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وطـــردنــاهـم) وتــابع ان (مـــبــادرة
احلــوار هي الـطـريق الـسـلـيم حلل
االزمـة وسـنعـمل عـلى تـطويـر هذه
كــون الــعــراقــيــون بـدأوا ــبــادرة ا
يــشــعــرون بــالــقــلق مـن االنــسـداد
ـنـجز االمـني) داعـيا الـذي يـهدد ا
االطــــراف إلـى (تـــقــــد تــــنـــازالت
لـتحقيق انفراجة بالوضع القائم).
وجــــدد رئـــيس مـــجـــلس الـــنـــواب
بادرة مـحمـد احللـبوسي تـأييـده 
احلــــــــــوار مـن اجـل حـل االزمــــــــــة
ــؤتــمـر إن الــراهــنــة.وقــال خـالل ا
ـــرأة الـــعـــراقـــيـــة قــدمـت درســاً (ا
عـظـيـمـاً من الـصـبر والـتـضـحـية)
الفـتـا الى انـهـا (مـا زالت مـحـرومة
وأضاف مـن حق التـعـلـيم الـعـالي)
ــبــادرة احلـوار (جنــدد تــأيــيــدنــا 
ـكن أن الـوطـني ووضـع الـبلـد ال 
يــسـتـمـر في هـذه احلـالـة) واشـار
الـى انه (وصـلــنـا الى مــا وصـلــنـا
ـا كـنـا عـلـيه الــيه بـتـراجع أكـثـر 
فـي السابق) مـؤكدا (ال يـتمنى أي
أحـد في الـعراق ان نـصل الى هذه
ــرحــلـة فــمــجـلس نــواب مــعـطل ا
وحــكــومــة تــصـريف اعــمــال فــمـا
قيمة العمل السياسي بدون سلطة
تــشـريـعـيــة وتـنـفـيـذيــة?) مـطـالـبـا
اجلــــمـــيع بـ(اجلـــلـــوس لـــطـــاولـــة
ـــضـي بـــانـــتـــخـــابــات احلـــوار وا
مـبـكرة) ومـضى الى القـول (لديـنا
فـائض مالي بـسبب ارتفـاع أسعار
ولـــكــنـــنـــا ال نــســـتـــطــيع الـــنـــفط 
فـبــدءاً مـن الــســنـة الــتــصــرف بـه 
ـكـنــنـا االنـفـاق عـلى اجلــديـدة ال 
مــــؤســـســـات الــــدولـــة دون إقـــرار

ـواطـنـ ــوازنـة وان مـصــالح ا ا
ســــوف تـــتـــوقـف اذا بـــقي احلـــال
هــــــكـــــذا). بـــــدوره  قـــــال رئـــــيس
اجلــــمــــهـــوريــــة بـــرهـم صـــالح ان
ــرأة مـــهــمـــة وطــنـــيــة (تـــمــكـــ ا
تــسـتـحق الــدعم لـتـحـقــيـقـهـا ومن
الــضــروري الــتـشــريــعــات الالزمـة
وأضــاف انه (في هــذه لـــدعــمــهـــا)
ـــنــاســبــة نــســتـــذكــر مــا عــانــته ا
االيــــزيــــدات والــــتــــركــــمــــانــــيـــات
ــظـلـومـيــة الـكـبـيــرة بـحـقـهن) وا
واشــــــــــار الـى ان (االنــــــــــســــــــــداد
هو الـسياسي الذي تـعيشه البالد 
والسيـما امـر مـقلق وغـيـر مقـبـول 
انـه يــأتي بــعــد مــضي  10أشــهــر
عـــلى اجـــراء االنــتــخـــابــات وهــو
ـثل عائق) مـبيـنا ان (العـراقي
لـن يــــســـمــــحــــوا بـــالــــعــــنف حلل

مـشـاكـلـهم ولـن يـتنـازلـوا عـن دولة
تـتـمتع بـحكـم رشيـد) مشـددا على
انـه (ال بـد من اإلصـالح ومـعــاجلـة
مـكـامن اخللل الـقـائمـة وصوالً الى
حـلول جذرية لبنـاء دولة حقيقية).
مـن جــانــبه  اكــد رئـــيس مــجــلس
الـقـضـاء األعـلى فـائق زيدان خالل
ـؤتمـر إن (التـعلـيم يشـكل جـانباً ا
رأة اسـاسـيـاً من جوانـب تمـكـ ا
والـــنـــهـــوض بـــهـــا في مـــخـــتـــلف
يادين اذ يلعب دوراً اساسياً في ا
حتــســ اجلــانـب الـنــفــسـي لــهـا
وذلـك من خالل تـــعـــزيـــز ثــقـــتـــهــا
ــنـــحــهـــا حــقــوق بـــنــفـــســهـــا و
مـــتـــســـاويـــة مع الـــرجل من خالل
تـأمـ وظـيـفـة لـهـا). وجـدد رئيس
حتـالف قوى الدولة الـوطنية عمار
احلـــــكــــيم عــــدم مــــشـــــاركــــته في
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خـلـق الـله شــجـرة ســامـقــة حتـمل مــئـة كــيـلــو من الــتـمــر ولـهــا مـئـة
وعــشــرون نــوعــا . مـــنــهــا  الــبـــرحي والــبــر والــبـــربن والــتــبــرزل
ـدة سنة كـما هـو وال يفسـد  والتـمر هو واخلسـتاوي ويخـزن التـمر 
فــارس الـفــتـوحــات االسالمـيــة بال مـنــازع.فـيه مــجـمــوعـةكـامــلـة من
الفيتامينات واحلديد والسكر قبل اكتشافه.وتعيش النخلة بقدر عمر
ـئـة سنـة.وانـا صاعـود نـخل مـحـترف اسـتـخدم االنـسـان وتـتجـاوز ا
اقدم.جـهاز صنعه االنسان العراقي في بابل ويحتفظ باسمه البابلي
حـتى االن وهـي الـتـبــلـيـة.اقــدم اسم جلـهــاز في الـتــاريخ االنـسـاني.
لك مازال مـستـعـمال ولم يـحتـرم من حـكام الـعراق نـخـلتـهم سـوى ا
فيـصل االول الذي اعزها وكرمها.وسـعى الى انتشار زراعتها حتى
بلغ عددها 32 ملـيون نخلة بقي مـنها ربعها..ومن اعـتزاز العراقي
بالـنخـلة انـهم كـانوا ومـنهـم جدي احلـاج عبـاس الذي سـمـيت محـلة
الـــعــبـــاســيــة فـي كــرادة مـــر  بــاســـمه.اذا بــنـــوا بــيـــوتــهم فـــانــهم
اليقـطعـون.اشجـار النخـيل بل تـبقى في غـرفهم ويـفتـحون لـها فـتحة

. في سقف الغرفة وهو احلاصل في بيتنا بكرادة مر
ـا في الـتـربة ـاء مـكتـفـيـة  والـنـخـلـة ال حتتـاج الى سـقـايـة اذا عـز ا
من.ماء.وهي انـظف شجـرة زرعها الـله للـبشر اذلـيس فيـها فضالت
من  ورق  فاغـصـانـا يـسـمى السـعف الـذي اخـذ مـنه االسـعاف النه

كسور الذراع فيجبر.  د للغريق فينقذ و
ـانــا راسـخــا ان من ال يـحب الــنـخــلـة قـد ال يــكـون عــراقـيـا اؤمن ا

صميما...اي يشك في اصله..
عـندمـا هجـر جيـلنـا النـخلـة تبـنيت انـا مسـؤوليـة ادارة وتربـية ولـقاط
مــئـة نـخـلــة .وانـا من صـواعـيــد الـنـخل فــالـقـحـهـا واكــرسـهـا والـقط

رطبها..
 واردد مـا ينـسب الى رسـول الـله صلى الـله عـلـيه وسلم انه اوصى
..جعـل النـخـلة ـسلـمـ الـبـشر بـاكـرام عـمتـهم الـنـخلـة .اي ان نـبي ا
فـردا من افـراد الــعـائـلــة.وال تـسـتــغـربـوا فــمـا يـنـطـق عن الـهـوى.انه

االعظم ابن امنة.. معلم البشرية سننا لم يعرفوها من قبل.
انه  للناس جميعا.
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ابن خالـتي توفـيق حنـدش.العـامل في البـناء والـذي اصبح خـلفة اي
اســطــة قـادر عــلى وضع الــطــابـوقــة في مــكـانــهــا لـتــكــون جـزءا من
البـناء.وهو يتحدى نـفسه فيبني في الـيوم.اسوار بيت.ال يبـنيها غيره
اال باسـبوع ولم يفـكر بـصحتـه وشيخـوخته حـ حت السـاعة.وهو

االن عاطل بسبب الشيخوخة.
توفـيق ينـفق في يـومه ما يـستـلمه من اجـور.وقد عـرفت خالـتي مر
رضـوان الـله عـلــيـهـا بـانـهـا ام عالكـة تــاتي بـهـا صـبـاح كل يـوم من
ســوك الـــشــواكــة..وهي ام الربــعـــة عــامــلــ عــلـى االقل مع اشــقــاء

.وبنتان ماتت الصغرى منهما. عاطل
ــدرســة وتـبــنت امى اصــرت امي ان يــذهب احــد ابـنــاء مــر الى ا
مـوضـوعه فكـان يـعـيش معـنـا وهـو الفـنـان التـشـكـيلى عـلى الـدلـيمي

رحمه الله.

ـقبـلة. واشار الـكابـينـة احلكـومة ا
ؤتمر الى (التراكم احلـكيم خالل ا
الـــثـــقـــافـي واإلعالمي فـي إظـــهــار
رأة وتـعزيـز أدوارها على مـكانـة ا
ـثل مـسـتـوى األسـرة واجملـتـمع 
ضـرورة مـلـحـة ومـقدمـة صـحـيـحة
ـعاجلة معوقات تقدمها وتمكينها
و إســـــــتــــــعــــــادة حـــــــقــــــوقــــــهــــــا
مؤكـدا (احلـاجة الى االجـتـماعـيـة)
عــقـد جـديـد أكــثـر رصـانـة) ووجه
احلـكـيـم رسالـة الـى رئـيس الـتـيار
قـال فيها الـصدري مقـتدى الصدر 
(كــنــا ومـا زلــنـا و ســنــبـقى أبــنـاء
وطـن واحد و تـاريخ واحـد وأسرة
واحدة  اليجب أن يفرقنا إختالف
اآلراء وســــوء الــــفـــهم وال تــــمـــزق
وحــدتــنـا أيــادي الـفــتـنــة واجلـهل
ومـا زلــنـا نـعــتـقـد مع والــبـغــضـاء
اإلخـــوة في اإلطـــار الـــتــنـــســـيــقي
بـأهـمـية أبـنـاء الـتيـار وحـضورهم
وفـــاعــلــيـــتــهم في مـــراكــز الــقــرار
والــعــمل في مـؤســسـات الــدولـة ال
وفــقــا إلســتــحـقــاقــهم اإلنــتــخـابي
بـل لــوجـــود الـــطـــاقــات فـــحـــسب 
اخلـيرة والوطنيـة في هذا التيار).
ي ـمـثل األ فــيـمـا اوضح نــائب ا
اخلـــاص لــلــشــؤون الـــســيــاســيــة
ــسـاعـدة االنــتـخـابــيـة كالوديـو وا
كــــــوردوني انـه (مـن الـــــضـــــروري
ضــمـان حق الـنــسـاء في الـتــعـلـيم
الــرســمي وغــيـر الــرســمي وكـيف
يــــؤدي ذلـك الى الــــتــــغــــيــــيــــر في
اجملتمع واألمة) مؤكدا (دعم األ
ــتـحـدة لـلـنــسـاء األكـبـر سـنـاً في ا

العودة الى التعليم من جديد). 

اعـتــصـامـاً عـلى أنـصــار اإلطـار 
ــــنــــطــــقـــة طــــريق يــــؤدي إلـى ا
اخلـضـراء احملـصـنـة في بـغـداد.
ـــــــــادة  64أوالً من وتــــــــــنـص ا
الـدسـتـور عــلى أن يـحلّ مـجـلس
طـلقـة لعدد النـواب باألغـلبيـة ا
أعضائه بناءً على طلبٍ من ثلث
أعــــضـــائه أو طـــلـبٍ من رئـــيس
وافقة رئيس مجلس الوزراء و
اجلـــمـــهـــوريـــة وال يـــجـــوز حلّ
اجملــــــــلـس فـي أثــــــــنــــــــاء مـــــــدة
استـجـواب رئـيس الوزراء. وفي
اسـتــقـبل رئـيس مـجـلس بـغـداد 
الــنــواب مـــحــمــد احلـــلــبــوسي
الــســـفــيـــرَ األردني لــدى بـــغــداد
مــنــتـصــر الــزعـبـي.وجـرى خالل
الـــلــقـــاء (مـــنــاقـــشـــة الـــعالقــات
الثنـائية بـ البلـدين الشقـيق

واحلديث عن تـطـورات األوضاع
السـياسـية في الـبالد فضالً عن
ـواضيع ذات االهـتمام عدد من ا
ـــشــتــرك). ورأى رئــيس كــتــلــة ا
االحتـاد اإلسالمي الـكـردسـتـاني
ــان جــمــال كــوجـر أن في الــبــر
(جــمع الــتـواقـيـع لـعــقـد جــلـسـة
فـرض لإلرادة وخـطوة ـان  الـبر
وانـنا مع اسـتـمرار خـاطئـة جـداً
احلوار لتـشكـيل احلكومـة عاماً

أفضل من سفك الدماء). 

واإلطـار الـتـنـسـيـقي مـنـذ أواخر
ـــــاضي مـع تـــــبــــادل تـــــمـــــوز ا
الــطــرفــ الــضـغـط في الــشـارع
وفي الــتـصـريــحـات من دون أن
تـــــتــــطـــــوّر األمـــــور إلى عـــــنف.
ـان بــحلّ الـبـر ويـطــالب الـتـيـار 
وإجــراء انـتــخـابــات تـشــريـعــيـة
مـبــكـرة فـيـمـا يـريـد الـتـنـسـيـقي
إجـــراء هــذه االنــتــخـــابــات لــكن
بشروط مطالباً بتشكيل حكومة
قــبل إجـراء انـتــخـابـات مــبـكـرة.
ويواصل أنصار التيار منذ نحو
شــهــر اعــتــصــامــاً داخـل وحـول
مبنى مجلس النـواب. فيما يقيم

ــقـــبــلــة  وال أن االنــتـــخــابـــات ا
يـــتـــحـــقق بـــطـــريـــقـــة دمـــويــة)
مــسـتـدركــا (إذا لم يـتــحـقق ذلك
فال مــجــال لإلصالح وبــالــتـالي
ــا يــجـري فال داعـي لــتــدخـلّـي 
مــسـتــقـبالً ال بــتـغــريـدة وال بـأي
شيء آخـر). والــتـقى الـصـدر في
مـــجـــمـــوعـــة من مـــنـــزل والـــده 
. وبــحــسب الــعــمــال الــكــادحــ
صــور نــشـرهــا مـكــتــبه اخلـاص
اظهـرت رئـيس التـيـار وبجـانبه
عدد من العمال. ويترقب الشارع
 في الـــــثالثـــــ من شـــــهــــر آب
اجلاري قرار احملكمة االحتادية
الـــعــلــيــا في الـــبت بــدعــوى حل
ـان. ودعا الـتـيار الـصدري البـر
أمس أعـلى سـلطـة قـضـائـية في
العراق للمرة الثانية في أقل من
ان في إطار شهر إلى حل الـبر
ضــــــــغـط عـــــــــلـى خــــــــصـــــــــومه
السياسي فـيما يعيش العراق
أزمــة ســيـاســيــة خـانــقــة.وبـرغم
مـــــرور عــــشـــــرة أشـــــهــــر عـــــلى
االنتـخابات الـتشـريعـية ال تزال
الــقـوى الــسـيــاسـيـة عــاجـزة عن
االتـــفــاق عــلى انــتــخــاب رئــيس
جـديــد لـلــجــمـهــوريـة وتــشــكـيل
حكومـة جديدة. وارتـفع منسوب
الـتـصـعيـد بـ الـتـيـار الـصدري
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اكــد رئـــيس الـــتـــيــار الـــصــدري
مــقـــتـــدى الــصـــدر اســتـــعــداده
لــتــوقــيـع اتــفــاقــيـــة حل لالزمــة
شـريـطـة عـدم اشـتـراك األحـزاب
في الـعــمـلـيـة الـسـيـاسـيـة.وكـتب
عــنـه صــالـح مــحـــمـــد الـــعــراقي
ــعـــروف بـــوزيـــر الــصـــدر في ا
صفحته على فـيسبوك إن (هناك
ـــان مـــا هـــو أهـم من حلّ الــــبـــر
وإجراء انـتـخابـات مـبكـرة وهو
عـــدم اشــتــراك جـــمــيع األحــزاب
والشخصـيات التي اشتركت في
الـــعــمـــلــيــة الـــســيـــاســيـــة مــنــذ
االحـــتالل األمــريـكي عـام 2003
والى يومنا هذا وبكل تفاصيلها
قــــيـــــادات ووزراء ومــــوظـــــفــــ
ودرجات خاصة تابعة لألحزاب
ــا فــيــهم الــتــيــار بل مــطــلــقــاً 

الصدري) 
ـبادرات واضـاف (هـذا بـدل كل ا
ـا الــتي يــسـعى لــهــا الـبــعض 
ــتـحــدة مـشــكـورة فــيـهم األ ا
وأنـا عـلى اسـتـعـداد وخالل مـدة
أقــصـــاهــا  72ســـاعــة لــتـــوقــيع
اتـفـاقـيـة تتـضـمن ذلك ومن اآلن
وال أن يـقال إن حتـقـيق ذلك بـعد

ÂbFÐ ◊ËdA  W “_« qŠ ∫ —bB «

WOÝUO « WOKLF « w  »«eŠ_« „«d²ý≈

مقتدى الصدر

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7364 Sunday 28/8/2022الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7364 األحد 1 من صفر  1444 هـ 28 من آب (اغسطس) 2022م

qHÞ b³  s  WAzUÞ WIKÞ Ã«d ²Ý≈ ÕU$

Á“u  b²¹U½u¹ d² A½U  ÍbN¹ u½ËdÐ

mO dO1d³ « w  w½U¦ «
5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

واصل فريق مانشسـتر يونايتد
بـــكـــرة الـــقــــدم صـــحـــوته امس
وتــغـــلب عـــلى مــضـــيــفـه فــريق
سـاوثـهـامـبـتـون بهـدف من دون
رد  في افـتتـاح اجلـولة الـرابـعة

متاز. من الدوري اإلنكليزي ا
وسـجل بـرونـو فـرنـانـديـز هـدف
بـاراة الوحيـد في الدقـيقة 55 ا
ورفع يــونـايــتــد رصــيــده بــهـذا
ــركـز الــفـوز إلى  6 نــقــاط في ا
الـسـادس مــؤقـتــا فـيـمــا جتـمـد
رصــيـد سـاوثـهـامــبـتـون عـنـد 4

ركز الثالث عشر. نقاط في ا

واعـــتــمـــد مـــدرب مــانـــشــســـتــر
يــونــايــتــد إريـك تن هــاج عــلى
طــــــريـــــقـــــة الـــــلـــــعب 4-2-3-1
مستعينا بالـتشكيلة ذاتها التي
اعـتــمـد عـلــيـهــا في الـفــوز عـلى
لــيــفــربــول  حـيـث وقف رفــايـيل
فــاران إلى جـــانب لــيـــســانــدرو
مــــارتــــيـــنــــيــــز في عــــمق اخلط
اخلـلفي بـإسنـاد من الـظهـيرين
ديـــــوجـــــو دالـــــوت وتــــــايـــــرين
مــاالســيــا ووقف كــريــســتــيــان
إريـــكـــسن إلـى جـــانب ســـكـــوت
ـلعب مـاكـتومـيـنـاي في وسط ا
فــيـمـا حتــرك الـثالثي أنــتـونـيـو
إيالجنـــا وبـــرونـــو فــرنـــانـــديــز

هاجم وجادون سانشـو خلف ا
ماركوس راشفورد.

ـلـعب في اجلــهـة األخـرى مـن ا
جلأ مدرب سـاوثهامـبتون رالف
هازنهوتل إلى طـريقة اللعب-4
 1-3-2 أيـــضـــا حــــيث تـــكـــون
اخلـط اخلــلــفي مـن كــايل ووكــر
بــيــتـرز وأرمــيل بــيال كـوتــشـاب
ومــحـــمــد ســـالــيــســـو ومــوسى
جـينـيـبو وتـعـاون روميـو الفـيا
مع جـــــيــــمـس وارد بــــروس في
لـعب وأدى تـشي أدامز وسط ا
ـــهـــاجم الـــصـــريح أمـــام دور ا
الــثـالثي جــو أريـــبــو ومـــحــمــد

اليونسي وآدم أرمستروجن.

ـصـاب اآلن ـريض). و أكـد الـربـيــعي ان (الـطـفل ا ا
يـرقـد في مــديـنـة الـصــدر الـطـبــيـة و يـتـمــتع بـصـحـة
جيـدة). و خـتم رئـيس الـفريق الـطـبي حـديثـة بـالـقول
(شـاركــني في إجــراء الــعـمــلــيـة اجلــراحــيـة لــلــطـفل
ـصــاب مــسـاعــد جــراح الـدكــتــور مــيـثم مــنــصـور ا
الفـتالوي و مقيم أقدم تـخدير الدكـتورة تماره علي و

مساعد مخدر فاضل عباس).
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قال رئـيس الفريـق الطبي أخـصائي اجلراحـة العامة
عـلي يـاسـ الـربـيـعي في تـصـريح أمس ان (مـديـنـة
الصـدر الطبية في الـنجف استقبـلت حالة طلق ناري
تعـرض لها طفل بعـمر سنت قـرب بيتهم   إجراء
الــفـــحــوصــات الـــشــعــاعــيـــة .. و من ثم فــتـح بــطــنه
لإلســتـكـشـاف و إسـتـخـراج الـطـلق الـنـاري من كـبـد
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اعـربت الرئاسات الثالث عن قلقها
مـن استمـرار االنسداد بـ الفرقاء
نجز الذي بدأ يهدد ا الـسياسي 
فــيـمـا ـتــحـقق فـي الـبالد األمــني ا
اكـــــــــدوا انـه ال بـــــــــد مـن اإلصالح
ومــعـاجلـة مـكـامن اخلـلل الـقـائـمـة
وصــوالً الى حـلــول جـذريـة لــبـنـاء

دولـة حقيقية. وقال رئيس الوزراء
ـؤتـمر مـصـطـفى الـكاظـمي خالل ا
الذي ـرأة  ـنـاهضـة العـنف ضد ا
نـظـمـه رئيـس حتـالف قـوى الـدولة
الـوطـنـية عـمـار احلكـيم ان (تـكر

هـو مـدعـاة فـخـر واعـتزاز) ـرأة  ا
واضــاف ان (االزمـات الـســيـاسـيـة
ــعــقـول ان فـي الـعــراق من غــيــر ا
تـــــكــــون بال حــــلـــــول امــــا طــــريق

الـفوضى والـصراع وتهديـد السلم
وامــا االســتــقـرار واالمن والــبــنـاء
واالزدهـار) واضـاف (كـانت لـديـنا
أزمــــات طـــاحـــنــــة ويـــأس بـــشـــأن
إمـــكـــانـــيــة حتـــقـــيق االمن ولـــكن
ـرجع عـلي الـسـيـسـتاني بـفـتـوى ا
وبــالــتــفــاف الــعــراقــيــ والــقـوى
الــســيـاســيــة الـوطــنــيـة والــقـوات
قـــاتـــلــنـــا الـــدواعش ـــســـلـــحـــة  ا
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جنح جــهــاز األمن الــوطــني في
تــفــكـيـك أحـدى أخــطــر شـبــكـات
جتــــــــــــــــــارة اخملــــــــــــــــــدرات فـي
بغداد.واوضح اجلهاز في مقطع
فــيـديــو اطـلـعـت عـلـيـه (الـزمـان)
امس أنه (بــنـاء عـلى مــعـلـومـات
استـخـباريـة تفـيد بـوجود اثـن
ـادة الـكـرسـتال ـتـاجـرين  من ا
تـشـكل في احـدى احـيـاء بـغـداد 
فـــريق مـن عـــمـــلـــيـــات اجلـــهـــاز
تـهم داهـمة الدار واعـتقـال ا
ـــعـــلـــومــات بـــعـــد مـــقـــاطـــعـــة ا
ــــوافــــقــــات واســــتـــــحــــصــــال ا
ـتـهـ الـقـضـائـيـة) وتـابع ان (ا
حــــاولــــوا الـــــفــــرار من الــــقــــوة
التـنفـيذيـة اال ان دقة االجراءات
احـبـطت هـروبـهـما) واشـار الى
انه ( الـعــثـور بـحــوزتـهم عـلى
كــمـــيــة من مـــادة الــكــريـــســتــال
وادوات تعـاطي وقـنبـرة يديـوية
ومـسدس) ولـفت الى انه (خالل
الــتــحـــقــيق اعــتـــرفــا عــلى احــد
ـادة الكـريسـتال قـادما النـاقـل 
وجـرى مـن مـحــافــظــة مــيــســان 
ـركبة التأكـد من هويـة الناقل وا
الـتي يـستـقـلـها وتـمت مـداهـمته
الــذي والــقـــاء الـــقـــبض عـــلــيـه 
ـكـان اعـتـرف اثــنـاء الـتـحـقـيق 
حـيث اتضح اخفـاء الكـريسـتال 
انها  4كيـلوغـرامات) مـؤكدا ان
(الــنـاقل اعــتـرف عـلـى اثـنـ من

الـــتــجـــار االخــريـن  و نــصب
كــمـ مــحــكم لـهــمـا واســفـر عن
اعــتــقــلـهــمــا وضــبط كــمــيــة من
الكـريـستـال داخل الدراجـة التي
يسـتـقالنهـا اضافـة الى انـهكـما
افـــصــحـــهـــا عن احـــد الـــتـــجــار
الفـرعيـ اللـذان يتعـامالن معه
وبــاشــرت الـــقــوة بــاســـتــكــمــال
تهم الواجب والتـوجه الى دار ا
واعــتــقــاله وفق مــذكــرة قـبض)
ومــضـى الــبــيــان الى الــقــول ان
قبوض عـليهن بلغت (حصيلـة ا
ســتـــة مـــتــهـــمــ ومـــصــادرة 8

كلوغرامات كريستال). 
ولــقي شــخــصــان مــصــرعــهــمــا
وأصـيب  12 آخـريـن في حـادث
مـــروري عـــلى طـــريق مـــنـــطـــقــة
الـــــهـــــارثــــــة في مــــــحـــــافـــــظـــــة
ــديــريـة الــبــصــرة.وذكــر بــيــان 
ــرور الــعــامـة تــلــقت (الــزمـان) ا
امس  ان (حــادث اصــطـدام وقع
في منطـقة الهـارثة ب مـركبت
األولـى نـــوع تـــويـــوتـــا بـــيك اب
والثـانـية نـوع كيـا حمل بـسبب
ـفرطة من قبل صاحب السرعة ا
ـــا أدى الى ــــركـــبـــة األولـى  ا
فــقـدان الـسـيــطـرة عـلى مــركـبـته
وانــحـرافــهــا الى جـهــة الـيــسـار
ومـن ثم الى الـــيـــمـــ وعـــبــوره
الـــــشــــــارع ونـــــزولـه الى كــــــتف
ــركــبـة الــطــريق واصــطـدامـه بـا
الثـانية الـتي كانت مـتوقـفة على

جانب الطريق).
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ـتـنـبئ صـادق عــطـيـة في في صـفـحـته عـلى فـيـسـبـوك ا
امس ان (توقـعـات الـطقـس تشـيـرا الى غـبار مـتـصـاعد
في مـدن الوسط وسحب مع رياح هابـطة وغبار وامطار
في الــبـصـرة وجـنــوب مـيـسـان وواسـط).واعـلن الـعـراق
تــــضـــامــــنه مع بــــاكـــســـتــــان جـــرّاء احــــدث األمـــطـــار
والـفـيـضـانـات والـسـيـول.وذكـر بـيـان لـوزارة اخلـارجـيـة
تلـقته (الزمان) امس أن (العـراق يعرب عن تضامنه مع
جـرّاء األمـطار والـفـيضـانات باكـسـتان حـكـومةً وشـعـباً
مـخـلـفـةً خــسـائـر مـاديـة والـسـيــول الـتي وقـعت مـؤخــراً
ــواسـاة واضــاف (وإذ نــعــبـرعن مــشــاعــر ا وبــشـريــة)
نـرجو حلكـومة باكـستان ـفقودين لعـائالت الضحـايا وا
ونـدعو لـلجرحى وشعـبهـا جتاوز هـذه األوقات الـصعـبة

بعاجل الشفاء)
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
ان يــكـون طــقس الـيــوم االحـد الـتــابــعـة لــوزارة الـنــقل 
صـحوا  ودرجـات احلرارة الـعظـمى تـسجل في بـغداد
 45 مئـوية. وقالت الهـيئة في بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (طــقس الــيـوم األحــد ســيــكــون صــحـواً فـي جـمــيع
ـنــاطق ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم الـسـابق في ا
ـنـطـقـتـ الـشـمـالـيـة واجلـنـوبـيـة وسـتـرتـفع قـلـيالً في ا
حـيث تـسـجل الـعـظمى  45 مـئـوية) نـطـقـة الـوسـطى ا
وال تــغـيـر وتـابـع ان (طـقس يــوم غـد سـيــكـون صــحـوا 
بدرجـات احلـرارة). وشـهـدت ثالث مـحـافظـات جـنـوبـية
تــسـاقط امـطـار نـاجتـة عـن تـصـادم كـتل هـوائـيـة امس 
نطقة الوسطى. وكتب وسط غبار متصعد في ا مخـتلفة



d¹—UIðË —U³š√2

www.azzaman.com

سيكون ذو جـدوى اقتصاديـة كبيرة
تــقـلل كُــلف اإلنــتـاج خــاصـة ذلك ان
منـظـومة الـغاز تـعد صـديـقة الـبيـئة
والينـتج عنـها اي انـبعـاثات) مـبيـناً

