
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

»«eŠú� lC�ð ô W²�R� W�uJŠ nOKJðË ÊU*d³�« q×Ð V�UDð W¹u�M�« W�d(«

 ôËU×� jÝË  UÐU�²½ù« vKŽ ÊËÒdB¹ ÊuL²BF*«

 —«u(«  «—œU³� ÃUC½≈Ë WzbN²K�
—cM� wB�  ≠ œ«bGÐ

 ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M�«

يصر احلراك الشعبي �على تلبية
مـطالـبه الـتي اعـتـصم من اجـلـها
داخل اسـوار ا�ـنـطـقـة اخلـضـراء
مـــنــذ ثــمـــانــيــة ايـــام �وحــنــاجــر
ا�ـــتــظـــاهـــرين تـــصــدح بـــازاحــة
الــفــاســدين واجــراء انــتــخــابـات
نـيـابــيـة مـبـكــرة �وسط اسـتـمـرار
جـهود الـقـوى الـسـيـاسـية واال�
ا�تـحدة الدامـة التـهدئـة وانضاج
مــبــادرات احلـوار. وحتــيط خــيم
ا�عـتصمـ� مجـلس النـواب �بعد
اخالء مــبـنــاه بــدعـوة مـن رئـيس
الـتـيـار الـصـدري مـقـتـدى الـصدر
�الـــذي شـــارك امس في مـــجـــلس
عــزاء حـــســيــني �ـــنــزل ا�ــرجع
االعلى علي السيستاني �با�دينة
الــقـد�ــة في مـحــافــظـة الــنـجف.
ودخل متظاهرو انتفاضة تشرين
عـــلى خط ثـــوارعـــاشـــوراء بـــعــد
احــتـجــاجـات كــبــيـرة في ســاحـة
النسـور �تطالب بـاسقاط حـكومة
تصريف االعـمال. وقال نـاشطون
ان (ا�ـتـظــاهـرين قـطــعـوا الـطـرق
ا�ـؤديــة الى ا�ــنـطــقـة اخلــضـراء
وهم يهتفون الشعب يريد اسقاط
الـنـظـام � ثم تـوجـهـوا الى بـوابـة
احملـــكــمـــة االحتــاديـــة �ــمـــارســة
دورها ا�ـسـؤول). وطالب الـنائب

برهـان ا�عـمـوري �رئيس مـجلس
النـواب محمـد احللـبوسي �بـعقد
جلسـة استثـنائيـة حلل البر�ان .
واطــلـعت (الــزمــان) عـلـى وثـيــقـة
حتمل توقيع ا�عـموري جاء فيها
انه (اســتـنــاداً الى احــكــام ا�ـادة
64 من الدستور التي نصت على
يـحل مـجـلس الـنـواب بـاألغـلـبـيـة
ا�طلـقة لـعدد أعضـائه بنـائاً على
طـلب من ثـلث اعـضـائه وبـالـنـظر
لـــعــدم قـــيــام اجملـــلس انــتـــخــاب
رئـيسـاً لـلجـمـهـورية اسـتـناد الى
احــكــام ا�ـــادة ٧٠ من الــدســتــور

واخــفـاقـه في تـنــفــيـذ الــتــزامـاته
الــدســتــوريــة �يــرجى تــفــضــلــكم
بــا�ــوافــقـــة عــلى حل الــبــر�ــان).
ونـفى مــقـرب مـن رئـيس الــتـيـار�
وجـــود أي اجــتـــمــاع مـــقــرر بــ�
الــصــدر ورئــيس حتــالف الــفــتح
هــادي الــعــامــري� فــيــمــا اكــد أن
الـصـدر يـريـد ضـامـنـاً ألي اتـفـاق
مع اإلطـــار الــتـــنــســيـــقي.  وقــال
أ�ـــار غــازي ان (الـــصــدر يـــريــد
شخصـاً ضامناً� ألنـه لم يعد يثق
بالتـنسـيقي واطـرافه)� عازيا ذلك
الى (عـدم تـنـفـيـذ االتـفـاقات الـتي

� الـــــــتـــــــوصـل إلـــــــيــــــــهـــــــا في
االجـتمـاعـات الـسـابـقة). ولـم تثن
درجات احلـرارة الالهـبة �أنـصار
التيار الصدري عن تأدية الصالة
ا�ـوحـدة الـتي اقـيـمت في سـاحـة
االحتـفـاالت �لـتأيـيـد دعـوة اجراء
انـــتـــخـــابـــات جـــديــدة بـــعـــد حل
الـــــبـــــر�ــــان. وتـــــوصل ا�ـــــواكب
احلـــســيــنـــيــة�تــقـــد� اخلــدمــات
لـلـمـعـتـصـمـ� الـذين يـتـواجـدون
مــنــذ ثــمـانــيــة ايــام بــالـقــرب من
الـبـر�ـان �وسـط اسـتـمـرار تـوافـد
الداعم� من مخـتلف احملافظات.

وفي ظل االزمــة الــتي تــعــيــشــهـا
الــبالد مـــنــذ اجــراء انــتــخــابــات
تــشـــرين االول ا�ـــاضي �تــواصل
الــقـوى الــسـيــاســيـة وا�ــبـعــوثـة
اال�ــيــة لــدى الــعــراق �اجلــهـود
لــتـهــدئـة االوضــاع ومــنع انـزالق
االوضـاح �ـنــحى خـطـر من خالل
نــضــاج مـــبــادرات احلــوار الــتي
اطـلقـتـها احلـكـومـة وشخـصـيات
فاعلة. وقال عـضو الهيـئة العامة
في تيار احلـكمة رحـيم العبودي�
أن (ا�ــبــعــوثــة اخلــاصــة لألمــ�
العـام لأل� ا�ـتـحـدة في الـعراق�
جين� بالسـخارت� قدمت مبادرة
حلل األزمـة الــسـيـاسـيــة� يـتـمـثل
إطــارهـا الــعــام في عــقـد مــؤتــمـر
لـلـحـوار بـرعـايـة األ� ا�ـتـحـدة)�
ولـفت الـى ان (الـزيــارة ا�ـرتــقـبـة
لـــلــعــامـــري لــلــحـــنــانـــة� تــرتــبط
بـالـوســاطـة بالسـخــارت �تـتـمـثل
بعقد مؤتـمر للحـوار �يشترك فيه
جــــمــــيع األطــــراف إليــــجــــاد حل
لألزمـة الـراهــنـة). ودعت احلـركـة
الــنـــســويـــة في الـــعــراق�الى حل
البر�ان وتشكيل حكومة انتقالية
مؤقتة� من عـناصر وطنـية كفوءة
التـــخــــضع إلرادة وضــــغـــوطـــات
االحـــزاب. وقــــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمــان) امس انه (في اجــتـمـاع
عــــقــــدتـه �ــــثالت الــــشــــبــــكـــات
والـــتـــحــــالـــفــــات وا�ـــنــــظـــمـــات

وشخـصـيات نـسويـة تـداولن فيه
األزمة اخلطرة للوضع السياسي
الـراهن وتـداعـيـاتـهـا علـى السـلم
اجملتـمعي� الـتي كشـفت عن فشل
ذريع للعمـلية السـياسية الـقائمة
مــنــذ عــقــدين عــلى احملــاصــصــة
الـطـائــفـيـة واحلـزبـيــة والـفـئـويـة
كـنـهج سـيــاسي في نـظـام احلـكم
بــــــدون ســــــنــــــد دســــــتــــــوري أو
قانوني�نؤكـد ان التغيـير الشامل
احلـقــيـقي هــو أولـويـة أســاسـيـة
انـــتــــجه احلـــراك الـــشــــعـــبي في
تـشــرين � بــالـدعــوة إلى اعـتــمـاد
الــهـــويــة الــوطــنـــيــة والــوســائل
السـلمـية �ـعاجلـة االزمات بـشكل
جذري)� مشددا عـلى (حل مجلس
النواب� وتشكيل حكومة انتقالية
مؤقـتة من عنـاصر وطـنيـة كفوءة
التـــخــــضع إلرادة وضــــغـــوطـــات
األحزاب والكتل ا�ـتنفذة� وإعادة
بـنـاء وتطـويـر مـؤسـسـات الـدولة
بـشـفـافــيـة عـلى اسـاس ا�ـسـاواة
وتـكــافــؤ الـفــرص والـنــزاهـة� مع
ضـمان مـشـاركـة عـادلة ومـنـصـفة
لــلــنــســاء وحــصــر الــسالح بــيــد
األجـهـزة احلـكـومـيـة ا�ـعـنـيـة مع
كفـالـة حريـة التـعـبيـر واالجتـماع
والــتــظــاهـر الــســلــمي� بــتــوفــيـر
احلـمـايـة الـكـامـلـة لـلـمـتـظـاهـرين
وأمـاكن تـواجـدهم� ومـساءلـة من

يهدد سالمتهم).
6 U¹UHš sŽ nAJ¹ bOFÝ 5�Š

ZOK)«  ôuDÐ  «bzUŽ

WDšË WOM��Ë WO�bš  «œ«bF²Ý≈

 s¹dz«e�« o�bð vKŽ …dDO�K�

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25.  Issue 7346 Sunday 7/8/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7346 األحد 9 من محرم  1444 هـ 7 من آب (اغسطس) 2022م

ÊU�e�« ≠  n−M�«

حث اية الله الـعظمـى السيد
أحـمـد احلـسـني الـبـغـدادي �
ا�سلم� على جتنب ا�راسم
الـتي تـشـوّه صـورة الـتـشـيع
الـعـلـوي األحـمـر خالل شـهـر

محرم احلرام.
ووصف مـــراسم الـــتـــشــبـــيه
والـتــمـثـيل وضـرب الـرؤوس
واالجـساد بـاالالت اجلـارحة�
بـــاسـم احـــيـــاء الــــشـــعـــائـــر
احلـسيـنيـة بـيوم عـاشوراء �
بــانــهــا بــدع مــســتــحــدثــة ال
أســـاس لــهـــا من الـــتـــشــريع

األسالمي.  وأورد الــــبـــغـــدادي
في مـلـصق صـوري نـشـره عـلى
مــوقـعه فـي واتـسـاب واطــلـعت
عـلــيه (الـزمـان) امس� عـدداً من
الـفـتـاوى لـكـبـار مـراجع فـقـهـاء
االسالم تـؤكـد حـرمة الـتـطـبـير.
وقـــال ان (آيــة الـــله الـــعـــظــمى
االمام روح الـله اخلمـيني افتى
بــــالــــقـــــول (إذا كــــانـت بــــعض
األعمال تضر �صلحة اإلسالم
في ظــروف مـعــيــنــة� فــاألفـضل
عـدم القـيام �ـثل هذه األعـمال�
كـالـتـطـبـيـر الـذي يـسـبب وهـنـاً

لإلسالم). 
واضـاف ان (آيــة الـله الـعـظـمى

الـسيـد محـمـد باقـر الصـدر قال
في جـــوابه لـــســؤال الـــدكــتــور
التيجاني ح� زاره فى النجف
االشـرف (ان مـا تـراه من ضرب
األجسام وإسالـة الدماء هو من
فعل عـوام النـاس وجهـالهم وال
يفعل ذلك أي واحد مـن العلماء
بـل هم دائــــبــــون عـــلـى مـــنــــعه

وحتر�ه).
 أمـا آيـة الـله الـعــظـمى الـسـيـد
مـحـمـد حـسـ� فـضل الـله فـقال
ان (ضـرب الــرأس بـالـسـيف أو
جـرح اجلــســد أو حــرقه حــزنـا
عــــلى اإلمـــام احلـــســــ� عـــلـــيه
الـــسـالم فـــانه يــــحـــرم إيــــقـــاع

الــنـفس فـي أمـثـال ذلـك الـضـرر
حتى لـو صار مـألوفـا أو مغـلفا

بـبعض الـتـقالـيد الـديـنيـة التي
لم يـأمـر بـهـا الـشرع ولـم يرغب

بها)� 
فـيـمــا أفـتى آيــة الـله الــعـظـمى
الـسـيد عـلي اخلـامـنئي بـالـقول
(يـــجـب عـــلـى كل ا�ــــســـلــــمـــ�
االجـتـنـاب عن التـطـبـيـر احملرم
ا�ــوجب لـــتــضــعــيف وتــوهــ�

ا�ذهب في الوقت الراهن).
وتـزامـنـا مع شـهـر مـحـرم صدر
للـبغـدادي كتـاب جديـد � وصفه
بــــانـه نــــتــــاج  60 عـــــامــــاً من
ا�ـكــابـدة وا�ــعـانــاة � بـعــنـوان
(نــقــد الــعــقل الــديــني - اديــان
األرض ودين الـسـمـاء)� تـضمن

رؤاه بشـأن ما عده الـتحـريفات
والتخـريفات � ونـاقشهـا نقاشاً
عـقـليـاً ومعـرفـياً بـقـصد اشـاعة
ثـــقـــافـــة االسالم احلـــقـــيـــقـــيــة
و(تفـنيد الـواقعـة العاشـورائية
الــتــحــريـــفــيــة والــتــخــريــفــيــة
بـوصــفـهــا ظـاهــرة شـعــبـويـة)�
وقــال فـي الــصـــفــحــة  258 ان
(احياء ذكرى عاشوراء كل عام�
قـبل تـأسيس الـدولـة الصـفـوية
في ايــران � لم يــكن فــيه وجـود
�ــراسم الــتــشــبــيه والــتــمــثــيل
وضـــرب الـــرؤوس واالجـــســـاد
بــالــسـيــوف واالالت اجلــارحـة�
بــاسم الــشــعــائـر احلــســيــنــيـة

وتـشـجـيعـهـا كـمـسـتـحب ديـني
وتكليف شرعي محصوراً بيوم
عـاشـوراء � الثـورة والـتغـيـير �
ومـا أضـيف الــيـهـا اليــجـد فـيه
ســوى تـشـويه صــورة الـتـشـيع
الـعلـوي االحمـر لدى غـيرهم او
عــنـد الــشـيــعـة انــفـســهم � تـلك
اخلرافـات اجلـامدة الـتي حاول
الــتــشـيـع الـصــفــوي جــهـده ان
يدخلها الى صلب روح االسالم
� لـــغــرض تـــثــبـــيت روابـــطــهــا
بــعـــاشــوراء لـــلــتـــعــمـــيم عــلى
مــــشــــروع احلــــســــ� وثــــورته
واســتـــشــهــاده في ســـبــيل ذلك

ا�شروع وتلك الثورة).
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مـخـازن الـشـركـة بـادي األمر). وفي
ظل االجـواء ا�رهـقة التـي يعشـيها
الـــعـــراق جـــراء ارتـــفـــاع قـــيـــاسي
بـــدرجــات احلــرارة �الــتـي تــســبب
حـــــرائـق نـــــاجتـــــة عن االحـــــمـــــال
الزائدةعلى منظومة الطاقة �والتي
يـنــصح خـبـراء دائـمـا بـالـتـأكـد من
الـربط وتـرشـيـد االستـهالك في ظل
االجـواء احلرارة لتجنب مثل هكذا
حـوادث . في وقت� تـوقعت الـهيـئة
الــعـامـة لالنــواء اجلـويـة والـرصـد
الـزلزالي التابـعة لوزارة النقل � ان
يـكـون طـقس الـيـوم االحـد �صـحوا
مـع انخـفـاض طفـيف بـاحلرارة في
ا�ــنـاطق كـافـة. وقـالـت الـهـيـئـة في
بـــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(طــقس الــيــوم االحـد ســيــكـون في
ا�ــنـطــقـتي الـوســطى واجلـنــوبـيـة
صــحــواً حـاراً � ودرجــات احلـرارة
مـقـاربـة لـليـوم الـسـابق� أمـا طقس
ا�ـنطقة الشمالـية سيكون صحواً �
ودرجــات احلـرارة تـنـخـفض قـلـيالً
عـن الـــيــــوم الــــســــابق)�وتــــابع ان
(درجـة احلرارة الـعظـمى في بغداد

بلغت  48مئوية). 

وذكـر بيان تلـقته (الزمان) امس ان
(فـرق االطـفـاء ��ـحت في احـتواء
وإخـمـاد حـريق انـدلع داخل أربـعة
مـخـازن عـمالقـة مـشـيـدة مـن ألواح
الــسـنـدويـج بـنل سـريع االشــتـعـال
واخملــالف لــتــعــلــيــمــات الــسـالمـة
مـــــتــــخـــــذة خلــــزن عـــــلب ا�ـــــيــــاه
والـــعــصـــائــر وكـــذلك ا�ـــاكــيـــنــات
اإلنـتاجـية تـابعـة إلى شركـة أهلـية
فـي منـطـقـة جرف الـنـداف)� واشار
الى ان (الـفـرق اسـتـنفـرت مـركـبات
اإلطـفاء التخصـصية والساندة من
احلـوضيـات لتأمـ� السيـطرة على
امـــــتــــداد احلـــــريق �كـــــمــــا وزجت
�ــركـبـات اإلنـقــاذ الـثـقــيل ومـنـهـا
الـشـفل� لـتـسـهـيل تـنـفـيـذ عـمـلـيات
االقـتـحـام والـدخـول وسـط اخملازن
احملـترقة وإتـمام اإلخماد والـتبريد
لـتنـهي فرق الـدفاع ا�ـدني أعمـالها
دون تـسـجـيل إصـابـات بـشـرية مع
حتجيم األضرار ا�ادية)� مؤكدا ان
(الدفاع ا�دني وعلى اثر ذلك �طلب
فــتح حتــقــيـق واســتــدعــاء خــبــيـر
األدلــة اجلــنـائــيــة لــرفع الـعــيــنـات
وحتـديد أسباب اندالع احلريق في

بـيـان مـقتـضب ان (جـمـيع ا�الكات
مـسـتـنفـرة وسـيتم اعـادة احملـطات
الـى اخلــدمـــة من جـــديـــد)� داعـــيــا
ا�ـــواطـــنــــ� الى (الـــتـــرشـــيـــد في
اسـتخـدام الكهـرباء وتقـليل احلمل
عــلـى احملـطــات). مـن جــهــة اخـرى
�أخـمدت فرق الدفاع ا�دني� حريقاً
أنـــدلع داخل  4مـــخـــازن لـــشـــركــة
تــعـلـيب الـعـصــائـر جـنـوب بـغـداد.

ا�ـركّبـة والغـازية في الـناصـرية �
تـشــغـيـلـهـمـا وربـطــهـمـا بـالـشـبـكـة
الــوطـنـيـة)� واشــار الى ان (الـعـمل
جـار على تشغـيل محطـة الناصرية
احلـــراريــة لـــلــوحــدتـــ� الــثـــالــثــة
والــرابــعـة � بــعــدهـا يــتم تــشــغـيل
الـوحـدات االخرى). وتـفـقد مـحافظ
الـبصـرة أسعـد العـيداني �في وقت
سـابق مـحـطـات التـولـيـد. وقال في

مـن إعـــــادة جــــــمـــــيـع اخلـــــطـــــوط
والـــوحــــدات الـــتـــولـــيــــديـــة الـــتي
انـفـصلت وبـدأت بإعـادة ا�ـنظـومة
تـدريـجـيـاً في مـحـافـظـات الـبـصـرة
ومـــيــــســـان وأجـــزاء من ذي قـــار).
وأعـلن فرع توزيـع كهربـاء ميسان�
إطـفـاء تام لـلـطـاقة الـكـهربـائـية في
عــمـوم احملـافــظـة � مع مـحــافـظـات
جــنــوبــيــة أخــرى. وقــال في بــيـان
امـس أن (إطــفـــاء تـــام  في عـــمــوم
احملـافظـة � مع محـافظـات جنـوبية
اخـــرى لم يـــتــســـنى لــنـــا مــعـــرفــة
االســبـــاب). وكــانت خــلــيــة االزمــة
بــرئــاســة احملــافظ عــلـى دواي �قـد
نـاقشت وضع الـكهرباء فـي ميسان
. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (اجـتماعا بـرئاسة دواي �ناقش
ســـبل حتـــســـ� واقع ا�ـــنـــظـــومــة
الــوطــنــيــة في احملــافــظــة). فــيــمــا
أقـدمت مـحطـة كهـرباء الـناصـرية �
عـــلى تـــشــغـــيل احملــطـــة ا�ــركـــبــة
بــالــكــامل بــاالضــافــة الـى احملــطـة
الــغـازيـة بــعـد تــوقف دام اكـثـر من
تــسع ســاعـات.وذكــر بــيـان تــلــقـته
(الــــزمــــان) امـس ان (احملــــطــــتـــ�
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تـــوصل طـــواقم وزارة الـــكــهـــربــاء
�اصـالح عـــارضــاً فـــنـــيـــا تـــســـبب
بـحـرمان ثالث مـحافـظات جـنوبـية
مـن اخلـــدمـــة وسـط اجـــواء حـــارة
ومـــرهـــقــة �فـــيـــمــا احـــكـــمت فــرق
االطـفاء�السيطرة على حريق التهم
اربـعة مخـازن للماء والـعصائر في
جـــرف الـــنــداف بـــبـــغـــداد. وقــالت
ا�ـــتــحـــدث بـــاسم الــوزارة أحـــمــد
مــوسى في بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان)
امس إن (ا�ــنـظــومـة الـكــهـربــائـيـة
سـتـعـود للـعـمل بشـكل طـبـيعي في
الــسـاعــات ا�ـقــبـلــة بـعــد أن قـامت
طـواقم الوزارة بـا�بـاشرة في وقت
مـتـأخـر بـعـزل مـكـان احلـادث الـذي
حــصل في مــحـطــة مــيـســان �وهـو
عـــبـــارة عن عـــارض فــنـي بــســـبب
انــفــجــار في أحــد خــانــات قــواطع
الــدورة ومــحـول الــتـيــار من جــهـة
خـط اخلــور  132كـي في� بــســبب
درجــات احلــرارة الـعــالـيــة وزيـادة
االحــمــال �ولـيـس كـمــا أشــيع بـأنه
حـريق)� مؤكدا ان (ا�الكات تمكنت
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بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس إنه
(بعد تكثيف اجلـهد االستخباري
لـــغـــرض مالحـــقـــة الـــعـــنـــاصـــر
ا�ـطـلـوبـة والـهـاربـة من الـقـضـاء
ضـمن قـاطع ا�سـؤولـيـة� تـمـكنت
مفارز مـديرية اسـتخبارات وأمن
بـــغــداد الــتــابــعـــة الى ا�ــديــريــة
الــعــامــة لالســتــخــبــارات واألمن
وبـــالـــتـــعـــاون مـع فـــوج طــوار�
بـغداد الـثـامن� من إلـقـاء الـقبض
عــلى أحــد ا�ــطــلــوبــ� � صـادرة
بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام
ا�ـادة اربـعـة إرهـاب من مـحـكـمـة
حتقيق جلوالء�حـيث تمت عملية
الـقــبض أثـنـاء وجــود ا�ـتـهم في
مــنــطـقــة الـرحــمــانـيــة بـبــغـداد).
وطاحت مـديريـة شرطـة محـافظة
مـــيــــســــان �بـــإثــــنـــ� مـن جتـــار
اخملدرات في سيطرة قضاء قلعة
صالح. وقال بيان تلقته (الزمان)
امس انه (من خـالل ا�ــعــلــومـات
االسـتــخـبـاريـة الــدقـيـقـة الـواردة
الى مـــديـــريــة شـــؤون اخملــدرات
وا�ؤثـرات الـعقـلـية فـي ميـسان �
تمكنت مـفارز مشتـركة من شعبة
مخـدرات قلـعة صـالح باالشـتراك
مع قـــــوة من لــــواء  97 قــــيــــادة
عــمــلــيــات احملـافــظــة وســيــطـرة
الـقــضـاء من الـقـاء الــقـبض عـلى

اثن� من جتار اخملدرات).

باحملـافظـة العـميـد لطـيف جاسم
حــمــود ان (أعـــداد  احلــرائق في
احملـــافــــظــــة خـالل شــــهــــر آيـــار
وحــزيـران وتــمــوز �بــلـغت  376
حريقاً توزع نشوبها في  93داراً
وشقـة سـكنـية و 35 مركـبة و77
بــــســـتـــانـــاً زراعـــيـــاً و 6 دوائــر
حـكـومـيـة إضـافـة الى  15مـحاالً
جتـارياً و تـسـعـة مـخـازن وثالثة
مطـاعم والبـقيـة متـفرقـة)� مؤكدا
ان (ا�ــديــريــة تــســتــنــفــر جـمــيع
مالكاتـهـا� حتسـبـاً ألي طار� في
احملافظة). وفي بغداد �ألقت قوة
من االسـتــخـبـارات�الــقـبض عـلى
أحــد ا�ــطــلـوبــ� لــلــقــضـاء وفق
أحكـام ا�ـادة اربعـة ارهـاب.وذكر
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اسـتـهدفت قـيـادة قـاطع عـمـلـيات
سـامـراء لـلـحـشـد الـشـعـبي� بـناء
على مـعـلومـات استـخبـارية بـعد
رصـد حتـركـات مـشـبـوهـة لـفـلول
داعـش �ــنـــطـــقــة حـــاوي الـــبــو
كـــنــــعـــان في قــــضـــاء ســــامـــراء
�ــحـافــظــة صالح الـديـن.وقـالت
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس إن
(قـيــادة قـاطع عــمـلـيــات سـامـراء
لـــلــحــشــد �اســتـــهــدفت جتــمــعــاً
لـــعــنـــاصـــر داعش خـــارج قــاطع
ا�ـسـؤوليـة)� واشـار الى ان (ذلك
جـــاء بــــعــــد ورود مـــعــــلــــومـــات
اســتـخــبـاريــة دقـيــقـة الى قــيـادة
الـقـاطع� تـفـيـد بـوجـود حتـركـات
مـشـبـوهــة لـعـصـابـات داعش في
ا�ـــنــطـــقــة� حـــيث بـــاشــرت قــوة
بــإشــراف مـعــاون قــائــد الــقـاطع
حــيــدر الــسـاعــدي ومــعــاون آمـر
اللواء  314 باحلـشد و�ـشاركة
قـــوة من الـــلــواء بـــدك الــتـــجــمع
بــــالـــصــــواريخ)� واشــــار الى ان
(األبــطــال تــمــكــنــوا من حتــقــيق
إصـــابـــات مـــبــاشـــرة لـــلـــهــدف).
وأحـصت مـديـريـة الـدفـاع ا�ـدني
فـي احملــافــظــة نـــفــســهــا� أعــداد
احلــرائق خالل األشــهــر الــثالثـة
األخيرة.وقال مدير الدفاع ا�دني

فـيها زخما مروريا لتوجيه بفكها)�
مــؤكـدا (االسـتــعـداد الـتــام التـخـاذ
كـــافــة االجـــراءات من اجل احـــيــاء
الـــزيــارة). وكــان الــوزيـــر عــثــمــان
الــغـا�ـي يـرافــقه وفـد امــني رفـيع
ا�ــســـتــوى �قــد زار احملــافــظــة في
وقـت سابق �لالطالع على جـهوزية
الـقوات االمنية وصنـوفها اخملتلفة
فـي تأمـ� زيـارة محـرم. كـمـا انهت
شـركـة الـنـقل الـبري�اسـتـعـداداتـها
لـــلــمـــشـــاركــة في الـــزيـــارة.وقــالت
الـشــركـة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امـس إنـهــا (اســتــنــفـرت جــزءاً من
اســـطـــولــهـــا لـــيــكـــون عـــلى هـــبــة
االســـتـــعـــداد لـــتــفـــريـج الــزائـــرين
ا�ـشـاركـ� في ا�ـناسـبـة)� واضاف
ان (مــديــر عــام الــشــركــة مـرتــضى
الـشحماني �اوعـز الى فرع التاجي
بــتـجـهـيـز مـركــبـات اشـواك اليـلـنـد
وانـتـظار االوامـر النـطالقهـا صوب
كـربالء الحـياء الـذكـرى)� ولفت الى
ان (الــشــركـة وضــعت خــطـة لــنـقل
الــزائــرين تــتــمــثل بــاكــثــر من 50
مــركــبـة تــرافــقـهــا مــفـارز خــدمــيـة
وفـــنـــيـــة� بـــاالضــافـــة� الى مـــوكب
خـدمي الستـراحة سـائقي ا�ـركبات
وتـناوب ادوارهم في نـقل الزائرين
مـن والى كـــربالء). عـــلـى صـــعـــيــد
مــتــصـل �وضــعت هــيــئــة ا�ــنــافــذ

احلــدوديـة� آلـيــة شـامـلــة إلحـتـواء
اعــداد الـزائــرين ا�ــتـوقع قــدومـهم
الـى الـعـراق لــلـمـشــاركـة في زيـارة
أربــعــيـنــيـة االمــام احلــسـ� عــلـيه
الــسالم. وقـال مـديــر إعالم ا�ـنـافـذ
عـالء الـدين الــقـيــسي في تــصـريح
تــابـعــته (الـزمــان) امس إن (مــنـفـذ
ا�ــنــذريــة احلــدودي شـرقـي ديـالى
سـيـكـون احـد ا�ـنـافـذ الـبـرية الـتي
ســيـتـم من خاللـهــا تـفــويج الـزوار
االيــرانــيـ� لــلــمـشــاركــة في زيـارة
اربــعــيـنــيـة االمــام احلــسـ� عــلـيه
الــسالم)� واشـار الى ان (االسـبـوع
ا�ـــاضي �شــهـــد اجــتــمـــاع مــوسع
بـحضور رئيس الـهيئة الـلواء عمر
الـوائـلي بـاالضـافـة الى نـائب قـائد
الـعمليـات ا�شتركة �من اجل وضع
الـــيـــة شـــامــلـــة الحـــتـــواء االعــداد
الــــكـــبـــيــــرة من نــــاحـــيــــة تـــامـــ�
االجـراءات االدارية والفنية والدعم
الــلــوجــسـتــيي في الــنــقل وتــأمـ�
الـطريق من والى محافظه كربالء).
وشـرعت قيادة العـمليات ا�ـشتركة
بـفـتح مـقـرات مـسـيـطـرة في مـنـافذ
الـــشالمــجــة والــشـــيب وا�ــنــذريــة
وزربـاطيـة �لتـأم� حـركة الـوافدين
الـى كـــربالء عـــبــــر هـــذه ا�ـــنـــافـــذ
وتـوفير االجـواء األمنيـة واخلدمية

ا�ناسبة لهم.
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انـهت وزارات الـداخـلـيـة والـصـحة
والــنــقل �اســتــعـداداتــهــا االمــنــيـة
واخلـــدمـــيــــة لـــتـــأمـــ� الـــزائـــرين
ا�ـــــشــــاركــــ� فـي احــــيــــاء ذكــــرى
اسـتـشهـاد االمـام احلسـ� بن علي
عـليهما السالم �فيما وضعت هيئة
ا�ـنـافـذ احلـدوديـة �خـطـة الحـتـواء
تـدفق الـزائـرين االجـانـب الوافـدين
عـبر احلدود مع اجلوار�فيما قررت
حــكـومـة اقـلـيم كــردسـتـان تـعـطـيل
الـدوام يوم االث� ا�قبل با�ناسبة.
وقـال بيان مقتـضب تلقته (الزمان)
امـس انه (تــقـــرر تـــعــطـــيل الــدوام
الــرســمي يــوم االثــنــ� ا�ــقــبل في
االقـليم �ـناسـبة الـعاشـر من شهر
مــــحـــرم �بـــاســــتـــثـــنــــاء الـــدوائـــر
الـصحـية). وابـدت شرطـة محـافظة
كـربالء � استـعدادهـا التـام للـزيارة
ا�ـــرتـــقــبـــة. وقـــال مـــســؤول اعالم
الـشـرطـة الـعـقـيـد احـسـان االسـدي
فـي تـــصــــريح امس إنـه (� نـــشـــر
الـقوات في عـموم احملـاور والطرق
الـتي يـسلـكهـا الزائـرين� فضال عن
تـقسـيم ا�دينـة الى اطواق امـنية)�
واضــــاف ان (هـــنــــاك عــــمـــلــــيـــات
اســتــبـاقــيـة قــبل تــطـبــيق اخلــطـة
اخلـاصـة بشـهـر محـرم احلرام و�
اسـتخدام االجهزة الفنـية والتقنية
وهـناك دور كبير لكاميرات ا�راقبة
عــلـى الــطــرق اخلــارجــيــة وعــمـوم
احملـافــظـة �حـيث تـرصـد ا�ـتـهـمـ�
وا�ـركـبات اخملـالـفة واالمـاكن التي
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تآمر شـيوخ قريش عـلى قتل النبي�
مــا دفـعه لــلـخــروج من مـكّــة� ولـقـاء
ســـراقــــة بـن مـــالـك� الـــذي أراد أول
األمــر تــســلــيم الـــنــبيّ لــقــريش في

مـــقــابل  100 نـــاقـــة� قــبـل أن يــؤمن
بــــنـــبــــوّته. ومـن ا�ـــعــــروضـــات في
ا�ـتـحف نـسـخـة بـاحلـجم الـطـبـيعي
من ناقة النـبي� وصور معاصرة من

اخلــارج� مع وجـهــات مـحـتــمـلـة في
آســيـــا وأوروبــا. ويـــقــول الـــبــاحث
السعودي عبـد الله حس� القاضي�
الذي قطع طـريق الهجـرة بنفسه 60
مــرة� إن مـعـظم ا�ـســلـمـ� يـعـرفـون
اخلـطوط الـعريـضة لـقصـة الهـجرة�
إال أنـــهــا لـم تُــعـــرض يـــومــاً بـــهــذه
الطريقة ا�فصّلة والشاملة� إذ يضمّ
ا�ـعـرض مـخـتـلف أنـواع ا�ـقـتـنـيات
والوسائط� من قطع أثرية تعود إلى
قــرون مــضت إلى لــقــطــات حــديــثـة
الــتــقـطــتــهــا طــائـرات مــســيّــرة.أمـا
اجلـمهـور من غيـر ا�ـسلـم�� فـيأمل
الـــقــاضـي في أن يـــشـــكّل ا�ـــعــرض
فـــرصـــة لـــهم لـالطّالع عـــلى قـــصّـــة
الـــهـــجــرة ومـــا فـــيـــهــا مـن "رســائل
تــــســــامـح مع ا�ــــهــــاجــــريـن� وهـــو
مــوضــوع �ـكـن ربـطه بــاحلــاضـر".
واستغرق التحضير للمعرض ثالث
ســـــنـــــوات� وهــــو يـــــضـم أعـــــمــــاالً
ألكـــــاد�ـــــيــــ� وفـــــنـــــانّـــــ� من 20
دولـة.تصـوّر أفالم قـصيـرة لـلمـخرج
األمــيـركـي أوفــيــديـو ســاالزار كــيف
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طـريق الــهــجــرة� ومـنــســوجـات من
ا�سـجد الـنبوي في ا�ـدينـة ا�نورة.
من ا�ـشـاركـ� في ا�ـعـرض الـفـنـانة
الـســعــوديّـة زهــرة الـغــامــدي� الـتي

