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أعــــلن مـــــجــــلس الى ذلـك 
اخلدمـة االحتادي إضـافة
نــــافــــذة جـــديــــدة تــــخص
بيانات اخلريج األوائل
وحمـلة الشـهادات العـليا.
وقـــــال الـــــنـــــاطق بـــــاسم
اجملــلس وسـام الــلـهــيـبي
في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس إنه (تلبية لـلطلبات
الــواردة مـن الــعــديــد من
ـشــمــولـ اخلــريــجــ ا
بــقـانـون تـشـغــيل حـمـلـة
الــــشـــهـــادات الــــعـــلـــيـــا
وقـــــانــــــون تـــــشـــــغــــــيل
اخلــــريـــــجــــ األوائل 
واستجـابة لرغـبتهم في
حتــــديـث بــــيــــانـــــاتــــهم
الــواردة لـــلــمــجــلس من

الـية فـقد تمت ديوان الـرقابـة ا
إضـافة نـافـذة جـديدة تـظـهر من
خالل اســـتــــخـــدام رابط نـــظـــام

تــأكـيــد بـيــانـات اخلـريــجـ من
حملة الشهادات العليا واألوائل

على العراق). 

تعـطـيل الدوام الـرسـمي بدءاً من
ــنـاســبـة ــقـبل  يــوم الـثالثــاء ا
االربــعـيـنــيـة. وقـال بــيـان تــلـقـته
(الـــزمــــان) امس ان (احملـــافـــظـــة
قــررت تـأجــيل االمــتـحــانـات إلى
كما يكون الدوام قبل  األسبوع ا
ئة في الدوائر احلكومية  50 با
لـــــيــــــومـي االحـــــد واالثــــــنـــــ 
بــإســتــثــنــاء الــدوائــر اخلــدمــيـة
والــصــحـيــة) وتــابع ان (عــطــلـة
الــزيــارة تــبــدأ من يــوم الـثـالثـاء
ـقــبل). كـمـا حـتـى يـوم الـســبت ا
قــــررت كل مـن ذي قـــار وكــــربالء
في ثنى والديوانية  والنجف وا
وقـت ســـابـق تـــعــــطــــيل الـــدوام
ــنـــاســبـــة الــزيــارة. الـــرســمـي 
وتـــنــــاقـــلـت مـــواقـع الـــتــــواصل
صـورا لشـهداء ثوار االجتـماعي 
ــواكب تـــشــرين خـالل مــســيـــرة 
حــــســـيــــنــــيــــة  جتــــول شـــوارع
ـثـنى.عـلى صـعـيد الـنـاصـريـة وا
أكـدت وزارة اخلــارجـيـة مـتــصل
أن منـح سمـات الـدخول لـلـعراق
تــتم عـبـرَ الــنـافــذة األلـكـتــرونـيـة
الواحدة إلجراء الـتدقيق األمني
وبــــالـــتــــنــــســــيق مـع اجلــــهـــات
ـتــحـدث بـاسم اخملـتــصـة.وقـال ا
الوزارة أحمد الصحاف في بيان

تلقـته (الزمان) امس إن (الوزارة
تـود إحاطـة الـرأي الـعام وتـأكـيد
أنَّ البعـثات العـراقية في اخلارج
تــــعـــمل لــــعـــكس أعــــلى درجـــات
صالح البلد) اإلستجابة خدمـةً 
واشـــــار الى ان (مــــنـح ســــمــــات
الـــدخــول لـــلــزائـــرين تــتـم عــبــرَ
الـنــافـذة األلـكـتــرونـيـة الـواحـدة
عـمالً بإجـراءات الـتـدقـيق األمني
ــــتـــــوخّــــاة فـي هــــذا اجلـــــانب ا
وبالتنسيق مع اجلـهات الوطنيَّة
ذات اإلخــــــــــتــــــــــصــــــــــاص). مـن
افـادت وزارة االتصاالت جانبـها
بإطالق خـدمـة االنتـرنت اجملاني
لـــزائــري االربـــعـــيـــنـــيـــة.وقـــالت
الوزارة في بـيان مـقتـضب تلـقته
(الـــــزمــــان) امس إن (الــــشــــركــــة
عـلومـاتية العـامة لالتصـاالت وا
وبــالــتــعــاون مع هــيــئــة احلــشـد
اطلـقت خدمـة االنترنت الشعـبي 
اجملـاني لـزوار أربــعـيـنـيـة االمـام
احلـــســـ عـــلـــيه الـــسالم). وفي
تــــطــــور تــــوفـي ثالثــــة زائــــرين
إيــرانــيــ وإصــابـة  15 آخــرين
نتيجـة إنقالب مركـبة على طريق
ركبة الكوت بـسبب نوم سـائق ا
بحـسب وعـدم الـسـيـطـرة عـلـيـهـا