ان (الـشـركـة حورت سـابـقـاً مـنـظـومة
احلــرق في مــعــمل ســمــنت الــكــوفـة
الــتـــابع إلـى مـــعــاونـــيـــة الـــســمـــنت
اجلـنوبـيـة الى مـنـظومـة الـغـاز التي

ـــواد الــنــمــطــيــة لــتــقــد األدويــة ا
الــعالجــيـــة بــأســعــار تـــنــافُــســيـــة)
وبـاشرت الـشـركـة الـعـامــة للـسـمنـت
الـعــراقـيـــة احـدى شــركـات الـوزراة
الــعــمـل بـتــحــويــر مــنــظـومـــة حــرق
األفـــــران مــن الــــنــــفـط األســـــود الـى
ـنــطـقــة الـغـــاز فـي بـعـض مــعـامـل ا
الــشــمــالـيـــة. وبــحـسـب الـبــيــان فـإن
عـامل التابـعة لها (الشركـة وجهَّت ا
الى ايـجـاد بــدائل عن الـنـفط األسـود
ــومـــة اإلنــتــاج مـع اإلســتــمـــرار بــد
واحلـــفــاظ عـــلى اســـتــقـــرار الــســوق
بـالــسـعـر والــكـمــيـة) ولـفت الى ان (
الــشـركـة اعــدَّت الـدراســات لـتــحـويـر
مــنـظـومــة احلـرق ألكــثـر من مــعـمل
وبـدأت بـتـنـفـيـذهـا) مـبـيـنـاً ان (هـذه
اخلـــطـــوة جـــاءت لـــتـــدارك وايـــقــاف
الــتـكـالـيـف الـبـاهــضـة الـتي ســبـبـهـا
ُجـهَّز ارتفـاع اسعـار الـنفط األسـود ا
ــــعـــــامل الـــــســـــمـــــنت) واوضح ان
ُـعاجلات (السـمنت الـشمـاليـة بدأت ا
حـــسب تــوجـــيــهـــات الــوزارة وإدارة
الشركة ضِمن الدراسات) مشيراً الى
ـرحــلـة األولى عن انــهـا (بــاشـرت بــا
ـنـظــومـة في مــعـمل طــريق حتـويــر ا
سمـنت بـادوش للـعـمل بـوقود الـغاز
اجلاف بـدالً عن النـفط األسود) واكد
نـظـومـة للـعـمل بـالـغاز ان (حتـويـر ا
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اثـــبــتـت جنــاح الـــعــمل). فـي ســيــاق
متصل سوّقت شركـة ديالـى العامـة
الـتـابـعـة لـلـوزارة دفـعـة جـديــدة مـن
ـــقـــايـــيـس مُـــحــــوالت الـــتـــوزيــع وا
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افتتـحـت الشركـة العامـة للفـوسفات
ـعادن الـتـابـعة لـوزارة الـصـنـاعـة وا
مـــبــــنى ادارتـــهــــا اجلـــديــــدة ضِـــمن
تـخـصـيــصـات اخلـطـة اإلسـتـثـمـاريـة
اضي بـسبب الدمار للوزارة للـعام ا
ة الـكامل الـذي حلق بـالـبـنايـة الـقـد
جـراء حـرب داعـش من جـهـة اخـرى
جنــحت الــشـركــة الــعـامــة لــصـنــاعـة
ـســتـلــزمـات الــطـبــيـة في األدويــة وا
سـامـراء الـتــابـعـة لـلـوزارة بـإنـتــاج
ــو الـطـبي. مـرهـم الـعـيـن فـيـوسـيـثـا
الكـات الــعـلـمـيـة وذكـر الــبـيـان ان (ا
والـــبـــحـــثـــيـــة فـي اقـــســـام الـــبـــحث
والتـطويـر التـابعـة للـشركـة انتجت
دفــعـة اســتـطالعــيـة من مــسـتــحـضـر
ـو مـرهم لـلـعـ وهـو من فـيـوسـيـثـا
مُـضـادات البـكـتـيـريا الـتي تُـسـتـخدم
في مُـــعــــاجلـــة إلـــتـــهــــابـــات الـــعـــ
البـكتـيريـة بعـد العـملـيات اجلـراحية

للعيون).
WO*UŽ  UH «u

ـتاز بـفاعـليته موضـحاً ان (العالج 
ـية الـعالـية طـبـقاً لـلمـواصـفات الـعا
ـسـتـوردة) مـشـيـراً الى ان لألدويـة ا
(الشركة حترص على مواكبة التطور
ي في الصناعة الدوائية إلنتاج العا
ُــسـتـحــضـرات اجلــديـدة وتــطـويـر ا
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كشـفت وزارة الدفـاع عن مالبسات احلـادث الذي أودى بـحيـاة العقـيد عـمار عاصي
حمدان خالل نشاط تدريبي بالقرب من والية فلوريدا.

وقــالت الــوزارة في بــيـان أمس (رداً
عــلى مــا تــنــاقـلــته بــعض الــقــنـوات
الـــفـــضـــائـــيـــة ومــــواقع الـــتـــواصل
االجتماعي من أخبـار تتعلق بحادث
اســتــشــهــاد الـعــقــيــد عــمــار عـاصي
ـنسـوب الى قـيادة طـيران حمـدان ا
اجلـيش تود الـوزارة ان تـبـ بـشأن
احلادث مـا يـلي أن "العـقيـد الـشهـيد
ـتـحـدة كـان مـوجـوداً في الـواليـات ا
االمــيــركــيــة الشــتــراكه بــدورة قــائـد
هـمة اجلـويـة التي اسـتمـرت ثالثة ا
اسـابـيع في فـورت روكـر) مـوضـحة
أنه (في يوم الـسبت  20 آب اجلاري
وخالل نـــشــاط بــرنـــامج الــدراســات
يدانيـة بالقرب من مـارينافي والية ا
فــلـــوريــدا كـــان الــعـــقــيـــد جــزءاً من
تدربـ يشاركون في مجموعـة من ا
جـولـة معـتـمـدة وخـاضـعـة لإلشراف

على نهر تشييوال).
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ولــفت الــبــيـــان الى أنه (في حــوالي
الـسـاعة 12:55 مـسـاءً سـقط الـعـقـيد
عـمـار عـاصي في الـنـهـر ولم يـعـاود
الـظــهـور وبـعـد سـقــوط الـعـقـيـد في
النـهـر أجريت عـملـيـات بحث مـكثـفة
ولم تـتـمكن فـرق الـبـحث من الـعـثور
عـــلى جــثـــمــانه اال في صـــبــاح يــوم
االثـــنــ 22 آب اجلـــــاري). وأكـــــدت
الـوزارة أن (هنـاك حتـقـيـقاً مـشـتـركاً
ومـستـمـراً في احلـادث أعاله مـا ب
اجليش االمريـكي ووزارة الدفاع من
ـــلـــحـــقـــيــة ـــثـــلـــيـــهـــا في ا خالل 
الـعــسـكـريــة بـواشـنــطن إضـافـة الى
ــعــرفـة الــســفـارة الــعــراقـيــة هــنـاك 
مالبــسـات احلــادث ولــلـتــوصل الى
حقـيـقة مـا جـرى). وتابـعت أنه (مـنذ

تــؤثـر بــشـكل كــبـيـر وشك االنــتـهـاء 
على الـواقع الصـحي للـبلـد واغلـبها
تدخل من منافذ ومعابر غير رسمية
ــا يـتــطــلب ذلك تــكـثــيف اجلــهـود
واجـهة ذلك) مـشددا عـلى (ضرورة
ـذاخـر والـصـيـدلـيات مـراقـبـة عـمل ا
لـضمـان سالمـة االجـراءات اخلـاصة
بـــتــوفــيــر دواء مـــفــحــوص وصــالح
لالستـخدام الـبشـري) وتابع الـبيان
انه ( االتــفــاق عــلى عــقــد مــؤتــمـر
مـــوسـع بـــحــــضــــور اجلــــهـــات ذات
العالقة مـن اجل وضع اسس جديدة
واســــتـــــحـــــداث اجـــــراءات تـــــواكب
الــتــطــورات الـتـي طـرأت عــلى مــلف
االدويـة وطـرق تـهـريـبـهـا وتـوريـدها
ـــنــافــذ لـــلــبـــلــد). واخــلـت مالكــات ا
حــــاويـــــات حتـــــتـــــوي عــــلـى مــــواد
كيـميـاوية خـطرة من مـنفـذ ميـناء أم
قــصــر الـشــمــالي. وقـال الــبــيـان انه
ــتــابـعــة من قــبل رئــيس الـهــيــئـة )
نافذ  بـاشرت مديـرية منفـذ ميناء ا
أم قـصـر الشـمـالي وبـجـهـود بإخالء
حـــاويــــتــــ حتــــتــــوي عـــلـى مـــواد
كيميـاوية خطرة وذلك تنـفيذاً لقرار
قــاضي حتــقــيـق مــحــكــمــة أم قــصـر
حـيث  تشـكـيل جلـنـة من اجلـهات
ذات الــعالقـة ) واضــاف ان (جــمـيع
ـدة احلـاويـات مــتـروكـة وجتـاوزت ا
سـموحة على بقائها في القانونية ا
ــيـــنـــاء دون مـــراجـــعـــة أصـــحــاب ا
اذ  نـــــقـل احلـــــاويــــات الـــــعالقـــــة
بحراسة كمركية إلى مكان مخصص
نشآت ناطق السـكنية وا بعيد عن ا
احلـيـويـة لـتـجـنب وقـوع أي حوادث
ـوانئ والعـامل تؤثر عـلى سالمة ا
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الى ذلك  ضــبـطت الــقـوات االمــنـيـة
ـشـتـقات مـرآب مـخصص لـتـهـريب ا
الـنـفـطـيـة في األنـبـار.وقـالت اخلـلـية

في بـيــان انه (بـتـعــاون اسـتـخـبـاري
وامـني مـا بـ شـعـبـة اسـتـخـبـارات
الــفــرقــة الــعــاشــرة ومــديــريــة االمن
الـــوطـــني في االنـــبـــار اســـتــهـــدفت
ـنظـمة ـة ا مالحقـة عـصابـات اجلر
ـشـتــقـات الـنــفـطـيـة ومن ومـهــربي ا
ـشـتـركـة ـعـلـومــات ا خالل تـقــاطع ا

الـتي اكـدت وجـود مـرآبـاً مـخـصـصـاً
شتقات النفطية في منطقة لتهريب ا
الــتـامــيم بــالـرمــادي  عـلى اثــرهـا
ـــكـــان وضــبـط بــداخـــله تــفـــتـــيش ا
محـمـلة بـاكـثر من شـاحنـة حـوضيـة 
ــــعــــد  35 الف لــــتــــر من الــــوقــــود ا
لـلـتــهـريب والـقـبض عــلى سـائـقـهـا)

الـــلـــحـــظـــة األولى حلـــدوث احلــادث
وحلــ انــتــشــال جــثـمــان الــشــهــيـد
ولـغـايــة اآلن فـأن وزارة الـدفـاع ومن
تـحدة ثـليـهـا في الواليـات ا خالل 
االمريـكـية مـتـواجدة خـطـوة بخـطوة
ـتـابـعــة جـمـيع اإلجـراءات اخلـاصـة
بالشهـيد وحل وصـول جثمانه الى
بــغــداد مــشـددة أن “أي حـادث يــقع
ألي قــــائـــد او ضـــابط او مــــنـــتـــسب
يــنــتـمي لــهــا لن يــتم الـتــهــاون فـيه
وسـيـتم إجـراء الــتـحـقـيـقـات الالزمـة
لــكــشـف مالبــســاته والــوقــوف عــلى
حقيقة ما جرى). وبحث رئيس هيئة
نافذ احلدودية اللواء عمر الوائلي ا
مع تقيب الصيادلـة مصطفى الهيتي
سـبل القـضـاء على عـمـليـات تـهريب
ـستلـزمات الـطبـية.  وقال االدوية وا
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(الهيـتي استـقبل في مـبنى النـقابة 
وجـرى ــرافق له  الـوائــلي والــوفـد ا
خالل الـلـقاء مـنـاقـشـة عمـلـيـة احـكام
الــــســــيــــطــــرة عــــلـى مــــلف األدويــــة
سـتلـزمـات الطـبيـة وبحث الـسبل وا
الـكــفــيــلـة لــلــقــضـاء عــلى عــمــلــيـات
نـافذ التـهـريب) واكد الـوائـلي ان (ا
احلــدوديـــة تــبـــذل جــهـــودا كــبـــيــرة
ــــكــــافــــحـــة عــــمــــلــــيــــات تـــهــــريب
األدويـة وضـبط مـنـتـهي الـصالحـيـة
منهـا في خطـوة للسـيطـرة على هذا
كـــونه عــلـى تــمــاس ـــلف اخلـــطــر  ا
وهـنـاك ـواطـنــ  مـبــاشـر بــأرواح ا
عـملـيـات ضبط مـتـعددة  تـنـفيـذها
ـــواجـــهـــة أفــة من قـــبل مالكـــاتـــنـــا 
اشار الـهيتي التهـريب).  من جانـبه 
الـى أن (عــــــمـــــــلــــــيـــــــات تــــــهـــــــريب
األدوية مـنتـهيـة الصالحـية أو على

وتـــــــابـع انه ( ضــــــــبط عــــــــدد من
خـــزانــات الـــوقــود ومـــكــائـن ســحب
ـــســمــاة روبن وحتــمـــيل الــوقــود ا
بـاالضــافـة الى صــهـاريج تـســتـخـدم
ــهـرب  حــيث جـرى لــنـقل الــوقـود ا
ـــضـــبـــوطـــات وفق الـــتــــعـــامل مع ا

عمول بها اصوليا).  السياقات ا

اإللكترونيـة لـدوائـر وزارة الكهربـاء.
وقـال الــبـيـان انـهـا (جــهـزت الـشـركـة
الـعـامـة لـتـوزيع كـهـربـاء بـغداد بـ 60
مُحولة توزيع سعة  400 كي في اي).
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مـــوضـــحــــاً ان (هـــذه االـــدفــــعـــة هي
الــثـــانـــيـــة جـــزء من الـف مُـــحـــولــة
تـعـاقـدت الـشـركـتـان عـلـيـهـا في وقت
سـابق) كـمـا جهـزت الـشـركـة الـعـامة
لتـوزيع كهـرباء الـفرات األوسط  فرع
كــربالء بـ  666 مــقـــيــاس كـــهــربــائي
الـكــتـرونـي ثالثي األطـوار ســعـة 10
الى  60 امـبيـر) وتـابع ان (مـنـتـجات
الــشــركـــة تــخــضـع ألعــلى مــعـــايــيــر
الفـحص واجلودة احملـليـة). وجهزت
الشركــة العـامـة لصـناعـة الـسيـارات
ُــعــدات احــدى شــركــات الـوزارة وا
شـركــة مـصـافـي الـشـمــال بـخـمـسـ
مركـبـة حمـل نــوع كيــا. واكـد البـيان
ان (الـشـركـة جـهـزت الـدفـعـة من نـوع
كــيــا بـنــكــو سـعــة طن واحــد حـسب
وجب ـتـفق عـليـهـهـا  ـواصفـات ا ا
) مـشـيراً الى ان الـعقـد بـ الـطرفـ
(الــشــركــة تــمــتــلـك طــاقــات كــبــيــرة
ومـعـامل وخطـوط انـتـاجـية مُـتـنـوعة
لـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات الــوزارات
ومؤسسات الدولة واحملافظات كافة
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محافظات النجف وديالى ودهوك). 
وعـــقــــدت هــــيــــئـــة الــــرأي في وزارة
الــتــخــطـــيط اجــتــمـــاعــهــا الــدوري
بـرئـاسـة الــوزيـر خـالـد بـتـال الـنـجم.
ـدرجة ونـاقـشت عددا مـن القـضـايـا ا
عـــلى جــدول االعــمــال ومـن بــيــنــهــا
دراســــة تـــوقــــيع عـــدد مـن مـــذكـــرات
ـركزي الـتـفـاهم بـ كل من اجلـهـاز ا
للتـقييس والـسيطرة الـنوعيـة وهيئة
االعــتــمــاد الــعــراقــيــة مع مــؤســسـة
واصفات االردنـية ونظـام االعتماد ا
ركز السعودي لالعتماد. الكويتي وا
وقـال بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) أمس أن
(االجتـمـاع شهـد اسـتعـراضـا لنـشاط
عايرة فضال عن اعتماد مختـبرات ا
مـنـاقـشـة واقع الـدراسـات والـبـحـوث
التي يـقدمـهـا البـاحثـون في الوزارة
ــــعـــنـــيـــة بـــرسم وقـــيـــام الـــدوائـــر ا
السياسات الـتنموية بـتوفير ظروف
افــضل لــلـعــمل الــبـحــثي ومــتـابــعـة
ية في اجملال التنموي التجارب العا
لالسـتـفادة مـنـهـا في اعـداد الـبـحوث

والدراسات).

وتــســجــيـل خــمــســة فـــروع لــشــركــة
اجــنــبــيـة ووكــالــة جتــاريــة واحـدة
ـاضي. واوضح البـيان خالل تمـوز ا
ان (الـــدائـــرة اصـــدرت عـــدة قـــرارات
خالل الشهر اجلـاري تتعـلق بتعديل
ـسـاهـمـة و زيادة عـقـود الـشـركـات ا
وتخفيض رأس مال و دمج حسابات
شــركـة وتــصـفــيـة حــسـابــات شـركـة
اخــرى) واضـــاف انــهــا (وثّــقت 198
شـركـة مــسـجـلـة واحـالـة  181اخرى
مـحـلـيـة و  13اوروبـيـة الى احملـقق
الـــعـــدلـي خملـــالـــفـــتـــهــــا الـــضـــوابط
والتعليـمات). في غضون ذلك عقدت
ــتــابـــعــة في  دائـــرة الــتـــخــطــيـط وا
ـثلي برنامج الوزارة اجتـماعاً مع 
ي الــتـــابع الى األ األغـــذيــة الـــعـــا
ـــتـــحـــدة لـــلـــتـــبـــاحث حـــول اخـــر ا
مـــســـتـــجـــدات مـــشـــروع الـــبـــطـــاقــة
التـموينـية اإللـكترونـية. وقـالت مدير
عـام الـدائـرة ابــتـهـال هـاشم صـابط
في تصريح تابعته (الزمان) امس ان
(الـوزارة اتــفـقت عــلى زيـارة الــفـريق
ي الفني التابع لبرنامج الغذاء العا

رابط خــدمـة راقــبـني  اإللــكـتــرونـيـة.
وبـاشـرت الوزارة بـنـقل كـمـيـات مادة
الرز من ميناء ام قصر اجلنوبي الى
احملــافــظــات كــافــة لــصــالح الــســلـة
الـغـذائـيــة لـلـوجـبـة الـسـادسـة ودعم
اخلزين اإلستراتيـجي للعام اجلاري.
وذكــر الــبــيــان ان (الــشــحــنــة جــاءت
ضــمن حـمــولـة بــكـمــيـة  41,000 الف
طن الـتـي  اإلعالن عـنــهـا في وقت

سابق).
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الكــــــات انـــــهت مـــــضــــــيـــــفــــــاً ان (ا
طلوبة لـبيان صالحية الفحوصـات ا
ــادة لإلسـتــهالك الـبــشـري مــؤكـدة ا
صالحـــيــتــهــا وجــودتــهــا) وبــ ان
(الـكـمـيات نُـقـلت عـبـر اسـطـول الـنقل
اخلــــاص بــــالــــوزارة والــــســــيـــارات
اخلـاصـة إليصـالـهـا الى احملـافـظات
وكـردســتـان وتــوزيـعـهــا عـلى وكالء
ـــواد الـــغـــذائـــيـــة حـــسب اخلـــطـــة ا
التـسويـقيـة). واجنزت مالكـات دائرة
تسـجيـل الشـركات الـتابـعة لـلوزارة
معامالت تأسيس  181 شركة وطنية

ــشـمــولـ ـواطــنـ ا عــلى جـمــيع ا
بـنـظـام الـبطـاقـة الـتـمـويـنـيـة حسب
اخلـطة الـتـسويـقـيـة للـتـجهـيـز التي
ــنـاطق اعــدّتـهـا الــشـركــة بـدءاً من ا
األكــثــر فـقــراً). ودعت الــوزارة وكالء
ــراجــعــة مــراكـز ــواد الــغــذائــيــة  ا
الــــقـــطع في بـــغـــداد واحملـــافـــظـــات
ــواطـــنــ لـــغــرض قـــطع حـــصص ا
حـسـب اجلـداول) وبـحــسب الــبـيـان
واد الغذائية فإن (مدير عام شركة ا
ـى هــــاشم الــــتــــابـــــعــــة لــــلــــوزارة 
ـواطـنـ ـوسـوي اكـدت جتــهـيـز ا ا
واد دفعة واحـدة بدون تأخير او با
واد) مـبـيـنة ان (الـشـركة نـقص في ا
ســتـبــيع مـادة الــطـحــ عالمـة داس
وحليب  دوفـيالك الفـرنسي بطـريقة
ـباشر لـلمواطـن عن طريق البيع ا
مـراكز الـبـيع في بـغداد واحملـافـظات
بــالـتــزامن مع بــدء عـمــلــيـة الــقـطع)
ــــــــواطــــــــنـي الى ودعت الــــــــوزارة ا
التبليـــغ عن اخملالفات عبر اخلطوط
ــعـلـنـة او عــبـــر مـواقع الـســاخـنــة ا
مواقـعـها او مـوقع الـشـركـة او عـبـر

ـواد ان (الــشـركـة الــعـامــة لـتــجـارة ا
الغذائـية انهت اسـتعداداتـها الفـنية
ــــوردّة ــــواد ا واإلداريــــة إلســـــتالم ا
حلـــســـاب الــــســـلّـــة الـــغــــذائـــيـــة في
مخـازنها) مـشيـراً الى انهـا (ستوزع
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اطـــلـــقت وزارة الـــتـــجــارة الـــدفـــعــة
السابعة من مفردات السلة الغذائية
ــقـبل. اعــتــبـاراً من يــوم اخلــمــيس ا
واوضح بـيـان تــلـقـته (الـزمـان) امس

العقيد الشهيد عمار عاصي

WH U  ≤∞∞ u×½ ¡UG ≈Ë WOMÞË W dý ±∏± fOÝQð

œ«u∫ خزن مواد التموينية

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7364 Sunday 28/8/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7364 األحد 1 من صفر  1444 هـ 28 من آب (اغسطس) 2022م

Z_alhilly@yahoo.com

dDš w  w «dF « ©dLO~ «®

wÒK(« b¹“

Íœ«Ë qOKł

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com

©ÊU e «®Ë ÊUłdN Ë …—Ëœ

بغداد

d¼UD « r UÝ »UJŽ

w M*« W “_« d¼uł

كالم أبيض

فعال  لو استمـر احلال على ما هو عليه  فـسيبقى القيمـر العراقي  مجرد ذكرى يتداول
ـواطـنون حـكـايـته في جلـسـاتـهم  والسيـمـا في الـصبـاحـات ح يـفـطـرون  حيث تـخـلو ا

وائد من الضيف االبيض الشهي ( الگيمر ) او يصبح نادرا!    ا
لـستُ مـبالـغـاً في قولي  فـقـد نقـلت االنـباء ان ( الـهالكـات) التي طـالت اجلـواميس  وهي
احلـيوانات الوحـيدة التي يستـخرج من حليـبها مادة القـيمر  بلـغت حتى قبل يوم  700
جامـوسة في اهـوار اجلبـايش وحدهـا .. وهذا رقم كـبيـر  بل كبـير جـدا  وهو نـذير شؤم
عـروف ان العـديد من احملـافظات خطـير في خـارطة الـثروة احلـيوانـية في الـعراق  فـمن ا
ناطق التي ورد من االهوار  باستثـناء بعض ا تعتمد في صـناعتها للـقيمر على احللـيب ا

ا سيصبح حالها  حال مثيالتها في االهوار . تمتلك اعدادا من  اجلواميس  ر
لـقـد جـاء في االنـبـاء ان  وزارة الـزراعـة  اكــدت أن اجلـفـاف الـذي ضـرب هـور اجلـبـايش
ـحافـظة ذي قـار تسـبب بنـفوق مـئات اجلـوامـيس  مبـينـة أن  اجلامـوس يعـتمـد بالـدرجة
ـيـاه في ــيـاه في حـيــاته الـيـومــيـة  وقـد وجــدت الـوزارة أن انـحـســار ا األسـاسـيــة عـلى ا
األهـوار وبقـاء األرض طـيـنيـة ورخـوة  كـانت سـببـا في هـذا الـهالك  فـاجلامـوس عـنـدما
يـدخل في األرض الـرخـوة  طـلـبـا لـلـمـيـاه والـبـرودة  تـعـلق أقـدامه وال يـسـتـطـيع اخلـروج
رابطه الـرئيسـة أو حظائـره  فيهلك بـعد يومـ أو ثالثة أيام من بـقاءه على هذا والـعودة  
احلـال بـسبـب اجلوع والـعـطش  وهنـاك نـقطـة اخـرى في هـذا الهالك  وهي ان االعـتـماد
ستخرجة قليلة ياه ا ياه اجلوفـية لتفادي األزمة في األهوار صعب جداً  فكميات ا على ا

ا حتتاجه األهوار . مقارنة 
ـأسـاويـة  تعـددت  وبـات  اجلـامـوس يـسـتحق وكـمـا يـرى الـقـار  فـان اسبـاب احلـالـة ا
ـائـدة ـثل رمـز ا الـرحـمـة  فـي بـلـد ال يـقـدر اهـمـيــته الـشـعـبـيـة واالقــتـصـاديـة  فـحـلــيـبه 
الصباحيـة  فهو الوحيد في صناعة القيمر  وبذلك  سيبقى ( الگيمر )  عالمة فارقة في
حـيـاة الـعـراقيـ  كـونه يـعـتـبـر من األطـعـمـة ذات القـيـمـة الـغـذائـية
همة جدا  كـما يؤكد خبراء التغذية  فهو يحتوي على "فيتام ا
ـهم جــدا في مـعــظم عـمــلـيـات األيـض وفـيـتــامـ دي لــبـنـاء أ " ا
الـعظـام واألسـنان  كـمـا يحـتـوي عـلى الكـالـسيـوم والـبوتـاسـيوم

والصوديوم بنسب متفاوتة.
حتى ( الگيمر ) ضاع منا .. اولي عليك يا شعب !

يـبـدو ان طـرفي أزمـة عـاشـوراء وضيـوف الـبـرامج احلـواريـة ومـعلـقي الـنـشـرات االخـبـارية
انيـة مبكرة  وكأن ان واجـراء انتخابـات بر سألتي حـل البر نسـوا جوهرها  فـانشغلـوا 
ان هـو سـبب نـشـوب األزمة الـراهـنـة  فجـل احلديث يـدور عن اشـتـراك طـرفي األزمة الـبـر
ان واختالفـهما عـلى اآلليـات  فاالطار يـريدها وفـقا لـلسيـاقات الدسـتورية بفكـرة حل البـر
حفاظـا على العمـلية الـسياسـية  مع ان مسـيرة العـملية الـسياسـية قد حـفلت بانـتهاكات ال
حتصى للـمواد الـدستوريـة  ولعل تـأخر تشـكيل احلكـومة عـشرة أشهـر خيـر دليل  بيـنما
ان ان  اذ ال يـوجد مـا يضـمن أن يحل الـبر ينتـظر الـتيـار من احملكـمة االحتـادية حل البـر
نفـسه  بينـما ال تـرغب احملكمـة االحتاديـة بإصدار قـرار سريع بـهذا الشـأن يزيـد من حالة
سـألة حـتى نـهايـة الشـهر احلـالي  لـعل األزمة تـتحـلحل الـتوتـر  لذلك أجـلت البـت بهـذه ا
تـأزمـون  او تنـجح مـبـادرة احلكـومـة او غيـرهـا لعـقـد لقـاء مـباشـر ب بـتنـازالت يـقدمـهـا ا

اخلصوم من أجل حوار بناء يفضي الى اتفاق . طبعا ستنتج األزمة الراهنة أزمات تابعة 
ان  كلفة بالتحضيـر لالنتخابات في حال حل البر منها أزمة تشـكيل احلكومة االنتقاليـة ا
وأزمة احملـكمـة االحتاديـة أيا كـان قرارهـا في نهـاية الـشهـر  وأزمة األزمـات لو حـدث فعل
ا يتجه باألمور الى مسار كارثي ال سامح الله . لذا البد من احلذر تـربص  خبيث من ا

الشديد  وتعزيز السيطرة على األزمة حتسبا من االنحراف .  
ر مرور تحـدثون  لكـن جوهر األزمـة  ذكورة دون أن يـقلّبـه ا لم يبـق وجه للمـوضوعـات ا
ثالن حقيقة األزمة  ان واجراء انـتخابات مبكـرة ال  الكرام في تلك األحـاديث  فحل البر
بل يـكـمن جـوهـرهــا في نـقـطـة انـطالقـهـا بـاخلالف عـلـى نـوع احلـكـومـة الـقـادمـة  فـالـتـيـار
الصـدري يريـدها حـكـومة أغـلبـيـة وطنـية  بـينـمـا يرغب االطـار بأن تـكـون توافـقيـة وترضي
شاركـ في العـملـية الـسياسـية  وهـنا نـستـذكر ان من قوى االطـار من طالب في جميـع ا
الكي الذي أقر سـنوات ماضية بـحكومة أغـلبية وطنـية  وعلى وجه التحـديد السيد نـوري ا
بـان جانبـا من فشل حكـومته يـكمن في الشـراكة  ولألسف لم نـسمع في وقتـها صدى من

الكي . ا قاله السيد ا القوى السياسية 
ـرحلة بـوصفه آلـية غيـر مجربـة  ولم نعرف نظن ان حكـومة األغلـبيـة خيارا مـناسبـا لهذه ا
بـعد محاسنـها ومساوئهـا  نتطلع إلصالح العـملية السـياسية التي دمـرها التوافق الذي ال
رعب يـعني سوى احملاصـصة  فلوال الـتوافق ما كان لـلفساد أن يـستشري بـهذا احلجم ا
لـيـؤخـر الـبالد عـقـودا من الـنـمـو  فـمــا الـتـذمـر اجلـمـاهـيـري اال حـصـيـلـة الـفـسـاد ورجـاله
كونات . تحصن باحملاصصة التي جملّوها بتسميات التوافق والشراكة وحفظ حقوق ا ا
ان  وال جدوى من انـتخابـات مبكـرة  ما لم يتـفق الفاعـلون على تـغيير فال قيـمة حلل البـر
طـالـبة به لـيس اال تـرحيل شـكل احلكـومـة بعـد االنـتخـابات  وبـعـكس ذلك فـان ما جتـري ا

لألزمة  لنعود بعد االنتخابات لذات الشرارة التي أشعلتها . 
البد من الـتخـلص من احملاصـصة لـكي نتـحرر من الـفسـاد  وقد رأى الـتيـار الصدري في
حكومة األغـلبية طريقا لإلصالح  ليس اصالح واقع اجملتمع فحسب  بل اصالح العملية
الـسيـاسيـة ايضـا  والذي ال يـرى في ذلك اصالحـا ليـبادر بـآليـات جديـدة  لتـخلـيصـنا من
سـرطـان احملـاصـصـة  وال أظن ان الـتـيــار او الـنـاس سـتـعـتـرض عـلى ذلك  وكـان الـتـيـار
عارضة اقترح أثناء مـحاوالته تشكيل احلكومة أن يقوم اآلخرون بتشكيلها ويكون هو في ا

قترح لم يؤخذ على محمل اجلد .   لكن ا
راقبة األداء عارضة  الواقع يحتم أن يـتولى طرف محدد ادارة البالد والبقية في صفوف ا
 لـكي يتحمل مـسؤولية الـفشل  ويجني ثـمار النجـاح  أال تذكرون ما سـمعناه من رؤساء
وجه لهم بالـفشل  انهم ليسـوا مسؤول لوحدهم احلكومات السـابق الذين ردوا النـقد ا
عنه  بل جميع الـقوى والتيـارات شركاء في الفـشل بحكم تمـثيلهم في

احلكومة ? .
وأجـزم ان األمـور لن تـمـضي باالجتـاهـات الـسـلـيمـة  وبـخـاصـة ما
يـتـعـلق بـتشـكـيل احلـكـومـات ما لـم تعـيـد احملـكـمة االحتـاديـة الـنـظر
بتفسيـرها للكتلة األكبـر باجتاه أحقية الفـائز في االنتخابات  ألنها

الثغرة التي ينفذ منها اخلاسرون لكرسي السلطة .    