{ الظهران (السعودية)-(أ ف ب) -
يــروي ا�ــعـــرض الــســـعــوديّ "عــلى
خــطى الـرسـول" لــلـجـمــهـور احملـليّ
والــعـا�يّ هــجـرة الــنـبيّ مــحـمـد من
مــــكّـــة إلى ا�ـــديـــنـــة� إحـــدى أكـــبـــر
األحــــداث ا�ـــفـــصـــلـــيّــــة في تـــاريخ
اإلسالم� مـــســتــخـــدمــاً الــتـــصــويــر
الـــتـــمــثـــيـــليّ واألعـــمـــال الـــفـــنـــيّــة
ا�ــعـاصــرة.وتــقــتــفي هــذه األعــمـال
الفنيّة� ا�عروضة في متحف "إثراء"
فـي مــــديــــنــــة الـــــظــــهــــران رحــــلــــة
الكيلومترات األربـعمئة التي قطعها
الــنــبيّ مــحــمّــد في الــصــحــراء� في
ثمانية أيام� بـعد اشتداد االضطهاد

الوثنيّ في مكّة� قبل  1444 عاماً. 
WODHM�« uJ�«—√

واُفــتـتـح ا�ـعــرض لــلــجـمــهــور هـذا
األسبوع� وسيبقى �دة تسعة أشهر
فـي ا�ـــتـــحـف الـــذي بـــنــــته شـــركـــة
"أرامكو" الـنفطيـة العمالقة ا�ـملوكة
لـلــدولـة بــشـكل أســاسي في مــديـنـة
الـــظـــهـــران فـي شـــرق الـــبالد� قـــبل
انتقاله في جولة داخل البالد ثم في

…d�UF*« WOMH�« ‰ULŽ_UÐ
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{ عمـان-(أ ف ب) - دعـا االردن إلى "الـوقف الـفوري لـلـعدوان اإلسـرائـيـلي ا�دان"
على قطـاع غزة� مـطالـبا في بـيان اجملتـمع الدولي بـالتـحرك العـاجل لوقف الـتصـعيد
وتوفيـر احلماية للفـلسطيني�. وطـالبت وزارة اخلارجية األردنيـة في بيان ليل اجلمعة
"اجملتمع الـدولي بالـتحرك الـعاجل والفـاعل لوقف الـتصعـيد وتـوفير احلـماية لـلشعب

الفلسطيني الشقيق".
ونـقل الـبـيـان عن الـنـاطق الـرسمي
بــاسم الــوزارة هـــيــثم أبــو الــفــول
حتـذيــره "من الـتــبـعــات اخلـطــيـرة
لــلـتــصـعــيــد اإلسـرائــيــلي وتـرويع
ا�ـدنـيـ� الـذي لن يـؤدي إال لـزيادة
الــتـوتــر والـعــنف وتــعـمــيق بـيــئـة

اليأس".
 وأكــد أن "حل مـشــكـلـة قــطـاع غـزة
واحلـؤول دون تفـاقم العـنف يـكمن
في إيــجـاد أفق ســيــاسي حــقــيـقي
بــالـــعــودة لـــطــاولـــة ا�ــفـــاوضــات
لتحقيق السالم العادل على أساس
حـل الــــدولـــتــــ�� ورفـع احلــــصـــار
اجلـــائــر عن الـــقــطــاع وا�ـــعــاجلــة
الـسـريعـة لالحـتيـاجـات اإلنسـانـية
فــيه". وشــنّـت إســرائــيل اجلــمــعــة
ضـربــات جــوّيـة عــلى غــزّة أوقـعت
عـددًا من الـقـتلى بـيـنـهم قـيادي في
حـركة اجلـهـاد اإلسالمي التي ردّت
بــإطالق عـشــرات الـصــواريخ عـلى
أراضي الـدولــة الــعـبــريّــة.ولم تـرد
عـلـى الـفـور أيّ تـقـاريـر عن سـقـوط
قـتلـى في اجلانب اإلسـرائـيـلي.لكن
في غــــزّة� أفـــادت وزارة الـــصـــحّـــة
بـسقـوط عشـرة قتـلى� بـينـهم طفـلة
تبـلغ خمس سنـوات� مشيـرةً أيضا
إلى إصابة  79شخصًا.من جانبها�
قالت منظمة األ� ا�تحدة للطفولة
فـي بـــــيـــــان إن "آالء� الــــــطـــــفـــــلـــــة
الفـلسـطينـية ذات اخلـمس سنوات
قــتـــلت وأصــيـب طــفل واحـــد عــلى
األقل بــجـــروح في قــطـــاع غــزة في

الـــدامي األخــيـــر في غـــزة بــعـــدمــا
اعــتـقـلت إسـرائــيل في وقتٍ سـابق
هــذا األسـبــوع الـقـيــادي في حـركـة
اجلــهـاد اإلسالمي بـاسـم الـسـعـدي
ا�تّهم بتـدبير سلسـلة هجمات ضد
الـــدولــة الـــعــبـــريــة. ولـــدى حــركــة
اجلــهـــاد اإلسالمي ا�ـــدعـــومــة من
إيــــران حــــضـــورا قــــويــــا في غـــزة
والـضــفـة الـغــربـيــة الـتي حتـتــلـهـا
إسرائـيل منـذ العام 1967. وشددت
إسـرائـيل عـلى أن عـنـاصـر احلـركة
في غــزة كـــانــوا يــخــطــطــون لــشن
هــجـوم عــلى جـنــوب إسـرائـيل ردا
عـلى تــوقـيـف الـســعـدي� مــا أجـبـر

الـــدولــة الـــعـــبـــريـــة عـــلى شـن مــا
وصــــفــــهــــا اجلــــيش بــــضــــربــــات
"اســتـبـاقـيــة". وأكّـدت مـصـادر عـدّة
أمس الـــســـبت أنّ مـــصـــر تُـــحــاول
الـتـوسّط لـتـهــدئـة الـتـوتّـر في غـزّة
بــعــدمـا شــنّت إســرائــيل اجلــمــعـة
ضربات جـوّية على الـقطاع أوقعت
عـددًا من الـقـتلى بـيـنـهم قـيادي في
حـــركــة "اجلـــهـــاد اإلسالمي" الـــتي
ردّت بــإطالق عــشــرات الــصـواريخ
عـلى الـدولـة الـعـبـريّـة.وقـال مـصدر
أمني مصـري لوكالـة فرانس برس�
إنّ جــهـود الـوسـاطـة الـتي تـبـذلـهـا
الـقـاهـرة مــسـتـمـرّة مــنـذ اجلـمـعـة.

وأضـــاف "نــأمـل في الـــتـــوصّل إلى
تــوافق� من أجل عــودة الــهـدوء في

أقرب وقت".
W¹dB� WÞUÝË

وكــــان ا�ـــتــــحـــدّث بـــاسـم اجلـــيش
اإلسـرائـيــلي ريـتــشـارد هــيـشت قـد
أشار في وقتٍ سـابق إلى الوسـاطة
ا�ـصـريّـة عـنـدمــا كـان يـتـحـدّث إلى
صحـافيّـ� عن التـطوّرات اجلـارية�
لــكـنّه لم يــخض في الـتــفـاصـيل.من
جهـته� قـال مصـدر مصـريّ إنّ وفدًا
من "اجلــهـاد اإلسالمي" قــد يـتـوجّه
إلـى الــقــاهــرة الـــســبت. وتـــعــتــبــر
إســـرائـــيـل والـــواليـــات ا�ــــتّـــحـــدة

تـصــعـيــد لـلـعــنف خالل الــسـاعـات
ا�ــاضـيـة".واضـاف الــبـيـان أنه "في
العام ا�اضي فقط� قُتل  67طفالً في
قطاع غزة خالل موجة العنف التي
استمرت  11 يوماً� وقُتل طفالن في
إســرائــيل". ونــقل الــبـيــان عن أديل
خُضُر ا�ديـرة اإلقليميـة لليونيسف
في الشرق األوسط وشمـال أفريقيا
قــولــهـا إن "لــلــنــزاع تـأثــيــر عــمـيق
وطـويل األمـد عـلى جـمـيع األطـفال.
يـجب عـلى جـمـيع األطـراف بذل كل
مـــا فـي وســـعـــهم �ــــنع ا�ـــزيـــد من
العنف".وأكدت أن اندالع "نزاع آخر
لن يـؤدي إال إلى مـزيـد من ا�ـعـاناة
وا�زيد من احلزن. ا�طلوب هو حل

طويل األمد لهذا النزاع".
d�UMŽ ‰UI²Ž≈

وأعــلن اجلــيش اإلســرائـيــلي أمس
الــســبـت اعــتــقـال  19 عــنــصــرا من
حركة اجلـهاد اإلسالمي في الـضفة
الـغربـية� بـينـما يـشن ضربـات على
أهـداف عسـكريـة في غـزة.وجاء في
بـيان لـلجـيش أن اجلنـود وعنـاصر
من جـــهــــاز األمن الـــداخـــلي "شـــ�
بيت" نفّذوا عمـليات في عدة مواقع
في الـضفـة الغـربـية "إللـقاء الـقبض
عــلى عــنــاصــر من حــركــة اجلــهــاد
اإلسالمي اإلرهـابـيـة". وأفـاد أن من
ب�  20شـــخــصــا اعـــتــقـــلــوا خالل
عــمـلـيـات الـدهـم الـتي تـمّت صـبـاح
السبت " 19 هم عناصـر في اجلهاد
اإلسـالمي". ويــــأتي الــــتـــصــــعـــيـــد

سبق أن عرضت أعمالها في بينالي
البندقية وا�ـتحف البريطاني� وهي
تـعـرض عــمالً من الـقـمـاش ا�ـغـمّس
بـالـصـلصـال والـطـ� يسـتـعـيد روح

التضامن ب� سكّأن ا�دينة.
…uš_« ÂuNH�

وتـــقــول زهـــرة الــغـــامــدي لـــوكــالــة
فـرانس بــرس "أردت من هـذا الـعـمل
استعادة مفهوم األخوة الذي يعطي
معنى للحياة". وتروي كتب التاريخ
اإلسـالمـي أن الـــــــــنــــــــــبـيّ جنـح في
تأسيس دولـة في ا�دينـة قامت على
تـضــامن غــيــر مـســبــوق بـ� أبــنـاء
قــبـائل كـان بـيـنــهـا تـاريخ مـريـر من
احلــروب� وعــلى تــكـافل اقــتــصـادي
بــ� سـكّــان ا�ـديــنـة� أو "األنــصـار"�
والــهــاربــ� إلــيــهم من االضــطــهــاد
الـــوثــــني� أو "ا�ـــهــــاجـــرين". وقـــال
رئــيس قــسـم الــبــرامج فـي مــتــحف
"إثــراء" أشـرف إحــســان فـقــيه "هـذه
هي رسـالــة ا�ـعـرض حتـديـداً� نـحن
جميعاً الجئون في هذا العالم� نحن

جميعاً مهاجرون". �dF÷∫ جانب من معرض على خطى الرسول

بـإجتـاه مـحـافـظـة مـيـسـان ومـؤخر
نـاظم قلـعة صـالح باجتـاه محـافظة
الـبـصرة; ولـتـحــديد ومـعـرفة كـمـية
الــتــصـريـف احلـقــيــقــيــة وحتــديث
مـــنــحــني الــعـالقــة بــ� ا�ــنــســوب
والتـصريف.الى ذلـك اكدت ا�ـديرية
بـانـهـا تـواصل جـوالتهـا  ا�ـيـدانـية
لتـطـبيق جـدول ا�راشـنة� من خالل
مـتابـعـة أطفـاء ا�ضـخـات الزراعـية
االهـلـيـة واحلـكـومــيـة عـلى جـانـبي
عـمــود نـهـر دجــلـة شـمــال وجـنـوب
احملـافـظــة� كـمـا وتـسـتــمـر الـلـجـنـة
ا�شـكلـة في الهيـأة العـامة لتـشغيل
وصـيـانـة حـوض دجـلـة بـجـوالتـهـا
شـمــال احملـافـظــة في قـاطـع قـضـاء
عـــلي الــــغـــربي بـــرفـــقـــة مـــســـؤول
الــشــعــبــة; بــهــدف مــنع الــهــدر في
الــثــروة ا�ـــائــيــة وإيـــصــال ا�ــيــاه
حملــــطــــات األســـــالــــة في جــــنــــوب
احملـافـظة� وتـمـك� احلـصـة ا�ائـية
ا�قـررة حملافظـة البـصرة من ا�رور
عــبـــر مــؤخــر نــاظم قــلــعــة صــالح�
وتـأتـي هـذه اإلجــراءات بــنــاءً عـلى
تــوجــيــهــات وزارة ا�ــوارد ا�ــوارد
ا�ـائـيـة والـهـيــأة الـعـامـة لـتـشـغـيل

وصيانة حوض دجلة).

يدعم توجه الوزارة في التحول من
الـري ا�ـفـتـوح إلى ا�ـغـلـق� لتـقـلـيل
الـــضـــائـــعــات ا�ـــائـــيـــة� وضـــمــان
اإلســتــخــدام الــصــحــيح لــلــمــيــاه�
ومــعــاجلــة شح ا�ــيــاه). وواصــلت
مـديـريـة ا�ـوارد ا�ائـيـة في مـيـسان
أعـمـال رصـد الـتصــاريف اليـوميـة
لــنـــهــر دجــلـــة  �ـــعــدل رصـــدتـ�
صباحيـة ومســائية شمال وجنوب

احملافظة. 
‚d� œuNł

وقـــال اعالم ا�ـــديــريـــة لـ(الـــزمــان)
أمس ان (جــــهـــــود فــــرق الــــرصــــد
ا�شـتر� لقـياس الـتصاريف ا�ـائية
مـتــواصـلـة  بــ� مـديــريـتي ا�ـوارد
ا�ائية في ميسـان وواسط� وا�ركز
الـــوطـــنـي إلدارة ا�ـــوارد ا�ـــائـــيــة�
وجلـنـة ا�تـابـعة في الـهـيأة الـعـامة
لـتـشــغـيل وصـيـانــة حـوض دجـلـة�
لـقــيـاس تـصــاريف نـهــر دجـلــة في
قضائي عـلي الغربي� وقـلعة صالح
الــتـابــعـ� حملـافــظـة مــيـســان عـنـد
مــنــطـقــة الـتــحــادد مع مـحــافــظـتي
واسط والـبـصـرة). مـبـيـنا ان  (ذلك
يــاتي �ـعــرفـة الــتـصــاريف ا�ـائــيـة
ا�ــطـلــقــة من مــؤخــر ســدة الــكـوت

الـى زيــارة وفــد مـــخــتص� لإلطالع
عـــلـى انـــشـــاء الـــســـدود واخلـــزين
ا�ـائي� كاشـفـاً عن زيـادة اإلطالقات
ا�ـائـيـة لـنـهـر دجـلـة)� وعزا راضي�
اســبـاب قـلـة اإليــرادات ا�ـائـيـة إلى
اجلـــانب الـــفــني� وتـــوسع تـــركــيــا
بإنشاء السـدود واخلزانات ا�ائية�
وزيـادة الــنـمـو الـســكـاني الــكـبـيـر�
وكــذلك الــتـغــيــيــرات ا�ـائــيــة الـتي
اثـــرت بــصــورة كــبــيـــرة عــلى قــلــة
اإليـــــــرادات)� وبـــــــ� ان (الــــــوزارة
اطـلـقت اخلـزين ا�ـائي فـي الـسدود
واخلـزانات� لـسد الـنـقص احلاصل
وتــلــبــيـة ا�ــتــطـلــبــات من الــزراعـة
وحــــصـــــة األهــــوار� وتـــــغــــطـــــيــــة
اسـتهالكـات ميـاه الشـرب). واجرى
وزيـر ا�ـوارد ا�ـائيـة� مـهـدي رشـيد
احلـمـداني� جـولـة مــيـدانـيـة �ـعـمل
األنـابــيب الــبالســتـيــكــيـة� لإلطالع
عـلى خـطــوط انـتـاج ا�ــعـمل. وقـال
البيـان ان (احلمداني دعى الى بذل
ا�ـزيـد من اجلـهـود� لـزيـادة الـطـاقة
اإلنـــتـــاجــيـــة مـن األنـــابــيـب لـــســد
احـتـيـاجات ا�ـشـاريع� مـشـدداً على
ضــرورة فــتح خط انــتـاجي جــديـد�
إلنتاج انابيب الـري� مبيناً ان (ذلك

يـتــطـلب تـفــاوضـات مع الــشـركـات
الــتي � اقــتـراحــهــا عــلى مــجـلس

الوزراء).
œËbÝ cOHMð

وشـدد جـار الله عـلى تـنفـيـذ سدود
تـنـظـيمـيـة� قـرب أبو فـلـوس حلـجز
ا�ــوجـة ا�ــلــحــيـة� مــشــيـراً الى ان
(مـقتـرح تنـفيـذ السـدود غير مـكلف
مــاديــاً فـي حــال تــنــفــيــذه من قــبل
ا�ــــوارد)� وتــــابع انـه (افــــتـــتــــحت
محـطة لـغرض حتـلية ا�ـياه بـطاقة
 72الف متراً مكعـباً في الساعة في
ابــــو اخلـــصـــيب الــــعـــام ا�ـــاضي�
مــؤكــداً اهــمــيــة وجــود  مــحــطـات
لــتـحــلـيــة مـيــاه الـبــحـر). وكــشـفت
وزارة ا�ــوارد ا�ـائـيـة� عــزم تـركـيـا
عـلى زيـادة اإلطالقات ا�ـائـية لـنـهر
دجـــلــة. مـــؤكــدة ان (وفـــداً تــركـــيــاً
سيزور العراق قريباً� لإلطالع على
اخلــزين ا�ـائـي وانـشــاء الـسـدود)�
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(الـوزارة اطلـقت اخلـزين ا�ائي من
الـسـدود واخلـزانـات� �ـعـاجلة شح
ا�ـــــيــــاه فـي األهـــــوار وا�ــــنـــــاطق
الــنـائــيـة)� مــوضـحــاً ان (الـســفـيـر
الــتـركي� عـلي رضــا غـونـاي� اشـار

والى  6800 الف جـزء بـا�ـلـيـون في
شمـال الهارثـة� مؤكداً انه (ا�ـلوحة
يـــــجـب ان ال تـــــعــــددى  1000جــــزء
بـا�ـلـيـون� وفق ا�ـعـاييـر الـعـا�ـية)�
وبــــ� ان (وزارة اإلعــــمــــار بـــادرت
خالل الـسنـوات ا�اضـية بـالتـعاقد�
مع مــــكـــتـب اســـتــــشــــاري� إلعـــداد
دراسات بشأن تـنفيذ محـطة حتلية
مــيـاه الـبـحــر)� الفـتـاً الى ان (األمـر
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اوضــحت مــديــريــة مــاء الــبــصـرة�
جتــاوز نـســبـة ا�ــلــوحـة في الــفـاو
والـهـارثـة ا�ـعـايـيـر الـعـا�ـيـة. وقال
مـعـاون ا�ـديـر� مـيـثم جـار الـله� في
تـصـريح تـابـعـته (الـزمان) امس ان
(إن نـــســبــة ا�ـــلــوحـــة وصــلت الى
ثالث� الف جزء با�ليون في الفاو�
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كالم أبيض

تـهـنئـة وشـكـر وتقـديـر لكـل جهـة امـنيـة تـسعـى الى القـضـاء علـى آفة اخملـدرات الـتي باتت
تـقض مضاجع اجملـتمع الـعراقي � فالـبالد من ارض كانت خـاليـة من كل أثر للـمخدرات �
الى ارض مآلى بكل صنـوف هذه اجلرثومة � ولـعل من يتابع االخبار الـتي يعلنها االعالم
يـومـيا � عن احلـمالت الـشجـاعـة التي يـقـوم بـها ابـطـال االجهـزة االمـنيـة ا�ـعنـيـة �كـافـحة

اخملدرات � فانه يشعر بالغبطة لتلك ا�ساعي النبيلة والوطنية..
لـقـد اسـتــمـعتُ قـبل ثالثــة ايـام الى تـصـريـح ا�ـتـحـدث بــاسم مـديـريـة مــكـافـحـة اخملـدرات
وا�ـؤثـرات الـعقـلـيـة في وزارة الـداخلـيـة الـعقـيـد بالل صـبـحي الذي بـ� فـيه حـجم خـطورة
جر�ة اخملدرات في اجملـتمع � فهالني الـعجب � السيما حـ� اكد ان "الفئة ا�ـستهدفة هم
". وكشف عن الشبـاب وحتديداً الـذين تتراوح أعـمارهم ما ب�  18 وحتى  25أو  30عـاماً
الـقبض علـى أكثر من  5300 مـتورط ومـتهم بـعمـليـات جتارة وترويـج اخملدرات وتـعاطـيها
خالل األشهر األربـعة ا�نصرمة � ومصادرة نحو  4مالي� حـبة مخدرة من نوع كبتاغون�

و 100 كيلوغرام من ا�واد اخملدرة األخرى.
لقد خـنقـتني هـذه ا�عـلومـات اخمليفـة على اجملـتمع عن (آفـة اخملدرات) واتـساع مـداها ب�
الشـباب � ودخولـها شبـابيك البـيوت � وابواب اجلـامعات � مُـشكلـة بذلك قنـابل موقوته في
ثـنـايـا وازقة اجملـتـمع �  وآ�ـتـني ا�عـلـومـات الـتي جاء عـلى ذكـرهـا ا�ـتحـدث بـاسم مـديـرية
مـكـافـحــة اخملـدرات وجـعــلـتـني � ابــحث عن اسـبــاب االنـفالت الـتي ادت الـى شـيـوع هـذه
الـظاهـرة في وطن � وصـفته اال� ا�ـتحـدة في منـتصف سـبعـينـيات الـقرن ا�ـنصـرم � بأنه

البلد الوحيد في ا�نطقة الذي خال من آفة اخملدرات � تعاطيا وترويجا..
حيث تـنبه ا�شـرعون العـراقيون مـنذ زمن  الى ان اخملدرات تـعد ا�سـبب الرئيـسي للـكثير
من اجلـرائم � فهي تسـاعد متعاطـيها الى الـقيام بجرائـم السرقة و االغـتصاب واالنحراف
وسـوء السلـوك والزنا بـاحملارم � فعـكفوا عـلى اصدار قانون اخملـدرات العراقي رقم (68)
لـسنة  1965 الـذي حرم "ا�تـاجرة وصـناعة اخملـدرات واالستخـراج والتـحضيـر واحليازة
والتقد� والعـرض للبيع و التوزيع والشراء � ومنع  ا�تاجـرة بها مهما كان نوعها" ونصت

ا�ادة الرابعة عشرة الفقرة (ب) على اعدام من يتاجر ويسهل ترويجها الخ.
سادتي ابـطال مـكافـحة اخملـدرات شكـرا لكم  �  لـكنـنا نـطمح االنـتباه
اكــثـر الى خــطـورة هــذه اآلفـة  � وأن ال نــقف عـنــد الـقــبض عـلى
جتـارها �بل علـينـا أن نشارك بـكل ثقلـنا وبـكل ما أوتيـنا من قوة
وإمكانات مـادية ومعنـوية من احلكومـة في درئها نهـائيا � وعلى
اآلبــاء وا�ــربـون وأولــو األمــر مالحــظــة أبـنــائــهم واحــتــضــانـهم
واحتـوائهم � وأن نـحمى أبـنائـنا ومـستقـبلـنا احلـضاري من هذا

اخلطر.. 

كُـدس هـائل من احلـوارات الـتي جـرت عـلى مـدى عقـدين بـ� الـقـوى ا�ـهـيمـنـة عـلى واقـعـنا
السياسي � ولكـنها جميعا انتـهت الى تقاسم ا�غا� والنفوذ والـسلطة � ولم تفض أي منها
الى وضع الـعملـية السيـاسية عـلى السكـة الصحـيحة � واصالح اخلـراب الذي يلف البالد
من شرقها الى غربـها � فحواراتهـا تفاهمات على تـرتيب األمور �ا يخـدم مصاحلها � أما
سيـادة الوطن ا�ـفقودة � واحلـياة الـرغيدة � وحق ا�ـواطنـة � والقـضاء على الـفقـر واالمية �
واالرتقاء باخلدمـات � واصالح عوج العملية الـسياسية فال وجود لهـا في أجندتها � نسمع
شـعـارات اصالحـية وتـسـمـيـات ألحـزاب من دون أن جنـد لـهـا جتـسـيـدا في الـواقع � وهذا

ديدن اجلميع وال أستثني .  
ال أحـد يجـهل مـواطن اخلـلل في العـمـليـة الـسيـاسيـة � او ال يـعرف آلـيـات االصالح � الكل
يـدركـهـا � ولـكن مـا نفـتـقـده هـو ارادة االصالح الـنـابعـة من روح وطـنـيـة � ولـذلك لم تـنـطلق
الدعـوة الى االصالح من الطـبقـة السيـاسيـة طوال ا�ـدة ا�اضيـة � بل صدحت بـها حـناجر
الـنـاس مــبـكـرا � اال ان الـطـمع بــالـسـلـطـة � دفع ا�ــمـسـكـ� بـاحلـكـم الى قـمع الـداعـ� الى
االصالح بالـتواطـؤ مع آخرين � واحتـجاجـات تشرين مـثالـها األوضح التـي اتهم شبـابها (
باجلـوكـريـة ) وأبـنـاء الـسـفـارات وأنـصـار النـظـام الـسـابق . وجـرى اسـكـاتـهـا بـاالغـتـياالت
واخلطف والتهـديد وغيرها من الـتي ال تنم عن ضميـر وطني � وكأن هؤالء الـشباب خرجوا

بطرا � بينما صار حج ا�طعم التركي فريضة الوطنية العراقية .
ولم يكن أمـام الطبـقة الـسيـاسيـة ازاء فضائح الـفشل ا�ـريع وافراط بـعضـها في اسـتخدام
الـعنف سوى االذعان �ـطالب احملتج� بـتشكيل حكـومة انتقالـية واجراء انتخـابات مبكرة �
اال ان الـوجوه ا�ألوفـة نفسـها عادت � وان الشـخصيات اجلـديدة لم يكن �قـدورها حتقيق
االصالح بالرغم من حمـاسها وصدق رغبتها � فوجودها وسط أطراف متصارعة تملك من
القـوة ما يوازي قـوة الدولة ونـفوذ يفـوق نفوذهـا � جعلـها في حيـرة من أمرها � مـا أجبرها

على موقف احلياد � فانتفضت اجلماهير مجددا مستثمرة الغطاء الصدري .
ال يحتاج االصالح الى حـوارات � فموضوعاته واضحة وآلياته معروفة � ما نحتاجه اعالن
األحزاب والتيارات صـراحة عن هذه ا�وضوعـات واآلليات وتبنـيها رسميـا � لكي نتحاسب
عـلــيـهـا الحـقــا � امـا اجـراء انـتــخـابـات مـبــكـرة من دون ذلك فال جـدوى مــنـهـا اطالقـا � اذ
سـتنتـهي كمـا انتـهت التي قـبلهـا � وستـتجدد ا�ـشاكل نـفسـها � �اذا ? ألن الـبيـئة �ـختلف
وجوهها غيـر مستقرة � والقوى ا�تنفذة والثرية قادرة على اجبار واغراء الناس على اعادة
انتـخـابـها � وهـذا مـا حـدث في جتارب سـابـقـة � واال كيـف يحـتج الـنـاس على شـخـصـيات

فاسدة ومنها من أهدر دمها � ثم تتصدر ا�شهد السياسي ثانية ? .
بـالـفــعل انـهـا فـرصــة أخـيـرة إلنـقـاذ الــبالد � واذا مـرت دون نـتـيـجــة � فـان بـحـرا من الـدم
سـيُـغـرق الـعـراق � لـذا فـان احلـكـمـة تـكــمن في الـعـودة الى ا�ـربع األول � نـعـدّل الـدسـتـور
وقــانـون االنـتـخـابــات وتـشـكـيل ا�ـفــوضـيـة � ولـنـرمـي الـكـرة هـذه ا�ـرة في مــلـعب الـقـضـاء
واخلبـراء االكـاد�يـ� وابعـاد الـسيـاسـي� � فـفي تدخـلـهم تغـلـيب �صـاحلهـم على مـصالح

الوطن . 
ان اجـراء انـتخـابـات بال تـعـديالت خـطأ جـسـيم � لـكـونهـا فـرصـة تـاريخـيـة لـلـخـاسرين في
االنتخابات ا�اضـية � لعلهم باجلـديدة يحققون تـقدما � وعند ذاك � لن يـكون لها قيمة � وال
جنـني منـها سـوى خسـائر مالـية بـاهظـة يدفـعهـا النـاس من قوتـهم � ثم �اذا يـتحـمل الناس
هـذه ا�ـبـال� ا�ـلـيـاريـة لـقـوى مـتــصـارعـة عـلى الـسـلـطـة ومـخـتـلـفـة عـلى الـغـنـيـمـة ?� أظن لـو
استُثمرت بـاخلدمات او تمويل ا�شـاريع الصغيرة � ألسهـمت بحل مشكالت كثيـرة يعانيها
الـشـبـاب � وتـتـصـدر حالـيـا الفـتـاتـهم االحـتـجـاجـيـة . اعادة االنـتـخـابـات هـدر لـلـمـال الـعام
وترحيل لألزمـات . ولو سلمنا بـإجراء االنتخابـات � من الذي سيهيىء
لهـا � هل حكـومة الـكاظـمي التي اتفـق االطار التـنسـيقي مـؤخرا على
عدم الـتـجـديـد لـهـا � بـادعاء مـواالة الـكـاظـمي لـلـتـيـار الـصدري من
وجـهة نـظـرهم � وهل سـتـوافق قيـادة الـتـيار عـلى حـكـومـة انتـقـالـية
يقـترحـها االطـار التـنسـيقي ? أظن ان هـذه مشـكلـة جديـدة ستـطفو

على سطح ا�شهد خالل القادم من األيام . 

يـكـاد يـتـفق اجلـمـيع أن أزمـة ا�ـيـاه تـتـفـاقم يـومـاً بـعـد يـوم� ومع انـخـفـاض مـنـاسـيب دجـلة
والـفـرات ا�ـستـمـر� وشـحـته في بـعض ا�ـنـاطق وا�ـدن� يـجعـلـنـا أمـام مـسـؤولـية خـلق وعي
مجتمعي لوقف الهدر واإلسراف في استعمال ا�ياه وبغض النظر عن االجراءات احلكومية

التي هي دائماً متأخرة عن الركب!
ولعلَّ من سلوكيات اإلسراف في استعمال ا�ياه:

_تـنـظيف الـشوارع بـشكل يـومي ور�ـا (على وجـبتـ� صبـاحي ومـسائي); وذلك بـاالكتـفاء
بـا�ـاء ا�ـتـدفق من (الـصـونـدة) دون احلاجـة إلى اسـتـعـمـال (مـكـنـاسـة)� والـسـعي (بـجـهود
جبارة ومباركـة) لدفع كلّ ذرة غبار ورمال السيما بعد العـواصف الترابية والرملية� ودائماً
ما تقوم به (ام عالوي)� وهي خـلف ستارة باب البـيت الرئيسي� �َّا يـجعل مهمة ا�ـسكينة

صعبة للغاية� أي حتقيق النظافة والستر معاً!
- اما (ابو حمودي)� وبسبب ارتفاع درجات احلرارة� فهو مضطر لربط (ا�بردات) بحنفية
ا�ـاء مباشرة� وتـرك (مبردته ا�دلـلة) السيمـا في أثناء اللـيل تأخذ ما حتـتاجه من ا�اء حتى
لـو فـاض الشـارع أو نـشفت (خـزانات ا�ـنـطقـة) أو حـتى لو جف دجـلـة واألهوار� فـا�هم أن

يبقى( ابو حمودي) يتصفح في جواله ليالً وهو مستلقي على سريره على هواء مبردته!
 _وال �كن أن ننسى (ابو جبار) بائع  السمك في السوق الذي انقض على فريق التوعية(
بالـطبـر); عنـدما نـصحوه بـعدم اإلسـراف; فالـرجل هدفه الـسامي هو

بقاء (سمكاته تلبط)  في ا�اء.
- وأخـيــراً (تـوتــة) الــتي ال تـســرف في اســتـعــمــال ا�ـاء إال عــنـد
تنـظيفـها (بزونتـها ا�نـدفشة وكـلبها ا�ـدلل)� بالبـانيو� وتـغير ماءه
�ـرات; لـتــبـقى (قـطـتي وكــلـبي) نـظـيـفـاً بـال بـراغـيث و بال رائـحـة

فضالت!
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واالتّــحـاد األوروبي هــذه ا�ـنــظّـمـة
"إرهـــابـــيّـــة".بــدوره� حتـــدّث زعـــيم
حـركـة "حـمـاس" إسـمــاعـيل هـنـيّـة�
ا�ــــقــــيم فـي الــــدوحــــة� مع قــــيــــاة
االســتــخـــبــارات ا�ــصــريّــة بــشــأن
الـتـطـوّرات احلـاليّـة� بـحـسب بـيان
لـلـحــركـة.تُـعــدّ مـصـر وســيـطًـا بـ�
إسرائـيل واجلمـاعات ا�ـسلّـحة في
غــــزّة� وقــــادت وســــاطــــة فـي أيّـــار
أفـــــضت إلـى وقف إلطـالق الـــــنــــار
أنــهـى قــتـــالًـــا كـــان األعـــنف مـــنــذ
سنوات ب� الدولة الـعبريّة وحركة
ا�ــــقـــاومـــة اإلسالمـــيّـــة "حـــمـــاس"

ا�سيطرة على غزّة.

�eM‰∫ صورة للمنزل الذي دمرته طائرات االحتالل في منطقة الشيخ عجل� غربي مدينة غزة
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التقى محافـظ ذي قار محمد هادي
الــغـزي� رئــيس جـامــعــة الـشــطـرة
بـاسـم عـبـد احلـسـ� � وبـحث مـعه
اهـم الـقــضـايــا الـعــامــة ا�ـتــعـلــقـة

بتقد� الدعم للجامعة .
واسـتعـرض  احملافـظ خالل اللـقاء
أهم ا�ُنجزات التي حققتها االدارة
احملــلـيـة في دعم اجلــامـعـات وذلك
بتخصيص 25  مليـار ضمن خطة
2022 لــصــنــدوق االعــمــار وكــذلك
خــطــة خـطــة احملــافـظــة - تــنـمــيـة
االقــالـيم .حــيث � تـخــصـيص 15
مـلـيار جلـامعـتي سـومـر والشـطرة
(7�5 مـلـيــار لـكل جـامــعـة )النـشـاء
البنى التحتية وا�رحلة االولى من
انـــشــاء ا�ـــدن اجلــامـــعــيـــة ضــمن

مشاريع صندوق االعمار .
وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه
(� تــخـصـيـص  مـبـلغ  10 مـلــيـار
ديـنـار ضـمن مـشـاريـع احملـافـظة -
تـنـمــيـة االقـالـيم النــشـاء وتـوسـيع
شــارع جـامــعــة ذي قــار  �ــا له من
اهـميـة في تسـهـيل وصول الـطلـبة
وكــــوادر اجلـــامـــعـــة � الفـــتـــاً  الى
اهمية االرتقاء بالعمـلية التعليمية
في اعـداد اجـيـال مـتـميـزة وتـنـفـيذ
بــرامج بــحـــثــيــة تــنـــمي ا�ــعــرفــة

وتساهم في تطوير اجملتمع).
ومن جــانــبه ثــمن رئــيس جــامــعـة
الـشطـرة جهـود احملافـظة في كـافة
القطاعات اخلدمـية والسيما الدعم
الـكــبـيـر لـلـجـامـعــة � بـغـيـة تـنـفـيـذ
ا�ـشاريع الـتي حتتـاجهـا اجلامـعة
ومــتــطـلــبـات تــطــورهـا وتــقـدّمــهـا

ا�لحو� في السنوات األخيرة.
 من جـهـة اخرى اعـلـنت صـحة ذي
قار  إرتفاع اعـداد إصابات احلمَّى

النزفية في احملافظة .
وقـال مـديـر قـسم شـعبـة الـسـيـطرة

عـلى االمـراض االنتـقـالـية الـدكـتور
حيـدر حنتـوش   في تصريح له ان
الـفـحـوصـات اخملــتـبـريـة اجلـديـدة
اثـبـتت تــسـجـيل إصــابـات جـديـدة
�ـرض احلـمى الـنـزفـيـة فـي عـموم

محافظة ذي قار .
وأضــــــاف ان عــــــدد ا�ـــــصــــــابـــــ�
وا�ـتـوفـ� بـهـذا الـفـيـروس الـقـاتل
ارتفع الى 120 مصـاباً � فيـما كان
عدد حاالت الوفيات 27 حالة وفاة
مــــنــــذ ظــــهـــور ا�ــــرض ولــــغــــايـــة
اخلـــمـــيس فـــيـــمـــا حـــذر االطـــبــاء
االخـتـصاص تـفـشي مـرض احلمى
الـنـزفيـة � مـؤكـدا عـدم اجلزر داخل
الـدور او ا�ـنــاطق الـسـكــنـيـة الـتي
تـتـسـبب �ـخــاطـر صـحـيـة كـبـيـرة
الســـيـــمـــا بـــعـــد تـــســجـــيـل زيــادة

باصابات ووفيات الفيروس .

