـظ اسهم الـشـركـة ان الـتـدخل ا
ــبـاشـرة بــخـفض بــتـذلـيـل الـعــقـبـات وذلـك بـتــوجـيـهــاته ا
مـنـاسيب نـهـر الـفرات لـنـصف مـتر لـتـتمـكن الـشـركة من

اجناز اعمال اجلدار الساند.
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اشرف محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ميدانيا على
ـرحـلـة االولى من مـشـروع كـورنـيش اسـتـئـنـاف اعـمـال ا
ــتـضــمـنــة بـنــاء اجلـدار الــسـانــد واعـمـال الــنـاصــريـة وا
الـتـكـسـيـة احلــجـريـة  وذلك بـعـد تــوقـفه مـدة من الـزمن
ائية خلـفض منسوب ـوارد ا بهدف الـتنسيق مع وزارة ا
نـهــر الـفــرات لـضــمـان اجنــاز افـضل لــلـمــشـروع. وقـال
ـــشـــروع احملـــافـظ انه (ســـبـق ان وجه بـــوقف الــــعـــمل 
الـكورنـيش في مرحـلته االولـى بعـد انتـهاء اعـمال الـكري
وارد وازالة االطـيان  وذلك بهـدف التواصل مع وزارة ا
كن ائية خلفض مستوى نهر الفرات الى اقصى حد  ا
لـبـنـاء اجلــدار الـسـانـد والــتـكـســيـة احلـجـريــة بـالـصـورة
الصحـيحـة). واضاف  ان (الوزارة اسـتجـابت وخفضت
كن منسـوب النهـر الى نصف متـر وهو ادنى مسـتوى 
رتبطة بنهر الفرات). شاريع االروائية ا حتى ال تتوقف ا
ـشـروع وبـ ان هـذا االجـراء اتـخـذ لــضـمـان جـمـالـيـة ا
مـســتـقـبال  فــمع هـذا الــعـمق سـيــبـقى اجلـدار الــسـانـد
ظاهرا في مشـهد الكورنيش مهما تراجعت مناسيب نهر
نفـذة استانفت الفرات مـستقبال).   وقـال ان (الشركـة ا
ـطـلـوب الـعـمل في الـكـورنــيش بـعـد حتـقق االنــخـفـاض ا
نـسـوب الـنـهـر  وطـبـقـا للـتـصـامـيم احملـددة فـسـيـكون
اجـمالي ارتـفـاع اجلدار الـسـاند مـتـر واحد وعـرض مـتر
ونصف ليرتـفع الحقا بعد اضـافة التكسـية احلجرية الى
). واوضح ان (مـــشـــروع الــــكـــورنـــيش مـــتــــرين  اثـــنــــ
رين في صوب اجلزيرة سيتـضمن توسيع الطـرق الى 
بـيـنـما سـيـكـون اقل مسـاحـة في صـوب الـشامـيـة لـوجود
مــنــشــات وابــنــيـة جــامــعــيــة تــعــيق تــوســيـعـه). وقـال ان
ـائـية وارد ا ـشروع اسـنـد الى شركـة تـابعـة لـوزارة ا (ا
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في احملـافـظـة). وفي الـبصـرة انـطـلقت
اول رحلة للحجاج بعد انقطاع لعام
بـــســبب جــائـــحــة كــورونـــا من مــطــار
ـمـلكـة الـسعـوديـة وقال الـبـصرة الى ا
مــديـر فــرع هـيــئــة احلج والـعــمـرة في
الــبــصــرة عــلي الــقــريــشي ان (رحالت
احلـج توقفت منـذ عام وان الرحالت

ئة. عادت بنسبة  40با

وأضـاف ان (احلـصة األولـية لـلحـجاج
ســتــكــون بــواقع  24 رحــلــة  8 مــنــهــا
جــويـة و  16بــريـة فــيـمــا أشـار الى ان
عـــدد احلـــجــاج 330 مـن مـــحــافـــظـــتي
الــبـصــرة وذي قـار). وتــابع ان (هـنـاك
فـريــقـا طـبـيـا يـرافق احلـجـاج من اجل

سـالمتهم وتأم الـوقاية لهم وانه 
تــأمــ الــسـكن والــطــعــام والـنــقل في

الـــســعــوديــة). ونـــظم قــطـــاع الــنــجف
اجلـنوبي مركز صحي احلسن اجملتبى
ــديـنــة خـدمـة فـي حي الـعــدالـة وسط ا
لــضـيـوف الـرحــمن . وبـ مـديـر أعالم
دائـرة صحـة النـجف سالم احلـميداوي
أمـس انه (عن قـــــيــــام مــــركــــز صــــحي
احلـسـن اجملـتـبى وبـاالتـفـاق مع هـيـئه
احلـج في مـحـافـظــة الـنـجف األشـرف 

بـحملـة فحص ضيوف الـرحمن حجاج
PCR , بـــيت الـــله احلـــرام مـــســـحــات
قدسة هذة إسـتعداداً لسفرهم لـلديار ا
PCR األيــام). وأكـد ان (فــحـوصـات ال
جــاءت حـفـاظـاً عــلى صـحه احلـجـاج 
و الـيوم وحـسب جـدول معـد بإجراء
الـفحوصات وتقد اإلرشادات الطبيه

لهم).

b∫ رئيس ديوان الوقف الشيعي على رأس وفد لتوديع احلجاج Ë

والـعمل ـة  ـديـنة الـقـد  70مـنـزالً في ا
نحـة اإلماراتية البالغة مـستمر ضمن ا
نـظـمـة اليـونـسـكو)  50 مـلـيـون دوالر 
مــؤكـدا ان (احملـافـظـة تـدرس الـواجـهـة
ة بغية الـنهرية بالنـسبة للمدينـة القد
ــكـاتب إعــادتــهـا لــلــحـيــاة وتــواصل ا
االســـتـــشـــاريـــة في وزارتـي الـــثـــقـــافــة
والــــــتـــــخــــــطـــــيـط وضع الــــــدراســـــات
ــواصــفــات اخلــاصــة قــبل الــشـروع وا

باألعمال). 
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شــــمـــال الـــكـــاظـــمـــيـــة والـــصـــابـــيـــات
والـتــاجـيــات واركــيـة وفــاضل والـرواد
وافــــرازات الـــثــــعـــالــــبـــة اضــــافـــة الى
مـــقـــاطـــعــتي 2 و 10/3  عـــاداً ايـــاهــا
مناطق رسـمية حتتـاج خلدمات لغرض
امــتـصـاص الـزخم الــسـكـاني عن مـركـز
ـا ـنــاطق  الـعــاصــمـة واحــيـاء هــذه ا
يــتــيح فــرص الـبــنــاء لـلــحــصــول عـلى

.( السكن الالئق للمواطن
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ـكتـبه السفـير الـصيني والتـقى كاظم 
فـي الـعــراق (تـســوي وي) لـبــحث آفـاق
ـشترك وتعـزيز العالقات ب التعاون ا
بـــغـــداد وبــكـــ . وذكـــر بــيـــان ثــان ان
(الــسـفــيـر الــصـيــني هـنــأ أمـ بــغـداد
ــنـاســبـة تــسـنــمه مــهـام ادارة امــانـة
ـشـتـرك بـ بــغـداد ورحب بـالـتـعـاون ا
شتركة). اجلانب وتعزيز العالقات ا
واضاف ان (ام بغداد اكد على تعزيز
الـعالقـات مع الـعـاصــمـة بـكـ وتـبـادل
ـا يـخـدم الـعـاصـمـة بـغـداد اخلـبـرات 
ـــجـــال وحتـــقـــيق فـــرص الـــتـــعـــاون 
ـــشـــاريع اخلـــدمــيـــة بـــعـــد تـــطــبـــيق ا
ـشــتـركــة بـ حـكــومـتي االتـفــاقـيــات ا

.( العراق والص

ــعــامـالت والــتــصـــرفــات الــعـــقــاريــة ا
واجنازها باسرع وقت).

ـثـل عـن أهالي واضـاف انه (الـتـقى 
مــقـاطــعـتي 2 و 10/3 بــحـضــور مـديـر
بــلـــديــة الـــرشـــيــد ومـــديــر عـــام دائــرة
ــثـــلــ عن دائـــرتي مــاء ــشـــاريع و ا
بــغـــداد والــتـــصــامـــيم لـــبــحث تـــقــد
اخلدمـات للمقـاطعتـ بوصفـهما افراز
ــدة طـويــلـة حــديث افـتــقـر لــلـخــدمـات 

ويتطلب خدمات حتتية جديدة).
وبــ ان (وجه بــفـــتح واكــســاء شــارع
(40) الــــرئـــــيس الـــــرابط بـــــ شــــارع
الـعـزاوي وطــريق بــغـداد بـابـل خلـدمـة
قـاطعـت وتـخفـيف الزخم عن أهـالي ا
الـطــرق الـداخـلــيـة ضــمن قـاطع بــلـديـة
الـرشـيـد). واشـار الـبـيـان الى ان (امـ
بـغـداد اوعـز لـدائرة مـاء بـغـداد بـاجراء
ــاء الــصــافي كــشف ســريع لــتــوفــيــر ا
قاطعت بعد ان بدأت لبعض مناطق ا
تــؤهل بـالـسـكــان) الفـتـاً الى ان (هـنـاك

.( قاطعت خطط  اعدادها خلدمة ا
واكـد ان (الـرؤية اجلـديـدة المـ بـغداد
ـناطق ذات االفراز تتـضمن االهتـمام با
احلـديث في اطـراف الـعـاصمـة وتـوفـير
اخلدمات الضرورية لها السيما مناطق
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بــاشـــرت امــانـــة بـــغــداد بـــرفع الـــكــتل
الـكـونـكـريـتـيـة عن شـارع الـنـقل الـبـري

وسط بغداد .
وذكر بيان ان (دائرة بلـدية مركز الكرخ
باشرت بحملة لرفع الـكتل الكونكريتية
عن شـارع الـنـقل الـبـري بـالـتـنسـيق مع

قيادة عمليات بغداد).
hš«uý VB½

واضـــاف ان (الـــدائــرة ســـتـــعــمـل عــلى
روريـة مع تـطـوير نـصب الـشواخـص ا
الـشارع عـبـر زراعة االكـتـاف بالـشتالت
اخملتلـفة ونصب اعمـدة االنارة الحيائه
من جــديـــد).ووجه امــ بـــغــداد عــمــار
مـــوسى كــاظم بــفــتح شــارع 40 ضـمن
مـقـاطـعتي 2 و10/3 الرابط بـ شارع
الـعــزاوي وطـريق بـغـداد بـابل  مـؤكـداً
ان من اولــويــات امــانــة بــغــداد خــدمـة
مــنــاطق االفـــراز احلــديث المــتــصــاص

الزخم عن مركز العاصمة .
وذكـــر بــــيـــان ان (كـــاظم اجـــرى زيـــارة
قر بلدية الرشيد التقى خاللها تفقدية 
ـوظف واستمع راجع وا عدداً من ا
الى آرائــــــهم ومـــــشـــــكـالتـــــهم واوعـــــز
²`∫ مالكات امانة بغداد تفتح طريقا مغلقاـعـاجلـتــهـا وتـسـهــيل اجـراءات سـيـر
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بغداد

ـتـعارف عـلـيه في األدبـيـات السـيـاسـيـة ان كل وقف اطالق نـار يتـبـعه اتـفاق من ا
سياسي وكل سـحب شرعية غالـبا يتبعهـا ديكتاتوريـة او حرب أهلية... واالحداث
ـرجعيـة الديـنية اليوم في الـعراق تـنذر بـغيوم سـوداء ان لم يتم تـدارك االمر من ا

والعقالء.
ان انسـحاب نواب التـيار الصـدري ليس هو احلل السـحري لالنسـداد السياسي
ـشهـد العـراقي منـذ عدة اشـهـر  بل قد يـكون نـاقوس خـطر وبـداية ـتفـاقم في ا ا
ـعـهـود  لذا فـان الـكـرة في مـلعب ـقـراطـيـة عن خط سـيرهـا ا مـرحلـة تـخـرج الد
... فهل تـستـطيع هـذه القوى القوى االخـرى االطار والـسيـادة واحلزبـ الكرديـ
اعادة التيـار الى العملية السـياسية? ام انها ستـدير االمور مجتمعـة بنجاح بعيدا

عن مشاركة التيار?.
سـؤوليـة  لذا يـنبـغي مراعاة طـروحة فـان اجلميـع يتحـمل ا مع عـظم التـحديـات ا
ـقـراطي والــدسـتـوري االمـور الـتــالـيـة حــتى تـســيـر االمـور ضــمن سـيــاقـهـا الــد

والعقالني ب مختلف الشركاء  وبالشكل التالي:
١. ينبغي على االطار والقوى االخرى احلفاظ على:

ان او لم -  إبقـاء ابواب التفـاهم واحلوار مع التـيار الصـدري سواء شارك بـالبر
يشارك.

- إيقاف كل اخلطابات التسقيطية والتحريضية ضد شركاء الوطن.
- أبعاد الشارع عن القضايا واخلالفات السياسية.

- اخـتيـار شـخصـيـة مقـبـولة من اجلـمـيع لرئـاسـة الوزراء تـكون مـوضع قـبول من
التيار الصدري.

٢. دعـوة للمـرجعـية الـدينيـة للـتدخل ووأد الـفتنـة ب ابـناء الـبلد الـواحد بـالطـريقة
التي تراها مناسبة  وهي التي عرفناها دائماً صمام أمان العراق وقت االزمات.
شاركـة في انقاذ وطن  للـمساهمة ٣. دعوة للـقوى السيـاسية االخرى وبـالذات ا
بـجـديــة في فك االنـســداد الـسـيــاسي وأزمـة اسـتــقـالـة الــنـواب  والـعـمـل بـجـديـة
ـصـالح الـفـرعـية بـاألفـعـال ال األقـوال لـتـغـلـيب مـصـلـحـة الـوطن عـلى غـيـرهـا من ا

االخرى.
٤. رسالة الى النشطاء والتشريني  الوضع ال يحتمل وال يشبه ما سبق اكتوبر
واطن يـنوء حتت ثـقل ازمات مـا بعـد كورونا ٢٠١٩  فالـشارع مـحتقـن ويغـلي وا
االقتصـادية وحرب روسـيا أوكرانـيا فاقـمت ازمة الغـذاء ليس في العـراق فحسب
بل في الـعـالم اجـمع واجلـفاف والـتـصـحـر وأزمـة اخلـدمات كـلـهـا تـرسم مـشـهدا
ا سبق... فـالبـلد على شـفا حفـرة والشارع ال يـحتـمل مزيدا من الـتشنج مغايـرا 

والتصعيد.
ـطـلـوب فـال نـسمـع مـنـهـا غـير ٥. حـكـومـة تـصـريف االعـمـال لم تـنـهـض بدورهـا ا
ـيا الـوعود  لـذا مع مـا تـتـمتع به مـن وفرة نـقـديـة بسـبب زيـادة اسـعـار النـفط عـا
واطن ينبـغي عليها العمل بجـدية وهي تقترب من انهاء عامـها الثاني على خدمة ا
والـتخـفـيف من اثـار االزمـات السـيـاسـيـة واالقتـصـاديـة واخلدمـيـة ونـحن في قـمة
صيف ساخن عـلى كافة الـصعد  وان ال تتـنصل من مسـؤوليتهـا الوطنـية بحجج

قبلة على اقل تقدير. وقف وال بديل لها في األشهر ا واهية وهي تتسيد ا
سؤولـية ولن يـغفـر ابناءه العـراق في خطر واجلـميع يـتحـمل ا
الحد لـو سارت االمـور الى مـا ال يحـمد عـقبـاه... ولن يرحم
ـوقف في هـذه اللـحـظات احلـرجة التـاريخ كل من يـتسـيد ا
والـدقيـقـة التي تـتطـلب مواقف شـجـاعة يـنظـر فيـها اجلـميع

ستقبل الذي اصبح مجهوال... ومع االسف.  الى ا
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الــــوزراء بـــإســــتـــمــــرار الـــعــــمل وفق
الصالحـيـات لتـقـد اخلدمـات بـشكل
أكـثـر فـاعــلـيـة والـتـقــلـيل من الـروتـ
وتسـهيل اإلجـراءات وعدم التـأخُر في
تــنـفــيــذ إجـراءات الــعــمل  الفــتـاً إلى
الـعــمل ضِــمنَ األسُس االســتـرشــاديـة
ـمـنـوحة حـول اإلعفـاءات الـكُـمـركيـة ا
للـمـشـاريع الصـنـاعـية وأنّ تـكـون تلك
اإلعــفــاءات مُــخــطــطــة وذات جـدوى 
ُـــخـــتـــصــة في مُـــوجــهـــاً (اجلـــهــات ا
الـوزارة بـوضـع آلـيـة مُــتـطـلــبـات تـلك
ـا يتماشـى مع القوان اإلعفاءات و
عمول بها خدمةً للصناعة والصالح ا
العـام  مُبـينـاً توجُه الـدولة نـحو دعم
ـشـاريع الـصـنـاعـة من خِالل تـمـويل ا
ـصانع عن طريق لبعض الـشركات وا
منح الـقـروض وخصـوصـاً للـمـشاريع
ُـهـمـة ذات اجلـدوى اإلسـتـراتـيـجـيـة ا
ـنفـعة الـكبيـرة للـبلد) اإلقتـصادية وا
ومُـوجـهـاً (بـتـهــيـئـة فـريق عـمل يـضُم
عـنيـة في الوزارة مع وزارة الدوائـر ا
ـالـيـة لـطـرح األفـكـار والـرؤى إلعـادة ا
بــنــاء مــصـــانع وشــركــات الـــوزارة . 
كــمــــا تــضــمن االِجـــتــمــاع مُـــنــاقــشــة
ُـنـتسـب الفـقرات اخلـاصـة بحـقوق ا
ومنها الـتوقفات التـقاعُدية لـلمُوظف
حـيـث وجه مـعــالي الــوزيـر بــضـرورة
شـاكل وبالتعاون مع حل جميع تلك ا
ُـعـاجلـة تـلك هـيـئـة الـتـقــاعُـد الـعـامـة 
ـا يخـدم شـريـحة ُـشكـلـة نـهائـيـاً و ا
ــوظــفــ بــاإلضــافــة إلى مُــنــاقــشــة ُ ا
ُـخــصــصـات رواتب الــعـقــود ومــنح ا
ــنــتــســبــ واإلهــتــمـام ــهــنــيــة لــلــمُ ا
ـالـيـة جلـمـيع ـواضـيع اإلداريـة وا بـا
الشـركــات). كمـا تطـرق إلى (مـوضوع
ـهـنـيــة وكـيـفـيــة اإلهـتـمـام الـسالمــة ا
ُتابعة وتوفيـر كُلّ مُتطلبات شروط وا
ـصـانع وأخـذ الـسالمـة لـلــشـركـات وا
كــافــة اإلجــراءات الـســلــيــمــة من أجل

ُمتلكات العامة ). احلفاظ على ا

ســـعــة   KVA 400 و 30 مُـــحـــولــة
تـوزيع سـعة  KVA 250 وعـقـد آخر
لتجـهيزها بـ 1600 مقيـاس كهربائي
مـيكـانـيـكي ذو طـور واحـد سـعة 20-
80 أمـبــيــر) مُــشـيــراً إلى أنَّ (شــركـة
ديـالى الـعــامـة مُـسـتــمـرة في اإلنـتـاج
ُختلفة ولتلبية لرفد قطاعات الدولة ا
حـاجة وزارة الـكـهـربـاء بـشـكل خاص

ُنتجاتها الوطنية عالية اجلـودة).
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ــعــادن وتـــرأس وزيــر الــصــنــاعــة وا
منهـل عزيـز اخلبـاز اِجـتماعاً مُوسعاً
ضـمَّ وكـــيـل الــــوزارة لــــلـــتــــخــــطــــيط
ــســـتـــشــارين لـــلــوزارة والـــســادة ُ وا
ُدراء العام في دوائر مقر الوزارة ا
ُـتـابـعة وتـنـظـيم وشـركـاتـهـا الـعـامـة 
ـــــؤســــســـــاتي لـــــلــــوزارة الـــــعــــمـل ا
والتشكيالت التابعة لها ووضع رؤية
ــومــة واضــحــة لــتــطــويــر األداء ود
ـــعـــطــيـــات احلـــالـــيــة ُ الـــعـــمل وفق ا

رحلة القادمـة . ومُتطلبات ا
وعـرج اخلـبـاز في مُـستـهل االِجـتـماع
ُـهمة ـواضيع والـنقاط ا على بعض ا
وأصـدر جُـمـلـةٍ من الـتـوجـيـهـات عـلى
ضـــوء تــوجـــيــهـــات رئـــيس مـــجــلس
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وقـــعـت شـــركـــة أور الـــعـــامـــة إحـــدى
عادن عقداً شركات وزارة الصناعة وا
مع الـشـركــة الـعـامـة لـتــوزيع كـهـربـاء
بــغـــداد لــتــجــهـــيــزهــا بــالـــقــابــلــوات
واألسالك الـــكــهـــربــائـــيــة مُـــخــتـــلــفــة

القياسـات .
وقـال مُـديـر عام الـشركـة حـيـدر سـهـر
نعـيمـة فـي تصريح لـلمـكتب اإلعالمي
في الـوزارة تــلـقـتـه (الـزمـان) امس أنَّ
(الــشــركــة وقــعت عــقــداً مع الــشــركــة
الـــعـــامـــة لـــتـــوزيع كـــهـــربـــاء بـــغــداد
لتجـهيزها بـ (151) كم من القابلوات
واألسالك الـــكــهـــربــائـــيــة مُـــخــتـــلــفــة
الـقـيــاسـات يُــعـد الـثــالث خِالل الـعـام
اجلـاري) مُـشـيـراً إلى أنَّ (هـذا الـعـقـد
ُهمـة كونة يُساهم يُعتبر من الـعقود ا
ُــســاهــمـة في في فك اإلخــتــنـاقــات وا
عملـيات النـصب والتـأهيل والصـيانة
خصوصاً مع إرتفـاع غير مسبوق في
درجـات احلـرارة مــؤكـداً عـلـى أهـمـيـة
ُشترك مع اِستمرار وتعزيز التعاون ا
وزارة الـكــهـربـاء بــكـافــة دوائـرهـا من
ُــوقــعــة مع خِالل تــنـــفــيــذ الــعــقـــود ا
ُدد ذكورة وبنسب عالية و الوزارة ا
زمنـية قـياسـيـة ما أسـهم في حل جزُء
من األزمــة الـتـي تُـعــاني مــنــهـا وزارة
الــــكــــهـــربــــاء في قــــطــــاعي اإلنــــتـــاج
والــتــوزيـع). وأبـــرمـت شــركــة ديــالى
الـعـامـة عـدداً من عـقـود الـتـجـهـيـز مع
شــركـــات وزارة الــكـــهــربـــاء في إطــار
ُتـواصل لدعم قـطاع الـطاقة سعـيهـا ا
الـكـهـربـائـيـة في الـبِـالد . وقــال مُـديـر
عام الـشـركـة في تصـريح أنَّ (الـشـركة
وقعت عقداً مع الشركة العامة لتوزيع
كـهـرباء الـوسط لـتـجـهـيـزهـا بـخـمـسة
31.5 MVA   مُــحــوالت قُــدرة ســعـة
وعـقـدين مع الـشـركـة الـعـامـة لـتـوزيع
كهرباء الفـرات األوسط أحدها يقضي
بـتــجـهــيـزهـا بـ  100 مُـحـولــة تـوزيع