قبل اكـثر من شـهرين  تلـقيتُ من قـسم الصـحافـة في كلـية االعالم بـجامـعة بـغداد  دعوة
حلـضـور مـهرجـان الـصـحـافة الـسـنـوي الذي يـقـيـمه الـقسم. حتـت الفتـة: دورة شـيـرين ابو
ـهـرجـان رغم شكـري لـهـذه الـدعوة. واعـتـزازي بـهذا عاقـلـة. ولـسـبب صحي  لـم احضـر ا

القسم وطالبه الصاعدين على سلم التحصيل االعالمي عامة والصحفي خاصة.
رئاسة القسم خصتني  وزمالء عديدين  بدرع الصحافة.

والني لـم احضـر  فـقـد بادر الـقـسم الرسـالـها لي من خـالل جريـدة (الـزمـان). في زيارتي
جلريـدة الـزمان  ظـهـر االربـعاء  قـام الـصديق الـدكـتور احـمـد عبـداجملـيد  رئـيس حتـرير

جريدة (الزمان) بتسليمي الدرع.
فيما وثقت ذلك كامرة الصديق صادق فرج التميمي.

شـكري لقسم الـصحافة في كـلية االعالم بـجامعة بـغداد. شكـري للصديق ابـو رنا. شكري
للصديق ابو هبة.
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اوضحت مديرية ماء مـيسان انقطاع
مـــــاء اإلســــالــــة في بـــــعض الــــقــــرى
واالريـــــاف فـي اهــــوار احملـــــافـــــظــــة
خـصــوصـا في نــاحـيـتي بــني هـاشم
وسيد احمـد الرفاعي الى وجود شح
ــا حــالت ــنــاطق  مــائي في تــلك ا
ـيـاه لـبـعض مـحـطـات دون وصـول ا
اإلسالة التي اليوجد في معداتها اي

خلل وتوقفت بسبب الشحة.
ـديريـة في بـيـان ان (نـاحـية وقـالت ا
سـيــد احـمـد الــرفـاعي ونـاحــيـة بـني
هـاشم تـشـهـد شـحـة مـائـيـة و بـهدف
حل انـقـطـاع مـاء االسـالـة في نـاحـية
ــديــريــة بــنـي هــاشم قــامت كـــوادر ا
بربط القرى الـتي تشهد انـقطاع عبر

أنبـوب مجمع مـاء في مركـز النـاحية
ياه لألهالي). و إيصال ا

واضــافت ان (نـــاحــيــة ســيــد احــمــد
شكلة و الرفاعي تعاني من نفس ا
تــــخـــصــــيص مـــجــــمع مــــاء جـــديـــد
ـيـمـونـة لـسـد سـيـنـصب في قـضـاء ا
حــــاجـــة االهــــالي في قــــرى االهـــوار
الــــوســــطى وهــــنــــاك مــــجـــمـع آخـــر
سيـنصب في الـناحـية لـيغـذي القرى
احملاذية للناحية التي تشهد بدورها
شـحـة مائـيـة بـسـبب ارتـفـاع أرضـها

ياه). عن مستوى مصادر ا
ــــائــــيـــة ـــوارد ا وتــــوعــــدت وزارة ا
ـعـتـدين عـلى أحـد مالكـاتـهـا اثـناء ا
مـنع جتاوز عـلى جـدول ابـو صـبـخة
الحـقـة في مـحــافـظـة الــديـوانـيـة بــا
الـقـانـونـيــة.وقـالت الـوزارة في بـيـان

تـلـقـته (الـزمـان) امس انه (من جـديـد
عـــــاودت اجملــــامــــيـع اخلــــارجــــة عن
الـــقــانـــون بــاالعـــتــداء عـــلى مالكــات
الـــــوزارة أثـــــنــــاء تـــــأديــــة الـــــواجب
ومــواصــلـة احلــمــلــة الـكــبــرى إلزالـة
ومــــنـع حـــدوث الــــتــــجــــاوزات عــــلى
ـائيـة وضـمـان وصـولـها احلـصص ا
لــلــمــســتــحــقــ وبــعـدالــة فـي ضـوء
ـــر به ــائـي الــذي  ظـــروف الــشـح ا
الـعـالم أجـمع والـعـراق) واضـاف ان
(احــد مالكـاتــهــا في قــضـاء الــدغـارة
وأثناء أداء واجبه لفتة جدعان كزار 
ـــنع الــتـــجـــاوزات عــلى جـــدول أبــو
تعـرض لالعتـداء والذي نقل صبخـة 
على أثره للمسـتشفى لتلقي العالج)
وتابع ان (الهدف من هذا االعتداء

نطقة من أيصال هو حرمان أهالي ا

ياه ألراضيهم الزراعية) مؤكدا ان ا
(الــوزيــر مـــهــدي رشــيــد احلــمــداني
وجه بإتخـاذ أقصى العـقوبات بحق
ـعـتـدين مـطــالـبـا مـجـلس الـقـضـاء ا
االعـلى بـــأتـخـاذ أقـصى الــعـقـوبـات
بـحـقـهم) واهـاب الـبـيـان بـ (الـقوات
األمــنــيــة لـــلــتــعــاون واحلــد من تــلك
االعـــتـــداءات عـــلى مـالكـــات الــوزارة

وأبنيتها ومتشأتها األروائية).
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وبـاشـرت مــديـريـة صـيــانـة مـشـاريع
الــري والـــبــزل الــتــابـــعــة لــلــوزارة 
باستخدام تقنـية اللحاف اخلرساني
ـشاريع اإلروائية. وأشارت بتبط ا
خليـة االعالم احلكـومي في بيان إلى
أن (مالكات مـديريـة صيـانة مـشاريع
ري وبـزل مـحـافــظـة واسط الـتـابـعـة
إلى الهـيئة الـعامـة لصـيانـة مشاريع
احملـافـظـة بـاشــرت بـتـنـفـيـذ عـمـلـيـة
ـــشــــروع الـــدجــــيـــلي الـــتــــبـــطــــ 
باسـتخدام تـقنـية الـتبطـ بالـلحاف
سـتخـدمة ألول مرة في اخلرسـاني ا

البالد).
مـؤكــدا ان (الـعــمل يـســتـمــر بـوجـود
ـا ال يـتــسـبب بـقـطـعـهـا عن ـيـاه  ا
ـــســتــفـــيــديـن من الــنـــهــر وهي من ا
ستخدمة في مجال الطرق احلديثة ا
التـبـط في الـوقت احلاضـر لـتقـليل
ــائـيــة في ضــوء قــلـة الــضــائـعــات ا
ـائـيـة) وتـابع ان (الـعمل الواردات ا
تضمن  استخـدام نسيج متخصص
يسمى اللحاف اخلرساني يتكون من
طــبــقـتــ مــتــصــلـتــ من الــقــمـاش

ـــســتــشـــفــيــات كــانــشـــاء عــدد من ا
راكـز الصـحيـة فضالً عن تـأهيل وا

وتطوير بعض منها).
شاريع تضمنت ايضاً واضاف ان (ا
تأهيل وتطوير مسـتوصفات صحية
في قـــــضـــــاء الــــغـــــراف والـــــدوايــــة
سـرير وحتـويـله الـى مـسـتـشـفى 20 
وجتهيز اجهزة صمام قلب في مركز
الناصرية للقـلب ونشاء استشاريات
ومـذخـر ادوية ومـسـتـشـفى الـشـطرة
مـع هــدم واعـــادة بـــنـــاء مـــركـــز اكــد
الــصـحي وانــشـاء مــركــز صـحي في
مــيـسـلــون الـفـجــر مع انـشــاء مـبـنى
قــــطــــاع الــــرعــــايــــة  في الــــقــــلــــعـــة
ــــشـــاريع واســــتــــعـــرض اخملــــافظ ا
االخرى  الـتي ستـنفـذ بعـدد من مدن
ــتـبــقـيـة احملــافـظــة حـيث االعــمـال ا
النـشــاء دور االطـبـاء في الــنـاصـريـة
ـشروع انـشاء واالعمـال الـتكـميـلـية 
وتـأثـيث مـدخل الـداويـة - الـنـصر /
ـــرحـــلــــة الـــثـــانـــيــــة في الـــداويـــة ا
واالعـمــال الـتـكـمـيــلـيـة النـشـاء طـرق
ريــــفــــيــــة مـــبــــلــــطــــة مع جــــســــرين
كـونكـــــــــريـتيـ عـلى نـهر الـبـصرة
ــتـبــقــيـة في الــشــطــرة . واالعـمــال ا
ـشروع طـرق اخلـمـيسـيـة الـفضـلـية
ــشـروع انــشـاء ـتــبــقـيــة  االعــمــال ا
شــــوارع وشــــبــــكــــات مــــجــــاري في
شروع تبقـية  الفضلـية  واالعمـال ا
انــشــاء شــوارع وشــبــكــات مــجـاري
ومـيــاه االمـطـار والـصــرف الـصـحي
تـبـقيـة نواظم اجملمـوعـة واالعمـال ا
مـختـلـفة فـي ناحـيـة الطـار واالعـمال

ــشــروع انــشــاء شـوارع ــتــبــقــيــة  ا
وشـــبـــكــات حي الـــغـــديــر ومـــنــاطق
متـفرقـة في مـركز الـرفاعي واالعـمال
ـشـروع انــشـاء شـبـكـة الـتــكـمـيـلــيـة 
مجاري ومياه امطار وصرف صحي
فـي حي الـــــصـــــدريـن في الـــــدوايـــــة
وانـــشــاء شــوارع مــكــتــمــلــة الــبــنى
الــتـحــتـيـة فـي حي الـغــديـر بــقـضـاء
ــتـبــقـيـة ســوق الـشــيـوخ والعــمـال ا
ناطق شروع انارة وتأهيل حدائق 
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وجه مــحـافظ ذي قــار مـحــمـد هـادي
ـائـيـة في ـوارد ا الـغـزي  مـديـريـة ا
احملافـظة بـاعداد الـكشـوفات الالزمة
النــشـــاء ثالثـــة كـــورنـــيـــشــات عـــلى
موازنة تنمية االقاليم للعام احلالي.
وب الغزي ان الـكورنيـشات الثالثة
قـــســمت عــلى مـــســتــوى احملــافــظــة
بــحـــيث تــشــمل  مــركــز الــنــاصــريــة

وشمال وجنوب احملافظة و هي :
- مــركــز احملــافــظــة ( الــنــاصــريــة )
ــرحـــلــة الــثـــانــيــة من وتــتــضـــمن ا

مشروع كورنيش الناصرية 
 وفـيــمـا يـخص شــمـالي الــنـاصـريـة
وتـتــضـمن تـنــفـيـذ كـورنــيش مـديـنـة
الــرفـاعي كــونـهـا تــقع في مــنـتـصف
مــدن شــمــالي احملــافـظــة ( الــفــجـر ـ
القلعة ـ الرفاعي ـ النصر ـ الشطرة).
أمـا جـنــوبي  الـنـاصـريــة فـتـتـضـمن
تــنــفــيــذ كــورنــيـش ســوق الــشــيـوخ

كونها اكبر مدن جنوبي احملافظة.
كـمـا وجه احملـافظ بـاعـداد كـشـوفات
ـتبقية دن ا لكورنيشـات في جميع ا
في احملافظـة لتكـون جاهزة لـلتنـفيذ
ــرحــلــة الـثــانــيــة من اخلــطـة  في ا
مـؤكـدا ان (ذلك يـاتي في اطـار خـطة
ـزيـد من احلـكـومـة احملـلـيـة القـامـة ا
ناطق التـرفيهية في احملـافظة عبر ا

دن).  استثمار مواقع االنهار في ا
جـمعاً من جهة اخـرى التـقى الغزي 
ـثـلي التـربـويـ في احملـافـظة من 
واســتــمع الى مــطــالـبــهم  مــوجــهـاً
بـلـدية الـنـاصـرية ودائـرة الـتـسـجيل

العقاري بتخصـيص مقاطعة خاصة
بـــــهـم .واشـــــار  خالل حـــــديـــــثـه مع
مثل الى ان (قطعة االرض ليست ا
مكـرمة او تـثمـينـا بل هي استـحقاق
خاصـة وانتم تبـذلون جـهودا كـبيرة
في بـــنــاء اجملــتــمع وصــنــاعــة قــادة
ــســـتـــقـــبل من الـــشـــبــاب الـــواعي ا

تعلم). وا
واعلـن محـافظ ذي قـار محـمـد هادي
الــغـزي عـن اسـتــعــادة ارض مـديــنـة
العاب الناصريـة ومنع التصرف بها

واطفاء حق التصرف.
وذكر في تصريح له امس ان (وزارة
ـــالــــيـــة وافـــقت عـــلى اطـــفـــاء حق ا
الـــتــــصـــرف لــــلـــعــــقـــارين "37 و 38
ـديـنة االلـعـاب ومنع حق اخلاصـة 
الــتــصـرف بــهـا واســتــعـادة مــلـكــيـة

االرض).
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واضـاف ان (جـمــيع اراضي مـديـنـة
االلـــعــــاب ســـتــــعـــود لــــلـــدولـــة دون
تعويض).وكشف الغزي  عن (احالة
 23مــشــروعـاً) لــلـتــنــفـيــذ في عــمـوم
احملافظـة  تتضـمن مشاريع صـحية
وتـخـصـيص امـوال كـافـيـة لـتـجـهـيز
مـركــز الـنـاصــريـة لـلـقــلب بـاالجـهـزة
تطورة  فضالً عن مشاريع الطبية ا
واالعـمـال اخلـاصة الـبنـى التـحـتـية 
بالطرق وانشاء احلدائق وتأهيلها).
واشـــــار الـى ان (االدارة احملـــــلـــــيــــة
وضــعت خــطــة مــتـكــامــلــة في كــافـة
خاصة القطاعات واحالتهـا للتنفيذ 
فــيــمــا يــتــعــلق بــاجلــانب الــصــحي

مــخــتــلــفــة في مــديــنــة الــنــاصــريــة
ركز دفاع مدني واالعمال التكميلية 
في الكرمـة و بنـاء مراكز شـرطة عدد
4 في الـرفــاعي والـشــطـرة والـغـراف
واالصـالح مع نــــــصب وجتـــــهـــــيـــــز
كـامـيـرات مـراقبـة امـنـيـة في الـقـلـعة
ــعــهــد وانـــشــاء ورشــة فـــنــيــة فـي ا
الـــتــقــنـي - الــنــاصـــريــة و االعــمــال
شروع بنـاء قسم التربية التكميـلية 
فـي الــنـــاصـــريـــة وانــشـــاء مـــدرســة

ابتـدائية  12 صف عدد 3 مع انشاء
قــاعـة مــتـعــددة االغـراض مع جــنـاح

اضافي 3 صف عدد  4في الغراف).
شاريع التي  احالتها مؤكداً ان (ا
ســتــكــون شــامــلــة العــمــال خــدمــيــة
دن واالقـضـية مـتكـامـلة في مـراكـز ا
والـــنـــواحي مـــؤكـــداً ان احلـــكـــومــة
ــعــوق ات الـتي احملــلـيــة ذلــلت كل ا
تــــقـف خـــــــلـف تــــلـــــكــــؤ او تـــــوقف

شاريع). ا
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اجليوتـكسايل تـشبة الـلحاف ويضخ
بـداخـلــة الـكـونــكـريت) ولـفت الى ان
(هـذه الـطـريـقـة تـسـتـخـدم في األنـهـر
ـزدحمـة التي ال ـدن ا الواسـعة في ا
ـكـن عـمل بــديل أروائي لــهـا). وفي
ـواد افـادت مــديـريــة ا صالح الــدين 
ائية في احملافـظة  خروج محطات ا
ـاء في ـيــاه عن الـعــمل وانـقــطـاع ا ا
قضاء الدجيل أثر انخفاض مناسيب
مياه نهر دجلة في ناحية اإلسحاقي.
ـوارد بـاحملـفـاظـة بـسام وقـال مـدير ا
عــبــد الــواحـــد في تــصــريح امس إن
ــيــاه وقــلــة (انــخــفــاض مــنــاســيب ا
ــشـاريع أضــر بـا ــائــيـة  اإليـرادات ا
االروائـيــة وخـطــة الـوزارة لــتـطــبـيق

ـــراشــنـــة) واضــاف انه ( نـــظــام ا
ــاء في احملــافـظـة مـخــاطـبــة دوائـر ا
ـيـاه بـعــدم نـصب وإنــشـاء اســاالت ا
عـلـى الـقـنــوات الـثـانــويـة والـفــرعـيـة
مـشددا ـراشـنـة) لـشـمـولهـا بـجـدول ا
عـــلـى (أهـــمـــيــة نـــصـب مـــجـــمـــعــات
االساالت على اجلداول الرئيسة التي
ال تخضع لـلمـراشنة) مـؤكدا (حرص
الوزارة على تـوفير حـصص محطات

االسالة على اجلداول الرئيسة). 
ايــــقــــاف وعـــــزت وزارة الــــصــــحـــــة 
ضادة لفايروس استيراد اللقاحات ا
ـواطـن كـورونـا الى ضـعف اقـبـال ا
على مـراكز التـطعـيم .وقال مـدير عام
الـصـحـة الـعــامـة ريـاض احلـلـفي في
تــصـــريح امس إنه (فـي بــدايــة أزمــة
كورونا وتصنـيع اللقاح كانت الدول
تــتــسـابق لــلــحــصـول عــلى الــلــقـاح

والـدول الـكــبـرى والـغـنــيـة اسـتـولت
عـــلى مـــعــظم الـــكــمـــيــات فـي بــدايــة
االنـــتـــاج) واشـــار الى ان (الـــعـــراق
ا تكفي لتلقيح طلب حينها كميات 
ـئـة  من اجملـتمع لـلـوصول إلى 70با
وبدأنا بـاستيراد ناعة اجملـتمعـية  ا
الــكــمــيــات وكــان اإلقــبـال جــيــدا في
بـدايـة احلــمالت) مـؤكـدا ان (ضـعف
ـــواطـــنـــ عـــلى حـــمالت اإلقـــبـــال ا
وراء  إيــقــاف اســتــيـراد الــتــطــعــيم 
الـكمـيـات األخـرى وأصبـح التـجـهـيز
حــسب إمـــكــانــيــة الــصــرف). ونــفت
وقاة دائرة صـحة محـافظـة البـصرة 
اكــثـــر من ثالثـــ شــخــصـــا بــســبب
ـعوي واالسـهال الـناجت عن غص ا ا
ـــــلــــوث. وقــــال بــــيــــان امس ــــاء ا ا
(انــتـــشــرت عــلى وســـائل الــتــواصل
تـفـيد االجـتـمـاعي مـعـلـومـات كـاذبـة 
بوفاة اكثر من ثالث شخصا بسبب
ـعوي واالسـهال الـناجت عن غص ا ا
حـــيث تـــنـــفي ـــلـــوث  ـــالح ا ـــاء ا ا
الــدائـــرة تــســجــيـل ايــة حــالــة وفــاة
ـياه) واهـاب الـبـيان بـسبب تـلـوث ا
ـعــلـومـات ــواطـنــ (احلـذر مـن ا بـا
ظللة الـتي حتاول زعزعة االمن في ا
ـــصــادر والـــرجـــوع الى ا الـــبـــصــرة
وهـو اعالم الـرئــيـسـة لــلـمـعـلــومـات 
كـمــا نـدعـو دائـرة صــحـة احملـافــظـة 
الـقـوات االمـنـيــة الى مالحـقـة كل من
يحاول بث الرعب في نفوس االهالي
ــديـنــة وانــحـاء اآلمــنـ فـي مـركــز ا
احملـافـظـة من خالل نـشـر الـشـائـعات

الكاذبة ). 
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صرف األهلي العراقي التابع جملموعة كابيتال بنك عن البدء بتقد خدماته أعلن ا
تعلقة الية في الـسوق السعودي وذلك بعد استكـماله كافة اإلجراءات ا صرفية وا ا
صرفية في السوق بتراخيص بافتتاح فرعه األول في الرياض وبدء مزاولة أعماله ا
السـعودي حيث تـأتي هذه اخلـطوة في إطـار االستـراتيـجيـة التوسـعيـة للـمجـموعة
ـمــلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة واإلمـارات الـتـي تـعـمل حـالـيـاً في األردن والـعـراق وا

تحدة. العربية ا
صرف األهلي الـعراقي الذي حصل عـلى موافقة مجـلس الوزراء السعودي ويـهدف ا
ملكة العـربية السعودية إلى ركـزي السعودي والعراقي بفـتح فرع له في ا والبنك ا
مـلـكة الـعـربيـة الـسعـودية فـي ظل النـمو تـشجـيع وتـسهـيل الـتجـارة بـ العـراق وا
تـزايد للـصادرات بـ البـلدين حـيث سيـتيح وجـود هذا الـفرع الـفرصـة للـمصرف ا
ـتـواجدين في األردن ـقدمـة لـعمـالئه من قطـاع الـشـركات ا لـتوسـيع نـطاق اخلـدمـة ا
والـعـراق واإلمـارات والسـعـوديـة عـن طريـق تـقـد اخلـدمات الـتـجـاريـة لـهم بـشـكل

مباشر.
كما تـهدف هذه اخلـطوة إلى مسـاعدة الشـركات العـراقية في إيـجاد فرص لـلعمل مع
ـمـلـكـة العـربـيـة السـعـوديـة من خالل تـقد نـظـيـراتهـا من الـشـركـات داخل وخارج ا

التمويالت والتسهيالت التي تلبي احتياجاتها وتطلعاتها.
وأعـرب رئيـس مجـلس إدارة مـجمـوعة كـابـيتـال بـنك باسم خـلـيل السـالم عن فـخره
صرف األهـلي العراقي أعـماله في السـوق السعـودي الذي يعد باشـرة ا واعـتزازه 
ـتلك فـرصـاً واعـدة عـلى الـصـعـيدين الـيوم ضـمن أقـوى االقـتـصـادات في الـعـالم و
مـلكة الـعربـية السـعودية صـرف في ا االستـثمـاري واالقتصـادي مبيـناً أن تـواجد ا
يـأتي ترجـمة الستـراتيجـية التـوسع التي تـنفذهـا اجملمـوعة وتسـعى من خاللها إلى

صرفية العربية واإلقليمية. ترسيخ مكانتها وتعزيز تنافسيتها في األسواق ا
ن أبـو دهـيم مبـاشرة ـفـوض للـمصـرف االهـلي العـراقي أ ـدير ا  من جـانبه أكـد ا
ـبادالت ـملـكة الـعـربيـة الـسعـوديـة سيـسـهم في زيادة حـجم ا ـصرف ألعـمـاله في ا ا
ـصرفـية مع الـتجـاريـة ب الـعراق والـسـعوديـة من خالل بنـاء شـبكـة من العالقـات ا
ملكة ؤسـسات والشركات العاملـة في القطاعات االقتصاديـة اخملتلفة في ا كبريات ا
زيـد من الـتـقـــــــدم والـنـمـو باالســــــتـناد إلى السـعـوديـة التي يـتـوقع لـها حتـقـيق ا

رؤيتها ٢٠٣٠.
بـدوره قـال الـرئــيس الـتـنـفــيـذي لـلـمـصــرف األهـلي الـعـراقي/ فــرع الـسـعـوديـة زيـد
ه كــافــة اخلـدمــات الــبـنــكــيـة ـصــرف األهــلي الــعـراقـي وعـبــر تــقـد أبـونــيــان إن ا

سـتغـلة في تـنوعـة سيـتمـكن من تغـطيـة القـطاعـات غيـر ا ـصـرفيـة ا والـتسـهيالت ا
سوق التـجارة السعودي كـما ستتاح الـفرصة للمـصرف لزيادة حصـته السوقية من
إجــمـالي الـتـعـامالت الـتـجـاريـة بـ الـسـعـوديـة والـعـراق من خالل تـقـد اخلـدمـات

لعمالء الشركات االستراتيجي وتسهيل تعامالتهم التجارية.
صرفية في صـرف األهلي العراقي قد باشر بتـقد خدماته ا وأضاف أبونيان بأن ا
بـاشـرة بفـتح حـسـابات مـصـرفيـة لـعدد من الـشـركات الـسـوق السـعـودي حـيث  ا
الـسـعـوديـة األمـر الـذي يـتـيح لـهم االسـتـفـادة من مـجـمـوعـة مـتـكـامـلة مـن اخلـدمات
ـصرفيـة التي يقدمـها األهلي العـراقي لعمالئه من قـطاع الشركـات ومنها اسـتقبال ا

ستندية من العراق وبشكل سلس وسريع.  احلواالت واالعتمادات ا
ـركزي العراقي بذولة من قـبل محافـظي البنك ا وثمـن أبو دهيم وأبونـيان اجلهـود ا
صرف بـاشرة ا والسعـودي وفريقي الـعمل في البـنك لـتقد الـتسهـيالت الالزمة 
مـلـكة الـعربـيـة السـعوديـة مقـدمـ شكـرهمـا الى فرق األهلي الـعـراقي ألعمـاله في ا
تعلقة بتواجد العـمل في السعودية والعراق التي عملت بجد إلتمـام كافة األنشطة ا

ملكة العربية السعودية. صرف في ا ا
ـمـلـكة صـرف في ا ومن أبرز اخلـدمـات واحلـلـول الـتمـويـلـيـة التي سـوف يـقـدمـهـا ا
العـربيـة الـسعـودية هي; خـدمـات احلواالت لـداخل وخارج الـسـعوديـة واالعتـمادات
بـاشرة  الـصادرة والـواردة وإصـدار خطـابات الـضمـان والكـفـاالت والتـسهـيالت ا
وحسابات الودائع الـثابتة للشـركات إضافة إلى تقـد خدمات استشـارية للشركات

السعودية الراغبة في تأسيس أعمال جتارية في العراق.
ـصرف األهـلي العـراقي وكابـيتـال بنك وقـعا اتـفاقـية سـقوف جتـدر اإلشارة إلى أن ا
ائـتمـانـيـة مع بـنك التـصـديـر واالسـتيـراد الـسـعودي Saudi Exim Bank بـهدف دعم
نتجات السعودية في األردن والعراق إضافة إلى دعم صادرات مستوردي السلع وا

ستوردة. الشركات السعودية من خالل تمويل الشركات ا
ـصـرف األهــلي الـعـراقـي عـدة اتـفـاقــيـات لـتـمــويل الـتـجــارة بـ الـعـراق كـمــا وقع ا
SFD وقـعة مع الـصندوق الـسعودي لـلتنـمية والسـعودية أهـمهـا اتفاقـية التـمويل ا
صرف سـقوفا ائـتمـانية لـيتم منح تـسهيالت من والتي مـنح الصـندوق من خاللهـا ا
خاللهـا للمستثمرين العراقي الراغـب في استيراد منتجات وخدمات من الشركات

السعودية وقد  استغاللها بالكامل.
 