يــذكــر ان صــحــة ذي قــار اتــخــذت
اإلجــراءات الالزمــة من نــقل وعـزل
ا�ــــصـــابــــ� داخل ا�ــــســـتــــشـــفى
بـاإلضــافـة الى إجــراءات الـصــحـة
لــعــوائل ا�ــصــابــ� واخــذ �ــاذج

مختبرية للتاكد من سالمتهم .
وبـ� ان (احلــمى الـنــزفـيــة مـرض
فـيـروسي يهـدد احلـيـاة� و�كن أن
يــتـسـبب في تــلف جـدران األوعـيـة
الـدمويـة الـصغـيـرة� ومن ثم نزيف
دمــوي� ويــنــتـشــر عــنــد مـخــالــطـة
احلـــــيــــوانـــــات ا�ــــصـــــابــــة به أو
احلـشـرات� وغـالـبــاً مـا يـنـتـقل عن

طريق حشرة القراد).
وتعتبـر محافظـة ذي قار أكثر مدن
الــبالد تــضـــرراً من وبــاء� احلــمى
الـنـزفـيـة الـتي تـنـتـقل من ا�ـواشي

إلى اإلنسان .

مبنى دائرة صحة الديوانية

محمد حنون

منافـذ لتسـويق الصمـون ا�نتج في
افــرانـهـا� عن طـريـق انـشـاء اكـشـاك
في عــدة مــنــاطق بــجــانــبي الــكــرخ
والـرصــافــة� بـأســعـار تــنــافـســيـة)�
مــوضــحـاً ان (الــشــركــة مــســتــعـدة
لتجهـيز ا�تعهـدين في حال تقدمهم
لـلـتـعـاقـد مع الـشـركـة� مـبـيـنـاً انـهـا
(وجـــهت الـــدعـــوة فـي وقت ســـابق
لـــدوائــر الــدولـــة� لــغــرض تـــلــبــيــة
حاجتهـا من الصمون� ومسـاهمتها
فـي دعم الـقــوات األمـنــيـة واحلــشـد
الـــشــــعـــبي والـــعـــوائل الـــنـــازحـــة�
لـتـجـهيـزهـا بـكـميـات من الـصـمون�

حسب توجيهات وزير التجارة). 
واكــــدت الـــوزارة وصــــول بــــاخـــرة
حتــــــــــــــــــمـل 41 الــف طــن مـن األرز
التـايلـندي حلسـاب السـلة الغـذائية
اخلـــاصــة بـــالـــعـــام احلــالـي. واكــد
البيان ان (فـريقاً رقابـياً من اخملتبر
في قـــسم الـــســـيـــطـــرة الـــنـــوعـــيـــة
بالشركـة� ودائرة الرقابـة التجارية�
ارســــــلـت �ــــــاذج األرز الـى قــــــسم
الــســيـطــرة الــنــوعــيــة ا�ـركــزي في
بـــغـــداد� لـــلــــتـــأكـــد من صالحـــيـــته
لـالســتــهالك الــبــشــري� قــبل اطالق
الـــتـــجــهـــيـــزات لـــلــوكـالء). واكــدت
الــوزارة� تــواصل ا�ـــعــامل لــلــيــوم
الــثــانـي� في انــتــاجــهــا لــلــحــبــوب
اخملـصـصـة� إلنتـاج طـحـ� احلـصة

اخلامسة. 
واوضح مدير عـام الشركة لـتصنيع
احلــبـوب� أثــيــر داود ســلــمــان� في
تـصـريـح تـابـعـته (الـزمـان) امس ان

(احلــركـة مـتـواصـلـة لـنـقل خـلـطـات
احلــبـــوب اجملـــهـــزة الى ا�ـــطــاحن
احلـكـومـيــة واألهـلـيـة� في غــالـبـيـة
احملـافـظـات� لـتـوفـيـر وتـوزيع مـادة
الـطحـ� لـتجـهيـز مـفردات الـبطـاقة
الــــتـــمــــويــــنــــيــــة)� واشــــار الى ان
(التقارير الواردة من فروع الشركة�
فـي ذي قــــار وا�ـــــثـــــنى واألنـــــبــــار
وديالى� وصالح الـدين والـديوانـية
وبـابل� وكـربالء وواسط ومـيـسـان�
اشــرت الــشــروع بـحــمــلــة مــكــثــفـة
إلســـــتالم وجتـــــهـــــيــــز ا�ـــــطـــــاحن
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اطــلـقت الــشــركـة الــعــامـة لــتــجـارة
احلــبـوب حــمــلــة تـفــتــيش واســعـة
شملت وكالء البطاقة التموينية في
جـــمـــيع احملـــافــظـــات � بـــحـــثــاً عن
خـروقـات أو عـمـلـيـات تـضـلـيل ضـد
ا�ــواد ا�ــوزعــة خـالل شــهــري ايـار
وحـــزيــران . وكــان جتــار� وصــفــوا
باجلـشع�� قـد نشروا فـيديو يـظهر
حاالت تـعفن في اكـياس الـرز� برغم
انهـا تعـرضت للـفحص قـبل نـزولها
الـى ا�ــــوانئ . وقـــــال مــــديــــر عــــام
الــشـركـة مـحـمــد حـنـون لـ (الـزمـان)
أمس ان (الــشــركـــة حــريــصــة عــلى
ضبط جودة ا�واد ا�ستوردة ضمن
الـبـطـاقـة الـتـمــويـنـيـة ومـطـابـقـتـهـا
الـتـامة لـلـمـعايـيـر الـقيـاسـية � وهي
في عـرض الـبـحـر) � مـشـيـراً الى ان
(ا�نـافسـة غيـر النـزيهـة ب� الـتجار
وراء تـســريب فـيـديـو غـيـر صـحـيح
لـلــطــعن في جــودة الـرز ومــحــاولـة
اتــهــام الــشــركــة بــاســتــيــراد مــواد
تـمـويــنـيـة مــطـعـون بــهـا)� واكـد ان
(احلمـلة الـتي قامت بـها الـشركة لم
تـضبط كـيـساً واحـداً غـير مـسـتوف
للمواصفات الصحية القياسية وان
جتـاراً جـشـعـ� ر�ـا يـكـونون وراء
تــــضـــلـــيل الــــرأي الـــعـــام واتـــهـــام
الــوزارة)� مـؤكـداً انه (فــور انـتـشـار
الـفــيـديـو ا�ــضـلـل شـرعت الــشـركـة
بحـملـة واسعـة ولم تكـتشف اي اثر
�ا ورد فيه) وحث حنون (ا�واطن�
على االبالغ عـن اي مخـالفـة واعادة

اي كـمـيـة يــشـكـون بـصالحــيـتـهـا)�
واضــاف ان (الــوكــيل أيــضــاً عــلـيه
اعـادة اي كـمـية يـشك بـصالحـيـتـها
أو جــودة نـوعــيـتــهـا)� مـشــيـراً الى
(تــعـامـل الـشــركـة مع 460 ألف طن
حــــنـــطـــة و 130 ألف طن رز وآالف
االطـنان من مـواد أخـرى كا�ـعـجون

والزيت والسكر والبقوليات). 
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عــلى صـــعــيــد آخـــر تــعــتــزم وزارة
الـتجـارة� انـشاء اكـشـاك �وذجـية�
لبيع الصمون احلكومي في مناطق
بـــغـــداد� مـــبــــديـــة اســـتـــعـــدادهـــا�
جتـهيـزا�تـعهـدين لتـسويق اإلنـتاج

من الصمون. 
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(الـشـركــة تـسـعى لــفـتح مــجـمـوعـة

بـاحلـبـوب� إلنـتـاج طـحـ� احلـصـة
اخلــامــسـة الــتـي انــطـلــقـت اواخـر
شــهـر تـمـوز ا�ـاضـي)� مـضـيـفـاً ان
(الشركة مـستمرة لتـجهيز الوكالء�
ومتابـعة حركـة اسعار الـطح� في
الــسـوق احملـلـيــة)� مـشـيـراً الى انه
(من ا�ــتــوقـع ان تــشــهــد األســواق
اســـتـــقـــراراً بـــأســعـــار الـــطـــحــ��
بــــالــــتـــزامـن مع إرتــــفـــاع وتــــيـــرة
الــتـــجـــهـــيـــز من ا�ـــطـــاحـن� بـــعــد
شــروعـهـا بــإنـتـاج تــوزيع احلـصـة
اخلامسة التي انطلقت في احلادي

والثالث� من الشـهر ا�اضي). على
صـعـيــد مـتـصـل� الـتـقى مــديـر عـام
الــشــركــة الــعــامــة لــتــجــارة ا�ــواد
اإلنـشائـيـة� سرمـد طه سـعيـد� وفداً
من شـركة كـاستـلو الـكويـتيـة. وقال
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) ان (كـاسـتـلو
احـدى الـشــركـات الـتي تـورد ا�ـواد
اإلنـشـائـيـة ا�ـتـنـوعـة� ذات ا�نـاشئ
الـعــا�ــيـة الــرصــيـنــة� الى الــسـوق
الــعـربــيــة)� واوضح ان (اجلـانــبـ�
بحـثا  ابـرام عقـد في اطار الـتعاون

ا�شترك). 
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اخلطـورة التي شكلها اسـتحواذ (يزيد بن مـعاوية ) على اخلالفة لم يـكن يجهلها
أحـد ... ذلك ان مـنـاهج االسالم في احلـيـاة أصـبـحت ريـشـة في مـهب الـريح ...
�غير أنّ كـبار ا�سلمـ� فضالً عن غيرهم كانـوا �نون أنفسهم بـالبقاء والسالمة
من شروره� يـقدّمون بذلك الهم الشخصي عـلى الهم الرسالي� وحَمَلَهُم ذلك على
محاولة صدّ االمام احلس� (ع) عن التوجه الى العراق مخافة الغدر به وانقالب

الناس على األعقاب .
وهذا يـعني انهم كـانوا يريـدون ان يكون االمـام احلس� (ع) مِـثْلَهُم يـؤثر العـافية
والـسالمـة عـلى التـضـحـية وا�ـفـاداة من اجل الـرسالـة� وحـاشـا للـحـس� (ع) –
وهـو حجـة الـله على خـلقه  –أنْ يـرتضي تـقـد� حيـاته علـى حيـاة االسالم � وقد
صـمم عـلى الـشـهادة� واخـتـار ان يـفتـدي االسالم بـنـفسه وبـأهل بـيـته وأصـحابه
لـيهـز ضـمـيـر األمـة ويـوقـظـهـا من الـسبـات ويـبـعث فـيـهـا روح الـثـورة عـلى الـظلم

والظا�� .
ومـن هنـا شـكّـلت ثـورة االمـام احلسـ� (ع) عـلى الـكـيـان األمـوي الغـاشم األصل

لكل احلركات الثورية  التي تلتها �
ومـا زالت حـتى اآلن مـصـدر إلـهـام وحتـفـيـز لـكل أحـرار الـعـالم عـلى االنـتـفـاضة

بوجهِ الظلم واالنحراف والفساد وا�فسدين .
ومن هنا ايضا كانت ثورة االمام احلس� (ع) الفتح الكبير اخلالد 

وهو القائل :
( مَنْ حلق بي استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح ) .

انهـا ثورة تغييـرية  كبرى حمـلت القرآن في كف وهدى النـبوة واالمامة في الكف
األخرى .
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ونقف قـليال عـنـد ما قـاله ( مـحمـد بن احلـنفـية ) ألخـيه االمـام احلسـ� (ع) ح�

علم بعزمه على التوجه الى العراق � قال له :
" يا أخي 

أنتَ احبُّ اخللق اليّ �
وأعزهم عليّ �

ولـست والـله ادخـر الــنـصـيـحـة الحـد من اخلـلق� ولـيس احـد أحق بـهـا مـنك ألنك
مزاج مـالي ونفسي وروحي وبصري وكبير أهل بيتي ومَنْ وجب طاعته في عنقي

الن الله قد شرّفك عليّ وجعلك من سادات اهل اجلنة "
كــان هــذا ا�ــقــطـع االول من حــديــثه مع االمــام احلــســ� (ع) وقــد اتــخــذ شــكل

النصيحة ا�نبعثة من احلب العميق والوالء الوثيق .
ومن الواضح ان احلـس� (ع) لم يـكن محـتاجـاً الى مثـل هذه النـصيـحة وانـطلق
محـمد بن احلنفيـة بعد هذه ا�قـدمة الى الدخول في صلب ا�ـوضوع فقال لألمام

احلس� (ع) .
" يا أخي 

تَنَحَ ببيعتك عن يزيد بن معاوية � وعن األمصار ما استطعت � وأحلق بالبادية � 
ثم ابعث رسلك الى الناس �

ثم ادعهم الى نفسك � 
فان بايعك الناس وبايعوا لك حمدت الله على ذلك �

وانْ اجـتـمع الـنـاس عـلى غيـرك لم يُـنـقص الـله بـذلك ديـنك وال عـقلـك وال تذهب به
مروءتك وال فضلك .

اني أخاف عـليك ان تدخل مصراً من هذه األمصـار فيختلف النـاس بينهم فمنهم
طائـفة معك واخرى عليك فَـيَقتتلـون فتكون اذاً ألول األسنّـة غَرَضا واذا خير هذه

االمة كلها نفسا أبا وأمّا أضْيَعَها دماً وأذلها أهال "
الغريـب أنْ يقبل محمد بن احلنفية �بايعة احلس� ليزيد ويدعوه الى ذلك خشية

ان يكون أضيع الناس دما "
انّ دم احلـس� (ع) الذي خشي أخوه ابن احلـنفية ان يضيع  –لم يجف � وبقي

الـدم الــفـوّار الـذي يـزلـزل األرض بـالــطـغـاة والـظـا�ـ�� ودم
احلــسـ� (ع) هــو الـذي هَــدَّ الـكـيــان األمـوي الــغـاشمُ �

يخشاه أشد اخلشية كل الطغاة على مر العصور .
ومن هنا :

كانت مـحاربة الدكتاتورية العـفلقية البائدة لكل ا�راسم
والشعائر احلسينية.
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كشفت هـيئة الـنزاهة العـامة� فساد
رئيس واعضاء جلنـة مشتريات في
صــحـة الــديـوانــيـة. وذكــرت دائـرت
التحقيقات فـي بيان تلقته (الزمان)
امس ان ( الهـيئـة ضبـطتـهم بتـهمة
ا�ــبـــالـــغــة بـــشـــراء مــواد طـــبـــيــة�
واوضــــحت ان (مــــكــــتب حتــــقــــيق
الهيئة في احملافظة تلقى معلومات
بـشـأن وجـود مـغـاالة من قـبل جلـنة
مــشـتــريـات في صــحـة احملــافـظـة)�
مـبــيـنــة انه (فــريق مـكــتب حتــقـيق
الــــهـــيـــئـــة في احملــــافـــظـــة� ضـــبط
ا�ـتـهمـ� بـعد الـتـحري والـتـقصي�
وفق مذكرة قضائـية� واستناداً إلى
احـــــكــــام ا�ــــادة 340 مـن قــــانــــون

العقوبات).
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واشــارالــبــيـــان الى انه (األولــيــات
ا�ـــضــبـــوطـــة اثــبـــتت شـــراء مــادة
الــــفـــازلــــ� �ـــبــــلغ 48.000.000
مـليـون ديـنـاراً� بكـمـية  1200 طـناً
ومــئـتي كـيـلـوغــرامـاً)� مـؤكـداً انـهـا
(كــــشـــــفت كــــذلـك عن شــــراء مــــادة
الــــــبـــــنـــــدول حتــــــامـــــيل �ــــــبـــــلغ
49.000.000 مـــلــــيـــون ديــــنـــاراً)�
ونــظــمت الــدائــرة مــحــضــر ضــبط
اصــــولـي� لــــعـــــرض ا�ــــتـــــهــــمــــ�

واإلثـبــاتـات عــلى قــاضي مــحـكــمـة
التحقيق اخملتصة بقضايا النزاهة
في احملــــافـــظــــة� بــــغـــيــــة اتــــخـــاذ
اإلجــــراءات الـــقــــانــــونــــيــــة بــــحق
اخملــالـفـ�). وضــبـطت الــهـيـئـة 12
مـــتــــهــــمــــاً من رؤســــاء واعــــضـــاء
احتــادات ونـــقــابـــات عــمــالـــيــة في
محافظة نينوى خملالفتهم القانون.
وذكـر الـبـيـان ان (مـكـتب حتـقـيـقات
الهـيئة في احملـافظة� بـعد ا�تـابعة�
ضــــبـط رئــــيس واعــــضــــاء احتــــاد
الــعــمــال واإلحتــاد الـوطــنـي �ــركـز
نـقابـات عـمال احملـافـظة)� مـوضـحاً
ان (ا�ـتـهمـ� خـالفـوا الـقـوان� في
في جباية األموال وعمل النقابات)�
واكــــد الـــبـــيـــان انه (فـي عـــمـــلـــيـــة
مـنـفــصـلـة� ضــبط الـفـريـق عـامـلـ�
اثــنــ� في مــســتــشــفى ابـن ســيــنـا
بـنـيـنـوى� بـتــهـمـة اسـتـخـدام مـواد
مـنتـهـية الـصالحـية� في الـعـملـيات
داخل ا�سـتشـفى). من جهـة أخرى�
ضــبـطت هـيـئــة ا�ـنـافـذ احلـدوديـة�
عــشـر حــاويــات مــخـالــفــة لــشـروط
اإلســـــــتــــــيــــــراد فـي مــــــيــــــنــــــاء أم

قصرالشمالي. 
واكد بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(فريق الهيئة في ا�نفذ� ضبط عشر
حـــاويــات حتـــمل انــابـــيب فـــايــبــر

كالس� ومعـدات نفـطيـة مع ادواتها
اإلحتياطـية)� موضحاً ان (جـميعها
مخالفـة لضوابط اإلستـيراد� كونها
جتاوزت ا�دة القانونية لبقائها في
ا�ينـاء)� واضاف ان (الهيـئة نظمت
محضر ضبط واحالت ا�تهم� الى

مركز شركة كمرك ام قصر). 
 ö�U½ ‰U³I²Ý«

في ســيــاق مــتــصل� وصــلت عــشــر
نـاقالت نـفـطـية عـلى ارصـفـة مـيـناء
خــور الــزبـي الــتــخـــصــصي. وقــال
البـيان ان (الشـركة الـعامة لـلموانئ
اسـتـقبـلت الـنـاقالت احمللـة �ـمواد
زيـت الــــغــــاز� والــــبــــنــــزين�  وزيت
الـــوقـــود� عــلـى مــخـــتـــلف ارصـــفــة
ا�ـيـنـاء� بـحسب مـديـر عـام الـشـركة
للـمـوانئ فرحـان الفـرطوسي). وزار
الـــــفــــرطــــوسـي� ســــردق اخلــــدمــــة
احلـسـيـنـية في مـقـر الـشـركـة. وذكر
في البيـان ان( جميع مـانقدمه بحق
هـذه الــشـخــصــيـة اخلــالـدة قــلـيل)�
واضــاف ان (ا�ـوانئ تــقـيم ســنـويـاً
سردق خدمة الزائـرين� في محافظة
كربالء� مع قـرب الزيارة األربـعيـنية
لإلمــــام احلــــســــ�)� الفـــتــــاً الى ان
(الـــشــركـــة تــرعى تـــقــد� اخلـــدمــة
للمواكب احلسيـنية� ونقل الزائرين
من مـنـفـذ الـشالمـجـة احلـدودي الى

مـرآب الــبـصــرة بـبــاصـات الــنـقل).
وحصـر قسم الـبحث والـتحري� في
هـيــئــة ا�ـنــافــذ احلـدوديــة� مــجـمل
اخملـالـفـات الـتي ضـبـطـتـهـا ا�ـنـافذ
احلــدوديـــة مــنــذ األول مـن كــانــون
الـثــاني حـتى األول من آيــار لـلـعـام
احلالي� التي بلغت 1446مخالفة. 
واكد بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(اخملـــالــفــات جــاءت حتت عــنــاوين

مخـتلفـة� حيث بـلغ مجـمل الدعاوى
الـكـمـركـيـة احملـالـة من قـبـل الـهـيـئة
الى القضاء 693 قضيـة من تهريب
وتـالعب وتـــــــزويــــــــر مـــــــعـــــــامالت
ومـخـالـفات عـديـدة لـلقـانـون)� الفـتاً
الـى ان (اخملــالــفــات الــتي ضُــبــطت
بــشــأن اجــازات اإلســتـيــراد بــلــغت
597 مـخالـفة� ومـحـاضرالـنشـاطات
ا�ـشــتـركـة مع الـدوائـر الـعـامـلـة في

ا�نـافذ 47) وبـينت اإلحـصـائـية ان
(القبض على ا�طلوب� للقضاء 69
حالـة� اما احـباط مـحاوالت تـهريب
األمــــوال بـــلـــغـت اربـــعــــة� وضـــبط
اخملدرات بـلغت 27  والقـبض على
ا�ــتــاجـــرين بــلــغـت تــسع حــاالت)�
وتــابع الـبـيــان ان (الـهـيــئـة احـالت
جـــمـــيع الـــقـــضـــايـــا الى اجلـــهــات

القضائية وفق محاضر اصولية).
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السيـد حنظل في حـالة انذار (ج) مـشكلـة عشائـرية بسـيطة لـكن احداثهـا تتطور
واصبحت عـشيرة حنظل كلـها مطلوبة للـقتل السيد حنظل مـقاول ناجح ومستقر
و مـتــزوج زوجـتــان و كالهـمــا عــلى ذمـته  واوالده  كـل هـذا ضــاع نـتــيـجــة هـذا
احلـادثـة. حـنـظل يــقـرر نـقل زوجـاته الى امـريـكـا  بــحـكم عالقـاته مع االمـريـكـان
سابـقا ويعمل  معهم  لـكن لكل بالد  لها قوان� اذ ال يـسمح الك بتزوج من اكثر
من زوجة  فـقط عليه ان يـختار احدهن  لـكن حنظل لم يـياس  رغم حتذيرات ابن
عــمه ا�ـتــكـررة اهــرب سـتـنــدلع حـرب عــشـائــريـة عــظـمى مع  عــشـيــرتـهم و انت
شخصـية معـروفة بالـعشيـرة ويستـهدفونك  ..... حـنظل يقـرر نقل زوجته الـثانيه
الى هولـندا حـنظل عـاش مسـافر بـ� هولـندا  والـواليات ا�ـتحـدة وعمـله بالـعراق
ونتـيجه للضغط الهائل الـذي يبذله حنظل اصيب في احد االيـام بنوبة اغماء رقد
عـلى اثرها في الـسرير 3 اشهـر  بعدهـا استيـقظ من النوم لـيجد ان عـشيرته قد
انـهت اخلـالف مع الـعـشـيـره االخـرى  وعـادت ا�ـيـاه الى مـجـاريـهـا والقى مالمه
كبـيره االنه اسـتعـجل ? ونقل زوجـاته  واوالده الى امـريكـا وهولـندا  قـرر العودة
ولم الشـمل الـعائـلي لـكن ا�صـيـبه كـبرى  اذا اعـتـقدت الـزوجه االولى ان حـنظل
مات وتـزوجت من عراقي  امريكي اجلنسية وهـذا الزوج متنفذ في امريكا وورث

ثروة حـنظل واالودة حـتى  الزوجـة الثـانيـة وجدهـا سافرت
لـكن الى ال احد يعـرف ماذا يـفعل يسـئل جار واي جار
هولـندي حـنـظل ا�سـك� حتـطم  كـليـا عاد الى الـعراق
وهو مصاب بلوثه على ماجرى له ولعائلته.... العشيرة
اكـتــفت بـنــقل قـصــته في كــافـة الــعـراق هـذه ا�ــشـاكل
الـعـشـائـريــة في الـعـراق تـبـداء صـغــيـرة تـافـة وتـنـتـهي

بفاجعة ماساوية مدمرة .

تـعـاقـبت األجـيـال عـلى اإلفـادة� من فـهم مـعـطـيـات واقـعة "الـطف 61 هـ" خـاصـة
الشـباب في مستـهل بلورة رؤاهم احلـياتية وتـسيير شـؤون سلوكـهم اإلجتماعي�
فالـدرس األول الذي يتلقـاه الشاب� من ب� عـبرات أهله� وهم يبكـون أبا عبد الله

احلس�.. عليه السالم� هو الال مباالة با�وت� عندما يكون نظيراً للفساد.
رجح احلسـ� بدمه كفـة اإلصالح على الـفساد� وأحـبط سلطـان يزيد بن مـعاوية
الذي ظـن اخلالفة دالت له� بقـتل احلس� وأهـله وأصحابه� لـكن الواقع أثبت أنه
مهـزوم معـنويـاً وماديـاً وشرعـياً.. بـحـكم دستـور القـرآن� وأن خالفته قـامت على
اجلمـاجم والدم� بل الدولة األموية كـلها� واصلت السلـطة باجلماجم والدم� الذي
كـان يـراق حتى في الـكـعبـة نفـسـها.. خـنـاجرهم حتت ثـيـابهم ومن بـ� الـطائـف�
يـسـقط مـرصـود أوصى اخلـلــيـفـة بـقـتـله أو الـعـكـس.. من أتـبـاع الـسـلـطـة قـررت

ا�عارضة إغتياله.
لم يـقـر لـيـزيـد قـرار.. ال في الـدنـيـا وال احـدين� بـعـد إسـتـشـهـاد احلـس�.. عـلـيه

السالم.
وتلك كـلها أضاءت دياجير الظالم� أمام األجيال ا�ـتطلعة الى فهم حقيقي �عاني

التاريخ.
فهـمت أجيال الشـباب.. على مـر احلقب الزمنـية والدهـور� قيمة ا�ـوت الذي يسر
الصديق ويـغيظ العـدا; فإمتـثلت لهـذا الفهم وطبـقته في حيـاتها لـتزهد بـا�عوقات
وتـتـرفع عن ا�ـغـريـات إذا أريـد بـها ا�ـسـاومـة بـ� احلق والـبـاطل� لـهـذا أجـدنا..
كـجـيل جــامـعي شـاب� لم نـعـد نـقـلق إال فـي سـبـيل إرسـاء دعـائم احلق وإقـتالع

الباطل من واقع مجتمعنا� وأتمنى أن نفلح في هذا الزمن ا�لتبس.
; إذ كانت العقيلة زينب.. ومن جانب آخر� أعطت واقعة الطف� للمرأة دوراً فاعالً
عليـها السالم� خـير سند ألخـيها احلسـ�.. حياً وشـهيداً.. طمـأنته الى أن عياله
لن �س بوجـودها� وعنـدما جيء بها أسـيرة.. عبـر مسيـرة ثالثة أيام من كربالء
الى دمشق.. عـطشى وجائعة� تاركة جثث إخوتـها وأبناءهم شهداء; لتواجه يزيد

بن معاوية� بقوة وجلد� قائلة: بنا هداكم الله.. أيها الدعي إبن الطلقاء".
من قـوة زيـنب.. بـطلـة كـربالء� يجب أن تـتـعـلم البـنـات العـفـة والـصالبة �ـواجـهة

ا�ن� خـاصة وأن العراقيات.. منذ 14 تموز 1958 الى
اليـوم� يعـشن طفـاً مفـتوحـاً على ا�ـ�سي التي تـتوارثـها

حكومة عن حكومة.
لـذا أتــمـنى عــلى قـراء ا�ــنـبــر احلـســيـني� أن يــتـخـذوه
مـنـصة إ�ـانـيـة لتـعـريف الشـبـاب كيـفـية اإلقـتـداء بأبي

الشهداء احلس�.. عليه السالم.
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ســجــلت وزارة ا�ــوارد ا�ــائــيـة�
زيادة كبـيرة بنسبـة ملوحة شط
الـعــرب مــؤخـراً� مــؤكـدة اتــخـاذ
خــطـوات عــاجـلــة �ــعـاجلــة هـذا

اإلرتفاع. 
وقــال مـديــر ا�ــوارد ا�ــائــيـة في
محافظـة البصرة� جـمعة شياع�
في تــصــريح تــابــعــته (الــزمـان)
امس ان (هنالـك توجهـاً سريعاً�
لـلحـد من ارتفـاع نـسبـة ا�لـوحة
في مـيـاه ا�ــنـطـقـة� مــنـهـا زيـادة
نــــســـــبــــة اإلطالقــــات ا�ــــائــــيــــة
وبصـورة سريـعة إذ وصلت إلى
94 مــتــراً مـــكــعــبــاً بـــالــثــانــيــة�
وتـوجـيه الـعـامــلـ� في مـديـريـة
مـاء البـصرة الـى ترك مـياه شط
العرب نهائياً خالل هذه الفترة�
واســـتــخـــدام مـــيـــاه قـــنـــاة شط
الـعـرب األروائـيـة وقـنـاة الـبـدعة
خالل الشـهرين ا�قـبل� �ـعاجلة

األزمة).
مبيـناً ان (العـمل سيستـمر بهذا
الـتوجـيه إلى أن تـنتـهي مـشكـلة
التغـيرات ا�نـاخية)� واشار الى

ان (ارتفاع نـسبة ملـوحة ا�ياه �
تـعد مـشـكلـة كبـيـرة جداً� تـسبب
الـــتــــلـــوث واألمــــراض ونـــفـــوق
األسماك � �ا يـؤثر على حيـــاة

ا�واطن البصري).
WOšUM�  «dOGð

واوضح ان (مــيـــاه شط الـــعــرب
سـجـلت في ا�ـدة األخـيـرة زيـادة
كبيرة بنسبة ا�لوحة)� الفتاً الى
ان الـــســــبب الـــرئـــيس هـــو ا�ـــد
القادم من دول اخلـليج � بحسب
الــــــتـــــغــــــيــــــرات ا�ـــــنــــــاخــــــيـــــة
واإلضـــطــرابـــات اجلـــويـــة الــتي
حـــــــــــــدثـت فـي دول اإلمــــــــــــارات
والــســعــوديــة وســلــطــنــة عــمـان

وإيران).
مـؤكـداً ان (هـذه الـتـغـيـرات التي
تــتـمــثل فـي األمـطــار والــســيـول
والـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات� اثـــــرت في

احملافظة بصورة كبيرة).
مـبــيـنــاً ان (شط الــعـرب مــرتـبط
مـــبــاشــرة بـــاخلــلــيـج الــعــربي)�
وتـــــــابـع ان (اإلضــــــطـــــــرابــــــات�
تـؤثرعـلى ارتفـاع نـسبـة ا�لـوحة

في ا�ياه). 
الى ذلـك� اكـــدت الــــوزارة انــــهـــا

سـتــلـجــأ لـلـقــانـون� إزاء تــهـديـد
مـديـر نـاحـيـة الـعـزيـر �الكـاتـهم�
جـــــراء ا�ــــــبــــــاشـــــرة  بــــــإزالـــــة
الــــتــــجـــاوزات عــــلى احلــــصص

ا�ائية قي الناحية ا�ذكورة.
وذكـر الـبيـان ان (مـديـر النـاحـية
فـي مـــــيـــــســـــان� مـــــنع مـالكــــات
الــوزارة� مـن إزالــة الــتــجـاوزات
عــــــلـى احلــــــصـص ا�ـــــــائــــــيــــــة
اخملـصـصة لـلمـحـافظـة) � مـبيـناً
انه (حـــرض ا�ــتـــجــاوزيـن عــلى
خــــرق الــــقـــانــــون ومــــنـع إزالـــة
التجاوزات)� فيـما لفتت الوزارة
الى انــهـا (ســتــتـخــذ األجـراءات
الــقــانـــونــيــة كــافــة لـــلــرد عــلــيه

ومحاسبته).
في غــضــون ذلك� وضع مــحـافظ
مــــيـــســـان عـــلي دواي� احلـــجـــر
األســاس �ــشــروع بــنـاء مــلــحق
مــحــكــمــة اســـتــئــنــاف مــيــســان
اإلحتـاديـة� ضـمن تـخـصـيـصـات

احملافظة. 
ŸËdA� cOHMð

وقــال احملـافظ فـي بـيــان تــلــقـته
(الــــزمــــان) امـس ان (ا�ــــشـــروع
سـينـفـذ من قـبل شركـتي مـرساة
الــسـالم لــلـــمـــقــاوالت الـــعـــامــة�
وانــــوار الــــعـــدل لــــلــــمــــقـــاوالت

العامة).
واوضح ان (ا�ـشــروع يـقع عـلى
مــــســـــاحــــة 900 مــــتـــــر مــــربع�
وبـخـمـسـة طـوابق� تـضـم قـاعـتا
اجلــنــايــات واألحــداث وقــاعــات
اخــرى� وجــنـاح خــاص لــرئـيس
احملـكـمـة). مـبـيـنـاً انه (يـتـضـمن
نــحـو 21 مــكــتـبــاً لــلــقــضـاة مع
مــلـحق صـحي داخـل كل مـكـتب�
وغـرف لــلـمـوظـفـ�).واضـاف ان
(انشـاء هذا ا�ـلحق ا�ـتكامل في
احملكمة  يعد جزءاً مهماً لتوفير
البـيـــئة ا�ـناسبـة لعمل الـسلطة

القضائية في احملافظة).  علي دواي جمعة شياع
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ي- وصل شراء ا�ناقصة االصلي.
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يتم تقد� العطاء في خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
االول -  يحتوي على ا�ستمسكات ا�طلوبة اعاله.

الثاني-  يحتوي على العرض الفني + اجلدول الزمني (يتم تقد� نسخة الكترونية من العرض الفني وفي حالة حدوث اختالف يتم اعتماد النسخة الورقية).
الثالث- يحتوي على العرض التجاري غير ا�سعر .