مصدر امني.
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ـنـافـذ احلـدوديـة اكـدت هـيـئـة ا
ان اعــداد الـزائــرين االيــرانــيـ
الذين دخلوا العراق ألداء زيارة
أربـعـينـيـة االمـام احلـسـ عـليه
السالم بلغت مـليوني زائر.وقال
رئــيس الـــهـــيــئـــة الـــلــواء عـــمــر
الـــوائــلي فـي تــصـــريح امس إن
نافذ (آلية دخول الزائـرين عبر ا
احلــــدوديـــة  اقـــرارهــــا ضـــمن
اخلـطـة األمـنـيـة الـعـلـيـا بـرئـاسة
ي) وزير الداخلـية عثـمان الغا
واضــاف ان (االجـــراءات تــســيــر
وفـق اآللـــيـــة الــــتي وضــــعت من
خـالل تـــــــــفـــــــــتـــــــــيـش الـــــــــزوار
وكـذلك خـتم اجلوازات الـوافـدين
ـــرور أي زائـــر إال وال يـــســــمح 
بـوثـيـقـة رسـمـيـة مـعـتـمدة تـدخل
بنـظام اجلـوازات ونظـام البـايزز
الـعــراقي ومن ثم إجــراء عـمــلـيـة
تــــفــــويـــجــــهـم الى مــــحــــافــــظـــة
مطـالبـا اجلانب اإليراني كربالء)
بـ(إجـراء عــمـلــيـة تـفــويج ولـيس
إرسال الزائرين دفعة واحدة ألنه
كـمـا نـدعو يـؤثر عـلى سالمـتـهم 
ـقررة ب الى االلتزام بـاألعداد ا
اجلــانــبــ عـــلى وفق مــا نــصت
علـيه االتفـاقيـة األمنـية الـعراقـية
اإليـرانـيـة) ولـفت الى ان (اعـداد
الزائرين اإليرانـي الذين دخلوا
ـنـافـذ احلدوديـة بـلغ نـحو عـبر ا
مـــلـــيــوني زائـــر). من جـــانــبـــهــا
أعـلـنت جلنـة الـشـعـائر الـتـابـعة
حملـافظ مـيـسـان دخـول أكثـر من
 51 ألف زائـر عبـر مـنفـذ الـشيب
احلدودي.وقالت اللجنة في بيان
تلقـته (الزمان) امس إن (51577
زائــراً دخـلــوا الى مــيــسـان عــبـر
منـفذ الـشيب احلـدودي في ح
ــنـفـذ غـادر  14256زائـراً عــبـر ا
نفـسه). وقـررت محـافـظة واسط
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احـكمـت فرق االطـفـاء الـسـيـطرة
عــلى حــريــقــ نــشــبـا فـي افـران
صــــمــــون ومـــجــــمع جتــــاري في
مــنـطـقــتي الـكــرادة والـعــطـيــفـيـة
ببغداد.وقال بيـان تلقته (الزمان)
أخـمـدت حـريـقاً امس ان (الـفرق 
كـبــيـراً انـدلع داخل فــرن صـمـون
مـشيـد من ألـواح الـسـنـدويج بنل
ســــريـع االشــــتــــعــــال واخملــــالف
لـتـعــلـيـمـات الـسـالمـة في تـقـاطع
بـعـد ـنــطـقــة الـكــرادة  ـســبح  ا

تـطـويق الـنــيـران وأبـعـدت خـطـر
ــبـــاني انـــتـــشــار احلـــريق إلـى ا
وقع احلادث الصقة  التجارية ا
بــالــتـزامـن مع تـنــفــيــذ عـمــلــيـات
االقــتـحــام) واشــار الى ان (فـرق
االطـــفـــاء ســجـــلت اصـــابـــة لــدى
ضابط بـرتـبة مـقـدم بعـد سـقوطه
حيث من أعلى الفرن الى األرض 
أصيب بإصابات بليغة استوجب
نقله الى مستـشفى لتلقي العالج
الالزم) مـــؤكـــدا انه (جـــرى فــتح
حتـــقــيـق بــحـق صــاحـب االفــران
اخملــالف لــتــعــلــيــمــات الــسـالمـة

