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وزارة الكهرباء طالب مواطنـون 
االيـفــاء بـوعـودهـا والــعـمل عـلى
زيــادة ســـاعــات احلــصــول عــلى
اخلــدمـة في ظـل ارتـفــاع درجـات
فـيــمــا اكـدوا انـه لـيس احلــرارة 
ــعـــقـــول وبـــعــد اعـــوام من مـن ا
الـعــمل وبـتـخــصـيـصــات كـبـيـرة

ــنــظــومــة بــتـردي يــكــون حــال ا
مـســتـمـر. وقــالـوا في احـاديث لـ
(الزمان) امس ان (كل من يـتسلم
يـتــعــهـد بــحــلـول مــلف الــوزارة 
ـتراكمـة منذ ومعاجلـات لالزمة ا
اال ان الواقع يـثبت عكس اعوام 
نـظـومـة يـتراجع ذلك وان حـال ا
ســنـــويــا دون تــقــدم مــلــمــوس)
ــســؤولـ مــؤكــدين ان (وعــود ا

سـراب وال انـفـراجـة في حتـسـ
ـــــنـــــظـــــومـــــة اال من خالل اداء ا
تـــــشــــــديــــــد الــــــرقـــــابــــــة عــــــلى
الــتــخــصـيــصــات الــتي تــصـرف
ـــشــــاريع تــــطـــويــــر احملـــطـــات
ومـــحــاســبـــة الــفــاســـدين الــذين
ـليارات خالل تسـببـوا بضـياع ا
ـاضـية) واشـاروا الى االعـوام ا
ان (حل االزمة بـسيط ويـكمن في

ايـجـاد ادارة مــخـلـصـة ووطـنـيـة
ـــعـــوقـــات تـــعـــمل عـــلـى ازلـــة ا
ـشـكـلـة سـيـاسـية والسـيـمـا ان ا
ونقـترح على ا هي فـنيـة اكثـر 
احلــكـومــة عـقــد اجــتـمــاعـات مع
انـية وجنرال شركتي سيـمنز اال
الــكـتـريـك االمـريـكــيـة  لــلـخـروج
بــتـــوصـــيــات تـــلـــزم الــنـــهــوض
بــــاخلـــدمــــة خالل تــــوقــــيــــتـــات

مـــحــددة) مـــؤكــدين ان (الـــعــمل
الـعــشـوائي والــتـخـبـط بـاخلـطط
ــلــيــارات دون يــتــســبب بــهــدر ا
كــــمــــا عــــلى حتــــسن اخلــــدمــــة 
احلكومة متابـعة ملف استهداف
ابراج نقل الطـاقة في احملافظات
بعد تـكلـيفهـا قوة امنـية بحـماية
ـــنــــشـــآت) واســــتـــطـــرد هـــذه ا
واطنون بـالقول ان (اي مسوغ ا
وان ـكن الـقـبول به  لـلوزارة ال 
اسـتـمرار تـردي اخلـدمـة سـيـزيد
غـضب الـشــارع). واعـلـنت دائـرة
كـهربـاء الـزبـير فـي وقت سابق 
خروج مـحطـة جنـوب الزبـير عن
تد العـمل بسبـب سرقة قـابلـو 
لــتــغـــذيــة احملـــطــة.وقـــال مــديــر
الدائـرة حـازم حسن في تـصريح
امس إن (مالكات الصـيانة بدأت
ـــعــاجلـــة األضــرار من الـــعــمل 
تد إلى خالل ربط قابلو جـديد 

أحد األبراج) 
مــؤكــدا ان (الـســلــطـات األمــنــيـة
بدأت بالـكشف على احلـادث بعد
ابالغـهـا بـه). واكـدت شـركـة نـقل
الــطــاقــة في الــديــوانــيــة دخـول
مــحـــطــة حتــويل الــشــامــيــة إلى
اخلدمة.وقال مدير الشركة ضياء
صاحب عبـاس في تصريح امس
الكـات الفـنـية والـهـندسـية إن (ا
ــتــقــدمــة في الــشــركــة أجنــزت ا
أعــمــال انــشــاء مــحــطــة حتــويل
كــهــربــاء الــشـــامــيــة الــثــانــويــة
ودخــولــهــا اخلــدمـة الــفــعــلــيـة)
وتـــابـع ان (احملـــطـــة نـــفـــذت من
انية  وهي في شركة سيمنز األ
الــواقع ثالث مــحــوالت ســعــة ام
في اي   ?90مــا ســـتــســـهم بــفك
االخـــتـــنـــاقـــات في احملـــافـــظــة).
قــد كــشــفت عن وكــانت الــوزارة 
إضــافـة طــاقـة انــتـاجــيـة قــدرهـا
ــنــظــومــة  610مــيـــكــاواط الى ا
الـــوطــنـــيــة.وذكـــرت الــوزارة في
ــتــابــعــة مــبــاشــرة بـــيــان أنه (
ويـومـيـة من الـوزيـر وكـالـة عادل
كـــر وبـــإشـــراف مـــيـــداني من
مديـر عام الشـركة الـعامـة إلنتاج
ــنـطــقـة الـطــاقـة الــكــهـربــائـيــة ا
الــوســطى عــلي احـمــد تــمــكـنت
ـالكــات الـهــنــدســيــة والــفــنــيـة ا
الـعـامـلـة في الـشـركة  مـن إعادة
ادخـــال الـــوحـــدة الـــتـــولـــيـــديــة
الــســادســة في مــحـطــة كــهــربـاء
واسط احلـراريـة للـعـمل وبـطـاقة

 610مــيــكـاواط) واشــار الى ان
(اجلهود اثمرت عن إكمال اعمال
ـتضررة الصـيانة عـلى االجزاء ا
بـعــد حـدوث اطـفـاء في الــشـبـكـة
ـا تـسـبب الـوطـنـيــة قـبل ايـام 
بـخروج الـوحـدت الـتـوليـديـت
اخلامـسة والـسادسة عـن العمل
ــــشـــــاكل في وحـــــدوث بــــعـض ا
اجزاء الـوحدتـ ومازال الـعمل
مــســتـــمــر إلجـــراء الــصـــيــانــات
الالزمــة عــلى عــوارض الــوحــدة
الــتـولــيـديــة اخلـامــسـة لــغـرض
ارجـــاعــهــا لــلـــعــمل خالل األيــام
ـقبـلـة وإضـافة  610مـيـكاواط ا
اخـرى الـى الـشـبــكـة الـوطــنـيـة).
ـــتـــحـــدث بـــأسم بـــدوره  قـــال ا
الــــــوزارة احــــــمـــــــد مــــــوسى ان
(الـــــوزارة تـــــتــــــعـــــرض حلـــــرب
عــشـــوائـــيــة لـــتــخـــريب جـــهــود
ــــنـــظـــومــــة ولي ذراع اجلـــهـــد ا
ــلف مـــهم يـــرتــبط احلـــكــومـي 
ــــواطن) وتــــابـع ان (أبـــراج بــــا
وخـطـوط نقـل الطـاقـة تـسـتـهدف
ــنــهــجــة وواضــحــة بــحــمــلــة 
ـعـالم وقـبل يـومـ اسـتهـدفت ا
بـــشـــمــال خـــطــوط  400كي في 
البـصرة بـإطالقات نـارية وكادت
نظـومة أن تنـفصل عن اخلدمة ا
بـجـميـع احملافـظـات اجلـنـوبـية)
واشار الى ان (خطـوط نقل طاقة
تـعـرضت الســتـهـدافـ األول في
صالح الــديـن بــعــبــوات نــاســفـة
وكـــادت والــــثـــاني فـي كـــركـــوك 
خطوط الشمـال أن تنفصل جراء
ذلك) مــؤكــدا ان (الــوزارة ســبق
وحـــذرت من اســـتــهـــداف أبــراج
الـكــهـربـاء خالل الــصـيف والـتي
تــمـــتـــد عـــلـى مـــســـافــة  23ألف
ا وضـوع لطـا كيـلومـتر وهـذا ا
شــغل رئـــيس الــوزراء ومــجــلس
الــــوزراء وأوصـى بــــاعـــــتـــــمــــاد
ــــســـيـــر أو أفـــواج الـــطـــيـــران ا
الــــطـــوار ونـــصـب كـــامـــيـــرات
مــــــراقــــــبــــــة عـــــلـى اخلــــــطـــــوط
حـيث هنـاك جهد السـتراتـيجـية 
ولــــكن أمــــني واســــتــــخـــبــــاري 
ــقــابـل هــنــاك مـن يــريــد أذى بـــا
) مـطــالــبــا األجــهـزة ــواطــنــ ا
األمـــنــــيـــة بـ(فـــتـح الـــتـــحــــقـــيق
تورطـ ومعرفة للوصـول إلى ا
مــدى إمــكـانــيــة وجـود شــبــهـات
تـــســتـــهــدف الـــعــمل احلـــكــومي

 .( واطن واإلضرار با

فسوخة عقودهم سيتم اإلعالن ا
ــــوقع اإللــــكــــتــــروني عـــنـه في ا
لــلــوزارة وصــفــحــات الــتــواصل
االجـتمـاعي اخلـاصـة بـهـا). على
أكـــــدت وزارة صـــــعــــــيـــــد اخــــــر
رحلة الثانية الداخلية  إجناز ا
مـن اجلـــدار الــكـــونـــكـــريـــتي في
ـــثـــلث احلـــدودي.وقـــال مـــديــر ا
العالقات واالعالم في الوزارة إن
(الـــعــــمل مــــســـتــــمـــر بــــاجلـــدار
ـسـافـات كـبـيـرة الـكـونـكــريـتي و
) مؤكدا تصل الى  15كيلـومتـراً
ـرحـلـة الـثـانـيـة من اجلـدار ان (ا
ـثـلـث احلـدوي بـ الـعـراق في ا
وتـــركـــيـــا وســـوريــا) وتـــابع ان
(هناك اهتمامـاً حكومياً وتوجيه
سلحة من القائد العام لـلقوات ا

من االهـتمـام بـالـوضع احلدودي
من جـمـيع اجلـوانب) مـبـيـنـاً أن
(الـهـدف من زيـارة الـوفـد األمـني
ي برئـاسـة الوزيـر عـثمـان الـغا
هــــــو لـالطالع عـــــــلى الـــــــوضع
احلــــدودي والـــتــــحــــصــــيــــنـــات
اجلـاريـة) ومضـى الى الـقول ان
(الـــوفــــد اطـــلع عــــلى الــــشـــريط
احلـــدودي بــــاجتــــاه مـــنــــطــــقـــة
ــثــلث الــعــراقي فــيــشــخــابــور ا
الــتـــركـي الــســـوري ومـــتـــابـــعــة
الـتــحـصـيـنــات من حـيث اجلـدار
الـــــكـــــونــــــكـــــريـــــتـي أو األسالك
واخلنـادق والكـاميرات واالطالع
أيـضاً عـلى اجلـهـد االستـخـباري

يداني) . وا
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ان واجـراء انتخابـات نيابية البر
ان مــبــكــرة. ويــتـــوقع مــراقــبــون 
ســـــعـي  الــــــعـــــامــــــري لـــــلــــــقـــــاء
سـيـسـهم بـحل جـزء كـبـير الصـدر
من االنـسـداد الــقـائم مــنـذ اشـهـر.
وقـالــوا ان (احلـوار بــ االطـراف
ـتـنـافـسـة وهي االطـار والـتـيـار ا
والذي هد النفراجة الصدري قد 
نـتـوقع ان يـكـون لـلـسـنـة واالكراد
السني دورا كبير بهذا التأثير). 

متفق علـى تشكيل
احلــــكــــومــــة). من
جانبه  اكد عضو
تيار احلكمة رحيم
الــــــعــــــبـــــودي أن
تـغـيـيـر الـسـوداني
مـــقـــابل أمــر وارد 
ان يـــــــــتــــــــــنـــــــــازل
الــــصـــــدريـــــون عن
بــــعـض الـــــشــــروط
الـــتي يــــطـــالـــبـــون
بـــــــهـــــــا.واكــــــــد في
تـــصـــريـح امس انه
(لم يـــتم مـــنـــاقـــشــة
ــرشح عـرض بــديل 
االطـــــار لـــــرئـــــاســــة
مــــــقــــــابل الـــــوزراء 
تـــنـــازل الـــصـــدر عن
شــــــروطـه بــــــشـــــــكل
رسمي لكنه قد يكون
احــــد مــــقــــتــــرحــــات
العـامـري في مـبادرته

وهــو أمــر وارد عـلـى اعــتــبـار ان
الــعـــامــري  تـــخـــويــله مـن قــبل
واقف التـنسيـقي بالـتعـاطي مع ا
بايجـابيـة) واشار الى ان (االطار
يـــحـــاول الــــدفع نـــحــــو احـــتـــواء
ـــتــظــاهــرون االزمــة). ويــواصل ا
ــفـتــوح امـام مــبـنى االعـتــصـام ا
مــــجــــلس الــــنــــواب والــــذي دخل
لـلـمـطـالـبـة بحل اسبـوعه الـثـالث 

الـفــاســدين ومن يــريـد الــسـوء أو
ّن يـنتـمي إلـيـنا قتـلي أو الـنـيل 
آل الــصـــدر) واضــاف (إنـــني قــد
تـنــازلت كــثــيــراً من أجل الــشـعب
والسـلم األهلي ونـنـتظـر ماذا في
جــعـــبــتـــهم مـن إصالح مــا فـــســد
إلنقـاذ الـعراق). فـيمـا رأى الـنائب
عن ائـتالف دولـة الــقـانـون جـاسم
الــعـــلــوي أنـه في حــال تـــغــيـــيــر
مرشح االطـار الـتنـسـيقي لـرئـاسة
الوزراء مـحـمد شـيـاع الـسوداني
فــــإن بـــدالئـه مــــســـتــــعــــدون وهم
يحظون بالقـبول.وقال العلوي في
تـــــــصــــــريـح امـس ان (الـــــــقــــــوى
الـسـيـاسـيـة ذهـبت الى االجـتـمـاع
االخـــيـــر الـــذي دعـــا الـــيه رئـــيس
الوزراء مـصطـفى الكـاظمي ألنـها
مـؤكدا تريـد تـغـلـيب لغـة احلـوار)
ـشــكــلـة ان (الـكــاظــمي جــزء من ا
الـقـائمـة وجـزء مـن الذيـن خـلـقوا
هـذه الـفـوضى) بـحـسب تـعـبـيـره
الفتـا الى ان (اخلـريطـة الـتي سار
بـهــا االطــار من خالل لــقـاءاته مع
االكــراد والـــســنـــة وبــاقي الـــكــتل
الـسـيـاسـيـة في االجـتـمـاع االخـير
هي أن الــكل مـــاضــون بــعــدم حل
ــان واكـمــال االسـتـحــقـاقـات الـبـر
االنــتـــخــابــيـــة وضــمن خـــريــطــة
العامري يـذهب الى الصـدر لينقل
له طلب كل الـقـوى الـسيـاسـية من
أنها رافـضة لهذه اخلـطوة والكل
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اكد رئيس التيـار الصدري مقتدى
الـــصـــدر تـــقــد مـــقـــتـــرح لال
ـنـاظرة مع الـسـيـاسـي تـحـدة  ا
لكنه لم ير جتاوبا مـلموساً فيما
شــــــــدد عــــــــلـى رفض اي حــــــــوار
ويــنـتــظــر اصالح مـا فــسـد سـري
النقاذ الـعراق بعـد تنازله من أجل
الشـعب والـسـلم األهـلي. وقال في
تـغـريـدة تـابـعـتـهـا (الـزمـان) امس
(أيها الشعب  نـود إعالمكم بأننا
ــتّــحـدة قـدّمــنــا مــقــتـرحــاً لأل ا
جللـسـة حـوار بل مـنـاظـرة عـلـنـية
وبـــبـث مــــبـــاشــــر مع الــــفــــرقـــاء
السياسي أجـمع فلم نر جتاوباً
مـــلــــمــــوســــاً مـــنــــهم) وتــــابع ان
(اجلواب كـان عن طريق الـوسيط
جــوابـــاً ال يــغـــني وال يــســـمن من
جوع ولم يتـضمن جوابـهم شيئاً
عـن اإلصالح وال عـن مــــــــطـــــــــالب
الثوار وال مـا يعانـيه الشعب ولم
ا يـحـدث أي أهمـيـة على يعـطـوا 

اإلطالق) 
مطالبا (اجلمـيع بانتظار اخلطوة
األخرى إزاء سيـاسة الـتغافل عن
ما آل إليـه العراق وشـعبه بـسبب
الـفـسـاد والـتـبـعـيـة) مـؤكـدا  (فال
يتوقـعوا مـنّا حـواراً سريًـاً جديداً
بـــعـــد ذلـك فـــأنـــا ال أخــــفي عـــلى
شــــعــــبـي شــــيــــئــــاً ولـن أجــــالس
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ســــلم مـــــركــــز الــــطـب الــــعــــدلي
الــعــسـكــري في مــديــريــة األمـور
الـطبـيـة الـتـابعـة لـوزارة الـدفاع
رفـات عــدد من شـهــداء سـبــايـكـر
الى ذويــهم. وذكــرت الــوزارة في
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس أن
قام بتسليم (مركز الطب العدلي 
شـــهــداء مــجــزرة ســـبــايــكــر الى
ذويهم البالغ عددهم  26شهيداً
بـــ جـــيـش وشـــرطــــة وحـــشـــد
شعـبي بـعد الـتـعرف عـلـيهم من
خالل تـطــابق فـحص حـمض دي
ان اي) وتــــابـع ان (عــــمـــــلـــــيــــة
جـــرت مـع عـــائالت الــــتــــطـــابـق 
الــــشـــهـــداء وإصــــدار شـــهـــادات
الـــوفـــاة وإجـــراء تـــشــيـــيع لـــهم
ـراسـيم الـعـسـكـرية). بـحـضـور ا
كـمــا نـفـت الـوزارة  فـتـح مـراكـز
ـفـسـوخـة عـقـودهم. السـتـقـبـال ا
وقـال البـيـان انه (تـنـاقـلت بعض
صـــفــــحـــات مــــواقع الــــتـــواصل
االجـــتـــمــاعي خـالل الــســـاعــات
اضية مقطع فيديو بشأن قيام ا
ــراكـز الــوزارة بــفــتح عــدد مـن ا
ــفـسـوخــة عـقـودهم السـتــقـبـال ا
حـــسب الـــرقــعـــة اجلــغـــرافــيــة)
مشـيـراً الى أن (الوزارة تـؤكد أن
مـــقــطع الــفــيـــديــو يــعــود إلى 9
حــــــزيــــــران  2019 وفي حــــــال
صـــدور أي أمــر خـــاص بـــإعــادة
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وندعو لـهم بالرحـمة والرضوان
والـــــــــشــــــــــفــــــــــاء الــــــــــعــــــــــاجل
لـــلــجــرحـى).وأعــلــنت احلـــمــايــة
ـدنــيـة اجلـزائــريـة  الـســيـطـرة ا
عـــلـى غــالـــبـــيـــة احلـــرائق الـــتي
اجــتــاحت مــنــذ يــومــ مــنــاطق
حــرجــيــة وحــضــريــة في شــمــال
شـرق الـبالد مــوديـة بـحـيـاة 37
شــــخـــــصــــا عـــــلى األقـلّ.وقــــالت
الشـرطة انـها (أغـلقت الـعديد من
الــطــرقـــات في الــطــارف بــســبب
عـودة الـنـيـران). وأظـهـرت صـور
على مواقع التواصل االجتماعي
عمليات إجالء ألسر في قرية واد
احلــوت الـــقــريــبـــة من غــابــة في
مـنـطـقــة الـقـالـة.وكـانت احلـمـايـة
ـدنيـة قـد كـتبت عـلى تـويـتر ان ا
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قـدم الـعـراق امس الـتـعـازي إلى
اجلـــزائــــر بـــضــــحـــايــــا حـــرائق
الـغـابــات الـتي اودت بـحـيـاة 37
قــــتــــيـال. وقــــال بـــــيــــان لــــوزارة
اخلـارجيـة تـلـقـته (الـزمان) امس
ان (العراق يعرب عن تعازيه إلى
األشـقاء فـي اجلزائـر  بـضـحـايا
احلـرائـق الـتي انــدلــعت في عـددٍ
ـنـاطـق وأودت بـحـيـاة عـددٍ من ا
ــواطـــنــ وجــرح آخــرين) من ا
واضــاف (نــشــارِك أشــقــاءنــا في
اجلزائـر حكـومـًة وشعـباً حُـزنَهم
في هذه األوقـات ونُقـدم تعـازينا
الـــقــلــبــيّــة الـــصــادقــة وخــالص
مُـواسـاتـنــا لـعـائالت الـضـحـايـا
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فـــــتــــحت شـــــرطــــة مــــحـــــافــــظــــة
ـقـتل ام وثـالثة حتـقـيـقا  كـربالء
من اطـفـالـهــا في ظـروف غـامـضـة
قــرب فـنــدق الــبــارون الــســيـاحي
وسط احملـــافــظـــة. وقــال مـــصــدر
امـــــــني فـي تـــــــصــــــريـح امس ان
(حـادثـة الـقـتـل وقـعت قـرب فـنـدق
الـبـارون  وسط ظـروف غـامـضة
ودون مـعــرفــة األسـبــاب) واشـار
الى ان (الـقـوات األمـنـيـة انـتـقـلت
ـــــة وشــــرعت إلى مـــــوقع اجلــــر
بـالـتـحــقـيق لـلــكـشف عن اجلـاني
والـدوافع). وفـكـكـت مـفـارز جـهـاز
األمن الــوطـنـي شـبــكــة لالبــتـزاز
اإللــــكــــتـــــروني فــــيــــاحملــــافــــظــــة
نفـسهـا.وذكر بـيان لـلجـهاز تلـقته
(الـــزمـــان) امـس أنه (بـــعـــد ورود
ـــواطـــنـــ إثــر الـــشـــكـــاوى من ا
اخـتـراق حـسـابـاتـهم الـشـخـصـية
ونـشــر صــورهم الـعــائــلـيــة عـلى

مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي 
تشكـيل فريـق عمل متـخصص من
اجلـهـاز لــتـتـبـع حـاالت االخـتـراق
وضــبـط األشــخـــاص الـــقــائـــمــ
عليـها) مؤكـدا انه (وبعد سـلسلة
من عـــمـــلـــيـــات الـــتـــتـــبع وجـــمع

ــعــلـــومــات وبــجـــهــد نــوعي  ا
الـوصـول جلــمـيع أفـراد الــشـبـكـة

الـبــالغ عــددهم سـبــعـة مــتـهــمـ
ــــوافـــقـــات وبـــاالســــتـــنــــاد إلى ا
ـديرية شـرعت مفارز ا القضـائية 
بتنـفيـذ حمـلة االعـتقاالت في ست
وهي واسط وديـالى مـحــافـظــات 
وبــغـــداد والــقـــادســيـــة وكــركــوك
حــــيـث اعــــتـــرف وصالح الــــدين 
ـتــهـمــون بــإنـشــاء قـنــوات عـلى ا
مـنـصـة الـتـلـكـرام يـنـشـرون فـيـهـا
صـوراً شـخـصـيـة من احلـسـابـات
سـاومـة وجني اخملتـرقـة بهـدف ا
األمــوال). وبـاشــرت فــرق الــدفـاع
بـانـقـاذ احملـاصـرين حتت ـدني  ا
التـراب بعـد انهـيار تل في قـطارة
حافظة االمام علي عليه السالم 
كربالء .وقال شـهود عيان إن (تال
ترابـيـا خـلف قـطـارة اإلمـام علي 
ـدني حـيث هــرعت فـرق الــدفـاع ا
بإنقاذ الـزائرين احملاصرين حتت
الــتـراب الــبــالــغــة عــددهم اربــعـة
اشـــخـــاص) مــؤكـــديـن  ان (فــرق
الدفـاع اسـتخـدمت مـعـدات ثقـيـلة

إلخراج احملاصرين).
بـإن ســتـة فـيــمـا افــادت مـصــادر 
اشـخـاص لـقـوا حـتـفـهم بـانـهـيـار
الــتل. واحــبــطت قــوة من شــرطـة
ديالى مـحـاولـة لـســرقـة آثـار في
ناحية جـديدة الشط.وقالت وزارة
الداخليـة في بيان تلـقته (الزمان)
امس إن (مــــفـــارز قــــسم شــــرطـــة
حمـاية اآلثار والـتراث الـتابع الى

تمكنت من قيادة شرطة احملافظة 
احـبـاط مـحـاولــة لـسـرقـة آثـار من
تلول العـباسية في نـاحية جديدة
الــشط من قــبل مــجــمــوعــة جــرى
لــكن الذوا بــالـفـرار) مالحـقــتـهم 
ــــمـــــارســــات وتـــــابع ان (هـــــذه ا
ـوروث االمـنـيــة تـأتي حلــمـايـة ا
ــواقع ـــتـــمـــثل بـــا الـــتــاريـــخي ا
ـقـتــنـيـات والـقــطع األثـريّـة في وا
احملــافـظــة). واغــتــال مـســلــحـون
مجـهـولون امـرأة تـسـتقل مـركـبة
تــويــوتــا النـــد كــروزر في قــضــاء
بــعــقــوبــة. وذكــر مــصــدر ثــان ان
(مـســلــحـ مــجـهــولــ اغـتــالـوا

امـــرأة تــــســـتــــقل مـــركــــبـــة نـــوع
جـكسـارة رمـيـا بـالـرصـاص قرب
مــقـبــرة الــشــريف في بــعــقــوبـة)
واضــــــــــاف (لـم تــــــــــوضـح دوافع
سلح قد والسيما ان ا ة اجلر
ــا يــرجح ان ــركــبـــة  تــركـــوا ا
تكـون اسبـابهـا دوافع انتـقامـية).
من جـــهــة اخـــرى افــادت خـــلــيــة
بــــاســـــتـــــهــــداف اإلعالم األمـــــنـي
طــائـــرات الــقــوة اجلـــويــة أوكــار
داعش في سلـسـلـة جبـال حـمرين
ضــمـن مــحـــافــظـــة صالح الــدين.
واشار بـيان تلـقته (الـزمان) امس
أن (مـفــارز وكـالــة االسـتــخـبـارات

والــتـــحــقـــيــقـــات في الــداخـــلــيــة
وبالـتـنـسـيق والتـعـاون مع خـلـية
االســتــهـــداف الــتــابــعـــة لــقــيــادة
ــشــتــركــة وجــهــاز الــعــمــلــيــات ا
رصدت حتركات مكافحة اإلرهاب 
لعناصـر داعش في سلسـلة جبال
حــــمـــريـن ضــــمن صالح الــــدين)
وتــــابع ان (الــــوكــــالـــة وخــــلــــيـــة
االستـهـداف زودت طائـرات الـقوة
ـعـلـومـات اسـتـخـبـارية اجلـوية 
دقيـقـة عن تـواجـد قيـادات مـهـمة
ـكان لعـصـابـات داعش في هـذا ا
مــنـطــقـة حـيث دك صــقــور اجلـو 

 .( تواجد هؤالء اإلرهابي
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U ∫  ذوو شهداء مجزرة سبايكر يتسلمون رفات ابنائهم —

h ý ¡UF √ s  W³F  Ã«d ²Ý≈ ∫ n−M «
ـريض ..  أحـتــمـالـيـة وجـود انــفـجـار في األمـعــاء  وخلـطـورة وضع ا
إجـراء عـملـيـة فـتح بطن إسـتـكشـافـيـة لتـشـخيـص احلالـة). الفـتاً إلى أنه
(تبـ وجود ثقب كبير في األمعاء الدقيقة .. مع وجود التصاقات وتلوث
جتويف الـبريـتون حـيث  إستـئصـال جزء من األمـعاء  مع إعادة ربط
األمعاء و تنظيف جتويف البطن و أتضح وجود لعبة مطاطية قد أبتلعها
ـريض في وقت سابق أدت إلى حدوث ثـقب كبـير في األمعـاء). مؤكداً ا
ــريض أخـرج من صــالـة الــعـمــلـيـات أن (الــعـمــلـيـة تــمت بـنــجـاح و أن ا
متـحسنـاً وهو بـصحة جـيدة). و شـكر اليـباوي مالك (عـمليـات الطوار
ــديـنـة الـصــدر الـطـبـيــة و ذلك جلـهـودهم اجلـراحـيـة ومالك الــتـخـديـر 

بذولة و دورهم اإلنساني في إجراء هذه العملية). ا
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جنح فريق طـبي في مـدينـة الصـدر الطـبيـة في مـدينـة النـجف األشرف 
من أسـتـخـراج لـعـبـةً مـطـاطـيـة مـن شـاب بـعـمر 28 عـامـاً و هـو من ذوي