الرابع- يحتوي على العرض التجاري ا�سعر .
اخلـامس- يحـتـوي على الـتأمـينـات االوليـة والـبالـغة (١٢٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنار (اثـنا عـشـر ملـيون ديـنار عـراقي) (ويجب ان تـكـون بشـكل خطـاب ضمـان مدرج ضـمن ا�ـنصـة االلكـترونـية
خلطابـات الضمـان لدى البـنك ا�ركزي الـعراقي او سفـتجة او صك مـصدق صادر من مـصرف عراقي مـعتمـد ويوضع في ظـرف منفـصل مغلق مـسجل علـيه رقم الطلـبية واسم الـشركة)
ويتم تمديد خطابـات الضمان تلقائيـا حل� ورود انتفاء احلاجة من شركـتنا� و�كن احلصول على قائـمة ا�صارف احملظورة حاليـا من قبل الهيئة ا�اليـة ا�صدر على ان يكون ضمان
العطـاء مدرج ضمن ا�ـنصة االلـكترونـية خلطابـات الضمـان ضمن البـنك ا�ركزي الـعراقي واستـنادا الى كتاب االمـانة العـامة جمللس الـوزراء بالعـدد ١١٩٠١ في ٢٠٢١/٥/٩ وا�عطوف

على كتاب البنك ا�ركزي العراقي ا�رقم ٩/ش٧٠٢٧/ في ٢٠٢١/٤/١١ .
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:

أ-  اسم وعنوان مقدم العطاء.
ب- عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة ٢٤ - ١ من تعليمات �قدمي العطاء.

ج- اسم ا�ناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات �قدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد.
د- تاريخ الغلق.

هـ - بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني ,عرض جتاري مسعر ,عرض جتاري غير مسعر ,الوثائق ا�طلوبة ,التأمينات االولية).
٩- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

 ١٠- يتحمل من ترسو عليه ا�ناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن ا�ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد.
١١ - جلهة التعاقد الـغاء ا�ناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء على اسباب مبررة دون تعويض مقـدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا�ناقصة فقط للمناقص� وكذلك يتم اعادة

ثمن شراء وثائق ا�ناقصات الى ا�ناقص� في احلاالت االتية:
- الغاء ا�ـناقصة وتـغيير اسـلوب التنـفيذ الى الدعـوة ا�باشرة او الـعطاء االحتـكاري عند تـوفر شروط اللـجوء الى تطبـيق هذين االسلوبـ� على اعتبـار ان اعتماد هـذين االسلوب� ال

يتطلب بيع وثائق ا�ناقصة.
- الغاء ا�ناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد  للعام الالحق.

١٢- يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح شركة ا�شاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/ مقدمي العطاء في احلاالت االتية:
- اذ رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

- اذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقد� العطاءات.

- اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا�مكن ان تؤثر على قرار االحالة.
١٣- ال يجوز �قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا�ناقصة او اجراء اي تعديل عليها.

١٤- يعول على السعر ا�دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا�دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
١٥- يتحمل ا�ناقص الذي حتال له ا�ناقصة كافة الضرائب والرسوم ا�فروضة �وجب القوان� النافذة.

١٦- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات ا�طلوبة ويتم استبعاد العطاء غير ا�ستوفي �ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها.
 ١٧- يتم تـدوين العنوان الـكامل �قدم الـعطاء واسم الشخص ا�ـسؤول عن متابـعة االستفـسارات وتثبـيت ا�وقع والبريد االلـكتروني وعلـيه اشعار الطـرف االول باي تغيـير يطرأ على

العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيير.
 ١٨- اذا وردت فقـرة او فقـرات لم يدون سعـر ازائهـا في العـطاء ا�ـقدم ففي هـذه احلالـة تعـد كلفـة تلك الـفقـرة او الفقـرات وبحـدود الكـميات ا�ـدونة ازائـها مـشمولـة بالـسعـر االجمالي

للعطاء.
١٩- جتديد خطابات الضـمان (التأمينات االوليـة وكفالة حسن االداء) بصورة تـلقائية بعد استالم قـرار االحالة وقبل توقيع العـقد حل� اصدار كتاب انتفـاء احلاجة من شركتنا. يجب
ان يتم تمـديد فتـرة نفاذية خـطابات الـضمان (تأمـينات اولـية وكفـالة حسن االداء) بشـكل تلقـائي من قبل ا�صـرف ا�صدر لـها كل ثالثة اشهـر ويقوم اجملـهز بحث ا�ـصرف على ارسال
سنـد التـمديـد وصحـة الصـدور الى صاحب الـعمل الى يـتم اصدار كـتاب انـتفاء احلـاجة من صـاحب العـمل موجه لـلمـصرف ا�ـصدر عـلى ان يكـون ضمـان العـطاء مـدرج ضمن ا�ـنصة
االلكـترونـية خلـطابـات الضـمان ضـمن البـنك ا�ركـزي العـراقي واستـنادا الى كـتاب االمـانة الـعامـة جمللس الـوزراء بالـعدد ١١٩٠١ في ٢٠٢١/٥/٩ وا�ـعطـوف على كـتاب الـبنـك ا�ركزي

العراقي ا�رقم ٩/ش٧٠٢٧/ في ٢٠٢١/٤/١١ .
٢٠- يكون اجملهز/ ا�تعـاقد مسؤوال عن ويتحمل جميع تكاليف تخليص ا�ـواد كمركيا من نقطة الدخول ودفع اي مصاريف متعلقـة بها مدفوعة داخل العراق لتخليص ا�واد ويتحمل

مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم الكمركية وغير الكمركية ا�تعلقة بذلك. وحسب القوان� واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر.
٢١- عـلى مقـدم الـعطـاء تـقد� تـعـهد بـعـدم العـمل في عـقود ومـشـاريع في قطـاع الـنفط والـغـاز في اقلـيم كـردسـتان خالفـا لـقرار احملـكـمة االحتـادية الـعـليـا رقم (٥٩) احتـادية  / ٢٠١٢
وموحدتها ١١٠ احتاديـة ٢٠١٩ � وفي حال وجود عقود او مشاريع حالية فعلى مقدم الـعطاء التعهد بانهائها خالل ثالث اشهر� وعـند عدم التزام مقدم العطاء �ا ورد انفا يتم وضعه

في القائمة السوداء ويحظر التعامل معه.
٢٢- �كن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنيت.

Web site: http://www.scop.gov.iq
E- mail:scop@scop.Oil,gov.iq  

E- mail:Pur.cus@scop.Oil,gov.iq 

يسـر (شركة ا�شاريع الـنفطية) دعـوة مقدمي العطاءات ا�ـؤهل� ذوي اخلبرة لـتقد� عطاءاتـهم لـ (جتهيز خزان ماء مـلفتر ذو سقف ثـابت مع ملحقاته في مـصفى البصرة) وتـسليمها
وتفريغها في موقع ا�شروع (مصفى البصرة) على ان تكون ا�واد من ا�ناشئ التالية:

UK, USA, Canada, Austria, Belgium, Ukraine, Denmark, Finland, France, Germany, Italy,) اخلـاصة بصفائح اخلزان Raw Materials ١- ا�ـواد ا�يكانيكية + الـ
.( Netherlands, Norway, Portugal, Czech, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea and Japan

.( USA, UK, Japan, Germany, Netherlands, Italy, France, Sweden, Spain, Austria,  Norway, Finland, and Denmark)  :٢- مواد السيطرة واالتصاالت
( USA, UK, Japan, Germany, Netherlands, Italy, France, Spain, Finland and Canada ) :٣- ا�واد الكهربائية

علـما ان ا�ناقصـة �ولة ذاتيا وكـلفتها التـخمينيـة هي (٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار (اربعمـائة وخمسون ملـيون دينار عراقي) وتـكون مدة التجـهيز (١٥٠) مائة وخـمسون يوم تقو�ي� مع
مالحظة ما يأتي:

١- عــلى مــقـــــــــدمي الــعــطـاء ا�ــؤهــلــ� والـراغــبــــــــــ� في احلــصــول عـلـى مـعــلــومــات اضـافــيــة االتــصـال بــشــركــة ا�ـشــاريع الــنــفــطـيــة/ قــســـــــم الــتـــــــــوريـدات والــتــعــاقـدات:
scop@scop.oil.gov.iq  // Pur.cus@scop.oil.gov.iq (من االحد الى اخلميـس وخالل الدوام الرسمي من الساعة (٠٠: ٩ ص) لغـاية (١٢:٠٠م) وكما موضحة بالـتعليمات �قدمي

العطاءات.
dO¹UF*« Vłu0 ٢- على اجملهزين الراغبـ� وا�ؤهل� من ذوي اخلبرة واالختصاص باالشتراك في هـذه ا�ناقصة تقد� عطاءاتهم وفقا للـشروط ا�طلوبة في الوثائق القياسية واالعالن
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أ- ا�واصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات ا�تصلة بها.
ب - خدمات ما بعد البيع (الضمان� ا�واد االحتياطية للتشغيل االولي� ا�واد االحتياطية �دة سنت�� التدريب في ا�وقع).

ج-  يلتزم مقدم العطاء بتقد� عمل �اثل ( واحد) منجز وخالل مدة ال تتجاوز (١٠ سنوات) قبل ا�وعد النهائي لتقد� العطاء و�قدار (٣٠ %) من الكلفة التخمينية للمناقصة.
د- مدة تنفيذ العقد بااليام التقو�ية.

هـ -  يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (٩٠٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) (تسعون مليون دينار عراقي) من مصرف معتمد .
و- يكون جتهيز ا�واد مع التفريغ DDP حسب االنكوترم ٢٠١٠ واصل ومفرغ unloaded في موقع ا�شروع (مـصفى البصرة)� ويتحمل مقدم العطاء كافة الضرائب والرسوم ا�تعلقة

بذلك.
ز- مطابقة ا�ناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ ا�طلوبة في ا�ناقصة.

ح- يلتزم مقدم العـطاء ا�شترك تقد� تعهد يقضي بعدم وجود مطالـبة مالية غير محسومة اجتاه ا�ؤسسات العراقـية خالل (٣٠) ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان
اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة االجنبية ا�شتركة با�ناقصة.

ط - في حالة وجود مطالبات لـدى مقدم العطاء ا�شترك في ا�ناقـصة تلتزم بتقد� تعهد بـتسوية مرضية للطرف� (الـتسوية وفقا التفاقية نادي بـاريس او التسوية وفقا لقرار مجلس
الوزراء رقـم  ٢٨ لسنة ٢٠١٤ او شطب الـدين كليا بـحسب مقتضى احلـال) الية منازعـات او مطالبات سـابقة خالل (٣٠) ثالثون يـوما من تاريخ التـبليغ بقرار االحـالة علمـا ان التسوية

شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة االجنبية ا�شتركة في ا�ناقصة.
ي- يتعهد مقدم الـعطاء بعدم اجراء اي مطالبة قـضائية او ادارية على اي مديونية بـحق ا�ؤسسات العراقية بعـد االحالة مباشرة او غير مباشـرة من خالل البيع او التنازل للغير عن
جزء او كل الدين بصفة رضائيـة او قضائية �عنى استمرار عالقة الشركة ا�تقدمة او ا�شتركة للعمل بالعـراق با�ديونات ا�تنازل عنها او ا�باعة للغير� ويسعى ا�تقدم لبذل اجلهود

ا�طلوبة للمساهمة لتسوية تلك ا�طالبات.
٣- بامـكان مقـدمي العـطاء ا�ـهتـم� لـشراء وثـائق العـطاء بـعد تـقد� طـلب حتريـري الى العنـوان احملدد في ورقـة بيـانات الـعطـاء وبعـد دفع قيـمة الـبيع لـلوثـائق البـالغة (٣٥٠٫٠٠٠)

(ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي) نقدا وغير قابل للرد.
٤- يكون مكان اسـتالم وثـائق ا�ناقصة  (شركـة ا�شاريع النفـطية - قسم التوريـدات والتعاقدات - الوزيـرية/ خلف معهد الـتدريب النفطي  من االحـد الى اخلميس من الساعة (٠٠: ٩

ص) لغاية الـ (١٢:٠٠م) .
٥- مكان تسليم العطاء (وزارة النفط - شركة ا�شاريع النفطية - جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية - الطابق االول/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي).

 يكـون موعـد غلق ا�ـناقـصة وتـسلـيم العـطاءات بـتاريخ (  /   /   ٢٠٢٢  ) حـيث ان العطـاءات ا�تـاخرة سـوف ترفض وسـيتم الـفتح بـحضـور مقـدمي العـطاءات او �ـثلـيهم الـراغب�
باحلضور في العنوان التالي:-

شركة ا�شاريع النفطية/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد - العراق
اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية

- التقد� بالبريد االلكتروني غير مسموح.
٦- يتم دعوة مقدمي العـطاءات اخملول� بحضور مؤتمـر ما قبل تقد� العطاء لـلتوضيح واالجابة على االستفـسارات ويكون تاريخ االنعقاد قـبل اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي
العـطاء تقد� اسـتفسـاراتهم حتريريـا قبل ثالثة ايـام من موعد انعـقاد ا�ؤتـمر ويكون احلـضور الزاميـا� الوقت: (٠٠ : ٩ ص) لغـاية (٠٠ : ١٢م)  التاريخ:    /   /  ٢٠٢٢  ا�ـكان: يحدد

الحقا
٧- تكون العطاءات ا�قدمة نافذة �دة (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد.

٨- يلتزم مقدم العطاء بارفاق »*�WO�U²�«  UJ�L² مع عطاءه ا�قدم:-
أ- هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة. 

ب- ا�ستمسكات الثبوتية للمدير ا�فوض 
- �واطني جمهورية العراق: الباطقة الوطنية ا�وحدة (او شهادة اجلنسية + هوية االحوال ا�دنية) بطاقة السكن� عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان.

- �واطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.
ج- شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي اذا كانت الشركة ا�قدمة للعطاء فرع في العراق (مكتب اقليمي) ومصدق اصوليا.

د- تقد� كتاب عدم �انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة ا�شاريع النفطية.
ه - يلتـزم مقدم العـطاء اذا كان شركـة عراقية او شـركة اجنبـية لها فرع فـي العراق او مكتـب اقليمي بـتقد� كتاب مـن دائرة الضمـان االجتماعي يـثبت اشتراكـها بالضمـان االجتماعي

للعمال.
و- شهادة تـأسيس الشـركة االجنبـية من غرفة الـتجارة او الـصناعة في بـلد تأسيـس الشركة ومـصدقة من السـفارة العـراقية في ذلك البـلد ودائرة الـتصديقـات في وزارة اخلارجية في

العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
ح- يجب ان يكون ا�ناقص من ا�صنع� او احد وكالئه اخملول� رسميا �وجب وثائق مصدقة.

ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا�عنية ومصدقة اصوليا.
ط- كافة الوثائق ا�طلوبة لغرض معايير التأهيل.

ك- تخويل من الشركة �مثلها عند االستالم� مصدق اصوليا.
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بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا�رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣
تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا�بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية
العمارة فعلى الـراغب� باالشتراك في ا�زايدة مراجعـة سكرتير اللجنة في مقـر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمـسة عشر يوما تبدأ من اليوم
التـالي لنشـر االعالن مسـتصـحبا مـعه التـأميـنات الـقانونـية الـبالـغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجير ويـنادى لـلمـزايدة في الـساعة
الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا�دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا�زايدة
عطلة رسمية يكون موعدها الـيوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا�زايدة اجور الـنشر وكافة ا�صاريف ا�ترتبة على ذلك ومن نسبة (٢ %)
مـع جلب هـوية االحـوال ا�دنـية وبـطاقـة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا�صـادقة

الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصول في يوم ا�زايدة.
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مدة التأجيرا�ساحةا�وقعنوع ا�لك ورقمهت القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٧/٥ م٢خلف كراج الفورتات ٤٢ نهر الكحالءكشك رقم ١٢٩٧ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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يسلم ا�لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا�طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة.
- على الـراغبـ� باالشتـراك جلب بـراءة ذمة من الـهيئـة العـامة للـضرائب / فـرع ميسـان وبخالفه ال يـسمح له بـاالشتراك في ا�ـزايدة وحـسب كتاب

هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا�رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥

مجاور كراج االقضية والنواحي جزءكشك رقم ٢٣٣٢
سنة واحدة٩ م٢من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس�

مجاور كراج االقضية والنواحي جزءكشك رقم ٣٣٣٣
سنة واحدة٩ م٢من العقار ٣٢٣/٥٢ حي احلس�

حي الرسالة جزء من العقاركشك رقم ٤٢٣٢
سنة واحدة٩ م٢ ١٧١٤/١١٢ الهادي ٦٠٠٠٠٠ ستمائة الف دينار

سوق حي احلس� العصريحانوت رقم ٥١٩
سنة واحدة١٦ م٢ ٣٨٨١/٥٢

سوق حي احلس� العصريحانوت رقم ٦٢٨
سنة واحدة١٦ م٢ ٣٨٨١/٥٢

سوق حي احلس� العصريحانوت رقم ٧٢٩
سنة واحدة١٦ م٢ ٣٨٨١/٥٢

٨٠٠٠٠٠ ثمنمائة الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار

٨٠٠٠٠٠ ثمنمائة الف دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومئتان وخمسون الف دينار
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١- يسر (الشركة العامة لتصنيع احلبوب) أن تعلن (للمرة االولى) عن مناقصة لتحميل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة ديالى.
٢- تـتوفر لـدى الشركـة العام لتـصنيع احلـبوب التـخصيـصات ا�الـية ضمن (ا�وازنـة االحتادية) ويـنوي أستـخدام جزء مـنها لتـنفيـذ اخلدمات حتـميل وتفـريغ وتكييس

وتنضيد ورزم وخياطة مواد الشركة داخل مطحنة ديالى.
٣- بامكان مـقدمي العطـاء الراغب� في شـراء وثائق ا�ناقـصة باللـغة (العربـية) بعد تـقد� طلب حتريـري الى الشركة الـعامة لتـصنيع احلبـوب / القسم القـانوني وبعد
دفع قيمـة البيع للوثـائق غير ا�سـتردة البالـغة ١٠٠٠٠٠٠ مليـون دينار �وجب صك مـصدق من احد ا�صارف احلـكومية� بـأمكان مقـدمي العطاء الـراغب� في احلصول

على ا�زيد من ا�علومات على العنوان ا�ب� في أعاله .
٤- تسلم الـعطاءات الى العنوان األتي (الـشركة العامـة لتصنيع احلـبوب / مكتب ا�ديـر العام الكائن في محـافظة بغداد/ سـاحة عدن / مدخل مديـنة احلرية) في ا�وعد
احملـدد (اقصـاه السـاعة الـعاشـرة صبـاحا من يـوم ٢٠٢٢/٩/٥ حسب تـوقيت مـدينـة بغـداد) وسوف تـرفض العـطاءات ا�ـتأخـرة وسيـتم فتح الـعطـاءات بحـضور مـقدمي

العطاءات او �ثليهم الراغب� باحلضور في ذات الوقت والتاريخ والعنوان.
((تسري كافة النصوص الواردة في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ في كل مالم يرد به نص في هذا اإلعالن أو يتعارض معها في ا�ضمون ))

يجب ان تتضمن العطاءات ما يلي :
١- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة من رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.

ثالثة عـشر مليـون ومائة واربـعون ألف دينار الـتي تمثل ٣ % من الـكلفة الـتخمـينية من ٢- التـأمينـات االولية تقـدم بصك  مصـدق أو خطاب ضـمان �بلغ (١٣١٤٠٠٠٠)  
احد ا�ـصارف ا�عتمدة ومحرر ألمر الشركة من قبل ا�ناقص حصـرا أو من يخوله قانونا على ان ال تقل نفاذيته  (٣٥) يوم من تاريخ انـتهاء نفاذية العطاء البالغة  ١٢٠

مائة وعشرون يوما من ا�وعد النهائي لتقد� العطاء.
٣- كتاب عدم �ـانعة من دخول ا�ناقصات من الهيئة العام للضرائب لعام ٢٠٢٢ ومعنون إلى الـشركة العامة لتصنيع احلبوب حصرا (على ان يلتزم ا�ناقص بجلب ما

يؤيد براءة ذمته عند احالة ا�ناقصة بعهدته)
٤- وصل شراء شروط ا�ناقصة.

٥- تقد� إعمال �اثلة.
٦- في حال تقد� وثـائق مصورة ( مستنسـخة) يجب أن تكون مصدقـة ومختومة طبق األصل من جهـة اإلصدار اما بخصوص ا�ستـمسكات الثبوتـية (البطاقة ا�وحدة

أو هوية االحوال ا�دنية� شهادة اجلنسية � بطاقة السكن وغيرها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة.
٧- تقد� هوية غرفة جتارة ا�قاول�.

٨- تقد� ما يؤيد حجب البطاقة التموينية عند االحالة.
٩- يتم انعقاد ا�ؤتمر اخلاص لإلجابة على استفسارات ا�شارك� في هذه ا�ناقصات في ٢٠٢٢/٨/٢٩ .

 ١٠- في حال مصادفة يوم غلق ا�ناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا الستالم وفتح العطاءات.
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الفقرةت

تعبئة وخياطة أكياس الطح� باالوزان ا�قررة وحتميلها عبر احلزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة.١

تعبئة وخياطة أكياس النخالة الشوائب باالوزان ا�قررة وحتميلها بالسيارة وتفرغها وتنضيدها داخل اخملزن.٢

السعر / دينار / طن

٤٠٠٠ اربعة االف دينار

٤٠٠٠ اربعة االف دينار

١٠٠٠ الف دينارتفريغ اكياس النخالة الواردة الى ا�طحنة من ا�وقع وا�طاحن االخرى في الشركة وتنضيدها داخل اخملزن٣

١٢٥٠ الف ومئتان وخمسون دينارحتميل اكياس النخالة من اخملزن وتنضيدها داخل السيارة.٤

تـفريغ احلنطة اخلام الواردة الى ا�طـحنة من السايلوات بالسـيارات غير القالبة وتنظـيف الساحة احمليطة بع�٥
االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثامنة مساءً.

٦٠٠ ستمائة دينار

٢٠٠٠ ألفي دينارتفريغ اكياس الطح� الوارد الى ا�طحنة.٦

١٠٠٠ الف دينارمداورة اكياس الطح� الوارد الى ا�طحنة.٧

١٠٠٠ الف دينارحتميل اكياس الطح� الوارد الى ا�طحنة.٨
تنظـيف طوابق ا�طحنة والسرداب واخملـازن وا�سقفات والساحات من الـطح� والنواجت ا�تناثـرة والنفايات وتنظيف٩

خطوط شـبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف الـسواقي الكونكريتية الظاهرية وتـنظيف ا�انهوالت الرئيسية اخلاصة
بـالشـبـكـة مع تـنظـيف فـوهـات اسـتالم مـياه االمـطـار (كـلـيات) وتـنـظـيف اخلـطوط الـواصـلـة بـ� الفـوهـات وا�ـانـهوالت
وتنـظيف محطة الضخ الـرئيسية ورفع احلـشائش واالدغال وبأي واسطـة تؤدي الغرض الى ا�كـان الذي يحدده الطرف

( االول داخل او خارج ا�طحنة (شهرياً

٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي� وخمسمائة
ألف دينار شهرياً
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(مـن اصـحــاب االلــقـاب الــعــلـمــيــة االسـتــاذيـة��

االستاذ ا�ساعد� ا�درس� وا�درس ا�ساعد).
 • غيـر متـع� او متـعاقـد مع مؤسـسة حـكومة

أو أهلية.
التخصصات ا�طلوبة:

لــغــة انــكـلــيــزيــة� اداب او لـغــات او تــرجــمـة �
لـتــدريس مـواد الـقـراءة� االدب� ا�ــسـرحـيـة في

قسم اللغة االنكليزية.
فــعـلى الــراغـبــ� بـالــعـمـل الـتــواصل عـلى رقم

الهاتف 7739788554
ا�ستمسكات ا�طلوبة:-

١- اخر شهادة.
٢- معـادلة الـشـهادة -بـالنـسبـة للـخريـج� من

خارج العراق-.
٣- امر اللقب العلمي -ان وجد-.

٤- شهادة دورة طرائق التدريس -ان وجدت-.
٥- هــويــة الــتــقــاعــد او امــر االســتــقــالــة  -ان

وجدت-.
٦- ا�ستمسكات الثبوتية.

٧- صورة حديثة.
٨- السيرة الذاتية.

٢- حملة شهادة ا�اجستير في: 
- تخصص كيمياء صيدالنية.

- تخصص عقاقير.
- تخصص فارما.

- تخصص طب بيطري.
٣- حـمـلـة شــهـادة الـبـكـالـوريـوس عـدد (٧) في

تخصص الصيدلة
{ للـتقـد� يـرجى إرسال الـسيـرة الذاتـية عـبر
recruitment@uom.edu.iq اال�يل التالي

العنوان
بـــغــداد / شــارع ا�ـــطــار / شـــارع عــبــاس ابن

فرناس
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عن احـتيـاجهـا لـتعـ� اعـضاء هـيئـة تـدريسـية
بـالـتــخـصـصـات ا�ـبـ� فـي ادنـاه عـلى مالكـهـا
الــدائم وحــسب تــعـلــيــمـات رئــاســة الـوزراء و
وزارة التعـليم العـالي والبحث الـعلمي لـتعي�
حــمــلــة الـشــهــادات الـعــلــيـا في اجلــامــعـات و

الكليات االهلية� على ان يكون ا�تقدم:-
 • من حمـلة شـهادات الـدكتـوراه و ا�اجـستـير

٣- حملة شهادة البكالوريوس في: 
-   تقني التخدير عدد (٥).

-  علوم أو طب بيطري. 
- طبيب بشري عدد (٤).

كلية طب األسنان 
١- حملة شهادة الدكتوراه في:

-  تخصص وقاية أسنان و تقو� أسنان. 
-  تخصص الكيمياء احلياتية. 
- بورد جراحة الوجه والفك�. 
٢- حملة شهادة ا�اجستير في 

-  تخصص األشعة.
-  تخصص صناعة األسنان.

- تخصص األحياء اجملهرية (طب أسنان). 
- تخصص علوم الكيمياء الطبية. 

٣- حـمـلـة شـهـادة الـبـكـالـوريـوس عـدد (٦) في
تخصص طب وجراحة الفم واألسنان.

  كلية الصيدلة 
١- حملة شهادة الدكتوراه في: 
- تخصص كيمياء صيدالنية. 

- تخصص عقاقير.
- تخصص طب بيطري.

- تخصص ادارة االعمال. 
كلية القانون 

١- حملة شهادة الدكتوراه في: 
-  تخصص قانون عام.

- تخصص  قانون خاص.
٢- حملة شهادة ا�اجستير في 

-  تخصص قانون خاص عدد ٣. 
كلية تقنيات العلوم الطبية/ قسم التخدير

١- حملة شهادة  بورد / دكتوراه في: 
-  تخصص التخدير عدد (٢). 

- تخصص اجلراحة العامة عدد( ٢).
- تخصص الطب الباطني عدد (٢).

- تخصص الفسلجة.
٢- حملة شهادة ا�اجستير في: 

- تخصص الفسلجة عدد (٢).
- تخصص الكيمياء.

- تخصص احلاسوب.
- تخصص الفيزياء الطبية. 

- تخصص األدوية.
-  تخصص األحصاء.

-  تخصص البايولوجي. 

كـلـيـة تقـنـيـات الـعلـوم الـطـبـية /قـسم تـقـنـيات
التحليالت  ا�رضية

 .1حملة شهادة ا�اجستير في: 
-  تخصص تقني مختبرات: 

- تخصص علوم حياة (علم األحياء اجملهرية�
علم احليوان) عدد (٣).

- تخصص طب بيطري(أنسجة � تشريح).
- تخصص أمراض نسيجية.

٢- حملة شهادة البكالوريوس في:
- تقني مختبرات. 

- علوم حياة عدد (٢).
- علوم كيمياء.
-  طب بيطري.

كـلـية الـعـلـوم االداريـة /قـسم العـلـوم ا�ـالـية و
ا�صرفية 

١- حملة شهادة الدكتوراه / ماجستير في: 
- تخصص ادارة مالية عدد (٢). 

كلية العلوم االدارية /قسم ادارة االعمال 
١- حملة شهادة الدكتوراه في: 
- تخصص ادارة مالية عدد (٢).
٢- حملة شهادة ا�اجستير في 
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عن حاجتها إلى تدريسي� من :

كلية تقنيات العلوم الطبية /قسم الفيزياء
١- حملة شهادة الدكتوراه في: 

- تخصص الفيزياء الطبيه عدد (٢).
- تخصص الفيزياء عدد (٢)

-  تخصص أحياء عام .
-  تخصص الكيمياء. 

- طبيب باطنية أو جراحة عامة. (بورد)
٢- حملة شهادة ا�اجستير في:

-  تخصص الفيزياء عدد (٢).
- تخصص احياء عام عدد (٢).

-  تخصص كيمياء.
- تخصص الرياضيات.
- تخصص احلاسوب.
- تخصص اإلحصاء.

- تخصص الفيزياء الطبية عدد (٢).
٣- حملة شهادة البكالوريوس في:

- تخصص الفيزياء الطبية عدد (٣).
-  تخصص الفيزياء عدد (٢).

- تخصص أحياء عام عدد (٢).
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إننا حـ� نتجه للسلوك ونفند �ساوئه فلن نصححه وإ�ا نقوم بدعاية مجانية
لالنـحراف� وهـو مـا تفـعـله األمة ومـنـظومـتهـا الـواعظـة (مـسيـحيـون ومـسلـمون
ويـهـود مـتـدينـون) في دور الـعـبـادة أو عبـر اإلعالم� دومـا يـطـرح شيء مـخالف
للمـجتمع وعاداته لكن طـريقة مقاومته ال تـتجه لتصويب الفـكر وإ�ا تناقش ما
يطرح بسيناريو سلبي� و�اذج اليوم تفكيك األسرة وا�نظومة األخالقية بأمور
مخالـفة لـكل األديان� لـكن ما جـعلـها تنـجح هو الـرعويـة التي تـثبط فـاعلـية تلك

األديان.
الغالـب أن التوجه للـحفاظ على الـرعايا يركـز التوجـيه على التنـفير من األديان
األخرى� فـعندما يحـدث خلل فالشخـص يتوجه إلى اإلحلاد وهذا تـضليل فعله
رجال الـدين بخـروجهم عن فـهم رسالة األديـان� أو تتـوجه اخلطب إلى الـوكالة
ومـخاطـبـة النـاس وكأنـهم متـهمـون� فتـتولـد نـفرة نـفسـية �ن أتى لـواجب وليس
جانـحا عن اخلط فما بالك من به جنوح� ناهيك عن التقـليدية ومسايرة السلطة
وضـرب �ـوذج لـلـخوف والـتـخـلي خـصـوصـا من ا�ـسـلـمـ� لـكـونـهم الـواجـهة
ا�سـ�ولة تاريخيا عـن دور ضمان السلم ا�ـتمعي� فالهجـرة هي قرار متلبس
بالـفرار من الـذات ومن يتـابع وسـائل التـواصل يرى سـلبـية الـتلـق� في رفض
أبنـاء البلـد لبـعضـهم ومن لقـنهم  يـظن انه حافظ عـلى رعيـته وهو أخـرجها من

اآلدمية وحملها الكراهية بسوء آلية التوجيه.
هذه الصـيغـة من التلـق� ال تـشعر الـسامع بـاالنتمـاء ألنه يفـقد األمان الـنفسي
فيكـون تواقا للهـجرة حيث يستقـر وال يفكر بالعـودة إلى بلده الن الوطن هو ما
حتس به بـاالنـدمـاج والـثــقـة والـتـواصل اإليـجـابي وبـالـتـالي األمـان� أمـا صـنع
الـكـراهـيـة عنـد الـعـامـة فـهـو يـخـلق هـذا االنـفـصـام واالنـعزال الـالشعـوري عن
االنتمـاء لألرض ومن الطبيعي أن يتوجه للترك بـعقلية عدمية قد ال تساعده في
بناء حـياة سليـمة حيث يـهاجر� ور�ا صـلته بأرضه هو كـعالقة البلـبل بقفصه
يـريـد الـرجوع إلـيه عـندمـا يـحس بـاخلطـر أو تـواجـهه صعـاب في الـغـذاء� لكن
وضع سـالح الكـراهـيـة بـيـد نـاس عاديـ� في زمن االتـصـاالت ا�ـتـطـورة يـقطع

اجلسور و�يت القيم.
‰ö²Šô« l� W�œUI�« WOÞ«dI1b�« l�«Ë

واقــعـا أن مــا نــقـلــته لـنــا الــواليـات ا�ــتـحــدة هـو إصــدار بال أســوار أمـان من
د�قـراطية احلداثـة وليس احلداثـة طبعا فـهذه ال تنقل ـــــ جـوهرا ـــــــــــــ كما
يـتـوهم الـبـعض ألنـهـا تـاريخ كـمـا قـالت مـارجـريت تـاتـشـر بـيـد أن مـا نـراه هو
الـواقع الــصـراع بـال تـروس... مــا يـفــرق هـو الــشـعب بــ� شـعب ارتــقى وهـو
يـتــعـامل مع نــظـام يــنـحــدر وبـ� نـظــام نـقل بــسـلــبـيـاته كــقـالب فـال فـصل بـ�
السلـطات وال د�قـراطية حقـيقيـة وإ�ا فوضى شـحن بضاعـة مبعثـرة تلقـفتها

أفواه جائعة متصورة أنها غذاء.
الواليات ا�ـتحدة حـينمـا نقلت صـياغتـها فإنـها نقـلت صياغـة د�قراطـية مبـنية
على فلـسفـة التخـلي� ونالحظ ملـيا مـا نقـلته بريـطانـيا االسـتعمـارية من صـيغة
بر�ـانية إلى شعب إلى البداوة أقرب� لكن الد�ـقراطية التي نقلت جنحت حتى
أسـقطـهـا االنـقالب العـسـكري لـتـظهـر الـغوغـاء والـرعـاع وكأنـهـا لم تتـعـلم �ا
عــاشت فـيه ألســبـاب عـدة مــنـهـا إن لم تـك هـنـالك خــطـوة فـكــريـة لـلــتـطـور وان

الد�قراطية محض آلية ال ترتبط بفكر وكانت جتربة ناقصة.
ال الد�قـراطية الـتاريخـية نفعـت وال نفعت الد�ـقراطيـة الفلـسفيـة التي تطورت
لدرجـة التشقق والتفكك واخـتلطت بها ا�عاني األسـاسية والتي برزت بوضوح

عند تطبيقها في العراق.
wŽUL²łô« bIF�«

الدولـة في األساس عقد اجتماعي كما يقال لكن الدولة احلداثية أضحت تتخذ
دور االله ا�ـنـافق الـذي يـبدو كـمـحـقق المـاني ال �ـكـنه حتـقيـقـهـا لـكـنه يـفرض

طاعته ويحصر بيديه كل السطوة والقوة والتأثير.
األحزاب الـتي اعتـبرت كـواقع حال عـا�يـا� هي في اجتاهـ� اغلـبهـا تعبـير عن
ايـدلوجـيـا من قيـمـة متـشـابهـة كـما في مـعـظم الـدول الد�ـقـراطيـة� وهـنا تـأخذ
األحزاب شكال تـنافـسيا عـلى برامج اقـتصاديـة أو اجتمـاعيـة� لكنـها بـالنتـيجة

تستأثر بالقرار لزمن ما.
أو أنها أحـزابا مختلفـة ايدلوجيا كمـا في الدول ا�تخلفـة فالعمليـة الد�قراطية
ستـجلب أنـاسا لـيسـوا م�هـل� لـها وسـتشـرعن شذوذ األحـزاب سواء بـفرض
ايدلوجيا معينة أو �ط حياة أو استغل للنفوذ� ومن خالل العملية الد�قراطية
التي أنـشئت في مجـتمع اكثر صـحة� تنـتقل تلك ا�ـمارسة إلى مـجتمع مريض
ويحـدث ما جعل فالسفـة اإلغريق يبـعدون النظـام الد�قـراطي ا�طلق عن كونه
نظـاما له أولويـة واتخـذوا الد�قـراطيـة ا�قيـدة وحصرت �ـجالس الـشيوخ من
اخلاصـة واقتـصرت االنـتخـابات عـلى من له أهلـية آنـذاك من األسيـاد والنـخبة
العقالنـية واستـبعد الـعبيد والـنساء حـينهـا� فالبد من شروط أهـلية في بـلداننا
لـتنـجح الـد�قـراطيـة ولـيس نقـلهـا تـقلـيدا� فـليـس من الضـروري أن يكـون عدد
كبـير وإ�ا مـجمـوعة مـن ذوي االختصـاصات يـنسـبون مـن مجالـسهـم البـلدية

للمركز لترشيد التشريع ورقابة فاعلة.
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اقصى درجـة �كـنة� وهـذا قد حصل
سـابـقًـا في نـتـائج انـتـخـابـات 2021
ويحـصل االن� وسـيـزداد تـراجع عدد
جماهيـر االطار أكثر في  االنـتخابات

القادمة..
السؤال هل سـتقـبل هذه القـوى بهذا
التراجع? وتـترك الـساحة لـلصدر? ام
ســتــلــجــأ الى اخلــيــار االخــيــر وهــو

الصدام ا�سلح? 
ولــــو حـــصـل هـــذا الــــصـــدام� هل أن

الصدر مستعد للمواجهة?
بـرأيـي نـعم� وفـقــاً لـلـخــطـاب األخـيـر
الـذي أعلن فـيه ذلك� عـنـدمـا قـال بأنه
لـن يـكــون ســبــبًــا في إقــتــتــال� لـكــنه

مستعد من حيث العدة والعدد.
وهــنـــا بـــرأيي وفـي تـــلك الـــلـــحـــظــة
ســــتــــصــــطف مــــعه أغــــلـب الــــقـــوى
العسـكرية الـرسمية� وأغـلب الشعب�

وسيندحر الطرف االخر..
لــــكـن هــــذا خــــيـــــار صــــعـب ومــــؤلم
وسيـسبب لـنا كشـعب خسـائر كـبيرة
ال محالة� لذلك ال نتمـناه جميعًا� لكن
الـــتــاريخ الــقــريـب والــبــعــيــد يــقــول
التـغيـيـر بـدون تـضحـيـات� وال إنـهاء
للحالة التي نعـيشها� بدون مواجهة.
وفي الـــنـــهــايـــة ســـيـــبـــقى الـــنـــظــام
الـــســيــاسي بــشــكـــله احلــالي وكــمــا
تــــــــشـكل بـعد 2003 لـكن سـتـتـغـير
الـقــوى ا�ـمـثـلـه له او ا�ـتـمــثـلـة فـيه�
وسـنـكـون ر�ـا أمـام فـرصـة لـتـغـيـير
�ط اداءه� ونـــــــوعـــــــيـــــــة رجـــــــاالته
ومـــخــرجــاته� وطــبــيـــعــة حتــالــفــاته
الداخليـة واخلارجيـة� وعلى الشعب�
وا�ـتـصـدرين لــلـــــشـأن الـعـام بـشـكلٍ
خاص� أن يحددوا  موقفهم جتاه كل

ذلك.