الـــصــادرة مـن مــديـــريــة الـــدفــاع
ـــدني إضـــافــة إلـى اســتـــدعــاء ا
خـبـيـر األدلـة اجلـنـائـيـة لـتـحـديـد
أسبـاب انـدالع احلـريق) ومضى
البيان الى القول ان (فرقها زجت
ـركـبـات اإلطـفـاء الـتـخـصـصـية
والـــســانـــدة مع اشـــراك مــركـــبــة
الـــســــلم اخملـــصـــصـــة لألبـــنـــيـــة
ــرتــفـعــة لــتـعــجــيل الـســيــطـرة ا
وإتـــمـــام عـــمـــلـــيـــات االقـــتـــحـــام
والـــدخــول وسط مـــبــنـى الــكــوخ
التـجـاري للـسـيطـرةعـلى احلادث
الذي انـدلع في الـطـابق اخلامس

اخملــــصـص لــــلــــعــــطــــور ومـــواد
الـتـجـميـل) ولفـت الى ان (الـفرق
انـهت أعـمـال اإلخــمـاد والـتـبـريـد
دون تسجـيل إصابات بـشرية مع
وعـلى ــاديـة  حتـجــيم األضـرار ا
دنـي فتح أثـر ذلك طـلب الـدفـاع ا
حتـقـيق واسـتـدعـاء خـبـيـر األدلـة
اجلـــنــائـــيـــة). الى ذلك  قـــطــعت
قــيـادة عــمــلـيــات بــغـداد  جــسـر
اجلــــمـــهـــوريـــة ذهــــابـــاً وإيـــابـــاً
ألغــراض الــصـيــانــة.وذكــر بــيـان
لقـيادة العـملـيات تـلقـته (الزمان)
امس أنه ( قـطع اجلسـر ذهـاباً
واياباً ابتداءً من السـاعة الثامنة
صبـاحـا وحتى اخلـامـسة عـصرا
من يوم امس الغراض الصيانة).
وحــــــررت قـــــــوات الــــــشـــــــرطــــــة
اإلحتادية امـرأة مخطـوفة بوقت
قــيـــاسي في بــغـــداد.وقــال بــيــان
تــلــقت (الــزمـان) امـس إنه (بــنـاءً
عـــلى تـــوجـــيـــهــات قـــائـــد قــوات
الــشـرطــة االحتــاديــة في تـنــفــيـذ
ــــهــــام بــــالــــســــرعــــة والــــدقــــة ا
طـلوبـت تـمكن الـلواء الـثاني ا
الــفـرقــة األولى شــرطــة احتــاديـة
بـــــالـــــتــــــنـــــســـــيـق مع اجلـــــهـــــد
االستـخبـاري وفي عمـليـة نوعـية
من إتخاذ إجراءات أمنية سريعة
مــبــاغـتــة في حتــقــيق االنــتــشـار

وتـطــويق مــحل احلـادث بــعـد ان
ـواطــنــ بـبالغ عن تــقـدم احــد ا
تــــعــــرض ابــــنــــة اخــــيـه حلـــادث
خــــطف) واشــــار الى انه (بــــعـــد
ـــعـــلـــومـــات والـــتـــحــري جـــمع ا
ــراقــبــة ومــتـــابــعــة كــامـــيــرات ا

ونـصـب سـيــطـرات مــفـاجــئـة 
حتـريـر اخملــطـوفـة بــعـد ان الـقي
ـتـهـمـة بـعـد وقت الـقـبض عـلـى ا
قياسي) وتابع انه (جرى تسليم
ـتـهـمــة الى اجلـهـات اخملـتـصـة ا
إلتــخــاذ اإلجــراءات الــقــانــونــيــة
الالزمــــــــة). وافـــــــادت وكـــــــالـــــــة
االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقــات
االحتــاديـة فـي وزارة الـداخــلــيـة
ــقـتل داعــشــيـ خــطــيـرين في
ضـــربـــة جـــويــة بـــصالح الـــدين.
واشار بيان تـلقته (الزمان) امس
ـــــــعــــــلــــــومــــــات انـه (مـن خالل ا
االسـتخـبـاراتـيـة الـتي زودت بـها
الـوكــالـة الى سـالح اجلـو والـذي
نـــتج عـــنه دك اوكـــار عــصـــابــات
داعش في سلـسـلة جـبال حـمرين
ـــتـــواجـــد ضـــمـن احملـــافـــظـــة وا
بـداخـلـهـا قـيـادات مـهـمـة من تـلك
العـصـابـات  حيث  الـتـأكد من
ـكـنى ابـو حـذيـفـة مـقـتل م .ر.ج ا
الذي يعـمل عسـكري والية صالح

الدين). 