 -انتهى-

دور مـهم وكـبـير يـقـوم به جـهـاز االدعـاء الـعام في اقـلـيم كـوردسـتـان الـعراق
واطن ـواضيـع التـي تهـم ا الـقـريب من الـنـاس واحلـاضـر في اهم وابـسط ا
نـصوص علـيها الـقانون في احملاكم والـعامل بكل جـد واجتهاد في مـهامه ا
ا يـجري في والـهيـئات والـلجـان القـضـائيـة والتـحقـيـقيـة الى جانب مـتـابعـته 
ان في قصـد للـمواطن واحلكـومة والـبر ـلجـأ وا اجملـتمع حتى صـار وبحق ا
واضيع التي يتم عرضها عليه او يتدخل دراسـة ومتابعة وتدقيق القضايا وا

فيها حسب احكام القانون.  
ـتابعة ـثل الدعم الذي تقـدمه حكومـة اقليم كوردسـتان ودائرة الـتنسيق وا و
في مـجـلس الـوزراء ووزارة العـدل ورئـاسـة االدعـاء الـعام اجلـديـدة الـنـموذج
ُـشرف لالدعاء العام باعتـباره جهازاً قضائيـاً رقابياً مستـقالً مهمته حماية ا
شروعية وحسن اجملـتمع واالسرة والطفولة والنظام الـعام واآلداب ومراقبة ا

  . تطبيق القوان
تابعة من وتـمثل القرارات االخيرة التي صدرت في االقليم نـتيجة التعاون وا
ــســتـمــرة لــرئـيس واعــضــاء االدعـاء الــعـام قــبل االدعــاء الــعـام والــزيـارات ا
ـؤتمـرات والنـدوات التي تـعقـد داخل وخارج وحـضورهم في االجـتمـاعات وا
ـواقع اإلبـاحيـة ومـواقع بيع االقـليـم والتي جنـحت في اصـدار قرار بـحـظر ا
ـتـفـجـرات ومـواقع الـقـمـار بجـمـيع أنـواعـهـا اإللـكـتـرونـية وشـراء األسـلحـة وا
شروبات ومـواقع العمالت اإللكترونيـة ومواقع التشجيع والتـرويج للدخان وا
واقع التي تؤدي الى واد اخملدرة. وكذلك حظر ا الـكحولية  وكل ما يرتبط با
تـخـريب األمن اجملـتـمــعي والـتـعـايش وتـنــشـر الـكـراهـيـة والــتـفـرقـة والـعـنف
واقع والتطبيقات والصفحات التي تسيء إلى (الـديني والقومي) وحظر كل ا
األديـان واألنبياء والـكتب السـماوية والـطوائف والتي تـخرب السـلم اجملتمعي

والتعايش وتشجع العنف األسري.  
وألـزمت وزارة النقل واالتصـاالت في حكومة االقـليم جميع شـركات اإلنترنت
ـواقع وتـنـفـيـذ الـقرار اسـتـحداث "حـزمـة عـائـلـيـة" حتـظر الـوصـول إلى تـلك ا
خالل فـترة شهـر واحد من إصداره وبـيع  احلزمة الـتي ستسـتحدث بـسعر
مـنـاسب أو بـنفـس سعـر احلـزم احلـالـيـة وتـكون سـرعـتـهـا أكـبـر من الـسرع

احلالية لإلنترنت.  
اهـمية هـذا القرار يـأتي ضمن مـحاولة احلـكومة احلـفاظ عـلى سالمة العـائلة
ومساعدتهم على تربية اطفالهم بشكل سليم وهو ما يتوافق مع الطلب الذي
ان كـوردسـتان لالدعـاء العـام بشـأن تطـبيق “تـيك قـدمه عدد من أعـضاء بـر
توك.”وتـقييده الن هـذا التطبـيق ليس له اي حدود للـنشر ويشـكل خطرا على

اجملتمع حلظره او وضع قيود عليه.  
وقد سبق لهيئة االعالم واالتصاالت العراقية ان اعلنت في2021/12/7 عن
نـيتهـا حجب تطـبيق التـواصل االجتماعي “تـيك توك ”في الـعراق للـتداعيات
الـضارة لـلمـجـتمع ومـا ينـشـر فيه ونـية حـجب تـطبـيق (تـيك توك) في الـعراق

قبلة  لعدم مراعاته للذوق العام.   خالل الفترة ا
مـعـانـاة األسـر الـعـراقـيـة من ســوء اسـتـخـدام وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي
وخـاصة تطبيق “تيك توك ”وكـون النسبة األعلى من احملتوى الذي ينشر فيه
خـادش للـحيـاء ويتضـمن مـقاطع جـنسيـة وحسـاسة كـانت السـبب الرئـيسي

لـزيـادة حاالت الـطالق واجلرائـم والعـنف واخملدرات في
اجملـتمـع العـراقي والدافع لالدعـاء الـعام في االقـليم
ـان ومـنظـمات لـلعـمل والـتنـسـيق مع احلـكومـة والـبر
ــــــــدني لـــــــكـل مـــــــا فـــــــيـه اخلـــــــيـــــــر اجملـــــــتــــــــمع ا

واالستقرارللجميع.  
{ قاض ومدعي عام 

-1-
في ظّل احلكم االسـتـبـدادي يُصـدر احلـاكم بأمـره مـا يشـاء من الـقرارات
بـادرة الى الـتـنـفيـذ دون إبـطـاء واالّ فان واالحكـام ومـا عـلى اجلـميـع االّ ا

عقوبتهم االعدام .
وقد رأيـنا ذلـك جلـيّا بـأم أعـينـنـا يوم تـربع على دسـت السـلطـة الـدكتـاتور
ـقرب اليه من قبور الـذي لم يسلم من دمويـته وقسوته أقرب ا العفلـقي ا

أصدقائه ورفاقه..!!
قابر اجلماعية التي لم تُـكتشف كاملةً حتى االن االّ بعضُ الشواهد وما ا
على عـمق نـزعـته االجـراميـة وتـلـذذه بسـفك الـدمـاء وازهاق االرواح واالّ

فما ذنب الصِبية الصِغار يدفنون وهم أحياء دون رحمة وبال هوادة ?
-2-

واالنظـمة الـتي كانت تـسود الـعالـم في القـرون الوسـطى كانت في غـالبـها
انظمة استبـدادية تعسفيـة ال تقيم وزنا لالنسان وال تـعترف له بحقوق أو

حريات ..!!
ومِنْ هؤالء (لويس احلادي عشر) ملك فرنسا .

وكان هذا مولعاً بأمرآة يُحبها حبا شديدا .
وتها وحدّد لذلك أجال ? وقد تنبأ أحد العرّاف 

رأة التي كان يحبها وبالفعل صدقتْ نبوءتُه وأغمض احلِمامُ جـفنّيْ تلك ا
لك حَدّ العشق . ا

وتها انتقاماً منه  لك أنْ يُنهيَ حياةَ العرّاف الذي تنبأ  فقرر ا
وت  وقرر أنْ يُلقيَه مِنْ أعلى القَصْر ليتدحرج الى االرض و

فاستدعاه الى قصره وسأله :
اذا كنتَ تدّعى العلم بالغيب فقل لي متى ستموت ?

لك فأجابه قائال : ضمر له مِنْ قِبَلِ ا وحينها أدرك (العرّاف) الشر ا
لك سأموت قبل موتكم بثالثة أيام " " انني يا جاللة ا

ـلك على نفـسه وحاول جاهـداً إبعاد مـا تنبـأ به العرّاف عنه وهنا خاف ا
فأبقاه حيّا دون أنْ تمسه يد القتل .

لك بتصفيته  وبهذه احليلة أجنى العرّاف نفسه من قرار ا
أقول :

ـكن الصحـابهـا أنْ يدافـعوا بـها الفـطنـة والذكـاء من أهم األسلـحـة التي 
عن انفسهم وان يبعدوا عنها اخملاطر 

وقد نُقل لي :
ـرحوم الـشـيخ شاكـر الـقرشي ان مديـر امن الـنجف اسـتـدعى اخلطـيب ا
وفي الفتـرة التي اتخذ فـيها الـطاغوت قـراره الظالم بـالتخـلص من خطباء

نبر احلسيني بشتى الوسائل . ا
وكانت اخلطة أنْ يُـستدعى اخلـطيبُ احلسـيني ويوضع له " الـثاليوم " في
) لـتـبدأ بـعـد خروجه من دائـرة االمـر بسـاعـات أو أيام (الشـاي) أو (الـل
مظاهر التـسمم وتتفاقم احلـالة حتى تُودي بـحياته بعد أنْ يـتساقط شعره

رارة : ويذوق اشد ألوان ا
َ قال قصود من استدعائه القضاء عليه فَح وأحس القرشيّ بفطنته ان ا

له مدير االمن :
ما تشرب ?

حار أم بارد 
قال له :

انّي صائم ..!!
فقال له مدير األمن :

اذن جِئْنِي بعد االفطار .
وهنا قال له القرشي :

نبرية فاني نبر ومـجالسي ا انْ كنتَ تريد احلديث عن ا
قـد تـركت اخلـطـابـة فــلم يـجـبه مـديـر األمن وأجنـاه

الله من كيده .
ومــا الـــعــقـل الــذي أنـــعم به الـــله ســبـــحــانـه عــلى
كن االنسـان مِنْ بـيْن سائـر مـخلـوقـاته االّ نعـمـة 

توظيفها ألنبل األدوار ودفع أعظم األخطار .
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دير راجع ا ناقصة اعاله عـلى ان يكون ا كاتب لالشتـراك في ا ١- يسـر شركة مصافي اجلـنوب / شركة عامة بـدعوة اصحاب الشـركات وا
ناقصة. فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب العدل او مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي يتضمن رقم ا ا

شتريـات ودفع قيمة البيع  للـوثائق القياسية لـلمناقصة البـالغة (١٥٠٫٠٠٠ دينار) مائة ٢- تقـد طلب حتريري معنون الى قـسم العقود وا
قـاول النافذة وشهـادة تأسيس الشركة عـلى ان ال يقل رأسمال الشركة عن وخمسـون الف دينار عراقي فقط مع صورة من هـوية تصنيف ا

(٢) اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٢٨٧٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط مائتان وسبعة وثمانون مليون دينار عراقي.

Èb  bL²F  ·dB? ـطلوبة (٥٫٧٤٠٫٠٠٠ دينار) فـقط خمسة مليـون وسبعمائة واربـعون الف دينار عراقي صادرة من  ٤- التأمـينات االولية ا
uM'« w« ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري. UB  W dý

وقع االلكتروني للشركة ( www.src.gov.iq)  ولالستفسار عن اية قدمي العطاء الراغب في احلصول على معلومات اضافية زيارة ا  -٥
. (contracts@src.gov.iq) كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي معلومات 

٦- يتم تسلـيم العطاءات في مـقر شركة مصـافي اجلنوب - شركـة عامة / غرفـة جلنة فتح الـعطاءات احمللـية واخر موعـد الستالم العطاءات
ـصادف ٢٠٢٢/١٠/٩  وفي حـالة مـصادفـة يوم الـغلق عـطـلة رسـميـة يسـتمـر االعالن الى ما بـعد الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهـرا ليـوم الغـلق ا

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا العطلة ويعتبر اليوم الذي يلي العطلة اخر يوم لغلق ا
نـاقصة الـساعـة العـاشرة صـباحـا يوم ٢٠٢٢/١٠/٢ في مـقر الـشركة ـشاركـ في ا ـؤتمـر لالجابـة على اسـتفـسارات ا ٧- سيـكون انـعقاد ا

الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .
ناقصة. ناقص وتوقيع محضر مشترك بذلك قبل موعد غلق ا وقعي من قبل ا ٨- اجراء الكشف ا

سعرة (ضمن القسم الرابع حصرا) طلوبة وجداول الكميات ا واصفات الفنية ا ٩- يتم تقد اجلزء الرابع من الوثيقة القياسية بعد ملئ ا
طلوبة عـلى ان تكون موقعة ومخـتومة على جميع اوراقها واصفات ا وحسب ما مـوضح في الوثيقة وتقد اجلـزء السادس للتأكيد عـلى ا
ناقصة مع فوض ورقم واسم ا ديـر ا ومغلـفة في ظرف واحد مغلق ومخـتوم مثبت عليه العـنوان القانوني الكامل لـلشركة مع رقم موبايل ا

طلوبة والتأمينات االولية. ستمسكات ا تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
ـا تتطلـبه الوثيـقة القيـاسية بكـافة اجزائهـا المالء اجلزء الرابع مـنها فسـيتم استبـعاد عطاءه  ١٠- في حال عدم الـتزام مقـدمي العطاءات 

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
قاول النافذة : شهادة تأسيس الشركة احملضر االول للتأسيس قرار التأسيس وهوية تصنيف ا طلوبة عند التقد ستمسكات ا  ١١- ا
فوض دير ا الهـوية الضريبية واستـخدام الرقم الضريبي تأيـيد سكن مصدق خاص بعـنوان الشركة تأييد حـجب البطاقة التمـوينية عن ا
ناقصات مـعنون الى شركة مصافي اجلنوب براءة ذمة من انعة من الهيأة العـامة للضرائب لالشتراك في ا كتب كـتاب عدم  للشركة او ا

دائرة الضمان االجتماعي.
صرف والفرع صرفي للشركة (IBAN) واسم ا  ١٢ - يلتزم مقدمي العطاءات من القطاع (العام واخلاص) تزويد شركتنا برقم احلساب ا

الي اليه. الذي  فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل ا
طلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٣- يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا
طلوبة في اجلزء الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء.  ١٤- يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي.  ١٥- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غلق ا
ثليهم الراغبـ باحلضور الى مقر شركة مصـافي اجلنوب - شركة عامة / غرفة  ١٦- سيتم فتح الـعطاءات بحضور مقدمي العـطاءات او 

جلنة فتح العطاءات احمللية في نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
 ١٧- ضـرورة تقـد الشـركـات شهـادة خـاصة بـاجتـيـاز العـامـل لـديهم دورات الـ HSE (الـسالمـة والـصحـة والبـيـئة) او ادخـالـهم بدورات
السالمـة والـتي تقـام في مـقر شـركـتنـا مـقـابل كلـفـة (٥٠٫٠٠٠ خمـسـون الف دينـار عـراقي للـشـخص الـواحد) وتـزويـدهم ببـاج تـعريـفي بـعد

اجتيازهم الدورة وقبل الشروع بتنفيذ االعمال داخل الشركة.
 ١٨- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ـبلـغ (١٠٫٠٠٠) عشـرة االف دينـار ورسم طابع نـاقصـة اجور اخـر اعالن بـاالضافـة الى تسـديـد رسم عدلي   ١٩- يـتـحمل من تـرسو عـلـيه ا
بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد ورسم هندسي بنسبة (٠٫٠٠٠٥) من قيمة العقد قبل توقيع العقد

 ٢٠- سيـتم تنفيـذ العطاء من خـالل اجراءات العطـاءات التنافـسية الوطـنية الـتي حددتها تـعليمـات تنفـيذ العقـود احلكومــيـة رقم (٢) لسنة
. ٢٠١٤

ـناقـصة في اي مـرحلـة من مـراحلـها قـبل صدور كـتاب االحـالـة بنـاء على اسـباب مـبررة دون تـعويض  ٢١- جلهـة التـعاقـد احلق في الـغاء ا
مقدمي العطاء.
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يـســر الـشـركـة الــعـامـة لالنـظــمـة االلـكــتـرونـيـة احــدى تـشـكـيالت وزارة
عادن ان تـعلن عن الفرصة االستثمارية لبناء مجمع سكني الصناعة وا
رقمة ( 12/181 سفينة)/االعظمية وفقا نتسبي شركتها على القطعة ا
رقم 13 لسنة 2006 وبطـريقة الـتقسيط من رواتب لـقانون االستـثمار ا
وظف وتدعو الشـركات العراقية / تصنيف أول والعربية واالجنبية ا
ـاثــلـة فـي هـذا اجملـال ذات االخـتــصـاص والــتي لـهــا خـبــرة واعـمــال 
ــكن االطالع عـــلى الــشــروط لـــلــمــشــاركـــة في هــذه الـــفــرصــة والــتـي 
ـشـروع وفـقـاً لـشروط ـطـلـوبـة واخملطـطـات اخلـاصـة بـا ـواصـفـات ا وا
دنية الصادرة يكانيـكية والكهربائـية وا مـقاوالت االعمال الهندسـية وا
ـراجـعـة مــقـر الـشـركـة الــكـائن في (بـغـداد- حي من وزارة الـتـخــطـيط 
الـــوحـــدة - مـــحـــلـــة 906 زقـــاق 47 مـــبـــنى 30 مـــجـــاور (اجلـــامـــعـــة
الــتـكـنــولـوجـيــة) / الـقـسم الــتـجـاري لــلـحـصــول عـلى وثـائـق الـفـرصـة
االستـثـماريـة لـقاء مـبـلغ قدره  500000 ديـنـار عراقي (فـقط خـمسـمـائة
ألف دينار عـراقي) غير قابل للـرد وان اخر موعد السـتالم العطاءات هو

صادف االحد 2022/9/11. الساعة 12:00 ظهراً من يوم ا
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ـعادن عـن دعوتـها لـكـافة اجلـهات ١- يسـر الـشركـة العـامـة للـصـناعـات البـتـروكيـمـياويـة احدى شـركـات وزارة الصـنـاعة وا
راجع درجة ادناه على ان يكون ا ناقـصة ا سجلة رسمـيا داخل العراق لالشتراك في ا كاتب ا تخصصة من الشركـات وا ا

فوض او وكيل له بوكالة رسمية صادرة ومصدقة من كاتب عدل. دير ا ا
ـشتريات احملـلية ودفع قـيمة البـيع الوثائق الـقياسيـة للمـناقصات ٢- تـقد طلب حتـريري معنـون الى القسم الـتجاري / ا

درجة ادناه والبالغة (٢٥٠ الف) دينار غير قابلة للرد. ا
قدمي العطاء الراغب في احلصول على معلومات اضافية زيارة موقع شركتنا على االنترنت  -٣

www.industry.gov.iq  او موقع الوزارة www.Pchem.gov.iq   
٤- يـتم تسلـيم العـطاءات في مـقر الـشركـة العـامة للـصنـاعات الـبتـروكيـمياويـة / غرفـة جلنـة استالم وفـتح العـطاءات واخر
ؤتمر لالجابة على صادف ٢٠٢٢/٩/١٥ وسيكون انعـقاد ا موعد الستالم العطـاءات الساعة الثانيـة عشر ظهر ليوم الغـلق ا

ناقصات الساعة العاشرة صباحا ليوم ٢٠٢٢/٩/٨ في مقر الشركة / البصرة/ خور الزبير. شارك في ا استفسارات ا
ـسعـرة وحسب مـا موضح في ـطلـوبة وجـداول ا واصـفات ا ٥- يـتم تقـد الـقسم الـرابع من الوثـيـقة الـقيـاسيـة بعـد مـلئ ا
الوثـيقـة على ان تـكون مـوقعـة ومـختـومة عـلى جمـيع اوراقهـا ومغـلفـة في ظـرف واحد مـغلق ومـختـوم مثـبت علـيه العـنوان
ـنـاقصـة مع تـزويدنـا بـقرص (CD) لـلوثـيـقة كـامـلة ـفوض ورقم واسم ا ديـر ا الـقانـوني الـكامل لـلـشركـة مع رقم مـوبـايل ا

طلوبة. ستمسكات ا اضافة لظرف ثاني يتضمن ا
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ا تتطلبه الـوثيقة القياسيـة بكافة اقسامها المالء القـسم الرابع منها فانه سيتم ٨-  في حال عدم التزام مقدمي الـعطاءات 
. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد استبعاد عطاءه 

ـثـلـيـهم الـراغـبـ باحلـضـور الى مـقـر الـشـركـة الـعـامة ٩- يـتم فـتح الـعـطاءات الـتـجـاريـة بـحـضـور مـقـدمي العـطـاءات او 
للصناعات البتروكيمياوية / غرفة جلنة استالم وفتح العطاءات وان ال تقل مدة نفاذية العروض عن ثالثة اشهر.

ـناقـصة عـلى العـطاءات وعلى ان ـفوض ورقم واسم ا ـدير ا ١٠- يثـبت العـنوان الـقانـوني الكـامل للـشركة مـع رقم موبايل ا
تكون مغلفة ومختومة.

ناقصات اجور النشر واالعالن الخر اعالن. ١١- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه ا

وقع شركتنا. مالحظة/ القسم الرابع من الوثيقة القياسية بصيغة ( Word) موجود على الصفحة االخبارية 

ناقصة ادة والكميةرقم ا موعد الغلقالكلفة التخمينيةا

٢٠٢٢/٩/١٥

التأمينات االولية

٣ مليون دينار
عراقي

١٣٧٫٦٠٠٫٠٠٠
دينار عراقي

٢٠٢٢/١NI-CD بطاريات قاعدية مزدوجة
 SAFT (SBH 118-2) نوع
 V 102 عدد (١٧٢) بطارية
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ؤثر يأتي الحـقا و بغداد ال نتيجـة بال سبب السبب أوال والـنتيجـة او ا
تعـيش االن نتـائج مطـورة عن نتـائج سابـقة من احـتقان دُمّـل أسباب من
الـصـراع عـلى الـقــرار قـرار يـخص كل الـعــراقـيـ وإن تـرددت اسـمـاء

. كيانات بذاتها في معسكري مواقف متباين
قـراطي الكردستـاني السيد مـسعود البارزاني الزال رئيس احلزب الد
يكرر دعوتـه للتهـدئة و احلوار و عـدم استبـاق أي تهدئـة بأدانة طرف او
بـادرات النقـية التي تـهدف لتـفادي منـزلق خطر شخص حتى ال تـولد ا
ثلـة بالسيد ميتة او ضـعيفة كذلك فـأن جهود رئاسـة اقليم كردسـتان 
نـيـچـيـرڤان الـبـارزانـي في تـرجـمـة توجـيـهـات الـبـارزاني لم و لـن تـدخر
واقف الـتي يتـبادلهـا األشقاء جهدا يـضمن النـجاح في خـفض حرارة ا
والتي تنطلق احيـانا من عناصر تلـصق نفسها بسـلطات القرار احلزبي
لطرف من األطـراف فتوشك ان تـزيد النـار او تبقهـا متقـدة و من يطالع
ـعطيات تـنبيء ان ثمة التصريـحات في وسائل النـشر سيـنتبه من فوره 
من يـدفع لـلـمـواجهـة عـبـر كـيل الـتـهم و االسـتـفـزاز بـالـقـدرة علـى الردع

بكرة. تبادل ب خصماء انتخابات 2021 ا ا
قراطي النريد اال ان يـفهم اجلميع نحن في كردستـان و في حزبنا الـد
ان العـراق مُـتـعَب جـدا من فـكر و نـهج جـربـنـاه و جـربته اجـيـال سـابـقة
ـأسٍ كانت كـفـيلـة بتـحول عـارك داخـليـة و خارجـيـة افضت  احتـرقت 
ــوجب تــاريخ كــثــيــرين إسـالمــيــ و لــيــبــرالــيــ إلـى مــعــارضــ و 
معارضتهم و بـجهود خارجيـة عسكريـة زال نظام وجرى التـحرك لنظام
ـقت العـقلـية الـتي صنـعت عمـليات آخر هـو احلالي نظـام يفـترض انه 
األنـفــال و الـتــسـفــيـر والــتـهـجــيـر و الــغـاز اخلــانق و احملـاكـم اخلـاصـة
واالغتـيـاالت و الـغزو و إفـنـاء ابـناء الـوطن و غـرس ثـمار حـصـدهـا جيل
ي كامل ب الفقر و اجلهل و احتماالت خسارة ضخمة من التأييد األ

و الدولي للنظام السياسي القائم.
…—œU *« ÕU$

ـبـادرة الوطـنـية الـكـردستـانـية و حـتى في خالل الـعـمل على حتى قـبل ا
انبـثاقـها فهـناك مـن االمور والتـوقعـات التي اليـصح ان تغـيب عن بـالنا
ـبادرة) و ان نبعد كـابوس مواجهة- إن وقعت ال حتى نعتقد بـنجاحها(ا
عادلة سيجعلها اصعب من كل التوقعات. سمح الله- فأن انقالبا في ا
ـواجـهة مـثل من تـلك االمـور و الـتـوقـعـات: الـتعـويـل علـى دفع األطـراف 
مـواجـهـة إيـران و الـعـراق في الـثـمـانـيـنـات او احلـرب الـلـبـنـانـيـة إلنـهـاك

شاريع تصفوية منعدم القرار. القوى ثم تقد عراق آخر مثقل 
ايضا سيصار إلى الضغط على اجلانب الرسمي للوقوف على مناشيء
و امتدادات و تمـويل و عقائد األطـراف التي قد يبـدو انها لوحت او هي
ـا يـتوهم ـواجـهـة ور مـستـعـدة لـتـلـعب دورا رئـيـسـا في الـتصـعـيـد او ا
بعض الراغـب بذلك إمكـانية الـفوز انفـرادا او بالشـراكة مع طرف اخر
ان اجملـتـمـع الـدولي هـو بــنـفس عــقـلـيــته الـتي ادار بــهـا أزمـات دول في
السابق وان احلـرب هي افضل السـبل إلدامة السـلطة وهـذا التصرف
ان وقع فهو يـعكس عـقليـة غيـر مدركة لـلمـخاطر و غـير مـلمة بـالسـياسة

ية. العا
ـغـامرة حتـرق العـقـد االجتـماعي او اننـا في كردسـتـان غيـر مـستـعدين 
شـروع حذرنـا منه ـكتـسبـات امتـنا و لن نـقبل أبـداً االنخـراط  تمس 
وأصر علـيه من اصر فـجعل الـهويـات الفـرعية اصـليـة و أصيـلة و ألغى

واطنة. مشروع ا
األمن و التـعـليم و الـكـفايـة ال الـكفـاف حقـوق و لـيست مِـنـحاََ لـلـعراقـي

ومنهم شعب كردستان.
الزالـنـا نــد الـتـصـور بــوجـود حـكـمــاء سـيـعـمــلـون عـلى تــفـادي مـنـطق
واجـهـة الذي نـشـاهده االن والزلـنـا ند الـعـمل لنـكـون عنـصـر تقـوية ا
للـعـراق مهـمـا بذل طـابـور التـخـوين جهـدا حلـرق األرض كمـا و ال زلـنا

ستقبل. ند العدة للدفاع عن حاضرنا و ا

قراطي الكردستاني  كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
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مـهما كـنا كبـاراً ورؤساء ومسـلَّط فال
يــجــوز أبـداً تــلــوث الــنـفـس الـبــشــريـة
والـصورة اإللـهية الـتي أمامـنا في هذه
احلـياة فالـله خلق اإلنسـان حسناً (تك

.(31:1
لــنــعــود إلى مــقـالــنــا ونــقــول: إن عـمل
قـداسة الـبابا فـرنسيس هـذا في رحلته
إلى كـنـدا ليـلـتقي األنـاس األصـليـ ما
هــو إال عـمـل تـوبــة ومـا ذلك إال رصــيـد
ـان الذي يـحيـاه متـسلّـحاً بـتعـاليم اإل
ـسـيح احلي وغيـرته على مـسؤولـيته ا
ــا وعـــدم ضــيــاع اخلـــروف الــضــال إ
يــفــتش عــنه لــيــحــمــله عــلـى مـنــكــبــيه
(لـو5:15) وعــبـر ذلك يـكـشف مـا أبـشع
ؤسسات الدينية األخطاء البشرية أو ا
أو كــبـار الــزمن حــيـنــمــا يـنــظـرون إلى
كـبريائـهم وينسون الـنظر إلى الـتعاليم
الـتي آمنوا بـها وخاصة حـينمـا تُنتَهَك
حـرمــة اإلنـسـان عـبـر تـأويل لـنـصـوص
مـــقــدســـة وجــعـــلــهـــا من أجل أغــراض
دنـيـويـة ال تمتّ بـأيـة صـلة عـبـر جـوهر
ـان بل أكـثـر من ذلك عـبر األديـان واإل
جـوهـر احملـبـة واحلق في احلـيـاة وهو
تـعليم لنـا جميعـاً لندرك أن حق احلياة
ـي فــلــيس من حق أحــد أن يــحــرم عــا
شـخصـاً آخر من حـقه في احليـاة حتى

لو لم تعترف به قوان بلده. 
لـنعـلم أنّ احلقـوق غير قـابلـة للـتصرف
كي يـــعــيش جـــمــيع الــنـــاس بــكــرامــة
فـاحلـريـة واجب لـلـجـميع عـبـر مـعـيـشة
الئـقة وهذا كله يدفعـنا إلى التفكير في
عــالم قــادم من غــيـر خــوف من مــشـاكل
الـدنيـا وويالت احلياة وإلى أن نـتسلّح
ــان ونـحــمل بــشــجــاعــة احلــيــاة واإل
الـصـفح والـغـفـران طـريـقـنـا إلـى اآلخر
ــســلك الـشــجــاع لــقــداسـة وهــذا هــو ا
الـبــابـا فـرنـسـيس إنه حــيـنـمـا نُـخـطئ
بـحق اآلخرين يـجب أنْ نكون لـهم عوناً
في تــصـلــيح مـسـار حــيـاتـنــا وإعـطـاء
احلق للذين بحقّهم كتبنا كذباً وشهدنا
ـــصـــاحلـــنــا زوراً عـــلـــيـــهم ومـــا هـــو 
ـسيح ـراكزنـا. فلـنحـمل الشـجاعـة با و
الـــرب ولـــنــتـــقـــدم حــامـــلـــ الـــصــفح
والـــغــفـــران كــمــا هـــو مــســـلك الـــبــابــا

. فرنسيس نعم وآم

نـسـتذكـر قداسـة البـابـا القـديس يوحـنا
بـــولس الــثــاني نــبـيّ الــرجــاء كم وكم
دافع عـن حقوق الشـعوب طالبـاً ومانعاً
وواقـــفــاً بـــحـــزم أمــام مـــا يــحـــصل من
انـتـهاكـات وويالتـها الـعديـدة الـتي تقع
ـلـكون إال عـلى أنـاس أبـريـاء فـقـراء ال 
صـوت الدعـاء والطلب والـتشفّع من ربّ
الـسـماء لـيُبـعد عـنهـم هذه الـغيـمة فـقد
دعــا قـداسـته الـرئــيس بـوش بـعـدم شنّ
احلـرب في العراق على الشعب البريء
ولــكن آذانه لم تـســمع وعـقـلـه لم يـحـكّم
مـسـيـرة حـيـاته وجـبـروته لم يـوقف ما
كـان مــصـلـحـةً له فـكـان مـا كـان من قـتل
وتـدمــيـر وتـشـريـد ومـا وصل إلـيه حـال
الـبالد كما نراه اليوم. والـبابا بندكتس
ـقابـلة الـسـادس عشـر صـرّح يومـاً في ا
الــعــامــة قــائالً "إن الــعــراق في قــلــبي".
وكـذلك هـا هـو الـيـوم الـبـابـا فـرنـسـيس
يــقـول فـي كـلــمـاته األخــيــرة من زيـارته
لـلعـراق اجلريح "إن الـعراق سـيبقى في

قلبي" وما ذلك إال صوت احلق.
نـعم إن البـابا فـرنسـيس والشـجاع هو
ضــد كل مــا يُــشــرَّع من تـعــالــيم قــاتــلـة
وتـدمير لقِيَم احليـاة فقداسته لم يتكلم
ـان ولم يـشرح إال الـيـوم إال حقـيـقة اإل
ســمــوّ احلــيــاة وقــيــمـهــا ولـم يـعــلّم إال
ـشـتـرك ومـدّ األيـادي من أجل الــعـيش ا
ـــومــة احلــوار وحـــقــوق الــطـــفــولــة د
ـــرضى والــــشـــبـــاب وكــــبـــار الـــسـنّ وا
ـهـمّـشـ واألشـخاص األكـثـر ضـعـفاً وا
ـنـسـي كـمـا هي رسـالة والـبـعـيدين وا
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ـيـون فـالـيـوم كـثـيـر من األشـرار والـعـو
ــســيح يــريــدون أن يــشــوّهــوا ديــانــة ا
ويــصــوغـونــهـا عــلى هــواهم وأذواقـهم
ويـسيّـروا الـكنـيسـة بحـسب مصـاحلهم
ــيــة فـيــكــتــبــون مـا الــدنــيــويـة والــعــو
يـــشــاءون كـــذبــاً مـن أجل مــصـــاحلــهم
سيح ويـرذلون وينبذون ما أوصى به ا

وكنيسته.
نـعم ورغم ما يوجد من تـشويه حلقيقة
ــثــالـيــة األمــيــنـة الــبــابــا وشـجــاعــته ا
لــتـعـالـيم الــسـمـاء فـفي ذلـك يـهـاجـمـون
ـبــاشـر شــخــصه ورغم هـذا االعــتــداء ا

ــدارس الـداخــلــيـة وكــمـا اإلســاءة في ا
كانوا ضحايا ألعمال العنف.