بكل جوانبه.
ر�ـا من اجلـيـد أن ال نـكون مـع طرف
ضد اخر� لكن بـذات الوقت من اجليد
أن نـراقب تــطـورات احلــراك احلـالي�
ونُـحـسن اسـتـثـمـار الـفـرصـة بالـوقت
ا�ناسب� ال أن نتعامل معاها بطريقة

غض البصر!
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لـو كــان الـصـدر شـخـصــيـة عـسـكـريـة
مهـنـية� أو شـخـصيـة ليـبـراليـة ولديه
هــكــذا جــمــاهــيــر لــوجــدنــا تــعــاطف
الـعـراقيـ� كـكل مـعه أكـبـر� لـكن كونه
اسالمي� وغالبية الشعب لديه موقف
منذ 19 عاماً من الكيانات االسالمية�
 النـاس متـرددة في تايـيده والـوقوف

الى جانبه..!
ولو كان الـصدر كوالده  –رحمه الله�
ولـم يــكـن مــشـــاركًـــا في نـــظــام بـــعــد
2003 لوجـد التـفافـاً أكبـر من الناس
معه� لكن بـذات الوقت لـو لم يستـثمر
وجـوده في الــسـلـطـة ويــصـبح بـهـذه
الــقــوة �ـــا تــمــكن من الــتــصــدي اآلن
لبـقيـة القـوى السـياسـة والتي تـمتلك
كـيـانـات مـسـاحـة� وأصـبح ر�ـا مـثل
تـــشــرين و� اســتــهـــدافه والــقــضــاء

عليه..!
أعـود وأقـول طمـوحـاتـنـا الشـخـصـية
شيء� والـــــــواقع الــــــســــــــــــــيــــــاسي
والـتـعـامل مع الـفـرص ا�ـتـاحـة شيء
آخـر تــمـامـاً� وعـلـيــنـا أن نـدرك جـيـدًا
الــفــرص والــتـحــديــات احلــالــيـة� وال
نــقــــــــفــز بـعــيـدًا فـي أحالمـنــا� الـتي
لـــيـس لـــهــــا أرضـــيـــة كــــافـــيــــة لـــكي

تتـــــــحقق ال اآلن وال مستقبالً.
هـنــاك خـشــيـة من أمــر آخـر أال وهـو�
الـتــخـوف من أن نـصـل الى حـالـة من

البلد والسلطة ورحلت?!
الــيـــوم جــاءت جــهــة قــادرة أن تــقــدم
نفسـها كمـعادل نوعي لـتلك الكـيانات
العمـيقـة� تمتـلك اجلمـهور� والسالح�
وا�ـوارد واالمـكـانـيـات الـتي تـمـكـنـها

من االستمرار وا�طاولة..
أال وهي التيار الصدري� لكن مشكلته
أنه اليــحـظـى بـتــايـيــد شـعــبي كـبــيـر
خارج جمهوره� ألن كثيرًا من الشعب
يــعــتــقــد بــأن الــصــدر كــان جــزءًا من
السلطة� وال يضمن إمكانية الوصول
الى بــلـد حــر ود�ـقــراطي قــائم عـلى
ا�ؤسسـات ويحـارب الفسـاد� بوجود

الصدر!
هنا وحـسب قناعـتي الشخـصية على
الشعب ونـخبه� أن ال يفـكروا بطـريقة
االبــيض واالسـود ألنــهــا ال تـنــفع في
الـــســيــاســـة أوالً� وكــذلك التـــنــفع في
وضع العراق احلالـي� أمام تطلـعاتنا
في التغيير� وقراءة الفرص ا�تاحة.
وعـــلــيـــنــا أن نـــدرك بــأن الـــصــدر في
 2006يختلف عنه في 2022 وهناك
نـضج فــكـري وسـيـاسي مــخـتـلف عن
الـسـابق.إن حـراك الـصـدر هـو فـرصة
جـديـدة أصـبــحت واقع حـال أمـامـنـا�
ولــيـس من ا�ــنــطق أن تــمــر أمــامــنــا
فـرصة جـديـدة في الـعـمل الـسـياسي�
وال يكون لنـا موقفاً جتـاهها� ال �كن
أن نتـعـامل مع الـفرصـة بـسكـون تام�
وكأنها غير مـوجودة� وا�تحرك دوماً
افــــضـل من الــــســــاكن� حتــــديــــدًا في

ا�شــــــــهد العراقي.
عــلـى الــشــعب وحتـــديــدًا الــنــخب أن
تـوازن بشـكل دقـيق في مـواقـفـهـا ب�
ا�ــصــالح وا�ــفـاســد� وتــنـظــر نــظـرة
شـامـلـة لـلــمـشـهـد الـسـيـاسي احلـالي

اِرادة دولية لتحجيم قوى االطار� أو
جـزء كبـير مـنـها� لـكن لـيس بـطريـقة
ا�واجهـة ا�باشـرة بدايةً� إ�ـا بترك
السـاحة مـفتـوحة أمامـهم بدون دعم
إستـثـنائي كـمـا كان يـحـصل سابـقًا�
وتـركـهم لـيـقـدمـوا كل مـا لـديـهم� من
تكـتـيك وأدوات سيـاسيـة� ويـكشـفوا
آخـر ما لـديـهم لـلـجمـيع� وسـيـنـتهي
عــمـــرهم اتــومـــاتــيـــكــيـــاً بــانـــتــهــاء
محاوالتـهم� حتى لو كـانت ا�واجهة

ا�سلحة ضمن خياراتهم ..!
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الشـعب يتـطلع يـوميًـا ومنـذ سنوات
الى الــتـغـيــيـر احلـقــيـقي� لــكـنه كـان
يصطدم دوماً بحقيقة ثابتة أال وهي
أنـنـا أمـام مـجــامـيع شـكـلت كـيـانـات
داخل الدولة اشبه بـالدولة العـميقة�
وتمـتـلك من السـلـطة والـنفـوذ وا�ال
والــسالح� مــا يـقـف عـائــقــاً امـام كل
محاوالت التغيير� وآخرها تشرين.
فـمـا احلل? هل نـنـتـظـر أن تأتـي قوة
أخرى من السماء? أم ننام ونستيقظ
وجنـد أن تــلك الـكــيـانـات تــركت لـنـا

يــبــدو واضــحــاً أن الــســيــد مــقــتـدى
محـمد الـصدر إتـخذ قـرارًا قبل وبـعد
إنـــتـــخـــابــات 2021 بـــعـــزل الـــقــوى
السياسية الشيعية االخرى ا�نافسة�
وا�ـرفوضـة من قـبل غـالبـيـة الـشعب�
وحظي ذلك �بـاركة دوليـة واقليـمية
معينة� حتديدًا بـعد عدد ا�قاعد التي
حصـل علـيهـا في االنـتـخابـات� وهذه
الدول أوعزت أيضًـا الى حلفاءها من
الــسـنــة والـكــورد لالصـطــفـاف بــهـذا

االجتاه.
بـــعـــد إعالن نـــتـــائج االنـــتـــخـــابـــات
وحصول الصدر على 73 مقعدًا� كان
قــادرًا عـلـى حتـقــيق كل مــا يــريـد من
مـغـا� الـسـلــطـة� لـو وافق فـقط عـلى
اشتراك قـوى االطار مـعه� لكنه رفض
ذلك� ألن قـراره الـذي اتـخـذه في عـزل
هذه القـوى كان قرارًا نـهائيًـا الرجعة

فيه.
فــقــام بــســحـب نــوابه� لــيــنــتــقل الى
مـرحـلـة أخـرى في ا�ـواجـهـة� ويكـمل

خطواته نحو هدفه.
كــمـا ذكــرت آنـفًــا يــبـدو لي أن هــنـاك

الـدكتـاتـوريـة اجلديـدة� ولـسـان حال
الـبـعض يقـول� د�ـقـراطـيـة مـشوهه
أفــضـل من دكــتــاتــوريــة اقــصــائــيــة
ومستبدة!اقـول هذا تخوف مشروع�
ولكنه مستبعد ألن هناك عدة عوامل
تــمــنع ذلك� وفي الــنــهـايــة مــا هـدف

الد�قراطية? 
الهدف هو توفيـر حياة كر�ة ألفراد
الــشـــعب� وإال فال قــيـــمــة لــهــا� وأي
د�قراطية وأي حيـاة وفرتها القوى

ا�نافسة للصدر? 
لكي نـخشى من تـغيرهـا? ر�ا مـهما
كـانـت تـخـوفـاتــنـا من الـتـغــيـيـر فـلن

يكون أسوء �ا مررنا به سابقًا.
بــــعــــد كل احلــــديـث أعاله عـن حـــال
احلراك االخير والـفـــــــرص ا�تاحة�
وتــــخـــوفــــات الـــشــــــــعـب..ومـــا الى
ذلــكـنـســأل مـا هي الــسـيـنــاريـوهـات
ا�توقعـة ا�قبله ?الـصدر أعلن بشكل
واضح باننا سنـذهب الى انتخابات
مبـكـرة� وأعلـنت عدة قـوى سـياسـية
تــأيــدهــا لـذلك� بـل إن بـعــضــهــا بـدأ
بالـتهيـئة لالنـتخابـات� ودراسة نوع
وعـــدد جــمــاهــيــرهـــا� لــتــحــدد نــوع
الــقــانـون االنــتـخــابي االكــثــر نـفــعـاً
بـالـنـسبـة لـهـا� فـيـما لـو � مـنـاقـشة

واقرار ذلك.
لكن لكي نخـرج بنتائج جـديدة وكما
اشــــتــــرط الــــصـــــدر يــــجب ابــــعــــاد
الـفــاسـدين أو الــوجـوه الــقــــــــد�ـة
(أو إبـعـاد من ال يـرغب بـهم الـصـدر)
واال الجـدوى من اعـادة االنتـخابات�
اذا عـادت قــوى االطـار وحــصـلــــــت

على ذات ا�ـــــــقاعد..
لـذلك ا�ـهمـة احلـالـيـة والـقـادمة� هي
إضعـاف قوى االطـار جمـاهيـرياً الى

ا�ـعوقات التي تبدا بـعدم تناسب خدمة
االنـترنت احملـلي مع مـتطـلبات الـتعـليم
االلــكـتــروني وكـذلك وفــرت احلـواسـيب
واالجـهـزة الذكـيـة �ـعظم الـعـوائل ولكل
الـطلـبة والـتالميذ واالكـثر اهـميـة ثقافه

او منهجية التعليم االلكتروني
وهـل هـو ( تــعـلــيم ام تـعــلم ) اذا مـا �
مــقــارنـته بــالــتـعــلـيـم احلـضــوري بـظل

اختفاء الساعة البيلوجية للجميع . 
هــنــا نــود تــوضــيح ان مــفــردة (الــفــرد
ا�ـتعـلم ) او طالـب او تلمـيذ تـشيـر لكال

اجلنس� . 
Èdš« WD×�

مــضـى الــعــام الــدراسي بــايــجــابــيــاته
وسـلـبـياته � لـنـكـون امام مـحـطـة اخرى
من مراحل التعليم التعليم اخملتلط .  
الــتـعـلــيم اخملـتــلط مـرحــلـة مـهــمه بـعـد
الـتحـسن النسـبي الصـحي او تآقلم مع
كــورونـا وكــسـر حــاجـز اخلـوف مــقـابل
ا�ــضي بـــاحلــيــاة لــلــجــمــيع الــعــائــلــة
والـطـالب وا�درسـة وكادرهـا التـعلـيمي
الــتـربــوي � طــبـعــا نـقـص ا�ـكــتـســبـات
الـعلـمية والـتربويـة كان حاضـر ويتسع
الن الــدوام احلـضـوري لـيـوم او يـومـ�
بـدروس مـعـيـنة فـقط ال �ـكن من خالله

اكتساب ا�عرفة الكاملة . 

انـطــلـقت بـظل كـورونـا رؤيـة تـسـتـحق
الـشـكـر والـتـقـديـر  والـتـقـييـم من جـهة
والـــتـــقــو� من جـــهـــة اخــرى اال وهي

انطالق التعليم االلكتروني . 
الـتـعـلـيم االلـكـتـروني عـا�ـيـا �ـختـلف
صـــيــغه جـــزء من الــتـــعــلـــيم احلــديث

وكذلك ا�درسة احلديثة . 
مــحـلــيـا لـم يـكن لــنـا جتــارب رصـيــنـة
بـالـتعـليم اإللـكتـروني لـكن كانت هـناك
مـحاوالت لتطبيق الـتعليم االلكتروني.
بـنـاء على مـقـتضـيات الـواقع الـصحي
وارتــبـاط الــتـعـلــيم والـتــعـلم بــسالمـة
الــطـلـبـة والــتالمـيـذ ( الـفــرد ا�ـتـعـلم )
قررت وزارة التربية االنطالق بالتعليم
االلــكــتــرونـي بــرغم الــكم الــكــبــيــر من

سـلسلـة مقاالت سـنقدمـها تبـاعا ترتبط
�ـفـاصل اسـاسيـة من الـنـظر �ـسـتـقبل

العملية التربوية التعليمية . 
قــاب قــوســ� او ادني ســيـكــون الــعـام
الـــــدراسـي اجلـــــديـــــد عــــــلى االبـــــواب
وسـيكـون الدوام حـضوريـا نسـبة 100

با�ئة .
الـتـعـلـيم فـي العـراق � شـهـد عـلـى مدى
ثالث سـنوات ارهاصات كـثيرة وعديدة
� ابــــتـــــدات بــــاحــــداث تـــــشــــرين عــــام
2019مـــرورا بـــكــــورونـــا والـــتـــعـــلـــيم
االلــكــتــروني وهي امــتــداد الفق ضــيق

بالرؤية للتربية والتعليم منذ عقود . 
الـبـحث عـن نـقـطة الـتـقـاء ايـجـابـيـة مع
تـصحـيح او التنـبه للسـلبيـات امر مهم

جدا لبناء ا�ستقبل .  
الــتـــلــمــيــذ والــطــالـب عــانى من نــقص
بـسـاعـات التـدريس واكـتسـاب ا�ـعارف
والـعــلـوم لألعـوام الـدراسـيـة الـسـابـقـة
�ــا اثـــر عــلى اكــتــســابـه لــلــمــفــاهــيم
االساسية وا�هارات العلمية والتربوية
وهـي اسـقـاطـات بل مـؤشـرات ان االمـر
بــحـاجــة لـوقـفــة جـادة مع مـالحـظـة ان
مــحــافــظــات الــوسط واجلــنــوب كــانت
االكــــثــــر تــــأثــــراً من احملــــافـــــظـــــــــات
الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة خالل الــفــتـرة

االخيرة حتديدا. 
عـام 2020 كــانت الـكــارثـة اإلنـســانـيـة
الـصــحـيـة ( كـورونـا ) بـدأت بـاالتـسـاع
لــتُـقـطع اوصــال الـبـلـد وا�ــدن الـكـبـرى
ووصـل تقـطـيع االوصـال الـى النـواحي
والـــقــرى الـــبــعـــيــدة بـــوضع مـــعــاشي
اقـــتــصــادي انـــســاني صـــعب وشــديــد

الوطاة على العائلة والطالب . 
الـتـعـلـيم توقـف لتـوقف مُـجـمل مـناحي

احلياة . 

االرتــقـاء بـالــعـام الــدراسي لـلـمــسـتـوى
ا�ــقـبـول وال نـردد ا�ـثــالي من اكـتـسـاب
الـــعـــلـــوم وا�ـــعـــارف �ـــكـن ان يـــكــون

انطالقة موفقة لتغيير واقع التعليم. 
االخــفــاق سـيــجــعل ا�ــعـاهــد اخلــاصـة
لـلتدريس وا�درس� اخلـصوص� حالة
عـامة فاعلة موجودة العوام طويلة جدا
بــــالـــتــــزامن مع ازديــــاد عـــدد ا�ـــدارس

االهلية . 
لـذا نشدد ان تنـطلق ا�ؤسسـة التربوية
الــتـعــلـيــمــيـة بــعـام مــتـمــيــز لـلــتـعــلـيم

احلكومي . 
ا�ـراجـعـة الشـامـلـة وتشـخـيص أسـباب
الـــنــجــاح وكـــذلك االخــفـــاق مع حــلــول
عـلمـية مـنطـقيـة واقعـية � أسـلوب تـلجأ
إلـــيه الـــدول الــتي تـــســعـى إلى جتــنب

تكرار واألخطاء . 
ا�ـــوضــوع يــرتــبـط بــعــمل ا�ـــنــظــومــة
الـتـربويـةالتـعلـيمـيـة حتتـاج للـمراجـعة
في مـفـاصل عـديـدة � لـكـونـهـا مـسـؤولة
عن  ضمان حق التعليم وجودة التعليم
ومــســتـقــبل بــلـد وقــادة الــغـد أالجــيـال

الواعدة الصاعدة
انـتظرونا باجزاء اخـرى لتقييم وتقو�

مسيرة التربية والتعليم .
{ عن مجموعة واتساب

االهـم ثم االنــطالق بــتــوفــيــر االبــنــيــة
ا�ــدرسـيـة وتـاهـيل االدارات ا�ـدرسـيـة
وتــكـــثــيف جــهــد اإلشــراف الــتــربــوي
والـتـعلـيـمي بزيـارات مـستـمـرة للـكادر

ا�تقدم بالوزارة وا�ديريات العامة . 
كـل هـــذه اجلــــهـــود هــــدفـــهــــا ا�ـــضي
بـالـطـالب والـتـلـميـذ والـعـائـلـة وا�ـعلم
وا�ـدرس بـعام الـتحـدي والتـغيـير الى
بـر الـنـجـاح والـتـفـوق بـبـيـئـة دراسـيـة
مـــدرســـيــة دراســـيـــة يــاخـــذ اجلـــمــيع
اســـتــحـــقــاقه مـن ســاعــات الـــتــعـــلــيم
والـرعـايـة الـتـربويـة ا�ـرتـبط بـانـتـظام
الـعام الـدراسي بالـتوقـيتـات ومحـاولة
ان تـــكــون الـــعـــطل وتــعـــطـــيل الــدوام
الـرسـمي باقل مـا �كن وفق الـضرورة

القسوة .  
ا�ـراحل األوليـة لديهـا عامـ� دراسيان
بـال مــنـــتج عــلـــمي واضح اال لـــبــعض
الــــعـــوائل الــــتي لــــهـــا وضع عــــائـــلي
اجـتماعي مـكنهم مـن اكتساب ابـنائهم
الـعلـم وا�عـرفة النـهم عمـليـا متـاخرين
او لــديـهـم نـقص بــالـعــلـوم االســاسـيه

لعام� . 
ا�راحل الدراسية ا�نتهية

بـالتأكيد كان هـناك قصور برغم وجود
التكييف الذي حاول معاجلة االمر .  

بــهــذا اجلـزء انــقل لــكم شـكــر مــنـســقـة
الــتـعـلــيم األ�ـيــة لـلـعــوائل الـعــراقـيـة
وكـذلك الطـلبـة التالمـيذ وكـذلك الـهيات
الـتـعـلـيمـيـة الـتربـويـة لـدورهم بـا�ضي
بـــالــتـــعــلـــيم بـــرغم جــائـــحــة كـــورونــا
والــــهــــاجس الــــصــــحي وا�ــــعــــوقـــات

التعليمية . 
أضــافــة الى مــا تـقــدم الــعــام الـدراسي
اجلــديــد ســيـكــون مــخــتــلف عن الــعـام

الدراسي الذي مضى لعدة أسباب :
1. ســـيــتـم الــغـــاء نــظـــام الــكـــورســات

واالعتماد على النظام الفصلي 
وعـودة الــعـمل بـنـظـام االعـفـاء الـفـردي

واجلماعي
2. الـعمل بنظام التـسريع الذي انتظره

الطالب كثيرا..
3. الـغـاء نـظـام االحـيـائي والـتـطـبـيـقي

والرجوع إلى العلمي واالدبي فقط ..
اذن امـام ا�ؤسسـة التعلـيمية الـتربوية
حتـدي كبـير �ـا يرتـبط بتـالقم الـعائله
والـطـالب وا�ـدرسـة بـادارتـهـا وكـادرها
مع هـذه التغيرات الـتي احتاج اجلميع

لفترة للتناغم معها .
لـنـنطـلق من االن بـسـد شواغـر ا�دارس
من ا�ـالكـات الـتـدريــسـيـة الــتـعـلــيـمـيـة
واعــداد الـكــوادر الـكـفــوءة وهـو اجلـزء
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الــتي تــمـــحــورت حــول إعالء كــلــمــة
احلق والـعــدل� وتـفــردت �ـعــانـيــهـا
مبلورة  خطى اسـتقطاب  وعي ابناء
شــعـــبــنــا بــكـل قــومــيــاتـه وطــوائــفه
ومــذاهـــبه الثــبـــات قــيم احلـــريــة في
مــواجـــهــة طـــغــيـــان من اســتـــبــد من
الـــســــاســـة وعــــمـــد إلـى ســـلب إرادة
ا�واطـنـ� لذا فـإن اسـتحـضـار  ثورة
عاشـوراء احلـسـ� إ�ـا هي  مـدرسة
أنـارت بـسالمــة مـنـهـجــهـا في سـبـيل
رســـــالـــــة احلق� دروب الـــــثـــــائـــــرين
احلا�� بغد جـديد موشحـا بنسمات
احلريـة والـنهـوض � بوصـفـها حـركة
ســيــاســيــة إصـالحــيــة جتــســدت في
ثنـايـاها قـيم سـاميـة مـهدت األرضـية
إلزالة الـظلم والـغطـرسة واالسـتبداد�
وسـجـلت مــجـريـاتـهــا أسـمى وأعـظم
أمــثـــلــة الـــدفــاع عـن ا�ــبـــدأ� وعــكس
تدوين وقائعهـا أروع صور الشجاعة
والفداء واإليـثار الـتي ما تزال عـظمة
آثــارهــا وســمــو مــعــانــيــهــا� تالمس
ضـمـيـر االنـســانـيـة وتـهـز وجـدانـهـا;
الثـــارة ســـعـــيـــهـــا صـــوب الـــتـــحـــرر

واالنعتاق .
ان مـا يـحـدث  الــيـوم من بـزوغ ثـورة
إصـالحـــيــــة كــــبــــرى  يــــتــــصــــدرهـــا
الــصــدريـــون بــا�ــشــهـــد الــســيــاسي
العـراقي اآلن  بـقـيادة الـسـيد مـقـتدى
الــصـــدر أعــزه الــلـه مع كــافـــة ابــنــاء
شعبه االحرار الـذين يتوقون لـلتحرر
واخلالص من هيمنة جبابرة السلطه
 وا�تشدق� بالـغنائم وا�ناصب على
حـسـاب طـمـوحــات ا�ـواطن الـعـراقي
ا�غـلـوب عـلى أمـره  والذي  يـتـتـطلع
للخالص من بـراثم الفسـاد والتبـعية
واالنقياد الجندات دول خارجيه وفق
مخططات مخابـرتيه سعيها ان يبقى
الـعـراق �ـزقـا بـســكـاكـ� الـطـائـفـيـة
والعـرقـيـة ا�قـيـتـة. إذ انطـلـقت  ثورة
االصالح  وهي  تــقـتــفي في خـطــاهـا
أثـــر  خــطـى االصالح لـــثـــورة األمــام
احلس� عليه السالم  ان ثورة الطف
 جتـــدد الــــدم في عـــروق الــــشـــعـــوب

الـــذي رزح حتت هـــيـــمـــنـــة األحــزاب
الضاله منذ 2003 وحلد االن.  ودعا
 الى  ان يـتم مـعـاقـبـة ا�ـفسـدين دون
أي استثناء مـهما كانت انـتمائتهم  �
وتــخــلــيص هــذا الــبــلــد اجلــريح من
أدران وتــرســـبــات ســـاســة الـــفــســاد

واالنحراف والتبعية .
وتــمـكــ� هــذا الـشــعب ا�ــظــلـوم  من
الــقــدرة عــلـى إصالح مــا انــدرس من
قـيـم نـبــيـلــة� وتــرمـيم مــا تــضـرر من
قواعـد سـامـيـة� انسـجـامـا مع رسـالة
االمـــام احلـــســـ� ( عــــلـــيه الـــسالم )
االنــســانــيــة الـــداعــيــة إلى الــتــوحــد
واآلخاء واحملبـةوالتـسامح ومـحاربة
الظلم والـفساد وا�ـفسدين� بـوصفها
أمالً مرجتى يـنـشـده جمـيع اخلـيرين
من ابــنـاء شــعـبــنـا الــعــراقي � الـذين
اسـتــلـهــمـوا مــبـاد� ثــورة عـاشـوراء
الـداعـيـة إلى تـبـديد الـظـالم وحتطـيم
القيود في مهمة الدفاع عن حقهم في
الـعــيش بـسالم وأمــان. إذ إن ثـورة ا
عــاشــوراء الــطـف  كــانت ومــا تــزال�
تــغــذي كل الـــتــوجــهــات الــتــحــرريــة
والـــثـــورات الــــتي تـــرفـض  الـــضـــيم

والفساد والظلم .
Õö�ô« —«uŁ

لـذا فان دعـوة الـسـيـد القـائـد مـقـتدى
الـصـدر لــكل ابـنـاء الـشــعب الـعـراقي
االبي لالنـضــمـام  الى ثـوار االصالح
ا�ـعـتـصـمـ�  في ا�ـنـطـقـة اخلـضـراء
إ�ا هي استحضار   �عاني النهضة
احلـسـيـنـيـة ا�ــبـاركـة بـنـبل أهـدافـهـا

من معـطـيـات  خطـاب الـسـيد مـقـتدى
الـــصـــدر أعــــزه الـــله يـــوم األربـــعـــاء
ا�صادف الثالث من أب /2022 وهو
يــــضع الــــنــــقــــاط عـــلـى احلـــروف اذ
يـســتـلــهم  اهـداف ومــعـطــيـات ثـورة
جده االمـام احلسـ� علـيه السالم في

كربالء الطف..
اذ نـعـيش هــذه االيـام الـعــاشـورائـيه
ونـتـعطـر بـهـذه االنـفـاس احلـسـيـنـية
عـلـيـنـا  ان نـسـتـذكـر الـعـطـاء اخلـالـد
جملريات النهضة احلـسينية ا�باركة�
وما أفرزته من رسالـة إنسانيـة نبيلة
تـزهـو فــصـولـهـا بــقـدسـيـة مــبـادئـهـا
وأحذيـة اهدافـهـا� واإل�ان ا�ـعتـضد
باجلهاد في سبيل احلق والعدل�

عـلــيـنــا ان نــقف   لـنــمـحص خــطـاب
الـسـيـد الـقـائـد مـقـتـدى الـصـدر أعـزه
الـله وهـو يــقـدم نـفــسه وكل مـا �ـلك
لـلــتـضــحـيـة مـن أجل خـدمــة الـعـراق
وشعـبه ا�ـظلـوم  ويـحذو خـطى جده
االمام احلس� عـليه السالم  لـيساند
ثـوار االصالح ويـساهـم بكـل ما لـديه
من أجل تــصــحــيح مـســار الــعــمــلـيه
الـسـياسـيـة ويـعـتـبـر نـفـسه كـمواطن
عـراقي بــسـيـط ومن واجـبه الــوطـني
والــــشـــرعـي ان يــــقـــدم كـل مـــا لــــديه
�ـعــاضـدة ابــنـاء شـعــبه لـذا فــأنه قـد
دعــاهـم بــكل أطـــيــافـــهم ومــذاهـــبــهم
وطـوائـفــهم  بـااللـتــحـاق بـركب ثـورة
االصالح   لــــصـــيـــاغــــة الـــعـــمــــلـــيـــة
الــســيــاســـيــة ا�ــرتــقــبــة �ــا تــخــدم
طـمـوحـات وأمــاني ا�ـواطن الـعـراقي

كل معـاني الـتـضحـيـة الـثره� ودفـقـها
ا�ـتـجـدد لـنــزداد ثـقـة وعـز�ـة بـقـدرة
وشـكـيــمه ونـحن نـخــرج لـرفض عـتـو
وآنحراف ساسة  الـعملية الـسياسية
ومـا جــلـبهُ لـنــا الـدســتـور األعـرج من
ويـالت ا�ــــــأزق وشــــــرارات الــــــفــــــ�

وا�آسي.
إذ نـقـف كـثــوار مــؤمـنــ� �ــا دعـا له
سـمـاحـة الـسـيـد مـقتـدى الـصـدر حلل
الــــبــــر�ــــان واعــــادة االنــــتــــخــــابـــات

ومحاسبة ا�فسدين.
—uOſ sÞ«u�

وهذا هو شعور  مـتبلور بـكينونة كل
مواطن عـراقي غـيور  �ن سُـلب حقه
وصودرت آماله� ووضع نصب عينيه

احلسـ� عليـه السالم  وهـو يشد أزر
ثـــوار االصالح بــــقـــوله انـــهـــا ثـــورة
اصالحـيه عـفـويـة و ثـورة غـنـية بـكل

أبعادها االصالحيه .
تغـذت وهـضمت مـبـادىء وإشعـاعات
وقيم ومـثل ومحـتوى ثـورة عاشوراء
احلـسـ� بـكل مـعـطـيـاتـهـا واهـدافـهـا
فهي تقارع فراعنـة الظلم واالضطهاد
والفسـاد والتـبعـية  . والذين ازدادوا
عتـوا كـبيـرا وتـمـادوا في غطـرسـتهم
وعـنــجـهـيــتـهم وظـلــمـهم �ـواطــيـنـهم
وأبـنــاء شـعــبــهم .وحـ� �ــحص مـا
قاله سـمـاحة الـسـيد  مـقـتدى الـصدر
اعزه الله في خـطابه فـاننـا  ننهل من
نبع حرصه ودفاعه عن وطنه وشعبه

ا�ضطهدة لتحفـزها وتمنحها القدرة
اإل�انية اخلالقة والنابضة والقادرة
على اكـتـسـاح تلـك العـروش اخلـاوية
الـتـي قـامت عــلى جــمـاجـم الـشــعـوب

عبر الزمن. النتزاع حقها ا�غتصب.
لـــذا فــان ثـــوار االصالح  الـــيـــوم قــد
خـبـروا  واســتـلـهـمــوا مـبـاد� االمـام
احلــســـ� عــلــيـه الــسالم  لــتـــرجــمــة
فـصـول تـلك الـثـورة الـزاخـرة بـالـقـيم
االنـسـانــيـة الـكـبـرى وحتــويـلـهـا إلى
عـمل مـلـمـوس وواقـعي يـغـيرمـن هذا
الواقع ا�ـزري والبـائس الذي نـعيشه
كمـواطـن� عـراقـيـ� غُلب عـلى امـرنا
وأصــبـــحــنـــا وأمــســـيــنــا  مـــثل كــرةٍ
يــتـالطــمــهـــا احملــتــلـــون االمــريــكــان
والدول االقليميه من اخلارج ويركلها
 من الــــداخل الـــعـــمـالء الـــتـــابـــعـــون
ألجـنـدات ومــخـابـرات اقــلـيـمــيـة.وقـد
أعـيـا هـذا الـشــعب ا�ـسـكـ� احملـروم
تــفـشي الــفــســاد  والـنــكــوص وخـذل
الــــشــــعــــارات اخلــــاويـــة ومــــخــــالب
الطائفية ا�قيتة التي لم تقدم للشعب
الــعـــراقي  أال قـــيح الـــعــوز والـــفــاقه
والفـقـر والـذل واحلرمـان اذ اسـتـباح
الــــــفـــــــســــــاد كل مـــــــرافق الــــــدولــــــة

ومؤسساتها.
وقـد اسـتـشـعــر ا�ـواطن الـعـراقي  ان
كل   الــشـعــارات الـبــراقـة  لــلـســاسـة
الـســلـطــة ا�ـا هي شــعـارات واهــيـة
كاذبة وفارغه�  وان كل  تـصريحاتهم
الـرنـانـة مـزيـفـه يـحـدو بـهـا الـبـهـتـان
والـــنـــفــاق والـــتـــضـــلــيـل.وان هــؤالء
الــســاســة  ا�ــا هم وكّــر قــوارض لم
تـشـبـع بـطـونــهم من ا�ـال احلـرام �إذ
ســرقـــوا  ثــروات الـــعــراق الـــغــزيــره
واستبـاحوا مـوارده الوفـيره ودمروا
مــــدنه الــــعــــامــــره وضــــعـــوا  آمــــاله
وتسببوا  بـهذه االفات  التي عصفت
 بـهــذا الـشــعب ا�ــسـكــ�  �ـتــاهـات
الـــضــيـــاع والـــتــشـــظي..والـــبــطـــالــة
والتفـكك االجتـماعي .لذا جـاء خطاب
الـسـيـد الـقـائـد مـقـتـدى الـصـدر أعـزه
الــله مـنــطــلــقـا من ثــورة جــده األمـام
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االنـــســاني والــعــقـل الــبــشــري والــذي
سـرعـان مـا يـتـحـول الى صـوت صادح
ومـدوي بـوجه الـفـاسـدين لـيُتـرجم الى
تــصـرفـات مـاديـة تـدفــعـهم لالنـتـفـاض
عـلى الواقع ا�رير والتـي حتماً حتتاج
الى تـضحـيات كـثيـرة وكبـيرة من اجل
ارسـاء دعـائم احلـق لـتـصحـيـح ا�ـسار

واالنتقال من حال الى حال افضل.
ونـتيـجة لذلك فـقد شهـد العالم وال زال
يـشهد ثـورات عديدة للـتحرر من براثن
الـفساد واخلالص من التبـعية الفكرية
او الـدينية او العقائـدية التي تفرضها
سـطوة بـعض اجلمـاعات عـلى اقرانهم
وشــركــائــهم في االرض والــوطن� تــلك
الــثــورات الـتي ســجــلـهــا الــتـاريخ وال

عـلى حـساب مـصالح وآهـات االخرين�
�ـا يولد احـقاداً نفسـية متـراكمة لدى

ا�تضررين من ذلك. 
هـذه التـراكمات الـنفسـية التي تـتحول
الى صـراعـات ذاتـيـة مـا بـ� الـضـمـيـر

تـختـرق اجملتـمعـات االنسـانيـة مشاكل
كــثــيــرة بــعــضــهــا نــاجم عن اخــتالف
الـرؤى والبـعض االخر �ـن يحاول ان
يـثبت ويقوي اواصر وجوده من خالل
الـدفــاع عن نـهـجه الـفـاسـد وا�ـنـحـرف

اخلـلود في مـلحمـة انتصـار الدام التي
اسست لنهج حُسيني ثابت.