∫¡UHÞ«

فرق االطفاء
تكافح حريق
مجمع الكوخ
في العطيفية
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وجه رئـــيس مـــجـــلس الـــنــواب
مــحـــمــد احلــلــبـــوسي  بــالــزام
ــالــيـة تــطــبـيق فــقـرات وزارة ا
قـــانـــون الـــدعم الـــطـــار لالمن
الـغذائي والـتـنمـيـة والغـاء قرار
ـن جـرى اسـتــبــعــاد الــعــقـود 
تعيينهم بـعد الثاني من تشرين
االول 2019 في وقـت انــــتـــــقــــد
نــواب قــرار الــوزارة بــحــرمــان
احملـاضرين واالجـراء الـيومـي
في وزارتي الـــتـــعــلـــيم الـــعــالي
والـبــحث الــعـلــمي والــصـنــاعـة
بـــــرغم تـــــضــــمــــ ــــعــــادن  وا

تــخـصــيـصــاتـهم في الــقـانـون 
فـيـمـا اكدوا ان هـذا الـقـرار غـير
منصف  وعلى احلـكومة اتخاذ
مــا يـلـزم لــشـمــول اجلـمـيع دون
تـميـيـز عـبر تـعـديل قرار  315 .
ان وجاء في هامش رئـيس البر
عــــلى كـــتــــاب الـــنـــائـب مـــزاحم
الــــــذي اعــــــرب عن اخلـــــــيــــــاط 
الية ضمون اعمام ا استغرابه 
ــتــعــاقــدين بــعـد بــاســتــبـعــاد ا
الــــــــــثــــــــــانـي مـن تــــــــــشــــــــــرين
2019اطــلــعت عـــلــيه (الــزمــان)
امـس (الـزام الــوزارة بــتــطــبـيق
والـفـقرة قـانـون االمن الـغـذائي 
ـتـعــاقـدين والـغـاء ـتـعـلــقـة بـا ا
اكد اعـمـامـهـا الـسـابق). بـدوره 
رئـيس كـتـلـة الـسيـادة الـنـيـابـية
انه تـــفــاجىء شــعالن الـــكـــر 
نع بـاصـدار الـوزارة تعـمـيـمـا 
ـن جـرى تــشــغــيــلـهم حتــويل 
بــعــد الــثـانـي من تــشـرين االول
 2019الى عـقــود وزاريـة. وقـال
في تغريـدة على توتـير تابـعتها
(الــزمــان) امـس انه (في الــوقت
الذي نـسـعى فيه جـاهـدين لدعم
شريـحة الـشبـاب من اخلريـج
وغــيــرهـم الــذين يــعـــمــلــون في
مـخـتـلف الـقـطـاعـات احلـكـومـية
بــصـفـة اجــر يـومي وبــذلـنـا مـا
بوسعنا إلدراج تخصيص مالي
ـــــهـــــمــــة لـــــهـــــذه الـــــشــــرائـح ا
احملـاضرين واالجـراء الـيومـي
ضـــمن قـــانــون األمن الـــغــذائي
فـوجـئـنا بـإصـدار تـعـميم وزارة
ـنع حتـويل هذه الذي  ـاليـة  ا
ن جــرى ــهــمــة  الــشــريــحــة ا
تشغيلهم بعد الثاني من تشرين
االول  2019الى عــقــود وزاريــة
وفق قرار  ?(315مـؤكـدا (دعمه