نـعم إن هذه الـزيارة حتـمل في طيـاتها
طــلـبـاً لــلـصـفح والــغـفـران مـن الـسـكـان
ـسيح األصـليـ وهو يـنطـلق من قول ا
"أحـبوا أعـداءكم" (متى44:5) وانـطالقاً
ــســيح الـــذي هــو احلق (يــو4:6) مـن ا
مــبـيّـنــاً أن حب األعـداء رسـالــة سـامـيـة
يــحـمـلـهـا مَـن جَـسَّـدَ الـســمـاء في قـلـبه
وهـو يعـلم جيـداً أن كل الثـغرات ما هي
ـسـتـمــيت من أجل اإلنـسـان إال دفــاعُهُ ا
وكــرامــته وحــقّه في احلــيـاة واخــتــيـار
كـرامـتـه. فـتـعـالـيم الـبـابـا كـلـهـا تـتـمـيّـز
ـعـانـيـها ولـيس بـكـلـماتـهـا فـقط فـهو
ان ال يـعـالج مسـائل عـديـدة بجـرأة وإ
ـا ذلك يُـزعج الـبـعض شـبــيه لـهـمـا ور
ي وعـبـر فـئـات في هــذا اجملـتـمع الـعــو
مـختلفة دنيوية ودينية وأخرى والذين
يـريدون أنْ يُسكِـتُوا صوتاً يعـلن حقيقةَ
احلياة وكرامةَ اإلنسان والعائلة وسموّ
ـسـيـحـيـة اإلنـسـانـيـة والـتي الـرسـالـة ا
سيح يحملها ليدرك الذين أرادوا قتل ا
مـا هم إال عالمة حلقـد وكراهيـة وأنانية
ومــصـلــحـة جتـاه عــمل اخلـيــر بـيــنـمـا
اإلنـــســانــيـــة يــجب أوالً أن تـــفــتش عن
ـهــمش واألبـرص اجلــائع والـبــائس وا
ـقـعـد واألعـمى وال جتـعل ــريض وا وا
مـجاالً لـلخـطيـئة أن تـعشعـش في قلوب
احلـاقدين والـكارهـ للـحقـيقة من أجل
تـدمـيـر اإلنسـان وزوال حـقّه في احلـياة
وإفــسـاد كـرامــته الـبـشــريـة وزرع بـذور
الـــشــرّ واحلـــقــد فـي قــلـــبه لــذلـك عــلى
اإلنـسـان  –يــقـول قـداسـته  –وعـلى كل
مـؤسـسة ديـنيـة كـانت أو اجتـماعـية أن
ـا ـاضــيـة ور تــنـظــر إلى أخـطــائـهــا ا
ها من أجل نقاء احلـاضرة أيضاً لتـقد
الـرسـالة الـتي حتمـلهـا وهذا مـا يُظـهر
أن الـــكــنــيــســة لـن تــعــدل أبــداً عن أداء
رسـالتها اخلالصيـة مهما كلّـفها الثمن
وسـتـسـعى إلزالـة كل عـائق في داخـلـها
ـــنع مـن أداء هــذه الـــرســـالـــة خـــدمــةً
لإلنـسـان اآلخر مـن أجل حقـيـقة احلـياة
الـتـي يـحـيـاهـا بـ إخـوته الـبـشـر ومن

. أجل السير معاً
ــاضي الــقـريب وإذا مــا رجــعــنــا إلى ا

اخملـــتــلـف ال بل أكـــثــر من ذلـك حــيث
قـداسـته يُظـهـر لنـا كم هـو عظـيم طلب
الـصـفح والـغفـران والـعفـو لـيس فقط
قـدرة ولكن في كل زلّـة نقـترفـها عـنـد ا
بـحق اآلخـريـن فـكـانت مـسـيـرة مـزيـفة
وإرهــابــيـة مـن أجل مــصـالح أنــانــيـة
وجَـعْلِ اإلنسان الـبريء عبـداً أميناً بل
بــائـسـاً بــدل أن يـكــون عـبـداً بــريـئـاً ال
يـفـتش إال عن اخليـر والعـدل ومؤمـناً
بـأن كل إنـسـان خُـلق عـلى صـورة الـله
ومــثــاله كــمــا يــقــول ســفــر الــتــكــوين
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نعم لقد توجّه قداسة البابا فرنسيس
إلـى كـنـدا يـوم األحد 24 تـمـوز 2022
ولـغـايـة يـوم الـسبت 30 تـمـوز 2022
فـي زيـــارة حـجّ وتـــوبــــة وهي حتــــمل
شـعــار "الـسـيـر مـعـاً" لــلـقـاء الـشـعـوب
األصـــلــــيـــة. وفي لـــقـــائـه مع تالمـــيـــذ
ـدارس الـداخـلـيـة الـسـابـقـة - والتي ا
ـسـيـحـية - عُـهـد بـهـا إلى الـكـنـائـس ا
والـــذين غــالــبـــاً مــا كــان يـــتمّ أخــذهم
بــالـقـوة من مــنـازلـهم لــتـعـلّم الــثـقـافـة
ــــرافق مُـــنع الـــغــــربـــيـــة وفي هـــذه ا
الـتالميذ من التحدث بـلغتهم األمّ كما
عـاملة عـانى الطالب أيـضاً من سـوء ا
سـاعدة وغـيـاب الظـروف الصـحيـة وا
الـطـبـيـة وكـان في اسـتـقـبـال قـداسـته
رئـيس الـوزراء الكـندي "جـاس ترود"
واحلـــاكــمـــة الـــعــامـــة لـــكــنـــدا "مــاري
سـيـمـون" وقـال قـداسـته لـلـصـحـفـيـ
"إنـها رحـلة تـوبة" كمـا تطـرق قداسته
ــــعـــانـــاة واحلـــرمـــان إلـى تـــقـــاريـــر ا
ـعاملـة التمـييزيـة ومختـلف أشكال وا

نــــــعـــــيـش الـــــيــــــوم في عــــــالم مــــــليء
بـالـتحـديـات وتاريـخـنا شـاهد حـقـيقي
عــلى مـســيـرتــنـا إنْ كـانـت في الـسـراط
فة. فـقد جاء في ـستـقيم أو كـانت مزيـَّ ا
رسـالـة قـداسـة الـبـابـا فـرنـسـيس "كـلّـنا
أخـــوة" أن الــتــاريـخ يُــثــبـت أن الــعــالم

يتراجع وإنسـان 
الــيــوم أمـام مــفـتــرق طــرق حـقــيـقي ال
صـاحله وأنانـيته. فـالوقت يـبـالي إال 
والـزمن اللذان نحياهما ما هما إال زمن
اخلـوف والكـذب والنـفاق والـتشكّي من
أمـور لم تكـن في احلسـبان ولم يـذكرها
الــتـاريخ مـطـلـقـاً - وإنْ ذكــرهـا فـلـنـشـر
ـــعــلـــومــات - وهـــذه اآلالم والــويالت ا
الـعديدة التي نحملها إلى غيرنا حقيقة
ة عنـدها نسـأل أو نتساءل: زمـنية مـؤ
مـاذا بإمـكانـنا أن نـعمل? أو كـيف يجب
أن نـتــصـرف? هل كـمـا تـعـلّـمـنـا أم كـمـا

يشاء زمن اليوم?.
ــرحــلـة ــرّ  نــعم إن الــعــالـم الــيــوم 
زيد رحـلة حتمل ا ا هذه ا جـديدة ور
من االنــقــسـامــات فـأصــبـحت تــكـتّالت
الــبـشـر تـهـيـمن عــلى اآلخـرين فـكـثـرت
األوبـئـة ومنـهـا كورونـا كـما تـضـاعفت
احلـــــــروب رغـم إدراكــــــهـم أن احلــــــرب
ـتحـارب وازدادت خـسـارة للـطرفـ ا
عـبودية الـناس ألغنيـاء الزمن وهذا ما
أنـتج تـوقف الـتقـدم الـبـشري احلـقـيقي
ــواطن وجــعـل أيــضــاً بــنــاء الــوطن وا

صعباً للغاية ومسؤوليةً مخيفة.
ومـن خالل ذلك يــــأتي صــــوت قـــداســـة
الـبابـا فرنسـيس متّـخذاً مواقف شـفافة
فـي إعالن احلق والـــعــدل واحملـــبــة من
ي وتعـايش اإلنـسان أجـل السالم الـعـا

ا يـحـمل قـداستـه أزاءهم الغـفـران ور
هـذا يُـزعج مـضـاجع الكـثـيـرين والذين
يـشترون بـراءة الطفولـة من أجل حفنة
مـن أوراق خضـراء وإنْ كانـوا يبـيعون
الـقيم فمتّى اإلجنـيلي يقول:"قـلبهم قد
غـلـظ وأذانُهُ ثـقل سـمـاعـهـا وغـمـضـوا
عــيــونــهم لــئال يــبـصــروا ويــســمــعـوا
ويـفـهـمـوا ويـرجـعـوا فـأشـفيـهم" (مـتى
15:13). ولـكن لـنعـلم أن صوت احلق
سـينتـصر وستبـقى الكنيـسة حتيا في
أعـمـاق أفـئـدتـنـا وسـنـبـقى لـهـا أمـنـاء
وأوفـيـاء لرؤسـائنـا القـديسـ ومهـما
عـال صــــوت احلـــــقــــد والـــــكــــراهـــــيــــة
ــصـلـحـة سـوف لن يـبـقى إال صـوت وا
احملـــبـــة والـــعــدالـــة واخلـــيـــر صــوت
الـــغــفـــران عن اإلســـاءة والــصـــفح عن
ـسـامحـة عن الـعداوة الـرذيـلـة وطلب ا
واالعــــتـــذار عـن اخلـــطــــأ. إن ذلك هـــو
الـصـوت احلقـيـقي الذي نـنـشده دائـماً
ـــهــمش وهـــذا هــو صـــوت اإلنــســان ا
نبوذ كروه وا نسـي وا والـضعيف وا
ومــا أكـثــرهم إنــهم مـســاكـ احلــيـاة

ورسل السماء على هذه الفانية.
وهــذا كـله يـعـني الـشــجـاعـة بـالـتـمـام
انيـة يحملـها قداسة فـإنها شجـاعة إ
الـبابـا فرنـسيس ليـعلّـمنـا االعتذار عن
آخـرين ارتـكـبـوا انـحـرافـات وأصـابـوا
ويـالت لآلخـرين ومـا ذلك إال اسـتـلـهام
ـنهج مسـيحي معـروف ورسالة جـديد 
ـنـهج قـائم إنــسـانـيـة سـامـيــة وهـذا ا
غـفرة عـلى االعـتراف بـاخلطـأ وطـلب ا
ـسـامحـة ومـا ذلك إال دعوة والـعـفو وا
لـنـا جمـيعـاً - في الـدنيـا والزمن كـبار
ـعابـد واجملتـمعـات والذين يـعتـبرون ا

أنفسهم متقدمي الشعوب وكبار 
ـعابـد - من أجل التـعلـيم في مـسيرة ا
هــذه احلـيــاة لـذلك عــلـيــنـا أن نـتــعـلّم
ونـعلّم نتعلّم من قداسته هذه الرسالة
ونـعلّم اآلخرين أنـنا بحـاجة ماسة إلى
الــصــفـح والــغــفــران عن مــجــمــوعــات
تالعبت بحقوق اآلخرين  –وإنْ كذباً -
من غــيــر وجه حـق. فـحــيــنــمــا نـحــمل
احلـقــيـقـة إلى صـغـارنـا والـرحـمـة إلى
مـحتاجينا والسالم إلى اآلخرين نكون
في طــريق الـسـمـاء وأوفـيـاء لـدعـوتـنـا
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جتــــري بـــ شــــخــــصـــ أو طــــرفـــ
والـــشــــرط الـــثـــاني وجــــود من يـــديـــر
ــنــاظــرة وهــو شـخـص يـجـب ان يـلم ا
بــــالــــعـــيــــد مـن األمـــور الــــتي تــــخص
ــتــنــاظــرين كــأفـكــارهم الــســيــاســيـة ا
وتــوجـهـاتـهم وبــرامـجـهم الــسـيـاسـيـة
وحـتى مستواهم الثقافي وأمور أخرى
ـــنــــاظـــرة األولى ويــــجب ان تـــعــــقب ا
مـنـاظـرة ثـانـية وثـالـثـة لـتـغطـي موقف
ـتناظرين ورؤاهـم بينمـا دعوة السيد ا
الــصـدر حلـوار شـامل مــفـتـوح وعـلـني
وبــبـث مــبــاشــر ومع جــمــيع الــفــرقــاء
الـسياسـي أي جمـيع األحزاب والكتل
ـشروعه الـسياسي ؤيدة  الـسيـاسيـة ا
ــعـارضــة له وحــتى احملـايــدة وهـذا وا
احلـوار بـالتـأكيـد سـيتـطـرق الى جمـلة
قــضـــايــا مــهــمــة ســيـــاســيــة وأمــنــيــة
وعـسكرية واقتصاديـة وقضايا الفساد
والــســرقــات الــكــبــرى ألمــوال الـشــعب
وثروات الوطن وسوء اخلدمات والفقر
واجلـوع واخملـدرات  والـسالح اخلارج
عـن سـيــطــرة الـدول ووضع الــفــصـائل
ـسـلـحـة الـتي ال تـأتمـر بـإمـرة الـقـائد ا
ــســلــحــة بل تــرتـبط الــعــام لــلـقــوات ا
عـــقــائـــديــا مع دول اجلـــوار ومــصــادر
تـمـويل األحـزاب والكـتل وعالقـة بعض
األطــراف الـســيـاسـيــة بـدول إقــلـيــمـيـة
ودور الــــقـــضـــاء  والــــضـــغــــوط الـــتي
يتعرض لها من بعض األحزاب والكتل
وغــيــرهــا من الــقــضــايـا  ,والــذي كــان
واضـحـا من تـغريـدة الـسيـد الـصدر ان
اإلطار التنسيقي بالذات لم يوافق على
ـــقـــتـــرح وكـــمــا جـــاء فـي تــغـــريـــدته ا

تـــنـــاقـــلت وســـائل اإلعـالم والـــقـــنــوات
الـفـضـائيـة تـغريـدة الـسـيد الـصـدر يوم
 20آب الــــتي دعــــا فــــيــــهـــا الــــفــــرقـــاء
الـسـياسـي الى حـوار(منـاظرة) عـلنـية
ـزيـد من الـتـحـليل والـنـقـاشـات سواء
فـي نــشـــرات األخــبـــار أو في الـــبــرامج
الـسيـاسية الـتي استـضافت الـعديد من
الـسيـاسي واحملـلل لـتسلـيط الضوء
عــــلى هــــذه الــــدعــــوة ومـــوقـف اإلطـــار
ـشـكــلـة ان اغـلب الــتـنـســيـقي مـنــهـا وا
الـسياسي لم يسـتوعبوا دعوة الصدر
ولم يـفهـموا مـعناهـا جيـداً مع العلم ان
تـغريدته واضحـة حيث قال ما نصه في
ـــهم مــنـــهـــا ( أيــهـــا الـــشــعب اجلـــزء ا
الــعـراقي احلـبــيب نـود إعالمـكـم بـأنـنـا
ـتـحــدة جلـلـسـة قــدمـنـا مـقــتـرح لأل ا
حـوار بل(منـاظرة) عـلنيـة وببث مـباشر
مع الـفـرقـاء السـيـاسيـ أجـمع فـلم نرد
جتـاوبـاً مـلـمـوسـاً مـنـهم وكـان اجلـواب
عـن طريق الـوسـيط جـوابـاً ال يـغني وال
يـسـمن مـن جوع ولـم يـتضـمـن جوابـهم
شـيـئاً عـن اإلصالح وعن مطـالب الـثوار
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فــدعـوة الــصـدر هي لـلــحـوار الن كــلـمـة
ـــنـــاظــرة جـــاءت بـــعــد احلـــوار وبــ ا
قـوس إذن أصل الدعوة حوار والدليل
قــوله مع الــفـرقــاء الـســيــاسـيــ اجـمع
وعــلى ان يــكـون احلــوار عـلــنـيــاً وبـبث
ــكن ان جتـمع ــنـاظــرة ال  مــبــاشـر فــا
جـميع الـفرقاء الـسيـاسي ومـا أكثرهم
ـناظـرة لها فـي العراق هـذا أوالً ثم ان ا
شـــروطــهــا ومن أهـم هــذه الــشــروط ان
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ـقاول نافذة لعام ٢٠٢٢ ن يحملـون هوية تصنيف ا ؤهلـ من ذوي اخلبرة  ١ - يسر شركة نـفط ميسان دعوة مقـدمي العطاءات ا
بدرجـة تصـنيف ال تقل عن الـدرجة الثـامنة  (انـشائي) لـتقد عـطاءاتهم لـلعمـل اعاله احملددة كلـفته التـخميـنية بـ(١٫٤٦٨٫٥٦٣٫٠٠٠)
وازنة التشغيلية) واحد مليار وواربعمائة وثـمانية وستون مليون وخمسمائة وثالثه وستون الف دينـار عراقي (ضمن تخصيصات ا

دة تنفيذ( ٢٤٠ )يوم. و
ـشروع سـتنـشـر في الصـحف الوطـنيـة (الصـباح نـاقصـة العـامة لـهذا ا ٢- ان وثيـقة الـدعوة لـتـقد الـعطـاء التي تـتبع االعالن عـن ا

شرق). اجلديد  الدستور  ا
٣- سيـتم تنفيذ العـطاء من خالل اجراءات العطـاء التنافسيـة الوطنية الـتي حددتها تعلـيمات تنفـيذ العقود احلكـومية العامة رقم (٢)

. ناقص لسنة  ٢٠١٤ باعتماد الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع ا
شاريع / ـؤهل والـراغبـ في احلصـول على معـلومـات اضافـية االتصـال بشـركة نفـط ميسـان / هيـأه ا ٤- على مقـدمي العـطاءات ا
قسم الـتصاميم  designs@moc.oil.gov.iq وخالل سـاعات الـدوام الرسمي اعـتبارا مـن الساعـة التاسـعة صـباحا ولـغاية الـساعة

ناقصة. الثانية عشر ظهرا وكما موضحة بوثائق ا
٥- معايير التقييم والتأهيل :-

الي لـلسنتـ األخيرت الـسابقت دققة من قـبل محاسب مـختص وفقا لـلقانون تـب الوضع ا يـزانية العـامة ( مربحـة ) ا - تقد ا
لعام ٢٠١٤ كحد ادنى ( غـر مطلوب ) 

عدل اإليرادات السنوي يبلغ ( غير مطلوب ) .  - احلد األدنى 
ـبـلغ ال يقل عن (١٤٦٫٨٥٦٫٣٠٠) مـائـة وسـته واربـعون مـلـيون شـروع و - على مـقـدم الـعطـاء تـوفـير الـسـيـولة الـنـقـدية اخلـاصـة بـا
ائـة وسته وخـمسون ألف وثـالثمائـة دينار عـراقي مؤيـدة بكتـاب ( صادر عن مـصرف معـتمـد في العراق ) و مـعنـون الى شركة وثـما

نفط ميسان 
ـشاركـة بـصـفة مـقـاول  أو إدارة عقـود  او كـمـقاول ثـانـوي في عقـد واحـد (١) كـحد ادنى خالل الـسـنـوات العـشـرة (١٠) السـابـقة - ا
بلغ ال يقل عن (٤٤٠٫٥٦٨٫٩٠٠) اربـعمائه واربعون مليون وخمسمـائة وثمانية وستون ألف وتسعمـائة دينار عراقي مؤيدة لتنفيذ و
ـمـاثلـة حـجم العـمل  تـعقـيـداته  األسالـيب والـتكـنـولوجـيا ـاثل ألعمـال هـذا العـقـد و  أجنازه بـنـجاح بـالـكامل  و يـعـني با عقـد 

شار إليها في القسم السادس منطلبات صاحب العمل  ستخدمة ا ا
ناقصة نصوص عليها في وثائق ا عايير والشروط األخرى ا - كافة ا

وازنـة التشـغيـليـة لشـركة نفط مـيسـان والتي يـتوقف صـرفها   ٦- مالحـظة مـهمـة ( ان تخصـيصـات هذا الـعمل ضـمن تخصـيصـات ا
الية الـقادمة ٢٠٢٣ سوف يـتم ايقاف صرف أي ـشروع إلى السنـة ا ـالية ٢٠٢٢ وعلـيه ففي حال امـتداد فترة تـنفيذ ا بانتهـاء السنة ا
ـوازنـة التـشـغـيـليـة لـعـام ٢٠٢٣ لـشركـة نـفط مـيـسان حـيث سـيـكـون صرف ـوازنـة العـامـة وا مـسـتـحقـات لـلـمـقاولـ الى حـ إقـرار ا
وازنـة التشـغيـلية لـعام ٢٠٢٢ . والـتي ال تسمح وازنة وفق نـسبـة ١٢/١ من مصروفـات ا ـصاريف الـتشغـيلـية في حالـة عدم إقـرار ا ÂUF ا « d b*« 

مبالغها بصرف مبالغ كبيرة كسلف مشروع بهذا احلجم . 
ناقـصة باللغـة العربية بـعد تقد طلب حتـريري الى /شركة نفط مـيسان - القسم هتمـ شراء وثائق ا - بإمـكان مقدمي العـطاءات ا

ناقصات و دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٠٠٫٠٠٠) مائه الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد . القانوني  شعبة العقود وا
 ٧- يتم تـسليم الـعطاءات الى الـعنوان الـتالي: مـقر شركـة نفط ميـسان / إستـعالمات الشـركة / صنـدوق تقد الـعطاءات رقم (١) في
ــصـادف (اخلـمـيس) ٢٠٢٢/٩/٢٢  وال يـسـمح بـتــقـد الـعـطـاءات ــنـاقـصـة ا ـوعـد احملـدد قـبـل الـسـاعـة (١٢) ظــهـرا من يـوم غـلق ا ا
ثلـيهم الراغبـ باحلضور في تأخرة سـوف ترفض وسيـتم فتح العطـاءات بحضور مـقدمي العـطاءات او  االلكترونـية والعطـاءات ا

ذكور. مقر شركة نفط ميسان / موقع استعالمات الشركة الساعة (١٢) ظهرا من يوم الغلق ا
ـبـلغ(١٤٫٦٨٥٫٦٣٠) اربـعة عـشـر مـليـون وسـتـمائـة وخـمـسة  ٨- كل الـعـطاءات يـجب ان تـتـضـمن ضمـان لـلـعطـاء (تـأمـيـنات اولـيه) 
وثـمانون الف وسـتمائة وثـالثون دينار عـراقي على شكل صك مـصدق او سفـتجه او خطاب ضـمان صادرا عن مـصرف معـتمد من قبل

دة (٢٨)  يوم بعد تاريخ نفاذ العطاء. ركزي العراقي ونافذا  البنك ا
ناقصة. ٩- مدة نفاذية العطاء ( ١٢٠يوم) من تاريخ غلق ا

قـاول في تـمام الـساعـة التـاسعـة صبـاحا بـتوقـيت العـاصمـة بغـداد من يوم  ١٠- سيـعقـد مؤتـمر خـاص لألجابـة عن استـفسـارات ا
ـركز الثقـافي النفطي الواقـعة في دور النفط بـقضاء العمـارة وان كل االستفسارات ـصادف ٢٠٢٢/٩/١٥وذلك على قاعة ا (اخلميس) ا
ذكور في الفقرة (٤) ؤتمر وعلى العنوان ا ناقصة يجب ان تقدم في موعـد اقصاه سبعة أيام تسبق تاريخ انعقـاد ا تعلـقة بوثائق ا ا

اعاله.
ـناقصـات بصورة مـباشـرة أو غير مـباشرة ولـلشـركة احلق في استـبعاد ـنتسـبي الدولة والـقطـاع العام االشـتراك في ا  ١١- اليـجوز 

عايير. العطائات الغير مستوفية للشروط وا
١٢- على مقدم العطاء تقد براءة ذمة للعامل من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي.

١٣- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
١٤ - لن تقوم شركة نفط ميسان بدفع اي مستحقات مالية (دفعات مرحلية) خالل الشهرين االول من العمل.

نـاقصـة حسب احلال ـؤتمـر او موعد غـلق ا ـؤتمـر او موعد الـغلق عـطلـة رسميـة فان مـوعد انـعقاد ا ١٥ - اذا صادف مـوعد انعـقاد ا
ناقصة. ؤتمر وساعة غلق ا سيكون في اليوم الذي يلي العطلة وبتمام الساعة احملددة في التاريخ االساس لعقد ا

دونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها. ١٦-العطاءات ا
١٧ - في حال فشل مـقدم العطاء الفائز في تقد ضـمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يتـرتب عنه الغاء االحالة ومصادرة ضمان

العطاء دون حاجة الى حكم قضائي.
ناقصة اجور نشر االعالن. ١٨ - يتحمل من ترسو عليه ا
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ـعـنـوي لذوي ـادي وا  قـانـون مـؤسـسـة الـشـهـداء هدفه تـقـد الـرعـايـة والـدعم ا
ـعانـاة التي ـا يتـنـاسب وحجم الـتـضحـيـات التي قـدمهـا الـشهـداء وا الـشـهداء 
نح لـقيهـا ذووهم وعلى نحـو يضمن حتقـيق الرفاه االقـتصادي واالجـتماعي و
األولـويــة في تـوفـيـر فــرص الـعـمل والـدراســة لـهم ولـكن الـســؤال يـبـقى أين تـلك
األهـداف على ارض الـواقع في ظل استمـرار معانـاة طيف من أهالي الـشهداء بال
ـثـال ال احلـصـر قـرار تـوزيع أراضٍ سـكـنـيـة جلمـيع عـوائل طـائل?.وعـلى سـبـيل ا
الـشهداء التي استبشـرت به خيراً وعلى وجه اخلصوص منـها من ال تملك قطعة
أراضٍ سـكـنيـة تكـون لـها حـلمـاً كـوطن صغـيـر فيـما بـعـد  تخـفف به عـبأ احلـياة
ـرتفـعة ولكـن ذلك احللم غدا وتـدرء به ضغـوطات بـدالت إيجـار الدور السـكنـية ا
ـراجعـات الـطويـلـة لدوائـر الـبلـديـات واحملافـظـة اخملتـصة سـرابـاً إثر سـلـسلـة ا
بـتوزيع  والـعـمل بكل الـضوابط والـتعـليـمات وشـروط منح هـذه األرض وصرف
طلوبة لـدى دوائر البلدية والتي لم عامالت ا بالغ من أجل إجنـاز ا الـكثير من ا
تـفضِ في غالبهـا إلى شيء ألنها بقيـت تدور في حلقة مـفرغة من وعود ال جدوى
ن ال ـراجعـ من كبـار السن  مـنهـا يقف وراءهـا موظـفو الـبلـدية مع إن أكـثر ا
ـراجـعـات واالنتـظـار في وقت كـفل به قـانـون الـدولة تـقـوى ابـدأنـهم علـى كثـرة ا
لـذوي الشـهداء من تـوفيـر سكن كـر لهم في بـلد غـني باخلـيرات والـثروات لكن
ـكن تـوفـيره من ـهمـة وتـوفـير مـا  ـعـنـيون بـاألمـر يـعجـزون عن حتـقـيق تـلك ا ا
ستحقيها حتى وان كانت قيمتها ال تشكل ثمن قيمتها في سوق الـقطع السكنية 

األراضي والعقارات السكنية.
ان ومواطن وأخـر ما نختتم به ونشـير إليه من تناقض صارخ بـ نائب في البر
من عـامة الشعب األول يخصص له ثالثة ماليـ دينار بدل إيجار شهرياً وذوي

الشهداء واجلرحى بدون سكن بحجة عدم وجود أموال لك الله يامواطن!!?

