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تــــــواصـل االطــــــراف والــــــكـــــــتل
مـسـاعـيـهـا اليـجـاد حـلـول تفـكك
ـــتـــواصل مـــنــذ 10 االنـــســـداد ا
أشـهــر عـقب اجـراء االنــتـخـابـات
ـبـكـرة في ظل تـعـطيـل مجـلس ا
النـواب  عقب اقتـحام احملـتج
ــنــطــقــة اخلــضـراء ــبــنــاه في ا
واعتـصامـهم حوله. وقـال خبراء
ان (الوضع في البالد يتجه نحو
الـتـعقـيـد بـسـبب تـعـنت االطراف
ــوافـقــهـا) داعـ الــسـيـاســيـة 
العـقالء الى (تـغلـيب لغـة احلوار
ــبــاحــثـات والــركــون لــطـاولــة ا
اليجـاد مـخرج لالزمـة الـتي تثـير
قــــلق الــــشــــارع).وامـــهـل رئـــيس
التـيـار الصـدري مـقتـدى الـصدر
اسـبوعا مجـلس القضـاء األعلى 

ـــان التـــخـــاذ قــــرار بـــحل الــــبـــر
وتــكــلــيف رئــيـس اجلــمــهــوريـة
لتـحديـد موعـد انتـخابـات مبـكرة
مـــشــــروطــــة.وقــــال الـــصــــدر في
تــغـريــدة عـلى تــويـتـر تــابـعــتـهـا
ـان (الـزمــان) امس إن (حل الــبـر
ـان يـحــتـاج الى عـقـد جــلـسـة بـر
لـيــحل نـفــسه كال فـإن فــيه كـتالً
مــــتــــمــــســـكــــة بــــاحملــــاصــــصـــة
واالســتــمــرار عــلى الــفـســاد ولن
ـطـالـبة الـشـعب بـحل يـرضـخـوا 
ـان) وأضاف ان (احلل غير البر
مـنــحـصـر بـذلـك ومن هـنـا أوجه
الـدعـوة إلى اجلـهـات الـقـضـائـية
اخملـــتــصـــة  وال ســيــمـــا رئــيس
مجلس القضاء األعلى آمالً منهم
ـسـار  بــعـد انـتـهـاء تـصــحـيح ا
ـــهل الـــدســـتـــوريــة الـــوجـــيــزة ا
وغـــيــــرهـــا بــــاخـــتــــيــــار رئـــيس

اجلـــمــهــوريــة وتــكـــلــيف رئــيس
وزراء بــــتـــــشــــكـــــيل حـــــكــــومــــة
فــــضال عن مـــحــــاصـــصـــاتــــيـــة 
ـسـتـقـلة األغـلـبـيـة الوطـنـيـة أو ا
ة التي وبعيدا عن الوجوه القد
يأس منها الشعب التي إن لم تك
فــــاســـدة فــــهي إمــــا قـــاصـــرة أو
مـقـصـرة) مـؤكـدا (مـا زلـنـا نـأمل
بـــرغم مــا من الـــقــضـــاء اخلــيــر 
يـــتــــعــــرض له من ضــــغــــوطـــات
سيـاسية وأمـنيـة وتسـريبات من
هـنـا وهـنـاك عـلى أن يـقوم بـحل
ــان بــعــد تــلك اخملــالــفــات الــبـــر
الدستـورية خالل مدة ال تـتجاوز
ـقبل وتـكـليف نهـايـة األسبـوع ا
رئيس اجلمهورية بتحديد موعد
انتخابات مبـكرة بشروط سنعلن
عنـهـا الحقـا وخالل ذلك يـستـمر
الثوار باعـتصامـاتهم وثورتهم)

مضيفـا (سيكـون لهم موقف آخر
إذا ما خـذل الـشعب مـرة أخرى)
مـــطــالــبــا الــثـــوار ومن الــكــتــلــة
ــســتــقــيــلــة ونـواب الــصــدريــة ا
آخــــرين وكل مــــحـــبـي الـــوطن بـ
(تقـد دعاوى رسـميـة للـمحـكمة
االحتادية العليا وبطرق قانونية
ومـن خالل مـــركـــزيـــة الـــلـــجـــنـــة
شرفة عـلى االعتصامـات لتقوم ا
ها الى اجلـهات القضائية بتقد
فــــمن الــــواضح أن اخملــــتــــصـــة 
القضاء على احملك ونأمل منه أن
يـراعي مــصـلـحــة الـشـعب وأن ال
فــإني عـلى يـهــاب الـضــغـوطـات 
يـقــ أن كـثــيـرا من الــقـضـاة مع

الشعب ومع اإلصالح).
عروف فيما طالب وزير الصدر ا
بــاسـم صــالح مــحـــمــد الــعــراقي
(تــوزيع اسـتــمــارة الـدعــوى بـ

انـــصـــار الـــتـــيـــار في
احملـــــــــــافـــــــــــظــــــــــات
ومـــــــعــــــــتـــــــصــــــــمي

اخلضراء).
وأعــــــلن الــــــتــــــيــــــار
اقــــامــــة الــــصــــدري 
صالة اجلـمـعـة قـرب
مخيمـات االعتصام
ـــــنـــــطـــــقــــة داخـل ا
اخلــــــــــــــــضـــــــــــــــراء
بـبـغداد.وذكـر اعالم
الـــتــيـــار في بـــيــان
امــــــس انــــــه (ألداء
الــواجب الــشــرعي
طاعـة لله سـبحانه
وتـــعــــالى ووفـــاء
لـشـهــيـد اجلـمـعـة
ســـتــقـــام الــصالة
قـــرب مــخـــيــمــات
االعــــــــتــــــــصـــــــام
ولـــــلــــــثـــــائــــــرين
ــــعــــتـــصــــمـــ ا
حــصــراً). بــدوره
اعــــــرب رئــــــيس

الــــــوزراء مـــــصـــــطـــــفى
الـكــاظـمي في تــصـريح امس عن
امله بإن (يعمل اجلميع بكل قوة
حلل االنـــــســـــداد الـــــســـــيـــــاسي
والــــــلـــــجـــــوء إلـى احلـــــوار حلل
اخلالفــات ولــيس لــديــنــا خــيـار
فـحـوار ألف سـنـة غـيـر احلــوار 
أفــضل من حلـظــة نـصــطـدم بــهـا
كـــعــراقــيـــ  ويــجب أن نـــعــمل
ســــويــــة ويـــــداً واحــــدة من أجل
أبــنــائــنــا وأحـفــادنــا ومن أجل
الـتــأريخ). ويـنصّ الــدسـتـور في
ـــــادة  64 مــــــنـه عـــــلـى أن حلّ ا
مـجــلس الـنـواب يــتمّ بـاألغــلـبـيـة
طلـقة لعـدد اعضائه بـناءً على ا
طـلبٍ من ثـلث اعـضـائه أو طـلبٍ
مـن رئـــــيـس مـــــجـــــلس الـــــوزراء
ــــــــــــوافــــــــــــقــــــــــــة رئــــــــــــيـس و
كتب اجلمـهوريـة.وجدد رئيـس ا
السياسي حلركة امتداد  تأكيده
ان احلـركـة لـيـست ال مع حـكـومة
جـــديــدة تــشـــكّل من قـــبل اإلطــار
الـتــنـسـيــقي وال مع تـمــديـد عـمـر
احلــكـومــة احلــالـيــة. وقــال رائـد
صــــالح ان (انــــقـــــســــام الــــكــــتل
الــســيــاســيــة الـى جــهــة الــتــيـار
حـالة مستـعصية وجانب اإلطار 
تواجـه البالد مـنـذ عشـرة أشـهر
امــا نـــحن كــحــركــة امــتــداد لــنــا

ـوضـوع اسـتـقاللـيـتـنـا في هـذا ا
وفق الــشـعــار الـذي رفـع من قـبل
الـــتـــحـــالف الـــثـالثي ودعـــمـــنــا
تشكيل حكومة اغلبية وطنية من
قــبـل الــتــيــار الــصــدري والــكــتل
الكرديـة وحتالف الـسيادة). وفي
اكـــد مـــســـتـــشـــار االمن تــــطـــور 
القومي قاسم األعرجي استمرار
األجهزة األمـنيـة بأداء واجبـاتها
بـعــيـدا عن أي ســجـال ســيـاسي.
وقـال بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (االعــرجي اســتـقــبل  ســفــيـر
االحتاد األوربي لدى بغداد ڤيليه
ــــرافق له ڤــــاريــــوال والـــوفــــد ا
وجـرى خالل اللـقـاء اسـتـعراض
األوضاع السياسـية واألمنية في
ـــنـــطــقـــة وتـــأكـــيــد الــعـــراق وا
اســتـمـرار الــتـعــاون الـبــنّـاء بـ
العـراق واجملـتمع الـدولي) وأكد
األعـرجي ان (اسـتـقـرار األوضاع
األمنـيـة في الـعراق مع اسـتـمرار
جـــهـــود الــــقـــوات األمـــنــــيـــة في
محاربـة داعش وبأداء واجبـاتها
بـعــيـدا عن أي ســجـال ســيـاسي
وأن الـــعــراق مــلـــتــزم بــحـــمــايــة
البعثات الدبلومـاسية وتأمينها
اســتــنــادا إلى اتــفــاقـيــة فــيــيــنـا

للعالقات الدبلوماسية). 

اعـــلن رئــيـس هــيــئـــة إســتـــثــمــار
حــزمـة احملــافـظــة عـلـي الـدخــيـلي 
إصـالحــــــات وإجـــــــراءات إداريــــــة
لـإلرتــقـــاء بـــواقع الـــهـــيـــئــة الـــتي
سـتـأخذ عـلى عاتـقهـا اجلزء األكـبر
مـن تـغـيــيـر مالمح وجه احملــافـظـة
وواقـعـهـا اخلـدمي.وقـال الـدخـيـلي
فـي بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(قــطــاع اإلسـتــثـمــار ســيـركــز عـلى
مــفـاصل اإلســتـثــمـار في قــطـاعـات
الــســكن والــصــنــاعــة والــكــهــربـاء
ــشــاريع والــســيـــاحــة لــتــنــمــيــة ا
وتـشـغـيل الـشـبـاب واعـدا بـتـذلـيل
ـستثمرين) واشار الـعقبات أمام ا
تـلكـئ الى انـه (يجب مـحاسـبـة ا
ــــشـــاريـع االســــتــــثــــمــــاريـــة فـي ا
ــشــاريع وأســـتــئــنــاف الـــعــمل بـــا
ـتـوقفـة والـتـركيـز عـلى إستـثـمار ا

األراضي الفارغة).

ومــســـاهــمــات الــعــمل والــضــمــان
شمول االجـتماعي للمحافظات ا
بــــقـــانـــون الــــدعم الـــطــــار لالمن
الــغــدائي) ودعــا الــبــيــان وحـدات
االنـــــفـــــاق في احملـــــافـــــظـــــات الى
(مـراجــعـة مـخـولـيـهم لـتـسـلّم كـتب
فروقات أجور احملاضرين باستثاء
ــــثــــنى) مــــحــــافــــظــــتي واسط وا
وأضــــاف أن (الــــعـــمـل جـــارٍ عــــلى
تــدقـيق الــقـوائم لـيــتـســنى لـدائـرة
ــوازنـة  إجـراء الالزم) الفـتـا الى ا
ـــــبــــــالغ مــــــؤمـــــنـــــة ألجـــــور ان (ا
احملــاضــرين اجملــانــيــ كــافــة من
دون اسـتثناء). على صـعيد متصل

مــطـالب احملـاضـرين وان رواتـبـهم
مــؤمــنـــة بــشــكل كــامل) وتــابع ان
ـــالــــيـــة اخلـــاصـــة (الـــفــــروقـــات ا
بـــاحملـــاضـــرين تـــبـــدأ مـن كـــانــون
اضي وحتى كانون االول الـثاني ا
ـقـبل). واطـلـقت الـوزارة في وقت ا
ـالية للـمحاضرين بالغ ا سـابق  ا
واالداريـــ ومــســاهــمـــات الــعــمل
والـــــــضــــــمـــــــان االجـــــــتــــــمـــــــاعي
لـلــمـحـافـظـات.وذكـر بـيـان لـلـوزارة
تــلـقـته (الــزمـان) امس ان (الـوزارة
شـــرعت بـــتـــنـــفـــيـــد جلـــنـــة االمـــر
ـبـالغ ـتـضـمن إطالق ا ا الــديـواني
ــالـيــة لــلـمــحـاضــرين واالداريـ ا
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اكــد مـحـافظ ذي قـار مـحـمـد هـادي
ـســتـحـقـة ان الـفــروقـات ا الــغـزي 
الصــحـاب الـعـقـود من احملـاضـرين
واالداريـــــــ بــــــعـــــــد اطالق وزارة
ــالــيــة الــتـخــصــيــصــات الالزمـة ا
ســـتـــحـــتـــسب مـن بـــدايـــة الـــعــام
اجلـــاري. وقــال الـــغــزي فـي بــيــان
تـابـعته (الـزمـان) امس ان (الوزارة
وافــــقت عـــلـى تـــضـــمــــ حـــقـــوق
احملـــاضــرين بــعـــد اجنــاز تــدقــيق
واضاف ان الـقـوائم اخلاصـة بـهم)
(الـوزارة عـمـلت عـلى تلـبـيـة جـميع
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ريض وبعـد جناح العـملية ان (ا
يــــتــــمــــتع بــــصــــحــــة جــــيــــدة).
وإســـتــقــبـــلت صـــالــة عــمـــلــيــات
مــــســــتــــشـــفـى الـــفــــرات األوسط
صبـياً يـبلغ من الـعمر التـعليـمي 
 16عــــامــــاً  كــــان قــــد تــــعــــرض
لـإلصـــابــــة بــــآلـــة حــــادة أثــــنـــاء
ـــراسم الـــعــزاء في مـــشــاركـــته 
ـستـشفى عاشـوراء .وقال مـدير ا
خليل اليـاسري في تصريح أمس
ستشفى الكات اخلافرة بـا ان (ا
قـامت بـأجـراء عــمـلـيـة جـراحـيـة
( لصبي يـبلغ من الـعمر  16عاماً
قـــــال اخـــــصـــــائي مـن جـــــانـــــبه 
اجلراحة الـعامة حـيدر النـعماني
ان (الـعـمـلـيــة أجـريت لـلـمـصـاب
وتــكــلــلت بــالــنــجــاح بــعـد ثـالثـة
ساعات مـتواصـلة  حيث  رفع
اآللــــة اجلـــارحــــة من جــــســـمـــة 
ـشـاركـة طـبــيـبـة الـتـخـديـر بـان
أحـمد عـبـود وأطـبـاء إخـتـصاص

باجملاري البولية). 

طـــــبي بــــرئـــــاســــتـي و إشــــرافي
ـبـاشـر  مع نــخـبـة من األطـبـاء ا
في مركـز الـنـجف جلراحـة الـقلب
و التداخل الـقسـطاري  من إزالة
قسطـور بطول 60 سنتـمتر  من
قلب مـريض كـان مـثبـتـاً في وريد
العـضد  وأنـزلق عن طريق خـطأ
ـريض) واضاف طبي الى قـلب ا
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جنح فـــريق طــبـي يــرأسه خـــالــد
عنبر األعرجي  في إزالة قسطور
بــطــول 60 ســـنــتـــمــتـــر من قــلب
مــــــريض . وقــــــال األعـــــرجـي في
تـصـريـح تـابـعــته (الـزمـان) امس
تـمـكن فـريق انه (بـوقت قـيــاسي 
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أكـــد رئـــيس الـــوزراء مـــصــطـــفى
ــوصل الــكـــاظـــمي ان مــديـــنـــة ا
وذجـاً للـتعـايش والتـنوّع الذي
نعدّه عـنصـر قوة فيـما أشار إلى
قرب افتـتاح مشـروع إعادة إعمار
اجلامع النـوري.وقال خالل وضع
ــشــروع إعـادة احلــجـر األســاس 
ـــوصل الــدولي تــأهــيـل مــطــار ا
يرافقه احملافظ جنم اجلبوري في
احتفالية حضرتها (الزمان) امس
وصل الدولي إن (مشروع مطار ا
هـو مـشــروع سـتـراتــيـجي ومـهم
البــنـــاء احملــافـــظــة) واضــاف ان
ـطــار سـيــوفــر فـرصــاً لـلــعـمل (ا
ويـــعـــمل عـــلى تـــســـهـــيل الـــنـــقل
) مثمنا واطنـ وتسهيل حـياة ا
(جـهــود الـعـامــلـ الـذين عــمـلـوا
وبـــذلـــوا قــــواهم إلعـــادة إعـــمـــار
احملافظـة والتـخطيط لـها) وتابع
ـشكـلة في (نشـكر جلـنة اإلعـمار ا
ـتــابـعــة مـشـاريع ـاضي  الـعــام ا
وصل احملافظة ومجلس أعيان ا
ا كان ينبه احلكومة إلى الذي طا
الحـظات الـتي كـنا نـأخذ بعض ا
بــهــا فـــضال عن جــمـــيع شــيــوخ
وأبناء هذه احملافظة الذين عملوا
من أجل رسـم صــورة حـــقــيـــقــيــة
وطــــيـــــبــــة عن احملـــــافــــظــــة وكل
الــــعــــراق) واشـــــاد الــــكــــاظــــمي

سلحة بصنوفها كافة (بالقوات ا
الــتي عــمـلـت بـكـل قـوة لــتــحــريـر
نطقة من اجلماعات اإلرهابية) ا
ــوصل هي مــبــيــنـا ان (مــديــنــة ا
ـــوذج لـــلـــتـــعـــايش والـــتـــنـــوّع
العـراقي الـذي نـعدّه عـنـصـر قوة
ــتــلك حــيث يــثــبـت أن الــعــراق 
الــكــثـيــر من الــقــدرات الــبــشــريـة
والــكـــفــاءات في هــذه احملـــافــظــة
الــطــيـبــة بــأهــلــهـا وتــأريــخــهـا)
ومــضـى الى الــقـــول ان (مــديـــنــة

ــــوصـل عــــانـت الــــكــــثـــــيــــر من ا
ســـيــاســـات الــتـــخـــبط واإلرهــاب
وسـوء الـتـخطـيـط وإن ما حـصل
ـــــاضي لـن يــــتـــــكــــرر ال في في ا
ـوصـل وال في نــيـنــوى وال في ا
عموم العراق) موضحا ان (هناك
جـهـوداً جـبـارة تـبـذل يـومـيـاً من
أجل اإلعــــمـــار وأنــــا أتـــابــــعـــهـــا
) مـــحــــذرا  (كل من شـــخــــصـــيــــاً
ــشـاريع يــحـاول الــعــبث بــهــذه ا
ألجل مـصـالح شـخـصـيـة أو ألجل

سـيـكون العـصـابـات والـفاسـدين 
مـصــيــرهم مــثل الـدواعـش الـذين
ــديــنــة) حــاولــوا تــدمــيــر هــذه ا
واستدرك بالقـول (نتابع تفاصيل
التـحـديات وتـذليـلـها من أجل أن
نبعث رسالة مفادها أن العراقي
يستحقـون احلياة وأنهم قادرون
على حتويل التـحديات إلى فرص
جنـــاح) مــــشـــددا عــــلى ضـــرورة
شـاريع األخـرى التي (االشادة بـا
تشهدها احملافظة وقريباً سنأتي

لــنــفــتــتح مــشــروع إعــادة إعــمـار
ــســجــد اجلــامع الــنـــوري هــذا ا
وجود في ضمير هم وا اجلامع ا
.( أهالي احملـافظـة وكل العـراقي
في غـضـون ذلـك اعـلـنت الــهـيـئـة
اسـتـئـناف الـوطـنيـة لالسـتـثـمـار 
ـــفــاوضـــات مع شـــركــة هـــانــوا ا
ـــتــبـــقي من الجنـــاز ا الـــكــوريـــة 
الـوحــدات الــسـكــنـيــة في مــجـمع
بـســمـايــة.وقــالت رئـيس الــهـيــئـة
سـهى داود جنـار في بـيـان تـلقـته
(الـــزمــان) امـس ان (أســتـــئـــنــاف
شـروع بسـمايـة هدفـنا  العـمل 
وهـــنــاك رغـــبــة صـــادقـــة وحــسن
الــنـوايــا إلســتــئــنــاف الـعــمل في
شـروع من اجلانـب مع ضـمان ا
ــــواطن حــــقــــوق احلــــكــــومــــة وا
ســــــــــويـــــــــة) واشــــــــــارت الى ان
فاوضـات تضـمنت إسـتعراض (ا
الـنــقـاط اخلـالفـيــة الـتي أدت الى
ـشــروع مــنـذ تــوقف الـعــمل فـي ا
الـعام 2019 ومـا تـرتب عـلـيه من
زيـــادة كــــبـــيـــرة بـــالـــطــــلب عـــلى
ستحق الوحدات السكنـية من ا
والـــراغــبـــ بــالـــشــراء وإيـــجــاد
الية التي عاجلات القانونية وا ا
ـــومـــة تـــضــــمن إســـتــــمـــرار ود
شروع بكامل طاقته البالغة مئة ا
ــا يـسـهم الف وحـدة سـكــنـيـة و
تزايدة بتلبـية جزء من احلاجـة ا

للسكن ). 
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تحدة في العراق ثلة االم العام لال ا بحضور 
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باراةُ الثانية أمام جزر القمر في والعشـرين من آب اجلاري فيما ستكون ا
ـبـاراةُ الثـالـثـة أمام الـسـابع والعـشـرين من الـشـهر نـفـسه بـينـمـا سـتكـون ا

منتخبِ موريتانيا في الثالث من هذا الشهر.
وسيخوضُ مـنتخب الـناشئ مـبارات جتريـبيتـ أمام منتـخب الشباب في

ضمن إطارِ حتضيراته لبطولةِ كأس العرب. مدينةِ كربالء 

محمد هادي الغزي 
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ـبـاريــات بـطـولـةِ كـأس جـدولَـا  أصـدرَ االحتـادُ الـعــربيّ لـكـرةِ الـقــدم امس 
الـتي سـتــنـطــلقُ في الـثــالث والـعــشـرين من الــشـهـر الـعـرب دون 17عـامــاً 

اجلاري في مدينةِ وهران اجلزائريّة.
ــغـرب في الـرابع ــواجـهـةِ ا ـنــتـخب الـنــاشـئـ  ــبـاراةُ األولى  وســتـكـون ا
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طبعة العراق 
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ـصـادقـة عـلى اإلحـالـة و سـبـعة مـن مجـلس ـراجـعـة وا ا
اإلدارة و سـتـة من أعـضـاء جلـنة حتـلـيل الـعـطـاء) وتابع
ادة جاء استـناداً ألحـكام ا ان (أمر االسـتقـدام الصـادر
صـادقة ـراجعـة وا 340 شمل أيـضـاً اربعـة من جلنـة ا
عـلى اإلحـالــة ومـديـر الـقـسـم الـقـانـوني وســتـة من جلـنـة
إعداد مـسودة العقد). وصدقت محكمة البداءة اخملتصة
بــالـدعــاوى الــتــجـاريــة تــنــازل الـشــركــة عن حــقــهـا في
احلـصـول عـلى تـعـويض مـقداره  600 مـلـيـون دوالر من
صـرف عن فسخ عـقد بـ اجلانـب اخلـاص بإصدار ا

وإدارة البطاقات للدفع والتحصيل اإللكتروني. 

wÐdF « ‰UN²Ð« ≠ œ«bGÐ

ـكـافـحـة الـفـساد ـركـزيـة  اصـدرت مـحـكـمـة اجلـنـايـات ا
اوامر استقدام بحق مدير عام اسبق ومسؤول اخرين
برم مع لـلتحقـيق بقضـية العـقد ا في مصـرف الرافدين 
فـيـمـا اسـقـطت الـشـركـة الـدعاوى شـركـة بـوابـة عشـتـار 
طالبة بتعويض  600 مليون صرف دون ا قـامة ضد ا ا
دوالر.(تـفـاصـيل ص 2). وقـالت هـيـئـة الـنـزاهة فـي بـيان
تــلــقـــته (الــزمــان) امـس ان (قــاضي حتـــقــيق مـــحــكــمــة
كـافحـة الـفسـاد أمر بـاستـقدامٍ كل ـركزيـة  اجلـنـايات ا
رئيس جلـنة ـصرف الـرافدين األسـبق  ديـر العـام  من ا

تحدة الـكامل إلجناح العـملية) ا
مـــؤكـــدة (وجـــوب الـــتـــوصل إلى
نتـيـجـة في أقـرب وقت ألنه ليس
ـتاح) هـناك الـكـثـيـر من الـوقت ا
من جـــانـــبـه  قـــدم نـــائب رئـــيس
االقــلـــيم مــصـــطــفى ســـيــد قــادر
ـكــلـفـة (تـقــريـر جلـنــة الـرئــاسـة ا
ــــــــتــــــــابـــــــعــــــــة مــــــــســــــــألـــــــة