هـــذا الــعــام وكــذلك الــدعم احلــكــومي
بـاألعالف الضرورية لبقـائها.انخفضت
أعـدادها في احملـميـة التي أنـشئت عام
 2007مـن  148رأســــــــــاً إلـى  87 فـي
شــهـر واحـد وفق الــطـبـيب الــبـيـطـري
تـركي اجلـياشي مـدير مـشروع مـحمـية
ــثــنى.وقــال ســـاوه الــطــبــيــعــيـــة في ا
اجلـيـاشي في مقـابـلة مع فـرانس برس
"مــــنـــذ يـــوم  29نــــيـــســــان بـــدأ هالك
احلــــيــــوانــــات".وفي حــــ أن "تــــوقّف
اإلمـدادات الـغذائـية بـسـبب عدم تـوافر
ــالــيـــة" شــكّل ســـبــبــاً االعـــتــمـــادات ا
ناخية أثّرت رئـيسياً إال أن "العوامل ا

" أيضاً. بشكل كبير على غزالن الر
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وسط الصحراء في احملمية تبعثر ما
بـــقي مـن هــذه الـــغــزالن الـــبــنـــيــة ذات
الـــرأس الـــقـــرون الـــرفـــيـــعـــة والـــوبـــر
الـصغـير وسط أرض جرداء تـخلو من
اخلــضـار فـيـمـا قـام الــبـيـطـري بـخـلط
ـيـاه بدواء لـلـحيـوانات الـتي احـتمت ا
.األرض من حـــولـــهـــا جـــافــة فـي الـــظلّ
تـــمــامــاً واألعــشـــاب يــابــســة. ال شيء
لـتأكـله سوى كـومة من الـقشّ جتمّعت
حـولـهـا احلـيـوانـات البـالـغـة وصـغـير
واحــد. تــظـهــر بـعض الــشـجــيـرات في
األفـق خــــــلـف الــــــســــــيـــــــاج احملــــــيط
بـــاحملــمـــيــة.حتت ســـطح من صـــفــيح
ـيـاه لـتـشـربـهـا وضــعت حـاويـات من ا
احلــيـوانـات في الـظلّ فـيـمـا تـبـعـثـرت
ــــكـــان أكــــوام أخــــرى من الــــقـشّ في ا
اسـتـعـداداً إلطـعامـهـا لـلحـيـوانـات.منع
شـحّ األمطـار هذا أيـضـاً ظهـور نبـاتات
عـشبية تـستطيع احليـوانات أن تقتات
مـنـهـا كـمـا يشـرح.يـعـدّ الـعـراق واحداً
مـن الدول اخلمس األكثـر عرضةً لـتغير
ـناخ والتـصحر في العـالم خصوصا ا
بـــســـبب تــزايـــد اجلـــفــاف مع ارتـــفــاع
درجـات احلرارة التي تتجاوز أليام من
فــــصل الــــصــــيف اخلــــمـــســــ درجـــة
مـــئــويــة.وقـــد بــدأت انــعـــكــاســات ذلك
تـتجـلّى في مفـاصل عدة مـثل التراجع
فـي زراعـــة احلــنـــطـــة وأرز الـــعـــنـــبــر

وجـفـاف بـعض الـبـحيـرات بـسـبب قـلة
ــــــائــــــيــــــة واألمــــــطـــــار اإلمــــــدادات ا
تكـررة.ويرتبط والـعواصف الـترابيـة ا
حـيوان غزال الر تاريخياً بالصحراء
الــعــراقـيــة الـتي هـي مـوطــنه األصـلي
فـضالً عن تـوزعه في منـاطق أخرى في
الــعـالم مــثل لـيـبــيـا ومـصــر واجلـزائـر
الـتي يصـنفـها االحتـاد الدولي حلـماية
الـطـبيـعةIUCN عـلى أنهـا من األنواع
هددة باالنقراض".على مرّ السنوات "ا
أدّى "الــــــتـــــطـــــور الــــــتـــــقـــــنـي وزحف
االسـتثـمارات الـزراعيـة على الـصحراء

إلـى تــــنـــــاقص أعــــداد احلـــــيــــوانــــات
بالتدريج" كما يشرح اجلياشي.
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وهـناك محميات اخرى لغزال الر في
الــعــراق وابـرزهــا في ديــالى وكــركـوك
ـــدائن.ويـــقــول مـــســـؤول في دائــرة وا
الـغابات التابـعة لوزارة الزراعة فضّل
عـدم الكـشف عن هويته لـفرانس برس.
"انـــخــفض عــدد غــزالن الــر في ثالث
ــئـة خالل مــحـمــيـات بــحـوالى  25 بــا
ـنـصـرمـة".وأضاف الـسـنـوات الـثالث ا
أن أعـدادهـا في هـذه احملـمـيـات الثالث

 .224 ويعزو هذا التناقص الكبير في
أعـداد احلـيـوانـات خصـوصـاً إلى "قـلة
ـاليـة خالل الـسنوات الـتخـصيـصات ا
األخـيرة ".ويـؤثر الـتصـحر عـلى نـسبة
ــئـة  مـن األراضي الـعــراقــيـة" "39 بــا
بـحسب كلمة لرئـيس اجلمهورية برهم
صـالح قبل أيام أضاف فيها أن "شحة
ـيـاه تـؤثـر االن سلـبـا عـلى كل انـحاء ا
بــلـدنـا وسـتـؤدي الى فـقـدان خـصـوبـة
االراضـي الـزراعــيـة بــسـبـب الـتــمـلح".
ـتـوقع أن يـصل عـجـزنا وقـال إن "من ا
ـائي إلى  10,8مـلـيـارات مـتـر مـكعب ا

بــحـلـول عـام  2035 بــحـسب دراسـات
ــائــيــة بــسـبـب تـراجع ــوارد ا وزارة ا
مـنـاسـيب دجلـة والـفـرات والتـبـخر في
مـــيـــاه الـــســدود وعـــدم حتـــديث طــرق
الــري".إلخــراج احملـمــيــة من "واقـعــهـا"
واحلـفـاظ على مـا تـبقى مـن حيـوانات
يـقول اجليـاشي إن احملمية تـلقت مبلغ
"مــــئــــة مـــلــــيــــون ديـــنــــار  من رئــــيس
اجلـمهورية بـهدف إنعاشـها". ويضيف
ــالـيـة تــتـوافـر " مــا دامت الـســيـولـة ا
فــلـلــمـحــمـيــة خـطـط وامـكــانـات سـوف

تنتشلها من هذا الواقع).
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حتـديـدا فـي نـاحـية شـهـد  نـهـر دجـلـة 
ــحــافـــظــة صالح الــدين االســـحــاقي 
ـهاق في والدة حـالـة نـادرة من طفـرة ا
ــــاء االوراسي وهــــذه الـــوالدة كــــلب ا
حتـــــدث لــــلــــمــــرة االولى في الــــشــــرق
االوسـط و وثـاني تــسـجـيل فـي الـعـالم
اذ عثـر صـيـاد في االسـحاقي لـلـطـفـرة 
ـاء االوراسي وبـعـد تداول عـلـى كلـب ا
صـوره في مواقع التواصل االجتماعي
اتـصل بـه النـاشط الـبـيـئي مـهـدي ليث
مــوثــقـا احلــالـة واشــار الى انه (كـانت
هــنــالك مــحـاوالت عــديــدة لـشــراء هـذا
احلـيوان و دفع مبالغ كبـيرة للصياد
لـكن لم يـوافق على الـعروض كـون هذا
احلـيـوان يـعـتـبـر ملـكـاً لـلـعـراق وجزءاً

مهماً من التراث الطبيعي العراقي).
مـن جهـتهـا اكدت وزارة الـبيـئة احلـالة
وقـال فـي بـيان اطـلـعـت علـيـه (الـزمان)
ـــيـــة امـس ان (الـــعـــراق وبــــنـــدرة عـــا
ـهاق يـسـجـيل حـالـة نـادرة من طـفـرة ا
ـاء االوراسي في نـهـر دجـلة فـي كـلب ا
فـي نــاحـيــة االســحــاقي في مــحــافــظـة
صـالح الدين )مضيـفة ان (وزير الـبيئة
جـــاسم عـــبــد الــعـــزيــز الـــفالحي اولى
ـوضوع الهميته اهـتماما عـاليا حول ا
االيــكــولـوجــيـة لــلـتــنـوع الــبـيــولـوجي
الـعراقي و القيـام ببعثة اسـتكشافية
ظهـرية النادرة لـتسجـيل هذا الصـفة ا
ـــنـــاخ االخـــضــر مـن قـــبل مـــنـــظــمـــة ا

العراقية).
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ـتبـقـية في فـيـما  تـبـحث غزالن الـر ا
مـحـمـيـة سـاوة في جـنـوب الـعراق عن
شـيء لتأكله بعد هالك حلق بها وأدى
إلـى انــخــفـاض اعــدادهــا من  148الى
 87راســـا فـي شـــهــر واحـــد فـــقـط اثــر
انــــقــــطــــاع مــــوارد الــــغــــذاء عـن هـــذه
احلـيـوانات الـنادرة واجلـفاف وغـياب
الــــدعم احلـــكـــومي.نــــفق نـــصف هـــذه
الــغــزالن مــنــذ  29نــيــســان  وال شيء
ـكن فـعـله فـاألمـطـار كـانت شـحـيـحة
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اء حيوان نادر جداً Ê«uOŠ∫ كلب ا

نـصت عــلــيه الــورقـة الــبـيــضــاء الـتي
ـتغـيرات تبـنتـها احلـكومـة في ضوء ا
الــسـريــعــة الــتي يــشــهــدهــا اجملـتــمع
العراقي والنهوض بامكانيات الدائرة
عــبــر اتـاحــة الــفــرص االســتــثــمــاريـة
وايـجاد احلـلـول احلـقـيـقـيـة لـلـعـقـبات
والصـعوبـات بهـدف دفع عجـلة الـبناء

واالعمار فيها) .
وشـدد عـلى (مـواصـلـة جـهـود الوزارة
الجنـاز مــشـاريع اتــمـتــة الـعــمل وبـذل
ــعـامالت ـزيــد من الـعــطـاء الجنـاز ا ا
وتـقــلـيـل الـزخم الــنــاجت عن مـراجــعـة
واطنـ واختـزال الروتـ واحلقات ا

الزائدة).
l¹—UA  “U$«

وأكــد عالوي أن قــطـــاع أمالك الــدولــة
يـواجه حتـديـات ضـخـمـة فـيـمـا أشـار
إلى اســـتـــمـــرار الـــعـــمل عـــلـى إجنــاز
مـــشـــاريع األتـــمـــتـــة. وذكـــر بـــيــان أن
(عالوي أجرى زيارة تفقدية الى دائرة
عـقـارات الـدولــة مـتـجــوال بـ اقـسـام
وشعـب الدائـرة بـرفـقـة مـديـرهـا الـعام

تقدم). رند رعد راجي والكادر ا
وأضاف  (أن هـذه الزيـارة تـهدف الى
ــــــؤســـــسي رفع مــــــســـــتـــــوى االداء ا
وتقليص اجلهـد والوقت للوصول الى

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اليـة علي عالوي إن قطاع أكد وزير ا
أمالك الدولة يـواجه حتديات ضـخمة
و أشــار إلى اســـتــمـــرار الــعـــمل عــلى

إجناز مشاريع االتمتة.
وذكـــر بـــيـــان أمـس انه (اجـــرى وزيـــر
الـيـة عـلي عـبـد االمـيـر عالوي زيارة ا
تـفــقـديــة الى دائـرة عــقـارات الــدولـة 
مـتـجــوال بـ اقــسـام وشــعب الـدائـرة
بـرفـقـة مـديـرهـا الـعـام رنـد رعـد راجي

تقدم). والكادر ا
وقـال عالوي ان (هــذه الـزيــارة تـهـدف
ـــؤســـسي الى رفع مـــســـتـــوى االداء ا
وتقليص اجلهـد والوقت للوصول الى
تقـد افـضل اخلـدمـات بـاالضـافة الى
االســـراع في حـــسـم قـــضـــايـــا االمالك
العائدة للدولة  ورفع وتيرة التنسيق
ــؤســســات واجلــهــات ــشــتــرك مع ا ا

عنية والساندة .  ا
وبــ عالوي ان قــطــاع امالك الــدولــة
يـواجه حتــديــات ضـخــمـة  ويــنــبـغي
مــضــاعــفــة اجلـهــود والــدفـع يــإجتـاه
ـا يسهم في االرتقاء بعـمل الدائرة  
تــبـــســيط االجـــراءات وفق الـــقــوانــ

السارية). 
واكـد ان (الوزارة مـاضـيـة بـتـنـفـيـذ ما
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تقـد أفـضل اخلـدمـات بـاإلضـافة الى
االســـراع في حـــسـم قـــضـــايـــا االمالك
العائدة لـلدولة ورفع وتيـرة التنسيق
ــؤســســات واجلــهــات ــشــتــرك مع ا ا

عنية والساندة". ا
ــالــيــة أن "قــطــاع امالك وبــ وزيــر ا
الــدولـــة يـــواجه حتـــديــات ضـــخـــمــة
ويـنــبـغي مــضــاعـفــة اجلـهــود والـدفع
ـا بـاجتـاه االرتــقـاء بــعـمل الــدائـرة 
يــســهـم في تــبــســـيط االجــراءات وفق

القوان السارية).
وأشار عالوي الى أن (الوزارة ماضية
بتنفيذ ما نصت عـليه الورقة البيضاء
الــتي تــبــنــتـــهــا احلــكــومــة في ضــوء
ـتـغـيــرات الـسـريـعـة الــتي يـشـهـدهـا ا
اجملــــتـــــمع الــــعـــــراقي والـــــنــــهــــوض
بإمكانيـات الدائرة عبـر اتاحة الفرص
االستثمارية وايجاد احللول احلقيقية
لـلــعــقـبــات والـصــعــوبـات بــهـدف دفع

عجلة البناء واالعمار فيها).
وشـدد عـلى (مـواصـلـة جـهـود الوزارة
إلجنـاز مــشـاريع اتــمـتــة الـعــمل وبـذل
ــعـامالت ـزيــد من الـعــطـاء إلجنـاز ا ا
وتـقــلـيـل الـزخم الــنــاجت عن مـراجــعـة
واطن واختـزال الروت واحللقات ا

الزائدة).
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الية يتفقد وزير ا
عقارات الدولة

حيـدر سهـر نعيمـة 

-1-
سـرح االجتـماعي وما ـهارة واقـتدار شـتى الصـور عن ا عَـدَسةُ الـشاعـر تلـتقط 

ور به من تقلبات  وما يلعبه الناس عموماً واألوداء خصوصاً مِنْ أدوار .
-2-

وعـشّـاق األدب يـتـفـاعـلـون مع الـصـور الـرائعـة الـتي تـلـتـقـطُـهـا عـدسـاتُ الـشـعراء
فيحفظونها وينشدونها ويزينون بها مجالسهم .

-3 – 
ويندر أنْ تـرى شاعراً فذّا يـرتضي لنفسه أنْ يُـبقي همومَهُ وأوجـاعَهُ محبوسةً في

نفسه ... دون أنْ تنعكس في قوافيه وترانيمه .
-4-

وهذا ما صنعه ( أسامة بن منقذ )
أسمعه ماذا قال :

وما أشكو تلوّنَ أهلِ وُدي 
ولو أجدتْ شكيتُهم شَكَوْتُ 
مللتُ عتابَهُم ويئست منهم 
فما أرجوهموا فيمَنْ رَجَوْتُ
اذا أدمتْ قوارضُهم فؤادي 
كظمتُ على أذاهُمْ وانطويتُ

ورحتُ عليهِمُ طلق احملّيا 
كأنّي ما سمعتُ وال رأيتُ
جتنَّوا لي ذنوباً ما جَنَتْها 
يدايَ وال أَمرتُ وال نَهيتُ 
وال والله ما أظهرتُ غدراً 
كما قد أظهرُوهُ وال نويتُ 

ويوم احلشر موعِدُنا فتبدو 
صحيفةُ ما جَنَوْهُ وما جنيتُ 

-5-
قد يُخـيّل لك أنَّ ما تلقاه مِنْ بعض أدعياء الـصداقة واحملبة مِنْ صدمات مُوجِعة 
ـثل هذا اللون وتناقـضات رهيـبة ب الظـاهر والبـاطن  أنّك الوحيد الـذي ابتُلِي 
القيـاسي ... غير أنك ح تقرأ ما قاله ( اسامة بن منقذ ) تُدرك أنَّ طبائع الناس
هي هي في كل مـراحل التـاريخ  وأنَّ ما وقع قـبل قرون مع اسـامة بن مـنقـذ يقع
ُــثْـقَل مـعك بــحـذافــيـره ... فـي فـصل جــديـد مـن فـصــول الـتــعـامل االجــتــمـاعي ا

بالشوائب .
-6-

والسؤال اآلن :
هل تنكر اسامة بن منقذ الولئك القُساة من االدعياء ?

وهل أمطرهم بأساءاتهم اليه بوابل من االساءات ?
واجلواب :

ال 
انه بقي عـلى ما كان عـليه من خلق كر وأدب جم مـترفعاً
عن اجــتــراح االسـاءات  وبــعــيــداً عن كل ألــوان االنـقالب

على األصحاب .
وهنا تكمن الروعة وتبرز العظة .

صيني و عراقي  معادالتان مختلفة العراقي 
بـداخل بالده دائم الـشكـوى و غيـر مـلتـزم بالـقـوان و عـند حـصـوله على مـنصب
مـصــيـبه كـارثـة حتـل عـلى الـعــراق  اخـتالس مـخـالــفـة الـقـوانــ و فـرض قـوانـ
خاصـة و جتاهل قـوان الـدستـور و ان  كـان انسـان عادي امـا موظف بـسيط او
كاسب مـرهق من العمل لـكن العراقي يـلتزم بـالقوانـ عندما يـهاجر الى اي بالد
اخـرى   ويجـد ضالـته شـوارع نظـيفـة قوانـ معـمول بـهـا رئاسـة محـترمه  يـكون
ـواطـنـ  االصـلـ . الــصـيـني الـذي انـدمج في ـواطن االول حـتى افــضل من ا ا
اجملتـمع العراقي وصارو ا جزا منا في بالد الصـ هو انسان مثالي وال يخالف
ابـدا ....ابــدا  اي قـانـون او مــبـدا لــبالده  او اي قـانـون اخــر في اي بالد اخـرى

لكن جملرد دخوله الى العراق   يصير مخالف مرتشي  كذاب 
ـظهـر الـذي يـعيـشـة في بالده خـائـفا من ـواطن الـصـيـني له مظـهـران ا يـبدو ان ا
الـعـقـاب لـكـنه جملـرد يـجـد حـاضـنه  يـكـشف عن وجه احلـقـيـقي حـالـيـا الـشـركات
سـيطره عـلى العراق و نـحن لهم مجـرد عمال الـص باتت الالعب الصـينه هي ا
الكـبير في اجملال النفط و االعمار و الص امست ترسل اكثر رعايا كذبا و حب
لـلفـساد  اكـثر مـا يحـزني هو الـص تـفرض شـروط  و العـراقي ينـفذ و الصـيني
يــامـر و يـنــهي ويـكـذب  هـل سـيـكــون حـال الـعــراقي لـو طـلب مــواطن عـراقي حق
الـلجـوء  في الـص  هل يـحصل عـلى كافـة حقـوقه مـثل ما يـحصل رعـاياهم هـنا
في بالدنــا يـنــالـون حــقــهم  و زيـاده  ولــهم احلق في طــرد اي عــراقي بـدون ذنب
واطن العـراقي انظر جيدا امسوا رؤؤسـاء و نحن مرؤسينـهم  كلمة اخيـره ايها ا
ـكنك  اصالح لـكي تـتـوضح الك الـصـوره بالدك مهـمـا تـراجـعت  هي ارضك  و
كل شـي و تـعــيش بــدون اي مـخــالـفــة فال جتــعل غــيـرك ســيـدا الـك انت صـاحب

االرض ولن تـكون مواطن االي دوله مهمـا حققت لهم من اجناز
.....سـتـكـون مـواطن بـاجلـنـسـيـة فـقط  و رسـاله الى الـسـيـد
وانغ ...و الـســيـد غـاو ...... و الـسـيــد تـشن  الـعـراق لـيس
خـــزنـــة نــقـــود بـال ابــواب  او اهـــله مـــحـــتـــاجـــون   الــيـــكم
.....الــعـــراق كـــبـــيــرا    يـــا ســـادة فــعـــمـــلــوا بـــجـــد بــدون

خـــــــــــداع . 
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امانة الـصنـدوق لقاء مـبلغ قدره (250.000) دينـار (مئـتان وخمـسون الف دينـار الغيـر ) غير قـابل للرد
ـشـاركة تـقد عـروض بـالديـنـار العـراقي  (مع مـراعاة تـرقيم فـعلـى اجملهـزين اخملتـصـ الراغـبـ با
دة التقل عن (120 يوم) مع ارفـاق التأمـينات االولـية والبـالغة صفـحات هذه الـعروض) ويـكون نافـذاً 
) ديـنــار عـراقي (ثالثـة مـلــيـون وسـتـمـائـة وخــمـسـة وعـشـرون الـف ديـنـار عـراقي) عـلى ان 3.625.000)

علومات التالية:-  يتضمن العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتـسلم الى استعالمـات الشركة بأغـلفة مغلـقة ومختومـة مثبت علـيها رقمي االعالن والطـلبية في مدة
ـناقصـة اجور نشر ÂuO ®2022/7/18© ويتـحمل من ترسـو عليه ا  d?NE? « bFÐ © …b?Š«u اقصاهـا الساعة ®»

االعالن  .. مع التقدير . 
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1- يتم تقد العـروض وفقاً للوثـائق القياسيـة وفي حال عدم التزام مقـدم العطاء في تطـبيق الوثيقة
ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- 2- جلب الوثائق ا
أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 

قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا
- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة.  3

ـسـاهـمـ في الـشـركـة او ـفـوض او احـد ا 4- تـقـدم الـتـامـيـنـات االولـيـة بـاسم الـشـركـة او مـديـرهـا ا
وجب عقد مشاركة.  الشركات 

ـناقصة التواجد في مـقر الشركة حلضور شترك في ا ثلي الشركـات واجملهزين ا - بإمكان كـافة  5
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 
- في حـالة وجود مـخالفـات من قبل اجملـهزين تـوجه االنذارات من القـسم القـانوني في شركـتنا دون 6

الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
- تصـادر التـأميـنـات االوليـة للـشركـات في حـالة عـدم االستـجـابة لـلمـراسالت اثنـاء الـدراسة الـفنـية 7

والتجارية للطلبيات. 
ـصارف - تـقدم الـتـامـيـنات االولـيـة عـلى شـكل ( خـطاب ضـمـان او صك مـصـدق او سفـتـجـة ) ومن ا 8
ـنصـة االلكتـرونية قـدم داخل ضمن ا عـتمـدة العراقـية داخل بـغداد على ان يـكون خـطاب الضـمان ا ا

ركزي. نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا وان لم يكن خطاب الضمان داخل ضمن ا
- ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد اخلاصة 9

واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا با
واد من ـثبـتـة اعاله السبـاب تتـعـلق باخـراج ا طـالـبة بـاي تمـديـدات لفـترات الـتجـهـيز ا - ال تـتم ا 10

وانئ. ا
11- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن 20 % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.

www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -12
13- سيتم استقطاع (1000 دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.

ـرة واحـدة خالل السـنة من الـشـركات الـعراقـية  14- يـتم استـقـطاع مـبلغ (25000) الف دينـار عراقي 
الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.