Ê«—b « ¡UL «

dr.asmaaalbadran@gmail.com

والــعـجــيب ان بــعض الــسـيــاسـيــ قـد
تــصــرفـــوا بــشــكل شــخــصي وأجــابــوا
ناظرة وافـقتهم عـلى ا الـسيد الـصدر 
كـما في تـغريـدة النـائب حنـان الفتالوي
الــتي انـبــرت لـوحــدهـا في جــاهـزيــتـهـا
ــنــاظـرة بــغض الــنــظـر عن لــلــحـوار وا
مـوقـف كـتـلـتـهـا واشـتـرطت شـرطـاً فـمن
يـريـد احلـوار ال يـشـتـرط  ثم من يـضـمن
شاركة لك شـروطك وإذا كنت ترغبـ با
فـعـليك حتـمل تـبعـات ذلك ال ان تـفرضي
شروط مسبقة ثم ماذا تفهمه النائب من
قـــضـــايـــا األمن واألمـــور الــعـــســـكـــريــة
واالقــتـصــاديـة والـصــفـقــات الـســيـاسـة
لـفـات الكـبـيرة والـعـديدة وغـيـرها مـن ا
ـــعـــقـــدة والـــشـــائـــكـــة بـــ الـــفـــرقــاء ا
?  ثم هـل حـصـلـت الـنـائب الــسـيــاسـيـ
عــلى مـوافــقـة كــتـلــتـهــا لـلــمـشــاركـة في

هم?  احلوار وهذا هو ا
q J « n u

ـقـصـود من دعـوة الـسـيد ان عـدم فـهم ا
الـــصـــدر جـــعل بـــعض الـــســـيـــاســـيــ
يـتـخـبـطـون في أحـاديـثـهم ومـنـاقـشاهم
ـوضوع احلـوار الشـامل ودون الرجوع
الى مــوقف كـتـلـهم وكال يـجـتـهـد حـسب
وجـهة نظره  فاالجتهادات الشخصية ال

تـقـدم حـلـوالً بل تـعـقـد األمـور وتـغـريدة
الـسيد الصدر واضـحة وضوح الشمس
ال حــــوارات ســــريــــة بل حــــوار شــــامل
وعـلني وببث مـباشر لكي يـطلع الشعب
عـلى خـفـايـا الـعـملـيـة الـسـيـاسـيـة التي
دمـرت الـعـراق وشعـبه مـنـذ عام  2003
والى أيـامنا هذه وعلى اجلرائم الكبرى
الــتي ارتــكــبت بـحـق الـشــعب الــعـراقي
كـــالـــقــتل واالغـــتـــيــاالت واالعـــتـــقــاالت
واخملــبـــر الــســري واألحــكــام اجلــائــرة
والـــتـــعـــذيب في الـــســـجـــون وانـــتــزاع
اإلفــادات حتت الــتــعــذيب والــتــهــجــيـر
الـقـسري واالسـتيـالء على أمالك الـدولة
ــواطــنـــ ومن يــقف وراء كل وأمـالك ا
هـذه األمور وعن حجم الـسرقات ألموال
الـــــشـــــعب والـــــدولـــــة من قـــــبل اغـــــلب
الـسـياسـيـ وعـوائلـهم وعن االسـتيالء
عـــلـى عـــقـــاراتــــهـــا وتـــوزيــــعـــهـــا بـــ
ـستشري الـسياسـي  وحجم الـفساد ا
وأسـبابه وسـيفتح احلـوار أبواب كانت
مـغلقة وأمور مخفـية عديدة لهذا فاغلب
الـفرقاء  الـسياسـي وخصـوصا اإلطار
الـتنسـيقي لم  يـستجـيبوا لـهذه الدعوة
آبـداً ألنـها تـكلـفـهم سلـطـاتهم ونـفوذهم

ومناصبهم ومنافعهم ومكانتهم .  
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سـابق من الـيـوم أفـاد مـصـدر أمني
بـوقـوع انـفجـار عـلى طـريق مـنـطـقة
ــؤدي لــلــمــــــــنــطــقــة الــقــادســيـــة ا
اخلــضــراء بــبــغــداد من دون بــيـان

تفاصيل أكثر.
وبـحـسـب الـتـفـاصـيل الالحـقـة فـإن
العـبوة اسـتهدفت رتـل عجالت تابع
ـا تـسـبب لــلـسـفـارة االسـتـرالــيـة 
بـــتــضـــرر إحـــداهــا. ولـم بــعـــد تــرد
تفاصيل أكثر.والحقاً قال أفاد
مــصــدر أمــنـي بــتــضـرر
عجلة تابـعة للسفارة
االســتــرالـيــة خالل
االنـــفـــجـــار الـــذي
وقـــع قــــــــــــــــــــــــرب
ـــــــنـــــــــــطـــــــقــــــة ا
اخلضراء ببغداد.

تـحـدِّث بإسم وزارة بـبغـداد.وقـال ا
اخلارجيَّة أحمد الصَحّاف في بيان
إن وزارة اخلـــارجـــيّـــة تـــســـتـــنـــكــر
احلــــــادث الـــــذي طــــــال عــــــجــــــلـــــةً
دبـــلــومــاســـيَّــة تــابـــعــة لــلـــســفــارة
لم يُـسـفِر عن اإلسـترالـيّـة في بـغداد

إصابات.
وأضــــاف إذ تُــــعـــــرِبُ الــــوزارة عن
تـضـامُـنِـهـا مع اجلـانب اإلسـتـراليّ
فـإنـهـا تُـؤَكِّـدُ الـتـزامـهـا الكـامل
بـإتـفـاقـيّـة فيـيـنـا لـتـنـظيم
العالقات حلمايةِ كوادر
ومـــبــــاني الــــبـــعــــثـــات
الدبلـوماسيّة وتـيسير
ــا يُـــعَــزِّزُ عــمـــلــهـــا 
أواصــــــر الـــــــعــــــمل
ُــشــتــرَك.وفي وقت ا

الــتـصـفــيـات االسـيـويــة الـتي تـضم
مــنــتــخـــبــات الــعــراق وأســتــرالــيــا

والكويت والهند.
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وأعــلن االحتـــاد األســـتــرالي لـــكــرة
الــقــدم اجلــمــعـــة االنــســحــاب من
تصفيـات كأس آسيا حتت 20 سنة
ـقررة فـي مديـنـة البـصـرة جـنوبي ا
الـعـراق ألسبـاب أمـنـيـة.ويـأتي قرار
االنسـحاب بـعد سـاعات من تـعرض
قافلة دبلوماسيـة أسترالية النفجار
عبوة ناسفة صغـيرة محلية الصنع
ـنـطـقـة اخلـضـراء في بـالـقــرب من ا
بغـداد.واستـنكـرت وزارة اخلارجـية
الـعـراقيـة الـيـوم اجلـمعـة الـهـجوم
الـــذي اســـتــهـــدف رتالً لـــلـــســـفــارة
ـنطـقة اخلـضراء االسـترالـية قـرب ا
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ـنتخب الـعراقي للشـباب بالكـرة الطائرة امس من الـتغلب على نـظيره اإلماراتي 2-3 ضـمن مباريات حتديد تمكن ا
نامة. قامة حاليا بالعاصمة البحرينية ا راكز من الـ7 إلى الـ10 في بطولة آسيا للشباب ا ا

. 10-15  17-25  25-23  22-25 باراة اخلمسة على النحو التالي: 25-23 وجاءت نتائج أشواط ا
وسيخـوض شبـاب العـراق اليـوم األحد مواجـهة مـهمـة مع صاحب األرض واجلـمهـور منـتخب البـحرين أمال في

احلصول على الترتيب السابع في البطولة.
راكز األولى عقب خسارتهم أمام تايالند 3-2. نافسة على ا وذلك بعدما فقد أسود الرافدين فرصة ا
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ـــؤقـــتــة و فـي وقت االدارة احلـــالــيـــة ا
رتـبت االمـور بـشـكل افـضل عـبـر تـام
ظـــروف الــعــمـل ومن بــيــنـــهــا االمــوال
لـيـتـحـول الـطالب من فـريق مـتـاخـر في
كـل شيء الى منـافس قوي فـرض نفسه
ــتــابــعـة ـوسـم االخــيــر وحــضي  فـي ا
جــمــهــوره ووســائل اإلعالم اخملــتــلــفـة
وكــانه يـذكـر ويــسـتـعــيـد فـتــرة تـواجـد
الـنـجوم الـذين حتمـلـهم ذاكرة االنـصار
والــكـرة الـعـراقـيـة و يـبـقى االسم االول
حـس سـعيد بـفضل جنومـيته العـالية
ـنـتـخب ودوره الــكـبـيـر مع الـفــريق و ا
الــوطـني اضــافـة الى ادارته الـنــاجـحـة

الحتاد كرة القدم .
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وكــــان هم االدارة احلـــالــــيـــة تـــنــــظـــيم
صـفوف الـطالب التـي اقترنـت بالـبداية
بــقـيـادة قـحـطــان چـثـيـر الـذي جنح في
مهمته االولى باستقطاب عدد
ـتـوازنـة بـ مـن االسـمـاء ا
الــــــشــــــبـــــاب و اخــــــرين
لـيحـدث التغـييـر السريع
و الـــكـــبـــيــر فـي تــرتـــيب
الـــصــفـــوف ونــوع االداء
وافـضلـية الـنتـائج وظهر
ـسـابـقة ذلـك منـذ بـدايـة ا
ــــوسم ومــــنــــافــــســــات ا
ـــنــتــهي الـــتي شــهــدت ا
تـــقــــدمـــا كـــبـــيـــرا
مـــــــدعـــــــومـــــــا
بـــــــــــــــــاألداء
والـنـتـائج
الـالفـــتـــة
ومـــنــهــا

جــــــاءت عــــــلى حــــــســــــاب اقــــــرانــــــهم
اجلـماهيـريان اجلويـة والزوراء قبل ان
ـراكـز يــواصل الـتـقـدم والــتـواجـد في ا
االولى بــثـقـة عـالـيـة و كـان بـامـكـانه ان
يـحـقق الوصـافـة والعـودة لـلمـشـاركات
اخلــارجـــيــة لــكــنه تــاخــر في اجلــوالت
االخيرة عندما شهدت مبارياته تراجعا
فـي الـنــتــائج  مع فــرق الــصف الــثـاني
اخـرها مع االمـانة التي انـهاها بـتعادل
صـعب جـدًا و في الـثـواني االخـيرة من
الــوقت الـبــدل ضـائع لــكن بـاجملــمل مـا
قـدمه الـفـريق شـكـل حتـوال عنـدمـاحـقق
فـيه اكـثر من هـدف كانت بـعيـدة وشكل
مـرارة في نفوس جمهوره لكنه استعاد
سـمعـته ودوره كفـريق جـماهـيري كـبير
نافسة باهتمام وثقة عبر تواجده في ا
ــكن  خاللــهــمــا تــوتــيط عــالــيــتـــ ال
الــعالقــة مع جـمــهـوره الــذي وقف مـعه
وكـان ينـتظـر تلك الـلحـضة بـصبر ومن
مـدة طويـلة بـعد غـياب عن الـتواجد في
ـطـلـوبـة مـربع الـتـرتـيب لـكـنه ـراكـز ا ا
كــان عــنــد رغــبـــتــهم بــفــضل الــنــتــائج
اجلـيـدة الـتي دفـعـته مـبـكرا الـى مواقع
ـقـدمــة واسـتـمـر فـيـهـا حـتى الـنـهـايـة ا
وكــمــا قــلــنــا كــان يــســتــحق ان يــنــهي

البطولة وصيفًا.
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ــشــاركــة ويــبــدو ان بــعـاد انــعــكــاس ا
ـذكـورة انـعـكسـت على اداء ـشـاركـة ا ا
ومــسـتـوى و تـرتـيب الــفـريق والـعالقـة
احلـميـمة مع جـمهـوره  ما حـفز االدارة
في الـتبكير العـداد برنامج والدخول به
من هـذه الـفـتـرة ضـمـن مـحـددة  عـنـدما
يـنـتقل بـعـد اسبـوع  كربـالء الى مديـنة
دهـــوك القـــامـــة االســـبــوع الـــثـــالث من
بــرنـامج االعــداد ومـواصــلـة الــتـهــيـئـة
ـتـكـامل امام والـعـمل لـتحـقـيق الـعمل ا
ـوسم ـنـافـسـة عـلى لـقب ا طـمــوحـات ا
ـقبل عبر بناء و تشكيل فريق متكامل ا
يـــضم اســـمــاء مـن الالعـــبــ احملـــلــ
اضـــافـــة الى خـــمـــســـة تـــعـــاقـــدات مع
ن من بــــقي مع مــــحـــتــــرفـــ وعــــدد 
ــنــافــســات ن مــثــلــوه في ا الــفــريـق 
االخـيرة وتـسعى االدارة ما في وسـعها
الـى تـــامــــ اجـــواء الــــعـــمـل من هـــذه
االوقـات في متابـعة االجراءات العـملية
ـطلوبة بعد التاثير الذي تركه الفريق ا
ـوقع الــثـالث ــنـتــهي حـيـث ا ــوسم ا ا
الـذي يـعـد حتـولًا فـي مشـاركـاته لـفـترة
انـزوى فيهـا لن تكون قـصيرة وبال شك

وسم االخـير متـميـزا بكل ما فـقد كـان ا
تـعـنـيه الـكـلـمـة ومـخـتـلـفـا في كل شيء
ومـخالفا لكل التوقعات بفضل منظومة
عــمل بـ األطـراف االداريــة والالعـبـ
واجلـهــاز الـتـدريـبي و اجلـمـهـور الـذي
ابــــدى رضـــاه عــــمـــا قــــدمه الالعــــبـــ
والـفريق الـذي القا دعـما كـبيـرا من تلك
االطـراف التي شرعت الـيوم لالستعداد
مـن هـــذه الــــفـــتــــرة من اجل الــــدخـــول

بفاعلية .
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ولـيس الـطـلبـة وحـده  من ارتـدى  ثوب
االعـــــداد من هـــــذه االوقــــات بـل اغــــلب
ـنـحـا ودخـلت في الـفـرق اخـذت نـفس ا
ســـــبــــاق الــــتـــــعــــاقــــدات مـن اجل دعم
خــطـــوطــهــا وتــامــ فـــرق مــتــكــامــلــة
ـنافسة وال بـامكانـها الدخـول باحواء ا
تـبتعد عنها حتى الـنهاية ولو االهتمام
يـظـهر بـ الفـرق اجلـماهـيريـة وأخرى
قـليلة ويبـدو أن عدم توفر األموال يقف
حـائـال أمـام قـيـام االخـرى بـالـتـحـضـيـر
ـا يجب لـكنهـا ال تريـد أن تتأخـر بعد
اكـثـر وسط التـهـاتفت عـلى الـتعـاقد مع
عـروفة من اجل ولـو مشاركة االسـماء ا

مقبولة.

اسيا اجلارية منافساتها في االردن.
وشــهـدت الـبـطــولـة مـشــاركـة أكـثـر من
ـثــلـون 11 دولــة 300 العـب والعـبــة 
هي قـطر والسـعودية وعـمان والكويت
والــيــمـن واالمــارات واالردن والــعـراق

ولبنان وسوريا واألردن.
وتــعـد بــطـولـة غــرب آسـيــا; الـبــطـولـة
األكـبـر من كـل الـبـطوالت الـسـابـقـة من

شاركة. حيث عدد الالعب والدول ا
يـذكـر أن رئـيس االحتـاد الـعـراقي زياد
حـسن  يـتـرأس مـنـصب رئـيـس احتاد

غرب آسيا.
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ال اريد احتـدث هنا عن ما هية الـصحافة وما هو الـصحفي وواجباته وشروطه
راد فضال عن اختالط احلابل في وضوعية .. فذلك موضوع خارج النص ا ا
الـنـابل سيـمـا في الـبـيئـات غـيـر الرسـمـيـة او االنـفالتيـة او الـتي تـعـاني ضعف
ـا غياب الـرؤية ومـا يحيط ذاك من اجـندات وجـهل وموارد أخرى ركـزية ور ا

لسنا بصدد تعدادها هنا ..
لـكن ثـمة مـشـتـركات تـفـرض نفـسـهـا في العـمل الـصـحفـي بنـوعـيه .. األول ما
ـعاشي  –اذا جـازت التـسمـية – ـؤسسـاتي اواالحـترافي او ا يـخص العـمل ا
ـال الـداعم بـاعـتـبار ان وغـيـر ذلك من عـنـاوين تـدور كـلـهـا حول مـحـور راس ا
وظف الذين يعتاشون على ؤسسة حاله كبقية ا الصحفي مجرد موظف في ا
ؤسـسة ويـتقاضـون رواتبـهم منهـا .. وما يـتطـلب بعد ذلك  –وفـقا للـمنطق – ا
ـعزل عن النظر الى اجلوانب تنفـيذ أوامر وتعلـيماتها وكل ما يـحقق أهدافها 
ـوضـوعــيـة وتـطـابـق الـرؤى ... والـشـعــبـيـة مع األخـرى من قـبــيل احلـيـاديــة وا

الرسمية ...
ـؤسسـة واغراضـها وأهـدافهـا والعـاملـ فيـها – ال نريـد التـدخل في شؤون ا
أي مؤسسة كانت  –فتـلك لها محددات ظرفية ومكـانية ومعاشية وامور اخرى
.. لـكن الـعـجب كل العـجب في من يـعـتقـد نـفـسه حرا وبال تـبـعـية وال مـنـية من
ـواضيع من دون أوامر صـادرة اليه من جهات احد .. فـيما نـراه يتعاطى مع ا
او مؤسـسات وال ينـتظـر دفع او فائدة .. كـانه يعـبر عن انتـماء ومـرجعيـة ذاتية
صالح الـوطنيـة واجملتمـعية رض والـتهجم عـلى ا همـها األول واألخيـر الغل وا
التي ال يـسلم منها احد .. فنراه ينقل االخبـار بشكل مسموم يكون فيها ادهى
ملوكة الى جهات تنافسية سياسية او فكرية او دولية.. ؤسسات ا وانقع من ا
فبـعضـهم يتـابع منـذ ظهـوره اإلعالمي والـظروف اخلـفيـة الصـانعـة له .. يدخل
حتت عنـوان الفوضى والتخريب والـتسقيط والتشـهير والسب والشتم واالساء
طرقة اللسانـية والقلمية ما دامه بعيد ال يسـلم منه شيء واحد .. فالكل حتت ا
ــكن له ان يـحــمـيه من عن ســلـطــة الـقـانــون او مـتــقـوي بــيـافـطــة وعـنــوان مـا 
العـقوبات االنيـة .. لكن ال سلـطان له على قلـوب القراء الـذين يفرزون الغث من
كن لـغيـر الـصحـفي واإلعالمي ان ينـدرج حتت هـذا العـنوان السـم .. فـال 
شهد قـدس وهو يحمل دناءته ومفرداته البذيئة وسمومه وشروره يلطخ بها ا ا

سمى وموقع مع .. واطن كل  ويسقط القيم وينال من الوطن وا
ـثال تـناول اداري في تـنظـيم بطـولة ما او نـقد مـدرب لم يوفق في على سـبيل ا
مباراة مـا او التهجم على حكم اخطأ بلحظة وحتت ضغط ما .. والكثير الكثير
ـا ينـبـغي تنـاوله بطـريـقة صـحفـيـة موضـوعيـة حـياديـة ادواتهـا الـطرح الـنزيه
سار هني والنقد البـناء جل غايته ما يصب في تصحيح ا والتحـليل العلمي وا
شهـد وبنـاء الوطن واخـذ بنظـر االعتـبار مصـاحله العـليـا قبل جيب وحتسـ ا

الشخص الفالني وبطنه وتخمته ..
هـنـاك فـارق كــبـيـر بـ ان يـكـون الــصـحـفي واإلعالمي رســوال يـحـمل مـشـعل
هنية .. وب من يجعل سـؤولية األخالقية والوطنية فضال عن فـخر ورمزية ا ا
من قلمه ولسانه سالح ظرفي يفتك بكل شيء يتعارض
مع فـرجه وبطنه وجيبه .. وهو يعلم ان الدنيا دوارة
كـن ان تستقر على حـال والسلطات والقوى وال 
تتـغـيـر والـناس تـعي وتـفـرز وال تـنسـى من يسيء
لهـا ويـلحق الـضرر بـسـمعـتهـا ووطـنهـا .. ابدا ..

والله من وراء القصد وهو ارحم الراحم !
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أعـلن االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـطـاولة
تـــــأهل الـالعـــــبـــــة زيــــنـب حـــــسن إلى

نهائيات بطولة كأس العالم للعبة.
وقـــــال نـــــائب رئـــــيس االحتـــــاد لــــؤي
الــسـراي في بــيـان إن االحتــاد الـدولي
لـلعـبة أعلـن ان الالعبة الـعراقـية زينب
حــسـن قــد تــأهــلت الى بــطــولــة كــأس
الـعـالم التي سـتقـام في اسـبانـيا شـهر

قبل. تشرين الثاني ا
وأضــاف الــســراي أن االحتــاد الـدولي
لـلعـبة اعـتمـد أساس الـتنـقيط لـالعب

شـاركات الـدولية والالعـبات بـحسـب ا
ؤهلة للبطولة. ا

وأشـار نائب رئيـس االحتاد أن الالعبة
زيــنـب حــسن هي الالعــبــة الــعــراقــيــة
الـثـالـثـة الـتي تـتـأهل الى كـأس الـعـالم
بـعد الالعبـة جنلة عـماد والالعبة رسل

فاضل.
ومـن جهـة اخرى تـمـكن الالعب يوسف
قـــحـــطـــان يـــوم اجلــمـــعـــة من خـــطف
ـيدالـية الـذهبـية في مـنافـسات سالح ا
الـسـيف الـعـربي حتت  13سـنـة ضـمن
مــنـافـسـات الـيــوم االول لـبـطـولـة غـرب

∫ فريق U —b

الطلبة يجري
تدريباته
حتضيرا

النطالق الدوري
متاز ا

 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25 .Issue 7364 Sunday 28/8/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7364 األحد 1 من صفر  1444 هـ 28 من آب (اغسطس) 2022م

‚—U  ÆÆ w{U d « Âö ù« w

ozUI(« qI Ë qG « 5

©W UF « …—«œô« ØbO d « ·dB ®

W U Ë ØÂUF « d b*«

يتكفلها االحتاد االسيوي حصراً.
ـا واوضح ان االحتـاد االسـيـوي ر
يــــقـــدم عــــلى قــــرار بــــحق االحتـــاد
االســـتــرالي كــونـه ســبق وان اعــلن
ـنـافسـات في الـبصـرة وهو اقـامة ا
من يـتخـذ اإلجـراءات بشـأن االحتاد
ـــا يـــذهب قـــراره االســـتـــرالي فــــر
للعقوبة أو عدم العقوبة بعد تفهمه
الســبـــاب االنـــســـــــــحــاب وحـــسب

قناعته.
ولــفت لــفــته أنه "مـن احملــتـمـل عـدم
ـنـتـخب الـهـنـدي بـسـبب مـشـاركــة ا
الــعـقــوبــة الـدولــيــة الــتي طـالــتــهـا
ـنـافـسـات بـ الـعـراق لـتــنـحـصـر ا

والكويت.
ـقبل وتـستـضـيف البـصـرة أيلـول ا
ــنــافــسـات اجملــمــوعــة الــســادســة 

مردود مادي يـخدم االحتاد وغـيرها
من االمــــور االخـــرى الــــتي تــــخـــدم

اللعبة.
يـذكــر ان اربــعــة اعــضــاء قــاطــعـوا
االحتـاد اعــتـراضـا عــلى عـمـله وهم
رحــيم لـفــتـة وخــلف جالل ومــحـمـد
نــاصــر وكـوفــنـد عــبــد اخلـالق ولم
يـــــنـــــضـــــمـــــوا جملـــــلـس االدارة في
اجتماعه االخير مع الوفد اخلليجي
ـــقـــر احتـــاد الـــكــرة الـــذي حـــضــر 

العراقي ببغداد .
وفـي ســيــاق مــتــصل عــلق االحتــاد
الـعراقـي لكـرة الـقـدم يوم اجلـمـعة
عـلى انسـحـاب استـراليـا من الـلعب
في الــبـــصــرة ضــمن الـــتــصــفــيــات

االسيوية للشباب بكرة القدم.
وقال عضـو احتاد الكرة رحـيم لفتة
إن قـــرار االحتـــاد االســـتــرالـي جــاء
عـلى خلـفيـة قرار حـكـومتـها بـسبب
الـــتــفـــجـــيـــر الــذي اســـتـــهــدف رتل
ــنــطــقـة الــســفــارة االسـتــرالــيــة بــا
اخلــــضـــراء مــــبـــيــــنـــا ان االحتـــاد
ـــــتــــــســـــبب الـــــعـــــراقـي لم يــــــكن ا
باالنـسحـاب وعلـيه فانه غـير مـعني
ــا حــدث واليـســتـطــيع الــتـدخل او
اقـنـاع اجلانب االسـتـرالي بـالـعدول
عـن قــراره كـــون االحتـــاد الـــعــراقي
ــدني ـــنــظـــمــات اجملــتـــمع ا تــابع 
ولــيس جــهــة حــكــومــيـة ولــيس من
صالحــيــاتـه مــخــاطــبــة احلــكــومــة
االسـتــرالـيـة او االحتــاد االسـتـرالي
بغـية االتفـاق او اقناعـهما بـالعدول
عن قـرار االنسـحـاب والعـودة لـلعب

في البصرة.
واوضح ان الـــقــرار االول واالخــيــر
ـــعـــني بـــيـــد االحتـــاد اآلســــيـــوي ا
بـاخملـاطـبـات الـرسـمـيـة الحتـاداتـها
وسـيــتــخــذ كــافــة االجــراءات بــهـذا
الــــشـــــأن. واشــــار الـى ان االحتــــاد
العـراقي ال يـستـطـيع اقنـاع االحتاد
االسـتـرالي او مـخـاطـبـة حـكـومـتـها
كـــونـه يـــعـــمـل ضـــمن صـالحـــيـــات
مــــحــــدودة وان مـــثـل هــــذه األمـــور
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نـفى أعـضاء االحتـاد الـعـراقي لـكرة
قـاطـع لـعـمله أن الـقدم االربـعـة ا
يــكـونـوا قـد اشـتــرطـوا إعـفـاء أمـ
الــسـر مــحـمــد فـرحــان من مـنــصـبه
مـارسة عملهم مـجدداً فيما كشرط 
بينوا أن احـدى شروط عودتهم هي
األخـذ بورقـة عمل قـدمـوها لـتطـوير

الكرة العراقية.
وقال عـضو االحتـاد خلف جالل في
تـصـريح صــحـفي امس إنـنـا أربـعـة
أعـضـاء مقـاطـعـ لـعـمل االحتاد لم
نــلــزم االحتــاد عــلى اقــالــة مــحــمــد
فرحـان ام سر االحتـاد بل طلـبنا
ان اليتجـاوز حدود صالحـياته فقط

وان يعمل ضمن نطاق عمله.
وأضـــاف جالل أن شـــرطـــنـــا الـــذي
اختلفنا بـسببه مع االحتاد هو عدم
وضـوح عـمل االحتـاد وقـدمـنـا بـهذا
الــشــأن ورقـة عــمل تــخـدم الــصـالح
الـعـام ومشـوار مـنتـخـبـاتنـا والـكرة

العراقية على وجه اخلصوص.
qLF « WI d

ـــقــاطع أن وبـــيّن عـــضــو االحتــاد ا
االختالف كان على أسـلوب وطريقة
الـــعــمل الـــذي مــازال يـــدار من قــبل
االحتـــــاد بــــــنــــــفـس الـــــنــــــهـج رغم
مالحظاتنا نافياً وجود خالف حاد
مع أمـ الــسـر مـحـمـد فـرحـان كـمـا
ذكـــرت ذلـك وســائـل االعالم بـــانـــنــا
نـطـالب ضـمن شـروطـنـا اعـفـائه من

منصبه.
ولـــفت جـالل الى انـــنـــا كـــأعـــضـــاء
معـتـرض سـنبـقى معـترضـ على
عــمل االحتــاد مــالـم تــكــون الــرؤيــا
واضـحة وفق نـهج صـحيح لـنـجني
ثـمار عـملـنـا بعـد مدة مـعـينـة سيـما
واننا لم نـلمس اي نتـيجة مـلموسة
خالل عــشــرة اشــهــر من تــســلــمــنـا

همة. ا
وأشــار جالل إلى انه يــجب عــلـيــنـا
كاحتاد ان نهتم بتطـوير منتخباتنا
وعـمل الـلـجـان والـتـسـويق الـذي له
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يــدخل فــريق الــطـلــبــة اسـبــوع االعـداد
احلـالي الـثـاني فـي مـديـنة كـربـالء بـعد
االنـتـهاء من االول لـلـتحـضـير لـلـموسم
الـكروي الـقادم بـشكل مـتكـامل ومنـتظر
بعد مشاركة واضحة غير متوقعة فاجأ
بــهـا اجلـمـيـع خالل انـتـفــاضـة الـفـريق
الــتــيى جتــاوز فــيــهـا فــتــرات الــتــاخـر
والـتـراجع لـيـسـت بـالـقـصـيـرة وبـيـنـها
ـمتـاز عنـدما الـبـقاء بـشق االنفس في ا
واجه مـشـكـلـة الـهـبـوط حـيـنمـا حل في
ـركز السابع عشر قبل ان يعود بكلمل ا
وقعـه كاحد اقطاب انـاقته بثقـة و قوة 
الـكـرة الـعـراقـيـة والـفـرق اجلـمـاهـيـريـة
نتخب الوطني باالسماء واحـد روافد ا
والـعـنـاوين الكـرويـة الـتي ذاع صيـتـها
في فـترات متعددة قبل ان يـختفي لعقد
ــشــاكل ونــصـف من الــزمن مــثــقــلًــا بــا
ـالـية ومـا تـرتب عـلـيـها من والـهـمـوم ا

شـكاوى و مـشاكل تـتعـلق بـعقود
و رواتـب الالعبـ قبل تـتدخل
وزارة الــتـعـلـيـم الـعـالي لـدعم
الــنـادي والــفـريق و تــشـكـيل
ادارة مـــوقــتــة خــلــفًــا الدارة
ــــكن عـالء كــــاظم الــــذي ال 
انــــكـــار دوره وجـــهـــوده في
حتـمل الـعـبء الـكـبـيـر لـفـترة