فـثـورة احلـسـ� اخلـالـدة التـي اشرقت
بـنتائجها على العالم اجمع ألنها ثورة
احلـق على البـاطل وثورة ا�ظـلوم على
الــظــا�ــ� تــلك الــثــورة الـتـي انـتــزعت
سـلطـة الفـاسدين وتُـشرق شمس احلق
وان غـابت.فالعـبرة والدرس من ذلك ان
نـكـون حسـينـيون في اخالقـنا� ثـائرون
في طـبيعـتنا� مـتسامـحون فيـما بيـننا�
فـــالـــعـــراق عــراقـــنـــا واألرض ارضـــنــا
والـشعب شـعبنـا تربـطنا روابط كـبيرة
فال بــد ان نــتــكـاتف ونــوحــد كــلـمــتــنـا

ورص صفوفنا من اجل عراق موحد.
 { لواء دكـتور

يـزال يـوثق كل ما تـنتـجه االنـتفـاضات
الـشعبية من انـتصارات رسمت خارطة

طريق �ستقبل زاهر.
dJH�« n¹d%

وفي هـذه االيـام احلـزيـنة الـتي تُـجـسد
في الذاكرة الفكرية واقعة الطف والتي
تُــمــثل اكــبــر الــثــورات الــتـي شــهــدهـا
الــتـاريـخ الـتي انــتـفـض بـهــا ابن بـنت
رسـول الـله صلى الـله علـيه واله وسلم
ضـد طغاة العصر الذين حاولوا طمس
وحتـريف الفكر االسالمي فخرج عليهم
االمــام احلــســ� عــلــيه الــسالم مـع مـا
تـبقى من عائـلته واصحـابه ضد جيش
مــتــكــامل بــالــعــدة والــعــدد ورغـم عـدم
تـكافؤ طـرفي القتال ولـكن اراد الله لها

w½U�(« dOLÝ Íb‡Ž

بغداد

ثـورتـهم وشـد من أزرهم . وقـد  أيـقظ
الـهــمم والـعــزائم واسـتــنـهـض ابـنـاء
العـراق بكل طـوائفه  وزرع الـعنـفوان
في نــفـوســهم وضـمــائــرهم  الـثــائـرة
وأحتـفـهـا بـشــذرات من األمل والـثـقـة
بـالـنــفس لـلـدفـاع عـن الـقـيم الـنــبـيـلـة
وا�ــبــاد� اخلالقــة الــتي يــشــتــركـون
فـيـهـا مع ثـوار كـربالء احلـسـ� علـيه
الــسالم  وهم يــتــطــلــعــون الى عــراق
تسـود فيه الـعـدالة االجـتمـاعيـة وقيم
احلق والفضيـلة والتحـرر من الفساد
والتبـعية واالنـحراف. والسعـي لبناء
عراق قوي ومزدهر تـصان فية حقوق
ا�ـواطن وحتـقق امــانـيه وطـمـوحـاته

بالعيش احلر الكر�.

ثــورة األمـام احلــســ� عــلـيـه الـسالم
النتـزاع ذلك احلق ا�ـصـادر. ألنه البد
أن يـقــول لـلــظــالم قف عـنــد حـدك ألن
ساعة اخلالص آتيـة المحاله.وما دام
هــذا الـدفـق يـتــجــدد كــالـســيل األزلي
ومادام هـذا الـنور  يـخـترق مـسـافات
الظـلـمـة والعـتـمـة  وهو يـفـتح سـبيل
احلــريـة والــتـحــرر  �ــا يـصــبــو إلـيه
االحرار الـثوار وهـا  هم  يعـتصـمون
بـا�ـنــطـقـة اخلـضــراء  وهم يـزحـفـون
بـأمــواج بــشـريــة مـتــرادفه  من كــافـة
احملــــافــــظـــــات الــــعــــراقــــيه كــــمــــوج
البـحرالـذي الينـتـهي تدفـقه وال يجف
عطـاؤه مـادام خطـاب سمـاحـة القـائد
مـقــتـدى الـصــدر أعـزه الــله  قـد بـارك

sÞ«u*« WIŁË W�Ë]b�«
فـيهِ فـإذا كـان مـسـتـعـداً للـدفعِ حتل
كـلُّ مــشــاكــله ويــبــقى مــرتــاحــاً وال
يــعـــكــرُ مــزاجهُ بــصــحــةِ صــدورٍ أو
انـحياز موظفٍ أو غيابِ ا�سؤوليةِ
واألمـانة أو ...... فهناك أناس� تقبلُ
بــهـــذا الــعــرضِ لــتــجــاوزِ الــرَّوتــ�
واخلــالصِ مـن ا�ــــــــــــــــعـــــــــــــــرقـالتِ
واخلـــروقــــاتِ وآخـــرين يـــقـــبـــلـــونَ
الـــعـــرضَ لـــلـــتـــخـــلـصِ من الـــظـــلمِ
الـــــواضح الـــــذي وقع أو قـــــد يــــقعُ
عـليـهم نتـيجـة التـميـيز أو االبـتزاز
أو ...... هــــذا كـــلـه يـــشــــكلُ صـــورةً
ســيــئــةً قــد تــصلُ إلى الــقــنــاعـةِ أنَّ
اخلـدمةِ ا�قدمة فيـها من ا�نغصاتِ
غــيـرِ ا�ـتــوقـعـةِ مـا يــحـم�لُ طــالـبـهـا
الـلـجـوءَ إلى وسطـاء أو واسـطة أو

...... للحصولِ عليها.
هـنـا ال بـدَّ من دعـوةِ الـسـلـطاتِ إلى
اقــتــراح إجــراءاتٍ وآلـيــاتٍ جــديـدةٍ
حتـــــمـي ا�ـــــواطنَ بـــــالـــــكـــــامـلِ من
الـوسـطـاءِ واالبـتـزازِ وا�ـوظفِ غـير
ا�ـنـضبط و...... في جـميعِ الـدَّوائرِ

والــــرَّشــــوةِ واحملــــســــوبــــيـــةِ و.....
أحـيـاناً أخـرى فـإذا أراد أيُّ مواطنٍ
أن يـتـوجهَ إلى أي دائـرة فإن هـناك
مـن يــرشـــدهُ إلى طـــرقٍ وأســـالــيب ٍ
شــرعــيــة أو غــيــرَ شــرعــيــةٍ تــســرعُ
حــصــوله عــلى اخلــدمـةِ وتــتــجـاوزُ
ا�ـعوقـاتِ وا�عرقالتِ ولـكنَّهـا بثمنٍ
حتـــدده أهــمـــيــةُ ا�ـــوضــوعِ ومــدى
الــتـجـاوزاتِ وا�ـعــوقـاتِ ا�ـوجـودة

مــا بـرحــوا يـتــكـلــمـونَ عن الــفـسـادِ
وكـيـفـيـةِ تـخفـيـفهِ أو الـقـضـاءِ عـليه
والـسَّببُ الرَّئيس الذي رسمَ صورةً
اسِ ســيـئـةً وخـادشـةً في أذهـانِ الـنـَّ
عـن أغـــــــلب الـــــــدَّوائـــــــرِ الــــــتـي من
ا�ـفـتـرضِ أن تـقـدمَ خـدمـاتٍ لـلـنَّاس
(أيـنمـا توجـدُ حاجة مـلحـة للـخدمةِ
يـــوجــدُ الــفــســـادُ) وذلك يــرجع إلى
سـوءِ ا�عاملةِ أحـياناً وإلى االبتزازِ

ــســاتِ الـــتي تـــقــدمُ خـــدمــةً وا�ـــؤسـَّ
مـبـاشرةً لـلمـواطنِ وبدون اسـتثـناء
وجلــمـيعِ الــسُّـلــطـاتِ (الــتَّـنــفـيــذيـةِ�
الــتَّـشــريـعــيـةِ� الــقـضـائــيـةٍ) ووضع
آلـيـاتٍ واضـحـةٍ ومـفـهـومـةٍ (نـقـتـرحُ
تـشريعَ قـانونٍ) حلمـايةِ ا�واطنِ من
الـوسـطـاءِ والـفاسـدينَ وا�ـسـؤول�َ
غـيرَ ا�سؤول�� وخالل فـترةٍ زمنيةٍ
مـحددةٍ (فترة تقـد� اخلدمة� وفترة
الـبـت بـالـشـكـوى) وحتـقـيقِ الـغـايـةِ
األسـاسية من وجودِ هـذه السلطات
وهـي خــــدمــــة ا�ــــواطنِ وحتــــقــــيقِ
األمـان واالستـقرارِ ورغـد العيشِ له
وخـــلـق وتــرســـيـخ صـــورةً جـــديــدة
ــزاهـــةُ والــشَّـــفــافـــيــةُ ألـــوانــهـــا الــنـَّ
واحـتـرامُ القـانـونِ واسعـادُ ا�واطنِ
لـتـعـزيـزِ ثقـته بـالـسـلطـاتِ لـتـتـحولَ

إلى والءٍ وانتماءٍ وحبٍّ.
# الـفـسـادُ يـشـكلُ صـورةً سـيـئـةً في
أذهانِ النَّاسِ ألوانها اخلوفُ وعدمُ
االســتـــقــرارِ والــشــعــورُ بــاالحــبــاطِ

وعدمِ الث�قةِ بعدالةِ النظامِ.

wÐUM'« s¹b�« Õö�

بغداد
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لــــدور ا�ـــــدرب الــــذي قــــاد الــــفــــريق رغم
اســتالمه لــلـعــمل بــوقت مــتــاخــر قـبل ان
يغادر الى النجف في مـهمة أخرى ينطلق
بـهـا مع احـد الـفرق الـصـعـبـة وقـد يواجه
تـاثـير جـمـهوره كـنـا حصل مع جـمـهــــور
احلــويــة الن الــنــتــائـج هي من تــقــــــــــيم
ا�ــدربـــ� والالمــانــة كــان احـــد مــفــاتــيح
االجنـــاز في مـــيــســـان وجتـــنب خـــطــورة
االمـــور وجـــعـــله مـع فـــرق الـــدوري وهــو
ا�ــــــــطلوب امـام سعادة و قبـول جمهور
العمـارة �ـــــــا حتقق الن الـفريق لم يكن
يـــرتق الى مــســتــوى ا�ــوســـــــم ا�ــاضي
لكـنه خرج بفـوائد ا�ـشاركة األخـيرة باقل
ا�شاكل رغم تـغير اكـثر من مدرب واحلال
لالعـبـ� الــذين قـدمــوا مـا يـقــدرون عـلـيه

امام مو سم لم يكن سهال اطالقا.

الفريق والظـهور ا�ؤثر ا�تـميز ا�تواصل
وبـجدارة من مـوسم الخـر بامـتـياز وجنح
من مـوسم الخـر كـاسم بـارز ومؤثـرفي كل
مرة ويقدم الكـثير بفضل مـهاراته العالية
وقـدراته الـتـهـديـفـيـة وتـمـكن من تـسـجيل
سبعة اهداف ا�ـوسم احلالي وصنع اكثر
منـها واسـتمـر الفـريق يعـول عليـه بفضل
من خالل دوره اجلـيـد قـدراته الـتـهـديـفـية
والـسـرعـة كـمـا قدم زمـيـله احـمـد سـعدون
مـردود طــيـبـا واضــحـا تــوجه بـتــسـجـيل
سـبعـة اهداف ايـضـا والكل خـدم الكل في
مهمـة زادت صعوبـة في منتـصف ا�رحلة
الثـانية لـكن الفريق عـاد للتـوازن وانطلق
بــقــوة في اهم جــوالت احلــصــاد وتـوزيع
ا�ـراكــز بـعــد عـودة الــفـريق إلى الــتـوازن
بــسـرعـة و�ـسـتــواه.كـمـا البـد من اإلشـارة

امــام حتــقــيـق فــرصــة الــبــقــاء بــالــدوري
مـــتـــراجــعـــا مــركـــزا عن تـــرتــيـب ا�ــوسم
ا�اضي وجمع 46 من الفوز 10والتعادل
 16و خـــــســــارة 12وله 30 وعـــــلــــيه 34
والــذي حتــقق مــؤخــرا يــعــود لــلــجــهــود
ا�ـشـتـركة لالدارة بـقـيـادة رئـيسـهـا احـمد
سـالم الـذي تـرجم دعم الـشـركـة فـي قـيادة
الـفريـق باالجتـاه الـصـحيح في أول دوره
له بفضل طريقة الـعمل التي يقوم بها مع
زمـالئه في اإلدارة ويـــحـــسب لـــهم جنــاح
نفط ميـسان في ا�وسم ا�ـنتهي ولـلجهاز
الـفـني واالعـبـ� في حتـقـيـق امـال الـبـقاء

للموسم القادم رغبة العشاق.
ÊËbFÝ ÂUÝË

والبــد من اإلشــارة إلى دور العب الــفـريق
وســام سـعــدون ا�ــتــواصــلــة بـشــغف مع

الــوسط الـكـروي قـبل الــتـصـدي والـتـفـرغ
لــلـعـمل فـي االحتـاد الـعـراقي لــكـرة الـقـدم
الـتي حــقق فـيــهـا جنـاحــا مـضــافـا دعـمه
شـخـصـيا والـنـادي واالهم تـقـد� الـفريق
فـي الــدوري ا�ـــمــتـــاز بــثـــبــات والـــبــقــاء
والـظـهور ا�ـقـبول مـن موسم الخـر ويـقدم
نـفسه بـثقـة يفـوز ويخـسر ويـؤثر ويـتأثر
ويـدافع عن فـرصـة الـبقـاء بـدعم كـبـير من
جـمـهـور ا�ديـنـة ومـصـاحبـته ايـنـمـا يحل
ويـتـابع مـبــاريـاته عـنـدمــا كـان يـلـعب في
نـاحـيــة الـسالم في عالقـة حب وانـسـجـام
اسـتـمـرت من فـتـرة اول مـشـاركـة لـلـفـريق
الذي تمكن من تفادي مشاكل ا�واسم قبل
ان يــتــفــرغ زغـيــر لالحتــاد في وقت زادت
واتسعت خبـرة االدارة وجتاوز ت العديد
من ا�طبات والتعامل مع االمور واحتواء
ا�ـشــاكل بــافـضل طــريــقـة بــعـدمــا أخـذت
االدارة تـتــعـاقـد مع عــدد من الالعـبـ� من
خـارج ا�ـديـنة لـضـمـان فرصـة بـقـاء �ثل
احملافـظة في الدوري مـا ساهم في تـعزيز
التواجد عبر تـصاعد دور الفريق الواسع
في البطوالت وجتاوزها بثقة وفي مواقع
مـؤمنـة حيث االخـيـرة التي تـركهـا ا�درب
االول احـمــد خــضـيــر وتــوالهـا مــبــاشـرة
ا�ـدرب احـمـد خـضـير بـعـد تـركه لـلـجـوية
وهـو أحـد ا�دربـ� الـشـباب الـذي تـعززت
خـــبـــرته عــنـــدمــا عـــمل مـــســاعـــدا �ــدرب
ا�نـتخب الـوطني كـاتانـيج وقبـلهـا العمل
مع االمانـة وفرق اخـرى وتمـكن من تقد�
فـريق مــيــسـان من خـالل حتـقــيق نــتـائج
مـقــبـولــة ابـعـد فــيـهــا الـفــريق عن مـواقع

اخلطر.
o¹dH�« …œuŽ

الــشيء االهم عـودة الــفـريق لــلـتـوازن في
اخــر سـت جــوالت عــلـى نــهـــايــة الــدوري
وتقليص الفجوة قدر االمكان عندما حقق
الفـوز مـرت� وتـعادل اربع مـرات لتـضاف
عـشــر نــقـاط امــنت االمــور وا�ــرور بـدون
تـعـقـيدات كـمـا كـان مـخـطط لـهـا ولـيـنـهي
ا�ـوسم في ا�ــوقع الـثــالث عـشــر مـبــتـعـد
كثيرا عن مواقع اخلطر والهبوط وهو كل
مـا كان يـريده الـفـريق وجمـهوره واالدارة

wÐU�d�« rÝUÐ ≠W¹d�UM�«

حكاية اليوم عن احد الـفرق ا�متاز وفيها
نـتوقف عـند فـريق نفط مـيسـان من مديـنة
الــــعـــــمـــــارة الـــــتي اســـــتــــمـــــرت تـــــقــــدم
بـاستـمرارفـريقـا لـلبـطولـة الكـروية األولى
حــيث الــدوري ا�ــمــتــاز مــنــذ وقت بــعــيـد
عـــنــدمــا كــان نـــادي مــيــســـان يــرفع رايــة
ا�ـــشــاركـــة بـــثـــقــة وتـــمـــكن مـن حتــقـــيق
مـنافـسـات ايجـابيـة للـيـوم حتمـلهـا ذاكرة
انـصــار الــفـريق وأبــنــاء ا�ـديــنـة والــكـرة
الــعــراقــيـــة في فــتــرات مــشــاركــات كــانت
ا�ـنـافـسـات عـلى أشـدهـا بـسـبب قـوة فرق
الــدوري ونــادرا مــا جتــد حــضــورالــفــرق
احملــافـظـات وتـسـتـمــر وتـلـعب مـثل فـريق
مــيــســـان الــذي بــقـي حتت ادارة الــنــادي
�ثلة بشخص رئيسها علي جبار النائب
األول لــرئــيس احتــاد كــرة الــقــدم احلـالي
الـــذي حتــمل عبء ا�ــهــمــة وإدارة االمــور
بـفـضـل روحـية الـعـمـل التـي يـتـمتـع فـيـها
وخـلق الـعالقـات الـوطـيـدة مع ا�ـسـؤول�
عن الـريـاضيه في الـعـاصـمة واحملـافـظات
ومعهم ابنـاء احملافظة لـليوم قبل ان يد�
عالقــة الــفـريـق في الــتـواجــد وا�ــشــاركـة
لفترات طويلة وفي أصعب الظروف وذلك
يـعـود المــكـانـاته اإلداريـة وعالقـاته داخل
وخــارج ا�ـديــنـة الــتي تــتــمـتع وتــســتـمع
�ــبـاريــات �ــثـلــهــا ا�ـثــابــر في الـدوري
ا�ــمــتــاز واســتـغـاللــهـا كــمــا يــجب وسط
شــعـور جــمــهــور اهل الـعــمــارة بـالــفــخـر
واالعتـزاز قبل ان تعـصف الظروف ا�ـالية

وتدفع الفريق للدرجة االدنى .
WþuE;« WM¹b*«

ويـبدو ان مـديـنة الـعـمارة مـحـظوظـة جدا
في ان يـبـقى لهـا فـريق في ا�ـمـتاز عـنـدما
ظـهــر مـبـاشــرة فـريق نــفط مـيــسـان الـذي
يتـمتع بـامكانـات شركة نـفط ميـسان التي
وفـرت الـدعم الـكامل لـلـفـريق وإدارته مـنذ
مـوسم 2011 والزال يــلــعب حــتـى الــيـوم
بإشراف يحيى زغير االخر الذي جنح في
مـــهــمــة ادارة الـــنــادي والـــفــريق بـــفــضل
اإلمـكــانـات ا�ـتــاحـة لــلـنــادي ا�ـدعـوم من
الــشــركـة كــمــا ســخــر الــرجل عالقــاته مع

w½UMJ�« bFÝ ≠œ«bGÐ

فاز رئيس احتاد الشـطرجن ظافر عبـد األمير برئاسـة احتاد غرب اسيا بـ 8 أصوات مقابل  4 �نافسه
األردني سامي الـسـفاريـني نائب رئـيس االحتـاد العـربي لـلشـطرجن في انـتـخابـات كان لـلـصوت الـعربي
صدى فـيها الـتي اجريت فـي مدينـة جيـناي بـالهـند عـلى هامش بـطولة األو�ـبيـاد العـا�ي للـشطـرجن لعام

2022 بالنسخة 44.
وذكـرت اللـجـنـة االو�بـيـة الـوطنـيـة الـعراقـيـة في بـيـان أن رئيس الـلـجـنة األو�ـبـيـة الوطـنـيـة العـراقـيـة رعد
حمودي� هنئ رئيس االحتاد العـراقي للشطرجن ظافر عـبد األمير النتخابه رئـيساً الحتاد غرب آسيا في
االنتخابات الـتي جرت على هامش مـنافسات بطـولة األو�بياد الـعا�ي التي تتـواصل فعالياتـها في مدينة

جناي الهندية وتستمر حتى العاشر من شهر آب احلالي.
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ذكـــــر تــــقـــــريــــر إعـالمي أن فـــــريق
مـكالريـن� ا�ـنافـس بـبـطولـة الـعـالم
أبلغ لـسبـاقـات سيـارات فـورموال 1 
ســائـــقه دانــيــيـل ريــتــشــاردو بــأنه
يــــخـــطـط الســـتــــبــــداله �ــــواطـــنه
األسترالي أوسكار بياستري� العام

ا�قبل.
وذكـر الـتـقـرير الـذي نـشـرتـه مـجـلة
"أوتــــوســـبــــورت"� أنه يـــجـب عـــلى
مـكالرين أن يــتـوصل لــتـســويـة مع
ريـــتـــشـــاردو� الـــذي يـــتـــواجـــد مع
الـفـريق مـنـذ عام 2020 ولـديه عـقد

Æ2023 تد حتى�
وأبدى مكالرين عدم رضاه عن أداء
السائق.يذكر أن بياستري هو بطل
ســبــاقـات فــورمـوال 2 والـذي وفــقـا
أللـبـ� سـيـنـضم لـلفـريق في 2023
بــدال من فـرنــانــدو ألـونــســو� الـذي
سـيــنـتــقل ألســتـون مــارتن بـدال من

سيباستيان فيتل� الذي سيعتزل.
لـكن بـيـاسـتـري رفض إعـالن ألـب��
وقـال إنه لن ينـضم لـلفـريق.وذكرت
"أوتـو ســبـورت"� أنه يـبـدو أن عـقـد

بـياسـتـري مع ألبـ� لم يـتم توقـيعه
بشكل صحيح� بـينما وقع على عقد
مـع مــكالريـن لــعــام  2023لـــيــكــون
سائقا بديال� والذي يبدو أنه سيتم

حتسينه.
وأعـــلن فــريق ويـــلــيــامـــز ريــســنج�
تــمــديـد عــقـد ســائــقه الـبــريــطـاني�
صـــاحب األصــــول الـــتـــايـالنـــديـــة�

أليكس ألبون.
œbF²� bIŽ

وكــان صـاحب ال26 عــامــا يــرتــبط
بــــعــــقــــد �ــــدة مــــوسـم مع فــــريــــقه
الـبريـطاني� ولـذا فـإن التـمديـد هذه

ا�رة جاء بعقد متعدد السنوات.
ويعد هذا ثاني موسم على التوالي
أللبـون مع ويلـيامـز� الذي اسـتعاده
بـعـدما مـثل فـريق سـيكـودريـا تورو
روسـو في 2019 وبــعـدهــا كـان مع
فــريق ريــد بــول حــتـى نــهــايــة عـام
2020 حــــــــيث � اســــــــتــــــــبــــــــداله

با�كسيكي سرخيو بيريز.
 وقـال ألـبـون� في تـصـريـحـات بـعـد
الـتـمديـد "في احلـقيـقـة� قرار الـبـقاء
مع ويـلـيـامـز ريـسـنج �ـوسم 2023

أمـر مثـير ومـؤثر� وأتـمنى رؤيـة ما
نـحن قــادرون عـلـى حتـقـيــقه فــيـمـا
تــبـقى مـن هـذا ا�ـوسـم� وفي الـعـام
ا�قـبل".وأضاف "الـفريق يـزداد قوة
من أجل الــتــطــور� وأنــا مــتـحــمس
للغاية إلكمال هذه الرحلة� وتطوير

ما تعلمناه سويا بشكل أكبر".
ومن جــهــة اخــرى أعـلـن ريــد بـول�
ا�ـــنـــافس في ســـبـــاقــات ســـيــارات
الـــفـــورمـــوال 1 أن شـــركـــة هـــونــدا
سـتـواصـل الـدعم الـتــقـني لــلـفـريق
حــــتى عـــام 2025 بــــعـــد تــــمـــديـــد

االتفاقية ب� الطرف�.
وكانت هـوندا قـد انسـحبت رسـميا
عــقب مــوسم 2021 من إمــداد ريــد
بول باحملـركات� لكن الطـرف� اتفقا
عـــلى أن تـــواصل هـــونـــدا� تـــقــد�
الـدعم التـقني لـلفـريق بعـقد مـبدئي
�ــدة عــامــ�� حــتى نــهــايــة مــوسم
2023.وأعـــلـن ريـــد بـــول� تـــمـــديــد
االتفاقية لـعام� آخرين وذلك حتى
نهاية فترة تطبيق القواعد احلالية
اخلــاصــة بــوحــدة الــطــاقــة� حــيث
ســيــبــدأ الــعــمل بــقــواعــد جــديــدة

اعتبارا من عام 2026.
W�uD³�« VI�

وأثيرت تكـهنات بشـكل كبير� حول
أن شـــركـــة بـــورش قـــد تــعـــود إلى

الفورموال 1 كشريك لريد بول.
ويــحـمل مـاكس فـيــرسـتـابن سـائق
ريـد بـول� لـقب بـطولـة الـعـالم� كـما
يــتــصـــدر الــتــرتــيب الـــعــام لــفــئــة
السـائقـ� حالـيا� ويـواصل ريد
بـول التـقـدم نحـو إحـراز لقب
بــــطــــولـــة الــــعـــالـم لـــفــــئـــة
الـصــانــعـ� لــلــمـرة األولى
مـــــنـــــذ عــــام 2013.وقــــال
كـريـسـتـيـان هـورنـر رئيس
ريـد بول فـي بيـان "شـراكة
ريـــــد بــــول مـع هــــونــــدا
ناجـحـة� نحن سـعداء
بـــتــواصـــلــهـــا حــتى
نهايـة حقبـة قوان�
وحدات الـطاقة
احلالـية في

.2025

بـــالــبـــحـــرين 21 مـــلـــيـــون دوالر�
ودورة اخللـيج بالـيمن 35 مليون
دوالر� دورة اخلـــلــيج بـــســلـــطــنــة
عــمـان 27 مــلــيـون دوالر� ودورة
اخلــلــيج بـــأبــوظــبي 11 مــلــيــون
دوالر� الفــتــا إلـى أن هــذه عــوائــد
بـطوالت اخلـليج مـثبـتة وانـا على
عــلم بـهـا من كــنت رئـيس االحتـاد

العراقي.
WO²��u� —u��

ودعــــا ســــعـــيــــد الـى الــــتــــقــــنـــ�
با�صـاريف أخذين بنظـر االعتبار
األمور اللوجستية بذلك حسب ما
ذكــــرت واالســــتــــفـــادة مـن مـــا

متوفر من كوادر بصراوية.
وتابع� لدي مبـالغ العوائد
ا�ـاليـة لـكثـير من دورات
اخلــــــــلـــــــيـج مـن خالل
الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــويـق
الــــــتـــــلــــــفـــــزيــــــوني
واإلعالنــات مــا عــدا
تــــذاكــــر ا�ــــبــــاريـــات
وسوف أجمـعها وأعلن
عـنــهــا.وكـانـت احلـكــومـة

اوعزت حلكومة البصرة التـــنازل
عـن مـبـالـغ من الـبـتــرودوالر دعـمـا

خلليجي البصرة 25.

d�c�« 5�Š

حس� سعيد

مـنذ سـنوات طـويلـة نـعاني �ـا يسـمى بـشغب ا�العب او االنـفالت احلاصل
في بعض ا�ـباريـات ومن فئـات واشخاص مـعيـن� .. اذ ان الـغالبـية الـعظمى
من مشجـعينا يتـحلون بالـروح الرياضيـة اال�وذجية التـشجيعـية .. قطعا ان
هـذه احلاالت الـشاذة ال �ـكن ان تـعمم عـلى ا�العب واجلـمـهور الـعراقي اال
ان ا�لف برمته مسـتعصي باغلب تفـاصيله لدرجة اصبح يـؤثر على ا�ستوى
الـفـني واالنضـبـاطي بل وحتى يـغـير نـتـائج بعض ا�ـبـاريات .. �ـا غـدت فيه
احلـاجة مـلـحة الى دراسـة مـا آلت اليه حـاالت ا�واسـم ا�اضـية عـبـر جلانـها
ا�ـتخـصصة ومـن ثم اتخـاذ التدابـير الالزمـة وتهـيئـة ا�سـتلـزمات الـضرورية
لـلـسـيطـرة عـلى الـواقع األمـني واخلـدمي واالنضـبـاطي ... في ا�ـلـعب بـشكل
يـسهم إيـجابـا �جـمل ا�سـتوى الـفني الـعام لـيس لالنديـة فحـسب بل وحتى

للمنتخبات الوطنية ..
ضمن نـدوات وجلـسات ثـقافـية وريـاضيـة �ركز افـرست لالعالم اقـيمت ندوة
مـهنـيـة عن واقع االمن واالنـضبـاط واالسـتعـداد االمـثل لـضبط ا�العب خالل
ا�ـوسـم ا�ـقـبل .. وقـد حـاضـر فـيـهـا كل مـن الالسـتـاذ طه عـبـد حالته رئـيس
جلنة االنـضباط بـاحتاد القـدم وكذلك األستـاذ باسم جمـال ام� سر االحتاد
سابـقا واخلبـير في شؤون االحتـاد وجلانه .. الـلواء حالته سلط الـضوء على
عدد من النقاط ا�هـمة التي تتعلق بـالقطعات العسـكرية ا�ساكة لألرض التي
يقع ضمن حـدودها ا�لـعب وتقام فيـه ا�باراة وكذلك الـقوات ا�تـجحفلـة معها

ومن ثم ا�نسق األمني ورجال احلماية الداخلية .
مشيرا الى ان حماية ا�العب وضبطها ال �كن ان ينظر لها من جنبة كمالية
او تـرفيـهيـة او مـجرد رقم تـكمـيـلي او أداء وظيـفي للـتكـسب .. بل هي عـملـية
صعبـة معقدة طـويلة ا�راحل تـتطلب مهـنية عالـية وقدرة عالقات عـامة وخبرة
مـجـربة مـتـراكمـة مع جـمـيع اجلهـات من اجل اسـتـتبـاب االمن الـذي بدونه ال
�ـكن ان تقـام ا�بـاريات وال تـتطـور الـفنـون الريـاضيـة وا�هـارية .. من جـانبه
األسـتـاذ جـمـال ذكـر عدت نـقـاط تـاثـر الـيوم في عـمـلـيـة ضـبط إيـقاع ا�العب
وحماية ا�نشـئة والالعب� واجلمهـور ... اذ تعد عملية مـتكاملة ا�راحل ولكل
دوره واخــتـصـاصه الـذي يـجب ان ال يـسـتــهـان به .. كـمـا تـطـرق الى قـنـوات
وبـرامج الـتـواصل االجـتـمـاعي خصـوصـا الـفـيس بـوك ... وتفـرعـاته وكـيـفـية
الـتـعاطـي معه وتـثـقـيف اجلمـاهـيـر واالدارات اخلاصـة بـاالنديـة وكـذلك إقـامة
ندوات تـثقـيفـية عـامة للـمخـتصـ� والعـاملـ� بالوسط مع
اصـدار تـعـلـيـمـات من جلـان مـهـنـيـة وتـعـمـيـمـهـا عـلى
األنـدية والـزامهـا على الـتـعاون وااللـتزام بـها لـهدف
عـام يـخــدم الـدوري واألنـديــة واجلـمـاهــيـر والـلــعـبـة

وا�نتخبات .
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 كـــــشف رئـــــيـس احتـــــاد الـــــكــــرة
الــعـراقي االسـبق حــسـ� سـعـيـد�
عن خـفـايـا بـطـوالت اخلـليـج التي
قال إن عائداتـها تصل الى مالي�

الدوالرات.
 وقال سـعـيد في تـصريح صـحفي
إن عـائـدات الـبـطـولـة تـتـجاوز 15
مليون دوالر من النقل التلفزيوني
واإلعالنـات والــتــســويق وهــنـالك
بــطــوالت وصـــلت عــائــداتــهــا 35

مــلـــيــون دوالر مــثـل مــا حــدث في
بطولة خليجي اليمن.