دى الزوراء - سيتم نشر االعالن في صحـيفة الصباح احلكومية + صحيفت من االتي (الزمان ا 15
ستـقبل العراقي ـشرق الشـرق العراق االخبـارية كل االخبـار ا الصـباح اجلديـد البيـنة اجلديدة ا

واطن النهار الدستور العدالة العالم). ا
قـدمة للعطـاءات سواء كانت عراقيـة او اجنبية او نـاقصة على احدى الـشركات ا - في حال رسو ا 16
عـربيـة يـتم تـوقيع الـعـقد فـي القـسم الـقانـوني في شـركـتنـا وبـخالفه تـلغى االحـالـة ويـتم اتخـاذ كـافة

االجراءات القانونية بحقها.
ـقدمـة مع اعطاء افـضليـة سعـرية بنـسبـــــة سـتجـيبة ا - تتم االحـالة وفق اقل االسـعار للـعروض ا 17
نتج الوطني (العام ثم اخلاص) بالغ يصار الى تفضـيل ا ) للـمنتج احمللي وفي حالة تسـاوي ا % 10)

نتجة للمنتوج الوطني. اي االحالة على الشركات ا
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢ .

Ø q UM « j)« l  ©”Ø≥Â μ∞® ÍbN*« ¡U?  lL−  qO¼QðË lO?Ýuð) ناقصة الـعامة واخلاصة بـ تعلن مـحافظة ميـسان/ قسم العـقود احلكوميـة عن اعالن ا
ÊU²zU?  ©≤μ∏[∞∞∞[∞∞∞® وبكـلفـة تخمـينـية مـقدارها © ≤∞±π WM?  d?IH? « s  nOH? ²? « W?O−?Oð«d?²Ý«W?½“«u درجـة ضمن تـخصـيصات ( ½?rýU¼ wM?Ð W?OŠU © وا

ÆÂu¹ ©±∏∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —U‡‡‡‡M¹œ ÊuOK  Êu LšË WO½ULŁË

ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبـانة - بـنايـة ديـوان محـافظـة ميـسـان - الطـابق االول - قسم الـعـقود احلـكومـيـة) وللـحصـول على

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

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضـمان(صادر من احد ا «dŽ —U?M¹œ n « Êu½UL?ŁË WzUL ?LšË ÊU½uO?K ® ©≤[μ∏∞[∞∞∞® ١- التأمينات االولـية والبالغة

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

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

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

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

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

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

للـرد. 
©≤∞≤≤Ø∂Ø≥∞® ·œUB?*« ©fOL?)«® Âu?¹ ÊuJ?O?Ý WB? U?M*« oK?ſ bŽu?  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∂Ø≤π® ·œU?B*« ©¡U?F?Ð—ô«® Âu¹ Êu?J?OÝ W?B U?M?*« ozUŁË lO?³?  bŽu?  d?š« Ê« UL?K?Ž

¦?Ë ©«dN?þ dA?Ž WO?½Uسيـتم فتح الـعطـاءات بـشكل عـلني في نـفس يوم الـغلق امـام مـقدمي الـعطـاءات واذا صادف يـوم فتح الـعطـاءات عطـلة «® W?ŽU ? «

دة ®∞π© يوما من ـناقصـة على ان تكـون العطـاءات نافذة  ـه بعد مـوعد غلق ا رسـمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يلـيه وسوف يهـمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. ناقصة. يتحمل من ترسو عليه ا تاريخ غلق ا

©≤∞≤≤Ø∂Ø≤≥® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»(?fOL) ا ـناقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص بـاالجابة عـلى استفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
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نـاقص مسـتجيبة قدمة من ا ?dOGB…© الصادرة عـن وزارة التخطيط وتـكون العطـاءات ا « ‰UGýô« œu?IF  WO?ÝUOI? « WIO?Łu ØWE?Šö/ يتم اعتماد (»

ناقـصة في حـال عدم التـزام مقدم طلـوبة في شـروط ا اليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعـها كـافة والشـروط القانـونيـة وا عـند تـلبيـتها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.  العطاء 
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١- مـهـنـدس (مـيـكـانـيك) /
عدد (١)

٢- فني  (كهرباء)/ عدد (١)

بلغ (٢٥٫٨٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (٧٧٫٤٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (العاشرة) واجازة 
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ـرقم (٨١١٣) في ٢٠٢٢/٥/٣٠ تعلن جلنـة البيع وااليجـار الثانيـة في مديرية بـناء على ما جـاء بكتاب مـديرية بلـديات ميسـان شعبة االمالك / ا
بـلـديات مـيسـان عن تأجـير (٢٤) مـلك والـتي تبـدأ بالـتـسلـسل ((١: كشك رقم ١ عـلى جـزء من القـطعـة (٥/١٢) البـالغ مـساحـته (١٥) م٢ وتنـتهي
رفـقة طـيا والـعائدة الى ـدرجة تـفاصيـله في القـائمـة ا بـالتسـلسل ٢٤: كـشك رقم ٢٤ على جـزء من القـطعـة (٥/١٢) البـالغ مسـاحته (١٥) م٢ وا
ـعدل فـعـلى من يـرغب باالشـتراك رقم ٢١ لـسـنة ٢٠١٣ ا زاد الـعـلـني استـنـادا لقـانـون بيع وايـجـار اموال الـدولـة ا ـيـمونـة بـا مـديـرية بـلـدية ا
يمونة او سكرتير اللـجنة خالل مدة ٣٠ يوم تبدأ من اليوم التـالي من تاريخ نشر االعالن مستصحبا زايدة العلـنية مراجعة مديرية بلـدية ا با
زايدة في ـقدرة لبدل االيجار لكـامل مدته وستجرى ا ستمـسكات الشخصـية مع التأمينات الـقانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من القيمة ا معه ا
يمونة واذا اليوم التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف صباحا خالل الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها في مقر مديرية بلدية ا
ـزايدة اجـور النـشر زاد الـعـلني عـطلـة رسمـيـة فيـؤجل الى اليـوم الـذي يلـيه من ايام الـعـمل الرسـمي ويتـحـمل من ترسـو علـيه ا صادف يـوم ا

واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
شيدات للبلدية بعد انتهاء فترة التأجير مالحظة// تؤول كافة ا
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لكت لك وموقعهنوع ا ساحة م٢رقم ا دةا الحظاتا ا بدل االيجار السنوي احلالي

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١١ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٢٢ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٣٣ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٤٤ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٥٥ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٦٦ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٧٧ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٨٨ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٩٩ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٠١٠ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١١١١ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٢١٢ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٣١٣ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٤١٤ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٥١٥ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٦١٦ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٧١٧ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٨١٨ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ١٩١٩ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٢٠٢٠ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٢١٢١ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٢٢٢٢ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٢٣٢٣ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

تأجير جديدسنة واحدة١٥ م٢جزء من القطعة (٥/١٢)كشك ٢٤٢٤ ١٠٠٠٠٠٠ فقط مليون دينار ال غيرها

q Ë Ê«bI
ـرقم (٢٠٥٠٣٤ في ٢٠٢٢/٢/١٥) الـصـادر من مـديـريه بـلـديـة الـعـمارة فـقد الـوصـل ا
ـواطـن عــلي ســعـدون راضـي عن قــيـمــة تــأمــيــنــات حــانـوت رقـم (٩) سـوق بـاسـم ا
ـبـلغ قدره ١١٠٠٠٠٠ مـلـيون ومـائـة الف دينـار فـعلى مـن يعـثر القـصـاب الـقد و

عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار
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فـي أول مئة يـوم األولى للـحرب  ألقى
الــــرئــــيـس األوكــــراني فــــولــــودمــــيــــر
زيـلـينـسـكي مـئة  خـطـاب عبـر الـدوائر
اني ئة جتمع بر غلقـة  الـتلفزيونـية ا
أو ســيـاسي أو فـني في جـمـيع انـحـاء
الــعــالم دون أن يــوجـه هـذا الــعــدد من
اخلـــطـــابــــات لـــشـــعـــبه خالل احلـــرب
الــدائـرة رحــاهــا وتـشــرف عـلى خــتـام

شهرها الرابع .
يـســتـعـرض الـرئـيس وفـي كل خـطـاب 
زيـليـنسكـي مطالـبه والتي لم يـستجب
من شـــاهـــدوه ألغـــلـــبــهـــا  وأكـــتـــفــوا
بــالـوقـوف  أمـام شـاشــات الـتـلـفـزيـون

العمالقة تصفيقاً له وبحرارة.
حتـدث عــبـر الـفـيـديـو إلجـتـمـاعـات في
ـــتـــحـــدة ومـــجـــلس الـــعـــمــوم األ  ا
الــبـريــطــاني والـكــونــغـرس األمــريـكي
ـان والــكـنــيــست اإلسـرائــيــلي  والـبــر
الـنـيوزيـلـندي واألسـترالـي  واليـاباني
انات مع واألوربـي وعدد آخر من الـبر

مـداخالته في مهرجان كان السينمائي
وسـيقيـة االمريـكية وجـوائز غـرامي ا
ومـا يـزال واحلـرب في نـهـايـة شـهـرها
ارس نـشاطـه اليومـي تقـريباً الـرابع 

في توجيه اخلطابات عبر الفيديو.
وكـذلك يـسـتـقـبل الـرئـيـس زيلـيـنـسـكي
ضـــيـــوفه من قـــادة الـــدول االوروبـــيــة
فـرادى وجماعات القادم براً بالقطار
وهم بـكـامل أنـاقتـهم الـرسـميـة بـالرغم
مـن إحــــتــــفــــاظـه هــــو بــــالـــــزي شــــبه

العسكري.
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ومـن جانب آخر لم يبق جنم من جنوم
الــقــنــوات الـتــلــفــزيــونـيــة اإلخــبــاريـة
األمـريكيـة وبعض محـدود من القنوات
الـفضائيـة العربيـة إال وقام برحلة الى
أوكــرانــيـا وغــالـبــاً يــتـحــصــنـون  في
الـعـاصـمـة كـيـيف أو في مـديـنـة لـفـيف
أقـصى غـرب أوكـرانـيا عـلى مـقـربة من
احلــدود مع بــولـنــدا حتـســبـاً خملــاطـر

احلــرب الـتي تــسـتــخـدم روســيـا فــيـهـا
أسلحة متنوعة كثيرة.

ولـلـمتـابع لتـغـطيـة محـطـات التـلفـزيون
لــوقــائع احلـرب يـالحظ أن أغـلــبــهـا لم
يــغــطـي عــمــلــيــات حــربــيــة ســاخــنــة 
وتــقــتـصــر في الــغـالـب عـلى مــا يــقـوله
ـــذيـــعـــة نــقـالً عن مـــصــادر ـــذيع أو ا ا
حـــكــومــيـــة أوكــرانــيـــة وتــشــد من أزر
ـــدافـــعـــ  وأحـــيـــانـــاً تـــنـــسب لـــهم ا
جنـــاحــات قـــبل أن تــتـــغــيـــر الــلـــهــجــة
لــيـعــتــرفـون  بــأن  الـروس يــحـقــقـون (

) في ساحة احلرب. تقدماً لكن ضئيالً
ويــظــهـر مــذيــعـو ومــذيــعـات مــحــطـات
البس عـاديـة ألنـهم  كـما الـتـلـفـزيون 
يـفـترض  في سـاحـة حرب ويـتـعاطـفون
ـديـنـة الـتي يـغـطـون مـنـهـا مع أهــالي ا
أخـبــارهم  لـكن ضـيـوفـهم األوكـرانـيـ
واألوكـرانـيات  يـتحـدثـون  لهم وهم في
أنــاقــة مــلـفــتــة لــلــنـظــر  بل فـي أفـضل
كياج للسـيدات وكأنهن ليسوا ـسات ا

في منطقة معارك حربية.
ولـوحظ أن األخـبار اخلـمـسة او الـسـتة
مـن كل نـــشـــرة أخـــبــــار في الـــقـــنـــوات
الـتلـفزيـونية االمـيركـية والـعربـية كانت
فـي الــســتــ يـــومــاً األولى من احلــرب
تـتـحـدث حـصـراً عن مـجـريـات االحـداث
األوكــرانــيــة  وكــلــهـا حتـت مالحــظـة (

عاجل ) باللون األحمر.
والـــيـــوم  بــــعـــد نـــضـــوب االســـلـــحـــة
الـسـوفـيتـيـة الـسابـقـة لـدى دول أوروبا

الــشــرقــيــة الــتي شــحــنــتــهــا الــقــوات
االمـيركية والـبريطانـية الى أوكرانيا 
أصـبـحت الـقوات االوكـرانـية مـضـطرة
لـــتـــدريب قـــواتـــهـــا عـــلى أســـتـــخــدام
االسـلحـة الغربـية الـتي تصلـها  وهذا
لــيس سـهالً ويــسـتـغـرق عــدة أسـابـيع
ـعدات احلـربيـة الغـربية قـبل زج تلك ا
عـارك  إن لـم تـكن  الـطـائرات أو فـي ا
الــصـواريخ الـروسـيـة قــد أصـطـادتـهـا

قبل ذلك.
وبــالـعـودة الى الــتـغـطــيـة الـصــحـفـيـة
الـغـربـية لـوقـائع احلـرب  فقـد شـهدت
تـعباً في األسابيع األخـيرة  فإنحسرت
الى خــبـر في نـشـرات األخـبـار يـحـشـر
فـي طـيـات االخـبـار االخـرى ولـيس في

مقدمتها.
وفي خـضم محاوالت ( معاقبة) روسيا
فـــقـــد أنـــغـــمـــست  الـــدول الـــغـــربـــيـــة
ومـؤسـساتـها احلـكومـية  األقـتصـادية
ــالــيـة والــثــقــافـيــة واألجــتـمــاعــيـة وا
والــسـيــاسـيــة في هـيــسـتــيـريــا فـرض
عـقـوبـات عـبـثـيـة إتـضح أن قـادتـهـا لم
يـحـسبـوها بـصورة صـحيـحة فـإرتدت
بـضرر أقـتصـادي بالغ على مـجتـمعات

الدول الغربية قاطبة.
ـضحـكة في دعم وفـي إحدى احلاالت ا
ــقـاومـة االوكـرانـيــة  نـقـلت الـواليـات ا
ــتـحــدة الى أوكـرانــيـا أربـع طـائـرات ا
هـليكوبتر روسية الصنع كانت روسيا
قـد سـلـمـتـهـا أو  ( أهـدتـهـا ) لـلـواليات

dJý ` U  `OK

نيويورك 

ـساعدتهـا في محاربـة طالبان ـتحدة  ا
والقاعدة في أفغانستان!

ـــــواطن وبـال أدنى شـك  يــــفـــــتـــــقــــر ا
ـعلـومات عن الـرأي الروسي االمـريكي 
في هذه احلرب ألن الصحافة االميركية
ومـحطـات التلـفزيون حتـصر تـغطيـتها
لــلــحـرب بــالــرأي األمــريـكـي سـيــاســيـاً
وعــسـكــريـاً وأقــتـصــاديـاً وحــتى فـنــيـاً

وثقافياً ورياضياً .
W öŽ œułË

 لن جتـــد مـــذيــعـــاً ومــذيـــعــة ومـــحــلالً
يــتــحـدث عن عــدم وجــود عالقـة لــكـارل
اني مـاركس  مـثالً بـروسـيـا  وهـو األ
الـذي عـاش ومـات فـي بـريـطـانـيا  وان
روســيـا لــيـست دولــة شـيــوعـيــة  لـكي
حتــظـر إحــدى  اجلـامـعــات االمـريــكـيـة
تـدريس كـارل مـاركـس والـشيـوعـيـة في

مناهجها!
ولن يـحـتج مـوسـيـقـيـو الـدول الـغـربـية
وال مــنـظــمـو مــهـرجــان جـوائــز غـرامي
األمـريـكـية عـلى حـظـر مسـارح بـلـدانهم
ـــوســيـــقى تـــشــايـــكــوفـــســكي أشـــهــر
ـــوســيــقــيـــ الــروس والــعـــالم عــلى ا
اإلطالق  ولـم يحتـجوا على حـظر فرقة
ــشــاركــة في الــبــالــيــة الــروســيــة من ا
حـــفالت في الـــدول األوروبـــيــة  وال عن
مـقـاطعـة مبـاريـات كرة الـقدم مع الـفرق

الروسية.
ـتــحـدة تـسـتـورد ومــا تـزال الـواليـات ا
نـضب الروسي لـتشـغيل الـيـورانيـوم ا

ــائـة من مــفــاعالتـهــا  لــتـولــيـد  20بــا
وكذلك عشرات الـطاقة الكهربائية فيها
ـواد األولية  للصنـاعات اإللكترونية ا
ومــا زال الـغـاز الــروسي يـتــدفق نـحـو
ــانــيــا والــنـمــســا وهــنــغــاريـا ودول أ

أوروبية أخرى. 
ــــتــــابع أن وكـل هــــذا وذاك  يــــدرك  ا
ا شركة هـنالك جهاز دعاية ضخم  ر
عالقـات عـامـة كـبـيرة وواسـعـة الـنـفوذ
هـي الـتي تـقـاتل عــلى الـورق وأجـهـزة

الكومبيوتر ضد روسيا.
وعـلـيـنا أن نـنـتظـر حـتى تـضع احلرب
أوزارها وينقشع  الغبار لنرى البعض
يـفضحون ما حصل في أوكرانيا  كما
كـان احلـال في حـرب الـغزو األمـريـكـية
عــلى الــعــراق عـام  2003وقــبــلــهـا من
كـذبـة نـيـرة وأطفـال  اخلـدج وأسـلـحة
الـــدمــار الـــشــامل والـــقــصـــور وكــذبــة
مــخـتــبـرات األســلــحـة الــبـايــولـوجــيـة
وأنبوبـة اجلنـرال كولن باول ـتنـقلـة  ا

في مجلس األمن !
وشهدت الصحافة األميركية عقب غزو
الـــــعـــــراق عـــــام  2003تـــــصـــــحـــــيح
وفـضـائـح تـزوير وإسـتـقـاالت  وطـرد
واعـــتـــذار ســـيـــاســـيـــ  وجنـــوم في
الصحافة والتلفزيون بعد أن ثبت عدم
عـلومـات الـتي نشـروها خالل صـحـة ا
اثـلة احلـرب  وحتـماً هـنالك حـاالت 
جـرت في كل احلروب األخيـرة  ومنها

احلرب في أوكرانيا.
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الــــتــــأريخ ‘كــــمــــا جــــاء وصــــفه في
ــكـــتــوبــة هـــوتــســـجــيل الــوثــائـق ا
ـاضي ‘واالحـداث الـذي وتـفــسـيــر ا
وقع قــبل ظـهــور الـكــتـابـة ويــحـسب
ضـمـن احـداث الــتـأريـخ سـجل حتت

عنوان ( ماقبل التأريخ ).
كـــــذلـك جــــاء وصـف الـــــتـــــأريخ  في
صادر العـلمية : أن الـتأريخ عباره ا
ـاضـيه ‘ عن ســلـسـلــة من االفـعــال ا
اضي ومن أجل عـرض احداثـه في ا

يقوم وخضـوعه للـتـحلـيل العـلمي  ‘
ؤرخون بوضعه في اطار  لتسليط ا
الـضوء عـلى احـداثه ثم يـخـضـعونه
لــتــحــلـيـالت دقـيــقــة  لــلــوصـول الى
كن ان تـستـفاد منه معـرفة دروس 
كل مـــراحل احلــيــاة  الـــبــشــريــة في

ستقبل ‘ ا
هـــذا بـــاالضــافـــة الى وجـــود وصف
أخــر لـ( الــتــأريخ )جــديــر بــأن يــقف
حيث عـنـدهـا انـسـان هـذا الـعـصر  ‘
وسوعة هناك معـلومة مكتـوبة في ا

احلـرة تـقـول : هـنـاك فـكر مـتـبـني في
ؤرخ الـغرب يـقـول أن (هـيـرودوت ) ا
الــيــونــاني في الــقــرن اخلــامس قــبل
ـيالد يـعـتـبـر ( أبـو الـتـأريخ ) ولـكن ا
في الــتــصــور الــغــربي ايــضــا هــنـاك
ؤرخ بـ( أبو االكاذيب!) يسمى هذا ا
ولــكن عـنـدمــا نـأتي  لــتـدقــيق الـرؤيـا
لالنـــســـان بــصـــوره عــامه  ‘نــرى أن
مــفـــهــوم الــتــأريخ  واحـــداثه بــشــكل
ـعلومات  شيء صادر وا موثق في ا
ـراحل الــواقـعـة  ‘وقـراءة  افــرازات ا
فيه وما اوجـد على ارض الـواقع بعد
االحـــــداث من خـالل االنــــعــــطــــافــــات
تنوعة وعايشه االنسان شيء اخر. ا
 هناك مـثل قد يقـول : الجديد حتت
ضــــوء الـــشــــمس االزلي  ‘كل ابـــداع
اومـخـتـرع هـو ثـمـرة تـفـكـيـر  مـرحـلـة
مـاسبـقه يـتم اعادة تـكـوينه بـاسـلوب
او في اطار اخر ..كل حدث مستجد ‘
إفراز مـا سبقه ..‘النـظريـات اجلديدة
 ‘نفس الـقد سـبقـها ويـتم توجـهها
بـــــاجتـــــاهـــــات جـــــديـــــده في ضـــــوء

طلوبه للمرحلة وهكذا. التقديرات ا
فأن بـ النـاس الجـديد في احلـقيـقة
رسخت هذه النظره منذ فجر احلياة
الـبشـريـة  وقـسمـهم الى فـئـت : من
يلـوي معـدتة من الـتخـمة ومن يـتألم
جــوعـاً ...! و يــسـتــمـر الــصـراع بـ
الــظــاهــرتــ ومـن مـنــطــلــقــهــا قــتل

(قابيل) اخوه ( هابيل ) ..!
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عـنــدمـا  ال يـكــون االسـاس مـتـ وال
يكون االنطالق  نـحواخلطوه االولى
ـوجب احلسابـات الدقـيقة بوعي و
ـــســتـــحــيل  ان يـــكــون نــاجت  ‘من ا
احلـصـاد ايجـابي  ‘هـذا هـو اساس
الـــصـــراعــات في مـــســـيــرة احلـــيــاة
الــبــشــريـة  ‘وهل يــســجل الــتــأريخ
صـــورة بــــهـــذا الـــوضـــوح  في تـــلك
ـــســــيـــره ‘أم ان الــــتــــنـــاقــــضـــات ا
ـقـاربات عـبـاره عن تـلـفـيق ظـاهر وا
في عرض االحداث وبوضوح  ضمن

التأريخ? 
حـــقـــيـــقـــة بــــدء االنـــطالق بـــاجتـــاه

الصـعود في الـصفـحات الـذهبـية في
الـــتـــأريخ  ‘يــــســـجـــله الـــشـــجـــعـــان
سـيرة ( تـمـكنـ في ادارة اجتـاه ا ا
بغض النظر عن نياتهم االيجابيه او
ــتــمـسك خالفــة في فــكــر الــشـجــاع ا
ــسـيــرة ) ويــســتــفـادون من بــادارة ا
ــؤثــرة من االنـــعــطــافــات احلـــادة وا
خالل خــطـوات ســيـر االحــداث حـيث
في النـهايـه هوالـذي يفـرض تسـجيل
الــنـــتــائـج و الــتـــوجــهـــات من بـــعــد
الـنـتـيـجـة  ‘بـحـيث نـرى أن  اكـثـريـة
الـصـفـحـات  تـراجـيـديـا  هم ضـحـايا
الذي صـنع اجملـد  في الـتأريخ ووثق
بــــاسم من تـــــمــــسك بــــالــــفــــرص في
سـتغل االنعطـافات احلادة بـذكاء ا