االنتخابــــــــــــات).
وتــــابـع الــــبـــــيــــان ان (األطــــراف
طـــرحت آراؤهـــا الـــســـيــــاســـيـــة 
ووجهات نظرها في هذا السياق
وشـــكــرت رئـــاســة االقـــلــيـم عــلى
مــســاعـيــهــا من أجل لـمّ األطـراف
الـسـيـاسـيـة كـمـا عـدّت اسـتـمرار
االجــتــمــاعــات واحملــادثــات أمـراً

إيجـابـياً) مـؤكـدا ان (اجملتـمـع
اتـفــقـوا عـلى عــقـد آخـر اجــتـمـاع
ــرتــبــطـة ــواضــيع ا حلــسم كل ا
ـشـاكل التي باالنـتـخابـات وحل ا
تـعـترض سـبـيل الـعـمـلـيـة مـطلع
ـقبل وأن تـواصل رئاسة أيلول ا
االقــلــيم واألطــراف الــســيــاســيــة
ـعـاونـة فــريق مـتـخـصص من و
الــــيـــــونـــــامي مـــــحــــادثـــــاتـــــهــــا
واسـتـعـداداتـهـا حل حـلـول ذلك

وعد).  ا
في غــضـون ذلك حــذر امــ عـام
حركة بابـليون ريـان الكلداني في
بـيـان مـقـتـضب تـابـعـته (الـزمـان)
قاعد الكوتا امس (من التالعب 

في االقليم).
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حث رئــــيس اقـــلـــيـم كـــردســـتـــان
االطـراف نــيــجــرفــان الـبــارزانـي 
الـكـرديـة عـلى حـسم االشـكـالـيـات
الـــــــتـي تــــــعـــــــتـــــــرض اجــــــراء
والــتــفـاهـم عـلى االنــتـخــابــات 
مــوعــد اجــراؤهـــا بــعــد تــذلــيل
العوائق بالتنسيق مع يونامي.
وقال بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
ان (البـارزاني عقـد اجتـماعا مع
األطراف السياسية الكردستانية
ــثــلـة األمــ الــعـام بــحـضــور 
تحـدة في العراق جـين لأل ا
بالســخــارت لـــلــتــبــاحث بــشــأن
ـقبـلة  في االقـليم) االنتـخابـات ا
واعرب البارزاني خالل االجتماع
عن (شكره لبالسخارت واألطراف
السياسـية لتلـبيتهـا دعوة رئاسة
االقــلــيم  وعـــبــر عن أمــله في أن
تتـوصل األطراف الـسـياسـية إلى
تفاهـم بشأن حتـديد مـوعد إجراء
شاكل) مؤكداً االنتخابات وحل ا
(أهــــــمــــــيــــــة االنـــــــتــــــخــــــابــــــات
والسـيــمــا إن تـأخــيــرهـا لإلقــلـيـم
يــــسيء إلى ســــمـــعــــة ومـــكــــانـــة
كـــردســـتـــان) بـــدورهـــا  شــددت
بالسـخـارت عـلى (أهـمـيـة تـوصل
األطراف إلى تفـاهم بشأن مـسألة
االنـــتـــخـــابــات وحتـــديـــد مـــوعــد
إجـرائــهــا وعـبــرت عن دعم األ
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ومــســار نـتــائـجــهــا لـتــغـدو حــافـزاً
بيد ان عاجلة افرازات تلك االحداث
هذا لم يعـد مألـوفا في بلـدان الشرق
وبــدل أن يـــنــعش فـــيــهم اوســـطــيـــة
الزخم الوطـني واألمل نحو االفضل
لــكن لألسف يــكــبّـر وجــعــهم ويــزيـد
قــلـــقــلـــهم ويــخـــيّب أمــلـــهم فـــثــمــة
مؤشرات تفـتقد إلى احلد األدنى من
واطـنـة واالنسـانيـة بنـحو حقـوق ا

يصعب تصديقه).
واضـاف انه (ال يـقـتـصـر احلال عـلى
ركز وبرغم استقبال حكومة اقليم ا
ـهـجـرين كـردسـتـان مـشـكـورة اآلف ا
وفـــتح ابــوابـــهــا لـــهم إال ان بــعض
اجلــهــات تــســتــحــوذ عــلى عــقـارات
ــسـيــحـيــ في مــنـاطق عــيـنــكـاوا ا
وهـــــــــــزار جـــــــــــوت وبـــــــــــرده رش 
فــاإلجـراءات الالزمــة حلـلــهــا لم تـتم
حـــتى الـــيـــوم رغم مـــتـــابـــعـــتـــنــا)
مـتسـائال (هل سـتـتـغيـر الـنـظرة الى
ـــســــيــــحـــيــــ واالعــــتـــراف بــــهم ا
كمـواطن مـتسـاوين وهم يشـكّلون
ثــاني ديــانــة سـمــاويــة في الــعـراق
وهل ســـيُــنـــصَـــفـــون بـــعــد كـل هــذه
ـضــايـقـات واالنـتــهـاكـات من خالل ا
مــشـــروع اإلصالحــات الــســيــاســيــة
ـؤسـســاتـيـة الـتي والـتــشـريـعــيـة وا
دعت إلــيـهـا كــتـلــة الـتـيــار الـصـدري
وحـــكـــومـــة االقـــلــيـم  وكــتـل أخــرى

ـستـمـر والوضع الـكـنسي الـهجـرة ا
وامـكـانـية عـقـد لـقـاءات دوريـة يـتفق
علـيـها لـدراسة الـتـحديـات واخلروج

وقف موحد). 
WOLOKFð Z «dÐ

واستذكر مـسيحيـو العراق قبل ايام
الــذكــرى الـثــامـنــة لــتـهــجــيـرهم من
محافظة نينوى بـعد سيطرة عناصر
دينة عام 2014 داع داعش على ا
احلــكــومــة الى انــصـافــهم وتــلــبــيـة
ــكــونــات احـــتــيــاجــاتــهـم اســوة بــا
االخــرى فـــيــمــا طــالب ســاكــو بــإن
يلـتزم االصالحـيون بـدعواتـهم حتى
واطنـ كأخوة وأن يشمل يعيش ا
اإلصالح ترسيخ القيم الـوطنية لدى
ــنـــابـــر وإصالح الـــبــرامج وعّـــاظ ا
دارس.وقـال سـاكو الـتعـلـيمـيـة في ا
في الـــذكــرى الـــثــامـــنـــة لــتـــهــجـــيــر
وصل أن (استذكار سيحيـ من ا ا
وصل سـيحـي لـتهـجيـرهم من ا ا
وبلدات سهل نينوى يُكبّر وجعهم)
نازل بيد مؤكدا ان (هناك عددا من ا
ــســتــحــوذين فــضالً عـن إنــتــهـاك ا
ـــهـــانــة واإلقـــصــاء في احلـــقــوق وا
مـــوضـــوع الـــتـــوظـــيف والـــرعـــايـــة
ان) والـتمـثـيل الـدستـوري في الـبـر
ــــفــــتــــرض أن ولــــفـت الى انـه (من ا
تكون االحـداث التاريـخية مـناسبات
ــتــعــمق في حــيــثــيــاتــهـا لــلــوعي ا
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اكـد اخلـبـيــر مـهـنـد الـعـتـابي ان مـا
جاء في وثـيـقة شـركة بـوابـة عشـتار
لـلـنـظم وخــدمـات الـدفع اإللـكـتـروني
قـامـة ضد بعـنـوان اسقـاط دعـوى ا
تــوضح وجــود مــصــرف الـــرافــدين 
اخـــــتالســـــات وســـــرقـــــات وذهـــــاب
فيـما طالب ترلـيونـات الى اجملهـول 
ـستويات باجراء حتـقيقـات باعلى ا

بشأن ذلك .
وقـــال الــعــتــابي في بـــيــان تــابــعــته
(الزمان) امس ان (ما فـضحته بوابة
عــشــتــار بــوثــيــقـــتــهــا الــتي جــاءت
هـو شـهادة بـعنـوان إسـقـاط دعوى 
مـحـرّرة بـوجـود خـروقـات مـاليّـة في
الرافـدين من خالل مشـغلـها احلالي
والكـشف عن وجود فـجوة مـالية في
صرف بشهـادة اإلدارات السابقة) ا
واضـاف ان (شــهــادة مـحــرّرة ضـمن
الــوثـيــقـة بـوجــود سـتــة تـرلــيـونـات
قـــروض الــكــتــرونــيـــة ال أحــد يــعــلم
مـــصــيــرهــا) مــؤكــدا ان (الــوثــيــقــة
افصحت عن دعوى قضائية تتضمن
ــصــرف اســتــيــفــاء قــروض عــجــز ا
بترليونات الـدنانير ووجود دعاوى
قــضــائــيــة عــلى مــصــرفـي الــرشــيـد
والرافدين بـسبب سـرقة او اختالس

بطاقات الزبائن). 
وكانت الشـركة قد اشـارت في وثيقة
تــابـعــتـهــا (الــزمـان) امس الى انــهـا
ـقـامـة (تـتــعـهـد بــاسـقـاط الـدعــوى ا
وابطال حكم الغـرامة جتاه الرافدين

ـبـلغ ولم يـتم يـكـون هـدف الـشـركـة ا
استالم دينار واحد من هذه القضية
والحـــاجــة لــنــا فــيـه وكــان الــســبب
الــرئــيـس من الــشــرط اجلــزائي هــو
الـتـخـوف من خـسـارة االسـتـثـمارات
ــصـرف ومن الــتـرهــيب عـلى إدارة ا
من شـركـات تــنـوي احـتـكـار الـسـوق
لــوقـف اســتــمــراريــة الــعــقــد أي أن
بلغ لم يكن اال حمايـة للشركة ولو ا
بلغ كان نية الشركة احلصول على ا
كانت ستنفذ حكم القضاء في اليوم
الثـاني من صدور احلـكم بعـد مضي
كـمـا لو لم عـام وشهـرين في احملـاكم

يــكن الـــشــرط اجلــزائي
مــوجــود لــكــان عــقــدنـا
فـسخ في الـيـوم الـثاني

من توقيعه).
واوضـحت الــوثـيــقـة أن
(كل طــرف من الـطــرفـ
السـياسـي يـرمي اللوم
عــلى اآلخــر وهـذا دلــيل
انه ال تــــوجـــد أي جــــهـــة
ســيــاســيــة حتــمــيــنــا او
تـدعـمـنـا وهـذا لم يـكن اال
عــمـــلــيـــة خــلط أوراق من
ـولـة من جـهـة إعالمــيـة 
شـغل احلـالي لـلمـصرف ا
واتــهـامــنــا بـأنــنـا شــركـة
وهـــــمـــــيـــــة) مـــــؤكــــدة ان
ـركـزي كـشـفـا ـصـرف وا (ا
عــلى مـوقـع الـشــركـة ورأي
الك واألجهزة األنظمـة و ا

ـوت ببسالة االحـرار وشجاعة ابـناء االنبياء غدا سـيدرك العالم اي رجل واجه ا
بنبـله الرسالي وقيمه الربـانية العليـا فلم ينهزم ولم يفـر ولم يستسلم ولم يرضخ
سـتقر او يتـهاون او يـهادن وقد قـالهـا وهو الثـابت على حـقه ا
في العـلو ومـثلي اليـبايع مـثله.. يـوم احلسـ هو يـوم الله
ــقـدسـة واالنـبــيـاء والـصــديـقـ ويـوم الــكـلـمـة والـكـتب ا

سؤولة..وهل احلس اال كلمة?. ا
{ عن مجموعة واتساب
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بـحث بـطــريـرك الـكـلـدان في الـعـراق
والـعــالم لـويـس روفـائـيـل سـاكـو مع
ـشـرق االشـورية بـطـريـرك كـنـيـسـة ا
ــسـيـحي ـوقف ا مـار آوا الــثـالث  ا
الـداعم لالصالح وتـوحـيـد الـتـمـثـيل

السياسي للمكون. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(ســــاكــــو اســــتــــقــــبـل في الــــصــــرح
نصور مار آوا الثالث البطريركي با
ـــطــرانــان ايــلـــيــا اســحق يـــرافــقه ا
ـطـران بـحـضــور ا وابـرس يــوخـنــا 
ـــعـــاون بـــاســــيـــلـــيــــوس يـــلــــدو وا
البـطريـركي واالبوان بـسمـان جورج
ويـوسف خـالــد والـشـمـاس خـوسـيه
حـيث ـانـويل واخـالص مـقـدسي  ا
جــرى مــنـــاقــشــة الــوضع الــعــام في
ـسـدود الـعــراق واألفق الـسـيــاسي ا
واالقـــــتــــــصـــــادي واالجـــــتــــــمـــــاعي
ــمـــكــنــة) واحـــتــمـــاالت االنــفـــراج ا
واضــــاف ان (الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــرض
ـسـيــحي الـذي يــنـبـغي ان ـوقـف ا ا
يــكــون مـوحــدا وايــجــابـيــا وداعــمـاً
كـما تطرقا للحوار من اجل االصالح
الى امــكــانـــيــة تــوحـــيــد الــتـــمــثــيل
الـسـياسي لـلـمـسـيحـيـ بـأشـخاص
ـكـون مـقـتـدرين يـخـدمـون الـوطن وا
ـركـز واالقـلـيم) واشـار الـبـيـان في ا
الى ان (اجلـانــبـ نـاقــشـا مـوضـوع
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و بـــدون أي شــروط لــلــحـــفــاظ عــلى
ـصـرف سـمــعـة الـشــركـة و سـمــعـة ا
الـتي ال تـقــدر بـثـمن  حـيث أن إدارة
الشركـة ليس عليـها قضـايا فساد او
ـركـزي كـانـت حتت وصـايــة الـبـنـك ا
في يوم من األيام خلروقات مالية مع
ـشـغل احلالي صـرف كـما دار مع ا ا
ـــر به  ونـــحـن لـــســـنـــا ســـبب مـــا 
الرافدين من وجـود فجـوة ماليـة كما
افصحت عنه اإلدارات السـابقة وكما
بلغ ركزي  هو معلوم لدى الـبنك ا
قروض الكترونية 6 ترليون دينار 
ال أحــد يــعــرف مــصــيــرهــا ســبــبــهـا
شـغل احلـالي لـلمـصـرف  ولم نكن ا
سـبب اسـتـبـدال بـطـاقـتـكم بـبـطـاقات
مصرف الرشيد بصورة غير قانونية
ووضع الـبـنك فـي مـوقف عـدم قـدرته
استيفاء أقساط قـروضه بتريليونات

الدنانير من زبائنه).
WLzU  ÈËUŽœ

 واضـافـت ان (هـنــاك دعـاوى قــائـمـة
بهـذا الـشأن في الـقـضاء  لـيس على
شركـتـنا أي دعـاوى قـضائـيـة سابـقة
او حاليـة من جهات حـكوميـة بسبب
سرقة أو اخـتالس مبالغ من بـطاقات
زبائن مصرف حـكومي أو أي قضايا
أخـــرى كــمــا هـــو احلــال مع مـــشــغل

مصرفي الرشـد و الرافدين).
ولـفتت الى ان (االتـفـاق عـلى الـشرط
اجلــزائي بـقــيـمـتـه احلـالـيــة كـان في
ــتــعــمــد أو بــحــالـة حــالــة الــفــسخ ا
اإلخالل ببـنود الـعقد ونـؤكد لم ولن

بغداد
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لبنـاء الدولـة هاشـتاكات تـختـلف عن بنـاء السـلطة وعـند الـبحث عن حـلول العادة
احلـركة واحلـياة لـلـعمـليـة الـسيـاسيـة بعـد ان اصـابهـا الشـلل فالبـد من التـفكـير
بـعالجـات تــخـتـلف عـن سـابـقـاتــهـا  و لـتـصــحـيح مـســار الـعـمــلـيـة الـســيـاسـيـة
وتـصويـبهـا يتـطلب مـلئ الفـراغـات التي أنـتجـتهـا هذه الـعمـليـة البـائسـة منـذ عام
٢٠٠٥ الى يومـنا هذا واختيار بـرنامج حكومي تصـحيحي لبناء دولـة مؤسساتية
حقيـقية تـستعـيد هيـبة الدولـة ومن ثم البـحث عن شخصـية سيـاسية يـتفق علـيها
شـترك لالغلـبيـة والتوافـقية قـدرة على ان تـكون القـاسم ا اجلميـع لها الـقدرة وا
ـقـراطـيـة الـتي تـشـكـلت مـنـها اول ـمـكن الـعـودة الى االلـيـة األكـثـر د وهـنـا من ا
حكـومة مـؤقتـة بـعد ٢٠٠٣ واخـتيـار الـدكتـور اياد عالوي من قـبل جـميع اعـضاء
مجلس احلكم في حينها  اليوم العراق يعيش ازمة سياسية مستحكمة في غاية
الــصـعـوبـة واخلـطـورة بــاتت تـهـدد وجـوده لـذا اخــتـيـارنـا مـثل هــذه الـشـخـصـيـة

سيكون حلً للهاشتاكات التالية  ..
عدم االنـصياع لـلتـدخالت اخلارجـية واختـيار عالوي لـتشـكيل احلكـومة الـقادمة
سـيـكــون رداً قـاسـيـاً الى اجلــانب االمـريـكي وااليــراني حـ تـوافــقـا عـلى سـلب

العراقية حقها في عام ٢٠١٠ مؤكدين السيادة للعراق والقرار للعراقي  .
اخــتـيـار عـالوي رسـالـة اطــمـئــنـان لــكل الـعــراقـيــ ان الـتـغــيـيــر قـادم من خالل
انتخـابات نزيهة و شخصية وطنـية عراقية بعيدة عن الطائـفية واجلهوية والعرقية
اَي انه ( شيـعي  سـني  كـردي  تركـمـاني  مسـيـحي  يزيـدي  صـابئي وكل

االطياف االخرى )
سؤولـية إدارة احلكومـة القادمة سيـذوب اجلليد ب عنـد طرح اسم اياد عالوي 
االخوة الـكرد البارتي واليكتي واجللوس دون قـيداً أو شرط مسبق وذلك حتقيقاً
لـلـشـراكـة والـتـوازن وااللـتـزام بـالـقـانـون والــدسـتـور النه اكـثـر تـوافـقـاً مع هـكـذا

شعارات.
لبنـاء مؤسـسات الـدولة بعـيداً عن احلـزبيـة والفئـوية ومـحاربـة الفسـاد ومحـاسبة
ـهنـية ـفسـدين وجلـب شركـات حسـابـية تـدقـيقـية جـنـائيـة دولـية مـشهـود لـها بـا ا
سـروقة مـنذ عام 2003 الى يـومنـا هذا وصوالً والنـزاهة لالسـترجـاع األموال ا

نشود  لالصالح ا
لالعادة الـعراق الى مكانـته الدوليـة واإلقليـمية والعـربية كالعب مـؤثر وذو سيادة

كاملة يعتبر عالوي اخليار األفضل لالنفتاح على اجلميع 
هـنـية الـعالـية لـتمـثيـل عادل لـلمـرأة والشـبـاب في حكـومـة ترتـكز عـلى الـكفـاءة وا
تـرفـض احملـاصـصـة واالقـصــاء والـتـهـمــيش وتـسـعى لــبـنـاء دولـة مـدنــيـة حـديـثـة
ـواطـنـة وعلـيه تـعد حـكـومـة عالوي اول حكـومـة بـتاريخ الـعـراق تضم اسـاسـها ا

ست وزيرات .
تـضررة وتـقد ـدن ا ـهاجـرين وبنـاء وإعـمار ا ـهجـرين و ا لعـودة النـازح و ا
الـتعـويض الـعادل لـهم واالهتـمام بـتوفـير اخلـدمات الـضروريـة للـمحـافظـات التي

تعاني من االهمال لن تتحقق اال بوجود قيادة نزيهة مثل عالوي 
عالوي دائـمـاً مـا يـدعـو الى تـفـعيـل االستـثـمـارات وإعـطـاء دور لـلـقـطـاع اخلاص
لتـنشيط الـواقع االقتصـادي وسوق العـمل في مواجهـة البطـالة وإشراك الـشباب
ستـوياتهـا الدنيـا والوسطى والعـليا واالسـتعانـة بلجـنة من اخلبراء في القيـادة 

عاجلة األزمات االقتصادية . ال  ا
نـاصب  الوقت هـو لالنقاذ من أحاديث عالوي لـيس لديـنا الـوقت للـتفـكيـر في ا
الـبلـد من ماهـو علـيه بـسبب احملـاصصـة السـياسـية والـتمـييـز الطـائفي وتـسيس
الدين والنفوذ األجنبي باعتباره اول من رسخ مفهوم التدوال السلمي بالعراق .
ـتظاهرين السـلم وينسحب من عالوي اول رئيس كـتلة سياسـية يتضامن مع ا
شـروعة ويـطالب بـإشراكهـم واشراك االحتادات ان لـلوقـوف مع مطـالبـهم ا البـر

هنية لرسم خارطة طريق لبناء البلد . والنقابات ا
ؤسـسة الـعـسكـرية بـعد 2003 بـاالعتـمـاد على الـغـيارى من عالوي اعـاد بنـاء ا
ـسـتمـرة بحـصر ابـطـال اجليش الـعراقي وقـوات الـشرطـة االحتاديـة ومـطالـباته ا

قاتل . سلحة وتثم دور احلشد ا السالح بيد القوات ا
وعـلـيه اخـترنـا هـذه الـشـخصـيـة الـوطـنـية لـقـدرتـهـا في حتـقيق اإلصالح
الكـامل للعراق وكذلك رسم النقلة النوعية ليكون العراق في
مـصــاف الـدول الــتي تــسـعــد مـواطــنــيـهــا من خالل دولـة
ـسـاواة وسيـادة الـقـانون واطـنـة الـتي تـرسخ العـدل وا ا
ـنـطـقة ـكانـته العـبـاً اسـاسيـاً في ا وكـذلك عـودة الـعـراق 

والعالم ..

شرق االشورية في بغداد UI¡∫ بطريرك الكلدان لويس ساكو خالل لقائه بطريرك كنيسة ا
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وأن مـنـتـجـاتـنـا مـوجـودة بـالـسـوق
وفي في حــال رغـبــتـكم ومــوافـقــتـكم
فـنـحن مــسـتـعــدون بـعـد لــلـجـلــوس 
اسقاط الدعوى للنقاش ببنود العقد
ـقـابل والـغــاء الـشـرط اجلـزائـي وبـا
الــغـاء الــصــرافـات االلــيــة احلـديــثـة
اجملانـية الـتي يـبلغ عـددها 10 االف
ـــــقــــدمـــــة من الـــــشــــركــــة صــــراف ا
وتخـفـيض العـمـوالت لتـكون اقل من
ئة من العموالت الذي يقدمها 50 با
ـئة مصـرف الـرشـد واقـل بنـحـو ــ با
ا يـقـدمه الرافـدين إضـافة الى ان

البطاقات

ايـضـا وحـسب بـيـانـكم الـصادر قـبل
) وجددت الوثيقة  (استعداد يوم
ـصـرف ضـمن الـشـركــة لـلـعـمـل مع ا
اكــثـر مـن مـشــغل وأيــضـا مـع بـاقي
ــصــارف احلـكــومــيــة ضـمـن نـفس ا
ــوافــقـة عــلى الــســيــاق في حــالــة ا

ذلك). 