اإلحتياجات اخلاصة  تسببت بحدوث تلف في امعائه. 
و بـ رئـيس الــفـريق الـطــبي أخـصـائي اجلــراحـة الـعـامــة مـحـمـد رزاق
اللـيـباوي فـي تصـريح أمس أن (الـطـوار اجلراحـيـة في مـدينـة الـصدر
ـريض ( ز . ع ) الـذي يـعاني من ـاضي ا الطـبـيـة استـقـبـلت اخلـميس ا
أعـراض إنـسـداد األمـعـاء و هـو بـعـمر  28 عـامـاً من ذوي اإلحـتـيـاجات
اخلــاصـة). و أوضـح الـلـيــبـاوي انه (بــعـد إجــراء الـفــحـوصــات الـطــبـيـة
ا توقع ريض كان يعاني من حالة بطن حادة   والشعاعية  تب أن ا
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طبعة العراق 

تـعمل ـدنـية  (وحدات احلـمـاية ا
حاليـا على إخـماد سبـعة حرائق
على مـستـوى مديـنتي الـطارف).
بـــدوره  اكـــد الـــعـــقـــيـــد فـــاروق
عـــاشــور انـه (تــمّت الـــســيـــطــرة
بــــالـــكـــامـل عـــلى كـلّ احلـــرائق).
وقـتة إلى وارتفـعت احلـصيـلـة ا
 37قــــتـــيال ثـالثـــون مـــنــــهم في
الـطـارف علـى احلدود مـع تونس
بــيــنــهم  11طــفال وست نــســاء
فـضال عن خمـسـة آخـرين قـضوا
فـي مـــنــــطـــقـــتـي ســـوق أهـــراس
وقتيل في سطيف. وكّل صيف
يــشـهــد شــمـال اجلــزائــر حـرائق
حـــرجــيـــة لــكـن هــذه الـــظــاهــرة
تــتــفــاقم عــامــا تــلــو أخــر بــفــعل
ـنـاخي الـذي يـزيـد من الـتـغـيّــر ا
مــوجـات اجلــفــاف واحلــرّ.ويـرى
خــبــراء أن نــقص الــتــجــهــيــزات
وكـذلك عدم وبخـاصة الـطـائرات 
حتص الغابـات بالشكل اجليد
هـي مـن اهم االســــــبـــــــاب الــــــتي

تتسبب في اندالع احلرائق.
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الــتــابــعــة لـقــضــاء احلــويــجـة قــبل ان
تـتـصدى لـهم قوة من الـلواء) الفـتا الى
ان (الــتــعــرض اســفــر عن اصــابــة أحـد
حـيث مــقــاتــلي الـلــواء اثــر طــلق نــاري
جــرى  تــعــزيـز الــنــقــطــة بـقــوة امــنــيـة
سـاندة). وألـقت مفـارز مكـافحـة اإلجرام
في بـغـداد الـقـبض عـلى مـتـهم بـتـزوير

سـند عقاري بقيمة 400 مليون دينار في
ـنصـور. واوضح بـيـان تـلـقته مـنـطـقـة ا
نصور (الزمان) امس ان (مفارز مكتب ا
جنــحـت في إلــقــاء ـــكــافــحـــة اإلجــرام 
الـقبض عـلى متـهم لقـيامه بـتزويـر سند
عـقـاري قـيـمته 400 مـلـيون ديـنـار ضمن
ــنــصـــور  حــيث  عــرض مـــنــطــقـــة ا

ستوى مـناطق صالح الدين) مشيدا (
الــعـمـلـيـات األخـيــرة من خالل عـمـلـيـات
رحلتها اخلامسة وما اإلرادة الـصلبة 
حـققـته من نتـائج ايجـابيـة). واصطادت
مـفـارز جهـاز األمن الـوطني قـيادات في
داعش خـالل عمـليـة تعـقب قي مـحافـظة
كــركــوك. وذكــر بــيــان لــلــجــهــاز تـلــقــته
(الــزمــان) امس أنه (بــعــمــلــيــة نــوعــيـة
ـــتـــابـــعـــة وجـــهـــد مـــيـــدانـي وفـــني و
تمكن أبـطال اجلهاز اسـتخبـارية دقيقـة 
فـي كــركــوك وبـــالــتـــنــســـيق واإلشــراف
ـتــقـدم ــقــر ا ــبــاشـر من قــبل قــيـادة ا ا
شـتـركـة من تـفـكـيك أخـطر لـلـعـمـلـيـات ا
خـلية مشتركة ب كركوك وبغداد كانت
تـشكل من أهم خاليا الـتنظـيم بعد رصد
أسـفرت عن وتـعقب ألكـثر من  90 يـوماً 
اعــــتـــقـــال قـــيــــادات بـــارزة) وتـــابع ان
(اخلــلـيـة مــتـهـمــة بـتــنـفـيــذ جـرائم ضـد
األجـهزة األمنـية والشـخصيـات  تمثلت
نـتسـبي احلشد بـاالعدامـات اجلمـاعيـة 
فضال عن عمليات الـشعبي والعشائري 
اغــتــيــال شــخــصــيــات بــارزه ووجــهـاء
وشـيـوخ العـشائـر والضـباط في كـركوك
وبــغـداد).واحــبــطت قـوة من الــلـواء 61
بـاحلـشد  تـعرضـا لفـلول داعش جـنوب
غـــرب احملــافــظــة. وقـــال بــيــان امس ان
شــنت (مــجــمـــوعــة من عــنــاصــر داعش
تـعرض على نقطة امنية في قرية خبازة
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األوراق التحقيقية على قاضي التحقيق
ــتـهـم وفق أحــكـام الــذي قــرر تــوقــيف ا
ـادة 290 من قـانـون الـعـقـوبـات لـيـنـال ا
جـــزاءه الــــعـــادل) مـــؤكـــدا ان (مـــفـــارز
نفذت أوامـر اعتقـال بحق عدد ـديريـة  ا
ـتهم لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من ا
ومـــنـــازل ســـكـــنــيـــة ومـــحـــال جتـــاريــة
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ي تـفـقـد وزيـر الـداخـلـيـة عـثـمـان الـغـا
عـــــــــلـى رأس وفـــــــــد أمـــــــــنـي رفـــــــــيع 
احلـــــــــــدود العـراقية الـسوريـة لغرض
تــأمــيـنــهــا . وقـالـت قـيــادة الــعـمــلــيـات
ـشتـركة في بـيان تـلقـته (الزمان) امس ا
ي ويضم إن (وفـدا امنـيا برئـاسة الـغا
ـشـتــركـة عـبـد نــائب قـائـد الــعـمـلـيــات ا
االمــيـر الــشـمــري وقـائــد قـوات احلـدود
بـاالضافـة الى عدد من الـقيادات االمـنية
وصـــــلــــوا الـى احلــــدود الـــــعــــراقـــــيــــة

السـورية).
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واشــار الى ان (الــزيــارة جـاءت لالطالع
عـلى تام احلدود العراقية مع اجلانب
الـــــســــوري). في غــــضـــــون ذلك  وصل
رئــيس أركــان اجلـيش الــفـريق أول ركن
عــبـد األمـيـر يــار الـله إلى صالح الـدين
ــتـابــعـة الـعــمـلــيـات االسـتــبـاقــيـة ضـد
داعش.وذكـر بـيـان لـوزارة الدفـاع تـلـقته
(الـــــزمــــان) امس أن (يــــار الـــــله وخالل
تــفـــقــده قــاطع عــمـــلــيــات صالح الــدين
ـتابـعة آخر الـعملـيات االسـتباقـية على
أوكـار الـدواعش أكـد ضـرورة استـثـمار
حـالـة االنـهيـار الـتي  يـعيـشـهـا اإلرهاب
واالســتـمــرار بـعــمــلـيــات الـضــغط عـلى
الـدواعش ومنـعهـم من تنـفيـذ أي عمـلية
إرهــابــيـــة تــســتــهــدف أمن واســتــقــرار
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بـاشرة بـخطـة مشـاريع خدمـية في أطراف اكد محـافظ بغـداد محـمد جـابر الـعطـا ا
قبل بعد توفر التخصيصات ضمن قانون الدعم الطار العاصـمة في شهر أيلول ا

لألمن الغذائي والتنمية.
وقال الـعطـا في بيـان تلـقته (الـزمان)
ـاضيـة كانت امس إنه (في االعوام ا
هـنـاك خـطـة طـمـوحـة خلدمـة مـنـاطق
أطراف بـغـداد لكـنهـا تـأخرت بـسبب
تـأخـر إقــرار مـوازنـة جـديــدة لـلـبالد
لـذلك لـديـنـا خــطـة كـبـيـرة هـذا الـعـام
ــعـــاجلــات ــنـــاطق  خلــدمـــة هـــذه ا
تمـكنـنـا من تقـد اخلدمـات) واشار
ــاء ان (هــنــاك خـــطط في مـــشــاريع ا
دارس في كثير من واجملاري وبناء ا
الـــقـــطــاعـــات واألبـــنـــيــة وشـــبـــكــات
اجملــاري سـيــتم إطالقــهــا ونــحـاول
إيــجــاد مــعــادلــة إليــصــال اخلــدمـات
ـوجـودة وحسـب ما حـسب األمـوال ا
ورد بــقــانـــون الــدعم الـــطــار لألمن
الـغــذائي والــتـنــمـيــة وهـنــاك أمـوال
وضـوع ونـسـعى مـخـصـصـة لـهـذا ا
ـشاريع قـريـبا) للـمـباشـرة في هـذه ا
وضــــــمى الـى الـــــقــــــول ان (هـــــنـــــاك
منـاقـشـات في الوقت الـراهن تـتـعلق
شاريع مع وزارة الـتخطيط بخطـة ا
ـبــاشــرة بـهــا في الــشــهـر ونــتـوقـع ا

قبل). ا
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وكـشفت هـيـئـة االسـتـثمـار الـوطـنـية
عن اسـتـمـرارهـا بـالـعـمل السـتـقـطاب
ـشـاريع ـيـة واقامـة ا الـشـركـات الـعـا
اخلدمية والتجارية. وقال بيان تلقته
ـتابـعة (الزمـان) امس ان (الهـيـئة و
مسـتمـرة من قبل رئـيسـها سـها داود
جنـار  تعـمل عـلى تـوفـير مـتـطـلـبات
السـكن الـعصـري في مـدينـة بـسمـاية

وضـمن خـطط وتـمويـل برنـامج األ
ـائي ودعـمـاً لـلـمـنـاطق ـتـحـدة اال ا
احملـررة  تـتـواصل أعـمـال بـنـاء عـدد
من الـدور الــسـكـنــيـة واطــئـة الـكــلـفـة
لــلــعــوائل الــتي تــعــرضـت مــنــازلــهـا
للـتـهد خـالل العـمـليـات الـعسـكـرية
ضد عصـابات داعش) واشار الى ان
بـرغم (نـسب اإلجنــاز مـتــقـدمـة جــدا 
دة الـقـصـيـرة التي بُـدء الـعـمل بـها ا
ـــشــــروع الـــذي يـــعـــزز جـــهـــود في ا
ـنـاطق احملـررة االسـتـقـرار وإعــمـار ا
وإعـادة الـعــوائل إلى أمـاكن ســكـنـهـا

وتـوفـيــر اخلـدمـات األسـاســيـة لـهم)
شروع رحلة األولى من ا مبينا ان (ا
تــتـضــمن بــنــاء مـئــة دار في نــاحــيـة
الريـاض التي تـشـمل قرى الـشاهـرية
والشريـفيـة والظـاهرية والـسعـدونية
وابــو كــعــوبــة واخلــبــازة والــزگـاع)
ــــواطــــنــــ إلى وتــــابع ان (عــــودة ا
منـاطـقهم تـعـزز من استـقـرار الوضع
والســيــمـا أن األمــني في احملــافــظــة 
ناطق تشهد ب احل واآلخر هذه ا
تــعــرضــات الــعــصــابــات اإلرهــابــيــة

بسبب خلوها من السكان).

ية من خالل استقطاب الشـركات العا
ـشاريع اخلـدميـة والـتجـارية القامـة ا
ــــواصــــفــــات فــــيــــهـــــا وفق احــــدث ا
القياسيـة وتوفير متـطلبات االهالي)
مشددا على (ضرورة استيعاب جميع
طـلـبــات الـسـاكـنـ والــسـعي اليـجـاد
احللول الـناجـعة لـها) واشار الى ان
(الـطــلـبــات الــتي تـتــعـلق بــالـوزارات
قـامت الهيئة ؤسسات احلـكومية  وا
ــؤسـســات بـشــأنـهـا ـفــاحتـة تــلك ا
ومـــحـــاولــة حـــلـــهــا وســـتـــتــابـــعـــهــا

باستمرار).
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مــشــيــرا الـى ان (الــهــيــئــة ســتــتــابع
ـديـنـة والـسـاكـنـ فـيـها مـتـطـلـبـات ا
ـديــنـة واحلـفـاظ وتـسـعـى لـتـطــويـر ا
على وضـعهـا نتـيجـة التـوسع الكـبير
ـدة ـديــنــة خالل ا الـذي ســتــشـهــده ا
قبلة) واسـتطرد بالقـول ان (الهيئة ا
لن تسمح الي شـخص ان يعكـر صفو
ـدينة مـتوعدا بـعقوبات احلياة في ا
رادعــة يــفــرضــهــا الــقــانــون عــلى كل
شـــخـص يـــخـــالـف لـــلـــتـــعــــلـــيـــمـــات
والـقـوانــ وذلك من اجل احملــافـظـة
ـمــتـلــكـات الــعـامــة واخلـاصـة عـلـى ا
داخل بـســمـايــة). وأعـلــنت مـحــافـظـة
كــركــوك حتـــقــيق نـــسب اإلجنــاز في
ضـمن بـنـاء مـئـة  دار واطـئـة الـكلـفـة 
ناطق احملررة. رحلة األولى لـدعم ا ا
ـعـاون الـفـنـي لـلـمـحـافظ عـلي وقـال ا
حـمـادي في تــصـريح امس إنه (بـدعم
من احملـافظ راكــان سـعـيــد اجلـبـوري

ودراجـــات نـــاريـــة ومـــركـــبـــة الـــتك تك
ومـتـهـم آخـرين بـالـتـزوير ومـطـلـوب
بـقضـايا جـنائـية مـختـلفـة ضمن مـكاتب
مــكــافـــحــة اإلجــرام في جــانــبي الــكــرخ
والــــــرصــــــافــــــة). واطــــــاحـت مــــــفـــــارز
بــتــاجــر اســتـــخــبــارات وأمن الــنـــجف 
مـــخــدرات قـــام بـــرمي قــنـــبـــلــة يـــدويــة
اسـتهـدفت القـوات األمنـية خـالل عمـلية

اعتقاله. 
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وذكـر بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان)
امس انـه (بعمليـة نوعية تـمكنت مفارز
مــديـــريــة اســتــخــبـــارات وأمن الــنــجف
ــــديــــريـــة الــــعــــامـــة الــــتـــابــــعــــة الى ا
لالسـتـخـبـارات واألمن وبـالـتـنـسـيق مع
ــؤثـرات شــعـبــة مـكــافـحــة اخملـدرات وا
واد الـعقلية من اإلطـاحة بأحد جتارة ا
اخملــدرة فـي احملـافــظــة صــادرة بــحــقه
ـادة 28 مــذكـرة قـضـائـيــة وفق أحـكـام ا
مــــخـــدرات) واشـــار الى ان (عــــمـــلـــيـــة
الـــقـــبض تـــمت من خالل نـــصب كـــمــ
مـحكم له في منطقة حي ميسان) وتابع
انه (أثــنـاء مــحـاولـة الــقـبض عــلـيه قـام
بـرمي قـنـبـلة يـدويـة عـلى القـوة األمـنـية
الى انـها لم تنفجـر وبعد مطاردته ألقي
الــقـبض عـلـيه وجــرى رفع الـرمـانـة من
ـديـرية قـبل اجلـهـد الـهـنـدسي التـابـعـة 

تفجرات من دون حادث). مكافحة ا u‰∫ وزير الداخلية يصل إلى احلدود Ë

شـأنـهـا تـضـلـيل الـرأي الـعـام واإلسـاءة
لـسمعة الناقل الوطني). ونفذت مالكات
ـوانئ عـملـيـة نوعـية بـتـفريغ حـموالت ا
حــطـام الـغــوارق واخملـلــفـات الـبــحـريـة
واحملـملة من على ظهر اجلنيبة التابعة
ـنطـقـة االيواء لـقـسم االنقـاذ الـبحـري 
ــعــقـل. وقــال مــديــر قــسم في مـــيــنــاء ا
اإلنـقـاذ الـبـحـري مـاجـد غـازي شلش أن
(مـديـر عـام الشـركـة فـرحان الـفـرطوسي
ــواصـلــة الـعــمل حلـ تــنـظـيف وجه 
ـالحــــيــــة من الــــغــــوارق الــــقــــنــــوات ا
واخمللفات البحرية  اذ تمكنا اليوم من
تـفريـغ جنـيبـة محـملـة بحـطام الـغوارق
الــتي  انــتــشــالـهــا من قــبل الــرافــعـة
حــــمـــــرين فـي مــــوقــــعـي شط الــــعــــرب
وكـورنيش الـبصـرة ونقـلهـا الى منـطقة
الحة الـبحـرية و ـساعـدة ا اإليـواء 
تـفـريغ كـامـل احلـمـولـة بـواسـطـة آلـيات
ومـالكـــات قـــسـم االنـــقـــاذ الــــبـــحـــري).
وأضــاف انه ( نــقل اجلـزء االكــبـر من
ـزلق حـطـام الـرافـعـة (الـشـيـرلـكـز) في ا
الــبـحـري والـذي يـزن اكـثـر من 50 طـنـاً
الى مـنـطـقـة إيواء الـغـوارق واخملـلـفات
عقل). البحرية واخملصصة في ميناء ا

مـعلومات كاذبة حتـاول اإلساءة لسمعة
الـنـاقل الـوطـني). وأضاف بـيـان تـلـقته
(الـــزمــان) أمس أن (آخــر مــا  تــداوله
سـرقـة إحدى طـائرات اخلـطوط اجلـوية
الــعــراقــيــة من مــطــار بــغــداد الــدولي 
فـــضال عن احـــتــجــاز إدارة مـــطــار دبي
الـدولي طائرة عراقـية بعد تعـطلها فيه
واكـتـشاف قـطع غيـار مـسروقـة في هذه
الـطائـرة حسب ما  تـبادله في بعض
غـرضة) مشيرا الـقنوات والصـفحات ا
علـومات غير صـحيحة الى  ان (هـذه ا
وإن جــمـيع طـائــرات اخلـطـوط اجلـويـة
الـعراقية التي نـفذت رحالتها إلى مطار

دبي عادت إلى مطار بغداد الدولي).
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وأكـد أنه (اليـوجـد خـبر  كـهـذا مـنـشور
ـوقع اإللـكـتـروني لـهيـئـة الـطـيران في ا
ـتـحـدة ــدني في اإلمـارات الــعـربـيــة ا ا
وفـق ما تمت اإلشارة إليـها من قبل تلك
الـصـفـحـات) مـنـوهـا إلى ان (اخلـطـوط
اجلــويـة الــعـراقــيـة حتــتـفظ بــحق الـرد
الــــقـــانــــوني وســــيـــتـم اتـــبــــاع األطـــر
ـســيـئـ الــقـانــونـيـة الــرسـمــيـة ضــد ا
ـــروجـــ لـــهـــذه األخــبـــار الـــتي من وا

سـيـسـاهم وبـشكل فـعـال في دفع عـجـلة
تـقـدم الـشـركـة بهـدف حتـسـ مـسـتوى
ـــقـــدمــة لـــلـــمــواطـــنــ اداء اخلـــدمــة ا
بــاالضــافـــة  الى انه ســيــرفــد الــشــركــة
ـبـاشر مع مـديرات بـعـوامل التـنـسيق ا
ــرور الـعـامـة في بــغـداد واحملـافـظـات ا
لـتطبـيق نظم وقوانـ الشركـة). مشيراً
ــوضــوع احلــيـوي الـى (اهــمــيــة هــذا ا
الـذي يساعد  في احملافظة على االموال
ــركـبـات اخملـالـفـة الــعـامـة الـتي بـذمـة ا
خـدمة لـلـمصـلحـة العـامة). عـلى صعـيد
آخـــر نــفـت شــركـــة اخلــطـــوط اجلــويــة
الـعراقـية إحدى تـشكـيالت وزارة النقل
مـــا تــداولــتـه وســائل إعـالم عن ســرقــة
إحــــدى طـــائـــرات اخلــــطـــوط اجلـــويـــة
الــعــراقــيــة من مــطــار بــغــداد الــدولي 

طار دبي. واحتجاز أخرى 
وأوضـحت الشركـة أنه (في الوقت الذي
تـبــذل فـيه اخلـطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة
جـهـودا كـبـيرة في مـجـال الـنـقل اجلوي
لــتـصــبح واحـدة من شــركـات الــطـيـران
ــنـــطــقـــة والــعـــالم وفق الـــرائــدة فـي ا
ـيـة عـاودت بـعض الــتـصـنـيـفـات الــعـا
اجلـــهــات احملــســوبـــة عــلى اإلعالم بث
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أسـتأنـفت  الشـركة الـعامـة ألدارة النقل
اخلـاص الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل الـعـمل
دة عام بـنظام براءة الذمة بعد توقفها 
ــومـة الـعــمل ومـزاولـة كــامل بـهـدف د
نـشـاطـات الـشـركـة  اخلـدمـيـة لـتـحـقـيق
اعــلى مـســتـوى مـن اخلـدمــة واالرتـقـاء
بـواقع الـشركـة التي من شـأنهـا تطـوير
ـنـظـومـة الـنـقل اخلـاص . وقال الـعـمل 
مـــديــر عـــام الـــشــركـــة عـــبــد الـــعـــظــيم
الــسـاعــدي  في بـيــان تـلــقـتـه (الـزمـان)
أمس أنه (انسجاماً مع توجيهات وزير
الـنـقل الكـابـ ناصـر الـشبـلي لـتكـثيف
الــتـعـاون مع اجلـهـات االمــنـيـة ألسـنـاد
ـركـبـات ـا يـخـدم ســائـقي ا الــشـركـة  
ــبـاحـثـات ــسـافـرين الــكـرام وبـعـد ا وا
ــــثــــلي وزارة واالجــــتــــمــــاعـــــات مع 
ـتـمـثـلــة بـالـسـيـد الـوكـيل الـداخــلـيـة  ا

االقـــدم االســتـــاذ حــســـ الــعــوادي 
ارجـــاع الــعـــمل بــنـــظــام بـــراءة الــذمــة
ـــركـــبـــات االجــرة اخلـــاصـــة). وأشــار
الـــســـاعـــدي إلى ان  (مـــوضـــوع بــراءة
ـركـبـات الـنـقل اخلـاص وارجاع الـذمـة 
الـعمل بها وفق انظمة وقوان الشركة

W c « …¡«dÐ ÂUEMÐ qLF « n½Q² ¹ ’U)« qIM «

q U  ÂUŽ n uð bFÐ

√dÞ»·∫ مشاريع خدمية تشهدها أطراف بغداد بعد توفر التخصيصات

W¹d×³ «  UHK<«Ë  ‚—«uG « ÂUDŠ  ôuLŠ m¹dHð T½«u*«

عبد العظيم الساعدي

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7358 Sunday 21/8/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7358 األحد 23 من محرم  1444 هـ 21 من آب (اغسطس) 2022م

Z_alhilly@yahoo.com

 wŽuOA « »e(« vKŽ w³²Ž

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com

W³;«Ë WH _«

بغداد

ÃU−F « ‚Ë—U

øÎ«—UFý dCš_« ÕUH² UÐ rJ¹√— U

كالم أبيض

اكيد ان االخوة االعـزاء في احلزب الشيوعي العراقي يعـتريهم االستغراب  االن من عتبي
تميزة معهم  واعجابي برؤاهم احلياتية عليهم  فهم يدركون مكانتهم عندي  وعالقتي ا
وتـوجهاتهم الـتقدميـة  غير ان مـبعث العتب كـان بسبب الـتقليل من شـأن احد اهم الرموز
تجـذر في وجدان العراقي االستاذ الثقافيـة والصحفية في العراق  هـو االسم الشهير ا
ـعـروف في الـذاكـرة اجلمـعـيـة بـاسم ( ابـو كَـاطع ) الـذي مـرت ذكرى شمـران الـيـاسـري ا
مغادرته احلياة  شهيدا في الغربة العام 1981 وسط مظاهر احتفالية شعبية وشخصية
عديـدة في بغـداد وعدد من احملافـظات  باسـتثـناء احلزب الـشيـوعي العراقي الـذي اكتفى
بفعل ( احتفـائي) بسيط ال يتناسب مع شخصـية تقدمية وانسانـية محسوبة على احلزب 
وعـانى كـثيـرا هـو واسرته بـسـبب انتـمـاءه للـحزب  وتـأثـير كـتـاباته الـشـهيـرة في صـحيـفة

واطن . ركزية " طريق الشعب " على جمهور ا احلزب ا
اشـرتُ الى هذا االمـر  انـطالقا من حـقـيقـة مؤكـدة ان الـوفاء  هـو مفـتـاح احملبـة والعـطاء
بـدأ  وال شك ان مـظاهـر التـكر والـوفاء والـنبل  السـيمـا للـذين كـانوا مـثاال لـلعـقيـدة وا
يـجب أن تعم وتـنتـشر حتى تـصبح سـلوكـا يوميـا حضـاريا نـتعلـمه وننـقله لـآلخرين  فهي
ـثابـة بطاقـة وجدانيـة سامـية تفـتح أمامـنا اجملالَ لـلشـعور باحلبّ  والـثقـة  بينـنا وب من
ثـالـيةَ في الـتـعامل… فـالـوفاءُ حـديـقة من يـعمـل معـنـا  او نعـمل مـعهم جتـعـلهـم ينـشـدون ا

األخالق  والصفات احلميدة .
شـخـصـياً  اشـعـر بـاالسى  لـواقع  الـنسـيـان  او الـتنـاسي   بـقـصـد او بغـيـر قـصد  
فـالـكـثـيـر من اسـمـاء الــرمـوز تالشت في مـهب الـظـروف أو أصــبـحت ضـئـيـلـة عـاجـزة عن
إخراج ذاتها  لـكن ما نالحظه ان اسم اليـاسري كان عصـيا على التالشـي او النسيان 
عـروفـة  وانـا اقول ان من االعـتـيادي  ان بـسبب عـطـاءاته الـفكـريـة واالعالمـية واالدبـيـة ا
حتفظ ذاكـرة من جتـاوزت اعمـارهم  سبـعـ عامـا او يزيـد  اسم كـاتب  ودع احليـاة قبل
سـتغـرب ان شبـابا  بـأعمـار الصـبا  يـتداولون سنـوات زادت على االربـع   لـكن من ا
ـتـنـبي بـاحـثـ عـن آثاره اسم هـذا الـكـاتب بـود وشـوق  وأراهم يـتـجـولـون في مـكـتـبـات ا
وكـتابـاته ومؤلـفـاته والكـتب الـتي تتـحـدث عنه   فـشهـرته  تـوالت وتوالـدت عـبرسـنوات من
الـعـطاء االعالمي والـثقـافي والـسيـاسي  وهـذا العـطاء كـان وفـيرا ومـحبـبا
لـلـمتـلقـ  فـبقـيت خـالدة في الـذهن وتـترد عـلى االلـسن جيال بـعد

جيل .. انه ظاهرة ثقافية عراقية  حتظى باحملبة والتقدير .
 قريـر الـعـ " ابـا كـاطع" احلـبـيب  فالزال رفـاقك بـاقـون على
ر به الوطن  حال دون ا الظرف الصعب الذي  العهد  لكن ر

اقامتهم  ندوة كبيرة او مهرجانا يليق بك..