...وهكذا يتكلم التاريخ ...!!
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بــــغض الـــنــــظـــر عن كـل الـــدراســـات
تناقـضة  التي كـتبت و وثقت حول ا
الــــتــــأريـخ و حلــــد االن تـــــســــتــــمــــر
تـناقـضـة عن تفـاصيل التـفـسيـرات ا
مــراحــلــهـا   ‘وتــرك بــصــمــاته عــلى
ـؤثره في حيـاة االنسان كل الصور ا
حسب مرحلته  ‘نرى احلقيقة  تقول
ــظـــهــر الــبــراق لــلــتــأريخ الــذي ان ا
ـسيرة االنسانية صنع يستند علية ا
نـتـيـجـة  الـواقع الـكاذب  ‘النـنـا نرى
وجـــود اضـــخم قـــوة في احـــد زوايــا
الكون  ‘اشارات قـوتـها تـعـني فرض
الرعب للزوايا الكونية االخرى  حتت
عــنـوان الــبـنــاء ... وهـذا يــؤكـد كـذب
توقعات الذين وثـقوا احداث التأريخ
بانه اساس الدامـة احلضـارة لصالح
الــبــشــريــة مــؤكــدين أن االرادة الــتي
ـعـنى التـنـطـلق مـن اسـاس تـاريـخي 
احلضارة لصالح البشرية مبني على
ـلك مسـتـلزمـات ادامة قوة الـبـناء ال
القـوة والـشرعـية  ‘واالن  االنسـانـية
جتــاوزت الـعــشــرين االول من الــقـرن
الـــواحــد والـــعـــشــرين  ‘نــرى أن من
يتمسك بـقوة فرض الهـيمنة هي قوة
لـهـا كل مـسـتـلـزمـات فـرض ارادته اال
ــطــلـوب الن يــكـون جــذور الـتــاريخ ا
الوريث الشرعي الدامة البناء لصالح

البشرية .
وهذا الواقع يدل عـلى ان النظرة الى
مصـداقيـة البـناء عـلى اساس امـتداد
ـنــطـلــقه من جـذور الــتـاريخ الــقـوة ا
كذبة وان حقيقة بـناء القوة وفرضها

ـــــسـك بـــــادارة من نــــــصـــــيـب مـن 
مسـتـلزمـات لعـبـة فرض االرادة عـند
االنــعــطـافــات احلــاده ضــمن صـراع
الـــبــــشـــر عـــلى االرض  ‘واقع حـــال
البـشـريـة االن تؤكـد صـدق من سمي
بـ (اب الـــتــأريخ ) اســـتــحق نـــتــائج
مـــســيــرة الــتــاريـخ الــتي  أفــرزتــهــا
الصراعات البشرية ان نسمي بـ(ابو

أالكاذيب ) 
مـن أين تـــــأتـي نـــــظـــــرة  الـــــشك في
مـصـداقـيـة الـتـأريخ  ‘واين اخللل ‘
هل هو صـنيعـة جشع الـبشـر لفرض
ارادة بـــعــضــهـم عــلى الـــبــعض ? أم
ـــعــنى يـــاتي من الـــتــفـــســيــر االول 
ـؤرخـ وتـاثـيـر الــتـاريخ  من قـبل ا
الــذين خــدمــوا اصــحــاب الــســلــطــة
ضمن صـراع االنـسان الـذي يـسيـطر
عـــلــيـــة نــزعـــة فــرض االرادة   ‘هــو
يــفـرض ســيـطــرته و يــقـوض حــريـة
االخــرين اسـاســا لـتــسـجـيـل امـجـاد

التاريخ لنفسه ?
 يــقـول الــكـاتـب االمـريــكي الـســاخـر
(مارك توين )  ( أن الذين مع احلرية
ــطــر ضــد االثــارة  ‘هم الــذيـن مع ا
ولــيس الــرعـد )  ‘انــطالقــا من هـذه
الـــنــظــرة االنــســانـــيــة حلب الــنــاس
الــعـامـه الى احلــريـة  ‘اذا راجــعــنـا
ـوثقه جملد التاريخ ‘ سيرة ا ناجت ا
ان من سيـطر ( وال يـزال ) على سـير
ـوكب  ‘هم من الــذين مع الــرعـد و ا
الـعواصـف طريـقـا لـهيـمـنـتـهم باسم
حتــــدي الـــرعـــد ..! واثـــقـــ بـــانـــهم
عادلة يستطيعون في االخير تغير ا
: أن تشجيـعهم للرعـد صنع حريتهم
...الـيس من يــسـجل هـكــذا مـغـالـطـة

ماساوية كاذب ..?
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ارسـطــوطـالـيس أحــد أهم مـؤسـسي
الـفــلـسـفـة الــغـربـيـة يــقـول بـوضـوح
واصفـا تـراجيـديا : ( أن الـتـغيـيرمن
اجليد الى السيء هو أفضل آلن هذا
يـؤدي الى اثــارة الـشـفــعـة واخلـوف
داخل مــتــفــرج ...) وقــراءة الــتــأريخ
بـدقــة تـؤكـد ان الــقـيـاصــرة يـقـودون
سيرة الـبشرية كـما يرى ارسطو ‘ ا
الـم يــكن مـــعـــلم اســكـــنــدر االكـــبــر ?

والسالم عليكم .

قال من اللغة الكردية  { ترجمة ا
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مـنـذ عـقود خـلت والـعـراق اخـذ عـلى عـاتـقه مـسـؤوليـة حتـمل تـغـطـيـة أنـبـاء احلدث
فمـنذ حـركة ـنطـقة واالقـليم والـعالم أحـيانـاً  السـياسـية واألمـني االستـثنـائي في ا
تــمــوز والــعــســكــر  ونــشـــاطــهم االنــقالبـي في حــراك  دؤوب  إذ كــانت شــارعــة
مـشـوارهم حـركة 1958 ثم انـقالب 1963 اعـقـبه انقالب 1964 ثم 1968واخـيراً
انقالب 1970 حيث فـهم فيه العـسكـر الدرس  وسانـدهم االجنـبي الذي وجد في
ثله  فطويتصفحة االنقالبات التي تطيح  وبدأت سلسلة معتلي الـسدة خير من 
احلروب التي تـعتدي  فكانت شـارعتها اجلـاره ايران ثم الشقيـقة الكويت  والتي
كـان اجـتـيـاحهـاايـذانـاً بـزوال حـكـم ديكـتـاتـور  مـلـىء الـدنيـا وشـغـل الـنـاس بـشره
واجرامه  فوحّـد بعدوانـيته شرق وغرب  وعـدو وصديق  وقريب وبـعيد . ويـقيناً
ــسـلــسل األســوء عـلـى الـوطن  فــدبــابـات أنــاحــتالل الـعــراق ســنـة 2003 كــان ا
دن   وجنوده يوجهون نيران اسـلحتهم إليصدور اآلمن االحتالل كانت جتـوب ا
ؤقتة . وفي ـرحلة االنـتقاليـة وا  ومليارات الـبلد يُـبعثر بـها من أوكلت اليه ادارة ا
كل الــثـنـايـا ومــنـذ سـنـة 1958واخـبــار الـعـراق تــتـقـدمــنـشـرات االخـبــار وعـنـاوين
نظمات وتشاورات اصحـاب القرار من الكبار . اما عام 2022 الصحف واروقـة ا
ا سـلف  فازمة سياسية محتكمة  يقينـاً أنه ليس احسن حاالً عليالعراق واهله 
وفـراغ دستوري حـاضر  وخـيبة امل شـعبـية متـنامـية  وبطـالة مـتصاعـدة  وفقر
ـستجـد أن الغلـيان السـياسي  واالستـقطاب االمـني  واالضطراب مـتزايد  لـكنا
االقـتصـادي  والشح الـكهـربائي  وازمـة الوقـود  لم تعـد قاصـرة علـيالـوطن لكن
تعدته الى االقـليم والعـالم  فاحلرب الكـونية اجلديـدة القت باوزارهـا على العالم 
ا اكـثر من ـقـراطي  ر ـتـقدمـوالد وراح شبح خـطـرها يـتهـدد الـكبـير والـقوي وا
ـتخـلف  بـلحـاظ أن االخيـر مـفلس في قـافـلة  ال مـصالح الصـغـير والـضعـيف وا
ساس بها  والاقتصاد يخاف ركوده  وال عملة يحرص على قيمتها يخشى من ا

 وال جتارة يرتعب من كسادها  فهو جائع فقير مدين عار مكشوف ظهره . 
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ؤثرة الى زيد من القوى ا ومع تنامي اثار احلرب الروسية االوكرانية  واجنرار ا
وأنباء أتـونهـا بارادتهـا أو خارجـها  وظـهور تـباشيـر شح الطـاقة  وازمـة الغـذاء 
اجملـاعـة واضـطـراب عـمـلة هـي االقـوى  راح احلريـص من حـكـام األوطـان يـجوب
رات  ووفـرة مال يـنفقه الـبلـدان بحـثاً عن احتـياط وقـود  وخزين غـذاء  وبديل 
يوم حدوث االسـوء  والقائمون على أمر الوطن منشغلون  بانعقاد مجلس النواب
 والتصـويت على القانون  وتـغير  االصطـفافات  وانتقـال نواب من تكتل الخر 
والقادة يبـشر بعضهم بعـضا  انعقد اجمللس  ال لم يـنعقد لعدم اكـتمال النصاب
 ال اكـتمـاللنـصـاب لـكن الـتـوافق أجل االنـعـقـاد جتـاوزاً لـكـسـر االرادات . صوت
ينسحب قـصود  اجمللس على الـقانون  ال لم يصوت النسـحاب طرف مؤثر  ال ا
لكنه اخـتلى للتداول  ال انـسحب وغادر نوابه . اصـدرت احملكمة االحتاديـة العليا
زيـد من الوقتللتفـاهم  ال  اعلنت انها ستصدر نح ا حكمهـا  ال لم تصدر ه بعد 
احلـكم  ال لن تـصـدره وتـدخل الـوطن في ازمـة اال بـعـد اتـضـاح الـرؤيـا . مـجـلس
النواب مـهدد باحلل من قبالحملكـمة صرح نائب بذلك  خرج مـتخلف سياسي أيد
أن للمـحكمة االحتادية العليا حق احلل  صرح النطاق الرسمي باسم احملكمة أن
ـعـتـصـمــون الى مـجـلس الـنـواب  ال لـيـسـلـهـا دســتـوريـا صالحـيـة احلـل  دخل ا
وصـلوا  الـباحـة دون دخول الـقاعـة ال دخلوا الـصالـة الرئـيسـية ورفـعوااصـواتهم
واســمـعـوا من بـه صـمـمــوا  نـعم اســمـعــوا صـوتـهـم لـكـنـه كـان خـافـت  والـنـائب
مـشـغـول  والنـقـاش عـلى الـقـانون حـام . والـشـعب غـائب مـغيـبـتـتالقـفه االزمات 
ـضلالت . سـتجـدات  وتضـبط ايقـاع حتـركاته الـوعود ا وتـتحـكم بردود افـعالـه ا
ؤثـر ومتخذ الـقرار ومنـبيده ادارة الشـأن أن يعلم أن شعب ـتصدي وا لكن على ا
الـعراق حي وغـيـره ميت  وهـو مـتحـرك وغـيره سـاكن  صـابر مـحتـسب مـهادن 
والحـتـسـابه مدى ولـسـكـونه أجل  إذ حتـرك غـيّـر  واذا قرر لـكن لـصبـره حـدود 
فعل واذا نوى مـضى  ال تمنعه آلة عـسكرية  وال تـقيد حركته أجـهزة شرطية وال
سـتجد قـد ورّط الكبار ي ا توقفـزحفه تخديـرات موضعـية . واذا كان احلـدث العا
ية ومجاعة عا ُجـنّب واقحم غير اصحاب الشأن  وراح ينذر بحرب نووية  وجّر ا
 واضطراب نـقدي وشح وقودي  فـإن العراق لن يـكون بعـيد عن التـأثير  بل هو
ُـخـزّن  وهـشـاشـةاالمن الـغـذائي  ونـقص الـطـاقة  االكـثـر تـأثـراً  بـفـعل غـيـاب ا
واعتمـاد الريع  لـكن شأن اخلارج لن يـصرفه عن هم الـداخل  فأبن الوطن يُـفكر
وغـيره سـاه  وهو يتـحركوغـيره ساكن  وهـو يتـطلع وغيـره يراوح  لكن سـماحته
وغيرته وتـعقله ووطنـيته جتعـله يعض على اجلـرح ويصبـر على الظـلم ويتجاوز عن
فـالـشــجـاعـة أن تـتـسـامى عــمن اخـطـأ وتـنـبه مـن أغـفل وتـنـذر من ظن بك الـفـشل 

يل واسمى من كل اجلزئيات . السوء  فالوطن فوق ا
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علـى ضوء إعالنه الـنصيـحة لـنواب كـتلـته الصـدرية الـتي تشـكل الكـتلـة األكبر في
ـرتـقب. قدم ـان حتـضـيـر أنـفسـهم لالسـتـقـالـة وانتـظـار إشـهـار انسـحـابـهم ا الـبر
النواب الـصدري مؤخرا استقالتهم من مـجلس النواب باإلجماع. الصدر كان قد
ـستمر مـنذ أشهر حث جماعتـه النواب على اتـخاذ هذه اخلـطوة لكسـر احلصار ا
ـنـتـخب في أكـتـوبـر تـشـرين األول  2021لـلـحـيـلـولـة دون تـشـكـيل ـان ا عـلى الـبـر
ـقراطي الكـردستاني "حـكومة األغـلبيـة الوطنـية" مع األحزاب الـسنيـة واحلزب الد
بعد أن  االتفـاق مع احللبوسي والـبرزاني لتشـكيل ائتالف يجـمعهم للـقيام بهذه
احملاولة علـها تنجح لتـوجيه البوصلة الـسياسية باجتـاه أفضل دون محاذاة نقاط

اخلالف العالقة بينهم من أمد بعيد.
رجل الـدين الشـيعي مـقتدى الـصدر عـلى ما يـبدو اتخـذ خطـوة استـقالة  73نـائباً
مـن كتلـته (قُبلت مـباشرة من قـبل رئيس مـجلس النـواب السني مـحمد احلـلبوني)
أثر حث بعض األطراف الـداخلية واخلارجية الفاعلة على الساحة العراقية لكسر
ان وإحـراج مـجـموعـة (اإلطـار التـنـسـيقي) وبـالـتالي سـتـمـر على الـبـر احلـصـار ا
انـتظـار مـا سـتـتـخذه أطـرافه من مـواقف ومـاذا سـيـحـدث في قـابل األيام?. إذ إن
بـكرة الـتي خـرج منـها الـتـيار الـصدري بـاعـتبـاره الفـائز انـيـة ا االنـتخـابـات البـر
األكبر اقتـصرت على بـقاء احلكومـة بقيادة مـصطفى الـكاظمي لتـصريف األعمال
الـيومـيـة ولكن لم يـكن له أي الكـاظـمي مطـلق احلـرية في مـحاولـة إدارة األزمات

في الدولة الغنية بالنفط.
ـان بسبب الصراع عـلى السلطة إن انسحـاب أعضاء أقوى قوة سيـاسية من البر
في العراق ب أنـصار مقتـدى الصدر ومجـموعة اإلطار الـتنسيقـي الذين تربطهم
ـان هم أيضـا قوة سـياسـية ال يـستـهان عالقات وثـيقـة بـإيران ويـشكـلون في الـبر
ال. سيكون ذلك قطـيعة مع العادات السابقة في البالد. حتى بها لديـها النفوذ وا
ـنـاصب األكـثـر أهــمـيـة في احلـكـومـة وفـقــا لـنـظـام الـتـمـثـيل اآلن  تـخــصـيص ا
النـسبـي الديـني والعـرقي "توافـقي" يضـمن مـصالح األحـزاب (الشـيعـية والـسنـية
ـاسكة بـالسـلطة لـكن الصدر وكـتلته الـنيـابية حـتى اآلن لم ينجح في والـكردية) ا
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ـواقف من خـطـوة الـصـدر وأبـعـادهـا الـسـيـاسـية الـتي وبـغض الـنـظـر عن اآلراء وا
ينتظـر أو فيما أنها خطوة صائبـة أم ال فإن الوضع وما يجري في العراق خطير
ا سـيحدث. فـآالف العـراقي يـعانـون باإلضـافة إلى ما كن الـتكـهن  لـلغايـة وال 
حـدث ويـحـدث في الــعـديـد من اجملـاالت لـغــايـة الـيـوم من صـعــوبـات في الـتـنـفس
بـسبب الـعواصف الـرملـية غـير الـشائـعة في الـعراق من قـبل- ولكن أيـضا بـسبب
ستشفيات ـناخ أصبحت أكثر تواترا وأكثر عنفا مع قلة وسائل العالج وا تغير ا
اء والـكهرباء. ووفـقا إلدارة الهـجرة واجلنسـية  تسـجيل رسمي ما ال وشحت ا
ياه في بالد ما يقل عن  1850حالة طفل يجلس على أرض جافة... األخطر أن ا
بـ النهـرين تنـفد ويـعاني من جـفاف هـائل: لقـد قل هطول األمـطار بـدرجة كـبيرة
واستنـفدت االحتياطيات - وتتنافس الـبلدان اجملاورة تركيا وسوريا وإيران على
عنية سياسة مضللة مياه العـراق من نهري دجلة والفرات فيما تمارس اجلـهات ا
ا ة وبكافـة الوسائل  بعيـدا عن الدفاع عن حقـوق العراق بقـوة واضحة ومسـتد
فيها إجـراءات إيقاف التعـامالت االقتصادية والـسياسية والـتجارية مع هذه الدول

فورا.
إلى ذلك ال يزال موطن األيزيدي حول مدينة سنجار شمال العراق الذين هجروا
تلكـاتهم حاله حال مـوطن مسيحـيي وعرب مناطـق سهل نينوى أو فروا ونهبـوا 
واحلويجـة مشهدا من األنـقاض وعرضة للـنهب واالستـيالء- وهناك قتـال مستمر
تـمـارسـه الـعـديــد من األطـراف. يــذكـر مـرة أخــرى بـهــجـوم إرهـابــيي داعش عـام
ـواطـن الـفرار. الـيوم عـلـيهم الـفرار مـرة أخرى  .2014آنـذاك كان صـعبـا على ا
من منازلـهم على عجل: فهم ليسوا في مكان آمن وأطفالهم خائفون بسبب القتال
قاتل الدائر في كل مـكان. فيما اجليش العراقي يتحدث عن األمن ونزع سالح ا
من ميليـشيا محليـة مختلفـة ومقاتل كرد من حـزب العمال الكـردستاني سيطرت
عـلى منـاطق واسـعـة في سـنجـار مـنـذ سـنوات إال أنه غـيـر قـادر علـى بسط األمن
ـصالح الـفئـويـة واحلزبـية وتنـفيـذ الـقانـون بـسبب نـفوذ قـوى الالدولـة وتضـارب ا
ـؤسسـات الـتي يهـيـمن عـليـهـا الفـساد فـيـما الـعـديد مـن األيزيـدي وسـوء إدارة ا

سيحي والعرب الذين فروا ال يثقون باحلكومة العراقية ووعودها. وا
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ـؤهل وذوي اخلـبرة واالخـتصاص ـعادن (الـشركة الـعامـة لصـناعة االسـمدة اجلـنوبيـة) دعوة مـقدمي العـطاءات ا ١- يسـر وزارة الصـناعة وا
لتقد عطاءاتهم للعمل اخلاص ب (تأهيل كرين ١٣٠ طن)

رقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثناء الدوام الرسمي/ وعلى مقدمي العطاءات الراغب باحلصول على معلومات اضافية االتصال على هاتف الشركة  ا
قدمي العطاءات . من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الواحدة بعد الظهر حسب تـوقيت مدينة البصرة احمللي ) وكما موضحة بالتعليمات 

ـالـية اآلتـية: ـتطـلـبات ا الـيـة: على مـقـدم العـطـاء ان يقـدم أدلـة موثـوقـة تثـبت قـدرته على الـقـيام بـا طـلـوبة : (أ) الـقـدرة ا متـطـلبـات التـأهـيل ا
احلسـابات اخلتـامية مـعدل ربح آلخر ثالث سـنوات متـتاليـة مصادقـة ومدققـة من قبل محـاسب قانوني مـعتمـد. سيولـة نقديـة تعادل ٤٠ % من

مبلغ الكلفة التخميني)
ـاثـلة مـيكـانيـكـية ومـدنيـة او اعـمال بـقيـمة ٤٠% من  الـكلـفة (ب) اخلبـرة والـقدرة الـفنـيـة: على مـقدم الـعـطاء ان يـقدم دلـيالً بـأن لديه أعـمال 

اثل على حدة . التخمينية لكل عمل 
٢- بإمـكان مـقدمي الـعطـاء شراء وثـائق الـعطـاء بعـد تقـد طلب حتـريـري الى العـنوان احملـدد في ورقة بـيانـات الـعطـاء وبعـد دفع قيـمة الـبيع

ناقصة مع العطاء التجاري التخميني. للوثائق البالغة (غير قابلة للرد)  (٢٠٠٫٠٠٠) مائتان الف دينار فقط  ويرفق وصل شراء ا
بلغ التخميني للمناقصة (١٩٧٫٠٠٠٫٠٠٠) مئة وسبعة وتسعون مليون دينار عراقي. ٣-ا

٤- تقد تأمـينات اولـية بقيـمة (١٩٧٠٠٠٠) ملـيون وتسعـمائة وسـبعون الف دينـار عراقي على شـكل خطاب ضمـان او صك مصدق أو سـفتجة
ركزي العراقي.  دة (٦٠) يوما من تاريخ نفاذ العطاء عن طريق مصرف عراقي معتمد لدى البنك ا نافذة 

٥- تقدم عطاء فني و عطاء جتاري ومستمسكات بثالث ظروف منفصـلة ومغلقة وتكون الظروف مختومة بختم الشركة ومثبت عليها اسم ورقم
قدمة للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي . ناقصة واسم الشركة ا ا

ناقصة اجور نشر االعالن .  ٦- يتحمل من ترسو عليه ا
٧- يـتم تـسـليم الـعـطـاءات الى العـنـوان الـتالي (مـقـر الـشركـة الـعـامة لـصـنـاعة االسـمـدة اجلنـوبـيـة / قسم االعـالم والعالقـات الـعـامة -  شـعـبة
صادف ٢٠٢٢/٧/١٨ وفي حالـة مصادفة يوم الـغلق عطلة رسـمية يكـون الغلق في اليوم ) ا الـعالقات) لغاية نـهاية الدوام الـرسمي ليوم (االثنـ

الذي يليه.
ـثليهم تاخـرة سوف ترفض وسـيتم فتح العـطاءات بحـضور مقدمي الـعطاءات او  ٨- التقـد بالبريـد االلكتـروني (غير مسـموح) العـطاءات ا

الراغب باحلضور في مقر الشركة في يوم (الثالثاء) ٢٠٢٢/٧/١٩.
عـلومات زيد من الـتفـاصيل وا ـشار الـيها انـفا هي (مقـر الشـركة العـامة لـصناعـة االسمدة اجلـنوبـية البـصرة - خور الـزبيـر) و ٩- الـعناوين ا