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اطــلـــقـت وزارة الــتـــعـــلـــيم الـــعـــالي
نظام صحة صدور والبحث العلمي 
الـــوثــائق في اجلــامـــعــة الــعــراقــيــة
بالـتعـاون مع األمانـة العـامة جمللس
الـوزراء. وقال رئـيس اجلـامـعـة علي
حـسـ صالـح اجلبـوري خالل حـفل

االفتتـاح تابعـته (الزمان)
امـس إن (اجنــــــــاز هـــــــذا
شـروع سـيحـقق ويـوفر ا
تــســهـــيال في اإلجــراءات
قدمة للطلبة واخلدمات ا
  واخلـريــجـ عــبـر مـنح
الـــوثـــائق والـــتـــأيـــيــدات
وصحة صـدورها خملتلف
اجلهات في داخل العراق
وخارجه). من جانبه اكد
مــــديــــر دائــــرة اإلعــــمــــار
ــــشـــاريـع في الـــوزارة وا
ـشروع حيـدر مـكيـة أن (ا
ـــتــحــقـق ســيـــســهم في ا
ــعـامالت ســرعـة إجنــاز ا
عبـر الـتـحول الى الـنـظام
الــرقـــمي الــذي ســـيــمــكن
ـؤسـســة اجلـامـعـيـة من ا
تـقـد خـدمـات مـتـكـامـلـة

أشار مدير قسم ). بدوره  للمواطنـ
شاريع في مـركز البيـانات الوطني ا
بــاألمـــانــة الــعــامــة جملــلس الــوزراء
ركز يعمل باجتاه أنيس رشيد أن (ا
ــشــاريع الــريـاديــة والــتــحـول دعم ا
نـــــحـــــو األتـــــمـــــتـــــة واحلـــــكـــــومــــة

اإللكترونية). 
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دني التـابعة اكـدت سلطـة الطيـران ا
لـــوزارة الــنــقـل  أن إدارتي مــطــاري
بـغـداد والنـجف الـدولـي اسـتـقبـلـتا
أكـثر من سبعـة عشرة ألف زائر ألداء

مراسم زيارة عاشوراء في كربالء.
وذكــرت الــســلــطــة في بــيــان تــلــقــته
(الـــزمــان) امس ان (مـــطــار الـــنــجف
أستقبل 12150 زائرا  في الـدولي 
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ستـكـون مجـانـا وهو اقل من ارخص
ـئة  و قـدار مـئـة بـا مـشـغل حالـي 
قدم في العقد الذي ملتزمون بحلنا ا
يـضـمـن لـلـبـنك سـيــطـرة كـامـلـة عـلى
البطـاقات والـقروض و القـضاء على
الـفــضـائـيـ و بـنــاء قـاعـدة بـيـانـات
ــلــوكـة لــلــمــصــرف و لـيس زبــائن 

لــــلـــشــــركـــة
وهـو عــكس
مـا مــوجـود
حــــــالـــــيـــــا

ozUŁË∫  بوابة عشتار تنشر وثائق توضح

تفاصيل العقد 

ـســيـحـيــ وااليـزيـديـ سـتــشـمل ا
نـدائـي سـكـان البالد والـصابـئـة ا
األصــلــيــ الــذين والؤهـم لــلــعـراق
.(? حـــتى الـــذيـن تـــركـــوه مـــرغـــمـــ
واضــــاف (إنــــنــــا ومـن خالل مــــوقع
مــسـؤولــيـتــنــا نـأمل بــروح وطـنــيـة
مــشــتـركــة أن يــلـتــزم االصالحــيـون

بـدعــواتـهم ويــوفـوا بـوعــودهم لـكي
يــــغــــدوَ الــــعـــــراق واحــــةً لــــلــــسالم
واالسـتـقـرار والــعـدالـة االجـتـمـاعـيـة
والــتـعـدديــة بـحــيث يـعـيـش جـمـيع
ـواطـنـ كـاخـوة مـتـنـوعـ بـأمـان ا
وكــرامــة وحــريــة كــمــا دعــا الــبــابـا
فرنسـيس في خطـاباته أثـناء زيارته

الـتـاريـخـيـة لـلـعـراق) وتـابع (يـبـقى
االملُ حــيًّـا لـديــهم في ان يـحــصـلـوا
ــغــتــصــبـة أي أن عــلى حــقــوقــهم ا
قبلة والدستور تنصفهم احلكومـة ا
وقـوانـ االحـوال الـشـخـصـية الـتي
حتتاج الى التغيير فتحد من نزيف

هجرتهم). 

مــا أســتــقــبل مــطــار بــغــداد الــدولي
5500 زائر خالل هذه األيام ومن

وذلك من أجل مــخـتـلف اجلـنـسـيـات 
أداء مـــراسم زيــارة اإلمـــام احلــســ
عـــلـــيـه الـــسالم) وتـــابع ان (هـــنـــاك
جـهـودا خدمـية كـبيـرة تبـذلهـا إدارتا
ـطـارين عـبر الـتـنسـيق الـكبـيـر ب ا
اجلــهــات الـــســانــدة فــيــهــا وهــيــئــة
الــســيــاحـيــة من أجل تــقــد جــمـيع

اســتـخـدام شـبــكـات الـهــاتف الـنـقـال
خـالل أيام الـزيارة وبـنسـبة جتاوزت
ــؤشــرات ـــئــة في بـــعض ا مـــئــة بــا

االتصالية.
‰UBð«  U bš

وذكـر اعـالم الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقـته
(الــزمـان) امس ان (شـركــات الـهـاتف
ـرخـصــة في الـعـراق قـامت الــنـقـال ا
بــتــمــريــر أكـثــر من 5.220 مــلــيــون
دة  في ـة هاتـفـيـة خالل هـذه ا مـكـا
حـ كان هناك 155783 مـستخدماً
اجــنــبــيـاً لــشــبــكــات الــهـاتـف ضـمن
خــدمـات الـتـجـوال الــدولي كـمـا بـلغ
ــات اخلـارجــيــة الـدولــيـة ــكـا عــدد ا

ة) وتابع ان 303800 مكا
(مــؤشــرات الـهــيــئــة بـشــأن خــدمـات
االنـترنت سـجلت اسـتهالكـاً إجمـالياً
لـلبيانات عبر شـبكات الهاتف النقال
بـــــواقـــــع 583.449 تـــــيــــرابـــــايت
ــئــة عن الــعـام بــزيــادة 101.70 بــا
عـدل تنزيل 40 مـيغابت ـاضي و ا
ثـــانـــيــة ومـــعــدل رفع 13 مـــيـــغــابت

ثانية).
وتـابع ان (الهـيئـة تعـمل على حتـليل

مـؤشـرات جـودة االتـصـاالت الـتي 
تــسـجــيــلـهــا واالسـتــفــادة مـنــهـا في
حتـس كفاءة شبكات الهاتف النقال
ـا يــؤهـلــهـا ــقـبــلــة  في الــفــتـرات ا
ـتزايـد الستـخدامـها لـتلـبـية الـطلب ا

 .( شترك من قبل ا

الـتـسـهـيالت الالزمـة لـلـزوار). واعلن
وزيــر الـصــحـة وكــالـة هــاني مـوسى
الـــعـــقــابـي جنــاح تـــطـــبـــيق خـــطــة
الـطـوار الـطـبـية الـطـارئـة اخلـاصة
بـالزيارة عبر تـنفيذ متـابعة من مركز
الـعمليات وطب الطوار في الوزارة
ودائـرة صحـة كربالء واسـناد جـميع

دوائر الصحة األخرى.
واوضـح الـعــقــابي في بــيــان تــلــقـته
(الزمان) امس ان (الوزارة
نـفـذت خطـة طـبيـة خـاصة
قـــــدمت خاللـــــهــــا افــــضل
اخلــــدمــــات الــــوقــــائــــيــــة
والـطـبـيـة والـعـالجـية وان
اخلـطـة نـفـذت بـالـتـنـسـيق
ـــــــشــــــتــــــرك مـع وزارتي ا
الـدفـاع والـداخـلـية وادارة
الــــعــــتــــبــــات واجلــــهــــات
الـساندة األخرى من خالل
تــشــكــيل غــرفـة عــمــلــيـات
ــــعــــلــــومـــات لــــتــــبــــادل ا
وتــســهــيل مــهــمــة الــفـرق
الـــطــــبـــيـــة والــــصـــحـــيـــة
وتــسـهـيل حـركـة سـيـارات
االســعــاف لــنــقـل احلـاالت
الــــطـــــارئــــة اثــــنــــاء مــــدة
الــــــزيــــــارة). وأظــــــهــــــرت
االحـصائيات الـتي أعدّتها
هـيـئـة اإلعالم واالتـصاالت
تـــــــضــــــاعـف مــــــعــــــدالت

ـعـة مــغـريـة.ولـذلك الـذهب رنـة تـتـقـصـد بـعض لـذهب الـبـرازيـلي بـريق خـاطف,و
الفـتيات احداثها جلذب االنتباه.فاالسـاور الصفراء واخلوا باحجارها الزرقاء
او احلـمـراء جتـذب االنـتـباه.وفـي احيـان كـثـيـرة يـهـمس لـصـديق لـصـديقـه فالنة
مــشـــروع زواج مــربح.يــســال الــصـــديق كــيف:يــجـــيــبه فالنــة عـــنــدهــا خــزيــنــة
ذهب.سيـعمي عيونـنا بريق ذهبهـا.الم تالحظ االستعراض الـيومي الذي تقوم به
امـامـنـا.ان ذهــبـهـا يــتـكـلم,طـالـبــا مـنـا ان يـتــقـدم احـد خلــطـبـة صـاحــبـة الـثـروة
الصـفراء.وفي يوم غير سعـيد يكتشف هذا الـرجالن ان كل ذهب السيدة مجرد

ذهب برازيلي بال قيمة.انه فالصو ال يساوي شيئا.  
ان نـفسه كنائب مستقل,وح في السـياسة يحدث االمر نفسـه.يقدم عضو البر
يفوز في االنـتخـابات يـجد نـفسه امـام معـادلة صعـبة.فـمن جهـة تكـون السـياسة
عبـارة عن اتفـاق ب الـكتل الـكبـيرة وعـليه ان يـنضم الحـداها او ان يـبقى نـائبا
ستـقلون مكون جماعة مستـقال وحيدا.وفي جتربة االنتخـابات االخيرة صعد ا
حتلم بـدور بطـولي تريد ان تـقوم به.وبـقوا في مـكانهم دون ان يـحسـموا قرارهم
بـاالنــضـمـام الى جـهـة مـعـيــنـة.وكـان مـشـروع اقـامـة حـكــومـة وطـنـيـة بـعـيـدة عن
احملاصـصة هـدف السيـد الصـدر في مقابل هـدف االحزاب االخـرى التي كانت

تسعى القامة حكومة اغلبية توافقية.
نـطـقة الـوسـطى مع ان عـددا منـهم انـضم لهـذه اجلـهة او ـستـقـلـون في ا بـقي ا
ـبـادرات ال تغـيـر الواقع ابـدا.كـما ال يـغـير تـلك.قـدمـوا مبـادرة حلل االزمـة لكن ا

رأة التي تتزين به. الذهب البرازيلي من واقع ا
ـستـقلـون فرصـتهم في الـعمـل النيـابي بـعد التـطور الـذي حصل وهكذا خـسر ا
ـان والــدعـوات الـقـويـة عـلـى الـسـاحـة الــسـيـاسـيـة.ودخــول اجلـمـاهـيــر الى الـبـر

حلله,واقامة انتخابات جديدة.
ـسـتـقـلـ خـدعـوا بــبـريـقـهم ولم يـعـرفـوا ان الـسـيـاسـة اظن ان ا
ستقل كن مخالـفته.ظن ا ـعادالت ال  ليـست قانونا من ا
انه سـيغيـر اللـعبة,ويـقودها,مـتناسـيا ان البـريق ليس هو
سـتقـلون الفـيصل في الـلـعبـة.هذا مـا لم يـفهـمه اولئـك ا
الـذيـن دخـلـوا الى مـجــلس الـنـواب ولم يـعــتـرضـوا عـلى

امتيازاته على اقل تقدير.

 علي حس صالح اجلبوري
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ضبطت هيـئة النزاهة الـعامة متهم
يـــدعي زوراً أنَّ لـه صالت بـــجـــهــات
قضـائية وبـعض احملامـ يسـتطيع
لفات عبرها إغالق قـضايا تتـعلق 

فساد وتهريب سكراب.  
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في
بـــيـــان تـــلـــقــــته (الـــزمـــان) امس إن
(مدريـريـة حتقـيق الهـيـئة في بـغداد
شــكــلـت فــريق عـــمل لــلـــتــحــري عن
مــعــلــومـاتٍ تــفــيـد بــوجــود شـخصٍ
يـدعَى أبـا مـر يزعـمُ زوراً أنَّ لديه
عالقــاتٍ مع إحــدى احملـاكـم وبـعض
احملــامـــ يــســـتــطـــيع من خاللـــهــا
اســتـحــصـال أمــرٍ بـرفع احلــجـز عن
عــجالتٍ مـــحـــجــوزةٍ بـــاالتـــفــاق مع
فيـها) واشار الى ان احملكـمة ومُوظـَّ
ٍ محكم (الفريق اسـتطاع نصب كـم
ـتـهـمـ واالنـتـقـال إلى لإليـقـاع بــا
مــكــانٍ يــقع أمــام مــحــكــمــة رئــاســة
اسـتـئـنـاف الـكـرخ االحتـاديـة وبـعـد
ـراقـبـة االنـتـشـار بـصـورة سـريـة وا
ـتهم الـرئيس والتـحـري وحضـور ا
اســتــطـاع الــفــريق ضـبــطه بــاجلـرم
ـشـهـود) مـؤكـدا انه (كـاسب يـقوم ا

بـعمـليـات نـصب وابتـزازٍ للـمـتهـم
بقضايا فساد). 

ودعت هــيـــئــة الـــنــزاهــة الـــعــامــة 
ُـــواطــــنـــ لإلبـالغ عن الــــفـــســـاد ا
فـيــمـا طــالـبت بــتـقـد والــفـاســدين
الـشـكـاوى عـبر مـنـافـذهـا الـرسـمـية
ات والـتــعـاون مـعـهـا لـتـنـفـيـذ عـمـلـيـَّ

شهود.  الضبط باجلرم ا
واهــابت في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان)
ن يتعرضون واطنـ  امس بـ (با
لـلمـسـاومة واالبـتـزاز والرشـا أثـناء
مـراجـعـتـهم لـلـدوائـر احلـكـومـيـة أو
الحـظـوا شبـهـات فـسـاد حتـوم حول
مـــلـف من مــــلـــفــــات إحـــدى وزارات
ـبـادرة الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا إلى ا
واإلســراع لإلبالغ عن ذلـك) مــؤكـدا
أن (جـــمــيع الــشـــكــاوى والــبالغــات
تـسـلَّمـة هي محطَّ اهـتـمام الـهيـئة ا

ويتخذ  فيها إجراء فور تسلُّمها).
…bM  W œ«

مشيـرا الى ان (منـافذ الهـيئة لـتلقّي
الـشكـاوى والبـالغات تـتمـثل بـالرقم
اجملاني 154 والـبـريــد اإللـكـتـروني
hotline@nazaha.iq إضــافــةً إلى
ــقــرّ مــديــريـات ــشــتــكي  حـضــور ا

ومـكـاتب حتـقـيق الـهـيـئـة في بـغـداد
واحملــافـــظــات لــتـــقــد الـــشــكــاوى

والبالغات).
وتابع الـبيـان ان (الهـيئـة تلـفتُ نظر
ــواطـنــ إلى أن تــكـون الــبالغـات ا
مــســنــدةً بــاألدلـــة واإلثــبــاتــات قــدر
اإلمــــكـــان بــــعـــيــــداً عن الــــتــــجـــني
والبـالغات الـكيـدية وتـلـتزم الـهيـئة
من جــانـبــهـا بــاحلـفــاظ عـلـى سـريـة
( ُــبـلــغـ عــمــلـيــة اإلبالغ وهــويـة ا
ُسـاهمة في ومضى الى الـقول ان (ا
ــثل واجـبــاً وطـنــيـاً هــذه احلـمــلـة 
نـبـيالً يـفـضي إلى مـكـافـحـة الـفـساد
وتــقـلــيص مــسـالــكه واحلـفــاظ عـلى
ــــال الـــــعــــام فــــضـالً عن تــــقــــد ا
اخلدمات الفضلى لـلمواطن وعدم
ـســاومـة من تــعـرضــهم لالبـتــزاز وا
قــبل ضــعــاف الــنــفــوس). وأصـدرت
مــحـــكــمـــة جــنــايـــات بــابل حـــكــمــاً
بالسجن  15عاما بحق ثالثة ضباط
بـعـد ادانـتـهم بـتـنـفـيـذ مـجزرة بـحق
عــائــلــة كــامــلـــة في نــاحــيــة جــبــلــة

باحملافظة.
وقــال مــصــدر في تــصــريح امس إن
دانت ثالثة (مـحكـمـة جنـايـات بـابل 

محمد الربيعي

اختيـارهم وفق مواصـفات خاصة
ليمثلوا منافذ مهمة بغية تسويق
وبيع مادة حلـيب األطفال دوفيالك
ـــــواد األخــــرى) الـــــفـــــرنــــسـي وا
واضافت ان (الشـركة تعـتزم تقد

دعم للوكالء النموذجي من خالل
الــقـــروض في اطـــار الـــتــحـــفـــيــز

للعمل). 
اعــرب الـــوكالء عن من جـــانــبـــهم 
(رغـبتـهم في الـتعـاون مع الشـركة
ـشـروع واهـمـيته ودعـمـهم لـهـذا ا
فـي اجنـــــاح مــــشـــــروع الـــــســـــلــــة
الـــغــذائـــيـــة وتـــأثــيـــره عـــلى رفع
مـسـتـوى األسـواق احملـلـيـة وخـلق

التوازن في األسعار). 
الكات الرقابية الى ذلك واصلت ا
ـشــرفـة الــتـابــعـة الى والــلـجــان ا
الشـركة الـعامـة لتـصنـيع احلبوب
ــطـاحن الــشـركـة في مـتــابـعــاتـهـا 

بغداد واحملافظات. 
s×D « ◊uDš

وقـال مديـر عام الـشـركة اثـير داود
سـلـمـان في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (الــشـركـة وجـهت الـلـجـان
ـشرفـة والفـرق الرقـابيـة بالـعمل ا
ـطاحن تـابـعـة حركـة ا ـيـداني  ا
والــوقــوف عـــلى نــوعــيــة اإلنــتــاج
بـــالــــتـــزامـن مع ارتـــفــــاع درجـــات
ـــنع حـــدوث اصـــابـــات احلـــرارة 
فـاصل خطـوط الطحن) حشـرية 
الفــتـــاً الى ان (فــريــقـــاً من الــقــسم
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ناقشت مـدير عــام الشـركة العامــة
لــتــجــارة الـــمــواد الــغــــذائــيـة في
ــوســوي مع ى ا وزارة الــتــجــارة 
ـواد الغـذائية في عدد من وكالء ا

منحهم وكاالت بغداد واحملافظات 
وذجية مدعومة بقروض. 

وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
ــوســوي نــاقــشت مــنح وكــاالت (ا
ـوذجـيــة لـلـوكالء الــذين يـجـرى

الـفــني اشـرف عــلى سـيــر اإلنـتـاج
وعـمل اقـسـام التـنـظـيف والـطحن
واعـــتـــمـــاد الــضـــوابط  فـي اطــار
مـــتــابــعــة نــسـب اإلنــتــاج وســيــر
الــــــعــــــمـل) واضــــــاف ان (جلــــــان
ــتـابــعـة في فــروع بـابل وصالح ا
الــدين وكـركـوك بــاشـرت بـزيـارات
تـفــتـيــشـيــة لـلــمــطـاحن الــعـامــلـة
والــوكالء لــغــرض الــتــعـرف عــلى
آلـيـة الـعـمل والــتـوزيع والـتـعـرف
( مختبري للطح على الفحص ا
مـشـيــراً الى ان (الـلـجـان الــتـابـعـة
لـلـشـركـة تـابــعت انـتـاج وجتـهـيـز
الــطـحــ وكـذلك فــحص اخلـبـازة
ـــــطـــــاحن الـــــعـــــامـــــلـــــة في في ا
مــــحـــافــــظـــات الــــنـــجـف وكـــربالء
واألنــبــار وواسط وذي قــار). عــلى
صـعيـد اخـر اكدت وزارة الـزراعة
جنـاحـهـا بـزيـادة عـدد الـنـخـيل من
 12 مـليـون نـخـلة الى  17 ملـيـوناً
فــيـــمـــا شــددت عـــلى االســـتـــمــرار
بالعمل على زيـادة عدد النخيل في

البالد. 
ميثاق وقال الوكـيل الفني للـوزراة
عـبـد احلـس في تـصـريح تـابـعته
(الــزمــان) امس ان (الــوزارة تـولي

اهــتــمــامــاً كــبــيــراً في زيــادة عــدد
الـــنـــخـــيـل احملـــلي ورفع  إنـــتـــاج
الـنـخـلـة الـواحـدة) الفـتـاً الى انـهـا
(عــمــلـت عــلى تــعــزيــز زيــادة عــدد
الـنـخـيل بـبــرامج تـطـويـر الـزراعـة
الـنسيـجيـة للـنخـيل ودعم حمالت
مـــكــافــحـــة اآلفــات الــتـي تــصــيب
الـنـخـيل وشـجـعت االسـتـثـمار في
مـجـال تــصـديـر الـتــمـور الـتي من
شـــأنـــهـــا تـــرفع اإلنـــتـــاج وتـــقـــلل
اإلستـيراد) واوضح عبـد احلس
ان (الـــوزارة ركــزت عـــلى نــوعـــيــة
واصنـاف التـمور الـعالـية اجلودة
ــردود اإلقــتــصــادي الــتي تـــزيــد ا
وتـــســـاهم فـي تـــطـــويـــر الـــســـوق
احملـلـي) واشـار الى ان (الــنــخــلـة
ــــعــــمـــرة تــــعــــد مـن األشــــجــــار ا
مـايـجعـلـها حتـتـاج لفـتـرات زمنـية
اطــول مــقــارنــة بــبـاقـي األشــجـار
لدخـولهـا في اإلنتـاج فهـي حتتاج
الى رعــايـــة مــكـــثـــفــة خالل فـــتــرة
ـوهـا) مـبـيــنـاً انه (خالل الـعـقـد
الكـــات في ـــنــــصـــرم جنـــحـت ا ا
زيـــادة اعــــداد الـــنــــخـــيـل حـــسب
الـبـرامج لــيـعـود الـعــراق مـنـتـجـاً

نطقة).  رئيساً للتمور في ا

nB∫ اضرار تلحق بطائرة جراء القصف
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-1-
لـئن نـاصب االمــويـون أهل الـبــيت (عـلـيــهم الـسالم) الـعــداء وتـتـبــعـوا انـصـارهم
وشـيـعـتـهم وراء كل حـجـر ومـدر  –كـمـا يـقـال  –فألنـهم جـاهـلـيـوا الـنـزعـة  ولم
ن اسـتـغلـوا الـدين وشـعـائـره لـصالح يـكـونـوا من أصـحاب الـيـقـ  بل كـانـوا 
تثبـيت دعائم حكمـهم  حيث كانـوا يُلزمون األمـة بالطاعـة خللفاء الـسوء الغارق

هم حتت عنوان ( وجوب طاعة أولي األمر ) ... في جرائمهم ومظا
في ح ان االسالم يقول :

{ ال طاعة خمللوق في معصية اخلالق } 
واستـمرت قـوافل الشهـداء من محـبي أهل البيت (ع) دون انـقطـاع  حتى اذا ما
أفل جنم احلــكم األمـوي الـغــاشم وآل احلـكم الى بــني الـعـبــاس تـوقع الـنـاس أنْ
يرتـفع سوط الظـلم عن رقاب محـبي أهل البيت وعـشاقهم ولـكن العبـاسي جروا

على ما جرى عليه االمويون بل زادوا عليهم حتى قال القائل :
تاللهِ ما فعلتْ أُميّةُ فيهُمُ

معشارَ ما فعلتْ بنو العباسِ 
ولم يـكن يــسـمح ألحـد أن يـقـيم مـجـالـس الـعـزاء احلـسـيـني ال في احملـرم وال في

غيره من الشهور على االطالق .
ثم انهـارت دولة بـني العـباس وآلت الـسلـطة الى الـعثـمانـ فجـروا على مـا جرى
علـيه أسالفهم ولـم تقم مـجالس الـعزاء احلـسيـني في العـراق االّ في عهـد الوالي

علي رضا باشا .
لقـد جاء في كتاب طـرائف احلكم ونوادر اآلثار لـلمرحوم الـسيد محـمد احليدري
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ذكور بنفسه . ناسبة حلول محرم احلرام فحضره الوالي ا
ومـنـذ ذلك الـوقت أخذت الـشـعـائـر بـالزيـادة والـظـهـور واالنـتشـار عـامـا بـعـد عام
وجيال بـعد جيل  حتى ان الـوالي مدحت باشا حـاول منعهـا والقضاء عـليها فلم

يتمكن من ذلك)
وقد حـوربت الشعائر احلسـينية في ظل الدكـتاتورية البائـدة باشد ألوان احملاربة

حتى أنَّ لبس السواد حزنا على احلس (ع) أدّى الى االعدام 
نبـر احلسـيني فكـانوا يسـتدعون الى ولقد شُـنّتْ حمـلةُ استـئصال عـلى خطبـاء ا

دوائر األمن ويوضع لهم ( الثاليوم ) ضمن ما يُقدم له من شراب الضيافة ..!!
ولم يـكن الـنظـام يسـمح باقـامـة اجملالس احلـسيـنـية اال بـشرط الـتمـجـيد (بـالقـائد

الضرورة ) وتقد فروض الوالء والطاعة له ...
وهذا ما يُفقد اجمللس احلسيني معناه 

ان جمـيع الطغاة كانوا يناصبون الـعداء للحس (ع) ويخشونه  ذلك أنَّن االمام
ـ  وهَـزَّ صروح احلـسـ (ع) هـو الـذي رسم مـعـالم الـثـورة عـلى الـظـلم والـظـا
ــسـتـكــبـرين وأطــاح بـهــا واجملـالس احلــسـيــنـيــة تـشـيـع في الـنــاس هـذه الـروح ا
ـ بل تـنـاصـبـهم الـعـداء  وتـدفع نـحو احلـسـينـيـة الـتي ال تُـهـادن الـطـغـاة والـظا

واجهة الساخنة لكل ألوان الظلم والباطل . النهوض وا
ــا هي مــدارس تـعــكس روح االسـالم وتـوضح انّ هـذه اجملــالس احلــســيــنـيــة ا

مفاهيمه وأحكامه  كما أنها تزرع في القلوب حب االسالم فلو لم يكن 
يام من ا افـتداه بنفـسه وأهل بيته والغـرّ ا الدين أعـز على احلس من نـفسه 

أصحابه .
واذا كـان الـرسـول (ص) قد بـكى احلـسـ (ع) قـبل استـشـهـاده فكـيف ال نـبـكيه

بعد استشهاده ?
ان يوم الـطف ال تنسى أحـزانُه وال تنطـفئ نيـرانُه وغاية مـا نطمح الـيه ان يكتـبنا

الله من محبي احلس (ع) وأنصاره وأنْ يرزقنا شفاعة احلس يوم الورود .
ومـنـذ سـقـوط الـصـنم في  9/ 4 /2003  اسـتـأنـفت اجملـالس

احلـسـيـنيـة نـشـاطـها وأصـبـحت مـتـاحة لـلـجـمـيع دون اية
شروط .