مـا أن سمـعت باخلـبر حـتى تذكرت أغـنيـة مطـربنـا الكـبيـر فاضل عـواد ( تريـد مني الـتفاح
عرفة ومـن أجيب التـفاح ) التي أخـذت من وقتي ما يقـرب الساعة مـبحرا مع العم غـوغل 
بعض تفاصيلـها  لقد أنقذنـا هذا العم احلنون الذي لم يـبخل باإلجابة على جـميع أسئلتنا
ـشكـلـة انك ال تعـرف صـدقه من كذبه اال اذا كـانت مـغرقـة في احملـليـة حد الـنـخاع  لـكن ا
بالرغم مـن صفاته اجلـميـلة وأولهـا إجابـاته التي ال تـستغـرق سوى ثـوان  لكنـها تـستدعي
منك أضعاف وقتهـا للتتب مـدى دقتها . عمومـا فشلت محاولتي في الـتعرف الى تفاصيل
ـقـال الـذي أتـنـاول فيه األغـنـيـة  فـنـدمت عـلى مـا ضاع مـن وقتـي اخملصـص لكـتـابـة هـذا ا
أثور ( رحم الله امرء جب الغيـبة عن نفسه )  وأقصد احلكومة التي البعيـدين عن القول ا
ـان على حتاشي ذلك دعمـا لها وهي تخوض جتبرك على انـتقادها وان أقـسمت بأغلظ األ
ـفروضـة عـليـهـا  ومع ذلك تـعمل بـجـيب خـاو منـذ أكـثر من سـنـت في بـحر من األزمـات ا
ونـصف السـنة  بـينـما يـطـالبـها الـناس بـاخلدمـات  ولـيس من االنصـاف لوم الـناس لـعدم
تفهم وضع احلـكومة  فال تلوم اخملنوق ان رفس اخلـانق  وال تعيب عليه ان وصلت آهاته
الى أبعد اآلفاق . فكـيف ال تريد للنـاس أن تتهكم ولإلعالمـي أن ينتقـدوا واحلكومة تخرج
علـينـا ب احلـ واآلخر بـاتفـاقات عـجـيبـة وغريـبة  مـؤكد ان مـا ينـطبق عـليـها يـصح على

غيرها من السابقات .
ففي الوقت الذي تطـول فيه طوابير السيارات يوما بعـد آخر أمام احملطات بانتظار حصة (
ـا قيمـته مليار بادلته الـنفط بالـتفاح  فلـس  الكاز )  نـسمع خبـرا عن اتفاقـها مع لبـنان ا
دوالر  الـله الله  مـا أعوزنا لـلتفـاح  وال أدري  ان كان الـتفاح أخـضر ام أحـمر  قبل أن
ـدرسيـة  وهل أكثر من تعـترضـوا على كالمي أعـرف ان االتفـاق تغيـر الى طبـاعة الـكتب ا
هازل  وبـدوري أسأل رئيس احلـكومة وفريـقه الوزاري الذي ال شـكك ناقش االتفاق هذه ا
ـطابع صـالح أصـحاب ا في أحـدى جـلسـاته : مـا اجلدوى االقـتصـاديـة منه  وهل نـظـروا 
ا سـيقوله العـراقي الـذين  حتولت بعـض مطابـعهم الى مخـازن للبـضائع  وهل حتسـبوا 
ا جـاء االتفاق بضغـوط سياسية الـعراقيون عـنهم ام ان ما يقولـونه ال قيمة له بـنظرهم ? ر
ـقـدور احلـكـومـة رفـضه  أتـمـنى أن تـكـون الـشـفـافيـة هي من هـذا الـطـرف او ذاك ولـيس 
احلـاكمـة في سلـوك احلكـومة  فـالـناس واعـية  ( وال يـعبـر علـيـها  قـرش قلب ) كـما يـقول

مثلنا الشعبي .
نـعرف ان الهدف من االتـفاق مساعـدة لبنـان في أزمته اخلانقـة التي خلـقها الفـاسدون كما
حاربة الـفساد وتقد جـعلنا الـفاسدون في مؤخـرة دول العالم  جميـع الزعامات تنـادي 
الفاسدين لـلعدالة  ما شاء الله  ما هذا الـورع والتقوى واحلرص على أموال الشعب . ال
اذا ينعقد االجتماع احلـواري لتفكيك االنسداد السياسي في أظن أحدا منهم سأل نـفسه 
ستديرة  أليس هذا قصر بناه صدام  وليس في قصر بناه أحد اجلالس على الطاولة ا
ّـيز مـرحلـة ما بـعد الدكـتاتـورية الـتي أردناهـا جديدة ر عـقدان دون أن نـبني ما  عـيبـا ? 

عنوية . ادية وا عاني ا بكل ا
رون بظروف صعبة  ال اعتراض لدى العراقي على مساعدة األشقاء واألصدقاء عندما 
سـاعدة من الـفـائض وبأهـداف محـددة  هذه دولـة ويجب أن حتـكمـها لكن أن تـكون هـذه ا
ـساعدات  صـالح وليس األخوانـيات  لـقد بعـثر الـنظام الـسابق أمـواال طائلـة في اطار ا ا
ووصلت أمـوالـنـا الى دول أفريـقـيـة ال يعـرف بـعض الـنـاس حتى مـوقـعـها اجلـغـرافي  فـما
ــســاعــدات  ولــعـل أوضح أمــثــلــتــهــا الــذي جــنــاه الــعــراق مـن تــلك ا
الي في صـر  وتشـغيل عـمالتـها الـتي بلـغت ا ـقدمـة  سـاعدات ا ا
الـثمـانـينـيات  وجـاء الوفـاء جلـيا عـنـدما يـقف العـراقي في مطـارها
ر اخلـليـجي شامخ الرأس ذلـيال دون أن يقـام له اعتـبارا  بيـنمـا 
بال تـأشـيرة او مـوافـقة أمـنـية . رجـاء ( ال تتـبـرمكـون ) بـأموالـنا اال

وافقتنا.

شـاعر من االحساس النقي هو  مبد انـساني يفعل نفسه بـ االنسان واالنسان االخر 
الصافي النزيه العفيف اللطيف

مـا دامت خــالــيـة من اخلــوف والـرعـب ومالمح الـنــعــدي واجلـور وتــغـطــيـهــا مالمح احملــبـة
ـشتـرك برغـبة وروح صـادقة ـصـير ا والـتعـاون والشـراكـة في قضـاء احلاجـات ومواجـهة ا

ومخلصة
شـاعـر نفـسـها مـا بـ الشـعـوب والدول عـلى اسـاس قيم احملـبـة والسالم وقد تـفـعل تـلك ا
شـتـركة ونـبذ الـكراهـيـة واحلقـد واالنتـقام ودعم صـالح ا وزرع اواصـر االحتـرام وتقـديـر ا

ي استقرار العالقات فيما بينها وفق مقتضيات حتقيق االمن والسلم العا
فـهـو مبـد انـساني كـبـير يـهم حـياة االنـسان فـي كل مكـان - ان لم يـكن ا خ لك في الدين
فــهـو ا خ لك في الــدنـيـا  –يـجــمع الـنــاس عـلى اخـتالف مــشـاربـهـم والـوانـهم واجــنـاسـهم
وانتـماءاتهم وفق اطـار من العالقات االنـسانيـة الرائعـة خلدمة حـياة اجلمـيع بروح انـسانية

عفيفة وشفافة بامن وهدوء وسالم واطمئنان
احملبة وااللفة الطيبة  –

هو الطريق السليم للعيش بسالم
وفي مجتمع يسود ب الناس الوئام

تبنى في معطياته االنسانية وحدة العالقات االنسانية
وعليه تبنى وحدة نسيجه االجتماعية

وتتقوى به اسس القيم اجملتمعية االصيلة السامية ,
ويتعززالبتاء واالعمار في مجاالت احلياة كافة

ـعـرفـيـة والـثـقافـيـة والـفـكـريـة الـوطـنـية وتـتـعزز بـه مبـاد الـقـيم ا
واالنسانية

,ويعيش العالم ب معطياته االنسانية بسالم وامان.

محمد جابر العطا

نحن طـلـبة الـرابع علـمي في عـموم الـعـراق ننـاشد مـعـاليـكم من اجل انـصاف ابـنائك
طالب الرابع علـمي من اجل اعتبار الـسنة احلـالية سنـة عدم رسوب مراعـاة للظروف
ـر بها بلدنا احلبيب العراق اجلريح وما رافقه من احداث سياسية وامنية التي مر و
ا اثر على ادائـنا االمتحاني والعلمي مع وخدمية واهـمها انقطاع التيـار الكهربائي 
ا بـعـد انتـهاء الـزيـارة احلسـينـيـة االربعـينـيـة جئـناك تـاجيل امـتـحانـات الدور الـثـاني 
وافقة على ما ورد في مناشدتنا هذه ومن بطلبنا هذا راج من سيادتكم التفضل با

الله التوفيق.
ا جتدوه مناسبا خدمتا للصالح العالم ولكم االمر 
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اكـــــدت وزارة اإلعــــــمـــــار واإلســـــكـــــان
والــبـلـديــات الـعـامــة اهـمـيــة مـشـروع
اتـمـتـة اجلـبـايـة اإللـكـتـرونـيـة لـتـقلـيل
ــيــاه. وقـال بــيــان تــلــقـته اســتــهالك ا
(الـــزمـــان) امس ان (الـــوزارة تـــواصل
ــاء ـــديـــريـــات ا ـــشـــروع  تـــنـــفـــيـــذ ا
واجملــاري والـبـلــديـات) مــوضـحـاً انه
ـواكـبـة الـتـطـور (يـعـد خـطـوة نـوعـيـة 
الــتـكـنــولـوجي وحتـويل اجلــبـايـة الى
الــنــظـام اإللــكــتــروني وزيـادة واردات
ــيــاه الـــدولــة والــقـــضــاء عــلـى شح ا
الي) واضاف ان والـفسـاد اإلداري وا
(الـهدف الـرئيسي هـو حتقيق اإلكـتفاء
ـــاء الـــصـــالح لـــلـــشـــرب الـــذاتـي من ا
لــلــمـواطــنـ واحلــد من الــضـائــعـات
ــاء ـــالـــيـــة وتــرشـــيـــد اســـتــهـالك ا ا
وحتـقيق التسديد العـادل للمستحقات
ـالية) مشيراً الى ان (الوزارة سلَّمت ا
ـشروع إلدارة جـديدة وجلـنة تـشرف ا
عــلى تـنــظـيم بــنـود الــعـقـد مـع اجلـهـة
ديريات في ـستثمرة بالـتعاون مع ا ا
ـرحـلة ـشـمـولة بـنـظـام ا احملـافـظـات ا
األولـى كـــــركـــــوك وديـــــالـى وكـــــربالء
ـرحـلة الـثـانـيـة تـشمل والـنـجف امـا ا

ثنى). نينوى والبصرة وا
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الكــات الــتــابـعــة لــلـوزارة وبــ ان (ا
ـائـيـة الـذكـية سـتـسـتـخـدم الـعـدّادات ا
بـاإلعـتـمـاد عـلى الـنـظـام اإللـكـتـروني)
شروع 15 سـنة مـؤكداً ان (مدة عـقد ا
ـقـايـيس الـنـوعـيـة وجتـهــيـز ونـصب ا
خـــمس ســـنــوات امـــا نــســـبــة اجنــاز
ـائـة). في ـشـروع بـلـغـت نـحو 30 بـا ا
ائية وارد ا غـضون ذلك اكدت وزارة ا
اتـخــاذهـا اجـراءات جـديـدة لـلـحـد من
ـــلــحـي في شط الـــعــرب اإلنـــتـــشــار ا
واشــارت الى تـوجـهــهـا بـإنــشـاء سـدَّة

سـاعدة ـلحـي  تـمـنع تمـدد الـلسـان ا
ـتـحـدث بـإسم ـيـة. وقـال ا شـركـات عـا
الـــوزارة حــا حــمــيـــد في تــصــريح
تـــابــعـــته (الــزمـــان) امس ان (الــوزارة
ـية مخـتصة وجـهت دعوة لشـركات عا
ــلـحـي واحلـد من ــد ا فـي مـعــاجلــة ا
تـقـدمه بـإجتاه األنـهـار) مـضيـفـاً انـها
(تـطمح الى عمل سدَّة قاطعة في موقع
ـياه شط ـد  مالئـم للـسـيـطـرة عـلى ا
الــعــرب) وشـدد حــمـيــد عــلى ضـرورة
مـنح الـشركـات قراراً صـريحـاً وجريـئاً
بـــشــأن إقـــامــة الـــســدَّة ولـــفت الى ان
لـحي يحدث خالل ـد ا (ارتـفاع ذروة ا
اشـهـر حزيـران وتمـوز وآب ومنـتصف
ايـلول نتيجـة ارتفاع درجات احلرارة

والـتـأثــر بـالـظـواهـر الـطـبـيـعـيـة الـتي
تـشــكل عـوامل تـؤدي الى زيـادة تـأثـيـر
ـلـحي) مـبـيــنـاً ان (هـنـاك بـعض ــد ا ا
د بـإجتاه ـعـوقات تـؤدي الى زيـادة ا ا
مـركز البصرة منها تأثير نهر الكارون

من ايران).
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وتـــابع ان (اجــراءات الـــوزارة شــمــلت
اطالق كـمـيـات مـائيـة داخل نـهـر دجـلة
من نــهــايـة قــلـعــة صـالـح حـتى شــمـال
مـدينة البصـرة) مشيراً الى ان (هنالك
ـياه الـعذبـة على قـناة مـوجودة تـنقل ا
طــول احملــافــظــة وتــنــتـهـي في قــضـاء
الــفـاو كـذلك اطالق كــمـيـات اخـرى في
قــنــاة الـبــدعـة لــلــشـرب والــعــمل عـلى

د انـابيب من نهر اسـتحصال مـوافقة 
دجـلـة في منـطـقة الـهدامـة الـقريـبة من
ـيـاه حـدود مــحـافـظـة مـيـسـان لـنـقل ا
بـكمية خـمسة متـراً مكعبـاً في الثانية
ياه الشرب). في سياق متصل اجرت
بـيئة ميسـان فحوصات مختـبرية لنهر
دجــلـة ضــمن جـدود مــديـنــة الـعــمـارة
واألقــضـيـة والـنـواحي لــوضع تـقـيـيم
ــائـيـة اخلــطـة الـشــهـريــة لـلـمــصـادر ا
ائية. وقال لوثـات ا ومـدى تأثيرهـا با
بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان (الـفرق
اذج من مـياه الـنـهر لـتحـيد سـحـبت 
ــلــوثــات وبــعـض الــعــنــاصــر نــسـب ا
مـقـارنـة بـالـنـسب الـطبـيـعـيـة حلـمـاية

واطن من مخاطر التلوث).   ا
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شـددت هيـئة الـنزاهـة العـامة عـلى ضرورة
وضع حـد إليـقـاف وتقـلـيل فروقـات الـرسوم
ــســتــوردين داعــيـة الى ــتــرتــبـة بــذمــة ا ا
ــمـنـوحـة مــراجـعـة اإلعـفــاءات الـكـمــركـيـة ا
خملتلف اجلهات القطاعية. وذكر بيان تلقته
(الـزمـان) امس ان (الـهيـئـة دعت الى تـعديل
ُـعدَّل قـانون الكمارك رقم 23 لـسنة 1984 ا
ــا يـتـمــاشى مع الـتــطـورات اإلقـتــصـاديـة
ـعنـيَّة بـإعادة احلـديثـة) مـطالـبة اجلـهات ا
الـنـظـر بــاإلتـفـاقـيـات الـثـنـائـيـة الـتي تـمـنح
تـسـهيالت كـمـركيـة واعـفاءات من الـرسوم

الية. لتعظيم اإليرادات ا
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واوضـح ان (دائــرة الــوقــايــة في الــهــيــئــة
اوصت فـي تـــقـــريـــر لـــهــا مـــراجـــعـــة مـــلف
ـمـنــوحـة خملــتـلف اإلعــفـاءات الــكـمــركـيــة ا
اجلــهــات الـقــطــاعــيـة لــوضع آلــيــة ورؤيـة
اقــتــصــاديـــة دقــيــقــة وحتــديــد الــبــضــائع
ـشمـولة بـاإلعفاءات وفق احلـاجة الـفعـلية ا
دد الزمنـية احملدَّدة لها) الفتاً لـلمشروع وا
الـى ان (حــجم اإلعـــفــاءات يـــؤثــر بـــصــورة
ُـخـطَّـط لـها) كـبـيـرة عـلى حـجم اإليـرادات ا
واضـاف ان (التـقريـر حث رئـاسة الوزراء و
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شعار هيئة الكمارك

واألحـــزاب والــقـــوى الــعـــشــائـــريــة?”
مـشيرة إلى أن “الـطبيب ضحـية سهلة
لـالبـتـزاز والـرضــوخ ألي مـبـلغ وفـصل
ـــوضـــوع عـــشـــائـــري حــــتى يـــغـــلق ا
ويـحـافظ عـلى حـيـاته.”يـقـول لـفـتـة إن
الــعـشـائـر الـتي تـعــمل في ظل الـنـظـام
الـقـبلي الـعراقي طـورت طريـقة جـديدة
لـالبـــــتـــــزاز. وهـي تـــــهـــــدد األطـــــبـــــاء
وعـائالتهم إذا ارتكبوا أخـطاءً حقيقية
أو مُــــلـــفَّــــقـــة وتــــطـــالب بـ”عــــقـــوبـــة
عـشائرية ”يـقدِّرها لفتـة بأنها قد تصل
إلى 148 مــلـيـون ديـنــار عـراقي (أكـثـر
من 100 ألـف دوالر). ويــــزعم أطــــبــــاء
آخــرون أنـهم شــهـدوا عــقـوبــات تـصل
إلى 300 مــلـيــون (أكـثـر من  203آالف
دوالر).يـضـيف لـفـتة “لـسـوء احلظ في
الـــعـــراق يــعـــرف مـــعـــظم الـــنــاس أنه
ـكـنهم اإلفـالت من العـقـاب عنـدما ال
كنك فعل أي شيء يـكون هناك عقاب 
تــريـده.”يــقــول جــراح الـقــلب عــثــمـان
ـشــاكل دفــعت قــتــيــبــة إن مــثل هــذه ا
األطـــبــاء إلى االنــغــمــاس في “أعــمــال
ظـاهـريـة ”الـقـيـام بـأعـمـال طـبـيـة غـيـر
ــرضـى جملــرد إرضـاء مــجــديــة عــلى ا
أفـراد األسـرة. يقـول قـتيـبة (28 عـاماً)
“عـنـدمـا ترى جـثـة ويقف بـجـانبك 10
أشــــــــخــــــــاص فــــــــإنــــــــهم
ســيــقــتـلــونك إذا قــلت إنه
مـــات لــذا فـــإنك تــعـــطــيه
صــــدمـــة بــــجـــهــــاز إزالـــة
ــا في رجـــفــان الــقــلب ر
مـرتـ ثالث أربـع مرات
ا  10مرات.”وأضاف ور
“أنـت تـعـلم أن هـذا خـطـأ
لــــــــكـن مــــــــاذا يـــــــــجب أن
تـقـول? .”يــقـول قـتـيـبـة إن
زمـالءه يـــــفـــــعـــــلـــــون ذلك
يـــومـــيـــاً وهم يـــتـــخــذون
إجـراءات احـترازيـة حيث
يـــســـتــــدعـــون حـــراس األمن عـــنـــدمـــا

يتوقعون وفاة مريض.
ــواطن مــرتــضـى طــالب صــحن لـــكن ا
) الذي كان ضحية خطأ طبي (25 عاماً
أيـضـاً حيث نـسي أحـد األطبـاء قطـعة
مـن الشاش الطبي في معدته يقول إن
“الـكـثـيـر من األخـطـاء الـطـبـيـة تـسـبب
ـــرضى وذويــهم .”ويـبـ أن غـــضب ا
“بـعض األطـبـاء يـتـصـرفـون بـنـوع من
ــرضى. وأحـيـانـاً ال الـالمـبـاالة جتـاه ا
رة.”ورغم أن يـولـون اهـتـمـامـاً لـهم بـا
صـحن تقدم بشكـوى رسمية في إحدى
مــحــاكم بــغــداد ضــد الــطــبــيـب الـذي
أجــرى له الـعـمــلـيـة اجلــراحـيـة إال أن

األخـيــر قـام بـتـسـويـة األمـر عن طـريق
إخـراج قطـعة الـشاش من مـعدة صحن
عن طــريق عـمـلـيـة جـراحـيـة مـجـانـيـة
ــال فــضـالً عن إعــطــائه مـــبــلــغــاً من ا
ـصـابـون إلرضـائه.وكـان الـعـراقـيـون ا
بـأمـراض مخـتلـفـة تتـطـلب عالجاً غـير
مـتـوفر داخل الـبالد أو عمـليـات دقيـقة
قــد اعـتــادوا عـلى الــسـفـر إلـى سـوريـا
واألردن ولـبـنان وتـركيـا والـهنـد طلـباً
لــلــعالج بـعــد تــنـاقـص أعـداد األطــبـاء
الــعــراقـيــ االخــتـصــاصــيـ مــا بـ
عـامي 2004 و2009 إذ لــقي مـا يـزيـد
عن 60 طـبيـباً عـراقيـاً مصـرعهم خالل
تـلك الـفـتـرة بحـسب إحـصـائـية وزارة

الصحة العراقية.
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ـئة من أطـباء بغـداد تعرضوا 87 في ا
ألعـــمـــال عـــنف فـي األشـــهـــر الـــســـتــة
حـاولت احلـكـومـة الـعـراقـيـة الـسـابـقـة
ــشــكـــلــة من خالل إصــدار مـــحــاربــة ا
قـانـون حـمـايـة األطـبـاء فـي عام 2010
سدسات والـذي سمح لألطباء بحمل ا
إلى الـعـمل. يـعـتبـر لـفـتـة هذا سـخـيـفاً
ألنه يــعـتـقـد أن الـتـصـعــيـد في مـلـكـيـة
الــسالح الــنــاري هــو الــذي يـقف وراء
ـقـام األول.يـقول “عـنـدمـا الـعـنف فـي ا
ستشفى تكون هاجمون إلى ا يـذهب ا
لــديـهم بــنـادق آلـيــة وهـنــاك أربـعـة أو
ـكـن لـلــطــبـيب أن خــمــسـة مــنــهم ال 
يـحـمي نـفـسه بـسالح نـاري صـغـير ال
ـــكن أن يــكــون بـــنــفس ســـرعــة تــلك
الــعـصـابـات .دفـع الـعـنف األطـبـاء إلى
مـغـادرة الـبالد بـأعـداد كـبـيـرة وجـدت

{ بـغداد  – وكـاالت - من الطبيعي أن
يتالسن طبيب مع عائلة مريض ما في
أي بـــلـــد فـي الـــعـــالم ولـــكن في بـــلـــد
ــاثـلـة كــالـعــراق  قـد تــكـلف حــادثـة 
حـــيــاة طـــاقم طـــبي بــأكـــمــلـه مــا دفع
بـالـعـديـد من األطـبـاء إلـى الـهـجـرة ما

ينذر بأزمة صحية في البالد.
وكـانت الطبيبة الـعراقية مر علي قد
دخـلت لـتـوهـا غرفـة جـراحـة األعـصاب
عــنـدمـا أمـسـكـهــا رجل ودفـعـهـا أرضـاً
ووضـع ســكــيـــنــاً فـي ظــهــرهـــا. أغــلق
ـــنـــشـــأة ـــســـتـــشـــفى ا حـــراس أمـن ا
واعــتــقـلــوا الـرجـل وبـالــصــدفـة غــيـر
ـــعــتـــادة كــمـــا تـــقــول مـــر كــانت ا
راقـبة الـتي تغـطي اجلناح كـاميـرات ا
قـيد العمل. قالت “أتـذكر أنني اعتقدت
أنــني سـأمـوت كـنـت في حـالـة صـدمـة
كـاملة لـقد لعـنت اليوم الـذي أصبحت
فــيه طـبــيـبـة.وتــقـول مــر لـصـحــيـفـة
الـغـارديان الـبـريـطانـيـة وهي البـالـغة
مـن الـعــمـر 27 عــامــاً إنــهـا كــانت في
الـسنة الثانـية من إقامتها الـطبية بعد
الـتخرج في مستشفى غازي احلريري
بـبغداد عندمـا وقع الهجوم في كانون

الثاني 2021.
أُلـقِيَ الـقـبض عـلى مـهاجـمـهـا وسُجِنَ

لـــــكـن مـــــر مـــــنـــــذ ذلك
احلــ مــثل الـعــديـد من
األطـباء الـعراقـي تـفكر

في مغادرة البالد.
أظــهــر اسـتــطالع حـديث
ألطـبـاء بـغـداد أن 87 في
ــئــة تــعـرضــوا ألعــمـال ا
عـنـف في األشـهـر الـسـتة
الـسابـقة. قـال أغلـبهم إن
الـــعـــنـف قـــد ازداد مـــنــذ
بــدايـة جــائـحــة كـورونـا
وإن ثـالثـــــــــــــة أربـــــــــــــاع
الـــهـــجــمـــات ارتـــكــبـــهــا

ــرضى أو عــائالتـهم. وأظــهـر مــقـطع ا
مـصور تـداوله عراقـيون عـلى مـنصات
الـتـواصل االجـتمـاعي قـيـام مجـمـوعة
مـن األشـخــاص بــاالعــتــداء بــالــضـرب
ـبـرح عـلى مـديـر مـسـتـشـفى “األمل” ا
ــديــنــة الــنــجف طــارق الــشــيـبــاني
مـتـهمـينه بـ”الـتقـصيـر في أداء واجبه
مـا تـسـبب في وفـاة مـريض من ذويـهم
بــعـد تــدهــور حـالــته الـصــحـيــة جـراء
إصــابــته بـكــورونـا.”وتــقــول مـر من
جـانـبـها إن الـرجل الـذي هـاجمـهـا كان
سـتـشفى لـصـاً كثـيـراً ما يـسـرق من ا
وهــو مـــثــال عــلى انــعــدام األمن الــذي
يـتسـبب في معـاناة األطبـاء العـراقي

من مــسـتــويـات عـالــيـة من الــعـنف في
الــعــمـل. اشــتــكت هي وزمــيالتــهــا من
كـــســر قـــفل غــرفـــة االتــصـــال في عــدة

مناسبات لكن لم يصلحه أحد.
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ــعــتــاد أن يــتـلــقى وفـي الـعــراق من ا
ـريض الدعم من األصـدقاء والعـائلة ا
وأحــيــانـاً مــا يـصل إلى 15 شــخــصـاً
ستـشفيـات. عندما عـندما يـأتون إلى ا
ال يــتــمــكن الــطـبــيب من عـالج مـريض
يــحـتـضـر أو يُــعـتـقـد أنـه ارتـكب خـطـأ
ـكن أن تـتحـول التـوترات إلى أعـمال
عــنف.ويـقــول أسـتــاذ عـلم األوبــئـة في
ستنـصرية رياض لفتة في اجلـامعة ا
بـــغــداد لــلـــغــارديــان “عـــنــدمــا يــذهب
ـــســتــشـــفى وهم أصالً ـــرضى إلى ا ا
مــتــوتــرون وقـلــقــون يــواجه األطــبـاء
صـعــوبـة في الـتـعـامل مـعـهم يـغـضب
ـرضى ويـهـاجـمـونهم.”أمـا الـتـراخي ا
كن األمـني فيعـني أن هذه الهـجمات 
أن تــشـمل اسـتـخــدام األسـلـحـة حـيث
دني ئة من ا تلك حوالي 20 فـي ا
.يـقـول لـفـتـة في الــعـراق سالحـاً نـاريــاً
“الـناس قلقون وهم مسلحون وهناك
مـشاكل في نظـام الرعاية الـصحية. كل
هـــذه الــعــوامل تُـــســهم في تـــصــعــيــد

الـعنف.”يـذكر لفـتة شخـصياً حـادثت
قُـتِلَ فيهمـا أطباء وفي عام 2005 قُتِلَ
10 أطـبـاء في محـافـظة كـربالء جـنوب
بــغـداد. وتــؤكـد إحـصــائـيــات أنه مـنـذ
الـغزو األمـيركي للـعراق قتل مـا يقارب
350 طـبيـبا.ويـرى الدكـتور عـبداألمـير
مـحـسن أن الـدولة “غـيـر جادة في حل
ــشـكـلـة .”ويــكـشف مـحـسن أن “عـدد ا
األطـباء الـذين قـتلـوا بعد 2003 وصل
إلى 330 طـبـيبـا وطبـيبـة ووصل عدد
حاالت اخلطف إلى 300 حالة .”وترى
الـطبـيـبة الـعراقـية شـيمـاء الكـمالي أن
األزمــــة تـــكـــمـن في وجـــود “دولــــة بال
ـيــلـيـشـيـات قـانــون تـسـيـطـر عــلـيـهـا ا

دراســة أُجــريت في عـام 2017 أن 77 
بـتدئ يـفكرون ـئة من األطـباء ا في ا
فـي الـــهــــجــــرة. وفي عـــام 2019 قــــال
مـتحدث بـاسم وزارة الصحة الـعراقية
إن 20 ألـــفــاً غــادروا الــبـالد بــالــفــعل
.وفي العام وكـان العنف سـبباً رئـيسيـاً
2017 كـان لدى العراق أكثر من تسعة
أطـبـاء لـكل عشـرة آالف نـسـمة أي أقل
بـــــثـالث مـــــرات مـن دولـــــة الـــــكـــــويت
اجملـــاورة وحــتى أقـل بــضــعـــفــ من
لـيبيا التي تـعصف بها الفوضى وفق
يـة.في مـحافـظة مـنـظمـة الصـحـة العـا
الــبـصـرة الـنــفـطـيـة بــجـنـوب الـعـراق
حـيث للقانون العشائري سطوة كبيرة
سلـحة تواجـد كثيف ولـلمـجموعـات ا
“تـقع شـهريـا حوالى 15 حـالة اعـتداء
جــسـدي أو لـفـظي ”بــحـسب مـا يـقـول
الــطــبــيب حــسـ عــداي.يــضــيف هـذا
عدة األربـعيـني اخملتص في أمـراض ا
واألشـعة أن هذا األمر “أدى إلى فقدان
عــدد غـيــر قـلـيـل من األطـبــاء أصـحـاب
االخــتـصـاصــات الـنـادرة مــثل جـراحـة
الـقــلب واجلـمـلـة الـعـصـبـيـة.”والـيـوم
ـتـألـقـة في أصـبـحت “مـديـنـة الـطب ”ا
بـــغـــداد والــتـي كــانـت أهم الـــصــروح
الــــطـــبــــيـــة في الــــعـــالـم الـــعــــربي في
اضي سـبـعيـنات وثـمانـينـات القـرن ا
مـجرد مبان متداعية تفتقر إلى معدات
أســاســيــة عــلى غــرار كل مــؤســسـات
الـبالد.يـقول لـفتة “لـيس الـطبـيب فقط
هـو الذي يـتعرض لـلعنف ولـكن يطال
أيــضـًا زمالءه أو عـائـلـته أو أصـدقـاءه
أو أقــاربه .”ويــضــيف “فـي الــســابق

كـــانت لـــديــنـــا مــشـــكـــلــة مع “هـــجــرة
األدمغة ”كـانت بعض البلـدان تستقبل
ــتـخــصـصــ الـطــبـيــ لـديــنـا اآلن ا
تــغـيـرت الـظـاهـرة إلى “طــرد الـدمـاغ”
نــحن نــطــرد عــقــولــنــا خــارج الــعـراق
بــســبب الــعـنف.”مـن جـانــبــهـا تــقـول
زهــــرة اســــودان طـــالــــبــــة الــــطب في
ـستنصرية التي تريد تغيير الوضع ا
الـراهن “أريـد أن أسـاعد الـنـاس أريد
أن أغـير شيئـاً ما في العراق أريد ذلك
من قلبي.”من ناحية أخرى فقدت مر
الـثقة في النظـام بعد أن زارت عشيرة
مـهاجمـها مـنزلهـا ليالً للـضغط علـيها
لــسـحب قــضـيـتــهـا عـادت إلـى الـعـمل
لـكــنـهـا تـفـكـر في الـهـجـرة. تـقـول “أنـا
قـريـبـة جـداً من عائـلـتي وال أعـتـقد أن
احلــيـاة تـســتـحق الـعــيش من دونـهـا
هــــذا هـــــو الــــشيء الـــــوحــــيــــد الــــذي
ـــنــعــني.”ويـــقــول رئــيس الـــلــجــنــة
الـدوليـة للصـليب األحمـر بيتـر ماورير
لـــفـــرانس بـــرس إن الـــضـــغـــوط عـــلى
هنة بـاد األساسيـة  األطـباء تفـسد ا
ـنـظـمـة الـتي الـطـب. ويـوضح رئـيس ا
تـقـود حـمـلـة ضـد ظـاهـرة الـعنـف التي
تـطال الرعايـة الصحية “نـشعر بالقلق
إزاء تـدخل العادات القـبلية والـطائفية
فـي قسم أبـقـراط (الـذي يـؤديه األطـباء
ـارسـة مـهــنـتـهم) األسـاسي في قــبل 
ساواة وهو رضى على قـدم ا عـالج ا
ـرض مــا يـتـوقف عـلى مـدى خـطـورة ا
لحّ وال يعـتمد على األصول وطـابعه ا
ـان شخص أو االنـتـمـاء الـعـرقي أو إ

أو جماعة.”