Email: scf@scf.gov.iq      scf_trad@scf.gov.iq        www.scf.gov.iq     كنكم االطالع على موقع الشركة االلكتروني
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في عــام 1967 عــمـلـت مع مـكــتب االســتـشــاري الــسـويــسـري Swiss Consult في
بـغـداد عـلى مـشـروع دراسـة الـنـقل الـسريـع في بـغداد RTS وكـان من مـخـرجـات هذه
الدراسـة وتـوصيـاتهـا انـشاء الـطريـق احللـقي في بغـداد والـذي لم ينـفـذ منـذ ذلك احل
عالوة عـلى مقـترحـات اخرى مـنهـا انشـاء مـترو بـغداد في الـوقت الذي كـان عدد نـفوس

ليوني نسمة. بغداد بحدود ا
ـديـنـة الى الـيـوم وبـعـد مرور  48  عـامـا عـلى ذلك الـتـاريخ وبـعـد وصـول عـدد سـكـان ا
تـسعـة مالي نسـمة  نـعود ونحـيل نفس الـدراسة النـشاء الطـريق احللـقي الى ٥ مكاتب
استشـارية وستاخذ العملـية عددا من السن ومالي اخرى من الدوالرات ومن ثم (اذا
حـالـف احلظ بـغـداد واهــالـيـهـا) حتــال الى الـتـنــفـيـذ لــيـاخـذ ايـضــا عـددا ال بـاس به من

ترو فهو ايضا مؤجل الى ح ! . ااما مشروع ا السن
اضي راحل منذ تـسعينـات القرن ا مشروع شـارع الرشيد (االزلي) ايـضا مر بنـفس ا
… وال تمر سنـة او يتولى امانة بـغداد ام جديد تعـود نفس القضيـة الى الواجهة ويبدا
تـشـكـيل الـلجـان والـدراسـات  ويـحال الـعـمل في مـقـطع من الـشارع الى مـقـاول لـيـتولى
صـبـغ بـعض الـواجــهـات وتـبـديل بــعض االرصـفـة او عــمل صـنـاديـق خـشـبـيــة لـلـوحـات
احملالت وينظف الشارع ليال وتوخذ االفالم الدعائية ويصور السيد االم وهو متفاخر
بـاجنازه … ومن ثم يـدرك شهـرزاد الصـباح وتـبدا الفـوضى والعـربات واالزبـال والباالت

تمال الشارع !
w öŽ« „öL²Ý«

مناظر تـتكرر ومشاريع ذات مسار متشابه هدفها االستهالك االعالمي جتتر منذ عقود
دينة تنهار حضريا وبيئيا …. واطن يعاني وا وال اجناز يذكر وا

ديـنـة واعادة االعـتـبار الـيـها واحـترام سـاكـنيـهـا ووضعـها الـم يحن الـوقت النـقاذ هـذه ا
واطن التاريـخي واحلضاري والسياسي كعاصمة للعراق او على االقل كي ال يصاب ا

نطقة والعالم  … دن االخرى في ا بالغثيان عندما يقارن وضع مدينته باوضاع ا
قايـيسهـا احلضرية ـدن وبغداد دولـة  االدارة واخلطط احلضـرية هي السـر في تقدم ا
ـكن ادارتهـا كما تدار فـهي تعادل مـجموع سـكان الكـويت والبحـرين وقطـر ومالطا وال 
اليوم … فـاالدارة احلضرية ليست اكساء الشوارع او جمـع القمامة او العناية باحلدائق
ـسـكن ومـكان ـواطن في ا او صيـانـة واجـهـات. االدارة احلضـريـة حتـدد وتـنـظم حيـاة ا
الـعمل وحتدد حركته على مدى 24 ساعـة وحترص على تقد اخلدمـات التي يحتاجها

بكفاءة كما حتدد مستقبل اوالده واحفاده.
هذه هي االدارة احلضرية يا سادتي ويا لها من مسؤولية …

{ معمار/مخطط مدن
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ـبيـة نـتائج مـتمـيـزة في بطـولـة إيران الـدولـية. وقـال األمـ العـام لـلجـنة ـنتـخب الـوطني لـلـسبـاحـة البـارا حـقق العبـو ا
شارك حالـياً في بطولة إيران الدولية حققوا عدداً من اإلجنازات نتخب العراقي ا بية أحـمد العاني إن العبي ا البارا
تحققـة للمنتخب إثر اجلـهود االستثنائية تميز. وأشار العـاني الى أن النتائج ا لونة بعد الظهـور ا ـتمثلة باألوسمـة ا ا
ـعسكرات التحضيرية للبـطولة ومتابعة تدريبات الالعب تميز من خالل توفير ا ثابر وا التي قدمها احتاد السبـاحة ا
. وأكـد الـعـاني عـلى أن الـنـتـائج كـانت مـصطـفى هـاشم  100 ظـهـر فـضـة وحـمـزة عـمـاد  100 ظـهـر بـرونز ـدربـ وا
وحـس قاسم 100 صـدر فـضة وفـالح ناهض  400 حـرة ذهب وفالح نـاهض  50 حرة ذهـب ومصـطـفى عـماد 50

حرة فضية.
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دخـل نـادي الــشـرطــة الــريـاضي في
مـفــاوضـات جـادة ورسـمـيـة مع جنم
فـريق كـرة السـلـة بـنادي الـنـفط علي
مؤيد. وقال مصدر في نادي الشرطة
في تـصريح صـحـفي إن الالعب علي
مـؤيـد اقـتـرب من تــرك فـريـقه الـنـفط
واالنتقال لفريق الشرطة لتمثيله في
ـمـتاز مـنـافـسات دوري كـرة الـسـلة ا
ــــقـــــبل.  وبــــ أن نــــادي ــــوسم ا ا
الــشـرطـة دخل في مــفـاوضـات جـادة
مع الـالعب وقـدم له راتــبــاً أعـلى من

الــذي يــتــقــاضــاه في الــنــفط حــيث
ـنـافـسة يـسـعى لـتـعـزيـز صـفـوفه وا

متاز.  بقوة على لقب الدوري ا
ÍuKÝ Í—Ëœ

يذكر أن نادي الشـرطة احتل وصافة
متاز خلف ترتيب الدوري السلوي ا
ـتـصـدر الـنـفط. وعـلى صـعـيـد اخر ا
كــشـفت تـقـاريــر إعالمـيـة أن االحتـاد
اإلفـريـقـي لـكـرة القـدم الـكـاف يـتـجه
لسـحب حق استـضافة نـسخـة العام
لــــكـــأس األ اإلفـــريـــقـــيـــة من 2025
غــيــنــيــا. ويــأتي ذلك بــســبـب تــأخـر

حتـضــيـرات غــيـنــيـا في االســتـعـداد
لــلــعــرس الــقــاري وبطء الــعــمل في
العب الـرياضيـة. ووفقا لذات بناء ا
ـــوقـع فــقـــد زار وفـــد مـن الـــكــاف ا
ـنـصـرم وأكـد أن غـيـنـيـا األسـبـوع ا
الدولـة ال تزال بـطيـئة في االسـتعداد
لــلـــبــطـــولــة الـــقــاريـــة رغم مــرور 5
ســـــنـــــوات عـــــلـى مـــــنـــــحـــــهـــــا حق
ـرتقب أن يجتمع االستضافة. ومن ا
ــكـتب الــتــنـفــيــذي لــالــكـاف خالل ا
ـقـبـلـة لـدراسـة تـقـريـر وفده األيـام ا
إلى غـيـنـيـا وتـرجح أغـلب الـتـقـارير

أن يتم سحب االستضافة من غينيا
أو دخــول دولـة مـجـاورة فـي تـنـظـيم
مـشـتــرك مع غـيـنـيــا. وتـشـيـر بـعض
التقـارير إلى أن موريـتانيـا قد تكون
ــرشـحــة الســتــضــافـة أبــرز الــدول ا
البطولـة في حال سحبهـا من غينيا
وذلك بعدما انفصـلت عنها السنغال
بـشأن اسـتضـافة نـسخـة العام 2027
من الـبـطولـة الـقاريـة. جتـدر اإلشارة
إلى أن نـهـائيـات نـسخـة الـعام 2023
من بـطولـة كأس أ إفـريقـيا سـتقام

d…∫ اجتماع االحتاد االفريقي بكرة القدمفي كوت ديفوار.

W½U _«Ë W U u « nD ð W¹u'«

◊u³N « WIDM  s  »dNð

الـــكـــهـــربــاء وســـيـــكـــون امــام أصـــعب
اختبارين باستقباله للشرطة واخلروج

للزوراء.
¡UÐdNJ « “u  

وقاد مهـم سليم الـكهرباء لـلفوز على
نــوروز بـــهــدف لـــيــســتـــمــر في اجــواء
ـنـافـسـة 50واحلـضـور اجلـيـد بـفـضل ا
قوة االداء ونوعية النتائج بعدما حجز
مكانه في نصف نهائي الكأس ومرشح
ســاخـن لالنــتــقـــال الى الــنـــهــائي مــرة
اخـــرى النه افـــضل مـن زاخــو فـي هــذه
ـوقع الـنـجـف امام الـفـتـرة ويـتـربص 
مـبـارات مـنـاسبـ في مـواجهـةالـكرخ
واخلروج لـلمـينـاء فيـما اسـتمـر نوروز

متجـاوزا الفترة الـعصيبـة في التواجد
في مـنـطـقـة اخلـطـر ولـو مـؤقت قـبل ان
يـــعــمق جـــراح الــصـــنــاعـــة الــذي عــاد
ـرشح للنـزول بفارق مبـاشرة للـموقع ا
نــقــطـــة والزال االمــانـــة يــواجه حتــدي
الـبـقـاء ويـتــعـ عـلـيه الــتـعـامل بـحـذر
شــديـد مع اخـر مـبـاراتــ كـونـهـمـا من
يقرر مصيـره عندما يستـقبل الديوانية
كمـا تنـتظره مـباراة صعـبة في اخـتتام
واجهة الطالب فيما تلقى نافسات  ا
الـنـجف اخلسـارة احلـاديـة عـشرة ومن
دون فـوز مـنـذ خـمـسـة ادوار وقـد يـفـقد
مـوقـعه الـسابع  53اذا مـا اسـتـمر عـلى
هـــذه احلـــال وسط اطـــمـــاع اجملـــتـــهــد

ـتـدنـيـة حـسـابـات شـهـد بـعـدمـاخـسر ا
الـفـريق عشـر نـقـاط في االدوار االربـعة
االخــيـرة بــخــســارتــ وتــعـادلــ رغم
حــاجـتـه لـلــنــقــاط قـبـل ان يـتــراجع في
ــوقع ــنــافــسـة عــلـى الـوصــافــة في ا ا
الــثـالث 63عــلى بــعــد خــمس نــقـاط من
اجلــويـة 68 الــذي يــنــتــظــر مــو اجــهـة
صــعـــبــة امــام الـــغــر الــزوراء الــدور

القادم فيما يضيف الوسط الصناعة.
WFłu  WÐd{

وتــلــقى الـطـالب ضـربــة مـوجــعـة امس
االول فـي الـتــراجع لــلـمــوقع الــثـالث67
بـعدخـرجـوهم بتـعـادل بطـعم اخلـسارة
أمـام الـكـرخ لـيخـسـروا الـوصـافـة التي
اســتــمــروا فــيـــهــا مــدة قــبل ان تــذهب
للغر اجلويـة وقد اليعودا لها في ظل
رون فـيها وإهدار أزمة النـتائج التي 
ـنـافـسة اغـلى الـنـقـاط بـاقـسى اوقـات ا
ـني وسط تـوتــر جـمـهـوره الـذي كـان 
الـنـفس في ان يـسـتعـيـدالـفـريق توازنه
بعد تعادل وخسارة نوروز واخلروج
بـنــتـيـجــة الـفــوز لـتـجــعـلـهم يــشـعـرون
بالـسعادة قـبل الدخول في وضع مـعقد
ــكن ـــوسم بـــدون شيء وال وانـــهــاء ا
الـــبـــحث عـن اعــذار وخـــشـــيـــة تـــكــرار
ـواسم الــفـاشــلـة في وقت سـيــنـاريــو ا
ـقــبـولـة لـدعم واصـل الـكـرخ نـتــائـجه ا
وقع بـعدما مهـمة الـدفاع والـبقـاء في ا
رفع رصـيـده الى 40 واسـتـعـادة مـكـانه
الــثـالث عـشـر الـذي تــواجـد به الـقـاسم
اربع سـاعــات والــفـريق بــأكــمـله يــبـدو
بــوقت جـيــد امــام رغــبـة الــبــقــاء الـتي
ـوسم عــلى الـشـرطـة مـا بــدأهـا بـفـوز ا
ابقى الطريق سالكة لليوم بعد الهروب
من مـنطـقـة الهـبوط لـكـنه لم يؤمن بـعد
الـبقـاء وسط ارتـفـاع حدة الـصـراع ب

اخلمسة االخيرة.
W½U ô« “u

وتنفس االمانة الصـعداء بفوزه الثم
عـلـى الـنــجف بـهــدفــ لـواحــد بـعــدمـا
ـــهـــمـــة عـــلـى أكـــمل وجه وفي انـــهى ا
الـــوقت احملــــدد ورفع رصــــيـــده الى38
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خطف فريق اجلوية مركز الوصافة من
الـطالب بعـد فـوزه الغـالي عـلى الوسط
بـثالثـة اهـداف لـواحـد ضـمن مـبـاريـات
الدور 36امس االول وتقدم الفريق الول
ـسـانـدة الـكـرخ ـذكـور  مـرة لـلـمـركـز ا
بــتـــعـــادله مع الـــطالب وبــفـــوزه الــذي
حتقق عن طـريق  عالء عـباس د 26قبل
ان يضيف نـفسى االعب هدف الـتقدم د

وحسم ابراهيم بايش االمور في57
الـــوقت الـــبــديل د 96 مــســـتـــفــيـــدا من
االخــطــاء الــتي وقع فــيــهــا الــضــيـوف
وترجـمتهـا الى اهداف ليـخرج بنـتيجة
زادت من أمـاله في الـبـقـاء واالسـتـمرار
وسم في ـركز اجلـديد حـتى نهـاية ا با
ظـل تــراجـع الــطـالب والــوسـط قــبل ان
ـطـلـوب يــسـتـعــيـد تـوازنه في الــوقت ا
مـتــجــاوزا نـكــسـة الــكــاس ومـصــاحلـة
ـركز جـمهـوره بالـنتـيجـة واستـهداف ا
ـتـعـثـر ــوسم ا ـداواة جـراح ا الــثـاني 
بـــعـــد اإلقـــصـــاء من لـــقـــبي الـــكــاس و
الـدوري جراء عـدم االسـتقـرار والـتغـير
ستـمر للـمدرب والـلعب حتت ضغط ا
جمـهوره و النـتائج قـبل ان يجـد نفسه
وسط الصراع امام اخـر ثالث مباريات
يــسـعى لـلـحـصـول عـلى كـامل نـقـاطـهـا
للخـروج بثاني افـضل موقع في ترتيب
الدوري اذا ماسارت االمـور بشكل جيد
عـندمـا يـواجه الزوراء الـدور الـقادم ثم
ــوسم مع الــصــنــاعــة. ومن اخــتــتــام ا
جـانـبه قـدم الـوسط اداء مـقـنع الى حـد
مــا بـعــدمــا جلـا لــلــهـجــوم في الــشـوط
الـثاني وقـلص الفـارق عن طـريق مهـند
رحـيم واقـترب مـن ادراك التـعـادل لـكنه
ــتـــكــررة الــتي لم يـــســتــغل الـــفــرص ا
تصـدى لـها احلـارس محـمد كـر الذي
اسـتمـر يقـدم مـردودا واضحـا وهو من
أمن الــنـتــيــجـة لــفـريــقه الــذي اسـتــمـر
ــثـيـرة يـعـاني تــكـرار اخـطــاء الـدفـاع ا
الـتي كـلــفـته الـكــثـيـر من نــزف الـنـقـاط
ــر الــوسط في فــتـرة انــكــمـاش  في و
مـــلــعــبـه وخــارجــة واربـــكت الــنـــتــائج

في مــوقـعه الــتـاسع  48مــسـتـفــيـدا من
ســقــوط الـغــر زاخــو امـام الــقـاسم و

عقدة.  ابتعد عن احلسابات ا
وانــعش الــقــاسم امــاله بــتــفــوقه عــلى
زاخـو بـهـدفـ لـواحـد لـيـتـقـدم لـلـمـركز
الرابع عشـر برصيد40 نقطـة لكنه لالن
ـتـلـك فـرصـة الــبـقــاء الـذي حتـدده لـم 
نـتـيـجـتي اخـر مـواجـهـتـ وعـلـيـه بذل
اجلـهود عـنـدما يـخرج لـلـنفط ويـضيف
الـوسـط  فـيـمـا جتـمـد رصـيـد زاخـو 45
ومــواصـلــة نــتــائـجه غــيــر االيـجــابــيـة
ويــشـــعــر بــالـــضــعف فـي اخــطــر ايــام
الـدوري وفشل في حتـقـيق الـفوز خالل

سبعة ادوار الزمته التراجع عاشرا.
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بالـرغم من صدور قـانون االحتـراف الريـاضي العـراقي منذ
سنوات طـويلة لـكن ال يوجد اثـر له على السـاحة القـانونية و
ـهـنـيـة وال الـفـنـية وال أي انـعـكـاس وطـنـي سـواء مـا كان ال ا
يـشكل جـزء من تـطـبيـقـات فـلسـفـة الدولـة او كـمـلف رياضي
توقعة على الشارع العام حياتي مـهم يتناسب بانعكاساته ا

او كجزء من ثقافة عامة..
شـرع او اجلهات التنفـيذية او الرقابية شكـلة ال حتصر با ا
وال اإلعالميـة.. فالكل مـكبل في ظل واقع فـرض عليه بـالقوة
االجـنــداتـيـة ان يـكـون هـكـذا.. لـكـن ذلك ال يـخـلي مـسـؤولـيـة
لـكون نـاصيـة القـرار والـقدرة عـلى التـحريك ن  اجلـميـع 
ــكن فــيه ان نـؤسس بــالـقــدر الـذي يــتــنـاسب مـع الـواقع و

لقاعدة احترافية كاقل تقدير..
احلـديث تـشعب وتـنـوع وتعـدد عن دوري احملتـرفـ كخـطوة
اولى عــلى صــعـيــد اصالح األنـديــة واالحـتــراف في مـعــنـاه
ال ـال.. وهـذا ا الـعـام الـذي يدرج حتت عـنـوان : صـناعـة ا
ليس مادي بـحت بقدر ما هو ذو ابعاد متعددة منها رياضية
فـنــيـة بـحـتـة وأخـرى صـحـيـة وبـيـئـويـة واجـتـمـاعـيـة وثـقـافـيـة
ــا يـنــبــغي ان نـدركـه قـبل شــبـابــيــة.. وغـيــر ذلك الــكــثـيــر 
اخلـوض فـيه.. فـدوري احملـترفـ يـجب ان ال يـحـصـر بـعدد
ـقــومــات : يــعــتــقــد الـبــعض ان األنــديــة ومن تــمـتــلـك تـلـك ا
ـكن ـقـومــات تـعـني  –مـلــعب ومــال حـكــومي او أي بـنــد  ا
تـمريـره حتت يـافـطـة الـتـراخـيص االسـيـويـة -. واحلـقـيـقة ال
حتــصــر هــنــا.. بل يــجب ان نــفــكـر الـف مـرة فـي مـردودات
كن دوري احملترف كـمنظومة أخالقية تنظيمية فنية مهنية 
ان تــكــون طــفـرة نــوعــيــة في مع وعــالم كــرة الـقــدم لــلــحـاق
ي والعربي الذي سبقنا كـثيرا لدرجة اصبحنا ركب الـعا با
.. ال نستـطيع حتقيق أي انتـصار قاري او إقليمي لـلمتقدم
فـضـال عن فـشـلـنـا واحـباطـنـا فـي تـصـدير أي مـن مـواهـبـنا
تـطورة كما الكثـيرة كالعبـ محتـرف الى دوريات الـعالم ا
يـحـدث لـدول الـشـمـال االفريـقـي العـربـي وغـيرهـا مـن الدول

. عروفة في صناعة الالعب ا
ذلـك يـفـرض عـلـيـنـا الـتـأكــد من نـقـاط عـدة قـبل اخلـوض في
ـباريات وغير ـشتركة وكم ا دوري احملتـرف وعدد األندية ا
ذلك من أمور تنـظيمية تعد بسـيطة جدا.. والعراق قادر على
تـنـظــيـمـهـا وفــقـا لـوجـود عــشـرة مالعب جـاهــزة الحـتـضـان
ـباريـات : البـصرة والـفيـحـاء والشـعب واحلبـيبـية والـنجف ا
وكــربـالء ومــيــســـان واربــيـل وزاخــو والـــزوراء... مع بــعض
التعـديالت والتحـسينـات البسـيطة.. كـذلك لدينـا اندية قادرة
ان تـضع رصــيــد بـنــكي وتـقــد حــسـابــات وتـطــبــيق اغـلب

متطلباتها الروتينية..
ـشـكـلـة ال تـكـمن فـي االحـتـراف بـحـد ذاته.. بل في جـوهـر ا
عـنى ماذا نريد القضـية وحصرا في الـعقلـية االحترافـية.. 

من دوري احملترف :-
ـال وال  1- يـجب ان تـشـارك األنـديـة الــتي جتـيـد صـنـاعـة ا

ال العام.. تعتمد على ا
ان األنديـة ووعيـها وقدرتـها على االحـتراف باعـتباره  2- ا

صناعة وفن وقدرة تسويقية فعالة.
 3- مردوداته الـوطنـية الـتي بجب ان تـؤدي جزء من فـلسـفة
الــدولــة فـي الــصــحــة اجملــتــمـــعــيــة والــتــرفـــيه االجــتــمــاعي

واحلضارة البيئية.
 4- االحتـراف كـثـقـافـة مجـتـمـعـية عـامـة ومـا تـعـنيه من أداة

ة.. كن االستغناء عنها في عصر العو ناعمة ال 
ـا ينـقصـنا في الـوعي االحتـرافي.. فهل  غـير ذلك الـكثـير 
نــــــحن قـــــادرون عـــــلـى ادراك الـــــعـــــلـــــة
ومعـاجلتها ولو بصورة جزئية فضال
ــضي في تـطــبـيق بـراجــمـهـا عن ا
ــســتــقــبــلـــيــة.. ال كــمــلف كــروي ا
فـحــسب... بل كـمـفــهـوم تـعـد احـد
اهم مــفــرداته الــيــومـيــة ومــتــنــفـسه

عنوي والنفسي هي كرة القدم.. ا
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ـبـيـة تـنـفــيـذاً لـتـوجــيـهـات رئـيـس الـلـجـنــة االو
الـوطنية الكـاب رعد حمـودي للرفع من كفاءة
الـــعـــامـــلــ فـي مــقـــر الـــلــجـــنـــة واالحتــادات
ــركــزيــة وفق مــعــايــيــر اجلـودة الــريـاضــيــة ا
الـشامـلة مـشيـرا الى اقامـة دورات تطـويرية و
ــؤســسـاتي تـدريــبــيــة مـخــتــلــفـة في الــعــمل ا
الـرياضي خالل الفترة القادمة. و في السياق
ـركــزي لـلــمـواي ذاته اشــاد رئـيس االحتــاد ا
تـاي مــصــطـفى جــبـار عــلك بــبـرنــامج الـدورة
الـتـطـويـرية و تـأثـيـرهـا اإليـجـابي الـكـبـيـر على
ـالي و االداري للـمؤسـسات مـستـوى العـمل ا

الرياضية.