فبـدأت نغـمات الـتشـكيك بـجدواهـا من قبل زمـرة تُديف
الــسم بـالــعـسـل وهي ال تـســعى االّ الى الــقـضــاء عـلى

مصدر من مصادر التـنوير والدعوة الى التغـيير 
وهذا ما يجب ان ال يغـيب عن أذهان احملب الواع .
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على اجلـميع الـعمل لـتأسيس كـونات من اآلخر فـشلت #دولـةا

في كل األوقـــات عــلــيــنـــا جلم من يــروج ــواطــنـــة #دولــةا
لـــلـــكـــراهــيـــة وتـــهـــديــد الـــســـلم األهـــلي واإلســـتـــقــرار
واحلذر من تـرويج األكاذيب والـتحريض من اجملـتمـعي
ن هو احلـذر  خالل وصف اجلـمهـور بـنعـوت سـلـبيـة

خارج العراق وينفخ في النار
مأجورين

انتفاضة التيار الصدري التي انطلقت مع غرة شهر محرم احلرام  وذكرى ثورة
(ع) الــتي كـــان شــعــاره وهــدفـه  من ثــورته اخلــالـــدة هــو طــلب اإلمــام احلـــســ
اإلصالح في امـة جـده الرسـول األعـظم مـحـمـد(ص) حـيث قـال (ع) (مـا خرجت
ا خرجت لطلب اإلصالح في امة جدي) خرج احلس بعد ان أشراً وال بطراً إ
رأى ان اخلالفة انـحـرفت عن الـطريق الـصـحيح طـريق  اإلسالم احلـقيـقي وبـعد
أن أصبح الـباطل حق واحلق ال يعمل به  وكثر الفساد وعال الظلم  فكانت ثورته
صـلح الـباحث عن اإلصالح العـظيمة الـتي الزالت تنيـر الطرق لـكل الثوار وا
ـهم وشعوبهم من الظلم واجلور والـطغيان والفساد لـهذا استمد التيار وإنقاذ ا
(ع) وتوقيـتها الصـدري أهداف انتـفاضته من شـعار وهدف ثـورة اإلمام احلسـ
في ذكراهـا اخلالـدة فهل سـيـتمـكن السـيد الـصدر وأتـبـاعه ومنـاصريه من فـئات
الـشـعب اخملـتـلـفـة حتـقـيق أهـدافـه الـتي طـرحـهـا في أكـثـر من رسـالـة وأكـثـر من
تـغريـدة وفي مـقدمـتهـا الـتغـييـر اجلذري لـلـعمـليـة الـسيـاسيـة الـتي دمرت الـعراق
وشعـبه وسيطرت فـيها أحـزاب فاسدة وسيـاسي فاشـل على مـقدرات الشعب
غا ناصب وا والوطن اتـخذت من  احملاصصة احلزبـية والطائفية فـي تقاسم ا
هـنـية والـوطـنـية كـمـا أشاعت الـفـساد نـهجـا لـها بـعـيدا عـن الكـفـاءة والنـزاهـة وا
ال الـعام وأهـملت تـقد ابـسط اخلدمـات للـشعب الـذي اكتـوى بنـيران وسرقـة ا
الظـلم واجلور والفـساد والـفقـر واجلوع والقـتل واخملدرات والـتهجـير الـقسري ?
وهل سـتـتمـكن االنـتفـاضـة من محـاسـبة الـفـاسدين الـذين سـرقـوا أموال الـعراق
ة من ومحـاسبة الذين سلموا ثلث مساحـة العراق لداعش وما سببته هذه اجلر

ماسي وكوارث لشعبنا ? 
ان األهـداف الـتي طـرحهـا الـسـيـد الصـدر في انـتـفـاضته عـديـدة إضـافـة الى ما
ادة التي تتعلق ذكرتـها أعاله فقد أكد على ضرورة تعديل الدسـتور خصوصا ا
ادة التي تـستطيع ثالث محافظات االعتراض على بانـتخاب رئيس اجلمهورية وا
ـادة وضـعت خلـدمة األحـزاب الـكرديـة حـصـرا فمن أي تعـديل دسـتـوري وهذه ا
ـعـقـول وقــوف ثالثـة مـحـافـظــات ضـد إرادة شـعب ومـا يـتــعـلق بـاحملـكـمـة غــيـر ا
ـثلـيهـا وصالحيـاتهـا كمـا طرح الـسيـد الصـدر إبعـاد الدولة االحتـادية الـعلـيا و
ـسلـحـة عن مؤسـسـات الدولـة األمـنيـة والعـسـكريـة وتـنقـية الـعمـيقـة وفـصائـلـها ا
ـوالية إليران والـتي ال تلتـزم بأوامر القـائد العام احلشـد الشعبي من الـفصائل ا
ــسـلـحــة وتـنـقــيـته من الـفــاسـدين وإبــعـاد الـعــراق عن تـدخالت الـدول لــلـقـوات ا
اإلقـلـيمـيـة في إشارة واضـحـة الى إيران وتـركـيا وغـيـرهمـا وتـقد قـتلـة الـشعب
ـسـاواة وتـقــد اخلـدمـات لـلــشـعب الـعـراقي  ,فـهل لـلـعـدالــة وحتـقـيق الـعــدل وا
سـيـســتـمـر الـتـيــار في انـتـفـاضــته ولن يـتـأثـر بــالـدعـوات لـلـحــوار مع الـفـاشـلـ
والـفـاسـدين ألنـهم ال عــهـد لـهم وإذا ركن لـهـذا األمـر فـمــعـنـاه سـقـوطه الـسـقـوط
دوي في نظر أنصاره ومؤيديه وفشل مشروعه اإلصالحي  لذا فان االنتفاضة ا
 يـجب ان تـسـتمـر حـتى حتـقـيق أهـدافهـا وهي في تـصـاعـد وقد فـشـلت مـحـاولة
اإلطـار التـنـسـيـقى التـأثـيـر عـليـهـا بـتظـاهـرة مـضـادة لن تسـتـمـر إال سـاعات ولم
ـئـات من أنـصـاره  في هـذه الـتـظاهـرة الـتي كـانت يـسـتـطع اإلطـار حتـشـيـد إال ا
أهدافهـا إفشال انتفاضة الشعب فالطريق سالكه أمام السيد الصدر ومناصريه
ثقف ستقل وا من كل فئـات الشعب وفي مقدمتهم رجال الدين والسيـاسي ا
سحـوقة واحملرومة وهذه الفرصة والعشـائر العراقية األصيلـة وطبقات الشعب ا
ان ضـاعت فـسـيـضـيع الـعـراق وعـلى الـسـيـد الـصـدر عـدم االسـتـجـابـة لـدعـوات
وافقـة على شروطه ألن ذلك سـيعيـد العملـية السـياسية التفـاوض والصلح قـبل ا
شهـد السياسي من الى سابق عـهدها وتعـيد الفاشـل والفاسـدين ليتـصدروا ا
جـديد وسـيـضيع أمل الـعراقـي في اخلالص من الـعـملـية الـسيـاسيـة الكـسيـحة
ومن األحزاب والـسيـاسيـ الذين دمـروا العـراق وشـعبه طـليـة تسـعة عـشرعـاماً

كاملة.    

ضباط وحـكمت عـليهم بـالسجن 15
عامـاً) واضـاف ان (احملكـمة اعـلنت
بـراءة عـشرة مـن منـتـسـبي الـشـرطة
بــنـــفس الـــقــضـــيـــة). وكــانت وزارة
ة قـد عدت ما حـدث جر الداخلـية 
واسـتخـدام مـفرط لـلـقوة مـؤكدة ان
ـة أدت إلى مـقـتل 12 طفالً (اجلـر

داخل منزل الضحية). 
كـمـا أصـدرت جـنـايـات الـكـرخ حـكم
ـؤبد بـحق اربـعة مـتهـم السـجن ا

باستهداف مطار بغداد الدولي.
وذكـر بيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
حـكـمـا بـالـسجن (احملـكـمـة اصدرت 
ؤبد بحق اربعة مـتهم اشتركوا ا
ـة اسـتـهـداف مـطـار بـغـداد في جـر
بــالــصـواريـخ) وأضـاف ان (احلــكم
ادة الـرابعة يأتي استـنادا الحـكام ا
اوال من قـانـون مـكـافـحـة االرهـاب ).
فـجر 28 كانون وسقـطت صـواريخ 
ـاضي عـلى مــطـار بـغـداد الـثــاني ا
الـدولي  خــلـفت أضــرارا مـاديـة في
دنية خارج هيكل إحدى الطائرات ا
اخلـــدمــة ولم يــحـــدث أي خــســائــر
بــشـــريـــة أو اضـــطـــراب في حـــركــة

السفر الى ذلك.
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للـمشاة لم تـلق الرعايـة والبناء
منذ اعوام) مبيناً ان (غالبيتها
مــهـجـورة بـسـبب تـوقف اعـمـال
اإلعـمــار جــراء اإلنــدثــار طـوال
ــــاضــــيــــة) واوضح ان ــــدة ا ا
(بعـضهـا حتتـاج الى الصـيانة
واســتــحــداث) مــشــيــراً الى ان
ـناطق فـي بغـداد حتـتاج الى (ا
مــجــســرات جــديــدة لــلـــــــطــرق
الـــــســـــريـــــعـــــة والـــــشـــــــــــوارع
الـــرئــيـــســـة لــكـــثــرة الـــكــثـــافــة
ـــراكــز الـــســكـــانـــيـــة وزيـــادة ا
الـــــتــــجـــــاريـــــة واجلـــــامـــــعــــات
واألســـواق) واكـــد ان (الـــعـــمل
جــارٍ بــهـــذا الــشــأن لـــصــيــانــة

واجناز مشاريع اجملسرات).
واوعـز الــكــاظــمي الى (االمــانـة
بــأهــمــيــة اعـتــمــاد الــتــخــطــيط
العمراني وفق تصاميم حديثة
لــلـــمـــجــســـرات والـــعــمـل عــلى
امـــكــــانـــيــــة احـــالـــة بــــعض من
اجملـــســرات الى االســـتــثـــمــار)
وذكـر الربـيـعي ان (األمـ شكل
جلــنــة إلعــادة عــمل مــجــســرات
الــعـبــور واعـادت اكــثـر من 12
مـجـسـراً لـلـمـشـاة خالل الـشـهـر

اضي). ا
مـــــبــــيــــنـــــاً ان (هــــنــــاك دراســــة
سـيـشــرف عـلـيـهــا األمـ الـعـام
جملـلـس الـوزراء حـمـيـد الـغـزي
الـتي تـقــتـضي بـوصــول نـسـبـة
إجنــاز اجملــســـرات خالل فــتــرة
90 يـومــاً بـنـسـبـة  60 الى 80

ائة).  با
واكد ان (اجنـازهـا يتـوقف على
الي الذي يعتمد التخصيص ا
عـلى األقــالـيم و اجلــبـايــة الـتي
جتنـيهـا األمانة وتـخصـيصات

وازنة االستثمارية). ا

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ

اكــدت مالحـــظــيـــة الـــتــســـجــيل
الـعـقــاري في قـضـاء احلــويـجـة
الــتـابع حملــافـظــة صالح الـدين
الـبـدء بـتـسـجـيل قـطع األراضي
ضــمـن مــبــادرة داري لـــلــســكن
الــتي اطــلــقــهــا رئــيس الــوزراء
مـــصــطـــفى الـــكـــاظــمي فـــيـــمــا
اشارت الى تسجيل 125 قطعة
ـــــــبـــــــادة خالل ارض ضـــــــمـن ا

 . يوم
الحـظـيـة  نـصـيـر وقــال مـديـر ا
مـــريــبي فـي تــصـــريح تــابـــعــته
(الـــــزمــــان) امـس ان (الــــدائــــرة
بـــاشـــرت مـــنـــذ بـــدء األســـبـــوع
احلالي تسـجيل قطع األراضي

بادرة). ضمن ا
واشــار الـى ان (الــدائـرة تــعــمل
عــــــلى تــــــبـــــســــــيط اإلجـــــراءات
للمواطـن للتـخفيف عن كاهل
واطن في حتمل معاناة النقل ا
والـسـفـر من الـقـضـاء إلى مـركز

دينة).  ا
 «d −  d¹uDð

فــــيــــمـــــا وجه رئـــــيس الــــوزراء
مصـطفى الكـاظمي امـ بغداد
عمار موسى كاظم بالعمل على
انــشـــاء وتـــطـــويــر مـــجـــســرات
ـــــــشــــــاة فـي الــــــعـــــــاصــــــمــــــة ا

واحملافظات. 
وقــال مــديــر الـعـالقـات واإلعالم
في األمــانــة مــحــمــد الــربــيــعي
خالل تـصريح تـابـعته (الـزمان)
امس ان (بــغــداد حتــتــاج اكــثـر
من  150مجـسراً لـلمـشاة خالل

قبلة). دة ا ا
مـــؤكـــداً ان (تـــكـــلـــفـــة اجملـــســر
الــواحــد نــحـو الـ 200 مــلــيـون
دينار). واضاف ان ( 24 جسراً

مصطفى الكاظمي
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يرجى ارسـال من تخـولـونه الى مصـرف الرشـيد /
فــرع الــكــرخ ٢٣  لـغــرض الــتـبــاحث  بــخــصـوص
حـسـاباتـكم خالل ٣٠ يوم مـن تاريخ نـشر االعالن 
لـكون احلـسابات لـم يتم حتريـكهـا منـذ اكثـــــر مـن
٧ ســـنــــوات  وبــــخالفه ســــيــــتم حتــــويل مــــبـــالغ

حساباتكم الى خزينة الدولة ..
١- اجلـمــعــيــة الـتــعــاونـيــة االســتـهالكــيــة لـوزارة

الثقافـة .
٢- جمعية الطب النووي .

bOýd « ·dB
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ÊöŽ≈
زايـدة العلنيـة لتأجيـر(مرفق أستنـساخ ) داخل كلية تعـلن كلية الـطب العام عن تمـديد أجراء ا
صـادف (٢٠٢٢/٨/٢٤) الـساعـة العـاشـرة صبـاحـا" في كلـيـة الطب الطب الـعـام يوم األربـعـاء ا
ـعـدل فـعـلى الـراغـبـ الـعـام وفق قـانـون بـيع وأيـجـار أمـوال الــدولـة رقم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ ا
زايـدة مـراجـعـة شـعـبـة الـقـانونـيـة في كـلـيـة الـطب الـعـام السـتالم نـسـخة من بـاالشـتـراك في ا
بـلغ قدره (٢٥٠٠٠) خـمسـة وعشـرون ألف دينـار فقط غـير قـابل للـرد يتم الشـروط لقـاء وصل 
ائة دفعهـا في شعبة احلـسابات كـلية الطب الـعام وأيداع التـأمينات الـبالغة ٢٠ % عـشرين با

زايدة أجور النشر واالعالن . قدرة ويتحمل من ترسو عليه ا من القيمة ا
—U−¹_« WM'

ÊöŽ≈ …œUŽ« ØÂ
مناقصة محلية

عمل محوالت التوزيع  ١٠٨ / م / د ي أ / ٢٠٢٢ جتهيز عدد (١) منظومة (جهاز فلترة الزيت + مضخات دفع الزيت) حديثة ومتطورة 
واصفات الفنية وقائمة جدول التسليم. ذكورة في ا وحسب الشروط ا

(معلنة للمرة الثانية)                                         تاريخ الغلق (٢٠٢٢/٨/٢٢)
وجب ـؤهلـ و ذوي اخلبـرة لتـقد عـطاء اتـهم  ـعادن / شـركة ديـالى العـامة) بـدعـوة مقـدمي العـطاءات ا يـسر (وزارة الـصنـاعة وا

الوثائق القياسية اإللزامية وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما يأتي:
ؤهل والراغب في احلصول على مـعلومات إضافية االتصال (شركة ديالـى العامة) وعبر البريد االلكتروني ١- على مقدمي العطـاء ا

قدمي العطاءات مع مالحظة ما يلي :- (info@dialacompany.com) وكما موضحة بالتعليمات 
أ- الـكلـفة التـخميـنية لـلمنـاقصة هي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠) ديـنار عراقي (فـقط مائـتا ملـيون دينـار عراقي ال غيـرها) واصل خازن شـركة ديالى

العامة.
ه طـلوب. تقد ت. مقـدار مبلغ التـأمينـات األولية للـمناقصـة هو (٦٠٠٠٠٠٠) دينـار عراقي (فقط ستـة مليون ديـنار عراقي ال غـيرها) وا

مع العطاء.
ج. أن سعر بيع مستندات للمناقصة هو (١٠٠٠٠٠) ديـنار عراقي (فقط مائة ألف دينار عراقي ال غيرها) غير قابل للرد إال في حال إلغاء

قدمي العطاءات. ناقصة من قبل شركتنا حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض  ا
ـاذج العـطاء ) ويـجب أن يتم تـعبـئة الـنموذج ـوجود فـي القسـم الرابع (  ـوذج صيـغة الـعطاء ا هـ. عـلى مقـدم العـطاء أن يـستـخدم 

طلوبة . علومات ا بالكامل دون أي تغيير في شكله ولن تقبل أي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات با
> ان شركتنا غير ملزمة بقبول أوطا العطاءات سعراً.

طلوبة : ( كما مبينة في وثائق العطاء ). متطلبات التأهيل ا
٣- يـتم تسليم العـطاءات إلى العنوان األتي (شركـة ديالى العامة / طـريق بغداد بعقـوبة اجلديد - قرب تقـاطع القدس ) وان آخر موعد
ـتآخرة سوف تـرفض وسيتم نـاقصة في ٢٠٢٢/٨/٢٢ وان الـعطاءات ا لـتسليـم العطاء سـيكون الـساعة الـثانيـة ظهرا من تـاريخ غلق ا
ثليهم الراغب باحلضور في العـنوان األتي (مقر شركتنا /  غرفة جلنة فتح العروض) فتح العطاءات بحضور مقـدمي العطاءات أو 
في الساعة التاسـعة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٨/٢٣ وفي حالة مصادفـة يوم الغلق عطلة رسمية يكـون اليوم التالي للدوام الرسمي هو آخر

موعد لتقد العطاء ويعتبر موعد الغلق ... مع التقدير
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غالـبا مـايتم الـفساد بـاسالـيب قانونـية يـترتب علـيهـا خسارة خـزينـة الدولة
ـبالغ عاليه جـدا وخصوصا في ابـرام عقود جتـارية للتـجهيز او لـلخدمات
صـلحة ـصلـحة الـعامـة وتضـر  يـتم فيـها وضع شـروط تعسـفيـة تضـر با
ة الفساد هـذه نتيجة تواطئ ـتعاقدة وعادة ترتـكب جر اجلـهة احلكومية ا
ـقـاول مــفـابل مـنـفـعـة مـادة او ـتــعـاقـد الـتـاجـر او ا ـسـؤول مع ا ـوظف ا ا
مـعـنـويـة او حتت تـاثـيــر ضـغـوطـات او تـهـديـدات او يـكـون وضع الـشـروط
سـوول القـانونـ فيوافق احلـزائية اجملـحفـة نتيـجة جـهل مدقع من قـبل ا
رئـيس الدائرة او الـوزير بـحسب الصالحـيات القـانونـية على تـلك الشروط

ال العام او نتيجة خلل في القانون او التعليمات.  ضرة با اجملحفة وا
ـصـلـحة الـعـامـة وثـبوت ـضر بـا وبـعد اكـتـشـاف هـذا النـوع من الـفـسـاد ا
سوول او الوزير عقـوبة بسيطة جدا ديـر او ا وظف او ا ة يعاقب ا احلـر
عن اهـمـال او جتــاوز صالحـيـات بــعـقـوبــة جـنـحــيـة حـدهــا االعـلى خـمس

سنوات .
œ«bGÐ WM¹eš

ـة جنـايـة عـقوبـهـا تصل الى او يـثبت وجـود الـقـصد اجلـرمي فـتـكون جـر
اليـ الدوالرات عن سـبع سنـوات. لكن قـد تكـون خسـارة خزيـنة الـدولة 
ـتـعاقـدين . وهذا ? فـالـعقـد صـحيح وفق مـبـدأ العـقد شـريـعة ا فـساد مـق

عنى اللفظي والسطحي لتطبيق القانون  ماينادي او يحتج به اصحاب ا
نطقي فيكون بتدخـل القضاء بتعديل الشرط احلزائي بناءا امـا التصرف ا
ـمثل الـقانـوني هذا من صـلحـة العـامة بـطلـب من االدعاء الـعام او ا عـلى ا
نـاحـيـة. ومن نـاحـيـة اخـرى مـهـمـة جـدا ونحـن نـنادي بـهـا وكـانت جـزء من
ـكافـحـة  جرائم ابـحاث كـتـبنـاهـا ومـنهـا مـولـفنـا (وسـائل الـقانـون الـدولي 
الـفـسـاد ).. وهي تـطـبـيق مـبـدا مابـنـي علـى باطـل فـهو بـاطل ومـابـني عـلى
فـسـاد اجلزء يـفـسـد الـكل. ونـقصـد هـنـا ان من الـعـدالة ان يـقـرر الـقـضاء

ة فساد ابتداء.   بني على جر فسخ او ابطال العقد ا
ـوضـوع قـد تـمت مــعـاجلـته بـعـد نـقـاشــات طـويـلـة ومـهـمـة في نص وهـذا ا
ـكـافـحـة الـفـسـاد لـعام 2003 والـتي ( ـتـحـدة  خـاص في اتـفـاقـيـة اال ا
تـقضي بـالـزام الـدول ان تعـمل وفق قـانونـهـا الـداخلي عـلى ابـطال الـعـقود
ـبـنيـة عـلى الـفـساد كـجـزاء قـانونـي على جـرائم الـفـسـاد التي احلـكومـيـة ا

ال العام. ) تصر با
ـكـافـحـة ـتــحـدة  وحـيث ان الـعـراق قــد انـظم رسـمـيـاً الى اتــفـاقـيـة اال ا
الـفـسـاد مـنـذ عام 2007 فـهـذا االمـر يحـتم اصـدار تـشـريع قـانـوني يـلزم
وزارات الـدولـة او بـعــطـيـهـا احلق مـن خالل الـقـضـاء بــابـطـال اي عـقـد او
ة امـتـيـاز او شـرط مـجـــــحف ثـبت ان اسـاس ابـرامه كـان بـنـاء عـلى جـر

فساد .
ال الـعام بالـنسـبة للـعقود وهـذا يعتـبر حل جـذري ومنطـقي للـحفاظ عـلى ا
ال ـبرمـة من جهـة وعـامل ردع مسـتقـبـلي على من يـتـطاول عـلى سرقـة ا ا
الـعام باسالـيب قانونيـة او استغالل ثغـرات قانونية او خـلل في القانون او
ـشـرع الـعـراقي لالسـراع في اصـدار نـقص فـيه. وهـنـا نــوجه دعـوة الى ا
ــال الـعـام.من خالل مــنح حق الـطـعن ـهم حــفـاظـا عـلى ا هـذا الـتــشـريع ا
لـلوزارات واالدعاء الـعام وهـيئة الـنزاهـة بطلب فـسخ العـقود او ابطـالها او
ـال العـام ويكـون ذلك باثر ـنع هدر ا الـغاء امتـياز مـع مـبني عـلى فساد 

ستقبلية.  رجعي على العقود التي مازالت مستمرة التنفيذ والعقود ا
{ خبير قانوني
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عادن (الـشركة العامة لـصناعة االسمـدة اجلنوبية) دعــــــــوة ١- يسر وزارة الصـناعة وا
ؤهـلـ وذوي اخلـبرة واالخـتـصاص لـتـقد عـطـاءاتهم لـلـعمل مـقـــــــــــدمي العـطـاءات ا

.( ناوب نتسب للدوام الصباحي وا اخلاص ب (نقل ا
وعلى مـقـدمي العـطاء الـراغبـ بـاحلصـول على مـعلـومات اضـافـية االتـصال عـلى هاتف
ـرقم (٠٧٧٠٣١٧٢٢٨٤) (اثنـاء الدوام الـرسمي من الـساعـة الثـامنـة صبـاحاً الى الشـركة ا
الـسـاعـة الـواحـدة بـعـد الـظـهـر حـسب تـوقـيت مـديـنـة الـبـصـرة احملـلي ) وكـمـا مـوضـحـة

قدمي العطاءات .  بالتعليمات 
طلوبة :- ٢- متطلبات التأهيل ا

(-) اخلـبرة والـقـدرة الـفـنيـة:- عـلى مـقـدم الـعطـاء ان يـقـدم دلـيالً مـوثقـاً بـأن لـديه أعـمال
اثلة .