œUO…∫ مرضى في عيادة خارجية
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وقـال بـيان تـلـقـته (الزمـان) امس ان (مـكتب
حتـــقـــيق صالح الـــديـن انــتـــقل الـى دائــرة
صـــحــة احملـــافــظـــة حــيث ضـــبط جلـــنــتي
مـشـتـريـات فـي الـدائرة  59مـعـامـلـة صـرف
ووصــوالت شـراء وهـمـيَّـة خالل عــمـلـيـتـ

.( منفصلت بناءً على مذكرت قضائيت
U d A  WM'

ــــكـــــتب ضـــــبط األولـــــيَّــــات  واوضـح ان (ا
ـشـتـريـات في األصـلــيـة اخلـاصـة بـلـجــنـة ا
الـــدائــــرة خالل الـــنـــصـف األول من الـــعـــام
2019  وقــــبض  عـــلـى ثالثـــة مـن اعـــضـــاء
الـلـجـنـة ربـطـوا وصـوالت لـشـركـات وهـمـية
تـرتَّب علـيهـا صرف مـبلغ 4,890,565,000
مـلـيـار ديـنار مـبـيـناً انـه (في عمـلـيـة اخرى
ضــبــطت الـهــيــئـة ثالثــة من اعــضـاء جلــنـة
ـشتـريات للـنصف الثـاني من العام 2018 ا
مع اثـبـاتـات مـزورة لـثـمـان مـعـامـالت شراء
صـرفت خاللـها مـبلغ 756,400,000 مـلـيار

دينار).
مـشـيــراً الى ان (الـهـيـئـة نـظـمت مـحـضـرين
ــتـهــمــ عـلى قــاضي مــحـكــمـة وعــرضت ا
حتـقـيق صالح الديـن اخملتـصة فـي قضـايا
ادتيت الـفساد حيث اوقفتهم وفق احكام ا

340 و331 من قانون العقوبات). 
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ـالية على وضع حد إليقاف وتقليل وزراة ا
ستوردين فروضة على ا فـروقات الرسوم ا
ـبــالـغ وتـعــديل والــتــجّــار عــبــر حتــديــد ا
الــضــرائب  الـتـي يـجب اســتــيـفــاؤهــا عـلى
ا يحقّق إيراداً عاماً ضـوء فروقات الرسم 
خلـزيــنـة الـدولـة) واقـتـرحت الـنـزاهـة عـلى
الـهيـئـة العـامة لـلكـمارك في تـقريـرها
ته إيـقـاف نـشـاط من تـتـرتَّب بـذمـَّ

فـروقـات رسـوم مالـيـة حل
ُـــســـتــحـــقــات تـــســـديــد ا
وارسال وحدات من قسم
تـدقيق التعريـفة الكمرية
ـنـافـذ  احلـدوديـة إلـى ا
ـالية حلـصر الـفروقات ا
ــسـتــوردين قـبل عــلى ا
دفـع الــــــرســـــــوم و دعم
وتــقـويـة نـشـاط الـتـحـري
ــنــافــذ ــكـــافــحــة  في ا وا
كـافة والـتنسـيق مع مجلس
الـقـضـاء لـوضع ضـوابـط حتد
واد الغذائية من ظـاهرة تصدير ا

األسـاسيـة خارج الـعراق حـيث لوحظ
تصدير كميات من الرز وزيت الطعام خالل
األشــهـر األربـعـة األولـى من الـعـام اجلـاري

ادة 241 مـن قانون الكمارك تـناداً ألحكام ا
رقم 23 لـــســـنــة 1984 واشـــعــار الـــهــيـــئــة
ــكــدَّســة في مــخــازن بــوجـــود احلــاويــات ا
ـدة ـدة طـويـلـة) مـبـيـنـاً ان (ا وزارة الـنـقل 
الـقانونية لبقاء احلاويات هي ثالث يوماً
فــقط) وبـشـأن اجــراءات الـهـيـئـة
الـــعـــامـــة لـــلـــكـــمـــارك في
تــــســـهــــيل مــــعـــامالت
واطن لفتت الى ا
اسـتـحداث خـدمة
الـبحث عـن قيود
الـــــــســـــــيــــــارات
الــــداخــــلـــة الى
الــــعـــراق عـــبـــر
ــــــــــــــــــــــــــوقــع ا
اإللـــــكــــتـــــروني
لـــلـــتــعـــرف عــلى
مـــــــراحل إجنــــــاز
ـــــعـــــامـــــلـــــة دون ا
احلــاجــة إلى مــراجــعـة
الـــدائــرة). في غــضــون ذلك
كـشفت هيئـة النزاهة عـن عمليات
شـراء وهمـية نـحو 6 مـليـارات دينار في

صالح الدين. 

واشـار الى ان (الـتـقريـر تـطـرّق الى ضرورة
مــعــاجلـة ضــعف الــتـنــســيق بــ الـكــمـارك
ــنـــافــذ احلــدوديــة وضـــبط اخملــالــفــات وا
وارســالـهـا الـى الـهـيــئـة الـعــامـة لـلــكـمـارك

اس
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افـتـتح مـحـافظ مـيـسـان علي دواي الزم
مــشــروع نـــصب وتــشــغــيل مــنــظــومــة
االسـتجـابة األولـية (مـنظـومة اتـصاالت
وأجهزة السلكية) العاملة على منظومة
(TETRA) لـسـايتـات (مـركز احملـافـظة
ـيــمــونــة وقـضــاء الــكـحالء) وقــضــاء ا

نفذ ضمن تخصيصات احملافظة . وا
WK  “UN

ويـتــضـمن جتـهـيـز مـنـظـومـات اتـصـال
حــديـثــة نـوع MTS4 عــدد 4 وأجــهـزة
ســيــبــورا يــدويــة نــوع Sc20 عــدد 95
وجــــهــــاز عـــــجــــلــــة ســــيــــبــــورا نــــوع
(SRG3500) عـدد 5 وجـهـاز مـنـضـدي
سـيبورا نوع SRG 3900 عدد 5.وقال
ـهـمـة ـشــاريع ا ــشـروع من (ا الزم إن ا
في تـــأمـــ الـــبــنـى الــتـــحـــتــيـــة لألمن
واالتــصــاالت ويـوفــر دعم فــني وتــقـني

دني كـبـيـر لألجـهـزة األمنـيـة والـدفـاع ا
ودائـــرة صــــحـــة مـــيــــســـان والـــدوائـــر
اخلـــدمــيــة األخـــرى) .وأضــاف ان هــذه
ـنــظـومـة تـعـد احـدث مـنـظـومـة تـدخل ا
اخلـدمـة على مـستـوى الـعراق أمـريكـية
الـصنع نوع (MTS4©  بـنسـبة اخـتراق
ـوجودة في ـنظـومات ا W عـكس ا ?*U?  0
MTS2) بــــقــــيــــة احملــــافــــظــــات نــــوع
وMTS3©  ومــن مـــــــــــــــنـــــــــــــــاشــئ اقـل
ــواصـفـات اقل) .وأكــد إن م(حـافـظـة و
مـيـسان تـسـيـر بخـطى ثـابتـة في سـبيل
اجنـــاز مـــشـــاريع الـــبـــنى الـــتـــحـــتـــيــة
واخلــــدمــــات الــــعـــامــــة ووجــــود األمن
أســــاسي كــــون جـــمــــيع الــــقـــطــــاعـــات
والـنشاطات مرتبـطة باألمن واالستقرار
لـذلك محافـظة ميـسان مسـتمرة في دعم
ناسبة األجـهزة األمنية لتهيئـة البيئة ا

لها للقيام بواجباتها ومهامها) .
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تـاز الـشـعراء بـرهـافـة احلس والقـدرة عـلى تـصويـر مـا جتـيش به نـفوسـهم من مـشـاعر
السخط أو الرضا  وتنـعكس هذه االنفعاالت كلهـا لتظهر عبر قوافـيهم التي يصبونها في

قوالب شعرية مثيرة وملفتة للنظر .
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ومن ذلك ما قاله الشـاعر الشهير ( كـشاجم ) عن طبيبٍ راجعـته اسمه (عيسى) فلم يَجْنِ
سيح (عيسى) (ع)  –الذي كان يبرء األكمه من مراجعـته اال الضرر  فقارن ب السيد ا

واألبرص باذن الله  –وب عيسى الذي راجعه فقال :
عيسى الطبيبُ تَرَفّقْ 

فأنتَ طُوفانُ نُوحِ 
يأبى عِالجُك إالّ 
فراقَ جِسْمٍ لِروحِ

شتان ما بيْن ( عيسى ) 
سيحِ وبيْن عيسى ا
فذاكَ مُحْيِي مَواتٍ 

يتُ الصحيح  وذا 
ميتَ للصحيح ..!! قذغ  فال هجاء أكبر للطبيب مِنْ أنْ يُوصف بأنه ا وهذا من الهجاء ا

-3-
ُدِلك) وهـنـاك شـاعـر آخر وهـو ( شـرف الـدين احلـمـوي ) دخل الى احلـمّـام واسـتدعـى (ا

لِيُدلك له جَسَدَه ) 
لك الشاعر أنْ ياتزم الصمت فقال : ُدّلكُ عنيفاً غليظاً فلم  وكان ا

انْ أَمْسَكَ البدَ مِني كادَ يخلعُها 
أو سَرَحَ الشَعْرَ أنكاني وأبكاني 

عرفةٍ  فليس يُمسك إمساكاً 
وال يْسرّحُ تسريحاً بِاحسانِ 

{ أنكاني : اي آذاني }
والغريب هنا :

ـظلـومة التي ثـابة الـزوجة ا ثـابة الزوج الـظالم لـزوجته  وجـعل نفـسه  ُـدلك  انه جعل ا
يخالف فيها زوجُها أوامر الله تعالى الذي قال  –عز اسمه - :

عروف أو يستريح إحسان )  ( فامساك 
وال ندري هل كانت شدة االلم وراء هذه الغفلة أم ان من هناك اسبابا أخرى.

-4-
ـستـشـفـيـات الـتي راجـعـوهـا فـيـكـفـيـنا ـعـاصـرين الـذين تـشـكـوا من ا أمـا عن الـشـعـراء ا

نعم الفرطوسي : رحوم العالمة الشيخ عبد ا االستشهاد بقول ا
ومستشفىً نزلتُ به سقيما 

فعدتُ به أمرَّ مِنَ السقيمِ 
ستشفى كان في (سويسرا ) .. على أنَّ هذا ا

ستشفيات ..!! ويفترض فيه ان يكون من أفضل من ا
-5-

سـتشـفيات الـعربـية في الـثلث االول مـن القرن ودخل السـيد أحـمد الـصافي الى احـدى ا
اضي فلقي فيه ما أنساه احلياة  فقال : ا

ومستشفى متى يدخل اليه 
مريض يسترح من ذي احلياةِ

كأنَّ به لعزرائيل جنداً
يتُ الناس مِنْ قبل الوفاةِ 

-6-                                              
وسوء اخلدمات في العراق اجلديد امتد الى القطاع الصحي
ـواطنـ الـعراقـيـ اليـوم لـيـست بأقل من أيـضـا  ومعـانـاة ا

معاناة السيد الصافي.
أما السلطــويون فهم يراجعون أمهرَ االطباء في اخلارج .

فارقة . وهنا تكمن ا

تـعلم مـنها يـقرأ الـعراقـيون بقـدر أحالم اليـقظـة التي تشـكل ظاهـرة ب فـئات اجملتـمع.. ا
والـذي يـفك تالفـيف اخلط بـأنـاة.. فال يـخـلـو بـيت عـراقي.. حـتى من كـان رب األسـرة فيه
نازل كلهـا.. على اإلطالق.. ألبسط مقومات غير متعـلم.. من مكتبة منـزلية برغم إفتـقار ا
ا فـيها صندوق اإلسعافات األوليـة الذي ال يتوفر حتى في بيوت األطباء السكن اآلمن 

هن الصحية. وذوي ا
إذن الـعراقـيـون يـقـدمـون القـراءة عـلى الـصـحـة لذلك شـكـلت الـسـاحـة الـرافديـنـيـة سـوقاً
ي ويطبع اللبنانيون صريون.. من أدباء ومفكرين وأكاد معرفيةً إلسـتهالك ما يؤلف ا
في دور النشر التي تـتخذ العراق سوقاً للكتب دوناً عن الـدول التي تقرأ باللغة العربية..
ـنـابع الـفــكـر واألدب و... كل مـا يـصـدر في الـعـالم بـلـغـات بل الـثــقـافـة الـعـراقـيـة مـصب 
أجنـبية.. يـرد مترجـماً اليه مسـتهدفـاً أرض السواد فـيلقى رواجـاً ب بغـداد واحملافظات

وإقباالً منقطع النظير من شرائح اجملتمع كافة...
ـا هي تسـميـة سابـقة.. كـتبـة الـوطنـية" ور ودار الكـتب والوثـائق يـطلق عـليـها تـداوليـاً "ا
مترسبة في ذاكـرة اللسان العراقي.. أفلت بشروق "الكتب والوثائق" التي إعتمدت رسمياً

ا جبلوا عليه. وظل الناس يلهجون 
نتـشرة في مـدن وأقضـية وقـصبـات العراق تعـد الدار مـنبـعاً صـافيـاً للمـكتـبات الـعامـة ا
ا يبـلغ مجموعه حوالى عشر الـى خمس عشرة مكتبة كافة بواقع إثنـت في كل مدينة 
عـامة في كل محافظـة أما في بغداد فالـعدد يفوق اخلمـس مكتبـة.. للمطالـعة الداخلية..

. كفولة... حصراً كتبة واإلستعارة ا في أروقة ا
كـتبات الـعامـة.. إدارياً الى دار الوثـائق والكتـب التي تأسـست في العام 1920 تـعود ا
" تقع حتت... أسفل القائمة السوسيولوجية ومثلها مكـتبات عامة في أنطقة "تخطتها الع

 –علم اإلجتماع.... 
أنطـقة إجتمـاعية تخـطتها الـدولة رسميـاً ولم تتخطـها الثقـافة فبرغم فـقر الثورة  –مـدينة

كتبات العامة في بغداد واحملافظات. الصدر حالياً إال أنها تتصدر إقبال الرواد عن ا
سـتشـار الثـقافي للـزعيم عـبد الـكر قاسم في ح عنـدما طـلب مكي الـسيـد جاسم.. ا
إنشاء مكتـبة "العبـاس بن األحنف" في الثورة سخـر منه موظفو وزارة اإلرشـاد.. حينها

رتبة األولى متفوقة وفي نهايـة العام جاءت "العباس بن األحنف" في ا
. كتبات العامة في العراق قاطبة بعدد الرواد.. يومياً على كل ا
ومع إنـتـشـار الـسـوشل مـيـديـا مـا زال الـعـراقـيـون يالحـقون
اإلصدارات الـورقـيـة ألنـهـا تقـلـيـد مـوروث من األسـاتذة الى
الطلـبة ومن األجداد واآلبـاء الى األبناء.. إنهم.. الـعراقيون..
جمـجمـة الـعرب ومـستـودع الـعلم وخـزانة األدب كـالـعنـقاء
كلـما تـعاقبت عـليـها دهـور احلطـة إنتعـشت منـطلـقة من رماد

إحتراقها الى التحليق في فضاءات احلضارة.

(إنّ التفكير مـستحيل من دون صور) يقول أرسطـو فالصورة التلفزيونـية بوصفها مثيراً
تحركة كوسيـلة للتعبير عبر بصرياً فعّاالً خـصوصاً اليوم في عصر الرقميـة والصورة ا
شـاشة الـتلفـزيون الفـضائي الـتي اكتسـبت خصـائص جديدة جـعلـتها مـتمـيزة التـأثيرات
عـروضة بفـعل التـأثيرات ـادة ا تلـقي جتاه ا ومـنهـا النفـسيـة والتـربوية بـسبب اجنـذاب ا
النفسية لـلصورة كونها تـنقل الواقع بأشكـال صور خيالية ومـتعددة األبعاد وذات سمات
ساحـرة جذابة ولم تـعد حكـراً على دولة بـوساطـة تساوي رؤيـة الع الـبشريـة للمـحتوى

بثوثة دون رقيب أو وسيط.  الذي تقدمه الصورة ا
ـوذج االتصـالي لـلـصـورة الـيوم كـعالمـة عـلى ثـقـافة الـتـغـيـير إذ يـتـطلب إعـادة تـقـو األ
احلـديث فالـنقد الـثقـافي يعتـني اليـوم بثقـافة الـصورة كوسـيلـة إعالميـة لها دور الـرسالة
رسل ولم تعد الـوسيلة هي الرسالة بحـسب وصف مارشال مكلوهان في عام 1969 وا
إذ اخـتزلت الـعنـاصر الـتي كنا نـتحـدث عنـها وهـنالك تـداخل كبـير بـ العـناصـر الثالثة
التي ازدادت أهميـتها في العصر الـرقمي ومجال الذكاء االصـطناعي وهذا ما أكده رأي
ارسة الناقد الـفرنسي روالن بارت في قوله (إننا نعيش في حضارة الصورة) من أجل 
ستـوى غير الرسـمي وب الزعمـاء واحلكومات على الـعالقات العامـة ب الشعـوب على ا

ستوى الرسمي.  ا
ـبـاشـرة مع احلـدث أتت بعـد غـيـاب سـيطـرتـنـا عـلى منع تـكـرارهـا وأصـبحت ـواجـهة ا فـا
مـفرزات تأثيـر الصورة واضحة عـلى أفكارنا وتـفاعل ثقافتـنا إذ تعد لـغة خطاب من نوع
ـفـاجأة والـتلـقـائيـة مع شـدة سرعـة الـتقـد ألن الصـ تـقول (الـصورة جديـد له صـفة ا

تساوي ألف كلمة) لتأكيد الفهم الواضح. 
ـهيمن ـنتج ا ط واحـد على وفق إرادة ا إال ان البـرامج الثـقافيـة التي تـعتـمد على إنـتاج 
لـتـجسـيـد رؤيـته مع مـيـكـانـيزمـات اإلخـراج واإلعـداد والـتـقد بـوسـاطـة احـتـكـار وسائل
االتصـال الـرقمـيـة التـنـميط الـثـقافي فـاغـلب ثقـافـات األُ واجهت بـرامج تـلفـزيـون الواقع
ـة بـالـصــورة والـصـوت من اخلـارج لـتـحل بـديالً عـن الـبـرامج احملـلـيـة فـضالً عن ـعـو وا
رح كهدف ظاهر ولـتسويق ثقافي هادف وتمريره كهدف تسويق رسالة بـرامج التسلية وا
ـارسـة الـعالقـات الـعـامـة الرقـمـيـة في إرسـاء قـواعـد تـكـريس ثـقـافة غـير ظـاهـر وتـأتي 
الـصورة سواء أكانت اإليـجابية أم الـسلبـية وبناء الـثقة بـ اجلمهور عن مـصدر الصورة

ومحتـواها وصناعة وعي اجملتمع والسيما ان أدوات اإلعالم اجلديد
ــؤســســات ــدونــات ومـــواقع ا كــالـــشــبــكــات االجـــتــمــاعــيـــة وا
االلـكـتـرونــيـة أضـفت مـرونــة وديـنـامــيـكـيـة جــديـدة عـلى هـذه
ؤسـسـات مـا مـكـنـتهـا من الـوصـول بـفـاعـلـية األقـسام فـي ا
وتـزامنية جلـماهيرهـا مهما تبـاعدوا جغرافـياً وتنوعـوا ثقافياً

. ولغوياً
ي وكاتب عراقي   { أكاد



 U½öŽ≈4

www.azzaman.com

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Government
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

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

رقم بالعدد ٦٨٩٢ في ٢٠٢٢/٦/٢٦ . الحقا بكتاب االعالن ا
درجة ضمن œ ±±μ …—ULF»—© وا « ¡U?C  w  WHK?J « W¾Þ«Ë —Ëœ ¡U?A½«) ناقصـة العامة واخلاصة بـ تعلن محافـظة ميسان/ قـسم العقود احلكومـية عن اعالن ا
ÊuOK  Êu?FÐ—«Ë W L?šË WzUL?ŁöŁË —UOK  W?FÐ—« ©¥[≥¥μ[∂∑≤[±∑¥® وبكلـفة تخمـينيـة مقدارها ©≤∞±π WM  d?IH « s  nO?H ²? « WO−?Oð«d²Ý« W?½“«u تخصيصات (

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «d‡‡‡‡Ž —UM¹œ ÊuF³ÝË WFÐ—«Ë WzU Ë n « ÊuF³ÝË ÊUMŁ«Ë WzUL²ÝË

صـنف من ذوي اخلبـرة واالختصاص تـقد عطاءاتـهم خالل اوقات الدوام الرسمي قاول ا ناقـصة من الشركـات وا فعلى الـراغب باالشـتراك في ا
الى العنوان (ميسـان - العمارة - الشبانة - بـناية ديوان محافظة مـيسان - الطابق االول - قسم العقـود احلكومية) وللحصـول على معلومات اضافية

االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات -  الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـناقـصة على ان تـقدم عـطاءاتـهم في داخل ظروف مـغلـقـة ومخـتومـة ومثـبت علـيهـا اسم مقـدم العـطاء وعـنوانـه االلكـتروني ورقم الـهاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان(صادر من «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË WF³ÝË WzULFÐ—«Ë ÊuOK  Êu?FÐ—«Ë WŁöŁ® ©¥≥[¥μ∑[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∞≥±© يوم من تـاريخ غلق ـركزي الـعـراقي). او صك مـصدق او سـفـتجـة وتـكون نـافـذة  ـنـصة االلـكـترونـيـة للـبـنك ا ـعتـمـدة وعبـر ا صـارف ا احـد ا

ناقصة. ا
ـنـاقصـة صـادر من الـهيـئـة الـعامـة لـلضـرائب مـعـنون الى مـحـافـظة مـيـسـان/ قسم الـعـقود ـانـعـة من االشتـراك في ا ٢- بـــــراءة الـذمة او كـتـاب عدم 

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

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

ناقصات يتم مراعاة ما يلي: شاركة الكثر من شركة او مقاول في التقد لالشتراك في تنفيذ ا ٦- في حالة ا
أ. تعـتمـد نسـبة الـشراكـة بـ الشـركاء وحـسب ما مـحدد في عـقد الـشراكـة وفي حالـة لم تذكـر النـسـبة في عـقد الـشراكـة فيـتم القـسمـة بيـنهم عـلى عدد

الشركاء بالتساوي.
وذج اتـفاق اولي عـلى الشـراكة مـوقع من قبل ـبرم بـينـهمـا على ان يـكون مـصدقـا من كاتب الـعدل اخملـتص ويجـوز تقـد  ب. يعـتمـد عقـد الشـراكة ا
ناقصة عليهـما على ان يتم تقد عقد الشراكة بينهما مصدق اطراف الشراكة معززا بتعهد يقدم من قبلهم بـعدم التنازل او االنسحاب في حالة رسو ا
من كـاتب الـعدل اخملـتص بـعد تـوقـيع الـعقـد خالل مـدة ال تـتجـاوز(١٤) يـوما من تـاريخ تـوقـيع العـقـد وفي حـالة انـسـحاب احـد الـشركـاء فـيـتم معـامـلة

شترك معاملة الناكل او اخملل وحسب واقع احلال. ا
فوض للشـركة او من يخوله قانونا الى قسم العقود احلكومية دير ا ناقـصة بعد تقد طلب حتريري من ا ٧- بامكان مقدمي العطاءات شراء وثائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للـرد.  «dŽ —UM¹œ n «  WzULF³Ý® ©∑∞∞[∞∞∞® ناقصة والبالغ لغرض شراء الوثائق القياسية على ان يتم دفع مبلغ مستندات ا
WŽU ? « ©≤∞≤≤ØπØ±® ·œUB?*« ©fOL?)«® Âu¹ ÊuJ?OÝ W?B U?M*« oKſ b?Žu  Ê«Ë ©≤∞≤≤Ø∏Ø≥±® ·œU?B*« ©¡U?FÐ—ô«® Âu¹ Êu?JO?Ý WB? UM*« ozU?ŁË lO³?  bŽu?  dš« Ê« UL?KŽ

?¦Ë ©«dNþ dAŽ WO½Uسيتم فتح العطـاءات بشكل علني في نفس يوم الـغلق امام مقدمي العطـاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عـطلة رسمية فيؤجل «®

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

©≤∞≤≤Ø∏Ø≤μ® صادف ?dN?þ …bŠ«u»© من يوم (»(?fOL) ا ـنـاقصـة عنـد السـاعة ®» شـارك في ا سـيـتم عقـد مؤتـمر خـاص بـاالجابـة على اسـتفـسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

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

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

∏ππ∏ ∫œbF «
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١-  مـهــنـدس (مـدني) عـدد
(٢)

٢- مـهـنـدس (كـهـربـاء) عـدد
(١)

بلغ (٣٢٥٫٩٢٥٫٤١٤) دينار عراقي ١- سيولة نقدية 

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

يقل عن (١٫٣٠٣٫٧٠١٫٦٥٣) دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة (اخلامسة / انشائية) واجازة 

٣-  مالحـظ (فـــــنـي) عـــــدد
(٢)
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ـرقم (١١١٦٧) فــــــــــي بـنـاء عـلى مـا جـاء بـكـتـاب مـــديـريـة بـلديـات مـيـسـان شـعـبـة االمالك / ا
٢٠٢٢/٧/٢٧ تعلـن جلنة الـبيع وااليجـار الثانـية في مـديرية بـلديات مـيسان عن تـأجير (مـحطة
ـزاد العـلني ـدرجة تـفـاصيـلهـا في ادناه والـعائـدة الى مديـريـة بلـدية الـسالم با تعـبئـة وقود) ا
ـعـدل فــعـلى من يـرغب ـرقم ٢١ لـســنـة ٢٠١٣ ا اسـتـنـادا لــقـانـون بــيع وايـجـار امــوال الـدولـة ا
زايدة العلنيـة مراجعة مديرية بلدية الـسالم او سكرتير اللجنة خالل مدة ٣٠ يوم بـاالشتراك با
ـسـتـمسـكـات الـشخـصـية مع تـبـدأ من الـيوم الـتـالي من تـاريخ نـشر االعالن مـسـتـصحـبـا معه ا
ـقـدرة لـبــدل االيـجـار لـكـامل مـدته الـتـأمـيـنـات الـقـانــونـيـة الـتي ال تـقل عن ٢٠ % من الــقـيـمـة ا
ـزايدة في الـيوم الـتالـي من مدة االعالن الـساعـة العـاشـرة والنـصف صبـاحا خالل وسـتجـرى ا
زاد الـدوام الـرسمي ويـكـون مـكـان اجـراءها فـي مقـر مـديـريـة بلـديـة الـسالم واذا صـادف يـوم ا
العـلني عـطلـة رسميـة فيـؤجل الى اليـوم الذي يـليه من ايام الـعمل الـرسمي ويـتحـمل من ترسو

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. عليه ا

نوع ت
لك  ا

رقم القطعة
قاطعة وا

ساحة م٢ بدل التقدير السنويا
احلالي

محطة١
تعبئة
وقود

٤٧٥/١ مق ٤ ابو
نعيجة

١١٥٠٠٠٠٠ فقط احدى عشر٣٠٢٠ م٢
مليون وخمسمائة الف دينار

 ال غيرها
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واد نظـرا حلصـول الضم (كسـر قرار) عـلى البـدل االخيـر للمـزايدة الـعلنـية في فـرع الشـركة في (واسط) لـبيع ا
درجة ادناه عليه تقرر:  ا

زايدة الـعلـنيـة في الـساعة فـتح مزايـدة جديـدة تبـدأ من اليـوم التـالي لنـشر االعـالن في الصـحيـفة وسـتجـري ا
العاشرة من صباح اليوم السابع / التالي لنشر االعالن.