ــا يـقـدم اعــلى درجـات اخلـدمـة واالداريـة و 
ؤسـسـات التي لـها الـوظيـفـية لألشـخـاص و ا
عالقـة مـبـاشـرة مـعـهـا  فـيـمـا تـنـاولت الـفـترة
ــســائـــيــة نــظــام اجلــودة  ISO  و مــعـــايــيــر ا
الـوصف الوظـيـفي  حاضـرت فيـها االسـتاذة
فـضـيلـة مـجـيد يـاسـ و التـي أوضحت فـيـها
مـعايير اجلودة الدولـية و حتديداً معيار 9001
ـوظف ـعـايـيـر اخـتـيـار ا فـضالً عن تـطـرقــهـا 
ــا يــضـمن ــنـاسب و أهــمــيــة تـطــور أداءه  ا
يزا للمؤسسة.من جهته أوضح تـقد أداءا 
ـبـيـة الـوطـنـيـة احـمد ـالي لـلـجـنة االو األمـ ا
صــبـري ان اقــامــة الــدورة الـتــطــويــريــة تـأتي
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بـية الـوطنيـة لليـوم الثاني تـواصل اللجـنة االو
عـلى التـوالي تنـفيـذ برنـامج الدورة الـتطـويرية
لـلمالكـات االدارية لالحتـادات و التي تـنظـمها
ــثـلـ عن في اربــيل  فـضالً عن مــشـاركـة 
ـؤســسـات احلـكــومـيـة عـددٍ مِـن الـوزارات و ا
وبـواقع فترت تـدريبيتـ صباحيـة و مسائية.
هـارات االدارية وتـناولت الـفـترة الـصبـاحيـة ا
في االحتــادات الــريــاضــيــة  حــاضــر فــيــهــا
ساعد الدكتور محمد قصي محمد االسـتاذ ا
وظف  و الـذي أكد على أهمية تطوير عمل ا
ـالـيـة ـؤسـسـات الــريـاضـيـة بـاجلـوانب ا في ا

u“∫ القوة اجلوية حتصد الفوز امام نفط الوسط بثالثية  

بية Ëœ—…∫ جانب من الدورة التطويرية التي اقامتها االو

ÊU e « ≠œ«bGÐ

أصـــدر االحتــــاد الـــعــــراقي لـــلــــكـــرة
ـهـمة الـطائـرة حـزمـة من القـرارات ا
ــقـبــلــة. جــاء ذلك خالل لــلــمــرحــلــة ا
االجتـمـاع الذي عـقـد في مقـر االحتاد
بـقـاعـة الــشـعب في بـغـداد بـحـضـور
رئــيس االحتــاد والــنـائــبــ وجــمـيع
األعضاء. وقال جميل العبادي رئيس
االحتـاد الـعـراقي لـلـكـرة الـطائـرة في
ـكـتب اإلعالمي تـصـريـحـات نـقـلـهـا ا
قـبل موعدا االحتاد حدد  15 تمـوز ا
النـــطالق تــصــفـــيــات دوري الــدرجــة
األولى في احملــافـظــات ويـوم  24من
ناطق. الشهر نفسه النطالق بطولة ا
وأضـــاف الــعــبـــادي حــددنــا يــوم 30
حـــزيـــران اجلــاري مـــوعـــدا النــطالق
بــطـولـة الــعـراق لــلـكـرة الــشـاطــئـيـة
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وجه مـحـافظ ذي قـار مـحـمـد هـادي الـغـزي بـاقـامـة مـعـسـكـر
تــدريــبي لــفــريق شــبــاب نــادي الــنــاصــريــة يــقــام في اقــلــيم
ـقـبـلـة في الـدوري ــبـاريـاته احلـاسـمــة ا كـردسـتــان تـمـهـيـدا 
ـمـتـاز الـذي سـيـقـام في الـسـلـيـمـانـيـة ـؤهل لـدوري الـكـرة ا ا
ـشاركـة ستة فـرق و.جاء ذلك خالل حضـور احملافظ وحدة
تـدريبية لـلفريق مؤكـدا في حديث مع الكادر الـفني والالعب
دعـمه الكـامل الفريق والـنادي وموجـها بـارساله الى معـسكر
ــبـاريــات احلـسم تــدريـبي في اقــلـيـم كـردسـتــان اسـتــعـدادا 
قرر اقامـتها الحقـا في السليـمانية متـاز وا ـؤهلة للـدوري ا ا
وكـان شباب الناصـرية قد وصل الى الدور التـأهيلي للدوري
ـمتاز بـعد تصـدره منافـسات اجملمـوعة االولى ضمن دوري ا
الـدرجـة االولى الـتي ضـمت الى جـانب فـرق شـبـاب الـبـحري
ـصافي و ميسان سوق الشـيوخ.وفي سياق منفصل حقق وا
فـريق شـركـة نـفط ذي قار فـوزا مـهـمـا على مـنـتـخب شـركات
اجلـزائر  11 هـدف مقابـل هدف في بطـولة الشـركات العـربية
ـقـامة حـالـيا في بـورسـعيـد في الـقاهـرة وهـو الفـوز الـثاني ا

ذكورة. للفريق في البطولة ا
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السـعوديـة بـعد مـعسـكري الـديوانـية
وأربـيل. وختـم العـبـادي االحتـاد قرر
قـبل قبل إقامـة االنـتخـابات فـي آب ا
مـــوعــدهـــا احملــدد في تـــشــرين األول
لتزامنـها مع انطالق مـنافسات 2022
ـقبل كـمـا تـصادف مـتـاز ا الـدوري ا
ــنـــتــخـــبــات هــذه الـــفــتـــرة دخـــول ا

العراقية في مشاركات خارجية.

لنـفـسح اجملال ألكـثـر عدد من األنـدية
ـشـاركـة. وأوضح غـالـبـيـة األنـدية بـا
ـشـاركـة لـكـنهـم لم يـرسـلوا أعـلـنـوا ا
خطـابـات رسمـية لـتـأكيـد ذلك. وتابع
منتخب العراق للشباب سيسافر إلى
ـقـبل خلـوض إيـران مــطـلع الـشـهــر ا
مـعـسكـر تـدريـبي اسـتعـدادا لـبـطـولة
غــــرب آســـــيــــا الــــتـي ســــتـــــقــــام في

 ∫Í—Ëœ

احدى مواجهات
دوري كرة
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عالء مجيد يتوسط فرقة سومريات
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ان الـطـفل الـعـراقي برقـيـة مـستـعـجـلة وجه بـر
الى وكـيل وزارة الـعـمل والـشـؤون االجتـمـاعـية
عـبـير اجلـلـبي بـشـأن ضرورة مـشـاركـة أطـفال
الــعـراق في اجلـلـسـة الـرابــعـة (اخلـتـامـيـة) من
ـان الـعـربي لـلطـفل  وذلك الـدورة الثـانـيـة لـلـبـر
بــسـبب خــطــاب مـوجه إلـى الـشــارقـة (اعــتـذار
ـــشــاركـــة) من جـــهــة في وزارة الــعـــراق عن ا
ــان الــعـــمل قــامت بـــارســال كــتــاب الـى الــبــر
ـشـاركة الـعـربي للـطـفل بـاعـتذار الـعـراق عن ا
ان بسـبب االمتحـانات. وقـال األم الـعام لـبر
الـــطــــفل الــــعــــراقي االديب مــــحــــمـــد رشــــيـــد
لـ(لزمـان)امس ان (مشاركـة العراق في الدورة
ـان الـعـربي لـلـطـفل كـونه عـضـوا الـثـانـيـة لـلـبـر
مؤسسا ومشاركا تعتبر خطوة مثمرة و نصرا
ر لـلطـفـولة في ظل الـتـحديـات الصـعـبة الـتي 
بـها وأن مـشاركتـنا تعـتبـر إجنازا ثقـافيا مـهما
للـعراق وللـطفل العـراقي وان القانـون الداخلي
ـان يـسـمح بـتـرشـيح  4 أطـفـال بـدالء من لـلـبـر
أجـل ضمـان مـشـاركة الـعـراق في هـذا احملفل
ـهم السـيـمـا أن األطـفـال اإلصالء لم الـعـربي ا
يـسـافروا وال مـرة لـلـشـارقة حلـضـور جـلـسات
ان العربي للطفل بسبب جائحة كورونا). البر
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ــطــرب فــضل شــاكــر أغــنــيــة جــديـدة  أطــلق ا
بعـنوان (خلينا نعيش) وهي من كلمات وأحلان
سـلـيم أبـو جـودة وتـوزيع عـلي أبـاظـة  ومـكس
ومــاســـتــر خــالــد ســـنــد  وإشــراف عــام ايــاد
الــنــقــيب .ولــقــيت األغــنــيــة اجلــديــدة إعــجــاب
كــثـــيـــرين بـــعـــد اإلعالن عـــنـــهــا عـــبـــر كـــافــة
وحتـمل كـلـمات الـصفـحـات الـرسمـيـة لـشـاكر 
األغـنيـة طابـعا عـاطـفيـا ورومانـسيـا باإلضـافة
زاوجـة ب جمال الكلمة وعذوبة الصوت إلى ا
واألحلان  وتقـول كلماتها الـتي جاءت باللهجة
الـلبـنـانيـة (يال ع قـلبي تـعـا ضحـكه مـني طلـعا
خليـنا نعيـش ننسا روحي فيي رجـعا ..برتـاح 
حتكي شوار  إلي صار ..خـلينا نعيش نكفي ا
بــــــعــــــيـــــــد وبــــــســــــمــــــعـك .. غــــــايـب عــــــني و
إرجـعـلـي وخـلـيــني مـعـك .. مـرتـاح). بــقـشـعـك
واطـــلق شــاكــر مـــؤخــرا ( مــيـــني ألــبــوم) ضم
صرية واللـبنانية واخلـليجية اغنيات بـاللهجـة ا
وهي: بــــجــــامل نــــاس  و تــــوقــــعـــنـي ودمــــعـــة
وعزالـغياب  و ابعـد خالص  ليحـصد الـ(ميني
ألبوم) اعـجاب اجلمهور العـربي محققا مالي

شاهدات. ا
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ـنـصب رئيس االحتـاد العـام لالدباء الـناقـد العـراقي أختـير 
بـعـد فـوزه في انـتـخـابـات يـوم اجلـمـعـة والـكـتـاب الـعـراقــيـ

اضية. ا
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رسام الكـاريكاتير الـعراقي تضيفه
قنـاة (الشرقـية) مسـاء اليوم االحد
ضــمن بـرنــامج (اطــراف احلـديث)
الذي يـعده ويقـدمه االعالمي مجيد
الــــســـامــــرائي ويــــخــــرجه حــــيـــدر

االنصاري.
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ـصـريـة شـاركت بـفـعـالـيـات مـؤتـمـر نابـولي وزيـرة الـثـقـافـة ا
نطقة االورومتوسطية  –االجتماع األول لوزراء الثـقافة في ا
لوزراء الـثـقـافـة لـلشـراكـة بـ االحتـاد األوروبي واجلـنوب -

اضي في ايطاليا. نعقد يومي اخلميس واجلمعة ا وا
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الـية العـراقي  أجنز مـركز الـرافدين للـحوار تـرجمة وزيـر ا
ـعـنون (فـيـصل األول-مـلك الـعراق) وطـبـاعـة ونـشر كـتـابه ا
وترجمه الى العربية سيمون الصادر من مطـبعة جامعة ييل 
أكـرم العـبّـاس وغيث يـوسف مـحـفوظ وراجـعه رئـيس قسم

البحث والتطوير مقدام عبد احلسن الفياض.
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ـركـز الـقومي لـلـتـرجمـة اخلـميس ـصريـة يـناقش ا الـكاتـبـة ا
ـرأة النـاهـضة) كـتـابهـا (وكـشفت ـقـبل ضمن إحـتـفالـيـة (ا ا
وجـهها :حـياة هدى شـعراوي أول ناشـطة نسـائية مـصرية )
الـذي هـو من تـألـيـفـهـا وتـرجـمـة نـشـوى األزهـري  مـراجـعة

وتقد طارق النعمان.
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الـقــيــاديــة في االحتــاد الـوطــني الــكــردسـتــاني شــاركت في
لتـقى االقليـمي السادس لـلمراة الـعربية  2022 الذي اقيم ا
ـراة الـعـربـيـة الـتـابع جلـامـعـة في دبي بـتـنـظـيم من مـجـلس ا

الدول العربية.
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كـتـبـة الوطـنـيـة بعـمـان األربـعاء الـكـاتـبة االردنـيـة ضـيفـتـهـا ا
اضي للـحديث عن مجموعتها القصصية (شادي) وشارك ا
ي عــمــاد الــضــمـور بــاحلــديث عن الــروايــة كل مـن االكــاد

والباحث رمضان الرواشدة.
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ي الـعــراقي ضــيـفه امس الــســبت مـنــتـدى مــجـلس االكــاد
الـدكــتـورة أمـال كــاشف الـغــطـاء في بــغـداد بــنـدوة بــعـنـوان

(جدلية الصراع ب الفرد واجملتمع والدولة في العراق).
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ـايسـتـرو النـمسـاوي فـرانز لـيتـشاور ا
ومــنـــذ هــذا الــتــاريخ يـــســهم في إثــراء
ـوسـيـقـيـة في مـصـر من خالل احلـيـاة ا
وسـيقيـ فى العالم استـضافة اشـهر ا
ـوسيـقي وأيضـا يعـمل على تـشجيع ا
ــؤلـــفـــ والــعـــازفــ ــصـــريـــ من ا ا
والقـادة فى االعالن عن انفـسهم  وعلى
مــدار تـــاريــخـه جنح فى ضم مـــؤلــفــات
يـة الى ريبـرتـواره الفـنى  كمـا نظم عـا
درب دولي  العديد من ورش العمل 
هـذا الى جـانب جـوالت فـنـيـة فـي ارجاء

العالم.
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قدم أوركـسـتـرا الـقـاهـرة الـسـيـمـفوني
ايـستـرو أحمد السـبت حفال بـقيـادة ا
الصـعيـدى ومشاركـة عازف الـفيولـينة
ـسرح الكـبير . ياسـر الصيـرفى على ا
تضمن البرنامج مختارات من االعمال
ـيـة منـهـا تنـويـعات الكالسـيـكيـة الـعا
عــــلى مـــؤلــــفـــات هـــايــــدن لـــبـــرامـــز 
كـونـشيـرتـو الـڤـيـولـيـنـة واالوركـسـترا
لـبارتوك  الـسيـمفونـية الـثانيـة لسان
سـانس.  يـذكـر أن أوركسـتـرا الـقـاهرة
السـيمفـوني تأسس عام  1959على يد
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من حـضــارة ألخـرى عـبـر الــثـقـافـات
الــفــكــريــة اخملــتــلــفــة لــذا صــار من
الطبـيعي أن تـرى تدخال مـا ب تلك
األسـاطـيـر وهـو مـا أرجعـه البـعض
لــنـشـأة اجلــنس الــبـشـري فـي مـكـان
واحــــــد إلـى أن تــــــفــــــرق ورحـل مع
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صـدرت حــديـثًــا عن اجملــلس األعـلى
لـلــثـقـافـة  ضــمن سـلـســلـة الـكـتـاب
ـــركـــزيــة األول الـــتـــابـــعـــة لـإلدارة ا
لـلـشـعب والـلـجـان الـثـقـافـيـة دراسة
جـديـدة بـعنـوان (سـيـنـمـا األسـاطـير
واحلكايات) للكاتبة عزة فايز أحمد.
وترصد الدراسة ما أنتجته السينما
صرية من أفالم أساسها األساطير ا
وحـــكــايـــات ألف لــيـــلــة ولـــيــلــة وال
يـــــتـــــنـــــاول مــــــســـــتـــــوى األفالم أو
جــمــالــيــاتــهـــا أو تــقــنــيــات الــلــغــة
الــســيــنـمــائــيـة خملــرجــيـهــا ولــكـنه
يعرض كل أسطورة والعوالم الثرية
بـهـا لـتـصـبح مـصـدرًا ال نـهـائـيًّـا من
صرية األعمال الفنية في السينما ا
حــيث انــتـقــلت األســاطــيـر مـن جـيل
آلخــر فــاخــتــلـفت طــريــقــة ســردهـا
فـــمـــنــــهـــا مـــا  ســــرده عن طـــريق
ـروية شفهيا الشعراء أو الروايات ا
أو بالتدوين فانتـقلت تلك األساطير
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ــطـربـة الـلــبـنـانـيـة إلــيـسـا أللـبــومـهـا اجلـديـدة روَّجت ا
بـطريـقة وصـفـها الـبعض بـالـ(غـريبـة) وذلك عـبر مـقطع
فـيديـو تـظهـر فيـه نائـمة عـلى سـريرهـا.اذ تـداولت مواقع
التـواصل االجتماعي مقـطع فيديو إلليسـا أثناء نومها على
الـســريـر في غـرفــة نـومـهـا لــيـقـتــرب مـنـهـا أحــدهم مـوجـهًـا
الكـاميرا على وجهها ثم يباغتها بسؤال حول موعد ألبومها
اجلـديد لتجيبه ونظرات االستـغراب على وجهها: (ولو ألبوم
شــو? نـحـنـا مش عـنـا حـفـلــة?). ومع تـكـرار الـسـؤال عـلـيـهـا
أجــابـت قــائــلــة: (ال لـــسه بــدري ومــا لــكـش دعــوى عــلى كل
حـال..في وقت نـام بعـد شـوي) لـتـعود إلى الـسـريـر وتـغطي
شهد العفوي وجـهها بالغطاء.واشار موقع الـبوابة الى ان ا
حتــوَّل إلى ســخــريــة وانــتــقــادات فــقــد انــهــال رواد مــواقع
الـتــواصـل االجـتــمــاعي لــلــتــعــلــيق عــلى الــفــيــديــو فــكـتــبت
إحـداهن:(م صاحب هـالفـكرة الذكـية?!يـلي بدو يقـنعـنا إنو
سـرح ياخد شهـد عفـوي?إنو هي الـوس اذا حدا طلع عـا هـا
كن تعـملو همروجـة حترمو يعيـدها مرة تانية صورة مـعها 
ويـارب تـنـجـيـنـابـدا تـسـمح حلـدا يـفـوت عـلـيـهـا عـالـغرفـة هي
اال اذا عـاملـي هالـشي جلمـاعة ة لـيسـألهـا عن األلـبوم  ونـا

قت أخـرى سـاخـرة: (أهم شي الـنوم تـيك تـوك). وعـلـَّ
بـفول مايك أب وشـعر مليّـس عاآلخر من ضمن

التمثيلية  والرواق هي وهم ترد عليه).

مـعـتـقـداته وأسـاطـيره. وعـلى الـرغم
مـن تــشــابـــهــهــا فــإن ثـــمــة اخــتالف
واضــحـة في تـفــاصـيــلـهــا فـكل أمـة
شـكـلت أسـاطــيـرهـا حـسب ظـروفـهـا
ـا يـتالءم مع معـتـقدات الـطبـيـعيـة 

شعوبها.

تسرعك قـد يفشل مهامك الالحـقة  وضعك العاطفي
تاز.يوم السعد االربعاء.
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ـصاعب احلـيـاتـية تأزر الـشـريك مـعك يـسهل عـلـيك ا
.يوم السعد السبت.
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 تـسهـيالت الـعمل سـوف تـساعـدك علـى االنتـقال الى
مرحلة جديدة مهمة .
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 تـبـدأ محـادثة عـادية و بـسـيطـة  لكـنهـا تـتعـمق شيـئاً
تازة. لتخرج منها بنتائج  فشيئاً
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 حتـافظ عـلى أدواتك و احــتـيـاجـاتـك في شـكل مـرتّب
ولطيف يوم السعد االربعاء.
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 إذا كـنت تــريـد اكــتـشــاف شيء مـعــ تـريــده اطـرح
اضي .  سؤالك بجدية  و ال تخف من ا
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 تـصـرف بعـضاً من وقـتك في مسـاعدة اآلخـرين على
تنظيم أمورهم . 
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ـبـاشرة و التـكن مـتـرددا و حاول اتـبع الـصراحـة و ا
ان تستغل اللحظة لكي تكتشف الطرف اآلخر .
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ال تــتـردد في مـسـاعـدة احملــيـطـ بك آلن هـذا سـوف
يعطيك طاقة كبيرة .
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كـاشـفة سـتـساعـدك على جتـديـد عالقتك التـحـاور وا
بالكثير من الناس .يوم السعد االحد.
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هامك الـيوميـة بشكل تك تـساعدك عـلى القيـام  عـز
تاز.يوم السعد الثالثاء.
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أنت مـستـمع جـيـد لكن وجـهـة نظـرهم مـا زالت تـبدو
سخيفة بالنسبة إليك. 

 u(«
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الـكـلــمـات لـهـا مــكـانـهـا
ــــطـــلـــوب ــــنـــاسب. ا ا
اعـادة تـرتـيـبـهـا بـشـكل
صـحيح واكتشاف كلمة
اغـفــلت عــمـداً: (مــديـنـة

سعودية):
تــويت  –فـــيس بــوك –
حـاذق  –انــســتــغـرام –
كـوخ  –فل  –حـمـاسة –
– كـي  –خـالن  –وعـي 
مـسح  –ذكي  –سـبت –

دبي  –أب.
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حـ تــوجــهتُ االربــعـاء  في وقـت قـارب مــنــتـصف الــلــيل  الى مــكـتب
صحبتُ وكمـا افعل في مـعظم الـلقـاءات  فضائـية (الـشرقـية) في بـغداد 
مــعي نــســخــة من كــتــابي ( أجــراس الــذاكــرة).وهــو آخــر كــتــاب صـدر

ويــحــمـل الــرقم الــرابع لي
عـــــشـــــر في ســـــلـــــســـــلـــــة
ــــكــــتب مــــؤلــــفــــاتي.فـي ا
وبــأدب جم  ســـتـــقــبـــلــني
هـندس الـشاب االعالمي ا
مـــازن مـن خالله  قــــدمتُ
لفضـائيـة الشـرقيـة كتابي

هذا.
وفــــيــــمــــا كــــانت اجــــراس
الذاكرة تـقرع في فضـائية
الشـرقـيـة تـرحيـبـاً بـالـقادم
اجلديـد  الـذي انضم الى
مـكــتــبــة الـفــضــائــيــة الـتي
تضم  فـيـمـا تـضم  كـتـباً
... مــتــنــوعــة مــهــداة لــهـا 
فيما كانت االجراس تقرع
كـــانت كـــامـــرة احلـــفـــيـــد
اجلـمــيل حــيــدر شــاهـ 
الـذي صــحـبــني الى حـيث

اللقاء توثق اللحظة.
×شيئ عن : مطبخ االعالم..