٣- بـإمـكان مـقـدمي العـطـاء شراء وثـائق الـعطـاء بـعد تـقد طـلب حتـريري الـى العـنوان
احملدد ورقـة بـيـانات الـعـطـاء وبعـد دفع قـيـمة الـبـيع لـلوثـائق (غـيـر قابـلـة لـلرد) الـبـالـغة
ـنـاقـصة مـع العـطـاء الـتـجاري (٢٠٠٫٠٠٠) مـائـتـان الف ديـنـار فقط ويـرفق وصل شـراء ا

التخميني.
بلغ التخميني للمناقصة (١٩٥٫٧٥٠٫٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون وسبعمائة ٤-ا

وخمسون الف دينار عراقي شهريا.
٥- تـقد تأميـنات اولية بـقيمة (١٫٩٥٧٫٥٠٠) ملـيون وتسعـمائة وسبـعة وخمسون الف
دة وخـمسمـائة دينـار عراقي على شـكل خطـاب ضمان او صك مـصدق أو سفـتجة نـافذة 
ـركزي (٦٠) يومـا من تـاريخ نـفاذ الـعطـاء عن طـريق مصـرف عـراقي معـتـمد لـدى الـبنك ا
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العراقي. 
٦- تـقدم عطاء فـني و عطاء جتاري ومسـتمسكـات بثالث ظروف منفـصلة ومغـلقة وتكون
قدمة نـاقصة واسم الشـركة ا الـظروف مختـومة بختم الشـركة ومثبت عـليها اسم ورقم ا

للعطاء وتاريخ الغلق وترسل بيد مخول رسمي .
ناقصة اجور نشر االعالن .  ٧- يتحمل من ترسو عليه ا

٨- يـتم تـسـلـيم العـطـاءات الى الـعـنـوان التـالي (مـقـر الـشركـة الـعـامـة لصـنـاعـة االسـمدة
اجلـنـوبـيـة / قـسم االعالم والـعالقـات الـعـامـة -  شـعـبـة الـعالقـات) لـغـايـة نـهـايـة الـدوام
صـادف ٢٠٢٢/٨/١٧ وفي حـالـة مـصـادفـة يـوم الـغـلق عـطـلة الـرسـمي لـيـوم (االربـعـاء) ا

رسمية يكون الغلق في اليوم الذي يليه.
تـاخرة سوف تـرفض وسيتم ٩- التـقد بالـبريد االلـكتروني (غـير مسـموح) العـطاءات ا
ثليهم الراغب باحلضور في مقر الشركة فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 

في يوم (اخلميس) ٢٠٢٢/٨/١٨.
ـشار الـيهـا انفـا هي (مقـر الشـركـة العـامة لـصنـاعة االسـمدة اجلـنوبـية ١٠ - الـعنـاوين ا
ـكـنـكم االطالع عـلى موقع ـعـلومـات  ـزيـد من التـفـاصـيل وا الـبـصـرة - خـور الزبـيـر) و

الشركة االلكتروني  
Email: scf@scf.gov.iq      scf_trad@scf.gov.iq او www.scf.gov.iq 
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كــان يـومــا ال يـشــبـهـه يـوم .... يــوم رقص واحـتــفل به كل الــعــراقـيــ حـتى
ـاء هـو الوسـيـلة األكـثـر تعـبـيرا عن هـذا الـفرح الـغـامر الصـبـاح وكان رش ا
الكـبير الذي أوقف نزيف دم عراقي طاهر وأرواح شجاعة لشهداء أبرار دام
ـر يـوم واحــد فـيه دون دم ودون ثــمـان ســنـوات سـجــاال ومـســتـمــرة دو أن 
شهـادة ألبطـال العـز والشمـوخ والشـجاعـة والوطـنيـة العـراقيـة من أكبـر قائد
ألصغـر جندي كان يـقطع إجازته ليلـتحق بوحدته حـ يسمع بيـانا يعلن بأن
قاطـع عملياته او وحدته قد تعرض الى هجوم إيراني عدواني جديد ... نزف
اجلـيش اإليراني خالل سـنـوات احلرب الـثمـان عـشرات بل مـئات اآلالف من
ـمـتـدة عـلى اكـثر من األرواح والقـتـلى واجلـرحى في كل قـواطع الـعـمـلـيات ا
ـشـتـركـة مع الـعــراق ... مـعـتـمـدين فـقط عـلى  1250كـم هي طـول احلـدود ا
وجـات البشريـة الكبيرة الـتي كانوا يزجـونها قطـعانا قطـعانا في كل هجوم ا
يـخـطــطـون له ... يـقــابـلـهم فـي اجلـانب الـعــراقي قـادة عـســكـريـون مــهـنـيـون
يخـططون المتصاص هذه احلشود التي حتاول اختراق احلدود العراقية من
خالل أي نقـطة رخـوة يـجدونـها بـ الـقطـعات الـعراقـيـة وبخـاصة بـ حدود
مسـؤولية أي فيـلق وفيلق عـراقي ... ثمان سنـوات استنـفذ فيهـا الطرفان كل
قـدراتـهم الـعسـكـريـة واالقتـصـادية والـبـشـرية ... هم يـريـدون الـسيـطـرة على
العـراق وحكمه حكـما مباشـرا رافع شعـار أن طريق حترير فـلسط يجب
ــر عـبـر بـغـداد وكـربالء ... ونـحن نــرفع شـعـار حـمـايـة الـعـراق وارضه ان 
وعرضه ومـقدساته من أي غزو أجنبي يريد بنا الشر ... ثمان سنوات كثيرا
ما طـلب فيهـا العراق وقـف اطالق النار وخـاصة في األشهـر احلرم واألعياد
ؤتـمر االسالمـي ومجـموعة هـمة ووافق عـلى وساطـة ا نـاسبـات الديـنيـة ا وا
ـتحـدة من اجل اجلـلوس الى عدم االنـحـياز وجـامـعة الـدول العـربـية واأل ا
ـشــاكل بــ الـطــرفــ سـلــمـيــا ... لــكن كل هـذه ــفـاوضــات وحل ا طـاولــة ا

تعنت لها جميعا ... احملاوالت باءت بالفشل بسبب رفض النظام اليراني ا
بل كانـو يركزون هجـماتهم على العـراق في االشهر احلرم واالعيـاد متوقع

بـأن جـيـش الـعـراق سـيــغـفل قـلــيال اثـنـائـهــا وتـضـعف مــقـاومـتـهم .... 252
مذكـرة وطلب وبرقية عراقية قدمها العراق لوقف اطالق النار لم تقبل القيادة
ـرات قـرارا بوقف اطالق االيـرانيـة بـها ... الى ان اعـلن الـعـراق في احدى ا
ـثل ولكن لألسف ... بل النـار من جـانبه فـقط عـسى ان يقـابـله االيرانـيون بـا
في ذلك الــيـوم كـثف االيـرانــيـون من قـصـفــهم الـعـنـيف عــلى كل احملـافـظـات
واضع القتالية العراقية فكان البد القريبة من حدودنا مع ايران وعلى كافة ا
ـواقف والـصـور واألحـداث تـمـر عـلى من الـرد وبـأقـسى رد ... الـكـثـيـر من ا
اخلـاطر اآلن ونـحن نـسـتـذكر يـوم الـثـامن من آب عام 1988 الـذي كـان فيه
الـتـتـويج األخـير لـلـحق عـلى البـاطل ولـلـشـجاعـة ضـد الـعدوانـيـة ولألمـة ضد
أعدائـهـا فـكـان سـفراً يـفـخـر به كل عـراقي وطـني أصـيل ومـا يـزال كذلك ...
رغم الــتـعـتـيم اإلعالمي الـكـبـيـر عـنه الــيـوم في كل وسـائل اإلعالم مـعـتـقـدين
حـوا من تاريخ العـراق صفحـات مشرقـات من نصر بأنـهم يستـطيـعون أن 

وعز وبهاء .
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ســــــنــــــوات
عـــــديـــــــدة
فــــــــــــــــــــي
ــالعــب ا
وإذا

واصـــــلت
الــــتـــعـــلم
وعــــمـــلت
بــــــــجـــــــد
وســعــيت
إلــــــــــــــــــــى
الــــتــــطـــور
ســــيـــــكــــون
ــــــــــــــــوسـم ا

جيدا".
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عــــشـــر 39 نــــقــــطـــة مـن الــــفـــوز 9
مـــواجــــهــــات والـــتــــعـــادل في 12و

خسارة  17 وسجل 32وعليه41.
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ومــؤكــد تــســعى ادارة الــفــريق إلى
ـداواة اجلراح ومن جبـر الكـسور و
ثم جتهيز وحتضيرالفريق الى لقاء

ــــــوسـم  امال فـي جتـــــاوز ا
ـمـتـاز الـتي ذهـبت كـبـوة ا
الن الـدفـاع لـم يـكن صـلـدا
ومـــنـــتـــبـــهــــا ولم يـــغـــلق
الثـغـرات التي مـنهـا هزت
شبـاكهم  في الـوقت البديل
في مــــشـــهــــد حـــزين يــــبـــقى
يتوارى امام االدارة والالعب

خسـر الفـريق من الزوراء والـشرطة
والــــكـــرخ ونــــوروز والــــديـــوانــــيـــة
وتــراجع كــثــيـــرا قــبل الــدخــول في
وسم منـطقـة الهـبوط حـتى نهـاية ا
ولم يـــشـــعـــر الـــفـــريـق إدارته بـــانه
ــهــمــة الــتي الــقــادر عــلى جتــاوز ا
تـأثـرت في تـلك الـنـتـائج وهـو الـذي
ــســتــوى في بــعض لم يــصـل الى ا
ـتـنـاول ـبـاريــات الـتي كـانت في ا ا
ـقبـولة الذي رغم إمكـانات الـفريق ا
خــــضـع الى افـــــكــــارعــــدةمــــدربــــ
جــمـيــعـهـم فـشــلـوا في انــقـاذه  ولم
يتحسن مسـتواه وواجه العديد من
ـــشــاكـل الــتي اخـــذته لـــلـــنــهـــايــة ا
ـوقع الـثامن احملـزنة مـسـتقـرا في ا

الـزوراء بــدون اهـداف في الـدور15
ثم خسر مباشرة في الدوري التالي
من الشرطـة بهدف لـثالثة ولعب في
الــدور االخــيـر مع الــطـلــبـة وخــسـر
بـهـدف يـعـني لـعب ثالث مـواجـهات
مـن اخــر خـــمس جـــوالت مع ثـالثــة
فـرق جـماهـيـرية  مـا تـسـبب بتـعـثر
خــــطــــواته في األمــــتــــار األخــــيـــرة
والـسـيـر نحـو طـريق الـهـاويـة وهو
مـا حـصل رغـم أن احلل كـان مـبـكـرا
بـيـد االعــبـ  وتـفـادي الـذي حـصل
خالل دقــــيـــقـــة  وكـــان عــــلـــيـــهم ان
يـصمـدوا  لكـنهـم اصطـدموا بـنفس
ــرحـــلــة الـــثــانـــيــة ـــشــكـــلــة فـي ا ا
وتضـاعف النـتائـج السـلبـية عـندما

اســـتــرخـــاء قـــبل خـــســـارة جــمـــيع
الــفـوائـد الـتي يـتـمــتع بـهـمـا الـيـوم
الــصـنـاعـة والـديــوانـيـة فـيـمـا الزال
مــصـيـر االمــانـة مـجــهـوال وال يـبـدو
ـوسم االخــيـر الـفـريق االمـانــة في ا
الذي كان عليه هو ذاته لفترة قريبة
واسم االخير بعد الذي حصل في ا
وحصـرا في الـسابع والـعـشرين من
حـزيـران عـنـدمـا فـقـد حـظوظـه وهو
يـــلـــعب الـــلـــقــاء احلـــاسـم  ويــعـــلم
الـتـشـكـيـل ان بـغـيـر نـتــيـجـة الـفـوز
يـعــني الـقــضــاء عـلى امــال الـبــقـاء
ـشـاركة الـذي ضـاع بـلـحـظة هـدف ا
وحـيــنــهـا كــان بــوســعه ان يــحـسم
ــصــلــحــته قــبل ان تــنــقـلب االمـور 
ضــده بـعـدمـا عـانى الــفـريق قـبـلـهـا
مــبـاشــرة وخــســر الــشيء الــكــثــيـر
عــنــدمــا اهــتــزت شــبــاكــة في لــقــاء
الديـوانـية بـضـربة جـزاء في الوقت
الـقــاتل ومـؤكــد ان ادارة الـفـريق لم
تكن راضيـة عن هذا االمر الذي دفع
االمـور لــلـمـجــهـول ومن يـدري مـاذا
سيحصل والسؤال هل يقدر الفريق
ــقــبل ان يـتــجــاوز  لــقــاء احلــسم ا
ـطـلـوب ? لـكن قـد تـتفـاقم بـالـشـكل ا
االمور ويـخرج خـالي الوفاض ومن
كل شـيء في مــهــمـة اخــرى اصــعب
واخــطـر وغـايــة في الـصــعـوبـة ولم
تـكـن سـهـلـة وهــو من زج نـفـسه في
وقف الشـائك الذي قد ال يقدر هذا ا
ان يــتـداركـه امــام االمــال الــكــبــيـرة
لـــلــنـــاصــريـــة ولــدهـــوك والــرغـــبــة

الشديدة في العودة للممتاز .
W½U ô« W —UA

شاركة االمانة االخيرة احد ونعود 
الفرق الـذي يتمتع بـبحبوحـة مالية
ومــلـعـب مـقــبـول لــكن كـرة الــقـدم ال
تـعـرف كــبـيــر أو صـغــيـر واألمــثـلـة
ـتوازن كـثيـرة وظهـرالـفريق بـغـير ا
فـي مــــبــــاريــــاتـه وقــــبــــلــــهــــا واجه
رهق في ـبـاريـات ا مـشـكلـةجـدول ا
جـــوالت مــــتـــتـــالـــيـــة وقـــريـــبـــة من
بــــعـــضـــهــــافي مـــواجــــهـــة الـــفـــرق
اجلــمــاهــيــريــة عــنــدمــا تــعــادل مع
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اقام جنم كرة القدم ورئيس احتاد الكرة السابق حس سعيد موكب عزاء خلدمة زوار
اإلمام احلس في ذكرى الشهاده يوم العاشر من محرم احلرام.

وتنـاقلت مـواقع التـواصل االجـتمـاعي العـديد من الـلقـطـات تتـضمن قـيام عـائلـة الكـاب
حـسـ سـعـيـد تـقـد مـوائـد الـطـعـام لـلـزوار اثـنـاء تـأديـتـهم مـراسم الـزيـارة في ذكـرى

استشهاد االمام احلس عليه السالم.
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أن أســتــعـد لــلـعـب وكـنت أرى في
ذلك حتـديــا جــيـدا كــوني ســألـعب
تـلئـة باجلـماهـير أمـام مدرجـات 
وضــد لــيـــفــربــول في أول مــبــاراة

للمدرب اجلديد".
وأردف "أعـتـقـد أنـني لـعـبت بـشـكل
ـا تــعـلــمـته ومـا جـيــد والـتــزمت 
ـيـة".وزاد اعـتـدت فـعـله في األكـاد
"ال أعـلم بــعـد هل سـأخـرج لإلعـارة
أم سأبقى في النادي; في احلالت
ســأسـتــفــيـد كــثـيــرا".وأ "أتــطـلع
للـتعـلم وحتقيق أكـبر اسـتفادة من
التواجد والتدرب مع الفريق األول

واللعب مع الفريق الرديف. 
ال أزال العــــبــــا شــــابــــا وأمـــــــامي

الـقـيـادة الزلت أواجه حتـديـاتـها
لـــــذا ال أشـــــعـــــر حـــــقـــــا أن عـــــلي

االســتــسالم في
وقت قريب".
وبشأن قرار
ـــــــــــانـي األ
سيـباسـتيا
ن فـــيـــتـــيل
بطل العالم
 4مـرات من
تعلق قبل ا
بــــــاعــــــتـــــزال
فورموال  1في
وسم نهاية ا
قـــــال: "هــــذا ال
يـجعـلـني أفـكر
بـــــــــــــــشــــــــــــــأن

مستقبلي".
: "لــــــكـــــــنه وأ
يذكـرني بـأنني
فــي هــــــــــــــــــذه
ــرحــلـة من ا
مـــســـيــرتي
حـــــــيث أن

األشــخـاص الــذين ظــهــرت مــعـهم
وتــسـابــقت مـعــهم لـفــتـرة طــويـلـة

للغاية سيبدأون في التوقف".
WIÐUÝ  UŽ«d

ومن جـهة اخـرى أشـاد األسـترالي
مـارك ويــبــر بـزمــيــله الــسـابق في
ســـبـــاقـــات ســـيـــارات فـــورمــوال 1
اني سـيبسـتيان فـيتيل بـعدما األ
قــرر األخـــيــر اعـــتـــزال الــريـــاضــة
ــــوسم اجلـــاري رغم بــــنـــهـــايـــة ا
الـصـراعـات الـسـابـقـة التـي حدثت
بـينـهـما عـندمـا كـانا في فـريق ريد

بول. 
وقــال ويــبــر (45 عــامــا) لــلــمــوقع
الـــرســـمي لـــفـــورمـــوال 1 إن بـــطل
الـــعـــالم 4 مـــرات ســـابـــقــا حـــظى
ــكن ــســيــرة مــذهــلــة وكــان ال 
ــســاس بـه ألعـوام وحتــديــدا في ا
الـــــــفــــــتــــــرة من 2010 إلى 2013
عـنــدمـا فــاز بـألــقـابه والــتي تـوج
فـيـتـيـل في بـعـضـهــا عـلى حـسـاب

ويبر.
وزاد: "بـــالــــطــــبع تــــكــــون األمـــور
مـتـوترة عـندمـا تـتصـارعـان للـفوز
ـقــدمـة بــالـبــطـوالت وأنــتـمــا في ا
سويا دائما ما يكون هناك القليل
من التوتر- من السهل أن تصبحا
زمالء في الـفريـق عنـدما تـتـقاتالن

على حصد النقاط".
وأضاف: "لكن بصراحة البطوالت
واالنـتــصـارات تــعـد حتــديـا أكــبـر
بـعض الـشيء والـتي يـتم اإلعالن
عــنــهــا بــوضــوح في الــكــثــيــر من
الــســيــنــاريــوهــات اخملــتــلــفــة في

الرياضة. 
لـم نـــــــــكـن وحــــــــدنـــــــــا فـي هــــــــذا
الـصـدد".وكـان الـثــنـائي اصـطـدمـا
في حادث شهيـر في تركيا في عام
2010 وبــــعـــدهـــا بـــثالثـــة أعـــوام
جتــاهـل فـــيــتـــيـل أوامــر الـــفـــريق
لــــيـــســــرق الـــفــــوز من ويــــبـــر في

ماليزيا.
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إســـتـــقــبل األمـــ الـــعــام لـــلــجـــنــة
ـبيـة الوطـنيـة العـراقيـة السـيد األو
هـيثم عـبـد احلمـيـد عصـر في مـطار
الكـم الـــعـــراقي بـــغـــداد الــــدولي ا
ـاجـدي بطل الـشـاب يوسف نـعـيم ا
يدالـية الذهـبية في العرب حـامل ا
الكمة بوزن بطولة شباب العرب با
71 كغم والـتي أختتـمت مؤخراً في

صرية القاهرة. العاصمة ا
وقـال عـبد احلـمـيد خـالل إستـقـباله
ــاجــدي ان مــا حتــقق في بــطــولـة ا
الكمة محط فخر العرب األخيرة بـا
واعـتــزاز ومن جـانــبـهـا فــالـلــجـنـة
ـضي في ما ـبيـة عـازمة عـلى ا األو
 التخطيط له وتذليل كل الصعاب
الــتي تــواجه جــمــيع الــريــاضــيــ
ــشـــاركــات والـــريــاضـــيــات خـالل ا

اخلارجية.
واضـــاف عـــبـــداحلـــمـــيـــد قـــائالً ان
ــبــيـة تــســعى لـوضع الـلــجــنـة االو
ـسار الصحيح رياضة العراق في ا
واالرتـــقــاء بــهـــا الى األفــضل خالل
قـبلـة.من جانـبه أكد نائب رحـلة ا ا
رئــيس االحتـاد الـعـراقي لــلـمالكـمـة
عـلي عبـد الـزهرة ان الـبـطل يوسف
ــاجــدي صـــنع بــقــبـــضــتــيه أروع ا
مـالحم الـبــطـولـة عــنـدمـا تــمـكن من
إقـصـاء منـافـسـيه الـذين يـعدون من
أفـضل الالعـبـ الـذين شـاركـوا في
ـركز األول هو بطـولة الـعرب وإن ا
اجدي إستـحقـاق طبـيعي لـبطـلنـا ا
الـذي نـتـأمل مـنه ومن بـقـيـة زمالئه
الــــــعــــــديــــــد من األوســــــمــــــة خالل
ــقـبــلـة عــلى مـخــتـلف ـشــاركـات ا ا
الــصـعـد الـعـربــيـة والـقـاريـة وحـتى

ية. العا
W bI²  ‰Ëœ

وأشـــار أيــضــا الـى ان عــمل احتــاد
قبلة يهدف الى رحلة ا اللعبة في ا
ـستويـات ليـتسنى االرتقـاء ألعلى ا
تقدمة صـاف الدول ا لنا الوصول 
بـالـلـعـبـة.وخـتم عـبـدالـزهـرة حديـثه
ـسـتقـبـلـية قـائالً ان خـطة االحتـاد ا
ـواهب تـنــصب عــلى االهــتــمــام بــا
الـــشـــابــة واخلـــامـــات الــصـــغـــيــرة
ـتـمــيـزة الـتي تــعج بـهـا أنــديـتـنـا ا
احملــلـيـة الخـتـيـار األفــضل لـتـمـثـيل
مـنـتـخـبـاتـنــا الـوطـنـيـة في احملـافل
ـقـبـلـة.ومن جـانبـه قال اخلـارجـيـة ا

بية اجدي من قبل االو dJð.∫ جانب من تكر ا
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الــتــوالي. وفــاز هــامــيــلــتـون (37
عاما) بلقب بطولة العالم  6 مرات
في  7أعــــوام بـــــ عــــامي 2014
و 2020 بـعد أن تـوج بـلـقبه األول
في Æ2008ومدد البريطاني لويس
هـامــيـلـتــون عـقـده مع مــرسـيـدس
اضي لـيـبقى لـعامـ في الـعـام ا
مع فــريــقـه احلــالي حــتى نــهــايــة
قـبل.ويسـعى هامـيلـتون ـوسم ا ا
لـلتـتويج بـلقـبه الثـامن في بطـولة
العالم وكسر الـرقم القياسي الذي
يــقــتـســمه حــالــيــا مع األســطـورة
اني مايكل شوماخر برصيد 7 األ