لـيـست بالـقـصيـرة قبل
ان يــتــرك الــنـادي

نهائيًا .
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حـصـدت الـفـرقـة الـوطـنـيـة لـلـتـمـثـيل عـلى
ثالثــة جــوائـز عــلى خــلــفـيــة مــشـاركــتــهـا
ـسـرحي (حـرب العـشـر دقائق) بـالـعرض ا
في مـهـرجـان عـشـيـات طـقـوس بـدورته 15
سرح اضي عـلى ا الـذي اختتم االربـعاء ا
ـلــكي في الــعـاصــمـة االردنــيـة الــثـقــافي ا
ـشـاركــة عـربـيـة ودولـيـة بـعـد تـواصل و
دة خمـسة ايام. اذ حصلت على فـعالياته 
جــائـزة افـضل مــخـرج لــلـمـخــرج ابـراهـيم
ـثـلـة لـلـمـبـدعـة حـنـون  وجـائـزة افـضل 
ثل لـلـفنـان احـمد اسـيـا كمـال  وافـضل 
ــوقع دائــرة الــســيــنــمـا الــشــرجي وفــقــا 
سـرحـيـة من تألـيف الـكاتب ـسـرح.. وا وا
ـؤلف عـلي عبـد النـبي الزيـدي  بطـولة وا
اســيـــا كــمـــال  قــحــطـــان زغــيـــر  احــمــد
الـشرجي  مهنـد علي.. سينـوغراف سهيل
الـبـيـاتي  ادارة مـسـرحـيـة مـحـمـد سامي
االشراف الفني علي محمود السوداني .
سـرحي قـيم الـشـهادة ويـنـاقش الـعـرض ا
في ظـل الـراهن الـعربـي الذي جـعل أغـلب
الــــدول الــــعـــربــــيــــة في مــــرمـى احلـــروب
والــنـــزاعــات واألعــمــال اإلرهـــابــيــة الــتي
دنـي وتوقـع منهم الـعشرات تـستـهدف ا
ـئـات من الـشهـداء وحتـول حـياة ـا ا ور
ذويــــهـم إلى نــــوع مـن الــــســــمـــــســــرة مع
ــســرحــيـة ــالي.وا الــســلــطـات لــلــتــربح ا
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مـوجـود الي يـلـوعـني" وهي األغـنـيـة
الوحيدة التي غنتها توفيق باللهجة
صريـة طيلـة مسيـرتها الـفنيـة كما ا
ـــصـــريـــة قـــدمـت بـــعض األعــــمـــال ا
الطربـية احـترامـاً ألذواق احلاضرين
فــأطـــربت احلــضـــور بــغـــنــاء "امــتى
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ـطـربة األردنـيـة زين عوض شاركت ا
بــرفـقــة فـرقــة "قـلــعـة عــمـان" بــقـيـادة
صــخــر حــتــر احــيــاء احـدى لــيــالي
مهـرجان الـقلـعـة الدولي الـذي تقـيمه
ــصــريـة بــقـلــعـة صالح دار األوبـرا ا
الـدين األيـوبي في الـقـاهرة.ووصـفت
عوض جتـربـتهـا بـاخملتـلـفة كـلـياً عن
ــهـرجــانــات الــتي اعــتـادت جــمــيع ا
شاركة فيها قائلةً انها كانت اشبه ا
بـــلـــيــلـــة تـــبــادل ثـــقـــافي بــ األردن
ومصر فقـد قدمت فيهـا مجموعة من
األغاني الـطـربـية الـتـراثيـة األردنـية.
وأكــدت انـــهــا اخــتــارت أغـــاني لــهــا
ــصــر واألردن ومــا ارتــبــاط وثــيق 
يـجــمـعـهـمــا من ثـقـافــة وفن فـقـدمت
ـة لـلـفـنـانة خالل حـفـلـهـا اغنـيـة قـد
هدى سلطان وحملت اسم " مشتاقلك
يــــا رفــــيـق الــــروح" وهي من احلــــان
الــــفـــنــــان األردني الــــراحل تــــوفـــيق
النمري كما غنت من أرشيف الفنانة
الــلــبــنـــانــيــة ســمــيــرة تــوفــيق "مش

تــــنـــاولت فـي بـــنــــائـــهـــا اخلــــارجي ثالث
شـخــصـيـات أحـدهـا سـائق سـيـارة أجـرة
يـقل ابن شهيد وأرملة شهـيد في طريقهما
السـتـكـمال مـعـامالت لـصـرف مبـالغ مـالـية
ومـسـتـحـقات لـذوي الـشـهـداء حـيث يدور
حـوار جتري خالله معـاينة قصص كل من
الـشــخـصـيــات الـثالث فـيــمـا الـشــخـصـيـة
تـتالية شـاهد ا الـرابعة تـظهر الحـقا في ا
وتــعـبّـر عن الــشـهــيـد الـذي لـم يـسـتــشـهـد
ــا كـان مــسـجــونـا ومــا يـتــلـو ذلك من وإ
ـكــاسب مــفــارقــات تــكـشـف عن تــرجـيـح ا
ـــــاديـــــة عـــــلـى قـــــيـــــمـــــة الـــــشـــــهـــــيـــــد ا
والــشـهــادة.فـالــعــرض يـطــرح الـعــديـد من
األفـــكـــار أبـــرزهـــا االغــتـــراب واالســـتالب
ــبــاد داخل واخــتـالل مــوازين الــقــيم وا
كــمــا تــنــاول مــفـاهــيم الــنــفس الــبــشــريـة
الـشـهادة وتـساؤالت تـشـمل في أيّ معـركة
ومرحلة ومع أيّ طرف سقط ذلك الشخص
شــهـــيــدا ومن يــحـــدد أن هــذا الــشــخص
ـتوفى شهـيد وذاك قتـيل كما طـرح فكرة ا
تــســلـــيع مــفــهــوم الـــشــهــادة وإخــضــاعه
ـكتسبات ماليـة ومعايير النظم واحلروب
الـســيـاسـيــة فـيـمــا يـغـيب مــفـهـوم الـوطن
وقـيـمـته وأهـمـية الـتـضـحـية مـن أجله عن
ــعــايـيــر. وهــو مــا اوضـحـه مـؤلف هــذه ا
ـسرحـية علي عـبدالـنبي الزيـدي في لقاء ا
تــلـفــازي له مع (حـصــاد الـشــرقـيــة) قـائال
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الكنـوز التي يـحتويـها فكـانت فرصة
لـتـقـد االغـاني في قـلـعـة تـسـتنـشق
عبق الـتاريخ وهي تـستـشعـر فخـامة
ــنــاســبــة بــاالضــافــة الى ــكــان وا ا
اسـتــعـانـتــهـا بـأربــعـة كـمــنـجـات من
ـصـريـ شـاركـوا الـعزف الـفـنانـ ا

الـزمان يـسـمح بـاجـميـل" من أرشيف
ـــوســيــقـــار الــراحل مـــحــمـــد عــبــد ا
ـــلـــقـــبـــة الـــوهـــاب.وقــــالت عـــوض ا
بـ"فــراشـــة الــغــنـــاء األردني" أن هــذه
الــتـجـربــة مـنــحـتــهـا فــرصـة ذهــبـيـة
لـلــتـعـمق بــالـتـراث األردنـي ومـعـرفـة

معها. وشارك في الليلة التي احيتها
عـــوض كل من أوركـــســـتـــرا األنـــامل
ايـسترو الـدكتور الصغـيرة بقـيادة ا
ــقــدم فـيــمــا اخـتــتم الــفــنـان رامي ا
ـصــري هـشـام عــبـاس هـذه الــلـيـلـة ا
ة واجلديدة. بباقة من أغانيه القد

وحتديدا في السنوات األخيرة وما شابها
من أحـداثه سـيـاسيـة واجـتمـاعـية كـبـيرة
وهـو رسالة للناس للتخلي عن خوفهم من
الــسـلــطـة واألنــظـمــة الـســيـاســيـة ودعـوة
لاللـتفاف حول الوطـن والتعاون ب أفراد
شـعبه ليبـدأ حياة جديـدة تشبه تلك التي
يـحـظـى بـهـا أيّ بـلـد مـسـتـقـر في الـعـالم).
اضي على سرحيـة العام ا يـشار الى ان ا
خــشـبــة مـســرح الـرشــيــد في بـغــداد قـبل
أت وزارة الثـقافة عـرضهـا في عمـان . وهنـَّ
سرحية شارك في ا والسياحة واآلثار ا
سرح  وقـالت في بيانٍ (مرة أخرى يثبت ا
الـعـراقي أنَّه يـبقـى في الصـدارة ومـا فوز
ـســرحي (حــرب الـعــشــر دقـائق) الــعــمل ا
بــثـالث جــوائــز فـي مــهــرجـــان (عــشــيــات
طـقـوس) الـدولي بـاألردن إال داللـة عـلى أنَّ
شـهد الـفني اإلبـداع العـراقي حاضـر في ا
بـرغم كل الـتـحـديـات والـظـروف الـصـعـبة.
نـبـارك لـلفـائـزين هـذا الـفوز ونـتـمـنى لهم
ـزيد من الـتألق والعـطاء). وأعلـنت جلنة ا
ـمــثــلـة ـهــرجــان الــتي ضـمـت ا حتــكــيم ا
األردنــيـة عـبــيـر عـيــسى والـدكـتــور أحـمـد
صري حـسن موسى من الـعراق والفـنان ا
جالل عـثمـان واخملرجـة البحـرينـية كـلثوم
أمـ بـحـضور نـقـيب الـفنـانـ االردنـي
سرحية مـحمد يوسف العبـادي عن فوز ا
(حــرب الـــعــشــر دقــائق) بـــجــائــزة أفــضل

(ســعـادة كـبـيــرة ان يـكـون لــلـعـراق صـوت
في مهرجان عشيات طقوس في دولي مـهم
ـشـاركـة عربـيـة ودولـية ويـحـصد االردن 
هـــذه اجلــوائــز الـــفــرح شــحـــيح جــدا في
وطـننـا وهـذه حلظـات من الفـرح) موضـحا
(هـذا النص والعـرض معاً فـي اطاره العام
ا هو سياسي نص اجتماعي ولكن يذهب 
ويـرصــد بـدقـة الـتـحــوالت اخلـطـيـرة الـتي
حــــصـــلـت في اجملـــتــــمع بــــعــــد االحـــتالل
االمـريـكي لـلـعـراق.ومع االسف كـان سـاسة
ــخـتــلف تـســمـيــاتــهم سـبب في الــعـراق 
هو عرض ظـهور هـذه التـحوالت اخلـطيـرة
ـسـكوت يـطـرح اشـيـاء خـطـيـرة ويـكـشف ا
عــنه بــسـبـب حـســاســيـتــهــا وهــذه بـرأيي
ـــســرحي واحـــدة من مـــهــمـــات الــكـــاتب ا
وضـــرورة ان يـــكـــون ابن الـــواقـع)مـــؤكــدا
ـسرح الـذين لـيـست لـديهم (انـامن كـتـاب ا
خــطـوط حــمـر وانــاقش امـور اجــتـمــاعـيـة
سـياسيـة وانبه علـيها) ,وكـتب الزيدي هذا
الــنص نــهــايــة عـام  2019 وتــرشح ضــمن
خـمـسة نـصـوص جلائـزة الـدوحة لـلـكتـابة

الدرامية.
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سـرحيـة إبراهـيم حنون ويـوضح مخـرج ا
في تــصــريح (أن هــذا الــعــرض من إنــتـاج
الـفرقة الوطنية للتمثيل في دائرة السينما
ـــســـرح وتــــدور أحـــداثه في الـــعـــراق وا

إخـراج مسرحي خملـرجها ابـراهيم حنون
كـما اعـلـنت عن فوز جـمال الـغيالن مـخرج
ـسـرحـيـة الـبحـريـنـيـة حـتى إشـعـار آخر ا
بــجــائـزة أفــضل إضــاءة مــسـرحــيــة الـتي
قـدمت بدال من جـائزة أفـضل سيـنوغـرافيا
وفـقـا لـوكـالـة االنـبـاء االردنـيـة (بـتـرا).كـما
أعـلنت جلنة التحـكيم حجب جائزة أفضل
عــرض مــسـرحـي مـتــكــامل وهي اجلــائـزة
ــهــرجـــان فــيــمـــا فــاز أحــمــد األرفع فـي ا
ـثل مـسـرحي الــشـرجي بـجـائـزة أفــضل 
ــســرحـيــة الــعـراقــيــة حـرب الــعــشـر عن ا
ـــمــثل عــز الــدين دقــائـق مــنــاصــفــة مع ا
أما ركب. سرحية الـليبية ا الـدويلي عن ا
ــثـلـة فــذهـبت مـنــاصـفـة جــائـزة أفـضل 
لـلـمـمـثـلـة ر ونّـوس عن مـسـرحـيـة حـتى
ــمــثــلـة آســيــا كــمـال عن إشــعــار آخـر وا
مـسرحيـة حرب العـشر دقائق فـيما ذهبت
جـــائــزة أفـــضل نص مـــســرحـي لــلـــكــاتب
سرحـية الليبية الـعراقي سالم صكر عن ا
سرحـية ذاتها بجائزة ـركب كما فازت ا ا

افضل موسيقى مسرحية.
واعـــلن رئـــيس فـــرقـــة طـــقــوس

ـــــســــرحـــــيــــة  فــــراس ا
ــــونـي قــــبــــيل الــــر
ـهـرجان افـتـتاح ا
ان (الــــــــفـــــــرقـــــــة
حتـــــــرص عــــــلى

اقـامــة مـهـرجـانــهـا سـنـويــا حـيث نـحـاول
الـبحث الدائم في الطقوس االنثربولوجية
ـثـيـولـوجـيـة وتـوظـيـفـهـا في الـعـروض وا
ـسرحية التي تقدمها بحثا عن جماليات ا
جــديـدة وانــتــصـارا لــلــوجـدان االنــسـاني
ويـرافق هذا التوظيف مـعاجلات اخراجية
مـبتكرة تـرتقي بالذائـقة اجلمالـية وتبحث
عن الـدهـشـة وكـسـر افق الـتـوقع). وعرض
هرجان  فلم وثائقي عن في حـفل افتتاح ا
ـهـرجـان.. فـيـمـا قـدمت كال من فـعـالــيـات ا
فـرقـة وعـد الـشـبـابيـة وفـرقـة ودق لـلـفـنون
الـفلكـلورية واالستـعراضية فـقرات راقصة
هرجان نـالت إعجاب احلضور. واشتمل ا
كـذلك عـلى نـدوات نـقـديـة وورشـة صـنـاعة
ـــواد ــــوســـيـــقى من ا ـــســـرح وا أدوات ا
ــوني في تـصـريح الــبـسـيـطــة. وقـال الـر
بـأنه( خالل حفل االفـتتـاح تكر الـفنان
ي ـميـز حابس حـس و األكاد األردني ا
ـسـرحي عـدنان مـشـاقـبـة وشـهد الـنـاقـد ا
ــســرحــيـة ــهــرجــان تــقـد الــعــروض ا ا
الـتـالـيـة مـسـرحـيـة حـرب الـعـشر دقـائق-
الــعــراق مــســرحــيــة آه كــرمــيال- مــصــر
ركب- لـيبيا مسرحـية الكتابة مـسرحية ا
كسيك مسرحـية ليلة مقتل بـااللوان- ا
الـعـنـكـبـوت- األردن مـسـرحـيـة حـتى
اشـعـار آخـر - الـبـحـرين ومـسـرحـية

الدرس من االردن).
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قـيمـة في دبي  تـضـيفـها ـعـماريـة الـعراقـيـة ا هـنـدسة ا ا
قـنـاة (الشـرقـية) مـساء الـيـوم االحد في بـرنـامج (اطراف
احلديث) الـذي يعـده ويقـدمه االعالمي مجـيد الـسامرائي

ويخرجه حيدر االنصاري.
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الـصــحـفي الــعـراقي الــرائـد نـعى
ــهــنــة مــنــذ عــام رفــيق دربه في ا
1952 الصـحفي الرائد مـعاذ عبد
الــــــرحـــــــيم الـــــــذي وافــــــاه االجل
اضي قائال (إلى جنات االربعاء ا
اخلــلــد ابــا ســعـد وحــســبك انك أديـت الـرســالــة بــأمــانـة

.( وشجاعة كما كنت دائما والعاقبة للمؤمن
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وت امـس السـبت بـحـادث سـير ـطـرب اللـبـنـاني غـيـبه ا ا
عـلى احلــدود الـلـبــنـانـيــة الـسـوريــة حـيث كــان عـائـدًا من

احلفل الذي أحياه في سوريا.
 wšdB « rþU½

الــشــاعــر الــعــراقي ضــيــفه اخلــمــيس نــادي اإللــقــاء في
االحتاد الـعام لألدباء والكتّابِ في العراق احتفاءً بإشهار
ـشــتــركــة (احلــســ فـي عــيـون اجملــمــوعــة الــشــعــريــة ا

الشعراء) بجلسة قدمها الشاعرحازم الشمري.
n¹dA « Èu$

التشـكيلـية السـورية شـاركت في معرض لـلحرف الـيدوية
ـركزيـة للـفنون الـتراثـية والتـقلـيديـة اقامـته حاضنـة دمر ا
ركز احلـرفيـة بالـتعـاون مع مديريـة الثـقافـة بدمـشق في ا

الثقافي العربي بأبو رمانة.
 wŽd  uKł ÍœU¼

رصـد العراقي لـلحريـات الصحـفية تـلقى تعازي رئيس ا
داع الله عز وجل ان االوساط االعالمـية لوفاة شقيقته 

يدخلها فسيح جناته.
qOKš Õö

الـنـاشط االجتـمـاعي ورائـد االعـمـال في مـنظـمـة الـتـعاون
االقــتـصـادي والــتـنـمــيـة في لـنــدن ضـيـفـه مـنـتــدى الـفـكـر
العربي في لـقاء بعنوان (مابعد االنسـانية ومستقبل العلم
ـهـارات االدراكـيـة ودور الـتــفـكـيـر الـنـاقـد في والــعـمل : ا

تنمية الذكاء  وتطويره ومهارات االقتصاد اجلديد).
Ê«ËbF « “«u  wKŽ

الكـاتب االردني صدر له عن دار الثقـافة للنـشر والتوزيع
في عـمـان كـتـاب بـعـنـوان (وسـائل الـتـواصل االجـتـمـاعي

ودورها في توجيه الرأي العام).
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يخص الـقـضيـة الـفلـسـطيـنـية.وحـضـر افتـتاح
ـديـر الـعـام لـدائـرة الـفـنـون الـعـامـة ـعـرض ا ا
فـــاخــر مــحــمـــد حــسن وعــدد مـن الــفــنــانــ
. وقـال الفنـان علي عاتـب ( إفتتاح هـتم وا
عرض فلسط الدولي األول  احملطـة الثالثة 
بحـضور شخصيـات سياسية وثـقافية وحشد
ـنا غفـيـر من اجلـمهـور الـكر . وقـد  تـكر
بشـهادة تقديرية من قبل وزير الثقافة إضافة
لكتاب شكر من قبل مدير عام دائرة الفنون).
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أقـامت وزارة الثـقـافـة والـسيـاحـة واآلثـار على
قـاعـات دائــرة الـفـنـون الــعـامـة مـعــرضـاً فـنـيـاً
للـملصق السيـاسي رفضاً للتـطبيع مع الكيان
الـصـهـيـوني بـالـتـزامـن مع فـعـالـيـات األسـبوع
الثـقافي الفلسطيني في بغداد.وافتتح االربعاء
عـرض الذي كـان بعـنوان (ال للـتطـبيع) وزير ا
ـعـرض الـثـقـافـة حـسن نـاظم.  ويـشـارك في ا
فـنـانون عـراقـيـون وعـرب بـأكـثر من  85 عـمالً
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هذه حادثة وقعت عام 2005 - كانت لي
مكـتـبة أسـميـتـها ( مـكتـبـة االسرة) لـبيع
الــقــرطــاســيــة والـــكــتب في حي الــعــدل
بـبـغــداد قـرب بـيــتي مـنـذ  1987 كــعـمل
إضـافي  لـعـمـلي في مـجـلة الـف باء في
سنوات احلصار.لكني بعد 18 عاما اي
فـي عــــام  2005 لـم اعــــد قـــــادرا عـــــلى
ادارتـها والـتـسـوق اسبـوعـيـا من شارع
تـنبي فبعتها الى (ابو مالك) وهو احد ا
ــنــطــقـة في تــلك الــســنــة الـتي ســكـان ا
انـتـشـرت فـيـهـا حـوادث الـقـتـل وتـفـجـير
ـكتـبـات. وفي احـد االيـام انتـشـر خـبر ا
ـكتـبة نـطقـة مـقتل صـاحب ا ب أبـنـاء ا
ظـنا مـنهم انـني قـتلت. وجـاء العـديد من
نطقة الى بيتنا للتعزية اجليـران وأبناء ا
لــكــنـهم اكــتـشــفـوا انــني حي ارزق. في
ذلك الـيوم جاء مـسلـحون وقتـلوا الرجل
سلح كتبة ويبدو ان ا الذي اشترى ا
كــانت لـديــهم تـعــلــيـمــات بـقــتل صـاحب
كتبة دون ان يعرفوا اسمه او شكله. ا
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خـرجت رئــيـسـة فــرع دمـشق لـنــقـابـة الــفـنـانـ
ـمـثــلـة الـسـوريــة تـمـاضـر غـا عـن صـمـتـهـا ا
وردت على حـملـة التـنمـر التي تـعرضت لـها من
قـبل بـعض الصـفـحـات الـتي اتـهمـتـهـا بـتـصنع
الـبـكـاء في اجلـنـازات والـتـعـازي.وأشـارت غا
إلى أنهـا (تعـتبر نـقابـة الفـنانـ بيـتهـا الثاني
ومن واجـــبـــهــا الـــتـــواجـــد مع الـــوسط الـــفــني
بأحـزانه وأفـراحه وفق تـعـبـيرهـا) حـيث كـتبت
عبر صفحتها على مواقع التواصل االجتماعي:
(بحـب كل النـاس ومـا بـأذي حـدا وواجـبي كون
..يعني مع بيتي التاني يلي هيي نقـابة الفنان
أفراحـهم.. أحـزانهم .. أوجـاعـهم.. وبعـرف الكل
ـا بفـقد أيـا زميل أو زمـيلة والكل بـيعـرفني .. و
الطبيعي إبكي ونـوح وإتذكرهم وكون وفية الن
..يــــلي مــــو طــــبــــيــــعي انـي كـــون مــــتـل هـــدول
الـصــفـحـات ويـلـي عـلق عـلــيـهم وتـنــمـروا عـلى
شــكــلي وعــمــلـي). وأضــافت: (مــا تــوجــعت من
تــفــاهــتــكن ألنــو بــالــضــفــة الـتــانــيــة في أهــلي
وضيـعتي ورفقـاتي وزمالئي يـلي بتشـكركن من
قلـبي ودافـعـوا عني مع إنـي ما طـلـبت م بس

ألنـو الوفـا عـنـوانن). وخـتـمت حـديثـهـا مـشـيرة
إلى أنهـا ستـلجـأ للـقضاء حملـاكمـة كل من أساء
لها حيث قالت: (شـكرا لكل كلمـة أنصفتني وكل
كـلــمـة ســيـئــة بـحــقي ... بـيــنـاتـنــا احملـاكم ....

والبادي أظلم).
ــوســيــقـار ــوت األربــعــاء ا كــمــا غــيب ا
ـو عن عـمر الـسوري حـسـام الـدين بـر
ياهز الـ  61 عاماً وفق ما أعلنته نقابة
ـنـشـور لـهـا . و الـفـنـانـ الـسـوريـ
عـبـر حـسـابـهــا الـرسـمي عـلى مـوقع
التواصل االجتماعي كتبت النقابة:
"فرع دمـشق لنـقـابة الـفنـان يـنعي
إليـكم رحـيل الـزمـيل الفـنـان حـسام
." و... فليكن ذكره مؤبداً الدين بر
وحـــســـام الـــدين هـــو مـــوســـيـــقي
سـوري ومــايــسـتــرو لـلــعــديـد من
ــوسـيـقـيـة الــوطـنـيـة من الـفـرق ا
مــوالـــيـــد دمــشق 1961  درس في
ـعــهـد الــعـالـي لـلــمـوســيـقى في ا
دمــشـق ويــعــتـــبــر من مـــؤســسي

جوقة لونا.
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{ الس فيغاس  –وكاالت -
ية بعد ان الغت النجمة العا
أديل احلفالت التي كانت
ستقيمها بداية هذا العام
واعادت جدولتها الى ما ب
قبل  18 تشرين الثاني ا

وآذار 2023. حيث حتيي أديل
خالل هذه الفترة  32 حفلة
كان اقامتها وهي اختارت 
فندق (نوبو اوتيل الس

فيغاس) في جناحٍ خاص
يُعرف باسم (نوبو فيال).كلفة
الليلة الواحدة في هذا اجلناح

تصل الى  30 الف جنيه
استرليني حيث ستمكث
خالل ثالثة اشهر اي ما
يعادل  2.7 مليون جنيه

إسترليني إال أنها لن تدفع
شيئاً مقابل إقامتها بل

ستكون مجانية.
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{ دمـشق  –وكـاالت - يـسـتـعـد
الــفــنــان رشــيــد عــســاف خلــوض

قرر بطـولة مسلسل "ع الشمس" ا
تـــصــــويــــره قـــريــــبـــاً في الــــعـــاصــــمـــة

دمشق.الـعمل إجتماعي بوليسي وسيكون
من إخــــراج يــــزن أبــــو حــــمـــدة وتــــألــــيف
مــجــمــوعــة من الــكــتــاب.وكــان قــد أجـرى
مــخـرج الــعــمل خالل الــيــومــ الـفــائــتـ
كاستينغ تقدم إليه أكثر من  400 مشترك
ـــعــهـــد الــعـــالي لــلـــفــنــون من خـــريــجي ا
وهـبـ كـخـطـوة من اخملرج ـسـرحـيـة وا ا

ـــواهب واحملــــتـــرفـــ من لــــدعم ا
اجلـيل الشبابي.وغاب عساف عن
ســـبـــاق الـــدرامــا الـــســـوريـــة في
اضي 2022. الى ذلك رمـضان ا
مثلة هناء الشوربجي إنها قالت ا
تشـارك في بـطـولة مـسـلـسل "أعمل

وقع الفن إلى أنها ايه" مشـيرة وفقا 
جتسـد شخصـية سيـدة ريفية مـن الفيوم
ـمــثل خـالــد الـصـاوي خالل وهي والــدة ا

االحداث.
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 عالقـة حب أو صـداقة غيـر متـوقعـة. ولديك رغـبة في
إنفاق األموال.

qL(«

ـتــعـلــقـة ســتـصــلك الــيـوم بــعض األخــبـار اجلــيــدة ا
الية.رقم احلظ 2. باألمور ا

Ê«eO*«

حتـرك بـجرأة الـيـوم نحـو أحالمك وحـول خـطتك إلى
عمل.

—u¦ «

حتـتــاج أن تـكــون واثق بـنــفــسك أكـثــر من ذلك جتـاه
قرارات العمل.

»dIF «

عـلــيك الـتـوقف عن إخـفـاء مــشـاعـرك من خالل قـنـاع
الالمباالة.رقم احلظ 9.

¡«“u'«

 بـتسـرعك جتعل شـريكك يـفهـمك بصـورة خاطـئة.يوم
السعد االربعاء.

”uI «

لديك الفرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة
أو تعويض.

ÊUÞd «

ـزيـد مـن األمـوال من خالل مــؤسـسـة حتــصل عـلـى ا
العمل اخلاص بك.

Íb'«

طـاقـتك مـرتـفـعـة في الـعـمل بـصـورة واضـحـة. جتـنب
زاح.رقم احلظ 8. ا

bÝô«

ـشـاكل تـعــيش فـتـرة غــيـر مـســتـقـرة بــسـبب بــعض ا
. األسرية يوم السعد االثن

u b «

ــمـاطـلــة  وكن أكـثـر جـديــة حـول عالقـتك تـوقف عن ا
العاطفية.رقم احلظ 3.