طلق لهذه الشـريحة التي تعد ا
طـاقـات شـبـابـيـة لـهم طـمـوحـهم
في بــنـاء الـدولـة وتــقـدمـهـا لـذا
نطالـب رئيس الوزراء مـصطفى
الــكــاظــمـي بــإعــادة الــنــظــر في
ــذكــور وشــمــول هــذه الــقــرار ا
الـشـرائح لـتـحـويـلـهم الى عـقود
315 وزاريــــــــة ضــــــــمـن قـــــــرار 
واحــتــوائــهم لــلــمــســاهــمــة في
إعــمــار الــبالد). من جــانــبــهــا 
كـتـبـت الـنـائب وحـدة اجلـمـيـلي
مـنــشـورا عــلى صــفـحــتــهـا في
فـسـبـوك تـابـعـته (الـزمان) امس
جاء فيه ان ( الكثير من اإلجراء
الـــيـــومــيـــ واحملـــاضـــرين في
مـــؤســـســـات الـــدولـــة ووزارتي
الــصــنـاعــة والــتــعــلـيـم الـعــالي
يـنـتـظـرون شمـولـهم بـالـتـحويل
ــالــيـة حــسـب قــرار ٣١٥ لـكـن ا
أصـــدرت اعــمــام لــكل الــوزارات
هـمة من يحـرم هـذه الشـريحـة ا
ابــنـــاء الـــشــعـب) واضــافت ان

(مــاجـاء بــالــفــقـرة الــثــالــثـة من
مفـتـوحة قـانون االمن الـغـذائي 
ولم حتدد وقت مـحدد حـتى يتم
والسيما إن شمولهم بالتحويل 
أغلب الـلذين  استـبعادهم من
الية طاقات شباب خدموا قبل ا
مــؤســـســاتـــهم ودوائــرهـم بــكل
امـانـة واخالص وهم من يـنـجـز
األعـــمـــال ولـــديـــهم الـــتـــزامـــات
عـائـلـيـة وهم أبـنـاء هـذا الوطن
لـــذا نــطـــالب االمـــانـــة الــعـــامــة
جملــلس الـوزراء بـإعــادة الـنـظـر
ــالـيـة وشــمــول هـذه بــاعـمـام ا
الــــفــــئــــات الــــتي لـم تــــســــتــــلم
الـيه مـنـذ ثالثة مـسـتحـقـاتـهـا ا
اعـــوام). فـــيـــمـــا اكـــد الـــعـــقــود
ـــســتـــبـــعـــدين في احـــاديث لـ ا
(الــزمــان) امس (انـنــا وبــعـد ان
استـبشرنـا خيـرا عقب حتويـلنا
الى عــقــود وفـق قــرارات اداريـة
عام 2020 فؤجئنـا وبعد عام
بـــاســـتـــبـــعـــادنـــا من اجـــراءات