ألقاب لكل منهما.
وقال البريطانـي لويس هاميلتون
: جمللة "فانيتـي فير" اليوم االثن

"ســأكــون كــاذبــا
إذا قــــــــــــــلـت
أنـــــــــنـي لم
أفكر بشأن

التمديد".
وزاد:

"مازلت في
ــــهــــمـــة ا
الزلـــــــــــــــت
أحـــــــــــــــــــب
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يـدين فـريـقـا الـصـنـاعـة والـديـوانـية
ــمــتــاز الى بــالــبــقــاء في الــدوري ا
العـب الــطـلــبــة ســيف جــاسـم الـذي
اصبح شـريكا لـهمـا دون ان يدريان
وهم يـحــتــفـلــون في تــلك الــلـحــظـة
بــفـضل هــدفه احلـاسم الــذي هـز به
شــبــاك االمــانــة الـى مــا قــبل ثــوان
مــعــدودات د 93عـــلى نــهـــايــة وقت
ـباراة األخـيـرة مع الطالب عـنـدما ا
كان االمـانـة متـقدمـا بهـدف لـواحد
وفي طـريـقه لـلفـوز ولـلـبـقـاء قبل ان
ـــذكـــور قــلـــوبــهم يـــنــهك الـــهــدف ا
ويـدمرهـا جـمـيعـا وحتـتـراق صورة

. الفريق برمشة ع
rÝô« ‰Ë«bð

ـــذكــور ومـــؤكـــد ســيـــبـــقى االسـم ا
يـــتـــداول بـــ عــشـــاق الـــفـــريـــقــ
ـدة طـويـلـة ـذكـوريـن بـاهـتـمـام و  ا
لـكنه يـبقى غـيـر محـبوب ومـرفوض
اطالقــــا عــــنــــد اهل االمــــانـــةواوالد
العاصمة الذين كان عليهم انهاء ما
تـبـقى من وقت الـلـقـاء بـحـذر شـديد
لــكــونـه أمــرا هــامــا ان يـــحــســمــوا
ـصلـحـتهـم قبل الـسـقوط الـنـتيـجـة 
بــفخ الـــتــعـــادل و تــلــقي الـــضــربــة
الـــقـــاضـــيـــةو اخلـــروج من الـــبـــاب
الـضــيق ويـقف الـيــوم عـنـد مـفـتـرق
ا هـو  عالـقا بـ ان يلعب طرق طـا
ــــمــــتـــازة في الــــدرجــــة االولى أو ا
ويـبقى االمـرمـرهـون بجـهـود العبي
الــفــريق عـنــد خــوض لـقــاء احلـسم
والــفـــصـل في الـــتــاسـع من ايـــلــول
ـواجــهــة الـفــائـز من لــقـاء ـقــبل  ا
الـــنـــاصـــريـــة ودهـــوك في االول من
أيــلــول ويــاتي ذلـك بــعــد الــتــفــاتــة
ـــنـح الـــثالثـي  االمـــانـــة االحتـــاد 
والـــنـــاصـــريـــة ودهـــوك الـــفـــرصـــة
األخـــيــرة  والــصــراع الــنــاري عــلى
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وكــان أمـرا هـامــا ان يـنــهي االمـانـة
ـصـلـحـتـهم  وان مـواجـهـة الـطالب 
نافذ من دون يقوموا بغـلق جميع ا
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ـــا لم يــــتـــجـــاوز عــــمـــر الالعب ر
الــعــراقي زيــدان إقــبـال  19 عــامـا
ـهارته لـكنه خـطف األنـظار بـقوة 
وحتــــكــــمه الــــرائع فـي الـــكــــرة في
ناسبات القلـيلة التي شارك فيها ا
ـــانــــشـــســــتـــر مع الــــفـــريـق األول 
يــونـــايـــتـــد فـــضال عن تـــألـــقه في

ية الشياط احلمر. أكاد
كان إقبال قد ارتدى قميص الفريق
األول في يونـايتد لـلمرة األولى في
ديسمبر/ كانون األول 202  حينما
شارك كبديل في التعادل ضد ياجن
بــويــز الـســويــسـري (1-1) في دور
اجملــــمــــوعــــات من دوري أبــــطــــال

ــدرب رالف أوروبـــا حتت قــيــادة ا
راجنيك

.عـــــــلى الـــــــرغم مـن أن ظــــــهــــــوره
األوروبي كــــان الـــوحـــيـــد له عـــلى
الــصـعــيــدين احملــلي والــقـاري في
ـــــدرب ــــــاضي قــــــام ا ـــــوسـم ا ا
الــــهـــولـــنـــدي إريك تــــــــــ هـــاج
بــضــمه إلى قــائــمــة يــونــايـتــد في
اجلـولـة الــصـيـفـيــة اســــــــتـعـدادا
ـــوسم 2023-2022 حـــيث ظــــهـــر
ـســــــــتـوى الـعــراقي الــشـــــــاب 
ـبـاريات الـودية طـيب للـغـاية في ا
الـتي شـارك فـيهـا كـبـديل وعـددها
 5مــبـاريــات من أصل  6 خــاضــهـا
الــشــيـــاطــ احلــمــر في تـــايــلــنــد

وأســـــتـــــــــــرالــــــيـــــا والــــــنـــــرويج
ومانشستر.
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وقـال إقـبـال في تصـريـحـات نقـلـها
ـوقع الـرسـمي لـنادي مـانـشـسـتر ا
يـونـايـتـد اليـوم الـثالثـاء "اجلـميع
في مانشستر يونايتد يرحبون بك
ويـجـعـلـونك تـشـعـر بـاالرتـياح. إذا
أردت أن أذكـــر أســمـــاء بــعــيـــنــهــا
سيتع علي ذكر العديد منها ألن

اجلميع يعتنون بك هنا".
وتابع "الكل يحـرص على أن تكون
جزءا من العائلة".وواصل "فليتشر
ران الذي جاء ليـتحدث مـعي في ا
سبق مواجهة ليفربول وطلب مني

ـاجـدي انه في أ الـبـطـل يـوسف ا
ــنـــافـــســات اجلـــاهــزيـــة خلـــوض ا
ـقـبـلـة بـالشـكل الـقـاريـة والـدولـيـة ا
راكز ـنافـسة بـقوة عـلى ا األمثل وا
األولى ورفع علم العراق عـالياً فوق

منصات التتويج.
هـــــــذا ورافق األمــــــ الـــــــعــــــام في
ـاجـدي إسـتــقـبـال الـبـطل يـوسف ا
كـال من رئـيس إحتــاد الـلــعـبــة عـلي
تـكــلـيف ونــائـبه عــلي عـبــد الـزهـرة
ــكـتب االعـالمي لـلــجــنـة وعـضــوا ا
بـية نـعيم حـاجم وياسـر جمال األو
فضالً عن موظفي تشـريفات اللجنة
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يذكـر أن ثالثـة عشـر منـتخـباً عـربياً
شاركت في منافسـات بطولة العرب
هي الـــــعــــراق واجلـــــزائــــر واألردن
وســوريــا والــســعــوديــة واالمـارات
والـــبــحـــرين وفــلـــســطـــ وتــونس
ــغـرب والـيــمن وقـطـر ومــنـتـخب وا

ستضيف للبطولة. مصر ا
ــبــيــة وبــارك رئــيس الـــلــجــنــة األو
الوطنيـة العراقيـة رعد حمودي فوز
ـالكـمـة العب مـنــتـخب الــشـبــاب بـا
اجـدي بـذهبـية وزن يـوسف نعـيم ا
71 كـغم ضــمن مــنـافــســات بـطــولـة
الــــعـــرب اجلــــاريــــة أحـــداثــــهـــا في
جـمـهـوريـة مـصر الـعـربـيـة.حـمودي
ـسـتـوى الالفت أثـنى كــثـيـراً عـلى ا
الكم الـــشــاب الــذي ظـــهـــر عــلـــيه ا
ــاجـدي بـعـد ان تـمـكن من يـوسف ا
إقــصـاء مــنــافــسـيـه تـبــاعــاً وصـوالً
الحـراز الـوســام الـذهـبي في الـلـقـاء
الذي إنتـهى قبل قـليل أمام مـنافسه
اجلزائـري أحـمد غـريب بنـتيـجة -5
ـالكم الــــــشــــــاب كـــــان أقــــــصى Æ0ا
مــنــافـسه األردنـي مـحــمـد ســيـد في
دور الثمانية ثم تـفوق على منافسه
صري محمد أحمد سعيد في دور ا
نــصف الــنـهــائي ومن ثم تــمـكن من
الفوز على منـافسه اجلزائري أحمد
غــريب في الـلــقـاء الـنـهــائي لـيـتـوج
بالوسام الذهبي.يشار الى ان ثالثة
عـشـر منـتـخبـاً شـارك في منـافـسات
ــصـر وهي مـصـر بــطـولـة الـعـرب 
والـــــعــــراق وســــوريــــا واجلــــزائــــر
غرب واألردن وفـلسط وتونس وا
واإلمـارات والــسـعـوديـة والـبـحـرين

وقطر واليمن.
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قـال صـالح محـمـد اجلـزيري مـديـر عام
الـسيـاحة في دائـرة الثـقافـة والسـياحة
بــأبـوظــبي أن اسـتــضــافـة الــعـاصــمـة
اإلمــاراتـــيــة مـــبــاراتـــ من دوري كــرة
NBA الـســلـة األمــريـكي لــلـمـحــتـرفـ
يــســاهم في تــرســـيخ مــكــانــتــهــا عــلى
ــفــضــلــة ألبــرز خــريــطــة الــوجـــهــات ا
يـة.وأضاف الـفعـاليـات الريـاضيـة العـا
أن ذلك يــــثــــري األجـــــنــــدة احلــــافــــلــــة
ا نافـسات الريـاضية  بـالبطـوالت وا
في ذلك سـبـاق جائـزة االحتاد لـلطـيران
الـكـبرى لـلفـورموال 1 وبـطـولة أبـوظبي
متاز لـلجولف.وكـذلك الدوري الهنـدي ا
لـلكريـكيت وبطـولة العـالم للتـرايثلون
ونـزاالت الفنـون القـتاليـة اخملتلـطة "يو
ــيـة إف سي" وبــطــولــة مــبــادلــة الــعــا
لـلـتــنس.سـوقـال "اسـتــضـافـة مـبـاريـات
 NBAألول مـرة في اإلمـارات ومنـطـقة
ا ـية  اخلـليج يـؤكد حجم الـثقـة العا
تـمتلكه أبوظبي من موارد وبُنى حتتية
ومـنـشـآت مـتكـامـلـة".وأكـمل "كـمـا يـؤكد
قـدرتـهـا عـلى تــنـظـيم أكـبـر الـفـعـالـيـات
والــبــطـوالت الــريــاضــيــة والــتـرحــيب
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بـاجلــمـهـور والــزوار من جـمــيع أنـحـاء
الـعالم في أمان تـام". وواصل "أصبحت
الـدائرة من خالل مـبادرتـها الـترويـجية
(زوروا أبـوظـبي) الـوجـهـة الـسـيـاحـية
والـشـريك الـرســمي لـلـرابـطـة الـوطـنـيـة
لــكــرة الــســلــة األمــريـكــيــة فـي الــشـرق
األوسط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا وأوروبــا
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وأكـمل "أصبحت الرياضـة بصفة عامة
إحــدى مــحــفــزات الــنــمــو الــســيــاحي.
الـريـاضـات الـشـعـبـيـة مـثل كـرة الـسـلـة
حتـظى باهـتمام اجلـمهور حـول العالم
وتــــعــــتــــبـــر مــــحــــورا رئــــيــــســـيــــا في
االسـتـراتـيـجـيـات الـتـسـويـقـيـة".وأردف
زيد "يـأتي ذلك لدورهـا في استـقطـاب ا
ـسـتضـيـفة من الـزوار إلى الـوجـهات ا
ومـنحـهم فـرصة الـتعـرف عـلى ثقـافتـها
وجتـاربـهـا األصـيلـة".واعـتـبـر الـبـطـولة
مـنـصـة مـثـالـيـة لـتـسـلـيط الـضـوء عـلى
أفــضل مـا تــقـدمه أبــوظـبـي لـلــعـالم من
جتـارب سـيـاحـيـة وثـقـافـيـة وتـرفـيـهـيـة
ومـعـالم طـبـيـعـيـة.وأكـد أن تـنظـيم مـثل
هــــذه الـــفــــعـــالــــيـــات يـــحــــقق مـــردودا

اقـتـصـاديـا مـبـاشـرا عن طـريق تـنشـيط
احلـركـة الــسـيـاحـيـة وتــعـزيـز أنـشـطـة
فـنادق ومـنـتجـعات ومـنـشآت الـضيـافة
ـدن التـرفـيهـية في ومـراكز الـتـسوق وا

أبوظبي.
وعـن تــــوقـــــعــــاته بـــــشــــأن احلــــضــــور
ـشــاهــدة قـال اجلــمـاهــيــري ونــسب ا
اجلـزيـري "نتـوقع حـضـورا اسـتثـنـائـيا
ـبـاراتـ يـفـوق 10 آالف مــشـجع في ا

في االحتاد أرينا بجزيرة ياس".
تـابعة واسعة وتـابع "كما سيـحظيان 
من اجلـمـهـور في جـمـيع أنـحـاء الـعـالم
نصـات اإلعالمية اخملـتلفة عن طـريق ا
ألن كــرة الـــســـلـــة حتـــظى بـــشـــعـــبـــيــة
ـبـاراتـ كـبـيــرة".وأضـاف "سـيـتم بث ا
مــبـاشــرة في اإلمـارات وجــمـيع أنــحـاء
مـنطقـة الشرق األوسط وشـمال أفريـقيا
ـنح ــا  عـلـى الـعــديـد من الــقـنـوات 
اجلـــمـــهـــور فـي أكـــثـــر من 200 دولـــة
فـرصـة مـتـابــعـتـهـا".وأكـد عـلى حـضـور
األسـطــورة شـاكـيل أونــيل في أبـوظـبي
ـبـاراتـ بـاعـتـبـاره سـفـيرا حلـضـور ا
ـبــاريـات دوري كــرة الـسـلــة األمـريـكي
لـلمحترف أبوظبي 2022.وقال "أونيل

رتقبت خالل بارات ا أكـد حضوره ا
أكــتــوبــر/ تـشــرين األول فـي أبـوظــبي
ـشـاركـة في بـرامج تـطـويـر فـضال عـن ا
ــــواهب الـــــشــــابــــة والــــتـــــواصل مع ا
اجلـمهور".وأضاف "استـقطاب مباريات
وبـرامج الـرابطـة الوطـنـية لـكـرة السـلة
األمـريكـيـة إلى أبوظـبي يـشكل مـصدرا
إلـهــام وحتـفــيـز لـلــنـاشــئـ والــشـبـاب
ـارســة كـرة واجملــتـمع بــأكـمــله عــلى 
الـسـلـة والــريـاضـة".وواصل "اخـتـتـمـنـا
مـؤخرا أول دوري نـاشئـ لكـرة السـلة
(جــونــيـور NBA في أبــوظــبي) الـذي
مــنح الـفــتــيـان والــفـتــيــات من مـدارس
اإلمارة فرصة تعلم أساسيات اللعبة".
وتـــابع "انــضم 5 العــبــ من اإلمـارات
ضــمن مـا يـزيـد عن  220العــبـا والعـبـة
من مـنطقة الـشرق األوسط إلى برنامج
(كـرة السلـة بال حدود) الذي يـستهدف
ــــواهب الــــواعــــدة خـــارج تـــطــــويــــر ا
ـــتــحــدة األمــريـــكــيــة".وعن الــواليــات ا
ـيـ آخـرين لـلـحدث حـضـور جنـوم عـا
في أبـوظبي قـال "نتـطلع إلى الـترحيب
ع جنوم الـرياضة ومنهم بـكوكبة من أ

الفرنسي تييري هنري".

bLŠ f½u¹  ≠ uKÝË√

 بـعـد ظـهـور الــعـديـد من الـنـجـوم في
كردستان  خـاصة بعـد أدائهم اجليد
في الـــدوري الــــعـــراقي  نـــال جنـــوم
الكـرة إعجـاب الكـشاف واألنـدية في
الكـويت  واليـوم نرى أكـثر من العب
كـوردي مـحـتـرف حـاضرا فـي األنـدية
الـشـهــيـرة في الـكــويت. . عـلى الـرغم
ــشــاكل الــفــنــيــة من وجــود بــعـض ا
واإلداريــة في الــريــاضــة الــكــويــتــيـة
الـيــوم  إال أنـهــا سـتــبـقى دائــمًـا في
ليء دائرة الـضوء نـظرًا لـتاريـخهـا ا
باإلجنـازات  حيث تـتمـتع كرة الـقدم
الـكـويـتـيـة بـتـراثـهـا وسـمـعتـهـا عـلى
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الـصــعـيــدين اخلـلــيـجـي واآلسـيـوي.
الدوري الـكويـتي هو واحـد من أعرق
ـنطـقـة  ويضم أنـدية الدوريـات في ا
لــــهـــا تــــاريخ طــــويل مـن اإلجنـــازات

الرياضية في الكويت.
ـلكي  هـناك يـوجـد نـادي قـدسـاوي ا
الــــزعــــيم الــــعــــربـــاوي  الــــعــــمــــيـــد
الــكـويــتــاوي  سـفــيــر الـكــظــمـاوي 
ــيـة والــعــديــد من الــســمــاوي الــســا
األندية الـكبيـرة األخرى. يعـد شيركو
ـع العــبي كـــرة الــقــدم في كــر من أ
كوردسـتان و أربـيل ولـعب للـمنـتخب
العراقي في أكثر من مـناسبة. وهناك
أيضا جنم وهداف آسو رستم  الذي

لـــــعـب مع نـــــوروز ونـــــال إعـــــجـــــاب
ـهتمـون بشـؤون الكرة. اجلماهـير وا
قــــبل انــــطالق نــــافـــذة االنــــتــــقـــاالت
ــــوسم 2022-2023 الــــصـــيــــفــــيـــة 
سـتنـشـر أخـبـار عن حتـركـات األنـدية
الكـويتـيـة الستـقـدام النـجوم من أجل
تطـوير الـكرة الـكويـتية والـعودة إلى
الـبــطـوالت . وهـل سـيــجـد الالعــبـون
الـــكــورد دورهـم في تـــطــويـــر الـــكــرة
الكويـتية? طـبعاً نـأمل ألن جنوم كرة
القـدم في كـوردسـتـان لـيـسوا أقل من
غـيـرهم  فـهل سـيـكـون شـيـركـو كر
وآســــو رســــتم مــــفــــتـــاح الــــنــــجـــاح
االحــــتـــرافي لـالعـــبــــ الــــكـــورد في

ــســتــقـبـل? ..في الــعــالم االحــتـراف ا
كن قولها إن الكرة  هناك نصائح 
ـفــاهـيم الــتي يـجب أن تــتـرسخ من ا
في أذهـان األنـديـة والالعـبـ الـكورد
ستقبل  أن كرة القدم احلقيقية في ا
ال تــتم إال مـن خالل حتــديـــد أهــمــيــة
موضـوع االسـتـثمـار الـريـاضي  نعم
االستثمـار يعطي القدرة عـلى تطبيق
االحتراف الـذي يقود لـتطـوير اللـعبة
والالعـــبــ ومــفـــاهــيـم مــهــمـــة مــثل
الدعـاية والـتـسويق والـبيع والـشراء
هو ما ينقل الـفريق والالعب إلى قمة
ال العـطـاء وإلى عـالم الـنجـومـيـة وا

والشهرة.

واجلهـاز الـفني لـكن لكل يـريد مـحو
اثـــار اخلـــيـــبـــة مـن خالل  الـــلـــقـــاء
ــصــيـــري في الــتــاسـع من ايــلــول ا
وعـد مع لقاء فاصل عندما يـتجدد ا
امام رغبـة العودة لـدوري الكبار الن
غـير ذلك يـعـني الـدخول
في وضع اخر والن
الــلـعـب بـغــيـر
ــمــتـاز ال ا
مــــعــــنى
الي

مــشـار
كـــــــــــــة

اخرى.
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زيدان اقبال

 لويس
هاميلتون
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أكـد البـريطـاني لـويس هامـيلـتون
الـفـائـز بـلـقب بـطـولـة الـعالـم سبع
مرات من قبل أنه يفـكر في تمديد
مسيرته في فورموال 1 إلى ما بعد

قبل. وسم ا نهاية ا
ويـتـحـتـم عـلى هـامـيــلـتـون سـائق
مـــــرســــــيـــــدس أن يـــــقـــــاتـل خالل
ـوسم ـتــبـقـيــة من ا الـســبـاقــات ا
احلـالي حيث يـبدو أن الـهولـندي
ماكـس فيـرستـابن سائق ريـد بول
يسير بـخطى ثابتة نـحو التتويج
بــلــقـب بــطـولــة الــعــالم لــلــمــوسم
الــثــاني عــلى
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ـصـري أحـمـد الـسـعـدني ـمـثل ا اسـتــذكـر ا
ـناسـبة مرور طـليـقته الـراحلـة أمل سلـيمان 
ثالث سـنوات عـلى وفاتـهـا فنـشـر صورتـها
عـلى حـسـابه اخلـاص عـلى مـوقع الـتـواصل
اإلجــــتــــمــــاعي وكــــتب: 3 ســـنـــ بـــحــاول
مـفـتـكــرش الـيـوم ده و ال اجــيب سـيـرته ألنه
بـاختـصـار هـو أسوأ يـوم في عـمـري بس لو
حد حـيدعيـلك دعوه حـلوه بسـببي يبـقي كتر

خيره الله يرحمك يا أنظف و اطيب قلب".
متـابـعو الـسـعدني طـلـبوا من الـله أن يـتغـمد
سلـيمان بواسع رحمته وتمـنوا للممثل طول

العمر والصحة ودوام التوفيق.
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ـلـكي عرض ـركـز الـثـقـافي ا اخملـرجـة االردنـية  ضـيف ا
سـرح احلديث تـأليف مـسرحـيتـها ( كـاريكـاتـير) لـفرقـة ا
زيد خلـيل مصـطفى والـعمل مسـتوحى من اعـمال الـفنان

الفلسطيني الراحل ناجي العلي الكاريكاتيرية.
s Š U{d «b³Ž bL×

مراسل قـناة العـراقية في الـبصـرة تلقى تـعازي االوساط
ــرض االعالمــيــة لــوفــاة والـــده بــعــد صــراع طــويل مع ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
wKŽ bLŠ« b¹R
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صـري خـضع الثالثـاء لـعـملـيـة جراحـيـة وفق ما ـمثـل ا ا
كـشـفت ابــنـته اخملـرجـة يـسـر فـلـوكـس طـالـبـة من مـحـبـيه
الـدعـاء له بالـشـفـاء العـاجل وكـان فـلوكس تـعـرض ألزمة

صحية مؤخرًا.
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نافسة سابقات ملـكات اجلمال أو ا
عـلى ألــقـابـهــا مـشـيـرة إلـى أنـهـا تـرى
ــسـابــقـات نــفـســهـا ال تــصـلح لــهـذه ا
ومـعــايـيــر اجلـمــال اخلـاصـة
بـــــــــهــــــــا ال تـــــــــتـــــــــنـــــــــاسب
مـعــهـا.وأضــافت عـرفــة وفـقـا
ــــــوقع الــــــفن أنــــــهـــــا تـــــرى
مواصـفات اجلمـال من وجهة
نــظــرهـــا أن يــكــون اجلــمــال
الــداخــلي أكـــثــر من اجلــمــال
اخلـارجي وأن تـمـتـلك روحـاً
مـرحــة ولــيس الــشـكـل فـقط
وان تكـون مثـقفـة ولديـها قدر

عالٍ من اللباقة.
واعـــلــنـت عـــرفـــة مـــنـــذ أيــام
إنفـصالهـا رسميـاً عن زوجها
هـدي وهذا ـمثل مـحمـود ا ا
الــــــــطـالق الـــــــــثــــــــالـث خالل
زواجهـما الـذي شهـد العـديد
ــثــيــرة مـن الــتــصــريـــحــات ا

للجدل.
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إنها ـصريـة مـنة عـرفة  مـثـلة ا قـالت ا
لم تــفــكــر عــلى اإلطالق فـي االشــتـراك

 ÎöHŠ wO% »U¹œ

’d³  w الــتـجــمـيل الــلـبــنـاني نــادر صـعب
صورة للفنانة ميادة احلناوي قبل
الــتــجـمــيـل وبــعـده
قـررت األخــيـرة الـرد
في لــــقــــاء مــــصـــور
لـكـشف سر جـمـالـها
واحلـــــــــــــــــديــث عـن
شـائعـات خـضوعـها
لعملـيات جتميل.في
الـــــــلــــــقــــــاء نـــــــفت
احلــنـاوي إجــرائـهـا
أيَّ عـمــلـيـة جتـمـيل
وقــــــالـت: "ال أعــــــوذ
بـــــالــــــله ورحــــــمـــــة
مـــامـــا".أمـــا بـــشـــأن
ـتــداولـة الــصــورة ا
من حـــــســــاب نــــادر
صــــعب: "والــــله هي
مـا بقـدر هال أخـبرك
عـلـيـهـا نـهـائـيـا أبدا
أبـــــــــــدا ألن كـل شـئ
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بــعـــد أســـابــيع مـن نــشـــر طـــبــيب
بوقته منيح.“وأوضحت أن الفنان
يـتــعـرض لـلـكــثـيـر من الــشـائـعـات
والـقـيل والقـال واألمـر ال يـعود أن
يـكـون مـجـرد "كـذبـة.أمـا بـشـأن سر
ــشــرقــة جــمــالـــهــا وإطاللــتــهـــا ا
أرجـعت األمــر إلى امــتـنــاعــهـا عن
التدخ وشرب الـكحول كما أنها
تنام في وقت مبكر.وطلبت حناوي
من مـــتـــابـــعـــيـــهـــا عــدم تـــصـــديق
ــتـداولـة عـلى مـواقع الـشـائـعـات ا
التـواصل االجتمـاعي مؤكـدةً أنها
سترد عـلى كل ما تردد بـشأنها في

ناسب. الوقت ا
وقع وبالـعودة إلى احلـادثة وفـقا 
الـبــوابـة شـارك خـبــيـر الـتــجـمـيل
الـلــبـنــاني الـشــهـيــر نـادر صـعب
صــورة لــلــفــنــانـــة قــبل عــمــلــيــات
التجميل وبعدها عبر حسابه على
مـوقع "إنـسـتـغـرام" ورغم الـنـتائج
الرائـعة الـتي جعـلت الفـنانـة تبدو
أصغر بـالعمر عشـرين سنة إلَّا أن
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ـطـربـة اللـبـنـانـية ?مـايا أشـعـلت ا
ديـاب األجـواء في حفـلـها الـغـنائي
في قـبرص الـتي نـشـرت مـنه عـدداً
من الصـور في صفحـتها الـرسمية
ـــوقع لـــلــتـــواصل االجــتـــمــاعي.
وأبـــهـــرت مـــايـــا احلـــضـــور كـــمــا
ـتـابعـ بـفـستـان أخـضر قـصـير ا
ــــــيّــــــز واســــــتــــــعــــــانت ّــــــاع و
بأكسسوارات بـاللون األخضر كما
صفـفت شعـرها بـتشريـحة مـتوجة
واعـتـمـدت مـاكـياجـاً مـنـاسـبـاً أبرز
جمال عينيها وأضفى على وجهها

إشراقة.
وكــتـبت مــايـا بــالـتــركـيـة تــعـلــيـقـاً
ترجمته: شكـرا لكم شمال قبرص".
أضـافت بــاإلنـكــلـيــزيـة :"ســنـرقص
سـويًـا مــرة أخـرى قـريــبًـا بـيـروت

استعدوا".