بينة ادناه بصك المر عين مستصحب معهم التأمينات ا كان والزمان ا فعلى الراغب بالشراء احلضور با
شـتري حصـرا والبطـاقة التـموينـية او بـطاقة الـسكن وبراءة الـذمة من الضـريبة ويـتحمل من الشركـة وباسم ا

ÂUF « d¹b*« ÆŸ

œuLŠ rÝUł d UŽ Øw uI(«

 r I « d¹b

»u³(« …—U−²  W UF « W dA «

w½u½UI « r I «
ادة زايدةالكميةا التأمينات مدة الرفعموقع ا

٧٣٤٠٫٠٠٠ يومسايلو الكوت٣٩٫٩٤٠اتربة سايكلون

دة (٣٠) ـئة من بـدل الـبـيع عن كل يـوم تأخـيـر و ـزايـدة اجـور خزن بـنـسـبة (٢/١) % نـصف من ا تـرسـو عـليه ا
دة احملددة ويكون البيع قطعي. واد خالل ا ثالثون يوم واي مصاريف اخرى مع رفع ا
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رقم (١١١٦٣) في ٢٠٢٢/٧/٢٧ تعلن بناء على ما جاء بـكتاب مديرية بلديات مـيسان / شعبة االمالك ا
راد جلـنة الـبـيع وااليـجـار الثـانـيـة في مـديـرية بـلـديـات مـيسـان عن تـأجـيـر (ساحـة وقـوف سـيـارات ا
درجـة تفاصـيلـها في ادناه والـعائدة الى مـديرية ـيمـونة) ا ـرقمة ٣١١/٣٥٧ ا انـشاؤهـا على القـطعة ا
عدل رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا زاد الـعلني استـنادا لقانـون بيع وايجار امـوال الدولة ا يمـونة با بلـدية ا
ـيمونة او سـكرتير الـلجنة خالل ـزايدة العلـنية مراجـعة مديريـة بلدية ا فـعلى من يرغب بـاالشتراك با
سـتمسكات الشخصية مع مدة ٣٠ يوم تـبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعـالن مستصحبا معه ا
قـدرة لـبدل االيـجـار لكـامل مـدته وستـجرى التـأمـينـات الـقانـونيـة الـتي ال تقل عن ٢٠ % من الـقيـمـة ا
ـزايـدة في الـيوم الـتـالي من مـدة االعالن الـساعـة الـعـاشرة والـنـصف صـباحـا خالل الـدوام الـرسمي ا
ـزاد العـلـني عطـلـة رسمـية ـيـمونـة واذا صـادف يوم ا ويكـون مـكان اجـراءها في مـقـر مديـريـة بلـدية ا
زايـدة اجـور النـشر فـيـؤجل الى اليـوم الـذي يلـيه من ايـام العـمل الرسـمي ويـتحـمل من تـرسو عـلـيه ا

واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.

نوع ت
لك  ا

رقم العقار
وموقعه

ساحة ا
م٢

الحظات ا بدل التقدير
السنوي احلالي

ساحة وقوف١
السيارات

٣١١/٣٥٧
يمونة ا

تأجير جديد على ان٦٠٠ م٢
عنية تتحمل البلدية ا
سؤولية الكاملة عن ا
ا وقع  اختيار ا
يتالئم مع الفعالية

٦٠٠٠٠٠ فقط
ستمائة الف دينار
ال غيرها
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تضمن رقم (١١٦٤١) في ٢٠٢٢/٧/٢١ وا بناء على ما جـاء بكتاب مـديرية بلديـة اجملر الكبيـر ا
حصـول نكول) عـليه تـعلن جلـنة البـيع وااليجـار الثـانية في مـديريـة بلـديات ميـسان عن تـأجير
زاد الـعلـني استـنادا ـدرجة تـفاصـيله ادنـاه والعـائـد الى مديـرية بـلديـة اجملر الـكبـير بـا لك ا ا
ـعـدل فـعـلى مـن يـرغب بـاالشـتراك ـرقم ٢١ لـسـنة ٢٠١٣ ا لـقـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولة ا
زايـدة العـلنـية مراجـعة مـديريـة بلديـة اجملر الـكبـير او سـكرتيـر اللـجنـة خالل مدة (١٥) يوم با
ـسـتـمسـكـات الـشخـصـية مع تـبـدأ من الـيوم الـتـالي من تـاريخ نـشر االعالن مـسـتـصحـبـا معه ا
ـقـدرة لـبــدل االيـجـار لـكـامل مـدته الـتـأمـيـنـات الـقـانــونـيـة الـتي ال تـقل عن ٢٠ % من الــقـيـمـة ا
ـزايدة في الـيوم الـتالـي من مدة االعالن الـساعـة العـاشـرة والنـصف صبـاحا خالل وسـتجـرى ا
زاد الدوام الرسمي ويكون مكان اجراءها في مقر مـديرية بلدية اجملر الكبير واذا صادف يوم ا
العـلني عـطلـة رسميـة فيـؤجل الى اليـوم الذي يـليه من ايام الـعمل الـرسمي ويـتحـمل من ترسو

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. عليه ا

نوع ت
لك  ا

رقم العقار
وموقعه

ساحة م٢ بدل التقدير ا

١١٧٥٠٠٠ فقط مليون ومائة٦ م٢رقم (٥)كشك١
وخمسة وسبعون الف دينار

 ال غيرها
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الدوحة 

الـكتـابة بـاليـد اليـسرى بـشكل أبـطأ وبـنسـبة
طالقة 60 كمـا الحظت من خالل عملي بخبرة
اخملــطـوطـات اجلـنـائـيــة في مـديـريـة حتـقـيق
ــزورين االدلـــة اجلــنـــائـــيــة ان كـــثـــيــرا مـن ا
يـقومـون بالـكتـابة بـاليـسار حـ استـكتـابهم
ــئـة من لــتـضــلـيل الـتــحـقــيق. كـمـا ان 90 بـا
رسـائل الـتهـديـد كان مـحـرروها يـسـتخـدمون

عتادة في كتابتهم. اليد األخرى غير ا
ـارسـتي هـواية كـمـا اتذكـر انـني كـنت عـند 
اخلط في عـمـر الــشـبـاب كـنت اشـتـرى سـيت
اقـالم اخلط مـــخـــصص لـــلـــعُـــسَّــر اي الـــذين
يـكـتبـون بـالـيـسار الن قـصـة (أو قـطع) ريـشة
اخلـط  كانت مـقصـوصـة ليـخط بـها اصـحاب
العسـر هي االكثـر مناسـبة لـنا للـخط العربي
فـدائـمـا حـ اذهب لسـوق الـسـراي او شارع
ـتنـبي او الـشـركة الـعـامة االجـهـزة الدقـيـقة ا
Left) كـتوب عـليه كنت اخـتار سـيت اخلط ا
Hand) النـه االكـثــر مالئــمــة لــلــخط الــعـربي

. باليد اليم
خـتامـا نـقول الـف مبـروك ليـسـاريي الـكتـابة
ي في 13 واالستـخدام االيـسر بـيومهـم العا

آب أغسطس 
وكل عام وانتم بخير

أن اسـتـخـدامـهـا أمـر (غـيـر مـرغـوب به). فـإذا
كـــنـت أعـــســـر وتــــزور أمـــاكـن مـــثل الــــهـــنـــد
وبـاكسـتان وبـنغـالديش وإندونـيسـيا ونـيبال
والــشــرق األوسط فــيــجب ان تــعــلم أن هــنـاك
ـنـاطق أن تـناول الـطـعام أو اعـتـقـاد في تلك ا
تناول أو تـسليم األشياء بيدك اليسرى سلوك
زيد من فظ. وتشير بعض الدراسات إلى أن ا
األشـخاص بـاتوا يـستـخدمـون اليـد اليـسرى
ـا يرجع ذلك إلى أنه كان يُنظر لألمر ولكن ر
سابـقا على أنه أمر معيب لـلغاية لذلك لم يكن
يعتـرف الناس به بـينما اآلن صار يـنظر اليه

على نحو إيجابي.
ويقـول علمـاء في جامـعة أكـسفـورد إن أدمغة
األشـخـاص الذين يـسـتخـدمون الـيـد اليـسرى
تـعـمل بـشــكل مـخـتـلـف عن األشـخـاص الـذين
يــســتـــخــدمـــون الــيــد الـــيــمـــنى. وفي إحــدى
شارك الدراسـات تمت مراقبـة الدماغ لـدى ا
الـذين يــسـتــخـدمــون الـيـد الــيـســرى. ويـقـول
العلماء إن جانبي الدماغ كانا متصل بشكل
أفـضل وأكثـر تـنـسـيقـا لـدى مـستـخـدمي الـيد
ـناطق الـتي تـنـطوي الـيـسرى ال سـيـمـا في ا
عـلى اسـتخـدام الـلغـة. وقـد درس عالم الـنفس
األيرلنـدي بيتر هيبر عدة مئات من فحوصات

(والــعـادة أنه مــخــصص لالســتـخــدام بـالــيـد
الــيـمــنى) إال أن هـنــاك الـعــديـد مـن األسـبـاب
جتعل من كـونك أعسر أمرا رائعـا. فهناك عدد
مـن الزعمـاء يسـتخـدمون الـيد الـيسـرى فعلى
الـرغم من أن الـعُسـر يشـكلـون نـسبـة صغـيرة
ـئــة من ســكـان الــعــالم إال أن الـعــديـد 10 بــا
مـنهم شـغـلوا وظـائف مهـمة لـلـغايـة فقـد كان
العـديد من الرؤسـاء األمريكـي السـابق من
ـا في ذلك بـيل مـسـتـخـدمي الـيــد الـيـسـرى 

كلينتون وباراك أوباما. 
vM1 b

وفي بـريـطـانـيـا كـان رئـيس الـوزراء الـسابق
ديفيد كاميرون أعسر كما كان رئيس الوزراء
الشـهير في زمن احلرب ونستون تشرشل هو
اآلخر أعـسر.. وحتى وقت قريب في بـريطانيا
ودول أخــــــرى كـــــــان األشــــــخــــــاص الـــــــذين
يـستـخـدمـون اليـد الـيـسرى يُـجـبـرون من قبل
أهاليـهم ومعلميهم وهم أطفال على استخدام
ـهـام الـتي يــسـتـخـدمـون يــدهم الـيـمـنى فـي ا
فيهـا اليد اليسرى بشكل طبيعي ومازال ذلك

يحدث في بعض البلدان اآلن.
وتبعـا خلبراء نفـساني تـعتبر الـيد اليسرى
في أجـزاء كـثـيرة من الـعـالم (غـير نـظـيـفة) أو

وعــلــمــاء الــريــاضــيــات كـان مــعــظــمــهم من
مـستـخـدمي الـيـد الـيـمـنى بـيـنـمـا وجدت أن
ـوسـيقـيـ لـديهم ـعمـاريـ والـفنـانـ وا ا
النسـبة األكبر من العسر. كما أظهرت دراسة
أخرى أجـرتها "هارفارد" أن العُسر أقل حظا
ـاديـة حـيث يتـقـاضى الـعُـسَّر من الـنـاحيـة ا
ــئــة من راتــبــا أقل بــنــســبــة 10 إلى 12 بـــا
. كمـا كشفت بحوث طبية نظرائـهم اليميني
ـر يكـونـون عـرضة أكـثـر الرتـفاع في أن الـعُـسَّ
بكرة. ضغط الدم واخلرف وحتى الوفاة ا
وعـلى الـرغم من أن اسـتـخـدام اليـد الـيـسرى
ـقص الـعادي قـد يـعنـي صعـوبـة اسـتخـدام ا

تحدة والعالم اإلحتفال باليوم ابتدأت األ ا
ـستخدمي اليد اليسرى (العسَّر) عام ي  العا
ي يـحتـفل به في كل عام  1976وهو يـوم عا
تـــتم الــتـــوعــيـــة فــيه بـــاألشْــخــاص الـــعُــسْــر
(مــسـتـخـدمي الـيــد الـيـسـرى). وقـد حـدد يـوم
اً واحـتـرامـاً لـهم. 13آب عـيـداً لـلـعـسـر تـكـر
حـيث أنــهم يـشـكـلـون نـســبـة إجـمـالـيـة تـصل
ـثــلـون حلـوالي  %10من ســكـان الــعـالـم  و
ـقـارنة شـهـورين با ـبتـكـرين والـفنـانـ وا ا

بأصحاب اليد اليمنى من العلماء.
ووفقـا لدراسة أجـرتهـا جامـعة "هـارفارد" فإن
ـي األطـبـاء اجلـراحـ والبـاحـثـ األكـاد

األطـفال بـاألشـعة عـندمـا كـان الطـفل جـنيـنا
ص إبهـامه. حيث يـقوم حوالي في الـرحم 
ـص إبــهـــامــهم ـــئــة من األجـــنــة   90في ا
ن وفي عـمـر  12عـامــا تـقـريـبـا كـان كل األ
ن يـسـتـخـدمـون الـيد مـصـاصي اإلبـهـام األ
الـيـمـنى. في حـ أن ثـالثة أربـاع مـصـاصي
اإلبهـام األيسر أصبحوا من مـستخدمي اليد

اليسرى.
كمـا أن عوامل الوراثة اخلـاصة لها تـاثيرها
ــهم فـعـنـدمــا يـكـون أحـد الــوالـدين أعـسـر ا
ــرجـح أن األبن أعــســر يــعــني ذلـك أنه من ا
أيضـا وإذا كان كال الوالدين من مستخدمي
الـيـد الـيسـرى فـهـنـاك احـتـمال واحـد من كل
أربعـة أن تكون أعسـر أيضا.ونتـذكر أننا في
صغرنا علمنا معلمونا ومربونا ان نستخدم
الـيـمـ في تـلقف االشـيـاء وفي االسـتـخدام
الـيدوي فـي الكـتابـة وتنـاول الطـعام ونـتذكر
قولـة الشهـيرة التي كـان يحذرنـا اهلنا من ا
خاللهـا (ال تاكل باليـد اليسرى الن الـشيطان

سوف يشاركك الطعام)..
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احلـمـد لـلـه انـا اتمـكـن من الـكـتـابـة بـالـيـم
ـئة لـكـننـي اتمـكن من بـدرجـة طالقة (100 بـا
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ـديـنة في الـعـقـار تـسـلسل ٢٨/١٥ تـبـيع مـديـرية تـنـفـيـذ الـرصافـة حـصـة ا
كـريعـات الواقع في الـكريعـات العـائد لـلمدين زهـرة محـمد جـاسم احملجوز
لـقاء طلب الـدائن سعيدة مـحمد جـاسم البالغ ٢٥٠٫١٨٦٫٠٠٠ ملـيون دينار
ديرية خالل مدة ثالث يوما تبدا من فعلى الراغب بالشراء مراجعة هذه ا
ائة الـيوم التالي لـلنشر مـستصحـبا معه التـأمينات الـقانونيـة عشرة من ا
قدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية من الـقيمة ا

شتري. على ا
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١- موقعه ورقمه: - الكريعات رقم العقار ٢٨/١٥ / كريعات
٢- جنسه ونوعه : - بستان ملك صرف 

٣- حدوده واوصافه : كما مثبت في صورة القيد واخلارطة
٤- مـشتمالته:- العقار بستان مغروس بـالنخيل واحلمضيات و مشيدات
عـليه دور عـدد/ ٧٠ ومشـغول من قبل الـشركـاء وحضيـرة و مضـخات ماء

و شوارع ترابية ب الدور .
دينة على الشيوع ساحة ٦١ دو و ١٤ أولك  وحصـة ا ٥- مـساحته:- ا

 ٦٢٦٤٤١ سهم  من أصل ٩٧١٤٤٣٢٠سهم 
٦- درجة العمران:- 

٧- الشاغل : - الشاغل / الشركاء في العقار 
قدرة:- ٤٤٦٤٠٠٠٠٠  مليون دينار ٨- القيمة ا
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(هيـهات منا الـذلة) ليكـون اثباتا لـلبشرية
ــثل الـتــجــربـة ان طــغــيـان الــســلـطــة ال 
االسالمـيــة في الـعـالم االسـالمي  لـيـكـون
ـبـدأ سـار عـلـيه الـشـهـيـد بـقوله مـصداقـا 
ــــا خـــرجت لـــطـــلـب االصالح في امـــة (ا
جـدي)  لتـكـون تـلك الـتجـربـة احـد ابواب
وهــو مــا يـعــيــدنــا لـلــســمـة فــهم االسالم 
االخالقـيـة لثـورة احلـسـ الـشهـيـد لـكون
االصالح سـمة اخالقية لكونه قد وجد بان
احلق قــد ضـاع ( اال تــرون ان احلق صـار
ال يــعــمل به) لــتـكــون تــراجــيـديــا الــثـورة
قضية انسانية ازلية ب احلق والباطل 
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فــالــقــيم االخالقــيـة الــتي جتــســد جــوهـر
الــثــورة تـظــهــر بـالــتــعـامـل الـعــقالني مع
ـبـاد االحـداث عـبــر الـتـعــمق بـالـقــيم وا
الـتي ثار من اجـلهـا االمام احلـس (عـليه
الـسالم) لتـكون ذكرى فـاجعـة الطف دعوة
لـتطـبـيق الـقـيم االخالقـية الـتي اسـتـشـهد
مـن اجـلــهـا فــكـمــا خــرج طـالــبـاً لإلصالح
ومـناديـاً (اال ترون ان احلق صـار ال يعمل
ـتــثــلــوا لــقـيم به) فــان عــلى الــنــاس ان 
احلــســـ الــثــائـــر ويــصـــلــحــوا حـــالــهم
ـظـلـوم وايـواء يـتيـم واشـباع فـإنـصـاف ا
جـائع هـي عـبــر جتــســد ثــورة الــدم الـتي
كــانت تـهــدف لـلــعـدالــة بـغض الــنـظـر عن
الـدين او الــتــوجه الــطـائــفي  وهــو احـد
اعـظم اهـداف الـثـورة احلــسـيـنـيـة بـحـفظ
الـدين والتـمسك بـتعـاليـمه وهو مـا يظـهر
جـلـياً عـمق الـثـورة بـقـائـدهـا واتبـاعه من
ـطهـرة  لتـكون سلـيـلي العـترة الـنبـوية ا
واقـــعــة الــطف ذكـــرى خــالــدة ودرســا في

لـلجهـاد واالستشـهاد لتكـون كربالء رمزا
لــثـورة رســالـيـة اصــيـلــة ومـعــراجـا لـكل
مـعانـي اجملد والـعـظـمـة  لتـكـون الـثورة
ــنـطــلق تــأكــيـدا احلــســيـنــيــة من هــذا ا
للـرسـالة احملـمديـة وثبـاتـا علـيهـا لتـكون
نــهـضــة صـادقــة نــسـتــشـعــر فـيــهـا روح
ــان الــصــادق وعــزة الــنــفس لــواقع اال
تــمــثل في تــقــويض الـهــويــة االسالمــيـة
واســتـبــدالـهــا بـهــويـات كــان جل هـمــهـا
الـصـراع عـلى الـسـلـطـة  لـتـكـون الـثورة
احلـسـيـنــيـة حـدا فـاصال حلــفظ الـهـويـة
االسالمـيــة بـثــورة شـمــولـيــة في اصـدق
وصف لـها  اذ مـثـلت تـغيـيـرا لكـثـير من
فـاهيـم بوقـفة تـأريخيـة يشـهد الـتأريخ ا
بـريادتها لألمام احلس (عليه السالم) 
فـســيــرته في الــنــهــضـة واالصـالح نـهج
يـقــتـدى به  وخــطــابه ومـواقــفه شــكـلت
مـعالم هداية لكل حر غـيور على مصلحة

االمة.
ثـورة تميزت بـهوية اخالقيـة كانت نهجا
وعــبـر لـتــنـفـرد بــكـونــهـا ثـورة مــتـجـددة
وخـالــدة رغم ان الـقــائم بـهــا رجل واحـد
مـنذ اكثر من الف عـام لتتـميز عن ثورات
بـاتت منـسـيـة  لتـكـون الـقضـيـة صـراعا
ازلــيــا ال يــحــده زمــان او مــكــان لــتــكـون
شـهـادة احلـسـ مـوقـفــا فـريـدا لـقـضـيـة
ـظـلـوم انـسـانـيـة مـطـلـقـة بـ الـظـالم وا
واحلق والـــبــاطـل رجل وقف بـــشـــمــوخ
وكـبــريــاء امــام جــيش مــدجج بــالـسالح
رافـــضـــا اخلــضـــوع بـــصـــرخـــة مـــدويــة

لم يـعرف الـتـأريخ القـد واحلديث حـدثاً
يـســمع صــداه مـنــذ أربـعــة وعــشـرين من
الـقــرون انــعـكــاس ثــورة االمـام احلــسـ
(عـلـيه الـسالم) زلزل االرض وهـز مـشـاعر
ـسـلـمـ في كل زمـان ومـكـان  فـمـا زال ا
شاعـر كأنها وقعت باألمس صـداها يهز ا
الـقريب  فما زالت دماء الشهداء طرية لم
جتـف ومـــا زال صـــوت االمـــام احلـــســـ
مـدويــاً تـسـمـع اصـدائه في ارجــاء الـكـرة
االرضـيـة لـيس في كـربالء وحـسب بل في
ارجـاء الـعالـم فقـد يـنـسى االنـسـان موت
عـزيز عـلـيه لكـنه لم يـنسى حـادثـة كربالء
وفـاجـعة اسـتـشـهـاد أبن ابـنـة رسـول الله
(صلى الله عليه وسلم)  فاحلوادث تبقى
وتـؤثـر بـقــدر مـا تـمـلك من مــعـاني وعـبـر
ــا تــتــرك من قــيـم وهـو مــا كــتـب لــهـا و
دة الطـويلة  ليكون اثرا الـبقاء كل هذه ا
ـحى رسمه على مرور الليالي وااليام ال 

.
«—u « e —

مـلـحـمـة ثـوريـة امـتـدت عـبـر الـزمن ألفـاق
بـعيدة حتولت الى رمـز للثـورات االصيلة
بـعـد ان جمـعت في واقـعـهـا كل شـروطـها
وخـصائـصهـا لتـستـوعب دروس الرسـالة
والرساالت السماوية عبر التأريخ لتضع
بـصمـاتهـا على شـتى مجـاالت احلياة الن
كن حـبر الـدم راسخ عـلى لوح الـزمن ال 
لــلــمــتـــغــيــرات تــمس مـــا جتــذرت قــيــمه
وعـقيـدته بدمـاء شـهداء الـطف في معـركة
رســخت عــقــيــدة شــامــخــة لــتــكــون رمـزا

االبــاء والـــتـــضــحـــيـــة والــفـــداء بـــأجــلى
تـــصـــوراته وابـــهى صـــوره   وتـــأكـــيــداً
للـرسـالة احملـمـديـة وثبـاتـاً علـيـها لـيـكون
ـوت لألمام اختياراً ولـيس خياراً ولهذا ا
تــكــون نـهــضــة احلـســ (عــلـيـه الـسالم)
سلم روح نـهضة صادقة يستشـعر فيها ا
ـان الصادق وعزة وكرامة أهل البيت اال
(عـليهـم السالم) بحـدث امتـد وتوالـد عبر
الـعــصـور وصــوالً أليـامــنـا هــذه وهـو مـا
ـنح الـثورة احلـسـيـنـية خـاصـيـة الـرمز
االنـسـاني الـنـابض بـالـتـعـبـيـر االيـجـابي
عـلى مر الـعصـور بالقـيم التـي روجت لها
الـثـورة احلـسـيـنـيـة  وثـقـفت االنـسـانـيـة
نـحـوها لـضـمـان الـعـيش احلـر والـكـرامة
الـتي تالئـم االنـســان بـاخــتالف انـتــمـائه
ية لم يشهد وجـنسيته او دينه كثـورة عا
لـهـا مـثـيـل  فـهي ثـورة شـمــولـيـة تـهـدف
إلصالح الــدين واالمــة ســـيــراً عــلى نــهج
الـرسول (ص) الـذي جاهـد لـبنـاء مجـتمع
إسـالمي مــــتــــكــــامل يــــحــــقـق الــــعــــدالـــة
تطلق باتت ثقافة االجـتماعية  ومن ها ا
االصالح الــتي قــام بـهــا االمــام احلــسـ
(عــلــيه الـسالم) ثــقـافــة عــامـة لــكل شـعب
ولـكل عصر ألنـها تـسيـر على نـهج القران
الـكر في الـدعـوة إلصالح النـاس وحفظ
الـدين والتـمسك بـتعـالـيمه لـتكـون مدخال
ثقـافيا للمسلمـ ببعد روحي استمد منه
احلـس (عـليـه السالم) واصـحابه الـقوة
واالصـرار على مـقـاومة الـظـلم والطـغـيان
ـوت والـوقـوف بـوجـهه  وقـلب مـعـادلـة ا
لـصـاحلـهم لـتـؤكـد شـهادتـهـم علـى كـرامة

االنسان وحريته .
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كـنت طفال وانـا اعرف عائـلة بـغدادية حتـمل اسم عالوي من خالل الطـبيب الـذي اذا مرض طفل
في بغداد فشفاؤه عند عبد االمير عالوي. وح تمرسنا باحلياة

. فـكنا هـو وانا في طليـعة السـياسي في اجلـبهة الـقومية كان ايـاد عالوي من القادة الـقومي
واستمرت عالقتـنا حتى هذه الساعة ونحن في  تنظيم قـومي واحد..ولعل الشخصية البغدادية
فـصـلت عــلى مـقــاسـاته. وظــهـر ايـضــا اسم عـلي عالوي شــخـصــيـة عـلــمـيـة تــمـيل الى الــتـفـرد
االجتـمـاعي.وهـو مـحـصن بالـثـوابت الـعالويـة.  قـوة الشـخـصـيـة.والدرجـة  الـعـلـميـة والـزعـامة
عـالم تتـمـركز في عـبد االمـير عالوي. اشـهر طـبيب لالطـفال.وهـو والد الـسيـاسيـة.وكانت هـذه ا

علي عالوي.
ـدرسة االبـتدائـية.وكـان الـكشف الـطبـي يعـززالثـقة انه اول طـبيب رددت اسـمه قبـل التـحاقي بـا
ريض. وهـو عضو في اول خـلية لـلعمل الـقومي في العـراق.وصار السـياسي  العراقي بـشفاء ا

مدججا بحلة عالوية.
ان ابنه اخذ الكثـير من ابيه .لكنه لم يأخذ محبـة الناس النه متعالي..اكرر القول ان اياد عالوي
هو الـوريث الـسيـاسي لـعبـد االمـيـر عالوي.وقد يـكـون ذلد سـبـبا فـي تفـاهـمي مع الدكـتـور اياد

شترك. عالوي .وعملنا ا



قـبل اخلوض في هـذه الـزاوية من الـيـات اكتـشـاف الالعبـ ومـنحـهم فرص
باريات  دعونا نوضح نقطت :- لعب ا

األولى :- هل يوجد ما اسمه اختبارات الالعب وباعمار فوق العشرين في
ـعـنـى هل هي طـريـقـة مـقـبـولـة لـاللـتـفـاف عـلى الـطـريـقـة عـالم االحـتـراف . 