والـصــحـفــيـون خـاصــة  مـصــطـلح( مــطـبخ يـتــداول اإلعالمـيــون عـامــة 
اجلـريـدة).وفي الـعـقـود االخـيـرة  حـيث حـلت الـفـضـائـيـات  بـقـوة  في
ــــصــــطــــلح  الـى ( مـــطــــبخ ــــكن حتــــويــــر هـــذا ا احلــــقل االعالمـي  
ائدة الفضائيـة).وبتوضيح مبـسط نقول :ح يزورك ضـيف  وتقدم له ا
مع  فـان الضـيف ال يـدري مـا حـدث في مـطـبخ بـيـتك.الـضـيف يـتعـامل 
ائـدة التي قـدمت من مطـبخ بيـتك.كذلك  هي ا حصـيلـة مطـروحة امـامه 
ستمع وا تـلقي( وهو هنـا القار في حـالة اجلريـدة  في االعالم  فان ا
يـتـعـامل مع مُـنـتج ـشـاهـد  في حـالـة الـفـضائـيـة ) في حـالـة اإلذاعـة  وا
ويـستـمع الـيه ان كـان اذاعـياً وصله. وهـواالن يـتـصـفحه ان كـان ورقـيـاً 
ـطبخ.في ويشـاهـده ان كـان فـضائـيـة.وال يـهـمه تفـاصـيل مـا حـدث في ا
كن قوله  حول ( مطبخ) ا  هناك الكثير  لقاء االربعاء مع (الشرقية) 

الفضائيات  قدر ماهو متاح.
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بغداد

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ 

تــالــقت الــلــجــنــة الــثــقـافــيــة فـي نـادي
الـعــلـويــة في حـفل شــجن عـراقي الـذي
ـاضي وعـلى اقـامــته مـسـاء االربـعــاء ا
الـقـاعـة الـكبـرى لـلـنـادي الـذي اسـتـقبل
رواد الــفن والـثـقــافـة وعـشــاق االغـنـيـة
االصــيـلـة فـي حـفل كـبــيـر اشــرف عـلـيه
ـــلـــحــــنـــ مـــحــــسن فـــرحـــان شـــيـخ ا
ــطـرب وحـيــد عـلي وعـدد ــشـاركـة ا و
كـبـير من االصـوات الـشـبـابيـة والـفـرقة
ـوسيـقيـة الـتي اعادت تـقـد اغنـيات ا
تــالـقت في سـبـعــيـنـيـات وثـمــانـيـنـيـات
ــنـــصــرم ومـــازال اجلــمـــهــور الــقـــرن ا
يستذكرها وتعيـدها االصوات الغنائية
الـعربـيـة والعـراقيـة في احملـافل الـفنـية

هرجانات العربية .  وا
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ــطــرب وحــيـد عــلي الــذي حل ضــيف ا
شــرف عـــلى احلـــفل قــال ( يـــقــيـــنــا ان
الـشـجن الـعـراقي الـذي تـقـيـمه الـلـجـنـة
الثقافـية في نادي العـلوية والذي جنح
ـلحـن مـحسن فـرحان معـلـمنـا شيخ ا
بــاقــامــته هــو احــد الــنــشــاطــات الــتي
يــحـرص فـرحــان عـلى اقــامـتــهـا والـتي
تـعـيد الـنـجـوميـة وااللق لـلـفن الـعراقي
عمـومـا واالغنـية الـعـراقيـة خصـوصا 
نـبــارك لــلـجــنــة الـثــقــافـيــة في الــنـادي
ونـهـنئ رئـيس الـلـجـنـة احـمـد الـشـبـلي
على جنـاح مثل هكـذا مهـرجانات تـعيد
الـروح وااللق لالغـنـيـة ونـتـطـلع القـامة
مــــهـــرجــــانـــات تـــعــــيـــد الـــروح لــــلـــفن

والثقافــة).
وشـــاركت في حــفـل الــشــجـن الــعــراقي
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كاكـا اديب عازف ايـقاع  وعـماد مـحمد
عازف بيانو .

ـلحن صـباح زيـارة لـ ( الزمان ) وقال ا
انه ( حـقـا شـجن عـراقي اصـيل عـنـدمـا
امــتــعـتــنــا تــلك االصــوات الــشــبــابــيـة
الواعدة الـتي  اختـيارها بـدقة لتـعيد
لـــنــا روائع االحلــان والــكـــلــمــات الــتي
سجـلت بحـناجـر عراقـية اصـيلـة مازال
صــوتــهــا يــتــالق ويــتــجــدد في ســمــاء

االغــنـيــة الــعــراقــيــة الــراقــيـة الــتي 
ــلــحــنــ اخــتــيــارهــا من قــبل شــيخ ا
مـحـسن فـرحـان الـذي يـتـواصل بـاعادة
الـهــيـبـة والـروح لالغـنــيـة الـعـراقي في
حفالت ومهرجانات لالستعادة جمهور
االغـنـية الـراقـيـة الـتي مـازالت حـاضرة

ومتالقة رغم السنوات الطويلة).

اصوات شبابـية واعدة جنحت في اداء
اغـاني رواد االغنـيـة العـراقـية االصـيـلة
ومن االسمـاء الشـبابـية الـواعدة : مالك
حـا الـعـراقي  سـاهـر الـسـاهـر  عـلي
الـســاهـر  حـسـ جــبـار  نـزار كـاظم 
نـهـلة عـبـد الـوهـاب بسـمـة الـبـغدادي 
سـيف سـعـد  حـسـ احلـجـار  قـيـصر
عـبــد اجلــبــار حــيث قــدمــوا اغــنــيـات :
حاسـبينك لـفاضل عـواد وحركت الروح
لـعــفـيـفـة سـكـنــدر وانـا وخـلي وعـلـيـمن
يـاكلب لـوحيـدة خـليل ومـشـكورة لـفؤاد
ســالم وعــيــني عـيــني لــســعـدون جــابـر
وعدد اخر من اغاني الـرواد التي برفقة
وسيقية التي تألفت من ايهاب الفرقة ا
احـمد عـازف كـمـان  محـمـد عـلي االمام
عازف عـود  غسـان محـمد عـازف ناي 

على صـعـيد اخـر أعلن مـدير عـام دائرة
ــايـســتـرو عالء ـوســيـقــيـة ا الــفـنــون ا
مـجـيـد عـن تـشـكـيل فـنيٍ نـسـوي جـديـد
حتـت مــــســـــمى(فـــــرقــــة ســـــومــــريــــات
لـلـمـوســيـقى )  تـضمُ الـفـرقـةُ اكـثـرَ من
ـوسـيـقـية ـواهب ا أربـعـ عـازفـة من ا
ختلف االعمار تميزة في العـراق و ا
ــبــاشـرة ــقــبــلــة ا وســتــشـهــد األيــام ا
بــتــدريــبــات الــفــرقــة. وأكــد مــجــيـد أن
(الــفـرقـةَ تُــعـد من الـتــشـكـيالت الــفـنـيـة
الـنـادرة من نـوعـها فـي الشـرق االوسط
نظـراً خلصوصـيتهـا النـسوية وطـريقة
وسيقي إذ ستحظى بتدريبات أدائها ا
سـتوى مـوسيـقيـة مـكثـفة إلظـهـارها بـا
الالئق وسـتكـون لهـا مشـاركات مـحلـية

ستقبل القريب). ودولية في ا
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-أنا مهنتي جنار. 

{ أعمال تركت بصمة في حياتك ?
-فـيـلم (مــسـألـة وقت) تـألــيـفي واخـراجي

كان لهُ بصمة . 
{ الــفن الــعــراقي يـشــهــد تــراجع واحــبـاط في
األعـمـال التي تـقـدم  بـرأيك مـا سبب ذلك ومن

سؤولية? الذي يتحمل ا
-الـســبب هـو الــعالقـات واالقــربـون أولى
ـــــعـــــروف (ابـن عـــــمي وابـن خـــــالي) بـــــا
والـــواســـطــــات اليـــوجــــد تـــركـــيــــز عـــلى

وهوب او اخلريج اجلدد.  ا
{ أفضل مخرج سينمائي في الوقت احلاضر?
-عــنــدنــا كــثــيــر مـن اخملــرحــ وخــاصـة
الــشــبــاب وبـــعض من اخملــرجــ أخــذوا
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بدايـاته كانت فـي سوريا بـعد تـخرجه من
مــعـهــد الــفــنــون عـام    2005 هــو مــخـرج
عـراقي مـن مـوالـيـد  1977  شـارك في عـدة
مسـلسالت عراقـية ومنهـا احلبّ العراقي
حبّ في الهند ومن أفالمه الضمأ مسألة
وقت حالة طارئة وشـارك في مهرجانات
عـدة وحــصل عـلـى جـائـزة عـن مـســرحـيـة
ـــنـــابـــر) قــــدمـــهـــا إلى شـــهـــداء (أعــــلى ا
الـكرادة...انه الـفنـان عبـاس النجـار ومعه

كان هذا احلوار:
{ من الذي شجعك على دخول عالم الفن?

. - أنا من عائلة فنية أخواني موسيقي
اذا اخترت لقب النجار?  }

ـــــيــــة ووصـــــلت افـالمــــهم جــــوائـــــز عــــا
لألوسـكار.

ـــســرح أم الـــتـــلــفـــزيــون { من األقــرب إلـــيك ا
ـاذا? و

-التلفزيون.. الن يعطي شهرة أكثر. 
{ حدثنا عن أعمالك القادمة?

-حـالـيـاً مـشـغـول في كـتـابـة مـسـلـسل
اجـــتــمــاعـي رومــانــسي بـــولــيــسي
وقــريــبــاً اجنــز كــتـابــتـه ان شــــــاء

اللّـه. 
{ كــلـمــة أو نــصــيـحــة تــقــدمــهـا إلى

بتدئ في الفن? ا
-االصـــرار وعــــدم الـــيـــأس من

حتقيق الهدف.
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النجار

محسن فرحان ولقطة من حفل شجن عراقي
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بالـرغم من شـيـوع وسـائل االتـصـاالت في نـقل االخـبار إال
أنّ معظم الشباب الذين يعتزمون الهجرة غير الشرعية من
تـغيرة في أوربا بلدان العـرب يجهلـون القوانـ اجلديدة ا
ـة ومـتـواترة وبـريطـانـيـا خـاصـة وال تـزال مـعلـومـاتـهم قـد
صـادر غير الصحـيحة وعمرها سماعاً عبر الـشائعات وا

أكثر من عشرين سنة في أحسن االحوال.
قبل ثالثة أيام قال شاب عراقي قادم من إقليم كردستان
وهو أحـد طالـبي اللـجوء الـسبـعة في بـريطـانيا الـذين جنوا
بقرار من القضاء في الـلحظات األخيـرة من رحلة الترحيل
التي كـان مقـررا إقالعهـا قبل إلى روانـدا بحـسب قرارات
حكـومـيـة جديـدة في لـنـدن لـلحـد من الـتـهريـب إنه لم يكن
ليأتي إلى بريطانيا أبداً لو كـان على علم بسياسة الترحيل
اجلديدة في لـندن. كان يـظن انّ البـلد الذي سـيضع رحاله

اخلاوية فيه سيكون مكان استقراره.
ـعـروف بـاسم (كي إن) قد وكان طـالب الـلـجـوء العـراقي ا
أجبر على الصعود إلى الطائرة تنفيذا لقرار حكومي لكن
تدخل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان عطل الرحلة قبيل

اإلقالع.
كمـا انّ هنـاك تقـديرات شـخصـية لـبعض الـساعـ للـجوء
يعتـقدون من خاللـها انهـا ترجح كفـة قبـول جلوئهم ومـنها
مــا قــاله ذلـك الــشــاب الــعــراقي الـــكــردي لــهــيــئــة االذاعــة
الـبــريــطـانــيــة في انّه كــانت لـديـه آمـال في احلــصــول عـلى
مـسـاعـدة من بـريـطـانـيـا بـعـد أن خـدم في الـقـوات الـكـردية
العراقية التي دعمت القوات الـبريطانية في العراق في عام
2004. وهــو أمــر عـام يــحــتــاج الى تــوثــيق وشــهــادات من

داخل العراق ومن القوات البريطانية ذاتها.
الدول االوربية وبريطانيا بهـا حاجة أكيدة لكي تنفتح على
ساراته اخملتلفة عبر حمالت اعالنية غير االعالم العربي 
ـواطـنـ في الـعـراق ـعـلـومـات الى ا تـقـلـيـديـة لـكي تـصل ا
خـاصـة اذ ال يـزال يــعـتـقــد بـعض الـنـاس انَّ الــتـعـامل مع
هـربـ هـو أمر مـشـروع وأنه ال تـوجد مـسـؤولـية في ذلك ا
وال خطورة فيه عـلى حياته الشـخصية بـسبب قدرة االيهام

هربون في اقناع ضحاياهم. تلكها ا الكبيرة التي 
إنَّ اسـتــمـرار ســوء األوضــاع في الـعــراق من شــمـاله الى
جنـوبه سيـزيد من وتـيرة تـفكـير الـشبـاب بالهـرب بحـثاً عن
فــــرص حــــيــــاة حــــتى لـــــو كــــانت في روانــــدا واذا كــــان
هاجرون يـرفضون الـترحيل الـيها اليـوم فإنهم سـيسعون ا
إليهـا مباشـرة بعـد مرور الوقت حـ يقـارنون احلال فـيها
مع حـالـهم في بـلـدهم الــذي تـأكـله نـيـران الـفـسـاد من دون
مـسـاءلـة وحــسـاب إال من خالل اســتـعـراضـات مــوسـمـيـة
وسيـاسيـة ال تمت لـلواقع احلـقـيقي ولـلصـوص الكـبار بـأية

صلة.
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ـــــوت { بـــــاريـس (أ ف ب) - غـــــيّب ا
ـمـثل جـان لـوي تـريـنـتـيـنـيـان اجلـمـعـة ا
الــذي يـعـد أحـد أبــرز وجـوه الـســيـنـمـا
سـرح الفرنسيَ واشتهر بدوره في وا
. فـــيـــلم "رجل وامـــرأة" عن  91 عـــامــاً
وأفـادت زوجـة تريـنـتـينـيـان وعـائـلته في
ــمـثل بـيــان تــلــقـتـه وكـالــة فــرانس أن ا
الذي تـولى أدوار الـبـطـولـة في عدد من
ـرأة" األفالم مـن أبـرزهــا "وخـلق الــله ا
(إيه ديــو كــريــا ال فـام) و"حـب" (أمـور)
وتـردد أنه كـان يـعـاني مـرضـاً خـطـيراً
فـارق احلـيـاة صــبـاح اجلـمـعـة "بـسالم
جـرّاء تــقــدّمه في الــسن فـي مـنــزله في
(منطـقة) غـار (جنـوب فرنـسا) مـحاطًا
ــمــثل ذي الــصـوت بــعــائــلــتـهــوعــاش ا
ــآسي اجلــذّاب ف حــيــاته عــددا من ا
مـثـلـة ماري في من بـيـنهـا وفـاة ابـنتـه ا
 2003 متـأثرة بضرب مبرح من شريك
ـغـني بـرتـران كـانـتـا. وتركت حـيـاتهـا ا
هـذه الـفـاجـعـة جرحـاً عـمـيـقـاً في نـفس
ــمــثل الــراحل لم يــتــجــاوزه قط.وقـال ا
ـأسـاة الـتي دفـعـته إلى االبـتـعاد بـعـد ا
شـاركـة في أي عمـل طوال عـشر عن ا
ســنــوات "بــات كـل شيء مــحــطــمــاً في
ووصف الــرئــيس الــفــرنــسي داخـــلي" 
ـــمــــثل الـــراحل ـــانـــويـل مـــاكـــرون ا إ
ـوهــبـة الـفــنـيـة الـكــبـيـرة". وقـال إن ب"ا
تـرانـتـينـيـان "رافق حـيـاتـنا إلـى حدّ من
خالل السيـنما الفـرنسية" معـتبراً أنها
"صـفــحـة تـطــوى". ودخل تـريــنـتـيــنـيـان
تـاريخ الـســيـنـمـا مـن خالل فـيـلم "رجل
وامـرأة" لـلـمـخرج كـلـود لـولوش  وأدى
فـيه دور سـائق ســبـاقـات مـغـرم بـأنـوك
ــيه عـلـى شـاطئ دوفــيل. وفــاز جـان إ
بـجـائـزة لـوي تـريــنـتـيــنـيـان في  1969 
ـثل في مهرجان كان عن فيلم أفضل 
"زد" لكـوستا غافراس وبجائزة سيزار
ـيـكـايل ـثل عن فـيـلـم" أمور"  ألفـضل 
هـانـيــكه احلـائـز الـسـعــفـة الـذهـبـيـة في
مـهـرجـان كـان عـام .2012ويـعـود آخـر
ظـهـور لـلـراحل عـلى الـشـاشـة الـكـبـيرة
إلى  2019 فـي "أجـمل سـنــوات حـيـاة"
(ليـه بلـو بيل زانـيه دون في) إلى جانب
ــيه واخملــرج كــلــود شــريــكــته أنـــوك إ
لـولـوش.كـذلك ظـهـر لـوقت قـصـيـر أمام
الـكـامـيـرا خالل احـتـفـال تـوزيع جـوائز
سيزار عام 2021  وبدا يـومها ضعيفاً
ـولود في 11 .وتـولى تريـنـتيـنـيان ا جـداً
كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبــر  1930 في
سرحي بيـولينك بجنـوب فرنسا دوره ا
األول عام  1951 بعـدما درس التـمثيل

في باريس. 

ÊUOMO²M¹dð Íu  ÊUł qOŠ—

ÎU UŽ π± sŽ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7304 Sunday 19/6/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7304 األحد 19 من ذي القعدة 1443 هـ 19 من حزيران (يونيو) 2022م

ـانـيـاً في عـنـوانه أحـبـبت أن أكـتب مـقـاالً أسـتـعــيـر مـثالً ا
ثل حال العراق السياسي: مسرح قرود يقول في تفسيره 

Affentheater
مـنـذ مـا يـقـرب من عـشـرين عـامـاً يـعـيش الـشـعب الـعـراقي
ومواطنه البسيط عربـياً أو كردياً شيعيـاً أو سنياً مسلماً
ثل همهم أو غيره حالة مسـرح قرود تلهيـنا بهلوانيـات 
الوحـيـد االسـتـثـراء ونـهب ثـروات الشـعب وتـنـفـيـذ أجـندات
ضي وحتقيق مـطالب ومـكاسب فـئوية وطـائفـية والـشعب 

في أوهام وينظر في سراب يساعدهم في ذلك:
ريعيـة االقتـصاد العـراقي وسلـطوية الـتصـرف بذلك الريع

سروقات والقرصنة مع عدم جتاهل ا
الـتدخالت اخلـارجـيـة واالقـلـيـمـية وحـفـاظـهـا عـلى الـظروف

واألوضاع التي تخدم مصاحلها.
عائدية قـوى سياسيـة وميلـيشياويـة الى مرجعيـات خارجية

وداخلية حتظى بالهيمنة والقدسية.
نافق وأساليب شيوع داء اجلدل السـفسطائي واخلطـاب ا

راوغة واخلداع وغياب منظومات االخالق الرادعة. ا
تعـدد مراكـز القـوى العـسكـرية وحـملـة مجـموعـات السالح

التي ال تقوى عليها مؤسسات القوى األمنية احلكومية.
ضيـاع اصـوات وصـرخـات شـكـرى وتـشـكي في ضـوضاء

سوق صفارين.
هذه احلـال قـد وضـعت الـشـعب الـعـراقي الـبـسـيط وحـولته
ني نفـسه بانفراجـات وهمية من خالل الى متفرج مـخدر 
ـتلك مـفـاتـيح الـلـعـبة ذاتـهم الـذين تـفـنـنـوا علـى اللف من 
ماطـلة واخلداع اجلمـاهيري بعـد أن حتصنوا والدوران وا

ال والسالح واتكاؤا على مرجعيات. با
ـتـلك من الـوعي وفي خـضم مـثل هـذه األوضـاع ال بد أن 

واجلرأة لتذكر جملة األمور التالية:
ظروف وأسـلـوب قـيام تـبـدل الـسلـطـة والـعمـلـيـة السـيـاسـية
ـلـغم الـتي نـعـاني من عــرجـهـا مـنـذ عـام 2003 دسـتـورنـا ا

ومواده التي ليس لها من معنى في أحاديث طرشان.
حـدود الـتـدخل اخلـارجي الـسـافـر في شـؤونـنـا الـداخـلـيـة

وهيمنته على القرار.
ان استحـضار هـذا الواقع يـكشف لنـا بكل الـوضوح بـأننا
مــشــاهـديـن عــمــيـان وطــرشــان في
صالـة فيـلم هـندي كـما يـقال وفي
أحـــسن األحـــوال مــــتـــفـــرجـــ في
مسـرح قـرود كـمـا جـاء في عـنوان

قال. ا
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الــتي كــانت حــاضـرة خـالل حـفــلـة
مـيت غـاال فـي الـبـيـان إنّ الـفـسـتان
بــقي كـمـا هــو من أسـفل الـدرج في
+مـيت غاال+ حـيث استـعرضت كيم
الــفـسـتـان وصـوالً إلى أعاله حـيث
أعـادت تسليمه. وكانت كارداشيان
الـتي اتبـعت حـميـة غذائـية قـاسية
لـــتــتـــمــكـن من ارتــداء الـــفــســـتــان
الــتـاريـخي خـلـعــته مـبـاشـرةً بـعـد
مــرورهـا عـلـى الـسـجــادة احلـمـراء

لتشارك في احلفلة بفستان آخر.
ولم تـنـشـر كـارداشـيـان أي تـعـلـيق
عـلنـاً للرد عـلى اجلدل احلاصل في

شأن فستان مونرو.