ـا يجـعلك غـير قادر االحـداث تتـوالى علـيك بسـرعة 
على السيطرة .
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ال تـتـولى ايـة اعـمـال جـديـدة لـست قـادرعـلـى االلـتزام
بها . رقم احلظ . 7
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ن حتب.رقم تفكر جديا بحل االرتباط الذى يجمعك 
احلظ .5
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ــــشـــاكل عالقــــتك مـع الـــشــــريك تــــتـــوتــــر بـــســــبب ا
العائلية.يوم السعد اخلميس.
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اخيرا حتـصد نتـائج عملك الـشاق على مـدى سنوات
طويلة .
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ال تضعف امـام اية اغراءات مـادية قد جتعـلك تتخلى
عن مبادئك .
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احلـبيب مـتغـيـر و ال تعـرف السـبب واجـهه بشـكوكك.
في طريقك الى االستقرار مهنيا.
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حـاول ان تـكـون اكـثـر مجـامـلـة لـلـحـبيب و ال تـوجه له
زيد من االنتقادات. ا
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اعمال مستعجلة تتطلب منك ان تتخذ قرارات سريعة
بشأنها .يوم السعد االحد.

bÝô«

مكافأة مالـية تستحـقها نتيـجة تعبك و تفـانيك بالعمل
. .يوم السعد االثن
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تـعـيش قـصـة حب جـديــدة و جتـربـة مـخـتـلـفـة جتـذبك
اليها.رقم احلظ.  8
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ن حتب و ان تدعمه ـزيد من الـثقـة  عليـك ان تعطي ا
بالقرارات التى يتخذها.

 u(«
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
طـلوب اعـادة ترتـيبـها بـشكل ا
صحيح واكتـشاف كلـمة أغفلت

عمدا:
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مــونـــالـــيــزا  –واقع  –جــيل –
فــاطــيــمــا  –أسـاس  –بـون –
مـك  –زي أب  –جـدي  –فل

 –معالي  –اسم  –سبل.

ـتـرجم العـراقي صدرت له عن مـؤسسـة ابجـد للـترجـمة ا
ـؤلفـها والـنشـر والتـوزيع تـرجمـته لروايـة (الدم والـرماد) 

االسباني  ألفونسو ساستري  تقع في 246 صفحة.

االديب االردني حـــاضــر واالديب مــحــمــد جــمــال عــمــرو
وجهة لألطفال تضمنت بورشة لـلكتابة الفنية اإلبداعية ا
تعريـفا بأنواع السيناريو والشـكل الفني لكل نوع وكيفية
كتابـته  والتي اقيـمت بالتـنسيق ب مـديرية ثـقافة جرش

ومركز زها الثقافي.

ي الـعراقي تضيـفه اللجنة االكاد
االجتـماعـيـة (منـتـدى احلكـمة) في
كنـيسة مـاركوركـيس الكلـدانية في
الـســاعـة اخلـامـســة والـنـصف من
عـصــر الـيـوم اخلـمــيس  في قـاعـة
الـكـنـيــسـة في لـقـاء بــعـنـوان (جـديـة الــصـراع بـ الـفـرد

واجملتمع والدولة  –رؤية معاصرة).

التشـكيلية العراقية افتـتحت في كاليري جودار معرضها
ـعنـون (راي للـوقت). عـكست لـوحـاتهـا جتربـتـها الـفنـية ا
ـمـتــدة عـبـر سـنــوات طـويـلــة من اخلـبـرة الـفــنـيـة في فن ا

الرسم بألوان االكريليك والزيت.
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الكـاتب الـعـراقي يـضيـفه مـنـتدى الـصـيـد الثـقـافي مـساء
ـقـبل في مــحـاضـرة ثـقــافـيـة بـعــنـوان (احلـركـة الـسـبـت ا

ستبدة وتداعياتها). شروطة وا الدستورية ا

مايا دياب

{ كـوبــنـهـاغن) ,أ ف ب) - يـعـاني
ــــاركي الرس فــــون اخملــــرج الـــــد
تريير مرض الـباركسنون عل
مـــا أعـــلـــنت شـــركـــة اإلنـــتــاج
اخلاصة به.وذكرت "زينتروبا"
فـي بـــيـــان أنّ "الرس في حـــال
جــيــدة ويــعـالـج من األعـراض
الـتي يـشـعـر بـهـا".ويُـرتـقب أن
يـبـدأ بحـلـول نـهايـة الـعام في
الـدول اإلســكـنــدنـافــيـة عـرض
"ذي كيـنغـدوم اكزودس" وهو
ـوسم الــثــالث من مــســلـسل ا
"ذي كــــيـــــنــــغـــــدوم" ("ريــــغت"
ـاركـيــة) لـفـون تــريـيـر بـالــدا
(66 عـامـاً) الـذي أسس حـركة
"دوغـمـا" الهـادفـة إلى التـركـيز
عــــلـى قــــصــــة الـــــعــــمل وأداء
ـمــثـلــ بــدل االسـتــنـاد إلى ا
ـــيــــزانــــيــــات الــــضــــخــــمـــة ا

ـــــــوسم اجلــــــديــــــد ا
"بحسب مـا هو مقرر".
و تـريــيـر هـو من
أبـرز صــنـاع األفالم
ــثل ـــارك و فـي الــد
شـخـصيـة مـثـيرة لـلـجدل
بـــــــــــــســـــــــــــبـب أفـالمـه ذات
ـــواضـــيع االســـتـــفـــزازيــة ا
والــتي تـسـتـنـد أحـيـانـاً إلى
عـــنف كـــبـــيـــر.وتــولـى فــون
تــــريــــيــــر إخــــراج عــــدد من
األعمال أهـمها "ميالنـكوليا"
ــــفــــومــــانــــيــــاك" و "ذي و"
هـــاوس ذات جـــاك بـــيـــلت"
وحـــصل ســـنــة 2000 عــلى
الـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة في
مـهـرجـان كـان الــسـيـنـمـائي
عن فــيــلـــمه "دانــســر إن ذي

دارك".

الـــعـــراقـــيـــ اجملـــلـــة بـــاالعـــتـــذار بـــعـــد
اسـتـخـدامـها صـورة لـلـمـمثـلـة إيـناس في
ـاذا الـنـسـاء أسـمن من مــقـالـة  بـعـنـوان (
الـرجـال في الـعـالم الـعربـي?).كمـا طـالـبوا
بـتـغـيـيـر الصـورة الـتي مـا زالت رئـيـسـية

ضمن هذا التقرير.
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وجـاء في الـتقـريـر الذي نـشـرته مجـلة ذي
إيــكــونــومــيــست الــتي تــصــدر في لــنـدن
ان(فـي جــمــيع أنــحـــاء الــعــالم  الــنــســاء
ســمــيـنــات أكـثــر من الـرجــال. فـالــسـمــنـة
مـشـكـلـة بالـنـسـبة لـ 15 مـن النـساء و 11
ـا يــعـني أن مــؤشـر كــتـلـة مـن الـرجــال. 
اجلـسـم لديـهم (bmi) يـبـلغ 30 أو أعـلى 
لــكن فـجـوة الــسـمـنــة تـخـتــلف في جـمـيع
أنـحـاء الـعـالم).وتـابـع الـتـقريـر(يـوجـد في
الــشــرق األوسط وشــمـال إفــريــقـيــا أكــبـر
تـفـاوتـات بـ اجلـنـسـ وأكـثـرهـا ثـبـاتًا.
الـعديد من البـلدان في جنوب إفريـقيا بها
فجوات كبيرة أيضًا في الشرق األوسط 
26  مـن النساء مـصابات بـالسمـنة مقابل
ـــكن أن يـــكــون 16 مـن الـــرجــال وهـــذا 

خطيرا).
و اكـدت طالب في لـقاء تلـفزيوني أنه (
اســـتــخـــدام صــورتــهـــا دون عــلـــمــهــا وال

إذنـها).وأوضـحت أنهـا كأستـاذة جامـعية
تــعـلّم الـتـشـريـعـات والـقـوانـ اإلعالمـيـة
(أعــلـم أنـهـم لــيس من حــقــهم اســتــخـدام
صـورتي بهذا الشكـل دون علمي) مشيرة
إلـى أنهـا (طالـبت في الـدعوي الـقـضائـية
بـتعويض مادي ومعنوي بسبب تضررها
مـن الصورة). وطـالبت بـ(رد االعـتبـار لها
ولـلنساء الالتي يعتبـرن أنفسهن معنيات
أل).ورداً عـلى مـا اعـتـبرتـه تـنمـيط عـلـى ا
لـلـنـسـاء أكـدت أنـها (حتب شـكـلـهـا ولـها
هـويـتهـا وصـورتهـا الـتي يعـرفـها الـناس
طلـوب منها أن مـنذ سنـوات وليس من ا
تـغيـر من شكـلها أو تـصغـر خصـرها لكي

تستعرض بجسدها).
ـنـظـمة ـديـر الـتـنـفـيـذي   ولـم يـسـتـنـكـر ا
مــراقــبــة حــقـوق اإلنــســان كــيــنـيث روث
اســـتــخــدام صــورة الــفــنــانــة الــعــراقــيــة
لــلـتـقــريـر. واكـتــفى بـالـتــعـلـيـق: (الـقـيـود
رأة فروضة على ا االجـتماعية العـديدة ا
فـي الــعــالـم الــعــربي تـــســاهم فـي تــفــاقم

مشكلة السمنة وتقويض صحتها).
وبـدأت طالـب مشوارهـا الفـني عام 1995
حـ شـاركت مهـرجـان مسـرحي حـصلت
ثـلة واعدة.وفي فـيه على جـائزة أفـضل 
نـفس الـعام رشـحهـا اخملرج عـماد بـهجت

جــــمــــهــــورهـــا أبــــدوا غــــضـــبــــهم
واسـتـيــائـهم لـنــشـره الـصـور دون
إذنـــهــــا; مــا دفــعه حلـــذفــهــا عــلى

الفور.
وبــعــد حــذف الــصــورة عــاد نـادر
صعب لنشر صورة الفنانة لكن مع
إخـفـاء عـيـنـيـهـا إلَّـا أنه عـمل عـلى
حـذفــهـا مـرة أخـرى.ورأى الـبـعض
أن نشـر نادر صـورة حلنـاوي  كان
عـن طــريق اخلــطـأ خــاصــة أنه لم
يــســتـغل ســابــقًـا شــهــرة الـنــجـوم
الذين أجـرى لهـم عملـيات جتـميل
كــمــا أبــدوا إعـجــابــهم بــالــنــتـائج
ـــقـت إحــــداهن: ــــبــــهــــرة فـــــعــــلـَّ ا
"عـــشـــرين?قـل قــرنـــ انـــا طــلـــعت
جـدتــهـا والــله انـا ضــد الـتــجـمـيل
وتغـير خـلقت ربـنا بس الـصور لو
ق آخر: حـقـيـقي يـبـقى بـرافـو".وعـلـَّ
ـــرتب فــــعال حـــافـــظت "الــــشـــغل ا
عشكلـها االصلي مو مـثل الباقيات

كلهم كوبي بيست".

qOL&  UOKLF  UNŽuCš wHMð ÍËUMŠ

ميادة حناوي

الرس فون تريير
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ـمثل األمريكي { روما  –وكـاالت - تسلم ا
ريـتــشـارد غــيـر في كـاتــانـزارو في إيـطــالـيـا
سيـرته الفنـية الطـويلة وذلك جائـزة تقديـراً 
في مـهرجان (مـاكانـا جريـسكـا) الذي يـنظم
كل عـــــام في كــــاالبــــري بـــــرفــــقــــة زوجــــته

أليخاندرا سيلفا.
وتــسـلـم ريـتــشـارد غــيــر جـائــزته عن أفالمه
ـمـثل الـوسيم السـابـقـة الـنـاجحـة .وإخـتـار ا
الـبــالغ من الــعـمـر 72 عـامــاً بـدلــة كـحــلـيـة
وإرتدت زوجـته أليخاندرا البـالغة من العمر

 . 39 عاماً فستاناً ذهبياً طويالً
وكـان الثـنـائي قـد أمـضى إجـازة في إيـبـيزا
مع ولـــديــهــمـــا الــصــغـــيــرين
الـبالـغ من الـعمر
ثالث ســـــنـــــوات
وســـــــنــــــــتـــــــان
ونـــــــــــــــــصـف
الــــــســـــنـــــة.

وكــانـت ديــاب أحــيت
حـــفال  نــــاجـــحـــاً في
مصـر وبالتـحديد في
الــعــلـــمــ اجلــديــدة
وقــدمت عـدداً كــبـيـراً
من أجـمل أغـنـيـاتـها

نذكر منها :"
أحـــــلـى كالم" "يـــــا
" "ايـوه" قــاطـيــفـ
وغــــــــــيــــــــــرهـــــــــا
بــــاإلضــــافــــة إلى
أغــــــاني أخــــــرى
كـ"شـــــو حـــــلــــو"
لـــلـــفـــنـــان زيــاد
بـرجي والـهوى
ســـــــلـــــــطــــــان"
لـــــلــــفـــــنــــــــان
جــــــــــــــــــــــــورج
وســـــــــــــــــــوف.
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تـفــقـدت كــلــيـة الــفـنــون اجلــمـيــلـة
ـسـرحي بـجـامـعـة ديـالى الـفـنـان ا
الرائد سـالم الزيدي في مـنزله بعد
ـستـشـفى أثـر إجراء خـروجهِ من ا
حــيث زاره عــمــيـد عــمــلـيــة كــبـرى
الكلية عالء شاكر محمود في إطار
رعـــايـــة الــكـــلــيـــة لـــلــفـــنـــانــ في
احملـــافـــظـــة والـــزيـــدي هـــو أحـــد
الـــفــنــانـــ الــرواد في احملـــافــظــة
ـسـرحـية ومـؤسس لـفـرقـة ديـالى ا
وهــــو كــــاتب وشــــاعــــر ومــــخـــرج
مــسـرحي وله الـعــديـد من األعـمـال

الفنية داخل احملافظة وخارجها.
وكـــان وفــد من نــقــابـــة الــفــنــانــ
الــــعــــراقـــــيــــ قـــــد زار الــــزيــــدي
لالطـمـئـنـان عـلى حـالـته الـصـحـية
ضمن مبادرة الـتواصل مع مبدعي
الـفن والـوقـوف علـى احتـيـاجـاتهم

وضم الــوفـد كل من نـائب ــنـجـز  ا
ـسـرحـيـة أحـمـد رئـيس الـشـعـبــة ا
حمود و عضو الهيئة لفرع النقابة
في محافظة ديالى وعد الهاجري

وتــــــــــرك األثـــــــــر الـــــــــطــــــــــيـب في
وقــدم الـــوفــد بــاقــة من نـــفــوســهم
الزهور واألمنيات بالشفاء العاجل
ومواصلة العطاء اإلبداعي وتقد

كلفة.وأوضحت شركة ؤثرات ا وا
اإلنتاج أنّ اخملرج سينهي تصوير
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ــمـثـلـة إيــنـاس طـالـب حتـركـهـا اعــلـنت ا
ـقاضاة مـجلة إيـكونوميـست البريـطانية
بـــســبب نــشــر صــورتــهــا في تــقــريــر عن
الـبـدانـة وطالـبت بـ(تـعويض ورد اعـتـبار

واعتذار).. 
وأضـــافت فـي تــصـــريح( أنـه لــســـوء حظ
مـجلة إيـكونومـيست وحلسن حـظها هي
أن الــواقــعــة حــدثت مــعــهـا بــاعــتــبــارهـا
شـخصية معروفة ومطلعة على تشريعات
اإلعـالم). وتـابــعت:(فــوجـئت بــأصــدقـائي
يــرســلـون لي تــقـريــر اجملـلــة وحـالي من
حـال النـاس استـغربـت وأرى أن التـقرير
يـحـمل إهانـة لـلمـرأة العـربـية والـعراقـية
عــلى وجه الـتـحــديـد كـمـا اســتـغـلـوا
صـــــورتـي دون إذني).وقـــــالت  إن
(اجملـلـة استـخـدمت صورتي في
ســيـاق مــسيء لـلـمــرأة بـشـكل
عـــــام ولي بــــشــــكل خــــاص
كــمـمـثـلـة وشــخـصـيـة عـامـة
مـــؤثـــرة) مـــشـــيـــرة إلى أن
نشورة مأخوذة (صورتي ا
ـــــســــرح في وأنـــــا عــــلى ا

مناسبة عامة).
و طـــــالب الـــــكــــثـــــيــــر من

ايناس
طالب

لـتلعب دور كُلثم في مـسلسل عمر بن أبي
ربـيـعـة. وكـان مـعه الـفـنـان ريـاض شـهـيد

الكي. واخملرج حامد ا
و أول مــرة وقــفت فــيـهــا امــام الـكــامــيـرا
كـــــانـت مع اخملـــــرجــــة رجـــــاء كـــــاظم في
مـسلسل بدوي بعنوان (اللهيب) وهي في
سـن السادسـة عشـرة.وبعـدها شاركت في
مــســلـسل (الــهـرب إلـى الـوهم) لــلـمــخـرج
جـالل كـــامل والـــذي أدت فـــيه دور فـــتـــاة

عــمــيــاء.و أهم أعـمــالــهـا كــانت في
مـسـلـسل مـنـاوي بـاشـا التي
ادت فــــــيـه دور ســـــعـــــاد
خـــاتــون بــنت بــهــجت

افندي. 
وقــــــــــــــــدمـت أدوار
الـــــبـــــطـــــولـــــة في
(رجـــــــال الـــــــظل)
و(أرجـــــــــوحـــــــــة
الــــنــــار) والـــتي
كــــــــــــــــــانـت أول
أعــمـال بــطـولـة
مـطلقـة لها مع
اخملـــــــــــــــــرج
جـمال عبد

جاسم.

ايناس طالب في اعمال درامية
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{ سان فرانسـيسكو (أ ف ب) –
أبـلـغ عـشـرات آالف مــسـتــخـدمي
Down- خدمـات غـوغل   موقع
  Detector.comبوجود أعطال
ـشــكــلـة  مــسـاء االثــنــ إال أن ا
حـلت سريـعـا. وقـال نـاطق باسم
غوغـل اتصـلت به وكـالـة فرانس
بـرس “نــحن عــلى عــلم بــوجـود
مــشــكــلــة في حتــديث بــرمــجــيـة
حـصل في وقت مـتـأخـر من بـعـد
الـظـهر بـتـوقـيت احملـيط الـهاد
ما أثـر لفـترة وجـيزة عـلى توافر
خدمـات غـوغل سـيـرتش وغوغل
مــابس. نــقــدم اعــتــذارنــا عن أي
مــشـــكـــلـــة قـــد تـــكــون جنـــمت.”
وأضاف “لـقــد حتـركـنــا سـريـعـا
ــشـكـلــة وخـدمـاتــنـا بـاتت حلل ا
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{ لندن  –وكاالت - تسـتضيف
ــلـــعب ـــنـــطـــقــة احملـــيـــطـــة  ا
بـلي الشـهيـر بشـمال غربي و
الـعـاصـمــة الـبـريـطــانـيـة لـنـدن
مـــشــروعـــا فـــنـــيـــا لـالحـــتـــفــاء
بـ"اجلـمـال احلـقـيـقي ألوكـرانـيـا
شروع الذي وشعبها".ويضم ا
يــــــحـــــمـل اسم "رؤى الــــــوطن"
مــــــجـــــمــــــوعــــــة من الــــــصـــــور
واجملسمات واللـوحات الرقمية
لــفـــنـــانــ من الـــبالد.ويـــشــكل
ـشروع جـزءًا من جتـربة فـنـية ا
ـبـلي سـنــويـة قـبـالـة مـلـعب و
الـذي يـزوره ماليـ األشـخاص
ـشروع كل عـام.وقـال مـنـظـمـو ا
إنه يهـدف إلى االحتـفاء بـ"دولة
قويـة ومفـعمـة باألمل" واإلبـقاء
عـــلـى اهـــتـــمـــام الـــرأي الـــعـــام

باحلرب في أوكرانيا. 
ـــصـــورة وقـــالت الـــفـــنـــانـــة وا

ولد األوكرانية ا
إيرا لوبو
الـــــــــــــــــتـي
أشــــــــــرفت
عـــــــــــــــــــلـى
ــــشـــروع ا
إنــهـا قــلـقـة
مـــــــــــــــــن أن
"وفــــــــــــــــرة"
الـــتــغـــطــيــة
اإلخــــبــاريــة
قــــــد جتــــــعل
بعض الناس
"غـــــــــــــيـــــــــــــر
حــــســــاســــ
وبـعـيـدين عن
ـــــــــأســـــــــاة" ا
الــنـــاجتــة عن

الصراع.

{ طـــــوكـــــيــــو (أ ف ب)  –أحـــــدث
مــصــمم األزيــاء الــيــابــاني إيــسي
مــيــاكي الــذي تـوفي عن  84عــامـاً
ـوضـة تــغـيــيـراً كـبــيـراً في عــالم ا
الـباريـسي  بـابتـكاراته الـطلـيعـية
البس الـــتي حـــمــلت واتـــســمـت ا
ريح تـوقـيعه بـطـابعـهـا العـمـلي ا
وكـان يـقـول إن دافعه هـو أن تـوفر
قــطـعه اجلــمـال والـفــرح هـو الـذي
كـــان شــاهــداً في طــفـــولــته عــلى
أهـوال الـقنـبلـة الذريـة في مسـقطه
هــيـروشـيـمـا. وكــان مـيـاكي ضـمن
ـصـمـمـ الـيـابـانـيـ مـوجـة من ا
الـشباب شملت أيضاً ري كواكوبو
ويــــوجي يــــامــــامـــوتــــو طـــبــــعت
ـــوضـــة في بــــصـــمـــاتــــهم عـــالـم ا
الـعاصـمة الفـرنسيـة منذ مـنتصف
سـبـعـيـنـات الـقـرن الـفـائت بـعـدما
بـرز قـبـلـهم  كـيـنـزو تـاكـادا وهـانـا
ــهــنــيــة مــوري. وطـــوال حــيــاته ا
ــيــة الــتي امــتــدت أكـثــر من الــعــا
البس نـــــصف قــــرن  ابـــــتــــكـــــر ا
ــريـحـة و”أزيــاء الـنــكـنـولــوجـيـا ا
مـعـتـمـداً مـقـاربـة بـسـيـطة بـدالً من
الـــضــخـــامــة الــتـي يــتــصـف بــهــا

تصميم األزياء الراقية.
ـــا ابــتـــكــره مــثـالً مــجـــمــوعــة و
 (Pleats Please)بـــايــتس بــلــيــز
وهـــــو عــــبـــــارة عـن قــــطـع مالبس
مــطـويــة بـشـكـل دائم وال تـتــجـعـد
ـاً يـقـوم على مـحـدّثـاً مفـهـومـاً قد

توفير االنسيابية والراحة.