تمثلة ببناء الالعب عبر مراحلهم العمرية . االحترافية االصلية واألولى ا
الثانـية :- لو حصل هـذا االختبار لـظروف معينـة يحتمـها الواقع . فهل ذلك
يـعـني ان سـاحة االخـتـبـار ومحـاولـة االكـتشـاف هي مـجـرد اسقـاط الـفرض

للتخلص من الضغوطات والواسطات والتهديدات ... التي تمال الواقع .
ا نـتيجـة لسـوء األوضاع الـعراقـية وظـهور بيـئة مـسيـطرة عـلى اجلو الـعام 
شاكل لف الريـاضي برمته .. ولد الكثير من ا انعكس بشكل واضح على ا
واألزمـات واالمـراض .. لــيس اخـرهــا الـتالعب بــبـيـانــات واعـمــار الالعـبـ
ـسـتـوى الـفـني سـيمـا في للـحـصـول عـلى مـوقع بـدني يـفـضي الى تـفـوق بـا
درب مستويات الفرق الـسنية .. فضال عن سيطـرة البعض على األندية وا
ـنـفـعـة وفـرضـهم بـالــقـوة والـضـغط عـلـيــهم لـفـرض من يـريــدوهم ألغـراض ا
ا جعل بعض ا الهداف مريضة أخرى ..  عنوية ور ادية وا الشخصية ا
درب تلـجا الى خـيار االختبـارات للتـخلص قدر اإلمـكان من تلك األنديـة وا
الضغوطـات .. فضال عن كون الساحـة قد تكشف فعال مـواهب فنية لم تتح
لها الفرصة جراء ظروف قاهرة نوهـنا عن بعضها .. بصورة جعلت احليف
ـواهب الـتـي تـبـحث عن أي فـرصـة الثـبـات قـدراتـهـا يـلـحق عـدد كـبـيـر من ا
وإمكانيـة حتقيق امانـيها . وهذه جـنبة جتعل من االختـبارات طريقـة مناسبة
ازوم تـتعـدى ايجـابيـاتهـا السـاحة الـكروية لـتصب بل ضـرورية في الـواقع ا
ا تـتيح من ظروف مـناسبـة لبعض الـطاقات لف االجتـماعي  بالـفائدة عـلى ا
عطلة وحتس النفسيات واالحساس بالعدالة االجتماعية واتاحت الفرص ا

صاحلهم اخلاصة . تخندق  تحزب وا برغم سيطرة الطارئ وا
واذا ما آمنـا بأهمـية االختبـارات وانها فعال وسـيلة مـناسبة لـلواقع العراقي
ـعــروفـة بـنــجـومـهـا وتـفــرض نـفـســهـا بـقــوة سـيـمــا في بـعض احملـافــظـات ا
ـتاز او ومـواهـبهـا وانـحـسار فـرص الـلعب فـيـهـا لعـدم وجـود نادي درجـة 
اضــطـراب الــعــمل الـريــاضي او لــصـعــوبــات ومـعــوقـات الــظــروف األمـنــيـة
واالقـتـصاديـة و االجـتـمـاعـيـة .. عـلـيـنـا ان نتـحـدث عن مـوجـبـاتـهـا والـيـاتـها
الـصـحـيحـة .. كي ال تـتـحول تـلك االخـتـبارات جملـرد ذر الـرمـاد بالـعـيون او

السقاط الفرض او تمرير بعض ( الواساطات ) هنا وهناك . 
عملـية االختبار الـصحيح يجب ان يـكون هدفهـا ان تكن وسيلـة لرفد النادي
ـواهب ومـنـحـهم الـفـرصـة بـالالعـبـ وحتـقـيق فـلـسـفــة االدارة بـاكـتـشـاف ا

راحل صحية منها :-  ال من خاللهم .. على ان تمر  وصناعة ا
تقدم حسب احلروف كان وتقسيم جموع ا 1- حتديد تواريخ بالزمان وا

قابلة من قبل جلنة فنية ثقافية اجتماعية . الهجائية .. الجراء اختبارات ا
ـتـاهـلـ خلـضـوع جلـنـة فــحص طـبـيـة لـلـتـاكـد من الـسالمـة 2- ثم دخـول ا

اجلسدية والعقلية واألخالقية .
3- بـعـد ذاك دخول االخـتـبـارات احلقـيـقـية عـبـر امـتحـان شـخـصي من قبل
هارات الفنية األساسية للعبة والتاكد من جلنة فنية مختصة للقيام ببعض ا

وهبة فيها ...  اتقانها او ا
ـيـدان االخـتـبـار 4- ثم جـمع اجملـتـازين لـلـمـراحل ومـنـحـهم فـرص الـلـعب 
داخل ساحة الـنادي التي هي سـاحة مقـدسة يجب ان ال يـنزل ويشـترك بها
كل من هب ودب او جملـدر احلضـور والـدخول والـتبـاهي والـتفـاخر بـوجوده

هناك .. 
طلوب من قبيل ( 8 في 8) العطاء فرصة 5- لعب فريق باعداد اقل من ا
واهـبهم ومن ثم مراقبة الستالم الكرة لالعـب الظهار امكـاناتهم واالبداع 
وهـبـ بـسـرعة خلـوض اخـتـبارات الالعـبـ بـشـكل مـركز تـسـجل أسـمـاء ا
متقدمة الحقة تفضي للناجح االلـتحاق بفريق الرديف قبل التفكير باللعب

متاز ..  تقدين والدوري ا السم النادي بدرجة ا
درب وأعضاء حـاضرة من ا 6- اما من لم يلفـتوا النظر فيـجب شكرهم 
الـنادي ثم الـثنـاء على قـدراتهم وهـمتـهم وحرصـهم للـمشـاركة ... واعطـائهم
امل بـــفــرص وانــديــة أخـــرى من خالل حتــســـ مــؤهالتــهـم كي ال تــكــســر
نـفـسـيـاتـهم وتــقـتل روحـهم الـريـاضـيـة بـاإلضـافــة الى كـسـبـهم كـمـشـجـعـ
ـلـفـات اجـتـمـاعـية ـا بـالـعـاب أخـرى او اإلفـادة مـنـهم  ومـنـتـم لـلـنـادي ر
ريـاضيـة مـتنـوعة او اعـمـال إعالميـة او إداريـة او فنـية ...
فـاالفراد قـوة بـشـرية وطـاقـة وعطـاء انـسـاني يجب ان
نـح الفـرص بـشكل مـثـالي يـجعل يـعـامل بكـرامـة و
قـابل إيـجابي بـكل شيء وال يـسهل امـر انكـساره ا

وتمرده اجملتمعي ..
والله من وراء القصد
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واي أضـاف مواي تاي العراق الى رصيده 6 ميـداليات متنوعـة في بطولة العالم لـلشباب با
تاي اجلارية في ماليزيا .

يـداليـة الـفضـية وابـو الفـضل عـباس أضـاف ميـداليـة ثانـية وحـصل الالعب يـوسف خالـد ا
ـيدالـية الـبرونـزية وعـبدالله فـضيـة بفـعالـية الـواي كرو والالعب عـلي محـمود حـصل على ا
ـيدالـية الـبرونـزية وحـيدر علي مـيدالـية بـرونزيـة وصالح صفـاء ميـدالية خـليل حـصل على ا
يدالـيات حلد اليـوم اجلمعة 7 مـيداليات بواقع برونـزية ايضا.وبـهذه اإلضافة; اصـبح عدد ا
ـؤمل اضافـة ميـدالـيات اخـرى بنـهايـة بطـولة الـعالم و من ا 1 ذهـبـية و2 فـضـية و4 برونـزية

بور. اليزية كواال واي تاي اجلاري أحداثها بالعاصمة ا للشباب با
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ـتلئ بـاألخبـار والتـحليالت عالـم الكرة 
ـتابع ,والكثـير من البرامج التي تهم ا
ــــواقع حتــــاول الــــكــــذب وتــــضـــلــــيل وا
اجلماهيـر حسب من يدفع اجورها ,لذلك
قـررت الـكـتابـة وبـشكـل اسبـوعي مـحاوال
اســـتـــيـــعــاب اهـم االحــداث ,ورصــد اهم
ـية مع االخـبـار احمللـيـة والـعربـيـة والعـا
بـيان وجـهة الـراي االقرب لـلحـقيـقة ,هذا
االســـبـــوع كـــان احلـــديث عن خـــلـــيـــجي
ـعـوقـات الـتي يـتـعـرض لـها, البـصـرة وا
واخـــبـــار عن ســـحـب االســـتـــضـــافـــة من
الــبــصــرة ,وفـــضــيــحــة تــســمــيــة مــدرب
للمنتخب ,واستمـرار الكذب حتى ادركت
اجلــمــاهــيــر كــذبـــتــهم واصــبــحت مــادة
ـكن ان نتـجـاهل مـا جرى للـضحك ,وال 
فـي مـبــاراة تــوتــنــهــام واجلــيــلـسـي بـ
مـدربي الــفـريـقــ مـا صــراع وشـجـارات
كانت مادة هامة للصحافة ,واحلديث عن
مــشــاكل الــشــيــاطـ احلــمــر ال يــنــتـهي,
اما قصة ويبدو انه موسم اخـر للنسـيان
توهج مـيسي وتـألق نـيمار ,مع حالة من
احلــقــد تـــتــلــبـس امــبــابـي كــان البــد من

تسليط الضوء عليها.
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قـالت صـحــيـفـة قـطـريــة إن بـطـولـة كـأس
ـقبـلة التي اخللـيج العـربي لكـرة القدم ا
حتتضنها مدينة البصرة العراقية باتت
في مــهب الـريح وكـاشـفـة عن أن الـكـويت
تـرفض اسـتـضـافـة الـبـطـولـة اخلـلـيـجـية
أيضاً ونقلت صحيفة الراية" القطرية عن
مصادر خاصة - لم تـسمها - أن االحتاد
الـكـويـتي لـكـرة الـقـدم يـرفض اسـتـضـافة
البـطولـة; نظـراً لضيـق الوقت في إشارة
إلى أسـبـاب لوجـسـتـية ,فال العـراق قادر
عـلى استـضـافتـها ,وال البـديل (الـكويت)
قادر عـلى تـنـظـيم الـبـطولـة في تـوقـيـتـها
فـترض ,ونـشـير هـنـا اهم مخـاطـر عدم ا

اقامة البطولة بالبصرة... وهي:
 انتـشر خبر ان ثالث مـنتخـبات خلـيجية
ـا يــعـني تــرفض الـلــعب في الــبـصـرة ,
صعوبة اقامتها و  تلكؤ العمل في ملعب
ـــيــنــاء الـــذي كــان مـــفــتــرض ان نــادي ا
يـستـضيف احـدى مجـموعـات البـطولة و
ــتــطــلــبـات تــأخــر الـعــراق في تــوفــيــر ا

ـطـلـوبـة لالسـتـضـافـة ,من فـنادق ا
واســــتـــعـــدادات طـــبـــيـــة
ومــؤشــرات خــطــيــرة
عـن الــــــــــــــــــوضـع
الـــــــســـــــيـــــــاسي
احلــــــــــــــالـي فـي
يــنـذر الــعـراق ,
في فــــــــــوضى
وتـــظـــاهــرات
ـــا يــشــكل
بــيــئـة غــيـر
مــنـــاســـبــة

للبطولة.
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مــنــذ خــمــسـة
اشـــــــــــــــــهــــــــــــــــر
واالجـــتــمــاعــات ال
تنتهي حول مدرب
الــعــراق اجلــديــد,
وكل فـترة يـعلـنون
ان االحــــد الـــقـــادم
ـدرب, اعالن اسم ا
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او بـعـد عـيد الـفـطـر االعالن الـرسمي ,ثم
التأجيل.. وثم تـصريحات عن ان االعالن
الـرسمي سـيـكون بـعـد عيـد االضحى ,ثم
ـال ,واخـتـلـفت اآلراء االعالن عن تـوفـر ا
درب بـرتـغـالي او اسـباني حـول هـويـة ا
او بـلجـيكي او فـرنسي او ارجـنتـيني او
درب ...الخ ,وبـالـنهـايـة يـتم االعالن ان ا
الـــــقـــــادم لـن يـــــكـــــون
اجنـبي بل مـحلي,
اننا نعيش في
جـــمــــهـــوريـــة
يـــحــــكـــمـــهـــا
اجلــــــــــــــــــهـل
والـــتـــخـــلف
وعـــــــــــــــــــدم
صداقية. ا
الــــــكـــــــويت
عـــــــــــــــــــــــادت
للتخطيط نحو

ستـقبل وتعاقـدت مع برتغالـي لقيادة ا
ـــنــتــخب االول, فــئـــاتــهـــا الــعــمـــريــة وا
والبحرين بنفس الطريق ,اما السعودية
ــكن تــصـور حــجم الـتــطـور وقــطـر فال 
ـكن مـقـارنـة حـالـنا الذي يـعـيـشـوه وال 
ــتــخـــلف بــحــالــهم الــراقي كــرويــا ,كل ا
الـعالم من حـولنـا يـنظم ويـخطط ويـطور
نــفـسه ,اال الــكـرة الــعــراقــيـة فـي تـراجع
مستمر ولن نتـقدم مادام القادة احلالي

مستمرين بسطوتهم على كرسي القرار.
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انــدلع شـجـار قـوي بـ مـدربي تـشـلـسي
وتوتنـهام اإلجنلـيزي تـوماس توخيل
ـبـاراة الـتي وأنــطـونـيـو كـونـتي خالل ا
جــمــعت الــفـــريــقــ مــســاء يــوم األحــد
ــاضي حلــسـاب اجلــولــة الـثــانــيـة من ا
منافسات الدوري اإلجنـليزي لكرة القدم,
الــدوري االكــثــر حــمــاســا وشــعــبـيــة في
واجهة العالم ,وشهدت الدقيقة 68 من ا
شـجـارا قـويـا بـ مـدربي الـفـريـقـ إثر
تـسـجـيل هـويـبـيـرغ الـهـدف االول لـنادي
تــوتــنــهـام ,حــيث كــان كــونــتي يــحـتــفل
ـا جـعل بــطـريـقــة جـنــونـيـة بــالـهــدف 
توخيل يدخل معه في تدافع وتراشق
ـــبـــاراة قـــوي رصـــدته كــــامـــيـــرا ا

صورين. وعدسات ا
ثم عـندمـا سجل نـادي اجليـلسي
الـهـدف الــثـاني احـتــفل تـوخـيل
بـجـنـونيـة غـريـبة لم نـألـفـها له,
حـــيث كـــان يــحـــتــفـل من امــام
كونتي وعلى طريقة مورينهو.
ــبــاراة ذهب كــونـتي وعــقب ا
ـصــافـحــة تـوخــيل وبـدوره
ــــــدرب جـــــــذب تـــــــوخــــــيـل ا
اإليـــــطــــالـي من يـــــده وبــــقي
ـسـكـا بـهـا مـطـالـبـا مـنه ان
يــنــظــر في عــيــنــيه ,نــظــيــره
لـتـنـشب مـشـادة أخـرى جـديدة
ـــشـــادة األولى بـــيـــنـــهـــمــــا أقـــوى من ا
لــيــشــتــعـل مــلــعب ســتــامــفــورد بــريــدج
ويــتــدخـل أعــضــاء اجلـهــازيـن الــفــنــيـ

لـلفـريقـ والالعبـ وأفراد األمن ,وبـعد
ـشـاجـرة بـيـنـهـمـا أخـرج احلـكم نـهـايـة ا

. درب البطاقة احلمراء لكال ا
واحلــقــيــقــة كــان مــدرب اجلــيــلـسـي هـو
اخملطـئ في الشـجار االخـير ,وقد انـتهى

باراة. كل شيء بعد نهاية ا
ـشـادة وتـخــيل مـعـي لـو حـصــلت هــذه ا
والعـراك في دورينـا فأول االمـر سيـحشد
كل طـرف عـشـيـرته ,وقـد يـقـومـون بـرمي
دار احدهما ,ويرتفع الصراع عبر برامج
الفتنة الرياضية التي تعتاش على اثارة
ـكن ان تفـوت هـكا فـرصة ـشاكل ,فال  ا
وســتـعـمل عــلى مـنع اي صـلح ,بل تـدفع

. باألمر للتأز
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واصـل مـانــشــسـتــر يـونــايــتـد مــســلـسل
ـوسم اجلـديـد مـن الدوري انـهـيـاره في ا
ـة الـثـانـية في اإلجنـليـزي بـتـلـقي الـهـز
سابقة ,وسقط يونايتد ثاني مبارياته با
في فخ اخلسارة 4-0 أمام برينتفورد في
اجلـولـة الثـانـيـة من الدوري اإلجنـلـيزي
بعد نـحو أسبـوع من خسارته األولى -1
 2أمـــام بـــرايـــتــون فـي اجلــولـــة األولى,
ة وتذيل مـانشـستر يـونايتـد بتلك الـهز
جدول تـرتيب الـدوري اإلجنلـيزي بال أي
رصــيــد بــعــد مــرور جــولــتــ لــيــبــشــر
ـوسم كـارثي جـديـد يـضاف جـمـاهـيـره 
إلى مـواسـمه الـكـارثـيـة األخـيرة عـلى كل

األصعدة والبطوالت.
درب ـفتـرض أن يدعـو وجود ا كان من ا
اجلـديد إيـريك تن هاج لـلـتفـاؤل لكن مع
ذلك بـدا كل شيء جـاهـزا لالنـهـيـار خالل

مباراة برينتفورد في اجلولة الثانية.
يفتـقر الفريق بـشكل عام إلى اجلودة في
راكز وقد جنح برايتون في العديد من ا
كـشف نـقاط ضـعـفه بـكل سهـولـة قبل أن
يــقـضي بــريـنــتـفــورد عـلـى مـا تــبـقى من
ــــرة األولى فـي تـــاريخ أحالمه ,إنــــهـــا ا
ـيرلـيج التي مـانـشسـتر يـونايـتد بـالـبر
يسـتقـبل فيـها  4أهداف خالل  35دقيـقة
ـبـاريات من عـمر الـشـوط األول إلحدى ا

لكنه اخلـوف الذي يتبع كل نـكسة حتدث
لهذا النادي.

يــبـدو الـفـريق أضــعف من ذي قـبل وفي
الـوقت احلـالي تـبـدو جــمـيع الـتـحـركـات
لــضم رابــيــو وأرنــاوتـوفــيــتش وكــأنــهـا
مـســكـنـات عــقب اخلـسـارة من بــرايـتـون
وبـريـنتـفـورد.. قـد تكـون هـذه التـعـاقدات
ـدى الـقـصـير لـكن هل إصالحـات عـلى ا

هذا ما يريده النادي حقًا?
دائمًـا ما يتـعلق األمـر باالختـيارات التي
ـشكالت والـتعرف يتم اتـخاذهـا وتوقع ا
عـــلــيـــهــا وإيـــجــاد احلــلـــول ومن ثَمَّ حل
ــشــكـلــة.. تــبـدو هــذه وصــفـة الــنــجـاح ا
ثالية في مواجهة الكارثة وهي وصفة ا
اخــتـار مـانـشــسـتـر يــونـايـتـد جتــاهـلـهـا
والـسيـر عـكسـها ,كـانت معـظم الـقرارات
الـتي اتــخـذهــا الـنــادي خالل الــسـنـوات

اضية خاطئة. ا
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ـتـابع لـلـدوري الــفـرنـسي يالحظ حـالـة ا
الـتـوهج الـتي يـعــيـشـهـا الـنـجم مـيـسي,
حيث عاد بقوة كما عهدناه ,بالتزامن مع
حــالــة رائــعــة لــلــنــجـم نــيــمـار ,ويــشــكل
الثـنائي حالـة من الرعب لـلمنـافس ,مع
كن تشخيص انسـجام كبـير بيـنهما ,و
ـغـرور والـذي يـكره اخلـلل هـو امـبـابـي ا
ان يقاسـمه االخرون النـجومية ,وقد كان
اعالن شـرطـه عـلى الــتـجــديـد بــان يـقـوم
الـنـادي ببـيع نيـمـار القـشة الـتي سـتثـير

شاكل. ا
وقد ظهر جليا الـصراع على تسديد ركلة
باراة اجلزاء ب نيمـار وامبابي خالل ا
االخـيرة ,وكـان امـبـابي مـسـتـاء وضـجـر

باراة. وغير سعيد طوال وقت ا
وقـدم مـيــســـــــي أداء قـويـا ومــبـهـرا في
أولى مـــــــبـــاريـــات ســـان جـــيـــرمـــان في
مــــوســــــــم 2023-2022 مـــــســــاء أمس
األحــد وافــتــتح الـتــســجــيل لــلـفــريق في
ــبــاراة الـتـي انـتـــــــــهت بــالــفــوز عـلى ا
نـــانت 4- صـــفــــر فـي كـــأس الــــســــوبـــر

الفرنسي.

الـــتـــعــــاقـــد االول مـع احملـــتـــرف
الــبــرازيــلي كالوديــو رادونـا 28
ســـنـــة وعـــدد من احملـــلـــ وذلك
بـانتـقال العـبا اربـيل مسـار علي
و مـحـمـد سـلـمـان والعب االمـانة
بـنيـامـ من االمانـة كـما احـتفظ
الــــفــــريق بــــعــــدد من مــــثــــله في
ــنــتــهـي قــبل ان يــبــدأ ــوسـم ا ا
الـوحــدة الـتــدريـبــيـة اال ولى في
مــلــعب جــامــعــة الــســلــيــمــانــيـة
والـــســـعي إلى حتـــقـــيق إكـــمــال
اجلــــاهـــــزيــــة مـن خالل إقـــــامــــة
باريات عسكرات التدريبية وا ا
الـتـجـريبـيـة .ومـؤكد ان مـشـاركة
ـوسم االخـيـر الـتي حـقق فـيـها ا
ـــركــز الـــثــامـن تــركت الـــفـــريق ا
بعض الفجـوات واالخطاء والبد
مـن مـــعـــاجلــــتـــهـــا عــــبـــر فـــتـــرة
الـتـحضـيـر الـتي تظـهـر منـاسـبة
ــقـــبل أمـــام انـــطالقـــة الـــدوري ا
عــــبـــرالــــتـــعـــاقــــد مع الـالعـــبـــ
طلوب وسط سوق االنتقاالت ا
الــذي بـدء يــرتــفع كــلـمــا اقــتـرب
وسم اجلديد وتظهر السيطرة ا
عــلــيـه الصــحــاب األمــوال وهــذا
شيء مـــــــهـم ان تـــــــقــــــوم اإلدارة

ـدرب في بـالــتـنـسـيق مع نـفس ا
اخـــتــــيـــار من هم الــــقـــادرين من
الالعب اضافة للمجموعة التي
كــــانت قـــد دافــــعت عن الــــفـــريق
وكــــان لــــهــــا الــــفــــضل فـي اخـــذ
الـفريق إلـى براألمـان وانـهاء من
ـشـوار بـافـضل طـريـقة خاللـهـا ا
رة لكن االمور ستكون مختلفة ا
ـكن لـلـفـريق ان الـقـادمـة وقـد ال
ـرة يـحــقق ويـقـدم مـا فـعـله في ا
االولى  وفـيـهـا لم يـنس جـمـهور
ــشـــــــــاركـة الـتي الــفـريق تـلك ا
كان لـه دورا مؤثـرا وواضحـا ما
جعل االدارة الـتفـكيـر اجلدي في
تـــكـــوين فــــريق مـــتــــكـــامل وهي
ـنـافـسة تـتـوقع أن اخـتالفا في ا
قــد يــحــصـل مع الــفــرق االخــرى
الـتي تــريـد الــظــــــــهــور اجلـدي
ـالي امــام مـشــــــــكـلــة اإلنـفـاق ا
الـذي لم يــكن مــؤمن عــنــد اغـلب
األنـــديــة مـع ان وزيــر الـــشـــبــاب
عـــدنـــان درجـــال قـــد قـــدم دعـــمــا
ـاضي جلــنـيع ــوسم ا سـخــيـا ا
االنــديـة دون اسـتـثــنـاء مـاسـاهم
في دعـم الـــــفــــــــرق في إكــــــمـــــال
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التي سـبق لـها وشـاركت قبل أن
تتركـها من دون عـــــــودة وثاني
افــضل فــــــــــرق احملـافــظـات من
ــؤســســـات بــعــد الــنــجف دون ا

السابع 
.وكـانت مشـــــاركة مـهـمة بـفضل
اداء ونــــــــــــتــــائج الــــفــــريق في
ــنـتــهي والـتــقـدم الـذي ـوسم ا ا
حتــقـق عــنـــــــــدمــا وقـف نـوروز
بــطـــول قـــامـــته خـــصـــوصـــا في
ــرحــلـة الــثــانــيـة مــيــدانه وفي ا
وانـهــاء جـمـيع مـبـاريـات االرض
بدون خسـارة عبر االعـتماد على
مجموعة العب التي مثلته بجد
وبـقوة وتـقدمت به عـبر الـتركـيز
ــبـاريــات وخــــــــــوضــهـا عــلى ا
باهـتمام كـبيـر وبخطـوات واثقة
وحـــقــــقت اكـــثـــر من الـــهـــــــــدف
احملدد واخملطط له وذلك بالبقاء
باريحـية وبــــــــــــقت جـيد  امام
جنـاح  االختـبار ات كـمـا ينـبغي
وهــذه اهـم االمــور الـــتي تـــمــكن
منـها بـلوغ الـهدف احملـدد ضمن
ـــتـــمـــيـــزة ـــشـــاركـــة ا مـــعـــايـــرا
والـنــاجـحــة و مـؤكــد ان الـتــقـدم
الــذي حــصل و حتـــقق انــعــكس

على عمل اإلدارة.
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وهـو ماحـفزهـا اكثـر  وهي التي
راحت تــعــد وحتــضــر لــلـمــوسم
قبل على صعيد التعاقدات مع ا
الالعــبــ احملــلــ واحملــتــرفـ
والبقاء على نفس اجلهاز الفني
بقـيادة ولي كـر الذي مـنح ثقة
االدارة وحـــــريــــــة الـــــبـــــحـث في
اخــــــتــــــيــــــار االعــــــبــــــ ضــــــمن
طـلـوبـة والتـبـكـير ـواصـفـات ا ا
ـقبـل بـعـد االسـتـفادة لـلـمـوسـم ا
من الـتــجـربـة األولى في الـدوري
ـمـتـاز ولـتـفـادي اإلشـكـاالت من ا
أجل إكــمــال فـــتــرة االعــداد لــكي
ـــشـــاركــــة االحـــقـــة وفق تــــاتي ا
ــدرب عــبــر تــســمــيــة بــرنـــامج ا
الالعبـ لتدعـيم خطـوط الفريق
حتي بـكون منـافس بالـقدر الذي
شاركة كنه من حتقيق هدف ا
ـوقع الـتــالـيــة وحتـقــيق نــفس ا
وتـــلـــبـــيـــة طـــمـــوحــات الـــفـــريق
وجـمـهـوره الـذي يــنـتـظـر ظـهـور