وأضــاف� ســابــقًــا كــان كل احتــاد
منظم يـبيع احلقـوق لصاحله لكن
بــعـد تـأسـيس االحتــاد اخلـلـيـجي
وهو مـا معمـول به حالـيًا االحتاد
اخلـلـيـجي يـبـيع احلـقـوق ويـسـلم

ا�بلغ لالحتاد ا�نظم للبطولة.
وأشـــــــار إلـى أن عــــــائــــــدات دورة
اخلــلــيج بــالــســعــوديـة كــانت 35
مــــلـــيــــون دوالر� ودورة اخلــــلـــيج

ماكس فيرستابن
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لـوحـدة الـنزاهـة بـاالحتاد الـدولي بـغـية

إثبات براءتها.
وأكـد أن الـقــضـيـة مـازالت فـي طـريـقـهـا
كون القضايا التي من هذا النوع يطول
الــتــحــقــيـق فـيــهــا حلــ� الــوصــول إلى
احلـقيـقـة� مبـينـاً أن جلـنة دولـية حـققت
مـعـهـا وكـانـت إجابـاتـهـا وردودهـا عـلى
أسـئـلـتهم في جـلـسـات عـدة وصلت إلى
عــشـر جـلــسـات مـطــابـقـة وهــذه طـريـقـة
تـتبـعـها وحـدة النـزاهـة الدولي لإليـقاع
بــالــريــاضي الــذي يــســـــــــعى لــتــبــرئـة

نفسه.
WO½UŁ WMOŽ

وأشـــار جـــواد� إلـى أن الـــفـــحص األول
لـلــعـيــنـة بــعـد بــطـولــة الـعــرب األخـيـرة
بــتــونس� أثـبــتت تــنـاولــهـا ا�ــنـشــطـات
حـسب تقـرير االحتـاد الـدولي� لكن دانه
طلبت أخذ عـينة ثانـية وإجراء الفحص
مـرة أخـرى للـعـينـة االحـتيـاط ا�ـوجودة
لـديـهم� كــونـهـا مـتــأكـدة من عـدم تـنـاول

ا�نشطات.
وتـــــابـع دانه أكـــــدت أن ســـــبـب ذلك هي
عـمــلــيـة الــتــجـمــيل الــتي أجـرتــهــا قـبل
الـبـطــولـة �ـدة وأخـذت عـقــاقـيـر طـبـيـة
بــاسـتــشـارة الـطــبـيـب الـذي أجــرى لـهـا
عـمـلـيـة الـتـجـمـيل وأخـذت الـكـورتـيزون
ا�ـهـد� لـآلالم والـذي يـحـوي عـلى مـواد

لــهــا عالقـة بــا�ــنـشــطـات� ويــعــمل عـلى
تــنــشــيف الــعــضــلــة دون قــصــد ور�ــا

اعتبروا ذلك منشطاً.
وخـلص ا�ديـر التـنـفيـذي الحتاد ألـعاب
الـقـوى� إلى القــــــــول لـغــــــــاية اآلن لم
يأت أي قرار من وحدة الـنزاهة الدولي�
وأن عـــودة دانـــة مــازالـت مــعـــلـــقــاً� ولم
يـــصـــدر حلـــد االن قـــرار احلــرمـــان رغم
تــمــيــزهــا. الفــتــاً الى انه مـن حــقــهـا ان
تـشـارك بـبطـوالت لـكـننـا كـاحتـاد عراقي
نـصـحــنـاهـا ان ال تــشـارك كـون االحتـاد
الدولي سيسحب الـعقوبة في حال اخذ
بها� من يوم اخر مسـابقة دولية تشارك

بها.
وختم ان دانة حس� تواصل تدريباتها
مع زمالئــهـــا وزمــيالتـــهــا وأنــهـــا غــيــر
منقطعة� وذلك للحفظ على لياقتها� كما
يــأمل االحتــاد الـعــراقي أن تــنــصف من
قبل االحتـاد الدولي وتعـود للمـشاركات

ومنصات التتويج.
وكان االحتاد الـدولي أللعاب الـقوى� قد
قـرر إيقـاف الـعداءة دانـة حـس�� بـشكل
مــؤقـــــــــت� عـلـى ضـوء نــتـيــجــة عـيــنـة
أخـــــذت مــــنـــــهــــا فـي تـــــونــــــــس خالل
مشاركتها في البطــــــــولة الــــــــعربية�
والتـي أثبـتت وجود مـادة محـظورة في

العينة.
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 كـــــشف االحتـــــاد
الـعــراقي أللـعـاب
الـــــــــــقــــــــــوى عـن
مــصـيــر الـعـداءة
الـــذهـــبـــيـــة دانه
حــــســــ�� الــــتي
أوقـــــــــــــــــفــت عـن
ا�ـــــــشــــــاركــــــات
الـــــريــــاضـــــيــــة�
وذلـك بــــــــــعـــــــــد
حتــفظ وصــمت

طويل.
وقــــــال ا�ــــــديــــــر
الـتــنـفـيـذي الحتـاد
ألــعــاب الـــقــوى� زيــدون
جــواد� إنه بـعــد أن أعـلن االحتـاد
الـدولي أللـعــاب الـقـوى إيــقـاف الـعـداءة
دانه حــــســـــ�� أربع ســــنـــــوات بــــداعي
تـنـاولـهـا ا�ـنـشـطـات احملـظـورة� رفضت
دانه الــقـرار وطــلـبت االســتـئــنـاف عــبـر
محـامي فرنـسي �تابـعة القـضية كـونها
مـتـأكـدة أنـهـا لـم تـتـنـاول أي مـنـشـطـات

محظورة.
وأضــــاف جـــواد� أن دانه لــــو اعـــتـــرفت
لــكــان االيـقــاف قــلص مـن أربـعــة إلى 3
سنوات� لـكنهـا رفضت وفضـلت اللجوء

دانه حس�
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ظــاهـرة اإلبــتـزاز اإللـكــتـروني هـي مـحـور
احـدث حلقات برنامج (كالم الناس ) الذي
تـعـرضه قـنـاة (الشـرقـيـة) بـعد أسـتـفـحلت
بــالـبالد بـ� الــنـسـاء و الـفــتـيـات و حـتى
الــشـبــاب .. و احملــاكم الـعــراقــيـة تــسـجل
 2452 حــالــة خالل ثـالثــة أشـهــر مـن هـذا

العام .
و قال معد و مقدم البرنامج علي اخلالدي
ان (هــــذه احلـــلـــقــــة إســـتــــقـــصــــائـــيـــة ..
وصــورنــاهــا في احملـكــمــة اإلحتــاديـة في
الـــكــرخ � لـــنــتــعـــرف عــلـى اإلحــصـــائــيــة
احلـقـيـقـيـة لـعـمـلـيـات اإلبـتـزاز في الـبالد�
ومـنهم هؤالء األشخاص ا�بتزين و ماهي
إمكانياتهم بعمليات اإلبتزاز التي حتصل
فـي الــــعـــــاصــــمـــــة بــــغـــــداد و كـــــذلك في
احملــافــظـات).. مــوضــحـاً (ســجل الــعـراق
خـالل العام ا�ـاضي أكثر من    1950حـالة
إبــــتـــزاز � و مــــعـــظم ضــــحـــايــــاه هن من
الــــســـيــــدات و الـــشــــابـــات و أيــــضـــاً من
الـشباب.. و محـطتنا األولى كـانت محكمة

الكرخ الثالثة اإلحتادية).
وقـال القاضي األول بـاحملكمـة عامر حسن
شنته: أسلط الضوء على آفة كبيرة و هي
( آفـة االبتـزاز ) التي أنـتشـرت في البالد �
و الـســبب يـعـود لـكـثـرة مـواقع الـتـواصل
اإلجــتـمـاعي و مـتـابـعــتـهـا من قـبل بـعض
ا�ـــراهــقــ� مـن كال اجلــنــســـ� أصــحــاب
الـنفـوس الضـعيفـة � حيث نـرى هنـاك ثقة
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مـفرطة يستغلها ضعاف النفوس � وأغلب
 الــــذين يـــقــــومـــون �ـــراجــــعـــة احملـــاكم
اخملـتـصـة �  هن من الـفـتيـات و الـسـيدات
أيـضاً . مـضيفـاً : حيث يـقوم ا�بـتز بـنشر
احملـادثات و الـصور لـلفتـيات و الـسيدات
على مواقع التواصل اإلجتماعي � و يقوم
ا�ـبتزين �ـساومة الـضحايـا من الشابات
و الــنــســـاء بــأعــمــال ال أخالقــيــة و كــذلك
يطالبوهن �بال� مالية كبيرة .. و أوضح
شـنته : مجـلس النواب حلـد اآلن لم يشرع
قــــانــــون جــــرائم األبــــتــــزاز .. و احملــــاكم
الــعـراقـيـة تـطـبق نـص قـانـون الـعـقـوبـات
الـعراقي الذي يتناول هذه احلالة � حسب
ا�ــــادة    430 مـن قـــانــــون الــــعـــقــــوبـــات
الــعــراقي� و حــكـم هــذه الــقــضــيــة يــكـون
الـسـجن  7 ســنـوات لـكل من هـدد شـخص
آخـر بأرتكاب جناية ضده أو �اله وغيره
أو هـدد بـأعـمال تـخـدش الـشرف. مـبـيـناً :
هـناك عشرات القضايا سجلت في احملاكم
لألشـخـاص ضـحـايـا اإلبـتـزاز� وهـناك من
يـعزف عن الشكوى بسـبب القهر ا�عنوي�
الـذي �ـارسة ا�ـبتـز على الـفتـاة ا�بـتزه..
وأيـضاً خوفاً من الفضيحة � وهناك ا�ادة
   430مـن قانـون الـعـقـوبـات وضـعـت هذه
ا�ـــاده لــقــضـــايــا الـــتــهــديـــد واإلبــتــزاز �
ومـضمـونة إجـراء عمل مـع� أو رفـضة ..
وا�ـبتز غالباً ما يطلب من الضحية أموال
مـع عالقـة غــيـر شـرعــيـة . الفــتـاً : إلى أنه
تــوجــد خـصــوصــيـة بــعــدم نـشــر أســمـاء
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صــبــاح الـثالثــاء � الــثـاني من
آب  2022 وفي الباب ا�عظم
� كــنت اتـرجل من الـبـاص
االحـمـر. سـلـكـت الـشارع
بـاجتـاه الـشـمـال.   اول
بــــنــــايــــة كــــانت عــــلى
�ـــيـــني � هـي كـــلـــيــة
الــتـمـريض . قـبـلـهـا �
كـانت كـلـيـة الهـنـدسة
فـي جامـعـة بـغـداد قد

شغلت هذه البناية.
الـتاريخ : نـهايـة ستـينات
الـــقــــرن ا�ـــاضي �وبـــدايـــة
ســبـعــيـنـاته . كــنـا طــلـبـة في
كــلـيـة الـهـنــدسـة.اتـذكـر اسـمـاء
بــــعض عــــمــــدائــــهــــا. واســــمـــاء
ووجـوهـبـعض رمـوزهـا  الـطالبـية.
ولـــو سُــئـــلت �ـــرات وقــاعـــات هــذه

الـــكـــلـــيـــة عن امـــنـــيـــات كـــنـــا نـــحـــلم
بـهـا�لـتـحـدثت بـالـكـثـيـر عـنـهـا. لكـن ما
حتـقق كان قـليال مـقارنـة �سـاحة تلك

االمنيات � تفصح الوقائع الالحقة .
اواصل السير..على �يني مدخل كلية
الـهـنـدسة فـي اجلامـعـة ا�ـستـنـصـرية.
تــلـتـهـا بــنـايـات عـامــة. انـا االن قـبـالـة
ا�ـبـنى الـذي قصـدتُه. الـتـقط صورة له
وادلـف الى داخـله. وامـام اسـتعـالمات
اجلـــهــة الـــتي تــشـــغل ا�ــبـــنى ابــرزتُ
هـــويــتي الــصـــحــفــيـــة. والــغــرض من
مـراجـعـتي. طـلب مني االنـتـظـار. ولكن

طال االنتظار.
بـعض وقائع ا�اضي..حتـضر.غير اني
حـولـتُ االنـتـظـار الى فـرصـة. وتـدفـقت
وقــائع كــثـيــرة حــول مـاضي وحــاضـر
مــــــؤســـــســـــة كــــــانـت تـــــشـــــغـل هـــــذا
ا�ــبــنى.وحــضــر امــامـي مــقــال نــشـره

شـوارع بغداد � الحضت شـخص بسيارته
يـــراقــبـــني و يـــطــاردني و أنـــا ال أعــرفه �
حـاول إيـقاف سـيـارتي لـكني لم أسـتـجيب
لـه ..حــيـث قـــام بــإطـالق طـــلـــقــتـــ� عـــلى
ســيـارتي من مـسـدسـه الـشـخـصي � و أنـا
بــدوري أخــبــرت دوريـة الــنــجــدة عن هـذا
الــشـاب ا�ـتـهــور � بـعـدهــا قـامت الـدوريـة
بـإيصـالي لبـيتي كنـت بحمـايتـهم � و بعد
فـترة شـاهدت نفس ذلك الـشخص و بدأت
أتــهـرب مـنه) . مـبـيــنـة ان(مـرة أخـرى قـام
شـــخص آخــر بــنــشـــر صــوري في بــعض
مـواقع الـتـواصل .. و الـتي حـصل عـلـيـها
من صـفـحتـي الشـخصـيـة بالـفـيس � و أنا
قـمت بـحـضـرة عـدة مـرات لـكـنه يـدخل لي
عـن طريق رقم آخر لهاتفه اجلوال .. حيث
كـان بـاليـوم الواحـد يعـمل حـوالي خمـسة
حسابات جديدة ويغير القد�ات وهكذا).
 وقــالت احملـامـيـة الـشــابـة حـنـ� الـطـائي
الـتي كانت ضحـبة البتزاز الـكتروني ( أنا
صــاحـبـة حق و مــحـامـيــة .. كـان شـخص
يــتــابــعــني و أنــا بـســيــارتي أو من خالل
اإلتـصـال معي عـبـر ا�وبـايل � حـيث كانت
عـنــدى دعـوى قـضـائـيـة انــا مـوكـلـة فـيـهـا
لـشخص آخـر .الدعوى الـتي كنت أتابـعها
بـالشرطـة واحملكمـة تعود �ـواطن بسيط �
لـكن الـشـخص الـذي يـتـابـعـني هـو خـصم
�ـوكلي بـالدعوى� طـلب مني تركـها .. قلت
له الـدعـوى بـاحملـكـمة حـتى لـو تـركـتـها ال
تـغلق يـبقى احلـق العام � لـكن موكـلي قام

األشــخـاص الـذيـن يـتـقــدمـون بـالــشـكـاوى
�ـراكـز الشـرطـة ولـلمـحـاكم � نحن نـتـحفظ
عـلى ذلك ألمور تـخص اجملتـمع و العوائل
.. نــحن نــتــحـفـظ عـلـى ذلك � و نـطــلب من
ا�ـشتكـ� األسراع بتـقد� الشـكاوى �راكز
الـشرطـة وللـمحـاكم � و ذلك لسـهولـة القاء
الـقـبض عـلى ا�ـبـتـزين خـوفـاً من هـروبهم
وصــعــوبـة الــقــاء الـقــبض عــلــيـة مـن قـبل

الشرطة.
WOL¼Ë W�dý

وقـــالت أحــدى ضـــحــايـــا اإلبــتـــزاز( بــعــد
قـرائـتي إلعالن من شركـة في فـيسـبوك عن
فـرص عـمل � ذهـبت أنـا و صـديـقـتي لـتـلك
الـشركة لغرض التعي� � بعدها أتضح لنا
هـذه الشـركة و هـميـة و فيـها أشـخاص ما
فــيــات يــتــعــامــلــون مع الــفــتــيــات بــا�ــال
وا�ــــوبـــايالت � وطــــلـــبـــوا مــــنـــا أمـــور ال
أخالقــيــة.. و أنــا و صــديـقــتي أصــبــحــنـا
ضـحـايا لـهـذه الـعصـابـات � حيث أنـا بـعد
أن فـقـدت أمـوالي و موبـايالتي و مـارسوا
مــعـنــا الـرذيـلــة قـررت أنـســحب من هـؤالء
الــعـصـابــة � لـكن صــديـقــتي بـقـيـت مـعـهم
وأصـــبــحت حـــامل جـــراء �ــارســـة غــيــر
شـرعيـة � والشـخص الذي أصـبحت حامل
مـنه تركهـا بعد والدتهـا � لكن شخص آخر
مــنــهم قــال لــهــا أنــا أتـبــنى طــفــلك وأنت.
ووافــــقت وال زالت مــــعه و هي إنــــســـانـــة
مــعـروفـة). وأوضـحت فـتـاة أخـرى ان (في
أحـد األيام كـنت أجتول بـسيـارتي في أحد

بالتنازل من دعواه باحملكمة � و الشخص
الـذي يهددني قـال لي أتركي الدعوى و إال
سـأعـمل بـك كـذا و كـذا � جاوبـتـه الـدعوى
بـاحملكمة وال يـجوز لي غلقـها كونهـا فيها
حق عام . و أكدت : في أحد األيام كنت قد
غادرت احملكمة بالكرخ لكني قبل خروجي
من بـاب احملـكـمـة الـرئيـسي شـاهـدته عـبر
الـشارع ينتظرني قرب سيارتي في البارك
� قــمت بــأخــبــار شــرطــة الــنــجــدة عــنه ..
وتـوجهت لسيارتي و النجدة لم تصلني �
وتـوجه صـوبي وأخـذ هاتـفي الـنقـال وأنا
مــــتـــخـــوفــــة مـــنه ولـم أفـــعل شـئ � قـــمت
بــالـصـعـود بــسـيـارتي وحتــركت مـسـرعـة
نـحـو حي الـربيـع و هو يـطـاردني � حاول
إيــقـافي لـكـني لم أتــوقف له .. �ـا جـعـلـة
يــسـحب مــسـدسه وأطــلق عـيــارات نـاريـة
عـلى الـسيـارة و أحدى اإلطالقـات أصابت
اإلطـار األمامي لسـيارتي و أنا كـنت أسير
بـسـرعـة � لـكن بـعـد أنـفـجـار اإلطـار فـقـدت
الـســيـطـرة عـلى سـيــارتي فـأنـقـلـبت و أنـا
فــقـدت الـوعـي و� إرسـالي لـلــمـســتـشـفى
وهــو حــضـر داخـل ردهـة الــطــوار� الـتي
رقــدت فــيــهــا � و عــنــدمــا عــاد الــوعي لي
شـاهدته واقفاً يراقبني و أنا على السرير
� �ـا جـعلـني أخبـر رجـال شرطـة النـجدة
الــذين نــقــلــوني بــعــد إنــقالب ســيــارتي �
وعـلى الـفـور الـشرطـة الـقت الـقـبض عـليه
وأرجـعوا لي هاتفي مـنه و إتصلت بأهلي
أخــبـرتـهم بـاحلــادث � كـون ذلك الـشـخص

أوقف عـلى قـضيـتي ( الـتهـديد و الـشروع
بالقتل ) .

و في مــعــتــقل لــلــرجــال الــتــقى اخلــالـدي
بـــشــخص مـــتــهـم بــاألبـــتــزاز و الـــســحــر
والـشعوذه و سأله عن وجـود صفحة على
(فــيــســبــوك )له بــأسم ( كــشــاف و خــيـرة
وجـلب احلبـيب ) .. السـحار أيد ذلك و أن
هــذه الـصــفـحـة يــسـتــدرج فـيــهـا الــنـسـاء
والـشـابات بـالـدجل � و أستـحـواذ األموال
واألعـمال الغير أخالقـية مع بعض النساء
و الـــشــابــات بــغـــرض حل مــشـــاكــلــهن ..
مـضيفاً (أحدى الـسيدات إتصلت بي و ثم
حـــضـــرت عـــنـــدي تــطـــلـب مــنـي أن أقــوم
بـطالقـهـا من زوجهـا � كي تـتـزوج شخص
آخــر حتــبه .. وأنــا حــصــلـت ا�ــال مــنــهـا
وكـذلك طلبت منها العشرة غير الشرعية �
و أسـتـمرت هـذه احلاله فـتـرة طويـلة بـعد
أن هــددتـــهــا بــنـــشــر صــورهــا � لـــكــنــهــا
اسـتـســلـمت لي و هي مـتـخـوفـة أعـطـتـني
ا�ــال وشـرفـهـا � لـكـن هـذا لم يـدم و بـعـده
فترة قصيره � القاء القبض علي من قبل
الـشـرطـة اجملتـمـعيـة في الـعـاصمـة بـغداد

وصدر بحقي حكم ستة سنوات ).
فـريق برنـامج (كالم الـناس) ضم : األعداد
والـتـقـد� : عـلي اخلالـدي�مـخـرج مـيداني
ومـدير تصـوير : عمـر اجلابري�   تـصوير
: أسـامـة ا�ـفرجي �درون  : عـلي الـطرفي �
ا�ـتــابـعـة الـصـحـفـيـة : سـعـدون اجلـابـري
ومونتاج : عمر مظفر  و  أدريس الكعبي.

 œuL(« s¹d�½

الـروائـيـة االردنـيـة شـاركت في فـعــالـيـة ادبـيـة اقـيـمت ضـمن
الـــبــرنــامج الــثـــقــافي الحتــاد الــكـــتــاب واألدبــاء االردنــيــ��
ومـشـاركته في فـعـاليـات مـهرجـان جرش لـلـثقـافـة والفـنون �

وأدارت الفعالية األديبة سعاد جبر.

w²� ÊuFLý

ا�ـذيع الـعــراقي مـديـر االخـبـار في
قناة زاكروز الفضائية تلقى تعازي
االوسـاط االعالمـيـة بـوفـاة شـقـيـقـة
عقـيلته ام مر�� سائـل� الله تعالى

ان يسكنها فسيح جناته.

 Ãd‡� b‡L×� U‡½U‡¹œ

ا�الزم الطيـار العراقيـة وا�عروفة �ـواقفهـا في ثورة تشرين
في أسـعاف ا�ـصاب� غـيبـها ا�ـوت اجلمعـة اثر حـادث سير

في اربيل تسبب ايضا في وفاة اختهـا.

‘UOŽ w�«—

ا�طـرب اللـبنـاني يـطلق الـيوم االحـد اغنـيته (حـلوين حـلوين)
وهي من احلــانه وكـلــمــات أحــمـد راؤول. ويــقــول مــطـلــعــهـا
(حــلـوين حـلـويـن مع بـعض حـلــوين قـمـرين عــاشـقـ� اليـقـ�

رايق�).

uKŽ œULŽ

اخلبـيـر االستـراتيـجي الـعراقي ضـيفه امـس السـبت منـتدى
الــصــيــد الــثـــقــافي بــبـــغــداد في مــحــاضـــرة عن (االهــمــيــة
اجليـوستـراتيـجيـة للعـراق في اطار مـشاريع انـابيب تـصدير

الغاز الطبيعي والنفط).

s�Š nO½œ wKŽ

الـصـحـفي والـكـاتب الـعـراقي نـعته
االوسـاط الصـحفـيـة والثـقافـية بـعد
ان غيـبه ا�وت اجلمعة �سائل� الله

تعالى ان يسكنه فسيح جناته.

5�Š ÍœU¼ ‰œUŽ

الـتــدريــسي عــلى مالك جــامــعــة الـكــوفــة صــدر امـر وزاري
بتكلـيفه �هام مسـاعد رئيس جامعة بـغداد للشؤون االدارية

وكالة.

w½u1d�« ”«d�

رئـيس فـرقـة طـقـوس ا�ـسـرحـيـة االردنـيـة اعـلن ان فـعـالـيـات
مـهـرجـان (عـشـيـات طقـوس) الـدورة اخلـامـسـة عـشـر سوف
تنطـلق في العشرين من الشهر اجلاري على خشبات ا�ركز

الثقافي ا�لكي �شاركة محلية وعربية ودولية.

الــصـحــفي الـعــراقي الــدكـتــور صـبـاح
نـاهي � بـتاريخ  15 مـايس 2017. ومن
بـعض ما جـاء فيه :مـررت سريـعاً على
مـبــنى اهم دار لـلـصـحـافـة في الـعـراق
(دار اجلــمــاهــيــر لــلــصــحــافــة ). هــذه
ا�ـــؤســـســة الـــتي تـــقــابـل االهــرام في
مــــصـــر. يــــضــــيف :اذا بي اراهــــا قـــد
حتـــولت الـى ســكن عـــشـــوائي لـــنــاس
اقتحموها حلظة سقوط بغداد . نهبوا
�ـتلـكاتـها وارشـيفـها واوراق كـتابـها

وصورهم ومقاالتهم واخبارهم.
لـكني ح� زرتهـا � لم اجد ا�تجاوزين.
كـان ذلك عام 2017. وقـد مـضت خمس
ســـنـــوات عـــلـى ذلك الـــتـــاريخ. اُبـــعـــد
ا�ــتـــجــاوزون . و� تــهــيــأة الــبــنــايــة

ÊU�e�« ≠  ËdOÐ

حتـيي ا�طـربـة اللـبنـانـية مـيـريام فـارس حفالً مـوسـيقـيـاً يوم اخلـميس  11 أب
اجلاري ضـمن فعاليات مهرجـان مونتي كارلو الصيفي 2022. ويتزامن مع
هـذه األمسـية الـشرقـية الـرائعة� الـتي ستـشهـدها إمـارة مونـاكو عدد� من
األنـشطـة ا�ـميـزة �ا فـيهـا جتارب الـطـهو الـفريـدة مع أشهى األطـباق
الغـنية بـالنـكهـات الفـريدة. من جـهة أخـرى كانت قـد شاركت فارس
فــيــديــو جــديـــد عــبــر حــســابــهــا اخلــاص عـــلى مــوقع الــتــواصل
االجتـماعـي� وهو مـقاطع مـدموجـة من حتـدي الرقص الـذي كانت
قـد أطلـقـته مـؤخراً ألغـنـيـتهـا "قـومي"� وحـقق أرقامـاً قـيـاسيـةً عـبر
مختـلف ا�نـصات.وتـغنّت فارس بـنجـاح هذا الـتحدي� مـستـشهدةً
بإحصـائيات عا�ـية� وكتبت: "بـعدما كسـر األرقام القيـاسية حتدي
الرقص على اغنية "قومي" وحقق 4.8 مـليار مشاهد على تيك توك�
ها هـو اآلن يغزو انـستغـرام بشكـل جنوني خـاصةً في الهـند �ا أنّ
منصـة تيك توك محجوبة في هذا البلد� فانتقل التحدي من تيك توك

الى انستغرام ودخل كل بيت وشارع ومنطقة في العالم".

ÊU�e�« ≠ …dO−H�«

تـشـتـرك الشـاعـر ساجـدة ا�ـوسوي في
عـضوية جلنـة اجلائزة العربـية للمرأة
ا�ـلهمة بـدورتها االولى التـي تترأسها
مــصـمـمـة األزيـاء اإلمـاراتــيـة الـعـا�ـيـة
مـــنى ا�ـــنــصـــوري� كــمـــا � تــضم في
عـــضــويـــتــهــا فـــضال عــلـى ا�ــوســوي
�الـكاتبـة واإلعالمية البـحرينيـة عهدية
أحـمـد السـيد� والـناشـطـة االجتـماعـية
الـكويـتية نـوير العـرادة� وبطلـة سباق
الـسيارات ا�غربية هند أبا تراب� وفقا
�ـا أعـلـنـته الـلـجـنـة ا�ـنـظـمـة لـلـجـائزة
الـتى أطلقتها مـؤسسة الرّخ اإلماراتية
فـي إطــار ســعــيــهــا إلى دعم وتــمــكــ�
ا�ـرأة الـعـربـيـة وتـسـلـيط الـضـوء على
دورهـا الــرائـد وا�ـسـتـمـر في اجملـتـمع
ا�ــدني� وتـكـر� إجنـازاتـهــا الـقـيـاديـة
وجتــاربـهــا وإبـداعــاتـهــا في مـخــتـلف

اجملـاالت وحتفيزها على العطاء. وقال
اخلــبــيـر الــثــقـافي خــالــد الـظــنــحـاني
رئـيـس مـؤسـسـة الـرّخ رئـيس الـلـجـنـة
ا�ـنـظـمـة لـلـجـائـزة في تـصـريـح:(تـعزز
اجلـائـزة من مـكـانـة دولـة اإلمـارات في
إطـالق ا�ـبـادرات الـرائـدة الـتي تـسـهم
في تـطـويـر الـدور الـقيـادي والـتـنـموي
لــلــمــرأة في ا�ــنــطــقــة ودعم مــبـادرات
الــتـنــمـيـة الــبـشــريـة ا�ــسـتـدامــة عـلى
الـصـعـيـدين الـعـربي والـدولي� والـيوم
مـع إعالن عن أعـضـاء جلـنـة الـتـحـكـيم
اجلـــائــزة ومــا �ــتــلـــكن من خــبــرات;
يــتـعـزز حــرص اجلـائـزة عـلـى تـطـبـيق
أفــضل ا�ــعــايـيــر الــعـا�ــيــة في الــدقـة
والــشـفـافـيـة والـنــزاهـة). من جـانـبـهـا�
قـالت ا�ـنـصـوري رئـيس جلـنـة حتـكيم
اجلــائـزة: (يـسـعــدني أن أتـرأس جلـنـة
حتــكـيم هــذه اجلـائـزة ا�ــتـمــيـزة الـتي

تـكـتسب أهـميـة كبـرى لـكونـها حتـتفي
�ـنـجـزات ا�ـرأة العـربـيـة� إضـافةً إلى
وجـود الـكفـاءات النـسائـية في مـجلس
األمـنـاء وجلـنـة الـتـحـكـيم� ومن الـرائع
أن نـــرى اشــتــمــال اجلـــائــزة خملــتــلف

الـفـئـات الـنـسـائـيـة ا�ـهـمـة� فـضـلًـا عن
مـستـوى ا�شـاركات والـتنـافس العالي
الـذي يـجـعل اجلائـزة الـعـربيـة لـلـمرأة
ا�ـــلـــهــــمـــة واحـــدة من أهم اجلـــوائـــز

العربية والدولية اخلاصة با�رأة).
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Z�U½dÐ∫ مشاهد من برنامج (كالم الناس) عن اإلبتزاز األلكتروني

بغداد
d¼UD�« r�UÝ »UJŽ

قـد تـظــهـر فـجــأة الـرغـبـة في حتــسـ� مـظــهـر مـنـزلك
.9 اليوم� رقم احلظ

qL(«

تستمتع بوقتك في نزهة مع العائلة لدرجة أنك تقرر
جعله حدثًا أسبوعيًا.

Ê«eO*«

تخـطط إلعادة الديكـور � اطلب من األسـرة مساعدتك
لتستمتع �ا قمت به.

—u¦�«

عـقـلك الــبـاطن نـشط الــيـوم ور�ـا يـذكــرك بـصـدمـات
قد�ة من ا�اضي.

»dIF�«

من ا�ــــمـــكـن أن تــــتـــواصـل مع بــــعض األشــــخـــاص
واألحداث غير العادية� رقم احلظ 8.

¡«“u'«

ذكــريـــات تــتــدفق فـي ذهــنك كــمـــا لــو أن الــبــوابــات
مفتوحة� لن يسعدك ذك.

”uI�«

تـأتـيك مـكـاسب مـالـيـة غـيـر مـتوقـعـة� أنه شـيء عمـلت
بجد من أجله.

ÊUÞd��«

تكون لديك الرغبة با�غامرة وفعل شيء لم تفعله من
قبل .

Íb'«

تـشـعـر بــاحلـيـويــة وتـبـحث عن مــنـفـذ لـهــا بـعـيـدًا عن
الركض ا�عتاد أو التمرين.

bÝô«

في الـعمل� لـديك الـكـثيـر من اخلـيـارات ا�فـتـوحة لك�
فكر فيها.

u�b�«

تتصل بصديق ليشاركك مشروعك فمن احملتمل أن
يكون متحمسًا مثلك.

¡«—cF�«

إن إحـساسك الـفطـري با�ـغـامرة نـشط اليـوم� القـليل
من ا�غامرة قد يفيدك.

 u(«

Âu−M�«Ë X½√ u�ËœuÝ

حتتوي هذه الشبكة على 9
مـربــعــات كـبــيــرة كل مـربع
9 خـانات مـنهـا مـقسم الى 
صـغيـرة� هـدف هذه الـلعـبة
ملء اخلـــــانــــات بــــاالرقــــام
شرط 1 الى 9  الالزمة من 
عـدم تــكـرار الــرقم اكـثـر من
مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــبـــيـــر وفـي كل خط افـــقي

وعمودي.

ÊU�e�«  ≠ ‰u³MDÝ«

تصدرت النجمة التركية توبا بويوكستون غالف شهر آب من مجلة ( ل اوفشيل) في
تركيا.وشاركت  بويوكستون في صفحتها الرسمية عدداً من الصور لها من احلدث خصوصاً
أنها تشارك في بطولة مسسلسل يجمعها بالنجم التركي مراد بوز� وا�سلسل جديد بعنوان
(انذر سلف) وقد بدأ عرضه في  28 من شهر تموز ا�اضي� وذلك على احدى ا�نصات

اإللكترونية ويبدو أن عالقتهما تطورت خالل التصوير الى قصة حب� كما أن ا�سلسل يحتوي
على مشاهد جريئة ورغم ذلك وافقت بويوكستون على ا�شاركة به.وقد أرفقت النجمة التركية
الصور التي نشرتها في صفحتها الرسمية �وقع للتواصل االجتماعي بتعليقات تتحدث عن

صفاتها التي كتبها القيمون على اجمللة.
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لتشغلها جهة مصرفية.
 صــعــوبـات الــصـعــود�اغــلـقـت مـقــالـة
الــــدكـــتــــور الـــنــــاهي حـــ� سُــــمح لي
بـالصعـود. والن الكهـرباء غيـر متوفرة
� فـان ا�ــصـعـد الـكـهـربـائي كـان خـارج
اخلـدمـة حـينـهـا. هـنـا تذكـرت مـا كـتبه
الــصــحـفي حــسن الــعــلـوي مــنــتـصف
سـبعيـنات القرن ا�ـاضي ح� شكا من
صــعـوده �ــكـتــبه مـســتـخــدمـاً الــسـلم.
وكــيف ان ( بـايـات ) الـســلم الـثـمـانـ�

تزيد ضغط القلب وانهاكه.
  تـــمـــســـكتُ بـــالـــصـــبـــر والـــتـــحـــمل.
وســاعـدتــني اجلـهـة الــتي قـصــدتُـهـا �
مـراعــاة لـعـمـري ا�ـتـقـدم � بـان جـعـلت
مــراجـعـتي في الـطــابق الـثـاني ولـيس

فـي اخلــامس.بــعــيــداً عن االجــراءات �
كــــنت اســــتـــعــــيــــد الـــوقــــائع �اعــــاين
واســـتـــنــطق اجلـــدران .كمٌّ كـــبـــيــر من
الــذكــريـات تــدفق امـامـي � �ـا يــجـعل
االنــتـقــاء صــعـبــاً .هـنــا  حـلت اجــيـال
واقالم صـحفـية عديـدة.منـها (مع حفظ

االلقاب ) :سعد قاسم حمودي
وفـالح الـــــعـــــمـــــاري وامـل الـــــشـــــرقي
وعـبــدا�ـطـلب مـحـمـود وسـامي مـهـدي
وصـــاحب حــســـ� ونــاجي احلـــديــثي
وصـالح اخملتـار وسـعد الـبـزاز وهاني
وهـيب وفرات اجلواهري وعادل الدلي
وعـبداجلبار الشـطب � ومحسن حس�
وكــامـل الــشــرقي وابــتــســام عــبــدالــله

وندى شوكت.
ومن خـالل رئاستي لتحـرير مجلة الف
بـــــاء � كــــنـت من مـــــنــــتـــــســــبـي هــــذه
الـدار.وصدرت عنـها  صحف ومجالت.
مـنـها:جـريـدة اجلمـهـورية ومـجـلة الف
بـــــاء وجـــــريـــــدة بـــــغـــــداد اوبـــــزرفــــر
وهـاوكاري.كانت مـدرسة صحـفية دون
شـك .بــيـــنــمـــا  الــذكـــريــات حتـــلق في
فـضـاءات ا�بـنى � غـادرتُ حوالي ظـهر
ذلـك الــــيــــوم � كـــــنت اطــــفـئ شــــاشــــة
الــذكـريــات. وفي حلـظــة شـعــرت انـني
حـصـلت على مـوضـوع صحـفي ارسله
جلــريـدة الــزمـان � يــحـمـل عـنـوان :دار

اجلماهير للصحافة.. كانت هنا.
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حتـقق احلــوار بـ� الــتـيــار واإلطـار� من دون احلــاجـة الى
اجلـلـوس حـول الـطـاولـة ا�ـســتـديـرة أو ا�ـربّـعـة أو ا�ـثـلّـثـة.
أرسل التيار مطلـبه ا�ركزي في خطاب مـعلن متجسداً في
حل الــبـر�ــان واجــراء انـتــخــابـات مــبــكـرة� وجــاء اجلـواب
الفـوري من اقـطـاب اإلطار بـا�ـوافـقـة والتـعـاطي اإليـجابي�
كـأنــهم كـانــوا يـنـتــظـرون هــذه الـكـلــمـات تــنـزل عـلــيـهم من
السـمـاء� وذهب بـعـضـهم الى الـقول انّ إعـادة االنـتـخـابات
ا�بـكـرة كانت مـطـلب قوى اإلطـار اصالً� وقـد فسـح التـيار

لها تلبية ما في نفسها.
أليس هذا حواراً ب� طرف�?