ـسـتـقبـلـية ـثـلـثات ا واسـتـكـملت ا
الـطابـع حلقـيبـة ميـاكي الهـندسـية
الــشـكل (بــاو بـاو)عـدداً كــبـيـراً من
ـالبس األنـيـقـة وصـنع أكـثـر من ا
 100ســـتـــرة ســـوداء لـــلــمـــؤسس
ـــشـــارك لــشـــركـــة (آبل) ســـتــيف ا
جوبز. وأبهر مياكي أيضاً جمهور
A- ــــفــــهـــومه عــــروض األزيـــاء 
ــكـوّن من األحـرف األولى )POC ا
لـــعـــبــارة “قـــطـــعــة مـن الــقـــمــاش
بـاإلنـكـليـزيـة) بـاسـتخـدام بـرمـجة
الــكــمـــبــيــوتــر إلنــتــاج مالبس من
قـــطــعـــة قـــمــاش واحـــدة بــدال من
خــيــاطــة أكــثــر من قــطــعـة لــوصل

بعضها ببعض. 
قــال مـيـاكي عـام  2006بـعـد فـوزه
ــرمـوقـة “مــنـذ بــجـائــزة كـيــوتـو ا
ة  في الـيونان أو الـعصـور القـد
إفــريـقـيـا  بـدأت كـل ثـقـافـة (صـنع
ـالبس) من قــــطـــعــــة واحـــدة من ا
الــقــمـاش أو اجلــلــد. وكــان إيـسي
مــــــــيــــــــاكي الــــــــذي ولــــــــد في 22
نــــــــيـــــــســـــــان/أبــــــــريل 1938 فـي
هـيروشيمـا (غرب اليابان) في سن
الــسـابــعـة عـنــدمـا ألــقت الـواليـات
ــــتــــحـــدة في  6 آب/أغــــســـطس ا
1945 أول قـنبلـة ذرية في التاريخ
ـا أسـفـر عن عــلى مـسـقط رأسه 
مــقـتل  140ألـف شـخص وتَــسـبّب
بـصـدمـة نـفـسـية عـمـيـقـة لـلـنـاج

تركت أثرها على حياتهم.
وتــوفــيت والــدة إيـسـي بـعــد بــعـد
ثالث ســنـوات من إلــقـاء الــقـنــبـلـة
بـــســبب مــضـــاعــفــات تـــعــرّضــهــا
لـإلشـــعـــاعـــات.  ومع ان قـــنـــبـــلـــة
هـيــروشـيـمـا جـعـلـته يـعـرج طـوال
حــيـاته  نـادراً مــا حتـدث عن هـذا
احلـدث الـذي شـكّل صـدمـة عـمـيـقة
فـي حياته لكنه خرج ذات مرة عن
صـمـته في مـقـال نـشـرته صـحـيـفة
ــز ”عـــام 2009 “نـــيـــويــورك تـــا

يدعو إلى نزع السالح النووي.
وكتب فيه: “عـندما أغمض عيني 
مـــا زلت أرى أشـــيـــاء يـــنــبـــغي أالّ
يـعيـشها أحـد: ضوء أحـمر ساطع
وبـعد وقت قصـير سحـابة سوداء
ثـم النـاس يـركـضـون في كل اجتاه

في محاولة يائسة للهرب.”
 وأضــاف  “أتــذكــر كل شيء. بــعـد
ثالث سنوات  ماتت والدتي بفعل
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دهــون الــبــطن مــشــكــلــة كــبــيـرة
اليـ ومـحـرجـة أيـضـا تـواجه ا
من أصـــحــاب الــوزن الـــزائــد في
الـعــقــود االخـيــرة وحــتى الـذين
ــلـكــون وزنـاً مــثـالــيـاً يــريـدون
احلـصـول عـلـى بـطن جـذاب لـكن

تقثف امامهم عدة مشكالت.
وجود طبـقة دهـنية حـول منـطقة
الوسط. امر طبيعي لكن اخلبراء
واألطـبــاء  يـقـولــون إنه إذا كـنت
حتـــمل دهـــونـــا إضـــافــيـــة عـــنــد
اخلــصـــر فــقــد تــعـــرض نــفــسك
خلــطــر مــشــكالت صــحــيـة مــثل
زمـنـة. ويـنـبه خـبراء األمـراض ا
الصحة إلى عشرة أخطاء شائعة
يـــرتــكـــبـــهــا بـــعض األشـــخــاص
الـــراغـــبـــ في خـــســـارة دهـــون
البـطن.    –اوالً التـركـيـز بـشكل
مبالغ فيه عـلى ما يعـرف بتمرين
الــكـــرانش ”أو الـــطـــحن الـــذي “
يـعـتـمـد عـلى اسـتـلـقـاء الشـخص
على ظهره ثم محـاولته النهوض
ــــد يـــديـه إلى األمـــام. فــــيـــمــــا 
وبحسب سكاي نيوز عربية فإن

عدة أمـر مفيد القيـام بتمـارين ا
لـكــنه ال يـســتـطــيع تـركــيـز حـرق
ــنــطـــقــة من الــدهـــون في هـــذه ا
اجلـسم وبـالـتـالي ال مـحـيـد عن
الـقـيــام بـتـمـاريـن تـشـمل اجلـسم
بأكـمله.  –ثانـيـاً عدم أخـذ قسط
كــــاف مـن الــــنــــوم ألن الــــراحـــة
تساعد على ضبط أفـضل لعملية
الـتـمثـيل الـغـذائي لـلـطـعـام الذي
نــأكـــله ونــريــد حـــرقه عن طــريق
الــتــمــارين الــريــاضــيــة وإمــداد
اجلــــسم بــــالــــطــــاقـــة. ويــــوصي
اخلــبــراء الــشــخص الــبــالغ بــأن
يـــنـــام مــدة تـــتـــراوح بــ ســـبع
وثــمـاني ســاعــات. -ثـالــثــاً عـدم
تـمــارين ــا يــعــرف بـ” الــقــيــام 
الـكـثـافـة الـعـالـيـة ”الـتي تـضـمن
ارتفاعاً ملحوظا في دقات القلب
فـعنـدئـذ يـزداد حـرق الـدهون. -
ــقـاومـة رابـعــاً إغـفـال تــمـارين ا
مـثل حـركـات الـسـكـواتـوالضـغط
والـســبب هـو أن الــعـضــلـة الـتي
تـتــدرب تــواصل عـمــلـيــة احلـرق
حتى في حالة الـراحة. -خامساً
اإلقبال الكبيـر على أطعمة حتمل

مــتــوافــرة مــجـددا .وكـان مــوقع
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رجعي في هـذا اجملال غرد ليل ا
االثــــــنــــــ الــــــثالثــــــاء “أبــــــــلغ
مستخدمون بوجود مشاكل على

غوغل مابس.”
ـتـحـدة أبـلغ أكـثر في الـواليـات ا
ـوقع من  40ألف شـخص هــذا ا
بـعــطل في غــوغل وال سـيــمـا في
مدن كـبرى مـثل نيـويورك ودنـفر
في واليـــة كــولــورادو. لـــكن هــذا
الـعـدد تـراجع بـشـكل كـبـيـر بـعـد
ســـــاعــــــتــــــ عـــــلـى بـــــدء ورود
ـوقع أيـضـا الـشـكـاوى. وتـلـقى ا
شـكــاوى لـكن بـأعــداد أقل بـشـأن
غـــوغـل كالود وغـــوغل كـــالـــنـــدر

خصوصا.
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سؤول األول عن كهرباء العراق أوعزت بقطع عندما كنت ا
التـيار الـكهـربائي عن مـنـزل أحد مـديري الـصيـانة لـتسـببه
في تأخير إجناز العـمل وحرمان منظـومة الكهرباء من ربط
ـسـؤول عـنـهـا في الـوقت احملدد وهي الوحـدة الـتـولـيـدية ا
عـقـوبـة مـعـنـويـة مـؤثـرة لم يـكن الـهـدف مـنـهـا إحلـاق األذى
قصـر الذي وعـد فأخـلف على ـهنـدس ا الشـخصي بـهذا ا
الرغم من توفير مقر هيئة الكهرباء آنذاك متطلبات إكمال
وعد احملدد كان لتأثير الصيانة له كافة لكي ينجزها في ا
هـذه الـعــقـوبـة فــعـلـهــا عـلى مــسـتـوى الــعـامـلــ في قـطـاع
الـكهـربـاء حـيـنـهـا وقد جتـاوز الـهـدف مـنـهـا في حـالة إذا
كـانت الـعـقـوبــة عـلى وفق قـانـون انـضــبـاط مـوظـفي الـدولـة

عمول به في تلك احلقبة. ا
ــتـظـاهـرون من في خـضم أزمـة الــكـهـربـاء الــيـوم تـوعـد ا
الــشــبــاب احملــتــجــ عــلى ســوء خــدمــة جتــهــيــز الــطــاقــة
ـنـاطـق اجلـنـوبـيـة الـتي عـانت من حـاالت الـكـهـربـائـيـة في ا
ـتـكـررة مـؤخـراً بـاسـتـخـدام الـرافـعـات االنـطـفـاء الـتـام وا
ــسـؤولـ ــولـدات الـكــهـربــائـيــة الـتي تــغـذي دور ا إلزالـة ا
احلكومـي لتـوكيد مـطالـبهم ودفعـهم لوضع حلـول جذرية
ـواطنـ جراء تـردي  اخلدمـة الكـهربـائيـة في هذا عـاناة ا

الصيف الساخن. 
إن هذا اإلعالن يعد من وسائل التحفيز الفعالة التي تضع
سؤولـ في فضـاء حرج وسـوف تكـون له نتـائج ايجـابية ا
عـاجلات ملـموسـة بـاجتاه حتـريك اجلهـود صـوب حتقـيق ا

طلوبة. السريعة وا
ـعـاجلة ـؤسـسات  إن االجراءات الـداخـليـة عـلى مـستـوى ا
ـعــضالت لــهـا فــعـلــهـا أمــا في حــالـة دعــمـهــا خـارجــيـا ً ا
وبــإجـراءات شــجــاعــة واعــيــة عــلى مــسـتــوى الــفــعــالــيـات
اجلـمـاهــيـريـة ســيـجـعــلـهـا الــفـعل احلـاسـم وعـلى وفق مـا
تمخضت عنه جتارب الشـعوب في جتاوز األزمات اخملتلفة
ـؤسسات مع وفي جوانب احليـاة كافـة فإن تالحم جـهود ا
واطـنـ وبنـهج مـتنـاغم سـوف يسـرع في عـوامل احلسم ا
وذلك بـوسـاطــة الـتـحــديـد الـدقــيق لألدوار الـتي ســيـؤديـهـا
الطرفان بنحو متواز بعيدًا عن التداخل الذي يربك عملية
الـنــهـوض واخلـالص في حـالــة حـصــوله فــأهـمــيـة الــفـعل
سـاهمة الـكبيـرة في تكوين مـحصلـة احللول الشعـبي هو ا
ستقبلي ـنهاج العمل ا ؤشرات الصائبة  ؤثرة وحتديد ا ا

في مواجهة األزمات.

{ رئيس هيئة كهرباء العراق األسبق
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أمَّـا أنـني ال أكــتب في الـســيـاسـة. فألنــني أقف مع شـاعـر
عري في قوله: الشام الكبير أبي العالء ا

يَسوسـونَ األُمـورَ بِغَيـرِ عَقلٍ 
فَيَنفُذُ أَمرُهُم ويُقالُ سـاسَـه.

وأبو العالء هو القائل:
سـاسَ األنـامَ شياطيـن مسلّطـة 

. َ شيطانُ في كلّ أرضٍ من الوال
ويقول الزهاوي:

وإذا اعتلَّت السـياسـةُ يومــاً
مرضَ الشعبُ ثم عزَّ الشفاءُ 

وشاعرنا اجلواهري هو القائل:
وكنّــا كالزُّروعِ شـكـتْ مُحُـوالً 
فلمَّا استمْطرتْ مُطِرَتْ جرادا

وإذا سقـطت مـعايـيـر الـسيـاسـة ال تسـقط مـعايـيـر الثـقـافة.
ـعايـيـر الـثـقـافـيـة عـنـدما الـدولـة العـبـاسـيـة ارتـفـعت فـيـهـا ا
ـعري ـتـنـبي وا ـعـاييـر الـسـيـاسـيـة. ظـهـر لـنـا ا سـقـطت ا
والبـحـتري وأبـو تـمـام واجلاحظ والـتـوحـيدي والـكـندي.
مثـلمـا ظـهر أهل الـلـغة وأسـاط الـفـلسـفـة والكالم. الـيوم

سقطت السياسة والثقافة. 
وكان الشيخ مـحمد عبـده يقول: لعن الـله ساس ويسوس

وسائس وجميع مشتقات السياسة!.
ومنـذ أن مـنحـتـني (الـزمان) هـذه الـزاويـة أطلُّ من نافـذتـها
على الـقار كل أسـبوع وأنا أكـتب علـى سجيَّـتي. وأمشي
الــهــويــنى بــعــدمــا قــطــعـت وعــداً مع نــفــسي أال أكــتب في

السياسة.
وعـنـدمــا طـلـبت ذات مــرة من أسـتـاذنــا الـفـيـلــسـوف مـدني
صـالح أن يــكـتب لــنـا مــقـاالت في الــسـيــاسـة كــان جـوابه:
ـدفع عــلى طــريـقــة إذا تـكــلَّم الــسـيف سـأســكت إن نــطق ا

فاسكتْ أيّها القلم!.
لكن في عصر (االنسداد السياسي) بات لدينا ألف كاتب.
وألف سـيـاسـي. وألف حَـكَـواتـي. وألف بـهـلــوان. وكـلـهم ال
يسـتـطـيـعون أن (يـشـيـلوا الـزيـر من الـبـير) كمـا يـقول أهل

الشام في أمثالهم.
ثـقف) و(عـالم الـدين) كالهـمـا ال يصـلـحـان للـسـيـاسة. و(ا
رحم الـله الـشـــــــيخ الـشـعــراوي الـقـائل: أتــمـنى أن يـصل
الـــديـن إلى أهل الــــســـيــــاســـة وال يــــصل أهل الــــدين إلى

السياسة!. 
هـذا شئ.. وهــنـاك شيء آخــر. فـعــنـدمـا تــقـرأ أن مــواطـنـاً
عراقـيّـاً بـســــــــيـطـاً أقـام يـوماً دعـوى في مـحـكمـة بـبـغداد

لك فيصل األول وكسبها.  ضد ا
وعـنـدمـا تـقـرأ أن رئـيس اجلــمـهـوريـة عـبـد الـرحـمن عـارف
أصلـح بنـفـسه عـطـباً أصـاب إطـار سـيـارته في شـارع عام

دون موكب يرافقه.
 وعـنــدمـا تــقــرأ أن رئـيس الــوزراء نـوري الــســعـيــد تـوسّط
مـوظــفــاً في دار اإلذاعــة حــتى يـســمح لـه بـاجلــلــوس قـرب
األستديو ليستمع إلى حفل غنائي. فإن هؤالء رجال دولة!.
أمـا رجــال الــســيـاســة فــإنــهم ال يـفــكــرون أبــعـد مـن جـمع
األصـوات فـي االنـتــخــابــات. والــســيـاسي ال
يــخــطـر فـي بــاله أن يــســأل نـفــسـه: مـاذا
بعـدي? فـإذا خـطر صـرف خـاطـره قائالً:

من بعدي الطوفان!.
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سـيـتـخـذ في شـأن" نـقل احلـيـوان أو
عـدم نقـله إلى الـبـحر.وكـانت دورلـيا
بوزيه تتـحدث بعـد ساعة من إخراج
احلـــــوت الـــــذي يـــــزن نـــــحـــــو 800
اء في شبـكة سحبت كيلوغـرام من ا
بواسـطة رافعـة و إيداعـها بـنجاح
عــلى سـفــيــنـة حــمـولــة.وأضـافت أن
احلـوت "ال يــزال عـلى قـيــد احلـيـاة 
وهــو عـــلى الـــســفـــيــنـــة و يـــخــضع
لـــلــــعالج" مــــشـــيــــرة إلى أنـه "ذكـــر
ويعاني نقـصاً شديداً في الوزن وأن

لديه بعض التقرحات".
وشرحت أن إجـراءات طـبيـة اتـخذت
لتـرطـيبه وتـمـكيـنه من الـبقـاء خارج
ــاء. وإذا بـيّــنت الــفــحـوص أن من ا

{ بــــــــــاريـس (أ ف ب) - جنــــــــــحـت
الــسـلـطــات الـفـرنــسـيـة في انــتـشـال
حوت البيلوغا التائه في نهر الس
وقع الذي كان عالقاً فيه لكنها من ا
أعـلـنت أن نـقــله إلى الـبـحـر مـرهـون
بنتائج فحوص طبية أجريت له بعد
الـعــمــلــيــة اخلــطــرة الــتي نــفــذتــهـا
وحـــدات اإلنــقـــاذ في مــقـــاطــعــة أور
ــســؤولـة (شــمــال فـرنــســا).وقـالت ا
احملـلــيـة في إيـفـرو إيــزابـيل دورلـيـا
بــوزيه في مــؤتــمـر صــحــافي فــجـراً
أمـــام بـــوابـــة ســـان بـــيــار ال غـــارين
ـائـية في أور "نـحن نـنـتـظـر نـتائج ا
ـــــوجــــــات فـــــوق فـــــحـص الــــــدم وا
الــصـوتـيــة  وبـنــاءً عـلى الــنـتـائج 

{  لـــــوس اجنــــلـــــيس (أ ف ب) –
يــوحـد الـنــجم الـبـريــطـاني إلـتـون
جــون ومــغــنــيــة الــبــوب بــريـتــني
ســبــيــرز صــوتــيــهــمــا في أغــنــيـة
جــديــدة وفق مــا أعــلــنـت اإلثــنـ
ــوســيــقي الــتي شــركــة اإلنــتــاج ا
ســـتـــوزعـــهـــا. وأوضـــحت شـــركــة
(إنــــتــــرســــكــــوب ريــــكـــوردس) أن
ـغـنـيـ سـيـتـشـاركـان في أغـنـيـة ا
(هـولـد مي كلـوسر) لـكنـها لم تـشر

إلى تاريخ إصدارها.
واســتـوحـي عـنــوان هـذه األغــنـيـة
الــتـي ســتــكــون األولى لــبــريــتــني
سـبــيـرز مـنـذ سـنـوات من كـلـمـات
أغـــنـــيــة “تـــايــنـي دانــســر ”الـــتي
أصــدرهــا إلـتــون جــون في مــطـلع

سبعينات القرن العشرين.
وجـاء هذا اإلعالن بعـد أنباء جرى
تـــداولــهــا في األيـــام األخــيــرة عن

. احتمال التعاون ب النجم
وفــقـدت سـبــيـرز أخـيــراً جـنـيــنـهـا
بــســبب حـالــة إجــهـاض تــلــقـائي
بــــحـــسب مــــا أعـــلـــنـت مع شـــريك
حـيـاتـهـا سـام أصـغـري. وأفـيد عن
حـملهـا بعد خـمسة أشـهر من قرار
حملــكــمــة في واليــة كــالــيــفــورنــيــا
بــإنــهــاء وصــايــة والــدهــا جـيــمي
سـبـيرز عـليـها. وفـرضت الوصـاية
عــام 2008 بـــســبب اضـــطــرابــات
نـفسـية تعـرضت لهـا النجـمة التي
ـارســة والـدهـا وصــفت طــريـقــة 
لـهذه الوصاية بأنها “مؤذية ?”ما
جتـلى خصوصـا من خالل إعالنها
ــنع أنـه مــنــعــهــا من إزالــة لــولب 
احلــمـل رغم رغــبــتــهــا في إجنــاب
ـزيـد من األطـفال. ولم تـدلِ جنـمة ا
الـبـوب الـتي حـقـقت شـهـرة كـبـيرة
بــفــضل أغـنــيــات ضـاربــة بــيـنــهـا
(بـايبي وان مور تا )بـأي حديث
صـــحــافي مــنـــذ ســنــوات وتــنــدر
إطالالتــهــا عــلــنـيــة.    أمــا إلــتـون
جــون الـذي اشــتـهــر بـأغــنـيـة( ذي
روكــــيت مـــان )وبــــلغ اخلـــامـــســـة
والـسبع قـبل بضعة أشـهر فبدأ
عـام  2018 جــولـة وداعـيــة يـنـهي
بــهـــا مــســيــرته الـــفــنــيــة. وكــانت
اجلــولـة تــلـحظ في األســاس أكـثـر
من  300 حـفلـة في مختـلف أنحاء
الــعـالم لــكّن جـائــحـة كــوفـيـد-19

عطلتها.
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ـمـكن نـقـله في شـاحـنـة مبـردة إلى ا
الــســاحل يــتــوقع وضــعه في مــيـاه
البحـر األربعاء في مـيناء ويـستريام
(شـــمــال فـــرنــســـا) قــبـل إعــادته إلى
عــرض الــبــحــر بــعـد ثـالثـة أيــام من
ـراقبـة. وكـان حـوت أوركـا علق في ا
أيــار الــفــائـت في نــهــر الــســ ولم
تــنـجح مــحــاوالت إنـقــاذه فــنـفق في
ـطاف بـسبب اجلـوع.وأشار نهـاية ا
ـتـخـصص في مـرصـد "بـيالجـيس" ا
الـــثــديــيـــات الــبــحـــريــة إلى أن هــذا
احلـوت هو الـثـاني من نـوع بيـلـوغا
يتب وجـوده في فرنسا إذ سبق أن
انتشل صيـاد واحداً عنـد مصب نهر

لوار (وسط فرنسا) عام 1948.
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عالمة “قلـيلـة الدسم  ظـنا بـأنها
مـفـيـدة في حــ أنـهـا قـد تـكـون
محالة بنسبة عالية من السكر .
 -سـادســاً ال تـهــمل إشـارات من
جـــســـمك تـــدل عــلـى أنك مـــتــعب
وحتـتـاج إلى بـعض الـراحـة ألن
هـرمـون الـكــورتـيـزول يـؤدي إلى
زيادة سكـر الدم وهذا األمـر غير
ن يريدون التخلص مرغوب فيه 

من دهون بطنه.
 -سابـعـًا خـفض عدد الـسـعرات
بشـكل كبـيـر دفعـة واحدة وهـنا

يــلـجــأ اجلــسم إلى حــيــلــة حـتى
يحتفظ بالطاقة فال يحرقها ألنه
ا سيحصل من انقطاع يتحسب 

والية. في الفترة ا
 -ثــــامــــنــــاً يــــنـــصـح اخلــــبـــراء
بــاحلــرص عــلى حتــريك اجلــسم
بـأكمـله خالل الـقـيام بـالـتـمارين
الــــريـــاضــــيـــة ألن إشــــراك عـــدة
مــجــمــوعــات يــسـاعــد عــلى نــيل

نتائج أفضل. 
-تاسعـاً يكـمن في الرهان كـثيرا
كمالت الغذائية واالعتقاد على ا

بأنهـا تؤدي مـفعوال سـحريا. وال
توصي الـهيئـات الطـبية في دول
كنه خفض العالم بدواء محدد 
الوزن وبالـتالي فـإن الكـثير من
نتـجات التي تـروج في السوق ا

ال تفيد من يشترونها. 
-عـاشـراً عـدم أخـذ مـا يـكـفي من
الـبــروتـ في حــ أنه يــسـاعـد
اجلــــــسـم عــــــلـى مــــــا يـــــــعــــــرف
بـ(االستشفاء) بعد التعب الناجم
عن الـــتـــمــاريـن كــمـــا أنه يـــقــلل

الشعور باجلوع.
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