افضل منه مع مرور الوقت.
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وحــــــقــــــقـت ادارة الــــــنــــــادي عن
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ـوقع اجلـيـد ـشـاركـة االولى وا ا
ـثل الـذي احــتـله فـريق نـوروز 
مـديـنة الـسـليـمـانيـة بـاستـحـقاق
ضـــمن الـــفــرق الـــعـــشــرة األولى
حـيث الثـامن في الـترتـيب الـعام
مــــتــــجــــاوزا كل الــــصــــعــــوبـــات
والـتـوقـعـات السـلـبـيـة من بعض
ـراقبـ قبل ان يـحـقق الفـوائد ا
ــشــاركــة االولى وهــو يــتـــذوق ا
الـتي حـمـلـهــا الـفـريق الـذي كـان
بامكانه ان يقف في موقع افضل
عـــنـــدمــا فـــرض نـــفـــسه بـــشـــكل
واضح بـعد مـشاركـة ناجـحة من
جــمــيع الــوجــوه لــلــفــريـق الـذي
أنـــهـى مـــوســـمـه األول بـــافـــضل
ستويات العالية طريقة بفضل ا
والـثـابـتة الـتي قـدمـها الـتـشـكيل
ومـجمـوع االعـب الـتي وضـعته
وسم وقع الـذي أنـهى به ا في ا
وسـط فــــرحــــة كـــــبــــيــــرة ولــــدت
االرتـيـاح ليس لـلـنـادي وحده بل
البـنـاء الـسـلـيـمـانـيـة وتـقـبل ذلك
بــفـخــر واعـتــزاز بــعـدمــا جتـاوز
شاكل التي واجهته الفريق كل ا
وكان االفضل ب فـرق احملافظة



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ sz«b*« 

أســتــطـلع بــرنـامـج ( كالم الـنــاس ) الـذي
تـقدمه قناة (الشـرقية) الواقع اخلدمي في
ــدائن جــنــوب غـرب الــعــاصــمـة قــضــاء ا
بـــغـــداد .. و وجـــد اخلـــدمـــات فـي مـــركــز
سـلـمان پـاك ال بأس بـهـا و مقـبولـة .. لكن
الـسـياحـة فـيهـا مـهمـلـة الى أبعـد احلدود
فبالرغم من  وجود صرح آثاري كبير في
دائن وهـو ( طاق كسرى ) اال انه مـدينة ا
يـحتاج الى عملية تأهيل و صيانة ..كونة
مــهـدد بـاألنـهـيـار في أي حلـظـة اذ تـعـالى
ــنـطــقـة الى (كـالم الـنـاس) نــداء سـكــنـة ا
إلنــقـاذ طــاق كـســرى من سـقــوطـة  كـونه
تــعـرض الى تـشــقـقـات كـبـيــرة في سـقـفـة
وكـــذلك فـي بــعـض جـــدرانــة  ويـــحـــتــاج

عنية. عاجلة سريعة من اجلهات ا
و أكـــد مـــعـــد و مـــقـــدم الـــبـــرنـــامج عـــلي
اخلــالــدي لـ ( الــزمــان ) ان( الــكـل يــعـرف
دائن الـذي يـسمى بــسـلمـان پاك قـضـاء ا
ـــوقع هــذا فـــيه مــرقــد الـــصــحــابي .. و ا
ســـلـــمــان احملـــمــدي.. وكـــذلك يـــضم هــذا
الـقضاء صـرح سياحي آثاري كـبير جداً 
وهـــو طـــاق كـــســـرى.. لـــكن هـــذا الـــطــاق
اجلـمـيـل سيـنـهـار فـي أي حلظـة و جـمـيع
ـسـؤولـة عـنـة لم حتـرك سـاكـناً اجلـهـات ا
بــالـوقت احلـاضــر  صـحـيح جــرت عـلـيـة
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وكـنـت ابـحث عن عـمل ولم يـكن لي في
بـغداد سوى عام بـعد ان جئت اليها
ــشـــخــاب اللـــتــحـق بــاالعـــداديــة مـن ا
ـركـزيـة.كان والـدي يـعرف صـديـقا له ا
ــــشــــخــــاب مـن الــــذين نــــزحــــوا مـن ا
لــلــعــاصـمــة واســتــقـر فــيــهــا واصـبح
صــــاحب مــــكـــوى مــــعـــروف (مــــكـــوى
االعـماد) في البتاوي يعمل فيه ولداه
صــبـيـح وفالح وله ولـد ثــالت هـو االن

فـي غــــمـــــرة احلــــديـث عن الـــــفــــســــاد
ـفسـدين سالنـي احد االصدقـاء عما وا
اذا كـــنـت قـــد واجـــهـت طـــوال عـــمـــلي
الـصـحفي  66عـاما اي نـواع من انواع
الـفساد? اجبته: نعم واجهت لكن ليس
بـهـذه الـصـورة التـي عم فيـهـا الـفـساد
حـيـاتـنـا بـحـيث لم يـعـد احـد يـزعم انه

رض. بعيد عن هذا ا
اول مــــواجـــهـــة كــــانت في عـــام 1954

صـيانة لكنـها سرعان ما تـوقفت الصيانة
بـسبب عدم تـوفر األموال والتـخصيصات
إلعــادة تــأهــيــله مـن قــبل وزارة الــثــقــافـة
والـــســيـــاحــة و اآلثـــار - هــيـــئــة اآلثــار).
مـضـيفـاً ان ( قـبل عام  2003وضـع الطاق
كـان جيد جداً جتـرى عليه أعمـال التأهيل
والـصـيـانـة و احلـفـاظ عـلـيه  وأيـضـاً في
الـسلمان كان يوجـد فندق و شقق سياحة
دينة جـميلة مطـلة على نهر دجـلة غرب ا
لـكنهـا بعد ذلك العـام أنتهت الـسياحة في
الــسـلــمــان بـشــكل كـبــيـر .. كــون الـفــنـدق
والـــشــقق الــســـيــاحــيــة أصـــبــحت مــقــراً
عـسكـرياً و نـحن نأمل مـن هيئـة اآلثار في
وزارة الـــثــقــافـــة إيــجــاد احلل الـــنــهــائي
والسريع إلنقاذ طاق كسرى من اإلنهيار 
و أيــضــاً بــنـاء فــنــدق ســيـاحي مـع شـقق
تـكـون مأوى لـلزائـرين و السـياح بـطريـقة
ـشـاريع فـيـهـا مردود اإلسـتـثـمـار وهـذه ا
مــالي كـبـيـر.. اآلن الـزائـرين و الـسـيـاح ال
يتأخرون في سلمان پاك بسبب عدم توفر

بيت). أماكن لراحتهم و ا
وتـفقد (كالم الـناس)  أحوال سـكان قضاء
ـــواطن أبـــا ـــدائـن وزواره حـــيث قـــال ا ا
ســجـاد من أهـالي الـزعـفـرانـيـة( جـئت مع
الــعـائــلـة لـلــتـبــرك بـزيـارة مــرقـد ســلـمـان
احملـمدي و احلمد لله  و كذلك أستطلعنا
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واحـــد يـــعـــ من يـــريـــده فـي درجــات
حصته.رفضت ونهرته.

ـواجـهة الـثالـثـة في وكالـة نـينـا وانا ا
فوض احـد مؤسسيها وكنت مديرها ا
ونـائب رئـيـس مجـلس االدارة كـان ذلك
فـي شباط  2009وكـنت في دبي عـنـدما
اسـتدعيت عـلى عجل حلضـور اجتماع
جملــلـس االدارة. وفي بــغــداد قــدم لــنــا
مـــديــر االدارة اجلــديـــد الــزمـــيل مــالك
ــشـــتــريــات من الـــنــواس تــقــريـــرا بــا
ـا االجــهــزة واحلـاســبــات وغـيــرهــا 
نــسـتـخــدمه في عـمــلـنـا الــصـحـفي مع
مــقـارنه بــسـعــر الـسـوق كــاشـفــا فـرقـا
كــبـيـرا اتـهم فـيه احــد مـوظـفي الـقـسم
الـــفـــنـي الـــذي كـــان يـــتـــولى الـــشـــراء
شـتريات مـستـغال ثقـة اعضـاء جلنـة ا
وعـدم مـعـرفـتـهم بـاالجـهـزة واالسـعـار.
وقـــال الــنــواس انـه الــتــقـى بــعــدد من
اصـحاب احملالت التي  الشراء منها

شـخـصـيـة معـروفـة صـديـقنـا وزمـيـلـنا
(الــدكـتـور هـادي حـسن عـلـيـوي). وفي
احـــد االيــام اخـــذني ابــو صـــبــيح الى
مـديرية السكك احلديد وقال انه يعرف
موظفا كبيرا (مستشار) قابلناه فرحب
بـنـا وفهـمنـا انه مـستـعد لـتـعيـيني في
عمل اداري فورا لكن عندما رجعنا قال
لـي ابو صـبـيح انه رفض الوظـيـفة الن
الـــــــــرجل طـــــــــلـب نــــــــصـف الـــــــــراتب
شــهــريــا.كــانت تــلك اول مــواجـهــة مع

الفساد.
الــثـــانــيــة كــانت في عــام  1971وكــنت
انـذاك في وكالة االنبـاء العراقية (واع)
مـــعــاونــا لـــلــمـــديــر الــعـــام وانــا احــد
مـؤسـسـيـهـا اذ جاءني احـد مـوظـفـيـها
االداريـ يعـرض تفـاصيل الـتعـييـنات
اجلـديـدة حـسب مـوازنة الـوكـالـة وقال
لي بـاحلرف الـواحد نـتقـاسم الدرجات
لـك نــصــفــهــا ولـي الــنــصف االخــر كل

فــاكـدوا  انـهم بـاعـوا االجــهـزة بـسـعـر
ـــوظف الـــســـوق وبـــنــاء عـــلى طـــلب ا
اضــافـوا في الـقــوائم مـبـالغ ادعى
انـها لتغـطية مصـروفات ال تسمح
ـوازنـة الـصـرف علـيـهـا وهذا لم ا
يــــــكـن صـــــحــــــيــــــحــــــا اي ان كل
االضـــافــات كـــانت في جـــيب ذلك
ــنـي ذلك كــثــيــرا ـــوظف.وقــد ا ا
النـي لم اكن اشك بالشاب مطلقا.
اصـــــــدرت امـــــــرا بـــــــفـــــــصـــــــله
واســتـدعـيــته في الـيــوم الـتـالي
مهددا اننا سننشر في الصحف
صـــــورته مـع اعالن بــــفـــــصــــله
واســـبــابـه والــتـــحــذيـــر بــعــدم
الـتعامل معه او توظيفه. انهار
وضوع امامنا وطلب تسوية ا
بـاعادة ما سـرقه فورا وقدم ما
عـنده ( 25الـف دوالر) فتـركناه

امل ان يكون ذلك درسا له.

ـدائـن قبـل عام  2003 كـانـت هـنـا فـنادق ا
وشــقق سـيــاحـيـة تــعـود لـوزارة الــثـقـافـة
والـــســـيــاحـــة و اآلثــار  لـــكن بـــعــد زوال
الـنـظام الـسابق أقـول الـسيـاحة أنـتهت و
الـفـنادق الـسـياحـيـة أصبـحت مـعسـكرات
لــلـجـيـش هـنـا  واآلن ال يــوجـد أي فـنـدق
سياحي إليواء الزائرين و السياح .. وفي
ـا يزور الـسـابق كـانت أهـزوجـة تـقـول ( ا

السلمان عمره خساره).
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ـواطن أبو كـاظم وهـو صاحب و حتـدث ا
بـسـطـة لـبـيع اخلـضـروات : نـحن هـنا في
سوق السلمان باعة الفواكة و اخلضار ..
نــعــتــبــر مــتــجــاوزيـن  كــونــنــا نــاشــدنـا
ـسؤول بالقـضاء .. طلبنـا منهم إيجاد ا
سـوق و محالت نظامية لنـا  ليتسنى لنا
ـكان أن نـتـرك هـذا الـسوق و نـنـتـقل في ا
اجلـديـد الـذي حتـدده لـنا الـبـلـديـة  حيث
حـاربتـنا الـشرطـة و شفالت الـبلـدية التي
تــريـد مـنـا مـغـادرة هـذا الـسـوق بال بـديل

حالت وسوق يليق بنا.
و أكـــد أبــا كــاظـم : أنــا جــريـح مــنــذ عــام
 2007و عندي خمسة أبناء و ساكن دار
لـإليجـار  و لم أتـسـلم تـعـويـضاً أو راتب
مـن شبكـة احلمايـة اإلجتمـاعية . مـضيفاً:
عــلــمــاً اخلــضــروات تــأتــيــنــا من مــديــنـة

مـوقع طـاق كسـرى .. جتولـنا بـالقـرب منه
خــوفــاً أن نـقــتـرب مــنه بــسـبب إنه مــهـدد
بـالسقوط في حلظة ما  و أنـهينا جولتنا
بــأســواق الــســلــمــان اجلــمــيــلــة). وأشـار
اخلــــالــــدي : خالل جتـــوالــــنــــا في ســـوق
ســلـمــان پـاك شـكــا لـنــا عـدد من الــشـبـاب
ســواق عــربــات الــتك تـك  حـيـث وجــهـوا
مـناشدة للجـهات األمنية بـالقضاء و كذلك
ــرور بـالــقـضــاء  لـفــتح عـدد من ــفـرزة ا
ركز السلمان  الن قطع همة  الـشوارع ا
الــشـوارع  أثــر عـلى مـعــيـشـتــهم و رزقـهم
الـذي أنـقـطع نـتـيجـة الـقـطـوعات الـكـثـيرة

هناك .
مـن جانـبـهـا شكت لـ(لـشـرقـية) الـسـيدة أم
صـفـاء و هي من سـكـنـة قـضـاء أبـو غريب
والـتقيناها  بسوق الـسلمان كونها جاءت
لـزيـارة أقاربـها. قـائلـة (أنا أرمـلة و عـندي
بنت حتتاج لعملية سريعة إلنقاذ حياتها
ـادي صعب و غيـر قادرة على و وضـعنا ا
إجـرائـهـا لـها) .رد عـلـيـهـا مقـدم الـبـرنامج
(نـحن سنـتكفل بـإجراء عـمليـة بنتك .. من
خـالل إتصالنـا باألخوة في مـدينة الطب 
الـتي يتواجد فيها خيرة األطباء  و عليك
تــــرك رقم هــــاتـــفـك عـــنــــد الــــكـــادر.. ألجل

نتواصل معك على موعد العملية).
ـــواطـن أبــا رائـــد ان (فـي قـــضــاء وبـــ ا

النجف.. وهي خضروات جيدة.
ــواطن يــوسف مــحــمــد و هـو و أوضـح ا
مــعـوق ( حــصـلـت عـلى قــرار من الـلــجـان
الــطــبــيـة   حــدد لي نــســبــة عـوقي بـ 20
ـوجود ـئـة بـالـوقـت الـذي أن الـعـجـز ا بـا

ئة وعملي كاسب). عندي هو   50 با
ـواطن كـر حــمـادي : أنـا من و أوضـح ا
عال في أطراف السـلمان  .. قريتنا قـرية ا
مـهملة ولم يصلها اإلعمار طيلة السنوات
ـنـصـرمـة و ال احلـاليـة  ال تـوجـد لـديـنا ا
شـبـكـة مـاء اإلسـالـة ..و الـشـوارع تـرابـيـة

وغير معبدة ال تزال ترابية .
مـضيفاً : أطـلب من قناة الشـرقية أن تنقل
صـــــوتي و أصـــــوات بــــعض الـــــســــكــــان
لـلحـكومـة احمللـية بـاحملافـظة و الـقضاء 
لـغرض أن يقومون بـتقد اخلدمات التي
ذكــرتـهـا و أهـمـهـا مــاء اإلسـالـة و تـبـلـيط

الشوارع .
أمــا بـائع عـجـ الـفـالفل أبـا عـلي فـقـال :
الـسلمان مديـنة عامرة بأهـلها و أنا أعمل
مــنـذ فـتـرة طـويـلـة بـبـيع عـجـ الـفالفل 
كــــونه غــــذاء الــــفــــقـــراء و كــــذلك بــــعض

األغنياء.. و عايش ولله احلمد .
ـدائن : و قــالت الــســيـدة أم مــحــمـد مـن ا
عـنـدي مـنـاشـدة لـلشـرقـيـة .. كـوني عـندي
ولد واحد مع  3بـنات  أبني الوحيد حكم

ـؤبـد  نـتـيـجـة شـخص عــلـيه بـالـسـجن ا
شـهـد عـلـيه بـتـهـمـة بـاطـلـة  و أتمـنى من
ـركـزيـة الـنـظـر بـحـالـة ولـدي حـكـومـتـنـا ا
احملــكـوم  لـغــرض إعـادة الـتـحــقـيق مـعه
وإحـقـاق احلـق .. و أنا و عـائـلـتي نـسـكن

في دار لإليجار و معيشتنا صعبة. 
ـواطـن أبـا طه مـن أهـالي و أخــيــراً قــال ا
قــضــاء الــصـويــرة : زيــارتـنــا لــلـســلــمـان
حلـضـور مجـلس فاحتـة لـرجل في الضـفة
األخــرى لـنـهــر دجـلـة  و بــعـدهـا رجــعـنـا
عروف عن للسلمان للتسوق من سوقها ا

ناسه الباعة بالطيب .
ـواطن أبا طه ( لـديـنا مـشاكل و طـالـبنـا ا
عـــديــدة في قـــضــاء الــصــويـــرة مــنــهــا ..
شـوارعنـا كثـيرة احلفـر و التصـلح للـسير
ـركـبـات  كـون تـبـلـيـطـهـا مـضى عـلـيه بــا
سـنوات طـويلـة .. و الصـويرة تـكثـر فيـها
أشـــجـــار الـــفـــاكـــهـــة و اخلـــضـــروات  و
ــاديـة جـيــدة.. لـكــنـهـا مــديـنـة مــواردهـا ا

زيد من اخلدمات).! تعبانة حتتاج 
كـادر برنـامج (كالم النـاس) ضم :-اإلعداد
و الـتقد : علي اخلالـدي مخرج ميداني
و مدير تصوير : عمر اجلابري التصوير
درون : حسـن التالل ـفرجي  : أسـامة ا
ـتـابعـة الـصحـفيـة : سـعدون اجلـابري  ا
مونتاج : عمر مظفر  و  أدريس الكعبي.
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طـربة الـلبـنانيـة احيت حـفال فنـيا في قـلعـة دمشق بـسوريا ا
وعبرت عن فرحـها بالعودة للغناء في سـورية عبر حساباتها

الرسمية.
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الــداعـيـة ومــقـريء الـقــرآن الـعـراقي
ـــقـــيم في كـــنـــدا تـــضـــيـــفـه قـــنــاة ا
(الشرقية) مساء اليوم االحد ضمن
بــرنــامج (اطــراف احلــديث ) الــذي
يـــعـــده ويـــقـــدمه االعـالمي مـــجـــيـــد
الــــســـــامــــرائي ويــــخــــرجه حــــيــــدر

االنصاري.
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ـديــريـة الـعــامـة لــلـتـدريب رئـيـس قـسم الــلـغـة الــعـربـيــة في ا
واإلعـداد والـتــطـويـر الــتـربــوي في وزارة الـتـربــيـة الـعــراقـيـة
حاضر في الـدورة التي اقامها قسم الـتدريب بوزارة الثقافة

بعنوان (سالمة اللغة العربية).
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عـنونـة (إعداد الـباحث الـعراقي نـاقش اطـروحة الـدكتـوراه ا
وازنـة الـتشـاركـية وأسـلـوب تطـويـرها ودورهـا في حتـس ا
ناقشة ـعلومات احملاسبية) فيما  ترأس جلنة ا جودة نظام ا
ي محـمـد حـلـو داؤود من جـهاز اإلشـراف والـتـقو االكـاد

العلمي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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شـاركة الـفنـانة ايـستـرو االردني قـاد فرقـة قلـعة عـمـان و ا
زين عــوض في امــســيــة ضــمن مــهــرجــان الــقــلــعــة الــدولي
للموسيقى والغناء على مسرح محكي في قلعة صالح الدين

األيوبي في القاهرة بدورته 30.
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ــصـرف ــهــام ادارة فــرع ا ـوظـف الـعــراقي  تــكــلــيــفه  ا
الـعقـاري في النجـف بعد اعـفاء مـديرته ضـميـاء كاظم حسن

من منصبها.
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احملامي العـراقي نعته مؤسسة افاق الـعدالة للدعم القانوني
مشيرة الى انه كان احد رموز احملاماة في محكمة الكرخ.
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رئيس اجلـمعـية الـفـلسـفيـة االردنيـة الـقى اخلمـيس كلـمة في
ؤتمر الفلسفي العربي احلادي عشر حتت افتتاح جـلسات ا
عـنـوان (الــفـلـسـفـة والـعـلم) في قـاعـة رم بـاجلـامـعـة االردنـيـة

بعمان.
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ـة اآلثـار الـبـريـطـانـيـة اآلنـسة بـيل ـسـتـكـشـفـة وعـا الـتـقـطت هـذه الـصـورة البـاحـثـة وا
غيرتـرود في ربيع عام 1916 اي هكذا كـان شكل احلـياة في الـعشار بـالبـصرة  قبل

مائة و ستة أعوام..  
{ عن مجموعة واتساب
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ضـمن معـروضـات قـاعـة فـائق حسن
لألعــمـال الـفـنــيـة في دائــرة الـفـنـون
العامة. واشارت الوزارة في بيان ان
(أسهم في استعادة الـلوحة الدكتور
حــســنـ إبــراهــيم) مــشــيـرة الى ان
ديـر الـعام لـدائـرة الفـنـون العـامة (ا
الدكـتـور فاخـر محـمـد حضـر تسـليم

اللوحة).
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تــســلم وزيــر الــثــقــافــة والــســيــاحـة
واآلثـار حسن نـاظم اخلـمـيس لـوحةً
نادرةً للفنان التشكيلي الراحل فائق
حـــسـن كـــان قــــد رســـمــــهـــا مــــطـــلع
األربعيـنيات وهي مـوديل لشيخ من
كردسـتان كـانت قد فـقدت في أحداث
سـنة 2003. وسـتـكــون هـذه الـلـوحـة

وأخـتتـمت األمـسيـة بـتـكر كل من الـعـازفة
بان محمـد شكيب والصحـفية الكـاتبة هدير
اجلبوري لدورهما الـفاعل في أغناء برنامج
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ضيف أحتاد الصـحفي في نـينوى وضمن
برنامجه الثقافي (نـصف العالم) التدريسية
في معـهد الفـنون اجلـميلـة للـبن والـعازفة
ــوصل بــان مـحــمـد شــكـيب في االولى في ا
امـــســـيـــة خـــاصـــة فـي حـــلـــقت في فـــضـــاء
ـوســيـقى الـكالسـيـكـيــة أحـتـضـنـهـا مـركـز ا

العالمة اخلطاط يوسف ذنون.
وسـيقـية سـيرة الـفنـيـة ا و أستـعـراض ا
لــشــكـيـب وعـرض بــعض من مــقــطـوعــاتــهـا
طر ومؤلفاتـها وعلى رأسها مـعزوفة رذاذ ا
ــركــز عــلى شـــاشــة الــعـــرض اخلــاصــة بـــا
لـيـستـمـتع جـمـهـور النـخـبـة من احلـاضرين
وسيقية هتم باحلركة الفنية والذائقة ا ا
للفن الكالسيكي الذي تخصصت به شكيب.
وتمت منـاقشة السـبل الكفـيلة بتـطوير الفن
ــوســيــقى واألرتــقــاء به من خـالل تـعــلــيم ا
الـــنــشـــأ اجلــديــد الـــذي ارتــأت شـــكــيب من
أحـــتــوائـه بـــدورات مــكـــثـــفـــة عـــزمت عـــلى
أسـتــمـرار أقـامـتـهـا عـلـى نـفـقـتـهـا اخلـاصـة
بـدورات مـجـانيـة تـسـتـهـدف اجلـيل اجلـديد

ياً. قبل اجلميع لتثقيفه فنياً واكاد
وجـــرت مـــداخالت عـــديـــدة وحـــواريـــة بــ
الــضــيـفــة واحلـضــوربــشـأن الــواقع الــفـني
ـوسـيـقي وكــيـفـيـة دفـعه صـوب الـوجـهـة وا
ـديـنـة الــتي يـحـلـم بـهـا فــنـانـو ومــثـقـفــو  ا

نـصف العـالم واحلـركة الـثـقافـية فـي مديـنة
ــوصل. وحـضــر األمـســيـة عــدد كـبــيـر من ا

ثقف والصحفي واألدباء. الفنان وا

تـتــحـمل انـفــعـال وتــوتـر الـشــريك وتـخـبــره بـضـرورة
كنة.  الهدوء لتتوصال حللول 
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ساء تتلقى دعوة حلضور حفل موسيقى فال  عند ا
ترفض ذلك.
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بـالنـقـاش الهـادف تتـجـاوز اخلالفات الـتى نـشبت مع
الشريك خالل الفترة األخيرة.
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حتـرز أهـداف مــؤثـرة فى حــيـاتك. تـنــفـعل بــسـرعـة 
ويسهل جذبك نحو اخلالفات.
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تضع تطويـر مستـوى لياقتك الـبدنية عـلى رأس قائمة
أولوياتك رقم احلظ 9.
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تـتــرك مـســاحـة كــافـيــة بـيــنك وبــ احملـيــطـ بك فى
العمل رقم احلظ  6 .
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ـارسـة رياضـة جـديدة يـساعـدك صـديق مـقرب فى 
.يوم السعد االربعاء.
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ال تــدع مـــجـــاالً ألحــدهـم يــتـــحــدث فـى غــيـــر شــؤون
. العمل.يوم السعد االثن
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تـقف فـى مـنـطـقـة وسط التـخـاذ قـرارات مـهـمـة  وب
التردد بخصوصها.
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تدعـو الـشـريك لـتـناول الـعـشـاء  وتـبحـث عن وسائل
مختلفة لتصفية األجواء بينكما .
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يـسـاعــدك فى حـسم مــشـكـلــة أفـراد أســرتك خـاصـة
رقم احلظ  2. قرب ا
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تــعــانى مـن بــعض اإلرهــاق وتــطــلب احلــصــول عــلى
إجازة من أجل الراحة .
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
الـالزمــــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - كــشــفت
يـة أديل في مقـابلة مع مـجلة النـجمة الـعا
ـهـنـيـة (ايــلـلي) األمـريـكـيــة عن حـيـاتـهــا ا
ومشـاريعـها وحتـدثت كـذلك حول حـياتـها
اخلـــاصـــة. قــالـت أديل عن عالقـــتـــهــا مع
حبـيبها ريـتش بول: "لم أكن أبداً في حالة
حب كـهذه من قبل. أنـا مهووسة به". أديل
وريــتش بــول هــمــا مــعــاً مــنــذ عـام 2021

ـان ظـهـر ولـكـنـهـمـا صــديـقـان قـد
الـزوجـان رسـمـيًـا ألول مـرة في
مـباراة كـرة السلـة في الدوري
االمـريــكي لــلــمــحــتــرفـ في
تــــمــــوز 2021. وأوضــــحت

أديـل: "حلـــــــسـن حـــــــظه 
أحـب كــــــرة الــــــســــــلـــــة".
وأضــــافـت أديل ان هــــذا
احلـب يـــــــــأمـن لــــــــــهـــــــــا
"اإلحـــســــاس بــــاألمـــان"
الـــــذي تــــشـــــعـــــر به مع
ريتش بول.جدير بالذكر
أن أديـل ســـوف تـــقـــدم
حـفالتها مع نـهاية هذا
الـعام في الس فيغاس
احلـــفـالت الـــتي كـــانت
أجلـتهـا بـاكيـة منـذ عام
بـسبب إنتشار فايروس

كورونا.