دسـتـور الـبالد الـضـعـيف وا�ـتـخـلـخل وا�ـطـاطي والـشـبـيه
ببنود الـبيانـات احلزبيـة في بعض مواضـعه� ال يجيب على
سـؤال مـدى شـرعـيـة إقـامـة انـتـخـابـات مـبـكـرة بـعـد أخرى
مبكرة سبق أن عجزت عن تشكيل حكومة� وقد يصار الى
انتخابات ثـالثة مبكـرة عندما تتـعثر والدة احلكومـة التالية�
وهــكـذا دوالــيك الـى مــا ال نـهــايــة� مــادام يــوجــد طـرف او
طرفان في حالة عدم رضا على النتائج. ودستورنا العتيد�
مـا شــاء الـله� يــسـمـح لـهــذا االمـر ولــسـواه بــحـسب عــتـاة
ا�فسريـن اجلاهزين في أيـام ا��زق� كمـا انّ موازنة البالد
حتـتـمل صـرف مــئـات ا�اليـ� لـتــمـويل انـتـخــابـات مـبـكـرة
جديدة� فال يوجد مَن يعترض على تبديد أموال طائلة على
انـتخـابـات مـقـسّـمـة ثالثـيـاً في األساس ونـتـائـجـهـا الـعـامة
واضحـة قـبل ان جتري� بـاسـتثـنـاء اخلالف على تـفـاصيل
داخل ركن من األركان الـثالثـة. والعـقـدة ا�تـكـررة ستـكون

جاهزة أيضاً وهي رفض حكومة األغلبية.
ربّـمـا اقـتـضى تـعـديل الــدسـتـور� وهـو أمـر مـسـتـبـعـد بُـعـدَ
السماء عن األرض� أن يتوافر على تثبيت نص االنتخابات
ا�بـكرة كأسـاس دستـوري وجعل االنـتخـابات الـعامـة حالة
استثنائية تنتظـر استقرار أوضاع البلد. ال عجب في ذلك�
فاألمـور تـسـتقـيم غـالبـاً في الـعـراق من خالل قـلبـهـا رأساً
على عقـب� وحينـها فـقط تنـبسط أساريـر جمـيع الضـالع�

والراسخ� في ا�شهد ا�تداول ابتهاجاً بها.
من اين جـاءت الـثـقـة في انّ االنـتـخـابـات ا�ـبـكـرة اجلـديـدة
ســتــأتي بــوجــوه غــيــر فــاســدة� مــادامت هــذه وتــلك الــتي

سبقتها من نتاج نفس
القوى والزعامات?

مـاذا جـنى الــعـراقـيـون مـن ا�ـبـكـرة األولـى لـكي نـدخل في
الـثـانـيــة والـثـالـثــة? مَن الـذي كـان يــعـطي غـطـاء الــشـرعـيـة
لــلـفــاســدين ا�ــقـصــودين حــصــرا في تـلــمــيــحـات الــتــيـار
الصدري سوى االنتخابات? فـهل توجد ضمانات او خلطة

سحرية للخروج بانتخابات مختلفة من كل النواحي?
 وهل يـتـخــلّى الـفـاســدون أصـحـاب الــكـراسي عن الـدورة
ا�بكـرة ا�قبـلة بـسهولـة� وقد صـرفوا ا�الي� حـتى وصلوا
�ـقـاعدهـم ولم يـتـسنَ لـهم جـني تـعـويض مـا صـرفـوه� كـما

اعتادوا في كل دورة?
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{ ســـــــيـــــــدني (أ ف ب)  –أكـــــــدت
الــســلــطــات االســتــرالــيــة امس أن
حـطاماً فضـائياً متـفحماً عـثر عليه
أحـد مـربي ا�ـاشـيـة داخـل حـظـيرة
أغــنــام يــعــود إلـى إحــدى بــعــثـات

شركات سبايس إكس.
وعُـثر األسبوع الفائت على القطعة
ا�ـعدنـيـة التي يُـعتـقد أنـها سـقطت
في  9تــمـوز/يـولـيــو في دالـغـيـتي�
وهـي قـريـة نــائـيـة في نــيـو سـاوث
ويـلز تـقع إلى جنوب غـرب سيدني
وعــلى بــعـد نــحــو خـمس ســاعـات
منها بالسيارة. وقال عالم الفيزياء
الـفلـكية بـراد تاكـر الذي زار ا�وقع
بـعـدمـا اتـصل به مـزارعـو ا�ـنـطـقة
في تــمـوز/يـولــيـو لـوكــالـة فـرانس
بـرس إن األمـر كـان مـثـيـرا وغـريـبا

في آن واحد.
وأشـــار إلى أن إن اكــتـــشــاف هــذه
الـقـطعـة في حقل فـارغ ذكـره بفـيلم
اخلـيال العلمي 2001: إيه سبايس
أوديـسـيه. وأكد نـاطق باسم وكـالة
الــفـضـاء األســتـرالـيــة في بـيـان أن

مـصـدر هذه الـقطـعة إحـدى بعـثات
شـركـة سبـايس إكس الـتي �ـلكـها
ا�ـلـيـارديـر إيـلون مـاسك.  وأوضح
تـاكـر إن القـطعـة ا�عـدنيـة جزء من
قـسم أسقطـته كبـسولة كرو- 1لدى
دخــولــهــا الــغالف اجلــوي لألرض
عـــــام 2021. وعُـــــثـــــر عـــــلى قـــــطع
فـضــائـيـة أخـرى في مـواقع قـريـبـة
ومـن احملـتـمل أن تـكــون لـهـا صـلـة
�ـركبـة سبـايس إكس. وأضاف أن
مـعظم احلطام الفضائي يسقط في
الـــبــحـــر� ولــكـن مع زيــادة نـــشــاط
الـصـناعـة الفـضائـية في كل أنـحاء
الـعـالم� من ا�تـوقع أن تـزداد كمـية
احلـطام الذي يسقط عـلى اليابسة.
ونــبّه الــنــاطق إلى أن ثــمـة خــطـراً
مــحــتــمالً فـي أن يـصــيـب احلــطـام

منطقة مأهولة بالسكان.
وأكـدت وكـالـة الفـضـاء األستـرالـية
أنـهـا تـسـعى جـاهـدة إلى احلـدّ من
قـطـع احلـطـام الـتي تـسـقط� وأنـهـا
أثــارت الــقــضــيــة عــلى ا�ــســتــوى

الدولي.
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تــعـقــيــبــاً وتـأيــيــداً �ــا ذهب الــيه الــصـديق الــدكــتــور فـاحت
عبـدالـسالم في مـوضـوع الـبعـض واجلمـيع في افـتـتـاحـيته

قبل يوم�:
في عـراق اليـوم جتـري امـور عـجـيبـة! اجلـمـيع يـتـحدث عن
الفساد ويـدعو الى القضـاء عليه. واجلمـيع يرى في حصر
الـسالح بـيـد الـدولـة أسـاسـاً في اسـتـتـبـاب االمن وحتـقـيق
االستـقـرار. وال أعـتقـد أن هـنـاك من يـجرأ عـلى الـقـول بأن
الـعـراق دولــة دون سـيــادة ويـحق لــآلخـرين الـهــيـمــنـة عـلى
قـرارهـا الـسيـاسـي واالقـتصـادي والـثـقـافي. غـيـر ان واقع
احلال يـذهب الى الـعكـس من ذلك تمـامـاً. إنهـا انـفصـامـية
اجتماعية خـطيرة تضرب �ـعاول هدمها كل بـناء ومنظومة

أخالقية. فال غرابة إذاً �ا نحن عليه اآلن!
في عراق اليوم نشط اللسان وانـتعشت اخلطابة وتطور فن
الـتـمــثـيل. فــلن جتـد أحـداً مـن هـذه الـفــئـة أو تـلك إال وراح
منظراً في أسـباب تدهـور األوضاع وضيـاع احلقوق وهدر
فرص البناء والتقـدم والتجاوز على سيادة الـدولة وهيبتها�
مختـتمـاً حديثه بـالقـاء اللوم واالشـارة باألسـباب الى أولئك
الــبـعـض الـغــامض ويــتــركك حلــالك كــمــســتـمـع في تــخـيل
وحتــديــد من هم أولــئك الــبــعض� ومــجــنــبــاً نــفــسـه مــغــبـة

التساؤالت والتداعيات!
لـنـتــسـاءل اآلن: كــيف �ـكـنــنـا اخلــروج من مـسـتــنـقع وفخ
البعض واجلـميع الـلغز احملـير والنـفق ا�ظـلم? يذكرني ذلك
بحكاية: ثياب القيصر اجلديدة� التي ضحك فيها محتاالن
عـلى الـقيـصـر في حـيـاكـة بـدلـة له ال يـراهـا سـوى األذكـياء
واخملـلصـون لـه!!! حتـى صـرخ طفـل في ا�ـديـنة� قـائالً: ان
الـقــيـصــر عـريــان� ولـيـس هـنــاك مـا يــغـطي جــسـده� وسط
تــصــفـيـق واعــجــاب أهل ا�ــديــنـة� وفـي مــقـدمــتــهم وزراؤه
ومـســتـشــاريه� الـذين خــافـوا أن يــحـســبـوا بــأنـهم لــيـسـوا
مخلص� للقيصر وانهم أغبياء في حال عدم رؤيتهم لثياب

القيصر!!!
مسـكـ� أيـهـا الـعـراق� فـقـد أنـزلوا
عن رأسك تـاج حــضـاراتك� وزورا

في اسالمك سرقاتهم وعمالتهم!

مــقـدمـة بــرامج ومـؤلـفــة كـتـاب عن
الـطـبخ� أعـلـنت كذلك أنّـهـا تـخضع
لــعالج لــلــخــصــوبــة لــديــهــا. وفي
ا�ــنــشــور الــذي كــتــبــته األربــعـاء�
أكــدت الـعــارضـة وهـي أم لـطــفـلـ�
أنّـها تـرددت قبل التـطرق عـلناً إلى

حملها اجلديد.

سـاهمت من خالل ما نـشرته بكسر
أحــد ا�ــواضــيـع احملــظـورة. إال أنّ
تــيــغن تــعـرضـت كـذلك النــتــقـادات
الذعــة مـن آخــرين اعــتــبــروا أنــهــا
تـــــشـــــارك تــــفـــــاصـــــيل بـــــغـــــايــــة
اخلصوصية عبر مواقع التواصل.
وكـــانـت  تــيـــغن ( 36ســـنـــة)� وهي

تـظـهر فـيـها مـسـتلـقـيةً عـلى سـرير
أحــد ا�ــسـتــشــفـيــات وهي تــعـانق
طـفلـهـا الذي وُلـد ميـتاً فـيمـا يظـهر
زوجــــهــــا إلى جــــانــــبــــهــــا. والقت
مــنـشــورات الـنــجـمــة تـرحـيــبـاً من
شـخـصـيـات وعـدد من مـسـتـخدمي
شـبـكـات الـتـواصل مـعـتـبـرين أنّـها

مـلـيـون مـسـتـخـدم نـنـتـظـر مـولوداً
آخــر. وفي تــشـريـن األول/أكـتــوبـر
 2020 أعـلـنت تـيغن في مـنـشورات
عــدة عــبــر مـواقع الــتــواصل أنــهـا
خـسـرت طـفالً لهـا� مـشـيرةً إلى ألم
كـــبــيــر شــعـــرت به نــتـــيــجــة هــذه
احلــادثـة. ونـشـرت حـيـنـهـا صـورة

مــنــشــور أرفــقـته بــصــورة تــظــهـر
بـطنها ا�ـنتفخ نشـرها كذلك شريك
حـياتها إنّ السنوات األخيرة كانت
مـضطربة بالنسـبة إلينا لكنّ الفرح
عـاد ليـمأل منزلـنا وقـلوبنـا مجدداً.
وأضــــافـت تــــيـــغـن الــــتي يــــتــــابع
حـسـابهـا عـبر انـسـتغـرام نـحو 40

{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
أعــلـــنت عــارضــة األزيــاء كــريــسي
تـــيـــغن وا�ـــغــنـي جـــون لــيـــجـــنــد
األربـعـاء أنّـهمـا يـنـتظـران مـولوداً�
بــعــد نـحــو ســنــتـ� عــلى تــعـرض
تــيـغن إلجـهــاض تـلـقــائي. وكـتـبت
الـــعــارضــة عـــبــر انــســـتــغــرام في
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ا�ـــيــكـــروبــيـــولــوجـــيــة. ويـــتــقــدم
الــروبــوت بــوتــيـرة أبــطــأ من أجل
احملــافـظــة عــلى قـدراته� نــحـو واد
يــبــلغ عــمــقه  800 مــتــر ويــعــتــقــد
الـعـلـماء أنّ بـإمـكـانـهم االطالع فيه
عــلى بــقــايــا قــنــاة مــيــاه. ويــقــول
غـاسـنو الـذي يـأمل في إثبـات هذه
الــفـرضـيـة نـتــسـاءل إن كـانت هـذه

آخر التدفقات على ا�ريخ.
وكـان ثالثـمـئـة شـخص في فـرنـسا
شـاركـوا مـنـذ الـبـدايـة في مـشـروع
الــــروبـــوت اجلــــوال الـــذي تــــنـــقّل
�ـــســـافـــة يـــبـــلغ إجـــمـــالـــيّـــهــا 28
كـيـلـومـتراً وتـسـلّق نـحو  600 مـتر

منذ أن هبط على ا�ريخ.
وقــال غـــاســنــو أثــنــاء وجــوده في
ا�ـــركــــز الـــفـــرنـــسـي لـــلـــدراســـات
الـفـضـائـيـة قـبل الـذكـرى الـسـنـوية
الـعاشرة على هبوط الروبوت على
ســطح ا�ــريخ إنّ +كــوريـوســيـتي+
غـيّر ا�ـقايـيس ا�عـتمـدة في عمـلية
اســـتـــكــشـــاف الـــكـــواكب من خالل
تــوفــيــره مــخـتــبــراً صــغــيـراً عــلى
ا�ـــريخ ولـــكن كــذلـك عــبـــر وضــعه
اســتـراتــيـجــيــات وطـرحه مــسـائل
مـهمـة سـتتـوالها الـبعـثات ا�ـقبـلة.
ويــشـيـر الـعـلــمـاء مـثالً إلى سـوبـر
كــام� وهـي أداة تــابــعــة لــلــروبـوت
صُـــنّـــعت بـــالـــشـــراكـــة مع ا�ـــركــز
الــفـرنـسـي لـلـدراســات الـفـضــائـيـة
اسـتنـاداً إلى كل ما تـعلـمه العـلماء

جلعلها من أفضل األدوات.
وتـسـتـطـيع األداة الـتي نـقـلـهـا إلى
ا�ــريخ بــرسـيــفـرنس� وهــو أحـدث
روبـــــوت جـــــوال يـــــصل إلـى هــــذا
الــكـوكـب وهـبط عــلـيه ســنـة 2021
حتـليل الـعنـاصر الكـيمـيائـية التي
يُــحــتـمـل أن تـكــون مــكــوّنـة مــنــهـا
ا�ـعـادن� وتـمكّن كـذلك من تـسـجيل
أول أصـــــــوات عــــــلـى ا�ــــــريـخ في
أيـــار/مــايــو   2021 وحـــافظ عــلى

قدراته الكبيرة في التنقل.

تــولـوز� إنّ االســتـنــتـاج الـرئــيـسي
الــــــذي �ـــــكـن اســـــتــــــخالصـه من
الـــــــدراســـــــات الــــــتـي أجـــــــراهــــــا
+كــوريــوسـيــتي+ والـذي كــان أحـد
أهــداف ا�ـهـمـة� هـو أنّ ا�ـريخ كـان
صــاحلـاً لـلـسـكن لــكن ضـمن حـيـاة

بسيطة.
وأضـافت كان ا�ـريخ يحوي مـياهاً
ســـائـــلــة ونـــقـــيــة بـــاإلضـــافــة إلى
اجلــزيــئــات الــضــروريــة لــلــحــيـاة

ا�ـــثــبــتــة عـــلى الــروبـــوت الــعــالِم
أولـيـفـيـيه غـاسـنـوأنّ هـذه ا�ـنـطـقة
الـــتي تُالحظ كـــثــيــراً عـــلى ا�ــريخ
تــبـيّن وجـود حتـوّل مــنـاخي نـحـو
اجلــفـاف والـقـحل نـشــهـده حـالـيـاً.
وقـــالـت فـــالـــيـــري مــــوســـيه� وهي
ا�ــــســـؤولـــة عـن مـــشـــروع مـــارس
سـايـنس البراتـوري وعن الـروبوت
اجلــوال كــوريــوزيــتي لــدى ا�ــركـز
الـفرنـسي للدراسـات الفضـائية في

اجلـوال مهـام ضمن فـترة إضـافية�
إذ مـددت ناسا مهلة نشاطه مجدداً
حـــتى أيـــلــول 2025.  وخـالل هــذه
الـفـترة الـتي سيـمـضيـها الـروبوت
عــلى ا�ـريـخ� يـتــهـيــأ السـتــكـشـاف
مــنــطـقــة تــتـكــوّن تــربــتـهــا بــشـكل
أسـاسي من الكبـريتات� وهو ما لم

يتولَ الروبوت درسه بعد.
وأوضـح ا�ــســؤول الــفـــرنــسي عن
أداة شـيم كام الـفرنسـية األميـركية

{ تــــولـــوز (فــــرنـــســـا) (أ ف ب) –
يــــــنـــــتــــــقـل الـــــروبــــــوت اجلـــــوال
كـوريوسيتي التابع لوكالة الفضاء
األمـيركية نـاسا إلى منطـقة جديدة
مـن ا�ــــريـخ �ــــواصـــــلــــة مـــــهــــامه
االسـتكشافية بعد عشر سنوات من
هــــبــــوطه عــــلى ســــطـح الـــكــــوكب
األحــمــر. وبــعــدمــا كــان مــقــرراً أن
يـعـمل لـسـنـتـ� من تـاريخ وصـوله
في  6آب 2012  يـــنــجــز الــروبــوت

يـصقل مـفهـوماً قـدّم براءة اخـتراع
فـي شــأنه. وبــعــد عــشــر ســنــوات�
تـولّى فاسر بنـاء أول اليودوم على
قــطـعـة أرض تـمــلـكـهـا عــائـلـته في
كـوسفـيلر غـرب ستراسـبورغ حيث
يـقطن مع زوجته كاتي� وهي فنانة
تــرسم عــلـى الــزجــاج. ويـســتــقــبل
الـزوجان زواراً كـثراً مهـتمـ� بهذه
الـتــجـربـة ا�ـعـمـاريـة الـتي أُجنـزت
عــــام  2011فــــيــــمــــا تــــزايــــد عـــدد
األشـخاص الذين يـزورنها لالطالع
عــلـيـهـا. وحــالـيـاً� لم يُــشـيّـد سـوى
نـحـو عـشـر مـنـازل اليـودوم في كل
من فــرنـسـا وسـويـسـرا وإسـبـانـيـا
وأ�ــانـيــا. وكـانـت سـعــادة هـربـرت
لـوتشر  كـبيرة �ـجرد وصوله إلى
مـكان اليودوم ا�ُشيـد في كوسفيلر

الفرنسية. 

الـزجـاج الذي يـسـتفـيـد إلى أقصى
حــد �ـــكن من حــرارتــهــا. امــا في
الـــصــيف� فـال تــســـتــطــيـع أشــعــة
الشمس التي تكون عالية الوصول
مــبـاشـرة إلى الـزجــاج الـذي يـبـقى

معتماً. 
كـذلـك� اسـتُـنـد في بـنـاء ا�ـنـزل إلى
خــــطـــوط الــــعــــرض الـــضــــروريـــة
الحـتـسـاب درجة انـحـناء الـواجـهة
الـــتي يـــنــبـــغي اعــتـــمــادهـــا. فــأي
الــيـودوم يُـشـيّـد في شـمـال أوروبـا
يــنــبـغـي أن يـكــون مــائالً أكــثـر من
مــنــزل �ـاثـل يُـبــنى في اجلــنـوب�
بـيــنـمـا يُـفـتـرض أن تـكـون واجـهـة
الـيـودوم في مـنـطـقـة تقع عـلى خط
اإلســتــواء مـــســتــقــيــمــة� عــلى مــا
يـوضح الـعـامل الـفـرنـسي الـسابق
الـــذي أمـــضـى عـــقـــوداً عـــدة وهــو

اخلـــاص بـــا�ــنـــزل فـــيـــعــمـل عــلى
األلــواح الـشـمـسـيـة ا�ــثـبـتـة أعـلى
الــبـيت. ويــوضح فـاســر أنّ ا�ـنـزل
يـغـطي  80 بـا�ـئـة من احـتـيـاجـاته
مـن الــتــدفــئــة فـي فــصل الــشــتــاء.
ويــعـود الـسـبـب في ذلك إلى نـظـام
الـعـزل اجلـيّد فـيه (اعـتـمـد اخلشب
والـفلّ� في إجنازه)� باإلضافة إلى
بـنائه بشكـل موجّه صوب اجلنوب
وإضـافـة كـتل تـقـاوم الـتـقـلـبات في
درجـات احلرارة إليه� يـبرز عامالن
مـهـمان يـتمـثالن بسـقفه الـزجاجي
وتـثـبـيـته ا�ـائل بـشـكل مـذهل� كـما
انـه صُـمم لالسـتـفـادة بـأقـصى حـدّ
من الـشمس اعـتمـاداً على مـسارها
الـيـومي والـسنـوي. فـعـندمـا تـكون
الــشـمس مــنـخــفـضــة في الــشـتـاء�
تــضـرب أشــعـتــهـا بــشـكل مــبـاشـر

فـمـائل كذلك. ويـحـوي ا�نـزل درجاً
جـــمـــيـالً يـــربط طـــبـــقـــاته الـــثالث
الــكــبــيـــرة الــبــالــغــة مــســاحــتــهــا
اإلجـمـالـية  200مـتـر مـربع. ويـبدو
الــبــيت ا�ــصــنــوع من اخلــرســانـة
واخلـشب. ويـسـود جـو مـنعش في
الــطــبـقــة األرضـيــة مع أن احلـرارة
خـالل هـذه الــفــتـرة من الــســنـة أي
نــهــايــة تـمــوز/يــولـيــو تالمس 30
درجــة مـئـويـة في مــنـطـقـة ألـزاس.
ويـشـكل اليـودوم منـزالً مـنعـشاً في
الـصيف ودافئاً في الشتاء من دون
الـلـجـوء إلى أي وسـيـلـة تـبـريـد او
تـــدفـــئــة. وتـــولى إريك فـــاســر (65
ســنــة) تـصــمــيم هـذا ا�ــنــزل الـذي
يعني اسمه حرفياً ا�نزل الشمسي
ويــبـلغ سـعــر ا�ـتـر ا�ــربع الـواحـد
منه  2500 يـورو. أما سخـان ا�ياه

{ كـوسـفـيـلـر (فـرنـسـا) (أ ف ب) –
يــــشــــكّل الــــيــــودوم  فـي مــــديــــنـــة
كــوسـفـيـلـر بـشــرق فـرنـسـا جتـربـة
مـعـمـاريـة تهـدف إلى مـواكـبـة حال
الــطـوار� ا�ـنـاخـيـة� إذ هـو عـبـارة
عن مـــنــزل مــوفّــر لــلــطــاقــة� شــيّــد
بــالـزجـاج واخلــشب� يـشــبه شـكـله
أعـــلى الــغـــزل الــدوّار� ويــســـتــمــد
طـاقته من حركة الشمس.  وتتكوّن
واجـــهــة ا�ــنــزل ا�ـــوجّــهــة صــوب
اجلــنــوب من زجــاج ضــخـم فــيــمـا
تــبــلغ مــســاحــة األرض الــتي بُــني
عــلـيـهـا الـبـيت  160 مــتـراً مـربـعـاً�
ويــرتـفع الــبـنــاء عـشـرة أمــتـار عن

األرض. 
وتــشـبه هـذه الــتـجـربـة ا�ــعـمـاريـة
ا�ـائلة نحو األرض بيت العنكبوت
أو مــاسـة ضــخـمــة� أمـا ســطـحــهـا
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{ لــــوس اجنــــلـــيـس (أ ف ب) أعـــلــــنت
الـشـرطـة األمـيـركـيـة أنـهـا ألـقت الـقـبض
عـلى رجل يـشـتـبه في إطالقه الـنـار على
مـوظف لـدى لـيـدي غـاغـا لـيـسـرق كالب
الـنـجمـة� بـعـد أربـعـة أشـهر عـلى إطالق
سراحه نـتيـجـة خطـأ إداري. حُكم امس
االول فـي لوس أجنـلـيس بـالـسـجن أربع
ســنـــوات عـــلى أحـــد الـــرجـــال الــثـالثــة
ا�ـتـهــمـ� �ـهـاجـمــة مـوظف لـدى لـيـدي
غاغـا بهـدف خطف كالب الـنجـمة. وأقرّ
جــايـــلـــ� كــيـــشــون وايت ( 20 ســـنـــة)
�ـشــاركـته في عــمـلــيـة ســرقـة الـكالب�
مـشـيـراً إلى أنه أحـد اطـراف اجملـمـوعـة
التي أطـلقت النار على راين فـيشر أثناء
قـيـامه في هـولـيـوود يـتـنـزيه كالب لـيـدي
غاغا الثالثة من نوع البولدوغ الفرنسي
فـي شـــبــاط 2021. وأظـــهـــرت لــقـــطــات
صوّرتها كاميرات ا�راقبة رجل� ينزالن
مـن إحدى الـسـيـارات قـرب ا�ـوظف قبل
إطـالق النـار عـلـيه وإصـابـته في صدره.
ثم خــطف الــرجالن كــلــبــ� من الــثـالثـة
هـمــا كــوجي وغــوســتـاف وفــرّا تــاركـ�
راين فــيــشـــر يــنــزف عــلى األرض. أمــا
الـكـلب الـثالث ا�ـلـقب مـيس إجـا� فـهرب
قــــبل أن يــــعـــود الحــــقــــا إلى فـــيــــشـــر.
وعـرضت صـاحـبة أغـنـيـتي بـوكـر فايس
وبــاد رومــانس مــكــافــأة قـدرهــا نــصف
مليـون دوالر �ن يتمكّن من إعادة كلبيها
لــهـــا. وكــانت امــرأة أعــادت لـــلــمــغــنــيــة
الـكـلـب� مـدعـيـة أنهـا وجـدتـهمـا مـقـيدين
على أحـد األعمدة قـبل أن تقـبض علـيها
الشرطة التي ذكرت أنّ ا�رأة كانت على
عالقة مع والـد أحد ا�ـشـتبه فـيهم. وفي
نـيـسان 2021  أُسـقـطت تـهمـتـا محـاولة
القتل والسرقة في حق الرجال الثالثة.

ومــزج ا�ــكــونـات الــفــلــسـطــيــنــيـة
باألطباق األوروبية� وفقًا لعزالدين
بـــخــاري الـــذي يــنـــظم جــوالت عن
الــطــعــام في الــقــدس ودروســاً في
الـطبخ.  وقـال بخـاري الذي يـعتزم
تـقد� خدمات استشارية ألصحاب
األعـــمــال الـــراغــبـــ� في تــنـــشــيط
مطاعمهم لوكالة فرانس برس إنها
بداية رائعة. نحن حقًا في البداية.
 وأضـــاف كـــان اجلـــمـــيع يـــعــدّون
ويــقـدمــون الـشـيء نـفــسه �لـكــنـني
بـدأت أرى أخـيراً الـناس يـتقـدمون
ويـفكـرون في مفـهوم جـديد وأفـكار

جديدة.
وأشـار بخاري وهو مؤسس مطبخ
مـقدس إلى أن اإلسرائيلي� أثبتوا
جنـاحهم أكثر من الفلسطيني� في
تــــســـويق الــــعالمــــة الـــتــــجـــاريـــة
لـلـمـأكـوالت احملـلـيـة� فـقـد وضـعوا
صـورة لـعـلم إسرائـيل فـوق صورة
الــــــفالفـل فـي مـــــطــــــار تل أبــــــيب.
واعـــتــبـــر أنــهـم جــيـــدون جــدًا في
تـــــســــويـــــقـه� مــــضـــــيـــــفــــاً نـــــحن
الــفـــلــســطــيــنـــيــ�  نــتــرك فــجــوة
ل�سرائيلي� للتحدث عن طعامنا.
وبـالـنـسبـة إلى دالـيـا دبـدوب التي
تــديـر مـطــعم طـابـون وهي تــمـتـلك
ايـضا حانات في مدينتي بيت حلم
وأريــحـا بـالــضـفــة الـغـربــيـة� يـظل
تـــوســيع عــرض  نـــطــاق األطــبــاق
وا�ــنـتــجـات الــفــلـســطـيــنـيــة أمـرًا

محوريًا. 

كــان في الـسـابق مــتـجـرًا لــلـهـدايـا
الـتـذكـاريـة لـلـعـائـلـة�وهـو جـزء من
ســلــســلــة من احلــانــات وا�ــقــاهي
وا�ـطـاعم الـفلـسـطيـنـيـة الصـغـيرة
اجلـديـدة اتـخذت لـهـا مواقع داخل
القدس القد�ة في االونة االخيرة.
واضـــــــافــــــــة الى هــــــــذه ا�ـــــــواقع
الــصـغـيــرةا�ـوجـودة داخل أسـوار
الـبـلـدة الـقـد�ـة� انـتـشـرت مـطـاعم
اكـبـر في مـناطق أخـرى من الـقدس
الـشـرقيـة الـتي ضمـتـها إسـرائيل �
مــثل حي الـشــيخ جـراح � أو أبـعـد

من ذلك في مدينة رام الله . 
وتـــتــراوح  جتـــربــة ا�ــطـــاعم بــ�
اطـعـمـة راقـيـة الى قـوائـم مـدمـجة�

فـي لــيل الــبــلــدة الــقــد�ــة.  وقــال
عـودة الـذي يـقـدم الـبـيـرة والـنـبـيذ
من صــنع فـلــسـطــيـني في الــضـفـة
الـغربية احملـتلة إن اللحـمة بعج�
األرمــنــيــة بــاتت جــزءأً مـن ثــقــافـة

االكل الفلسطيني.
مــضـيـفـاهـذا مـهـم لـلـغـايـة ألن هـذا
يـؤكد الـوجود الـفلـسطـيني وريادة
األعـمال� نحن بحاجة إلى أن نفخر

�نتجاتنا.
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صـاحـب مـطـعم طـابـون في الـبـلـدة
الـقـد�ـة بـالـقدس الـشـرقـيـة نـصار
عــودة يـحــمل نـســخـة نــبـاتــيـة من
افـتتح طابون العام ا�نصرم في ما

{ الـــقــدس الــشـــرقــيــة (أ ف ب) –
تـنـتـشر رائـحـة ا�ـعـجنـات الـلـذيدة
الــتي تـخـرج من فـرن الـطـابـون من
احـــد ازقـــة الــبـــلــدة الـــقـــد�ــة في
الــقــدس الــشــرقـيــة احملــتــلــة الـتي
يـنـطـلق مـنهـا طـهـاه فـلسـطـيـنـيون
الى أنــحـاء الـعـالم حــامـلـ� مـعـهم
ثـــقـــافـــة أكالتـــهـم الــلـــذيـــذة الـــتي
يـجـمـعون فـيـهـا بـ� مفـاهـيم طـهو

جديدة والتمسك بتقاليدهم.
وأدى هـذا االجتـاه الى فتـح شهـية
دور النشر إلصدار كتب عن ا�طبخ
الـفـلـسـطـيـني. يـقـول رجـل االعـمال
الـفـلـسـطيـني نـصـار عـودة صاحب
مـطعم طابـون الصغـير  وقد فاحت
رائـحة اخملبـوزات في الفرن أعـتقد
أن األمـر يتـغيـر لألفضـل � فالـعديد
من الــفـلـســطـيـنـيــ� حـرصـاء عـلى

الترويج ألطعمتهم. 
أمــضـى عــودة األشــهــر الـــقــلــيــلــة
ا�ـــاضـــيــة يـــتـــتـــبع الـــذواقــة وهم
يــتـجـولــون داخل وخـارج مــطـعـمه
اجلـــديـــد الـــذي ســـمـــاه عـــلى اسم

الفرن الطيني التقليدي الطابون.
يــتــنــاول رواد ا�ــطــعم مــعــجــنــات
كــالـلـحـمـة بـعـجـ� او الـصـفـيـحـة�
أعـدّت على الـطريـقة االرمـنيـة التي
تـتـمـيـز بـعـجـيـنـتـهـا الـرقـيقـة االقل
ســمــاكــة من تــلك الــفــلـســطــيــنــيـة
�ويـتـذكـر عـودة الـصـفـيـحـة عـنـدما
كــان صـاحب فـرن ارمـني يــبـيـعـهـا
قـبل عـقـود فيـزدحم مـحله بـحـشود
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