زاد الـذي اشتراه متحف ريبليز با
فـي مــــــــقــــــــابل  4,8 مـالي دوالر
انــتــقـادات واســعــة عـلى شــبــكـات
الـتـواصل االجـتـمـاعي خـالل األيام
األخــيــرة. واســتـرجع ريــبــلــيـز في
بـيـانه تقـريـراً يعـود إلى أوائل عام
 2017ويـتحدث عن وضع الـفستان
عـــلـى أنه مـــتـــضـــرر أصالً. وكـــتب
ـــتـــحـف أنّ قـــســـمـــاً من قـــمـــاش ا
الـفـسـتـان يُـظـهـر تـلـفـاً. األمر لـيس
مـسـتغـربـاً نظـراً إلى رقـة القـماش
مـــشــيــراً إلى طـــيّــات في خـــلــفــيــة
الــفــسـتــان قـرب الــكاللــيب. وقـالت
تحف أمـاندا جـوينر نـائبـة مديـر ا

الــشـهـيـر كـمــا كـان قـبل مـيت غـاال
بــــحـــسـب فـــورتــــنــــر في حـــ أن
اجملــمـــوعــة الــثــانــيــة من الــصــور
الـتقطـها األحد صديق لـفورتنر في
واجـهة مـتحف ريـبلـيز اخلاص في
هــولــيـوود بــعــد شـهــر من ظــهـور
كــارداشــيـان بـه. وبـدا من مــقــارنـة
الــصــور أن تـمــزقـات صــغــيـرة في
قـمــاش الـفـسـتـان ظـهـرت من جـهـة
الــظــهــر في حـ فُــقــد من اجلــهـة
إيـاها عدد من حبّات الكريستال أو

بدت غير ثابتة.
وأثــــارت الــــلــــقــــطــــات واألضــــرار
الالحــقـة وفق فـورتـنــر بـالـفـسـتـان

ــســرحي األمــيــركي آرثـر ــمــثل ا ا
مـيلر الـذي كان متـزوجاً من مارل
مـونرو. وتُعـد رواية جويس كارول
أوتـس الـــتي صـــدرت ســـنــة 2000
إحــدى أشــهــر مــؤلــفــات الــكــاتــبـة
األمــيـــركــيــة. وتــتــحــدث الــســيــرة
الـــذاتــيــة اخلـــيــالــيـــة عن احلــيــاة
ـأساوية لنورمـا ج بايكر وهو ا
ــارلــ مــورنـو االسـم احلــقـيــقـي 
وتــظـهــر صـورة مـهــتـزة لــلـواليـات
ـتحـدة وحتديـداً لهـوليوود خالل ا
خــــمـــســـيــــنـــات الــــقـــرن الــــفـــائت
وســتــيــنــاته. وتُــظــهــر اجملــمــوعـة
األولـى من الـصـور فـسـتـان مـارل

عـرضه في دور السينما الفرنسية.
ويُـحـظـر علـى من ال يتـجـاوز عـمره
الـ 17ســنــة مــشــاهــدة الــفــيــلم في
تـحـدة بسـبب احـتوائه الـواليـات ا
مـــشــاهــد جـــنــســـيــة. وتــؤدي دور
مــــارلـــــ مــــورنــــو وهي جنــــمــــة
هـولـيـوودية رحـلت سـنة  1962عن
 36عـامـاً وال تزال بـعـد ستـ سـنة
اسـماً مثـيراً لالهتـمام في الواليات
ـمثلة الكوبية ـتحدة في الفيلم ا ا
اإلسـبـانـيـة أنّـا دي أرمـاس (نـايـفـز

أوت نو تا تو داي).
ويـظهـر في العـمل الذي تـولى براد
بــيت إنـتـاجه أدريـان بـرودي بـدور

{ لـوس اجنـلـيـس- نـيـويورك ) –أ
ـلك ف ب)  –نــفى مـتـحف خـاص 
فستان مارل مونرو الشهير الذي
ارتـدته عنـدما غـنّت هابي بـيرثداي
مـستر بريزيدنت للرئيس األميركي
الــراحل جــون ف. كــيــنــيــدي ســنـة
 ?1962اخلـمـيس أن يـكـون تـعرّض
الـــفــســتــان وفـق مــا زعم عــدد من
مـثـلـة ألي ضرر بـعـدما مـعـجـبي ا
ارتـدته جنـمة تـلفـزيون الـواقع كيم
كـارداشـيـان خالل حفـلـة مـيت غـاال
2022. وقــال مــتــحف ريــبــلــيــز في
بـيـان إنّ كـيم كـارداشـيـان تـعرضت
النــتــقـادات الذعــة جــراء ارتـدائــهـا
فـسـتان +هـابي بـيرثـداي+ لكن في
الـواقع هي لم تـلحق بـأي شكل من
األشــكـال أضـرراً بـالــفـسـتـان خالل
ـدة الـقـصـيـرة الـتي ارتـدته فـيـها ا
في حـفلة +مـيت غاال+ التي نـظمها
متحف متروبوليتان في نيويورك.
ــعــجــبـ وكــان هــاوي جــمع من ا
ـــارلـــ مــونـــرو انــتـــقــد بـــشــدة 
ــــتــــحف لــــســــمــــاحه األربــــعــــاء ا
لكارداشيان بارتداء الفستان خالل
ـرمـوقـة ما حـفـلة مـيت غاال  2022ا
تـسـبب بتـلف غـير قـابل لـلتـصـليح
فــيه عـلى مـا قــال. وسـعى سـكـوت
فــورتـنــر إلى إثـبــات اتـهــامـاته من
خـالل نــشــر صــور لــلــفــســتـان ذي
ـزين بـآالف الــلـون الــبـيج الالمـع ا
قــطع الــكــريــسـتــال. فــيــمــا حـددت
نــتــفـلــيـكس  23أيــلــول/سـبــتـمــبـر
مــوعـداً لــبـدء عـرض فــيـلم بــلـونـد
ـنـتـظـرة لـسـنـة أحـد أكــثـر األفالم ا
 2022الــذي يـتـنـاول حـيـاة مـارلـ
مـونـرو في قـصة خـيـالـية مـسـتـنداً
إلـى كتاب لألميركية جويس كارول
ــنــصــة أوتـس عــلى مــا أعــلـــنت ا
اخلـمـيس. ولـم يُـدرج الفـيـلـم وهو
مـن كــــتــــابــــة أنــــدرو دومــــيــــنــــيك
وإخـراجه (ذي أسـاسيـنـايشن أوف
جــيــسي جــيــمـس بــاي ذي كـوورد
روبــرت فــورد 2007) فـي الالئــحـة
هرجـان كان السـينمائي الـرسميـة 
بدورته اخلامسة والسبع بسبب
عـــدم اتـــخـــاذ قـــرار فـي شـــأن بــدء

ـذكـرة وأعاد كـثـر نـشـرها تـداولـوا ا
مــــصـــحــــوبـــة بــــصـــور ألشــــخـــاص

يحاولون االغتسال بواسطة دلو.
ونـشر آخـرون تعلـيقات غـاضبة رأوا
فـيها أن فندقـاً من فئة اخلمس جنوم
في بــلـد يــعـاني انــقـطـاعــاً مـســتـمـراً
لــلـمــيـاه والــكـهــربـاء يُـفــتـرض به أن

يكون اتخذ إجراءات مناسبة.

كـهــربـائي إذ أن انـقـطـاع الـتـيـار في
ــنــاطـق يــســتــمــر ســاعـات. بــعض ا
ذكرة: إذا وأضـاف مدير الفندق في ا
كــــنـــتـم بـــحــــاجــــة إلى مــــاء ســـاخن
لـالغـتــسـال يــرجى االتــصـال بــقـسم
الـصيـانة وسـيتم إحـضار دلـو إليكم.
و تــصـلــيح الـعــطل األربـعــاء لـكنّ
مـسـتـخـدمي الـشـبـكـات االجـتـمـاعـيـة

تــشــهــد نــقــصــاً في كل شـيء سـواء
ــــواد الـــغــــذائــــيـــة أو الــــوقـــود أو ا
ــنــتــجــات األســاســيــة فــيــمــا بــلغ ا
. ـتـسارع مـسـتـوىً عـالـياً الـتـضـخم ا
وشـــرح مـــديـــر الــفـــنـــدق تـــيــنـــاشي
مــوجنـومــا في مـذكــرة وزعت أخـيـراً
ؤسسـة توفّر التيار عـلى زبائنه أن ا
الـكـهربـائي مـنذ أيـام بـواسطـة مـولّد

مـيـكــلـيس الـعـريق الـقـائم مـنـذ نـحـو
قــرن في الــعـاصــمــة هـراري يــعـاني
ــيــاه رغـم جنــومه اخلـــمس نــقـص ا
ـبـابوي كـلـها والـكـهربـاء كـما في ز
عــمـومــاً. فـهــذه الـدولــة الـواقــعـة في
اجلـزء اجلـنـوبي مـن إفـريقـيـا والـتي
انـحة عن تـوقـفت اجلهـات الدولـيـة ا
ــرتـفــعـة دعــمـهــا بــسـبب ديــونــهـا ا

{ هراري (أ ف ب)  –ضـجّت شبكات
بـابوي الـتـواصل االجتـمـاعي في ز
األربـعـاء بـتـعـلـيـقـات علـى إبالغ أحد
أفــــخم الـــفــــنـــادق في هــــذه الـــدولـــة
اإلفــــريــــقــــيـــة الــــتـي تـــعــــانـي أزمـــة
اقـتـصـاديـة مـسـتـمـرة مـنذ  20عـامـاً
نـزالئه أنه سـيـوفر لـهم دلـواً في حال
احــتـاجـوا إلـى مـاء سـاخن.  فــفـنـدق
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وسيقي. ي ا أنا داخل عا اإلطالق
احلـب…والـتــواصل وشــدد عـلى أن
ـسـلسل طـهران ـوسـيقى  تـألـيفه ا
الــــذي تـــنـــاول قــــصـــة جـــاســـوس
إســـرائــــيـــلي يـــســـعـى لـــتـــخـــريب
الــبـــرنــامج الــنــووي اإليــراني  لم
يــكن عــمالً سـيــاسـيًــا. واعـتــبـر أن
مــهـمـته نـشـر احلب في الـعـالم و…

داواة والتواصل. ا
ويبدو أن هذه الرسالة تلقى صدى
إيـــجــابـــيــاً لـــدى مــعـــجــبـــيه عــلى
انـستـغرام.وكتب أحـدهم أتمنى أن

أراك ذات يوم في إيران. 
ولـيس إلياهـو أول فنان إسـرائيلي

يحظى بشعبية في إيران.
ـطـربـة لـيـراز تـشـارخي  حـتى أن ا
الـتي هاجر والـدها  اليـهوديان من
ايــران  أصـدرت ألـبــومـاً يــتـضـمن
أجـزاء سُجلت سراً فـي اجلمهورية
اإلسـالمـــيــــة.  لــــكن الــــعــــداء بـــ
إســــرائــــيل وإيــــران ال يــــزال أحـــد
احملـركات الـرئيـسيـة للـسيـاسة في
ـنطـقة  ويـبدو أن ثـمة كل أنـحاء ا
فـــرصـــة ضــئـــيـــلــة ألن يـــعــزف أي
مــوســيـقي إســرائـيــلي في طــهـران

قريبًا. 
وقـال إلــيـاهـو إنه لـشـرف كـبـيـر أن
ـا وصــفه بــجــمـهـوري في يــعـزف 
إيــران الـذي يـلـتــقي به في حـفالته

وسيقية في تركيا.  ا
وأضــاف إنه ألمـر مــؤسف لـلــغـايـة
أنـني ال أستطيـع الذهاب إلى هناك
(إيــران)  وأتـمــنى أن يــتـغــيـر ذلك

يوما ما.

وسيقى هذه اآللة انـبهر إلياهـو 
واكـــتــــشف  الحـــقًـــا أن جـــده كـــان
يـعزف عليها. سرعان ما انتقل إلى
أذربـيجان لدراسة العزف على هذه
وسـيقيـة مع األستاذ أداالت اآللـة ا
فــــازيــــروف  قــــبل أن يــــعــــود إلى
إسـرائيل في أوائل العـشرينات من
عـمره عازماً عـلى تقد حفالت في
مــخــتــلف أنــحــاء الــعـالـم. وأصـدر
حـتى اليـوم أربعـة ألبـومات وعزف
فـي أكثـر من  50 دولـة. لـكـنـه يـقدم
أكـبـر عروضه في تـركيـا.  وقال في
تــركـيـا أشــعـر أنــني في بـلـدي (…)
قــبل كـل شيء ألن أصــولي تــركــيـة
أيـضًا في مسقط رأسي داغستان 
حــيث تـمـتـزج الــثـقـفـتــان الـتـركـيـة

والفارسية.
ألّف إلــيــاهــو الـكــثــيــر من أعــمـاله
حـالل رحالتـه ولـــكـن مع تــــفــــشي
فــيــروس كــورونــا الـذي مــنــعه من
الــسـفــر أمـضى شــهـورًا في بــيـته
اخلـشبي الريفي وانكبّ فيه ععلى
ــوســيـقـى الـتــصــويــريـة تــألــيف ا
ــسـلــسل طـهــران. يـقع اســتـوديـو
إلـيـاهو عـلى بعـد سـاعة بـالسـيارة
مـن احلدود مع لبنـان وهي منطقة
تـــمـــر فـي أجـــوائـــهـــا الـــطـــائــرات
احلـربية االسـرائيلـية من طراز إف

16. 
و لـــكـن رداً عـــلى ســـؤال عـــمـــا إذا
كـانت السيـاسة تلقي بـظاللها على
مـوسـيـقـاه  أجـاب إلـيـاهـو بـأنه ال
يــــتـــابع األخــــبـــار. وقــــالال أعـــرف
السياسة  ولست مرتبطًا بها على

ـشـددة الـتي ولـم حتل اإلجـراءات ا
اتـخـذتـهـا قـوات االمن الـتـركـية في
ــكـان لـهــذا الـســبب دون حـضـور ا
طـالبة الـهندسـة احليويـة اإليرانية

فرناز(  29عامًا) هذه احلفلة.
و قـالـت فـرنـاز عـنـدمـا أسـتـمع إلى
مـوسيقاه أشعر أحيانًا بقشعريرة.
ولـهـذا الـسبب أحـبه.  كـانت فـرناز
واحـدة من نحو ثـالثة آالف معجب
ومـعـجـبـة بـينـهم نـسـاء إيـرانـيات
البس الصيفية وتـركيات ارتدين ا
اخلـفيفة واخـريات غط رؤوسهن
بـاحلـجاب كن يـبتـسمن ويـتمـايلن

وسيقى. مع ا
ولـــــد إلــــيــــاهــــو ( 39 عـــــامًــــا) في
جـمــهـوريـة  داغـسـتـان الـتي كـانت
فـي مـــا مـــضـى جـــزءاً من االحتـــاد
الـسـوفـيـاتي وهـي مـنـطـقـة تـأثرت
بــشـدة عـلى مــر الـقـرون بـالــثـقـافـة
الـتـركـيـة والـفـارسـيـة.وعـنـدمـا كان
طــفالً  انــتـقـل إلـيــاهــو مع والـديه
الـــيــهـــوديــ إلى إســـرائــيـل بــعــد

انهيار االحتاد السوفياتي . 
وسيقي في وتـأثر إلياهو بـاجلو ا
عــائـــلــته إذ أن والــده مــلــحّن وأمه
عــازفـة بــيــانـو وبــدأ الـعــزف عـلى
الــكـمـان الـكالســيـكي طـفالً قـبل أن
ـراهـقة يـنـتـقل إلى أثـينـا في سن ا
ـــوســـيـــقى الـــتـــركـــيـــة لـــدراســـة ا

واليونانية. 
وفـي اثـيـنـا تـعــرّف إلى مـوسـيـقى
رة األولى الـكـمـنجـة. وقـال كـانت ا
أســمع فـيــهـا بــأذنيّ هــذا الـصـوت

الذي يتردد في داخلي إلى األبد.

أرض الــــــواقـع  ألنـــــنـي أشــــــعـــــر
بــارتـــبــاط كــبــيــر بــهــا.  كــان هــذا
االرتــبــاط واضــحًــا هــذا األســبـوع
خالل احلـفلـة التي أحـياها إلـياهو
فـي الـهــواء الـطــلق في الــعـاصــمـة
الــتـركـيــة اسـطـنــبـول الــتي تـشـكّل
مـكــانًـا يـلـتـقي فـيه اإلسـرائـيـلـيـون
واإليــرانـيـون رغم دعـوة إسـرائـيل
مـــواطــنــيـــهــا هـــذا األســبــوع إألى
كن مـغادرة تركـيا في أقرب وقت 
بــســبب الــتــهـديــد بــشن هــجــمـات

إيرانية.

جــمــهــوراً آخــذاً فـي االتــســاع بـ
اإليــرانـيـ رغم الـعـداء احلـاد بـ
إســـرائـــيل وإيـــران الـــتي قـــطـــعت
الــــعـالقـــات فـي أعــــقــــاب الــــثـــورة

اإلسالمية عام .1979
وسـيقى وقـال إلـياهـو الـذي حلّن ا
ـســلـسل الـتـجـسس الــتـصـويـريـة 
طـــهــرانــإن الـــثــقـــافــة الــفـــارســيــة
اإليــرانـيـة مــصـدر إلـهـام كــبـيـر له.
وأضـــاف أحــد أكـــبــر أحـالمي هــو
الـذهـاب إلى إيـران لـلـدراسـة هـناك
والـتــعـرف عـلى هـذه الـثـقـافـة عـلى

{ بـــيـت زايـــد/شـــمـــال اســـرائـــيل
(اسـرائـيل) (أ ف ب)  –جـلـس مارك
إلـياهو وضبط صـوت آلته الوترية
ــنـشــأ الـكــمـنــجـة في الــفـارســيـة ا
سـاحة بـشمـال إسرائـيل لكـنّ كثراً
مـن أشـدّ مـعــجـبـيـه مـوجـودون في

إيران التي ال يستطيع زيارتها. 
واكــــتـــسـب إلـــيــــاهـــو شــــهـــرة في
ــوســيــقــاه الــنــاعــمــة إســرائــيـل 
ــســـتــوحــاة جــزئــيًــا من جــذوره ا
الـيهـودية من مـنطـقة داغـستان في
الــــقــــوقــــاز   إال أن لـــديـه أيــــضـــاً
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{ لـــــــنــــــدن (أ ف ب)  –أعـــــــلــــــنت دار
بــلــومــسـبــوري الــبــريــطــانــيــة الــنــاشـرة
لسلسلة كتب هاري بوتر الشهيرة نتائج
الية التي قياسـية حققتها خالل السنة ا
اخـتـتـمـت في نـهـايـة شـبـاط/فـبـرايـر مـا
يـؤشــر إلى أنــهـا ال تــزال تـســتـفــيـد من
ـطــالــعـة خالل اإلقـبــال الـكــثــيف عــلى ا
الية اجلائحـة.  ونقل بيـان عن النتـائج ا
لـلـدار صدر األربـعـاء عن مـديرهـا الـعام
نايـجل نيوتن قوله إن السؤال الذي كان
يـــــدور في أذهــــــان اجلـــــمـــــيـع هـــــو هل
ـطالـعة) الـتي سجلت سـتسـتمـر قفزة (ا
خالل اجلـائـحـة?. وأضـاف نـحن نـعـرف
اجلــــواب اآلن: الـــــقــــراءة عــــادة أعــــيــــد
اكـــتــســابـــهــا وتـــســتــمـــر في االزدهــار.
وأشــار الــبـــيــان إلى أن الـــدار ســجّــلت
أعـلى الـنـتـائج عـلى اإلطالق إذ ارتـفـعت
ـئة ووصلت مـبـيعـاتهـا بـنسـبة  24 في ا
إلى  230,1 ملـيون جنيه إسترليني في
حـ ازدادت األرباح  –قـبل الــضـرائب
وبــاسـتـثـنـاء الــعـنـاصـر االسـتــثـنـائـيـة –
ــئـــة وبـــلــغت 26,7 بــنـــســـبــة  40 في ا
مـليـون جـنـيه إسـترلـيـني. وحـقـقت الدار
خالل عــامــ ارتــفـاعــاً في مــبــيــعــاتــهـا
ــــئــــة.  والحظ أن بــــنــــســــبــــة  41 في ا
اجلـائحـة جعـلت اجلـميع يـعيـدون النـظر
ـضـون بـهـا وقـتهم في الـطـريقـة الـتي 
وأدى ذلك إلى زيــادة مــبــيــعــات الــكــتب
الــتي تــنـاسب اهــتـمــامــات كلّ شـخص
كــالــطـهــو ونـشــاطــات الـلــيـاقــة الــبـدنــيـة

والتاريخ والروايات.
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{ لـوس اجنــلـيس (أ ف ب)  –أعــلـنـت شـركـة
ديــزني عن عــرض يــتــيح زيــارة مــجــمــعــاتــهــا
الـتــرفـيــهـيـة االثــني عـشـر فـي مـخـتــلف أنـحـاء
العالم بـواسطة طـائرة خاصة في مـقابل مقابل

 110 الف دوالر عن الشخص الواحد.
ويـوفـر الــعـرض الـذي أعــلـنـته الــشـركـة األبـرز
يـاً في مجـال التـرفيه وأطـلقت عـليه تـسمـية عـا
مـــجــمــعــات ديــزنـي حــول الــعــالم  –مــغــامــرة
بــواســـطــة طـــائــرة خـــاصــة رحـــلــًة تـــنــقل 75
شــخـصــاً من مـحــبي ديـزنـي إلى مـجــمـعــاتـهـا
ـوجـودة في كـالـيفـورنـيـا وطـوكيـو وشـنـغـهاي ا
وهونغ كـونغ وباريس وفلوريدا في تموز/يوليو
2023. وتــشـمل هـذه الــرحـلـة بــاإلضـافـة إلى
مجمـعات ديزنـي زيارة معـالم بارزة من بيـنها
تــاج مـحل في أغــرا الـهــنـديـة واألهــرامـات في

صرية.  اجليزة ا

والـباحث في الـتراث الـسيـنمـائي العربي
جنا األشقر من لبنان.

صري من جـهة أخـرى يذكر أن  الـفنـان ا
ـصـري الـذي احـتـفت به مـديـنـة الـفــنـان ا
ـسـاره ـه  اعـتـبــارا  تــطـوان يــأتي تـكـر
تميز وهو الذي قدم إلى السينما الـفني ا
ـســرح عــلى غــرار الــرعـيل من خــشــبــة ا
األول والـــثــــاني من جنـــوم الــــســـيـــنـــمـــا
الــعـــربــيــة مــا جــعــلـه يــنــضم إلى نــادي
الـكبار وهـو يتألق إلى جـانبهم في أدوار
ـوجي وأمـيـنـة طالئــعـيـة أمـثـال جنــاح ا
وفـريـد شـوقي وأحمـد مـظهـر وعـادل إمام
وحــسن حـســني ولـيـلى عــلـوي وفـردوس
عــبـد احلـمـيــد ويـوسف شـعــبـان ويـحـيى
الـفخـراني ومحـمد صـبحي وجـميل راتب
وأحـمـد زكي وسـمـية األلـفي وعـايـدة عـبد
الــعـزيـز وأحـمـد راتـب وصالح الـسـعـدني
ـرشــدي… والــقــائـمــة طــويــلـة وســهــيــر ا

وجميلة.

ـهــرجـان مـوعــدا سـنـويـا وبــذلك أصـبح ا
إنتاجا السـتقطاب االستـثمارات األجنبـية
وتـرويـجـا وإسـتغالال وإشـعـاعـا وهـو ما
يــؤكـد عــلى أن الــسـيــنـمــا لــيـست مــجـاال
ثـقافـيا فـحسب بل أيـضا مرتـكزا أسـاسيا
ضــمن إقــتـصــاديـات الــثــقـافــة. وتـمــيـزت
ـهرجان بتـنظيم ندوت األولى فـعاليات ا
حـــواللــســـيــنـــمــا فـي الــعـــصــر الـــرقــمي
ـشـاركة الـسيـنمـائـية اإلسـبانـية نـيوس
بـالــوس والـنـاقـدة اإليـطـالـيـة أوكـسـيـتـان
غربي الكـوري والناقدين السينـمائي ا
ـزواري  فـيـما مـحـمـد بـاكـر وسـعـيـد ا
الـنــدوة الـثـانـيـة انـعـقـدت حـول مـوضـوع
الــتـراث الــسـيــنـمــائي في زمن الــرقـمــنـة
ـشـاركة اخملـرجـة الـفرنـسـية لـيـا مورين
ــغـــربــيـــة نــرجس الـــنــجــار واخملـــرجــة ا
واخملـرجة الـفلـسطيـنيـة خديجـة حبـاشنة
ـنـتج الفـرنـسي فـرانك لواري واخملـرج وا
نتج الـتونسي محـمد شلوف واخملـرج وا

ÊuLŠ— sÐ o(«b³Ž ≠ Ê«uDð

أســـدل اجلـــمـــعــة فـي مــســـرح ســـيـــنـــمــا
ـغــربـيـة  ــديـنــة تـطــوان ا إســبـانــيـول 
الـسـتـار عـلى فـعـالـيـات مـهـرجـان تـطـوان
ــتـوسط في لــســيـنــمـا الــبــحـر األبــيض ا
ـمثل احـتـفـاليـة خـاصـة تمـيـزت بتـكـر ا
ـــصـــري شـــريـف مـــنـــيـــر  واالعالن عن ا
ــــســـابــــقـــات. وأجــــمع الــــفـــائــــزين فـي ا
ـشاركون الـذين حضروا هذه الـتظاهرة ا
عـلى أهـميـة القـيمـة السـيـنمـائيـة الدولـية
الـتي صـار يـحـظـى بـهـا مـهـرجـان تـطوان
الــســيـنــمــائي من خالل إغــنـاء الــنــقـاش
ــتـــوســطي و طــرح آراء الـــســيــنــمـــائي ا
وتـصورات الـنقـاد السـينـمائـي وغـيرهم

قدم . نتوج السينمائي ا حول ا
كــمـا جـرى تــكـر الـنــجـمـة الــبـلـجــيـكـيـة
ــمـثل الــفــرنــسـيــة ديــبــورا فـرانــســوا وا
اإلســبــاني ألــيـكـس بـرنــدمــوهل واخملـرج

غربي نور الدين خلماري ا
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