أديل 
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الـيـة الـعراقي ال تـعطـي داللة عـاديـة اسـتقـالـة وزيـر ا
ستقيلـة كونها حكومة السيما ان احلكومـة في حكم ا
تـصريف أعـمـال. هل هو قـفـز اسـتبـاقي من الـسفـيـنة
الــغــارقــة? وهـل بــات الــوقت ضــيــقــاً الى درجــة عــدم
احــتــمــال الــوزيــر االنــتــظــار حـــتى تــنــتــهي حــكــومــة

التصريف من مهامها ويترجل منها اجلميع?
ا تـمضي الى سـألة ال تـقف عنـد وزير مـستقـيل ا ا
ما كـشف عنه من سـرقات تبـلغ سبـعة مـليارات دوالر
انهكت اخلزينة وكان سببها سياسيون ورجال اعمال
راقب من بـيان االسـتقـالة متـنفـذون فيـما يـستـشف ا
لـغـة الـعـجـز عن فـعل شيء امـام انـهـيـار مـروع سـبـبه
فسـاد ليس هنـاك إمكـانية لـلتصـدي له مهـما قيل من

خطب رنّانة وتصريحات نارية.
قد يكون الوزير في وضع أفضل بـعد االستقالة لكن
ـالـي الـذي كـان مـســؤوال عـنه في الـبالد لن الـوضع ا

يكون في حال أحسن.
مـكافـحـة الفـسـاد شـعار حتـول مـادة سيـاسـية وهي
مــهــمـة لم تــتــصـد لــهـا ايــة حــكـومــة بل انه ال تــوجـد
حـكـومـة نـاجـيـة من الـفـسـاد مـا صـغر مـنـه وما عـظم
لـذلك تـبـدو الـشـعـارات في الـشـارع الـيـوم غـيـر قـابـلة

مل ايضاً. للتحقيق بل ضربا من اخليال ا
الفسـاد جزء من التـكوين السـياسي ومن بنـاء الدولة
كن مـواجهتـه إال بتغـيير في العـقدين األخيـرين وال 
أسس الـتـكـوين الـسـيـاسي الـقـائـمـة وهـذا لن يـحـدث
مـطـلـقـا لـذلك سـوف يـسـتـمـر الـفـسـاد ويـتعـاظم وانّ
ـقـبلـة قد تـكون اعـلى سنـام الفـساد بـحكم احلكـومة ا
معطيات سـياسية متـداولة وغير قابـلة للتغـيير. ولكون
شعار مكافحة الفسـاد نفسه يسهم بقدر او بآخر في
الفسـاد من خالل عمومـيته وعدم اسـتناده الى أسس
قانونية واجرائية وكـونه ضائعا ال ينتمي الى أي جهة

همة تنفيذه. كن ان تضطلع 
ـا فيه الكـفاية سـنة بعد لقد تـخدّر الشـارع العراقي 
أخرى حتى بات غير قابل للـتخدير بأي شعار لذلك
يــكــون من اجملــدي ان تــزال ايــة شــعــارات ال تــوجـد
سـياقـات تـنفـيذيـة لـها  مـهـما كـانت الـشعـارات نـبيـلة

وسامية.
ـليـارات  والـوزير ال احلـكومـة ال تـخـبرنـا مَن سـرق ا
ــــضي الـى حـــال ســــبــــيــــله  يــــخــــبــــرنــــا بـــشـيء و
عتصمون ال يكشفون عن أسماء جميع اللصوص وا
وفي الوقت ذاتـه هنـا وهنـاك أيضـا يـرفع اللـصوص
كـافحة الـفساد والـفوضى وحفظ شعارات مـشابـهة  

القانون.
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{ وارسو-(أ ف ب) - تـوفيت البولندية
تـيكال يـونيـفيـتس ثاني أكـبر مـعمرة في
الـعالم اجلـمعة عن  116عـاماً عـلى ما
قــال حـــفــيـــدهــا لـــقــنـــاة "تي في إن 24
التـلفـزيونـيـة البـولنـدية.تـيـكال يونـيفـيتس
مـولودة عام  1906في كـروبسـكو وهي
قرية في منطقة لفيف (أوكرانيا احلالية)
كـانـت حـيـنــهـا جــزءاً من اإلمـبــراطـوريـة
الـنمـساويـة اجملريـة.وتُصـنف يونـيفـيتس
التي كـانت في سن الثانية عشرة عندما
نـال بـلـدهـا اسـتـقالله عـام   1918أكـبـر
مــعــمــرة في الــتـاريـخ الـبــولــنــدي.وحـتى
ـــيــــة الـــثـــانـــيـــة عـــاشت احلـــرب الـــعـــا
يـونـيـفـيـتس في مـنـطـقـتـهـا الـتي انـتـقـلت
الـسيـادة عـليـهـا إلى بولـنـدا في فتـرة ما
ـيتـ بـجانب زوجـها بـ احلربـ الـعا
الــذي كــان يـــديــر مــنــاجـم ومــتــاجــر.ثم
ـنفى في انـتقـلت عائـلـة يونـيفـيتس إلى ا
جـنــوب غـرب بـولــنـدا إثــر ضمّ مـنــطـقـة
لفـيف من جانب االحتاد الـسوفياتي في
عـــام 1945. وقــــالت بــــلـــديــــة مــــديــــنـــة
غـلـيفـيتـسه ( جنـوب غرب) حـيث عاشت
يونـيفـيتس مـنذ عام 1945  في بـيان إن
"تـيـكال يـونـيـفـيـتس ظـلت مـسـتـقـلـة حـتى
ـئـة  كـانـت تـهوى عـامـهـا الـثـالث بـعـد ا
السـينما وبرامج الـتاريخ وألعاب الورق
ــــطــــالــــعــــة وصـــحــــبــــة اآلخــــرين  وا
والـسـفـر".ولـيـونـيـفـيـتس خـمـسـة أحـفاد
وأربــعـة من أبــنـاء األحــفـاد وأربــعـة من
أحـفـاد األحـفـاد بـيـنـمـا ال تـزال ابـنـتـهـا
الـصـغـرى الـبـالـغة  93 عـامـا عـلى قـيد

احلياة.
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لـيس هـنـاك ما يـؤذي شـعـبـاً أو أمة اكـثـر من تـنـاحـرها
ــعــان كــثــيــرة. ذلك الــذاتـي الــذي يــفــضي الى دمــار 
الــدمـار الـذي يـعـني إيـقــافـاً لـلـبـنـاء والـتــنـمـيـة والـتـطـور

احلضاري عموماً.
ولكن مـا هي اشـكال الـتـناحـر الذاتـي وما هي أسـبابه
أوالً? انـها بـبـساطـة: سـياسـيـة واقتـصـادية واجـتـماعـية
وثـقــافــيــة ولـهــا أســبــابــهـا اخملــتــلــفـة من مــوضــوعــيـة
كن إرجـاعها ثـانية وضـوعية الـتي  وشخـصية تـلك ا

الى أسباب وعوامل شخصية.
ـقـال هـو: كـيف مـا أود الـتـركـيـز عــلـيه الـيـوم في هـذا ا
تدفع األسبـاب السياسـية الى التـسقيط والـتخوين وما

هي التداعيات التدميرية لذلك?
قـاهي ونـسمـع قصـصـاً شتى في تـسـقيط جنـلس في ا
هذا وتخـوين ذاك وكذلك في الـصحف وعـلى شاشات
التلفزة واالخـطر كثيـراً من ذلك هي ما تقوم به وسائل
الـتواصل االجـتـمـاعي من دور في رسائـلـهـا وسرعـتـها

شوقة واخلداعة. ذهلة وا وفنونها ا
ـوضوع بـات الـيـوم في الـعـراق الـشـغل الـشاغل هـذا ا
لـقطـاع كـبـير من ابـنـاء الـشعب الـذي يـجـني دماراً في
حــصــاده. فــعـلـى مـدار ســاعــات الــيــوم ال بل ودقــائـقه
أحـيـاناً تـمـطـرك رسـائل واخبـار الـفـضـائح أو الـقتل أو
الــســرقــات أو الــرشــاوي أو اخملــدرات أو الــتــزويــر أو
اعـمــال الـعـمــالـة وبـيع الـوطـن في اجـواء اخـتــلط فـيـهـا

احلابل بالنابل.
مـارسات قد انفـلتت من عقـال الدور الضابط ان هذه ا
ــسـؤول وانــتـقــلت الى ادوار الـتــشـهــيـر والــتـســقـيط وا
تـقـابـلـة ال بل وبـاتت الـشغل والـتـخويـن والتـصـفـيـات ا
سـلـيـة في االنـتقـام والـثـأر وأحالت الـشـاغل واللـعـبـة ا
مـنـافسـاتـنـا الـسيـاسـيـة الى مـعارك مـسـتـنقـعـات آسـنة
نــبـحث فـيـهــا عن غـنـائم نـتــنـة ورمـال رمـلـيــة مـتـحـركـة
يغوص في اغـوارها اجلـميع. انه حـصاد مدمـر لكل ما
هــو وطـني واجــتـمــاعي وهـو ثــقـافــة بـائــرة في قـيــمـهـا

وسلوكياتها.
ان مــا وصـلــنـا الـيه مـن حـال نـحــاول تـفــسـيــر أسـبـابه

سياسياً من خالل التالي:
ـنـظـومـات االخالقـيـة الـوطـنـيـة -اهـتـزاز ال بل ضـيــاع ا

الضابطة
-تخلف الوعي السياسي في درجة نضجه

مارسة السياسية -عدم حضارية ا
صاحلها الذاتية - ايثار االحزاب السياسية 

-البيئة االجتماعية والثقافية في قيمها الداعمة السباب
التناحر

اضية عيشية ا -تداعيات األوضاع السياسية وا
ازاء هذه احلـال في مظـاهره واسـبابه وتـداعيـاته جند
ــدمـرة انــفــسـنــا جـمــيــعـاً مــســؤولـ عن وعي مــآالته ا
جملـتـمــعـنـا وشـعــبـنـا في الـعـراق
ــتــصــبب عــرقـاً الــنــازف دمـاً وا
ـنـهـوب ثـروة وقبـل هذا وذاك وا
ــثــلــوم كــرامـة ــهــزوز هــويـة وا ا

وسيادة.
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{ دار الـــــسالم (أ ف ب)  –ركّـــــبت
تـنزانيـا خط إنترنت عـالي السرعة
عـلى مـنـحـدرات جـبل كـلـيـمـنـجارو
لــــتــــعــــزيـــــز سالمــــة احلــــمــــالــــ
ــتـسـلـقـ أثــنـاء صـعـودهم إلى وا
أعـلى قـمـة في إفريـقـيا بـحـسب ما
أُعـــــلن األربـــــعــــاء خـالل تــــدشــــ
اخلـدمة.  وبـدأت مؤسـسة تـنزانـيا
تـيليكومـونيكيشنـز العامة الثالثاء
تـشغيل اخلط الذي  تـركيبه على
ارتــفــاع  3720 مــتــراً وســتــغــطي
الـشبكة بحـلول نهاية الـسنة القمة
الــواقــعــة عــلـى عــلـو  5895 مــتــراً
ـكلـلة بـالثـلج األسطـوري.  وقال وا
ــان نـابـي نـوي خالل عــضــو الـبــر

افـتتاح اخلدمة بـحضور مسؤول
ـاضي كان حـكومـي وسـياح في ا
غـــيـــاب اإلنـــتــرنـت يــشـــكّل بـــعض
. اخلــطــر عــلى الــزوار واحلــمــالـ
وأضــــاف من مــــوقـع الــــتـــخــــيــــيم
هـــــورومــــبــــو هــــاتـس إن خــــدمــــة
االنـتـرنت سـتـكـون مـتـاحـة جلـمـيع

كان. السياح (…) حتى هذا ا
ويــــقع اجلــــبـل في شــــمــــال شـــرق
تــنـزانـيــا بـالــقـرب من احلـدود مع
كـيـنيـا ويـقصـده نـحو  35ألـفاً من
. الـسياح ومتـسلقي اجلبـال سنوياً
وجتـدر اإلشـارة إلى أن هـذا اجلبل
الـذي بـنى عـليه الـروائي األمـيركي
إرنــست هـمــنـغــواي قـصـتـه ثـلـوج

ـنـطـقة كـلـيـمـنـجـارو مـصـنّف مع ا
احملـيـطـة به مـتـنزهـاً وطـنـيـاً وهو
مـوقع مـدرج في قـائـمـة اليـونـسـكو
اضي ي. في العـام ا لـلتـراث العـا
أثـــار مــــشـــروع حـــكـــومي إلقـــامـــة
نـحدر اجلـنوبي من تـلـفريك عـلى ا
كــلــيــمـنــجــارو انــتـقــادات واســعـة
ــنــظــمــات ــشــاة وا الــنــطــاق من ا
الـبيئـية. وباتت التـكنولوجـيا أكثر
فــأكـثـر عـنـصــراً أسـاسـيـاً في عـالم
تـسلق اجلبال إذ بـاتت شبكة واي
ـتـســلـقي جـبل فــاي مـتـاحـة مــثالً 
ـكــنّــهم من إرسـال إيــفــرست مــا 
تنبيهات سريعة بواسطة هواتفهم

الذكية في حال تعرضهم حلادث.

{ بــــاريس (أ ف ب)  –يــــنــــجم نــــحــــو
نــصف اإلصــابــات بــالـســرطــان في كل
أنـحــاء الـعـالم عن عــوامل خـطـر مــعـيـنـة
أبرزهـا التدخ والكحول وفق ما بيّنت
دراسة ضـخمة نُـشرت اجلمـعة وشددت
على أهمـية التدابير الوقائية من دون أن

 . رض كلياً نع ا تعتبرها حالً 
وجـــاء فـي الــدراســـة الـــتي نُـــشـــرت في
مجـلة ذي النـسيت وأجـريت ضمن إطار
تـقـريـر غـلـوبـال بـوردن أوف ديزيـز عبء
ي وفـقـاً لـتـحـلـيـلـنـا تُـعـزى ـرض الـعـا ا
ئـة من وفـيات الـسـرطان في  44,4في ا

كل أنحـاء العالم (…) إلى عامل خطر 
قياسه.

ويشـارك آالف البـاحـث في مـعظم دول
العـالم في  بـرنامج غـلوبـال بوردن أوف
ديــزيــز الــبــحـــثي الــواسع الــذي تــمــوله
مـؤسـسـة بيل غـيـتس ولـيس له مـثيل من

حيث احلجم. 
ــزيــد من وأتــاحـت الــدراســة مـــعــرفـــة ا
الــتــفــاصــيـل عن عــوامل اخلــطــر وفــقــاً
ــنــاطق الــعــالم مع أن نــتــائــجه أكّــدت
عـمـومـاً ما كـان مـعـروفـاً أصالً وهو أن
الـتــدخـ يـشــكّل الـعـامل الــرئـيـسي في
الـتـسبب بـالـسرطـان (بـنسـبة  33,9 في

ئة). ئة) تليه الكحول ( 7,4 في ا ا
ودعت الدراسة تالياً إلى إيالء قدر كبير
من األهـميـة لـلـوقـاية فـي مجـال الـصـحة
الـعـامـة إذ أن عـدداً من عـوامل اخلـطـر
ـكن تغـييـرها هـذه تتـصل بسـلوكـيات  

أو جتنبها.
إال أن نصف حـاالت السـرطان ال يُـعزى
ا يدل على أن إلى عامل خـطر معـ 

الوقاية غير كافية.
ورأى مـعـدّو الـدراســة أن الـوقـايـة يـجب
أن تـــتـــواكب مع ركـــنـــ آخـــريـن هـــمــا
ــبــكـر بــالــقــدر الــكـافي الـتــشــخــيص ا

والعالجات الفاعلة.
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عـــلــيـه عــبـــارة مــواطن عـــالِم. وفي
احملـــصــلــة شــارك أكـــثــر من مــئــة
شـــخص في الــتـــجــربــة خالل هــذا
الـــيــوم:  57 فـــريـــقــا اجـــتــازوا 19
مـسارا مختلفا يغطي أكثر من 500
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــربع مـن مـــســـاحــة
ـقاطـعة. و قـياس احلـرارة على ا
طول الطريق ثالث مرات في اليوم:
عند السادسة صباحاً والثالثة بعد
الــظـهـر والــسـابـعـة مــسـاءً. وحـقق
ن الـبرنامج جناحا فـاجأ كثيرين 
ــنــظــمــون أنــفــســهم: فــقـد فــيــهم ا
تسجل ما يقرب من ستمئة شخص
من الــســكــان لـلــمــشـاركــة (اضــطُـر
ـــنــظــمـــون لــرفض طـــلــبــات 500 ا

منهم). 
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درجـــــات احلــــــرارة والـــــرطـــــوبـــــة
ـــوقع احملـــددين له. والـــســـاعـــة وا
وأوكـل الــزوجــان مــهــمــة اجــتــيــاز
مـسـافـة  17 كـيـلـومـتـرا بـسـرعـة ال
تـتخطى  55 كـيلومتـرا في الساعة
ـدينة. ـا يغـطي جزءا كبـيرا من ا
وفـي خالل سـاعـة يـعـود الـزوجـان
إلى نـقطة البـداية حيث ينـتظرهما
ـقـاطــعـة لــيـأخـذوا مــوظـفــون في ا
مـــنــــهـــمـــا جــــهـــاز االســـتــــشـــعـــار
ويــسـتـعــلـمـوا بــشـأن الـصــعـوبـات
احملـتـملـة التـي واجهـاها وهي في
حـالـة الزوجـ تـفـويتـهـما مـخـرجاً
عـلى الطريق السريـع ما اضطرهما
. إلى اجـتـياز الـطـريق نفـسه مـرت
وكــعــربــون شــكــر لــهــمــا يــحــصل
الــزوجـان عـلى قـمـيص تي-شـيـرت

ــبـــادرة بــإشــراف وحتـــظى هـــذه ا
راقبة احمليطات الـوكالة األميركية 
والـغالف اجلوي (نـواا) التي تـتيح
مــنــذ ست سـنــوات دراســة الـوضع
ـسـاعـدة فـي حوالى  70مــنـطـقـة 
. وتـقـول هذه من الـسـكـان احملـليـ
األسـتاذة اجلـامعيـة لوكـالة فرانس
بــرس لــقــد تــســجــلت عــلى الــفـور.
وجـدت أن هذا تماماً ما يتع على
ـقـاطعـة فعـله أي البـحث عن فهم ا
ـنـاخـي. وقد أفـضل آلثـار الـتـغـيـر ا
وضــعت عـلى سـيـارتـهــا الـعـائـلـيـة
الــــرمــــاديــــة مـع زوجــــهــــا جــــهـــاز
اســتـشــعـار هــو عـبــارة عن هـوائي
ـقـعد أبـيض صـغـيـر عـلـى نـافـذة ا
األمـامي بـجـانب الـسـائق. ويـسجل
اجلـهاز فور تـشغيـله وفي كل ثانية

ــنــاطق احلـضــريـة وتــشــكّل هـذه ا
بـيئة حـاضنة مثـالية لـتَشَكّل اجلزر
احلـضـريـة مع تـفـاوت في احلرارة
يــصل إلى درجــات عـدة بــ شـارع
وآخـر تـفـصل بيـنـهمـا أمـتـار قلـيـلة
فــقط. هـذه الـظـاهــرة تـأخـذ أبـعـاداً
ناخ. أكـثر خطورة بسـبب احترار ا
ــــتــــحــــدة حــــيث فـي الــــواليـــات ا
الــفـــيــضــانــات واألعــاصــيــر بــاتت
ضــيــفــاً دائــمـاُ يــبــقى احلــرّ أكــثـر
ــنـاخـيــة فـتـكــاً. ولـهـذا الــظـواهـر ا
الـسبب اختارت ماريا فيليز القلقة
ـــشـــاركـــة في إزاء هـــذا الـــوضع ا
حـملة ترمي إلى وضع خرائط لهذه
اجلـــزر احلــــراريـــة في مـــقـــاطـــعـــة
مــونـــتــغــومــري حــيـث تــعــيش في
شـــمــال الـــعــاصـــمــة األمـــيــركـــيــة.

{ ســـيــلــفـــر ســبــريـــنغ (الــواليــات
ـتـحدة) (أ ف ب)  –فـي يوم األحد ا
هـذا من شـهر آب/أغـسـطس يُظـهر
مــؤشـر عـلى الـهـاتف احملـمـول إلى
أن احلـرارة تـبلغ  32 درجـة مـئـوية
في سـيلفر سبرينغ قرب واشنطن…
لـكنّ هذا الـرقم يـخفي تـبايـنات ب
دينـة حيث تعمل مـختلف مـناطق ا
مـبادرات محلـية على وضع خرائط
ــــا يُـــعــــرف بــــاجلــــزر احلـــراريـــة
نطـقة. تـدرك ماريا احلـضريـة في ا
فـيليز ( 53عـاما) كم أنهـا محظوظة
لــكـونــهـا تــسـكن إلى جــانب جـدول
مــائي. فـعــلى مــقـربـة مـن مـنــزلـهـا
تـنتشر أبنيـة صغيرة وسط مناطق
أقـل خــضـــرة بــكـــثــيـــر مع فــوارق
واضــحـة في احلـرارة احملـسـوسـة.

 UN²× UJ  5 ×²  W¹dC(« W¹—«d(« —e−K  jz«dš

ÎUMÝ UNðULLB  d³ √ bIHð WO½UÐUO « ¡U¹“_«  
ــعـــوا بــعــدهــا عــلى غــرار يــوجي
يـامـامـوتـو وري كواكـوبـو وكـيـنزو
تـاكـادا (تـوفـي عام  2020 عـن عـمر
يــنـاهـز  81 عــامـاً) وإيــسي مـيـاكي
الــذي تـوفي في  5 آب اجلــاري عن
. ورغم تـفكك إمبـراطورية  84 عـاماً
هـنــاي مـوري الـتـجـاريـة في مـطـلع
الـــعـــقــد األول مـن الــقـــرن احلــادي
الية والـعشرين بفعل الصعوبات ا
وإغالق ورشــتـهـا الـبـاريـسـيـة عـام
 2004 بــعــد عــرضــهــا األخــيــر في
الـعاصمة الفرنسية ال تزال متاجر
حتـمل اسـمـهـا في الـيـابـان وتـباع

عطورها في كل أنحاء العالم.

الـطـلـيـعـيـة مـحـطـات في طـوكـيو –
حيث بدأت في فترة ما بعد احلرب
بـصـناعـة األزيـاء للـسـينـما   –وفي
نـيـويـورك وباريس حـيث أصـبحت
عـالمـتـهـا الـتـجـاريـة في عـام 1977
أول دار أزيـاء آسـيـويـة نـنـضم إلى
صـفوف الغـرفة النقـابية النـخبوية
جــداً لــلــهــوت كـوتــور في بــاريس.
وتـمحورت تشكيلتها األولى خارج
الـيـابـان  –أطـلـقـتـهـا فـي نـيـويورك
عـام  – 1965عــلى مـوضـوع الـلـقـاء
بــ الـشـرق و الـغـرب. وقـد مـهـدت
مـــــوري الــــطــــريـق أمــــام عــــدد من
مـصـممي األزيـاء اليـابـانيـ الذين

بـــيــنــهنّ مـــثالً األمــيـــركــيــة األولى
ـمـثـلة الـسـابـقـة نـانـسي ريـغـان وا
الـراحـلـة غـريس كـيـلي زوجـة أمـير
مــونــاكـو.   وكــانت هــانــاي مـوري
واحــدة من الــنــســاء الــيــابــانــيـات
الـقليالت الـلواتي يتـرأسن شركات
ــيـة وكـانت بـالـتـالي رائـدة في عـا
ــرأة في بـــلــدهــا.  وأكــد حتـــريــر ا
مـكتبهـا لوكالة كيـودو لألنباء خبر
وفـــاتــهــا في حـــ ذكــرت وســائل
إعـالم يــابــانــيــة أخــرى أن مــراسم
تــشــيـــيــعــهــا أقــيــمت واقــتــصــرت
ـشاركة فيها عـلى العائلة. وكانت ا
ـــهــنــيــة لــهـــا خالل مــســـيــرتــهــا ا

{ طـوكيو (أ ف ب)  –أفـاد عدد من
أبـــرز وســائل اإلعـالم الــيــابـــانــيــة
ـصـممـة الـيابـانـية اخلـمـيس بأن ا
ياً من هاناي موري التي تعتبر عا
الـنـخـبـة في مـجـال األزيـاء الـراقـية
(هـــوت كــــوتـــور) تـــوفـــيت في 11
آب/أغـسطس فـي منـزلهـا بطـوكيو
عـن عـمـر يـنـاهـز  96 عــامـاً.  لُـقـبت
هــــانـــاي مـــوري مــــدام بـــاتـــرفالي
(الــســيــدة فــراشــة) إذ أن نــقــشـات
الـفـراشات كـانت تمـيّز تـصامـيمـها
وشـكّـلت عالمتـها الـفارقـة. وارتدت
نـســاء شـهـيـرات كـثـيـرات أزيـاءهـا
الـفـاخرة الـتي كـانت تُـخاط يـدوياً

{ لــــــوس اجنـــــــلــــــيس-(أ ف ب)-
عـندمـا وصلت جـائحـة كوفـيد - 19
طيرة في البرازيل غـابة األمازون ا
 اضـطر اخملـرج أليكس بـريتز إلى
تـسـلـيم الكـامـيـرا التي كـان يـصوّر
بـها فيلمه ذي تيريتوري إلى قبيلة
الـــســكــان األصــلــيــ أورو أو واو
واو الــتي انــعــزلت الــعــالم تــاركـاً
ألفــرادهـــا أن يــتــولــوا بــأنــفــســهم
استكمال الشريط الوثائقي عنهم. 
ويـــتــنــاول ذي تـــيــريـــتــوري الــذي
تــعــرضه نــاشــونـال جــيــوغــرافـيك
ــتــحــدة اجلـــمــعــة في الـــواليــات ا
مـحـنـة هؤالء الـصـيـادين وجـامعي
الــثــمــار الـبــالغ عــددهم نــحـو 200
والذين يعيشون في محمية بوسط
ـســتـوطــنـ الــغـابــة مــحـاطــ 
عــدوانــيــ وبـفـالحـ وحــطّــابـ
يـتعـدون على أراضيـهم بشـكل غير
قـانوني. وال يتـوانى أبناء أورو أو
واو واو ورئـيسـهم الشـاب بيـتاتي
عن اإلفـادة من الـتـقـنيـات احلـديـثة
مـارسات مع فـي ردهم على هـذه ا
أنـهم يظهـرون في الفيـلم الوثائقي

بزيهم التقليدي.
ويـروي ألـيـكس بـريـتـز أن بـيـتـاتي
اتــخــذ عــنــد بــدء تــفــشي فــيــروس
كــورونـا قـراراً شــجـاعـاً بــالـقـول +
حــسـنـاً ال مـزيـد من الــصـحـافـيـ
عــــلى أراضــــيــــنــــا وال مـــزيــــد من
اخملــرجــ وال مـزيــد من ألــيـكس
وال ألي مــخـرجـ وثــائـقـيــ بـعـد
الـيـوم وال ألي شـخص+. ويـضيف
كـان عليـنا إجراء محـادثة معه لكي
نـعرف هل انتهيـنا من الفيلم وهل
لــديـنــا كل مـا نــحـتـاجـه وهل نـبـدأ
عـملـية التـوليف?+. ويـتابع اخملرج
أن بــيــتـاتي كــان شــديـد الــوضـوح
وقـال ال لم ننتهِ بعـد. ال يزال لدينا
عــمل كــثـيــر. لم تــنـتــهــوا من قـبل
ـكن أن كــونـوا انــتـهــيـتم فــكـيـف 
اآلن?+. ويــضــيف اخملــرج أن زعـيم

الـقبيـلة قال له يـومها فـقط أرسلوا
إلــيـنــا كــامـيــرات أفـضل وأجــهـزة
صــوتــيــة وســنـتــولى الــتــصــويـر

وإنتاج نهاية الفيلم. 
ــوذج وأثــمـــرت هــذه الــتــجــربــة 
إنــتـاج مـشـتــرك وَرَدَ فـيه اسم أحـد
أفــــراد أورو أو واو واو كــــمــــديــــر
تـصوير وخصـصت للقبـيلة حصة
مـن األربــــاح وأعــــطـــــيت إمــــكــــان
ــشـاركـة في الـقــرارات الـتـجـاريـة ا
ـتعلقة بالتوزيع كون مساهمتها ا
أكــبــر في اإلنـتــاج. وقـد أتــاح قـرار
تـــزويـــد أورو أو واو واو مـــعــدات
الــتـصـويــر وتـدريب أفــرادهـا عـلى
اســتـخـدامــهـا نـظـرة مــبـاشـرة إلى
أنـشـطة الـقـبيـلة ومـنـها الـدوريات
. ويقول تسلـل ـنع ا الـتي تهدف 
بـريتز لـقد صوّرت بـنفسي تـصوير
ـراقــبـة لــكنّ ايّـاً بــعض دوريــات ا
مـنه لم يُدرج في التوليف النهائي!

للشريط.
ويـضـيف ال يـعود ذلـك إلى رغبـتـنا
فـي تغيير اإلخراج بل إلى كون ما
صــوّره أبــنــاء الــقــبــيــلــة واقــعــيــاً

ومعبّراً أكثر. 
wL d « dBF « ¡UMÐ√

ولـم يــكـن فــيـــلم ألـــيـــكس بـــريـــتــز
الــتـجـربــة األولى لـقـبــيـلـة أورو أو
واو واو في مـجـال الـتـكـنـولـوجـيـا
احلــديـثـة إذ ســبق أن اعـتـمــدتـهـا
وجلـأت إلى حمالت إعالمـية إلبراز
قـضـيتـهـا فرسّـخت صـورتهـا على
ـــســـرح الـــدولي كـــوصـــيــة عـــلى ا
الــغــابــة الــتي يــرتــبـط مــصــيــرهـا
ناخي والتنوع بـقضايا االحترار ا
البيولوجي. ويالحظ أليكس بريتز
أن بـيتاتي وهذا اجليل اجلديد من
أو واو واو هـم أبـــنــــاء الــــعــــصـــر
الـــرقـــمـي. فـــهم ولـــدوا في أواخـــر
تـســعـيـنـات الـقـرن الـعـشـرين. وهم
مـوجـودون عـلـى إنـسـتـغـرام وهذا

جزء من طرق مخاطبتهم العالم.
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