الــــشــــمــــول بــــقــــرار  315 دون
مــــــســـــوغ بــــــعـــــد تــــــضـــــمـــــ
تـخـصيـصـاتـنـا في قـانون االمن
حــــيث ان الــــوزيــــر الــــغــــذائـي 
ـــالـــيـــة احلـــالـي الـــذي يـــديـــر ا
الــغى مــقـــتــرحــات بــالـــوكــالـــة 
الــوزيـــر الــســـابق عـــلي عالوي
الـتي طــالــبت االمــانـة الــعــامـة
جملـــلس الــــوزراء بـــاطالق يـــده
ـن جــــــرى لــــــصـــــــرف رواتب 
تعيينهم بـعد الثاني من تشرين
االول 2019) مـــــــــؤكــــــــــدين ان
(قـــرارات الــوزيــر احلــالي غــيــر
منـصفة وتـسببت بـحرمان االف
من مستـحقاتـهم في ظل الظرف
الــــعــــصــــيـب الــــذي تــــشــــهــــده
وان اســتـــمـــرار جتــاهل الــبـالد
سيدفـعنا للـتظاهر طـالب هذه ا
ــشـروعـة) وانــتـزاع حـقــوقـنـا ا
مــنــاشـدين احلــكــومـة (الــتـدخل
وتكـييف اوضاعـهم بعـد االيعاز
لالمـانـة العـامـة جملـلس الوزارء
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أكـد رئــيس حــكـومــة اقـلــيم كـردســتـان مــسـرور
البـارزاني أن مـسـتوى جـامـعـات االقلـيم يـشـهد
ي. وهـنأ الـبارزاني ارتفـاعـاً في التـصنـيف الـعا
عـلى هامش حـضـوره حـفل تـخرج دفـعـة جـديدة
وتمنى من طلـبة جامعة اربـيل الطبية (اخلـريج
ـهنـيـة التي لهم الـنـجاح والـتـوفـيق في حيـاتـهم ا
تـعــد واجـبـاً إنـسـانـيـاً مــقـدسـاً) مـؤكـدا انه (مع
تـخــرجـكم مـن اجلـامــعـة سـتــنـتــهي مـرحــلـة من
حـيـاتــكم لـكن الــتـعـلــيم لن يـنــتـهي ألنه عــمـلـيـة
مــســتــمــرة) واوضـح الــبــارزاني ان (مــســتــوى
جامـعـات االقلـيم يـشـهد ارتـفـاعـاً في التـصـنيف
ي كما أن حكومة كردستان وافقت مؤخراً العـا
على تـأسـيس هـيـئـة اعـتمـاد مـؤسـسـات ومـناهج
الــتــربـــيــة والــتـــعــلــيم الـــعــالي بـــهــدف االرتــقــاء
ــؤســـســات الــعــلــمــيــة) وتــابع ان (الــقــطــاع بــا
الـــصــحي فـي االقــلـــيم يـــواجه مـــشــاكل إال أن
ــــســــتــــشــــفــــيــــات وإدخــــال حتــــســــ جــــودة ا
اإلصـالحــــات في مــــجــــال اســــتــــيــــراد األدويـــة
وفحـصها يعـد من أهم ركائز بـرنامج التشـكيلة
الـتاسـعـة) واضـاف (يحـدوني أمل كـبـير في أن
يـؤدي اخلـريـجـون الـشـبـاب دورهم احملـوري في
عملية التغيير واإلصالح والتنمية في االقليم). 
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ـــــنح واشـــــار الى انـه ( أصــــدار قـــــرارا يــــقـــــضي 
الـعـراقـيـ الـذين يـرغـبـون بـالـقـدوم إلى لـبـنـان تـأشـيرة
ـدة شـهـر قـابلـة لـلـتـمـديـد حتى دخـول وإقـامـة مـجانـيـة 
ثالثــة أشــهــر الغــراض الــســيـاحــة) وتــابع انـه (جـرى
تعـلقـة بحيـازة القـادم على ـادة ا شطب الـعراق من ا
مــبـــلغ ألــفي دوالر نــقــدًا أو شــيـــكًــا مــصــدقًــا من بــنك
مــعـــروف كـــشـــرط أســـاسي لـــلـــدخـــول إلى األراضي
اللـبـنانـيـة وذلك بعـد إطالع رئـيس اجلمـهـورية مـيـشال

عون وموافقته). 
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قررت احلـكـومة الـلـبنـانـيـة إعفـاء الـعراقـيـ من رسوم
والـسـماح احلصـول عـلى تـأشـيـرة الـدخول إلى لـبـنـان 
بـاالقـامـة اجملــانـيـة قـابـلـة لــلـتـمـديـد حــتى ثالثـة اشـهـر.
وبحـسب وثيقة اطلعت علـيها (الزمان) امس أنه (بهدف
تــفــعــيل الــتــعــاون مـع الــعــراق وافق مــجــلس الــوزراء
ـتـعلق اللـبـناني عـلى طـلب وزارة الـداخلـيـة والبـلـديات ا
بإعـفـاء الـعراقـيـ من ضـرورة احلـصول عـلى تـأشـيرة

للدخول إلى أراضيه).
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ـستـقـبل القـريب بعـد اسـتكـمال بـا
اجنــاز األرصـفــة اخلـمــسـة واالمـر
الـــذي ســيــجـــعل الــفـــاو مــقــصــدا
رئـيـسـيـا وبـوابـة للـمـمـر الـتـجاري

الدولي).

كونة من خمسة أرصفة الـكبير وا
تـخـصـصـية قـاربت عـلى الـوضوح
وفـق مــــا صـــــرحت به الـــــشــــركــــة
ــــنـــفـــذة). واكــــدت الـــشـــركـــة ان ا
ـــوانـئ ســـتـــزداد (تــــنـــافـــســــيـــة ا