¡«—cF «

حــاول أن تــكـون أكــثــر عـقـالنـيــة وتــعـامـل مع األمـور
بحكمة وعقل.رقم احلظ 5.

 u(«
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اكــــــــتـب مــــــــرادفـــــــات
ومـعاني الكـلمات التي
تـقــرأإ وتــكــتب افــقــيـا
وعــمــوديـــا في الــوقت

ذاته:
 1- دولة افريقية

 2- مــــنـــظـــمـــة الـــدول
صدرة للنفط ا
 3- ندهش

 4- أحسـن االستـقـبال
والضيافة
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ـسكة بـعناصـر القوة في خالل مـا أعظم اجلزائـر وهي تقف 
اسـتــقـبـالــهـا الـرئـيس الــفـرنـسي مــاكـرون لـتـثــبت ان الـتـاريخ
ـرحـلة حتـرير اجلزائـري قـطعـة مـتنـاسـقة مـوحدة ال انـفـصام 
الــبـالد من االســتــعــمــار اجلــزائــري عن زمن بــاتت الــعـالقـات
ـعـادلـة الـدولـيـة تـتــطـلب الـتـعـاون مع بــاريس من دون إخالل 
اثبـات احلق التاريـخي في ادانة مرحلـة مشيـنة فرضتـها القوة
الفـرنـسيـة الـغاشـمة وخـاض اجلـزائريـون معـارك الـتحـرير من
دون ان يـسـجل الــتـاريخ عــمـالـة أي من الــقـيـادات اجلــزائـريـة

وتبعيته للمحتل.
اجلـزائر تـعي دورهـا الـناجـز في فـهم تـاريخـهـا ومـسؤولـيـاتـها
ومعـاناتـها عـقودا طـويلـة ومعـنى سقـوط ملـيون شهـيد من اجل
احلــريــة واالســتــقالل والــيــوم يــصـطــحب مــاكــرون مــعه الي
ــولـود في مــديـنـة اجلــزائـر مــؤرخ االلـيـزيـه بـنـجــامـ ســتـور ا
قـسنـطينـة باجلـزائر عام  1950الـذي يقول سـيفـاجأ الكـثير من
ـدني دخـنة (مذابح ا الفـرنسـي عنـدما يكـتشفـون الكـهوف ا
عـلى أيـدي اجلـيـش الـفـرنـسي عــبـر إشـعـال الــنـار في مـداخل
كـهـوف جلـؤوا إلـيهـا) وتـهـجـيـر الـسـكـان. إنـهم ال يـعـرفـون كل
ذلك «خـصوصـا بـشأن اخلـمـس سـنـة األولى من االستـعـمار

التي اتسمت بدموية شديدة.
واحـتالل القـوى العـظـمى لبـلدان الـعـرب ليس امـرا من ماضي
الــقـرنـ الــثـامن عـشــر والـتـاسع عــشـر فـفـي الـقـرن احلـادي
تـحـدة لـلـعراق والـعشـرين وقع احـتالل مـبـاشـر من الـواليـات ا
حتت أسباب ما لبثت ان انكشف زيفها بشهادات أمريكية قبل
سـواهـا. ثمّ تـوالـى اكـثـر من احـتالل ضــمـني عـلى الـعـراق وال
يزال وكـانت الـطـبقـة الـسيـاسـية وطـبـقات نـخـبويـة أخرى ذات
صــلـة بـحـسـب الـفـيـديــوهـات والـتــسـجـيالت جــمـيـعـا من دون
اسـتـثـنـاء عـلى صـلـة عـمـل وثـيـقـة من اجل ان يـنـجـز االحـتالل
مـهمته. االن هنـاك تبرؤ من ذلك الـتماهي االعمى واالسـتلطاف
االنـعم مع قوة اجـنـبـية حتـتل بـلد الـذين يـدعـون انهم عـراقـيون

ولهم حق تمثيل الشعب.
ا سـيحتاج العراق مـدة تقارن مائة سنـة لكي ترتقي النُخب ر
نارة سـتوى مـحاكمـة حقـبة تاريـخيـة مخزيـة ومشيـنة ولـعل ا
اجلـزائـريـة هـي االوضح لالقـتـداء بــهـا في مـعـرفــة كـيف يـجب
التـمـسك باحلـقوق الـتـاريخـية لـكل الـذين قضـوا وهم يدافـعون
عن تـراب وطـنـهم بـغض الـنـظـر عن انـتـمـاءاتـهم الـسـيـاسـية او

ذهبية. ا
لـنتصـارح العـراق غيـر مؤهل بنـخبه احلـاكمـة وحاشي احلكم
ان يعي كيف يتعامل مع احلقبة االمريكية التي مرت ولم تمر.
 من الـسذاجـة تبـني أو تأيـيد خط إطالق قـذائف على الـسفارة
االمريكية او مواقع فيها عدد محدود من االمريكان فال يخفى
على أي مراقب تلك اليد اخلارجية التي حترك هذه الورقة عند
طلوب والدة جيل سيـاسي جديد غير تبـعي التفكير احلاجـة. ا
والــوالء واالنـتــمـاء والــتـمــويل يـتــبـنـى إعـادة رسم الــعالقـة مع
صـالح الـوطنـيـة من خالل مـنظـور احلرب واشـنطن بـحـسب ا
االمـريكية التي مرت عبر األسباب الواهنة وأن تشترك النخب
الـفكريـة في صيـاغة مشـروع العالقـة الصحـيحـة ذات احلقوق
واجبة التسديد. وهذا يخص دول في اجلوار عربية او غير عر

بية كانت تتحرك حتت ثوب االحتالل.
ـسـألـة حتـتـاج انــقـضـاء أكـثـر من جـيل لـكي  اعـرف انّ هـذه ا
قتبس من جتربة اجلزائر تـتحقق. وأبقى راسماً قوس االمل ا

ذلك الشعب العظيم.
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{ ســـيـــدني (أ ف ب)  –كـــان حلـــرائق
ـدمرة الـتي ضربت أسـترالـيا الـغـابات ا
في عـامي  2019و 2020 تـأثــيـر كــبـيـر
على ثـقب طبقـة األوزون بحسب دراسة
جـديدة نُـشـرت نـتائـجـهـا  اجلمـعـة. هذه
الــــدراســــة الـــتي نُــــشــــرت في مـــجــــلـــة
جموعة رتبطـة  ساينـتيفيك ريبـورتس ا
نـيتـشـر تـثـبت وجود صـلـة بـ الـدخان
ــنــبـــعث من احلــرائق ـــســبــوق ا غــيــر ا
ـوجود فـي طبـقـة األوزون فوق والـثـقب ا
الـقــارة الــقـطــبـيــة اجلـنــوبــيـة. وبــحـسب
باحثـ من جامعتي إكستـر ومانشستر
الـبـريطـانـيـتـ  حـقن ماليـ األطـنان
مـن الـــدخـــان والــــغـــاز (…) في طــــبـــقـــة
التروبـوسفير العليا والطبقة السفلى من
الستـراتوسفير.  وتسبب تراكم جزيئات
الدخـان في ارتفاع درجة حـرارة الطبقة
الــســـفـــلى من الـــســتـــراتــوســـفـــيــر إلى
مستـويات لم نشهدهـا منذ ثوران بركان
بـينـاتوبـو في الفـيلـيبـ عام 1991  وفق
الدراسـة.  بسبب هذا االحترار وسعت
احلرائق ثـقب طبـقة األوزون الـتي تظـهر
كل ربـيع فوق الـقـارة القـطـبيـة اجلـنوبـية
ووصلت إلى مـستويـات قياسـية في عام
2020. وكـانت احلـرائق الـتي أتت عـلى
 5.8ماليـ هـكـتار فـي شرق أسـتـرالـيا
من أواخــر عــام  2019 إلى أوائل عــام
 2020شـديـدة لـدرجـة أنـهـا تسـبـبت في
Pyrocu- ظـهــور الـعـشــرات من سـحب
mulonimbus وهـي غــيـــوم تـــنـــتج عن
Pyrocu- أعمـدة الدخان. وتُـعتبـر غيوم
 mulonimbusالــتي تــصـــفــهــا وكــالــة
الـفـضــاء األمـيـركـيـة (نــاسـا) بــتـنـ من
السحب الـقاذفة للّهـب قوية جداً لدرجة
كن أن تؤثر على الطقس احمللي أنهـا 
مــا يـتـسـبب في حــدوث أعـاصـيـر نـاريـة

وعواصف رعدية.
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{ واشــــــنــــــطن (أ ف ب)  –رصــــــد
الـتلـسكوب الـفضـائي جيمس ويب
لـلـمـرة األولى وجـود ثـانـي أكـسـيد
الـــــكــــربــــون فـي الــــغالف اجلــــوي
لــكـوكب خــارجي أي كـوكب خـارج
اجملــمـوعـة الـشـمــسـيـة الـتي تـضم
األرض وهـو اكتشاف يبيّن قدراته
ـتـابـعة الـهـائـلـة ويشـوّق الـعـلـماء 
الـبيانات اإلضـافية التي سـيوفرها
فـي هـذا الــشـأن.  ومع أن الــكـوكب
ــكــتــشَف عــمالق غــازي وســاخن ا
يـــســـتــحـــيل وجـــود حــيـــاة عـــلــيه
ـفهـوم الـذي نعـرفه  يُـظهـر هذا بـا
االكـتـشـاف إمـكـان إجـراء عـمـلـيـات
مـراقبـة للـكواكب الـصخـرية تـهدف
طاف إلى معرفة ما إذا في نـهاية ا
كـانت تـتـوافـر عـلـى أحـدهـا ظروف
مؤاتية لنشوء أشكال من احلياة.
واعـتبـر عـالم الفـيزيـاء الفـلكـية في
هــيـئـة الـطــاقـة الـذريـة الــفـرنـسـيـة
بـيـار-أولـيفـيـيه الغـاج في تـصريح
لـوكـالـة فـرانس بـرس اخلـمـيس أن
هــذا االكــتــشـاف يــفــتح بــابــاً أمـام
إجــراء دراســات مــســتــقــبــلـيــة عن

كواكب فائقة شبيهة باألرض. 
أمـا أسـتـاذة الـفـيزيـاء الـفـلـكـية في
جـامعة كاليفـورنيا في سانتا كروز
نـاتالي باتاليا فاعتبرت عبر تويتر
أن االكـتـشاف مـذهل وكتـبت لديـنا
حـــقــاً فــرصـــة الكــتـــشــاف الــغالف

اجلوي للكواكب بحجم األرض.

وشـرحت وكالـة الفـضاء األمـيركـية
(نـــاســـا) أن رصــد ثـــاني أكـــســـيــد
الــكـربــون ســيـتــيح أيـضــاً مـعــرفـة
ـــزيــد عن تـــكــوين هـــذا الــكــوكب ا
ـــســـمى  WASP-39 bواكـــتـــشف ا
عام 2011. ويـقع هذه الكوكب على
ـثل بــعـد  700 ســنــة ضـوئــيــة و
ـشـتـري  نــحـو ربع كـتـلــة كـوكب ا

وهو قريب جداً من الشمس.
واخـتـير هـذا الـكوكب نـظراً إلى أن
مـعايـير عـدة تسـهّل مراقـبته فـيما
ال يــزال الـعــلـمـاء يــقـيّــمـون قـدرات
الـتـلسـكـوب الذي كـشف عن صوره

األولى قبل أقل من شهرين.
ـر  WASP-39 bبـشـكل مـنـتـظم و
جـداً أمام شـمسه (يدور حـولها في
أربــــــعـــــة أيـــــام) وغـالفه اجلـــــوي
مــتـمــدد. وقـد تـوصل الــتـلــسـكـوب
جيمس ويب إلى توفير بيانات عن
الـكـوكب من خالل الـتـقـاط الـتـباين
الــضـئـيل في الـلــمـعـان الـنـاجت عن
مـــــروره أمـــــام جنـــــمه. ثـم أجــــرى
الــتــلـــســكــوب حتــلــيالت لــلــضــوء
ـــــرشح عــــبـــــر الــــغالف اجلــــوي ا
لــــلـــكــــوكب إذ تــــتـــرك مــــخــــتـــلف
ــوجــودة في الـغالف اجلــزيــئـات ا
اجلـوي توقيـعات محـددة تُمكّن من

حتديد تكوينها.
وسبق للتلسكوب هابل وسبيتزر
ـــــاء أن رصـــــدا وجـــــود بـــــخـــــار ا
والــصــوديــوم والــبــوتــاسـيــوم في

الـغالف اجلوي لهـذا الكوكب  لكن
جــيــمس ويب تــمــكن مـن الــتـعــمق
أكــثــر بــفـضل قــدرته الــكــبــيـرة في

مجال األشعة حتت احلمراء.
ونــــقـل بـــيــــان نــــاســــا عـن ظــــافـــر
رســتـمـكــولـوف من جـامــعـة جـونـز
هـوبكنز قـوله إن رصد وجود ثاني
ثابة اجتياز أكـسيد الكربون هـو 

عتبة في علم الكواكب اخلارجية.
فــيـمــا حُـدِد شــهـر شــبـاط/فــبـرايـر
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 2023مــوعـداً ألول رحــلـة مــأهـولـة
لـكبسـولة ستاراليـنر من بوينغ إلى
مـحـطـة الـفـضـاء الـدولـيـة عـلى مـا
أعــلــنت اخلـمــيس كلّ مـن الـشــركـة
ووكـالـة الفـضـاء األميـركـية (نـاسا)
الـتي تـرغب في توفـير وسـيلـة نقل

ثانية لروادها إلى احملطة.  
وكــانت مــركــبــات تــابــعــة لــشــركـة
ســـبــايس إكس تـــتــولى مـــنــذ عــام
 2020 نــقل هـؤالء إلـى احملـطـة إال

أن نــــــاســـــا تــــــرغب فـي تـــــنــــــويع
خـياراتها. وبعد سلسلة انتكاسات
أدت إلـى تـأخــيــر بــرنــامج بــويـنغ

وبـيـنهـا رحلـة جتريـبيـة عام 2019
لم تــتــمــكن فــيـهــا ســتــاراليــنـر من
الــــوصـــول إلى احملــــطـــة جنـــحت
الـكبسولة أخـيراً في أيار/مايو في
االلــتـحـام بـهـدفـهـا لــكـنـهـا لم تـكن

مأهولة. 
ويُـفترض بالشـركة أن جتري رحلة

ثـانـية ولـكن مأهـولة حـتى حتصل
ســتــاراليــنــر عــلى مــوافــقــة نــاسـا
ــهــام وتــتــمـــكن من الــشــروع في ا
ــنـتــظـمــة الـتي يُــتـوقـع أن تـكـون ا
ـــعـــدل واحـــدة كـل ســـنـــة. وقــال
ـــســـؤول عن بـــرنـــامج الـــرحالت ا
أهـولة في ناسا ستيف الـتجارية ا
ســتــيـتش خالل مــؤتــمـر صــحـافي
اخلـمـيس نـهـدف  إلى مـوعـد إقالع

في شباط/فبراير 2023.

{ بـــــــــاريس (أ ف ب)  –ال تــــــــزال
الـرمـوز غـيـر الـقـابـلـة لالسـتـخدام
وهـي رمــوز رقــمـــيــة قــائـــمــة عــلى
ــعـتــمــدة في الــتــقــنــيــة عــيــنــهــا ا
شـفّرة حـديثـة النـشأة الـعـمالت ا
غـيــر أن مـسـتـثـمـرين مـخـضـرمـ
ومـبتـدئ عـلى السـواء يحـاولون

. إدخالها إلى عالم الفنّ
فـــمــجـــمــوعـــة أرتــيـــســيـــري الــتي
أنـشأتها أنايـدا شنايدر التي كانت
تـــــــعـــــــمل فـي أحـــــــد مـــــــصــــــارف
لـيـشتـنشـتاين تـقـترح مـثال تقـسيم
لـوحة افتـراضيا إلى أقسـام مربّعة
صـغـيـرة يربط كلّ مـنـهـا برمـز غـير
قـابل لالسـتـبـدال يعـرف اخـتـصارا

.NFT.باإلنكليزية بـ
ويـباع كلّ رمز من هذا النوع وهو
يـقـوم مقـام صكّ مـلكـيـة إلكـتروني
بسعر يراوح ب  100و 200دوالر
مـــا يـــســمـح وفق صــاحـــبـــة هــذه

. بادرة بـ تعميم الفنّ ا
وتــقــول شــنـايــدر لــوكــالــة فـرانس
ـلك اجلــمـيـع مـبـلـغ مـئـة بــرس ال 

ألـف دوالر أو مـــــــــلــــــــيــــــــون دوالر
السـتــثـمـاره. من هـنـا فـكـرة إنـشـاء
هــذا الـصـنـدوق الـتـعـاضـدي الـذي
يـسمح بـاالستثـمار في قـطعة فـنية
حــقــيــقــيـة اســتــنــادا إلى تــقــنــيـة
سـلسلـة الكتل. وتقـوم هذه التـقنية
blockchain الــــتي تـــعــــرف بـــاسم
بـاإلنـكـليـزيـة مقـام سـجـلّات رقـمـية
واسـعــة يـتـشـاركـهـا عـدد كـبـيـر من
ـستخدمـ من دون إدارة مركزية ا
وهي غـيـر قـابـلـة لـلـتـزويـر. وبـاتت
هــذه الـتــقـنـيــة مـعــروفـة إثـر رواج
ــشـفّــرة الــتي تـســتــنـد الــعــمالت ا

إليها.
(Artessere) أبــصـرت أرتــيـســيـري
ـاضـي وهي تــقـدّم الــنــور الــعــام ا
أعـماال فنـية ألسمـاء بارزة في الفنّ
الـســوفـيـاتي غـيـر االمـتـثـالي مـثل
أولــيـغ تــســيــلــكـوف (1934-2021)
وشيمون أوكشت ( 1951-2020).
وتــنــوي اجملــمـوعــة احلــفــاظ عـلى
هـذه الـقطع الـفـنيـة لـعشـر سـنوات
عــلى أقـصى تــقـديـر قـبـل أن تـعـيـد

بـيـعـهـا في الـسـوق عـلـى أن توزّع
األربـاح عـلى أصحـاب هذه الـرموز

الرقمية.
لــكن مـاذا يـحـدث في حـال خـسـرت
القطعة من قيمتها أو أتلفت مثال?
حتـصّـنت أرتيـسيـري بعـقد تـأم

عـلى ما تؤكد شنايدر. أما بالنسبة
إلى خـطـر تـراجع الـقـيـمـة فـهو لن
يــحـدث. نـحن خــبـراء ونـدرك خـيـر

إدراك ما نقوم به.
ــصـرفــيـة ــوظـفــة ا وتــنــفي هـذه ا
ـضاربة غايتها الـسابقة أن تكون ا
ـشــروع الـذي الــوحــيـدة من هــذا ا
ـعـتـمد يـحـتـرم بـالـكامـل القـانـون ا
حـــــول ســـــلـــــســـــلـــــة الـــــكـــــتـل في
لــيـشـتــنـشـتــاين سـنـة  .2019فــهـذا
ـالذ الـــــضـــــريـــــبي كـــــان من أوّل ا
الـبـلـدان التي أقـرّت قـانونـا خـاصا
لـتنظـيم األنشطـة القائـمة على هذه

التكنولوجيا.
وأظــهــر اســتــطالع آلراء أكــثــر من
 300 هــاوي جـمع أجـراه في الـربع
Art+Tech األول مـن الــعـــام مــوقع

ـئة  Reportاإللـكـتروني أن   21 بـا
مـنـهم تقـريـبا بـدأوا يـشتـرون رمزا
ـثّل جـزءا غـيــر قـابل لالسـتـبـدال 
من قـطعة فنّية. وكانت هذه الرموز
فـي عالـم الـفنّ تـسـاوي سـنة 2021
مــا مــجـمــوعه حـوالى  2,8 مــلــيـار
NonFungible دوالر وفـق شـــركــة

الفرنسية.
غــيـر أن الــضــبـابــيـة الــتي ال تـزال
حتـيط باحلـقوق اخلـاصة بـالرموز
ـقـرونة غـيـر الـقـابـلـة لالسـتـبـدال ا
بـأعمـال فنـية تـثني مـتاحف كـثيرة
عـن خوض غـمـار هـذا اجملـال. ففي
ـعروفـة بـتـراثـهـا الـفنّي إيـطـالـيـا ا
الـزاخـر أعـلـنت وزارة الـثـقـافة عن
تـعلـيق مشـاريعهـا اخلاصـة برموز
غـير قـابلـة لالستـبدال لـتحف فـنّية
ـسـألـة من فـي ظلّ ضـبـابـيـة هـذه ا

الناحية القانونية.
Cinello)) وكـانت شـركة تـشيـنيـلو
قـــد أبــــرمت عـــقـــودا مـع مـــتـــاحف
إيــطــالــيـة لــبــيع نــسخ رقــمــيـة من

كنوزها الفنّية.
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ــغـنــيـة دوا لــيـبـا في تــعـاونه مع ا
أغـنـية "كـولـد هارت". وكـان األلـبوم
"غــلــوري" عــام  2016 آخــر إصــدار
لـبريـتني سـبيـرز.لكـنهـا استـقطبت
مــــذّاك اهـــــتــــمــــام اإلعـالم بــــفــــعل
مـعـركـتـهـا لالنـعـتـاق من الـوصـاية
الـــتي فُــرضت عـــلــيــهــا عــام 2008
بـسبب اضطرابات نفسية تعرضت
لــهــا. ووصــفت الــنــجــمــة طــريــقــة
ــارسـة والــدهـا لــهـذه الــوصـايـة
بـأنها "مؤذية" مـا جتلى خصوصا
مـن خالل إعالنـهــا أنه مــنـعــهـا من
نع احلمل رغم رغبتها إزالة لولب 

زيد من األطفال. في إجناب ا

سـت سنـوات!"وأضـافت "من الرائع
جـداً الغـناء مع أحـد الرجـال األكثر
ـزج كـالسـيــكــيــة في عــصــرنــا".و
غـالف األغنية ب صـور طفولة كل
مـن سـبـيــرز وإلـتـون جــون الـلـذين
تـفوق سـنوات خـبرتـهمـا مجـتمـعة
ــوســـيــقـــيــة 90 في الـــصـــنــاعـــة ا
.واسـتـخدم جـون عـنـاصر من عـامـاً
أغـــنــيـــتي "تــايـــني دانــســـر" الــتي
أصدرها في مطلع سبعينات القرن
الـعشرين و"ذي وان" التي أصدرها
عام  1992 مـستعيناً بـفنانة شابة
مكرراً بذلك التجربة الناجحة التي
حــقــقــهــا الــعــام الــفــائت من خالل

{ لــــــوس اجنـــــلـــــوس-(أ ف ب) -
طُـرحت اجلـمعـة أول أغنـية جـديدة
مـنذ ست سـنوات لـبريـتني سـبيرز
حتـمل عـنـوان "هـولـد مي كـلـوسر"
تـــغــني فـــيــهـــا جنــمــة الـــبــوب في
"دويــتــو" مع الــفــنـان الــبــريــطـاني
الـكـبيـر إلـتون جـون.ويـأتي إصدار
األغــنــيــة بــعــد أقل من ســنــة عــلى
ـثيرة اإلعـالن عن إنهاء الـوصاية ا
لـلـجـدل الـتي كـانت مـفـروضـة على
ســـبـــيــرز وكـــان والــدهـــا جـــيــمي
ســبـيـرز أبــرز من تـولـوهــا.وكـتـبت
ـغـنيـة عـلى حسـابـها عـبـر تويـتر ا
"أوكـي دوكي... أغـنـيـتي األولى في

جـائـحة كـوفـيد- 19 الـعـام الـفائت
تـفرض احلرب في أوكرانيا نفسها
هـرجان. ومـع أنهـا تصدرت عـلى ا
اهـتمـامات وسائل اإلعالم مـنذ بدء
الـغـزو الـروسي في شـباط/فـبـراير
ـنـصـرم ذكّـر لـوروا بـأن هـديـرها ا
مـوجـود مـنـذ ثـمـاني سـنـوات عـلى

أبواب أوروبا.

ـسـتـمـرة بـعـدسـة أنـدرو كـويلـتي ا
ـتـمردين مـن وكالـة فـو وآخر عن ا
الــبــورمــيـ بــعــدســة سـيــغــفــريـد
مــودوال  إضــافــة إلى مــعـرض عن
ـية من خالل الـكارثـة البـيئـية الـعا
صور حتمل توقيع آالن إرنو وآخر
عن تـأثير الصيد الصناعي بعدسة
جــورج شـتـايــنـمـيـتــز. وعـلى غـرار

{ بـربـيـنـيـان (فـرنـسـا) (أ ف ب) –
يـسـعى مـهـرجـان فـيـزا بـور لـيـماج
الـدولي للـتصـوير الـصحـافي الذي
بـدأ الــسـبت في مـديـنـة بـربـيـنـيـان
الـفرنسـية إلى إظهار أخـبار العالم
كـكل كاحلـروب في سوريـا واليمن
والـسودان ال في أوكـرانيـا وحدها
وال يــكـتــفي بــاحلـدث الــطـاغي بل
يـتـنـاول مـواضـيع أخـرى كـالـتـغـير

ناخي واخلصوصية البشرية. ا
ويـتضمن برنـامج النسـخة الرابعة
ـهم هـرجـان ا والـثالثـ مـن هـذا ا
في مـجال للتصوير الصحفي التي
ـــقــبل تـــســتـــمــر إلى  11 أيـــلــول ا
معارض وعروضاً ونقاشات تسلط
ــــصـــورين الــــضـــوء عـــلـى عـــمل ا
الــصـحــافـيــ وتـشـرحــهـا. والحظ
جــان فــرنـســوا لــوروا الـذي أسس
ــهـرجــان عـام  1989فـي تـصـريح ا
لـــوكـــالــة فـــرانس بـــرس أن أمــوراً
حتـصل فـي كل أنـحـاء الـعالـم غاب
احلـديث عنها بـسبب ما يجري في
أوكـرانـيا مـؤكـداً حرص فـيـزا بور
لـيــمـاج عـلى إظـهـار أخـبـار الـعـالم
كـكل مجدداً تـمسكه بعـدم اقتصار
ـــهــرجـــان عــلى مـــوضــوع واحــد ا
مـهـما كـانت مـهـماً. ويـضم بـرنامج
ـهـرجـان هـذا الـعام  25 مـعـرضا ا
أحـــدهــــا عن احلـــرب األفـــغـــانـــيـــة
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{ واشـنـطن (أ ف ب)  –نُـفـذ حـكم اإلعـدام
فـي أوكالهومـا اخلـمـيس  بـحق أمـيركي في
اخلـــمـــســـ من عـــمـــره مـــدان بـــقـــتل رجل
ــطــرقــة عـام 1997  بــعــدمـا رفـض حـاكم
الــواليـة طــلــبـاً بــالــرأفـة به عــلى مــا أعــلـنت
سلطـات السجون في الوالية وتلقى جيمس
ــيـتـة فـي سـجن مـاك كــوديـنـغــتـون حــقـنـة 
أليسـتر. وأكد مدير السجون في أوكالهوما
سـكـوت كـرو وفـاة كـوديـنـغـتـون في الـسـاعـة
 10,16بـــالــتــوقـــيت احملــلي ( 15,16ت غ)
مـضـيـفــاً أن أي مـشـاكل لم تــتـخـلل عــمـلـيـة
إعـدامه. وعـاودت واليـة أوكالهـومـا الـريـفـيـة
ـتحـدة تنـفيذ احملـافظـة في جنـوب الواليات ا
أحــكـام اإلعــدام في تـشــرين األول/أكــتـوبـر
 2021بـعـد تـوقف دام ست سـنـوات بـسـبب

عمليات إعدام فاشلة.
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{ بــانــكـوك (أ ف ب)  –أنــقــذت الـشــرطـة
الـتـايالنـديـة امـرأة مـقـيـمـة فـي الـعـاصـمة
بــانــكــوك عـــلــقت لــثالثــة أيــام في حــمّــام
مــنـزلــهـا مـن خالل خـلع الــبـاب عــلى مـا
أعـلـنت الـسـلـطـات اجلـمـعـة. وقـد صـمدت
ـرأة البـالغة  54 عـاما بفـضل شرب ماء ا
رأة خافت الـصنبور. وقالت الـشرطة إن ا
عـلى حيـاتها لـدرجة أنـها كتـبت وصيـتها
عـلى جـدران احلـمـام الـضـيّـق بـاسـتـخدام
مـستحـضرات التجـميل. وعلقت الـضحية
مــسـاء االثـنـ فـي حـمّـام مـنــزلـهـا حـيث
ـفـردهـا ومن احملـتـمل أن تـكون تـعـيش 
نــوبـة ذعـر قـد سـاهـمـت في كـسـر مـقـبض

الـباب. وأبـلغت شـقيقـتهـا اخلمـيس مركز
الــشــرطــة فـي مــنــطــقــة فــرا خــانــونغ في
بـانكـوك عن فقـدان االتصـال بها. وأوضح
الـنقيب فـي شرطة فرا خـانونغ تـشانشاي
ســونـــســيــانغ لــوكـــالــة فــرانس بــرس أن
دة شـقـيـقـتـهـا لم تـسـتـطع االتـصـال بـهـا 
ــســاعــدة من ثـالثــة أيــام لــذلك طــلـــبت ا
الـشـرطة لـلذهـاب لـرؤية (الـضـحيـة) حيث
كانت األبواب األمامية مغلقة من الداخل.
ولــــفت الــــنــــقـــيـب في الــــشـــرطــــة إلى إن
الـضحـية في حـالة جـيدة إلى حـد ما ولم
ـسـتـشـفى إلجـراء تُــضـطـر لـلـذهـاب إلـى ا

فحوص.
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{ بــــــــــــــاريـس-(أ ف ب) - تــــــــــــــوفـي
لحن خورخي ميلتشبيرغ وسيقي وا ا
الـذي اشـتهـر بـاقـتبـاسه وتـسـجـيله في
اضي مـقطـوعة "إل سـتـينـيات الـقـرن ا
كـونـدور بـاســا" الـشـهـيـرة في بـاريس
عن  93عامـا على مـا أعلـنت السـفارة
األرجنتـينية اجلمـعة.ميلتـشبيرغ مولود
في بـوينس آيـرس عام  1928 لـوالدين
بولـندي وكـان يعـيش في فرنسـا منذ
عــام 1955. وقــد تـــوفي في  20 آب 
لـكن وفــاته لم تُـعـلن حــتى اجلـمـعـة من
أسـرته والـسـفارة.وتـدرّب مـيـلتـشـبـيرغ
عـلى عـزف الـبـيـانـو الـكالسـيـكي كـمـا
ـيــاً لـغــيـتـار كـان عــازفـاً مــشـهـوراً عــا
عروفة في "تشـارانغو" إحدى اآلالت ا
مــنــطــقــة جــبـــال األنــديس.كــمــا أسس
مــيــلــتـشــبــيــرغ فـرقــة "لــوس إنــكـاس"
عـروفـة أيضـا باسـم "أوروبامـبا" في ا
ـاضي.وأعاد مع خـمـسـيـنيـات الـقـرن ا
الـــفـــرقـــة تــوزيـع وتــســـجـــيل األغـــنـــيــة
الـكالسـيــكـيـة "إل كـونــدور بـاسـا" عـام
1963  والتي اشـتُهـرت الحقًـا بنـسخة
بـاللـغـة اإلنكـلـيزيـة أداهـا ثنـائي الـفولك
ن أنـد غارفـنكل في روك الشـهيـر سا
Bridge over Trou bled ألـبـومـهـمـا
 Waterعــام 1970. وأعــطـى انــتــشـار
هذه النـسخة بـاإلنكـليزيـة شهرة كـبيرة
لـ"إل كونـدور باسـا" التي أُنـتجت مـنها
نــــسخ كــــثــــيــــرة مــــا أدى إلـى جتـــدد

وسيقى أميركا الالتينية. االهتمام 
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