ـالحـيـة جـميـعـهـا تـسـابق الـزمن ا
والــتـوقـيـتـات الــتي وضـعت لـهـا).
ــرحـــلــة واشـــار الى ان (مـــعــالـم ا
االولـى من إنـــــشــــاء مــــنــــظــــومــــة
االرصـفة اجلـديدة في مـينـاء الفاو
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وانئ اعـلنت إدارة الشركة العامة 
الــعــراق الــتــابـعــة لــوزارة الــنـقل
الـبدء بعـمليـة دق الركائـز لالعمدة
الـتخصصية في األرصفة اخلمسة
ــيـنـاء الـفـاو الــكـبـيـر . وقـالت في
بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(تـغييرا بـ يوم واخر يحصل في
ــيــنــاء  اذ تــسـيــر نــسب مـالمح ا
ــشــاريع بــخــطى ثــابــتــة إجنـــاز ا
تـفـوق مـا مـخطـط لهـا. وقـال مـدير
ـوانـئ فـرحان الـفـرطـوسي  عـام ا
واضـــاف ان (الــعـــمل في مـــحــطــة
احلــــــــــــاويــــــــــــات وفـي اجلـــــــــــدار
الــكـونـكـريـتي لـالرصـفـة اخلـمـسـة
فـــــضـالً عن الـــــطــــريـق الــــســـــريع
والـطرق الداخـلية للـمينـاء والقناة
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ان يـكـون طـقس الــيـوم االحـد صـحـوا وال تـغـيـر بـدرجـات احلـرارة. وقـالت
الــهـيــئـة في بــيـان تــلـقــته (الـزمــان) امس ان (طـقـس الـيــوم األحـد ســيـكـون
صحـواً ودرجات احلـرارة مقـاربـة للـيوم الـسابق فـي جمـيع منـاطق البالد
فـي ما سـيـكـون طقس يـوم غـد االثـن صـحـواً وال تـغيـر بـدرجـات احلرارة
الـتي سـتـســجل في بـغـداد وصالح الـدين  44 والـسـلـيـمـانـيـة  35 وأربـيل

ودهــوك  38 وكــربالء وبـابل  45 والــنــجف وواسط والــديـوانــيــة ومـيــسـان
والبصرة  47 درجة). وتـصدرت محافظة الديوانية  اجلدول الدولي ألعلى
درجات حـرارة في العـالم  وفقـاً للـتقـريـر الصـادر من محـطة بالسـيرفـيلي
األمريـكيـة  الـذي رصد إرتـفـاع حراري أخـير مـتـواصل منـذ اسـبوع لـهذا
ستكون أعلـى بكثير من نطقـة  وبـعد دخول اخلريف مـناخيا عـلى ا وسم  ا
مُعدالتـها العـامة مع ارتفاع مـعدالت الرطـوبة بنسـبة عالـية ومرهقـة وكاتمة

ناطق. في بعض ا
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معـرضاً وثائـقياً افتتـح دار الكتب والـوثائق التـابع لوزارة الثـقافة والـسياحـة واالثار 
سـتشـار الثـقافي عن لواء الـدليم بـحضـور وكيل الـوزارة قـاسم طاهـر السـوداني وا

وعدد من الشخصيات الثقافية والصحفية. حملافظ األنبار علي سليمان الدليمي 
وقـال مديـر عام الـدار عالء ابو احلسن
الــــعـالق عــــلى هــــامش االفــــتــــتــــاح لـ
ـهام الرئـيسة (الـزمان) امس انه (من ا
هو حفظ االرشيف الوطني كان لهذه ا
ـشـرقة البـراز اجلـوانب احلـضـاريـة وا
لـلـعراق بـشـكل عام وحملـافظـاته بـشكل
خـــــــاص) واضــــــاف ان (الـــــــدار دشن
حافظة االنبار بعد تنسيق بـرنامجه 
ـشـرق لـهـذه اجلــهـود البـراز اجلـانب ا
احملــافــظــة من خالل ارشــفــة الــوثـائق
ئـات) مـؤكـدا ان (هـناك الـتي تـقـدر بـا
تــعــاونــا مع اجلــامــعــات العــادة بــنـاء
االرث االرشــيـفي لــكل مــحـافـظــة حـتى
ـا يــكــون ســجل حــافـل بــاالجنــازات 
ـتـلـكه الـعـراق مـن ارضـيـة تـاريـخـية
ارشــــــيـــــفـــــيــــــة) وتـــــابـع ان (بـــــعض
احملـافظـات تفـتقـد لهـذه الوثـائق نظرا
ـــــا تــــــعـــــرضت لــــــهـــــا من احـــــداث 
وســنـزودهـا بــنـسخ من هــذه الـوثـائق
ـتـلــكـهـا الــدار لـتـكــون مـتـحف الــتي 
حقيقي) ومضى الى القول ان (الهدف
هـو ان يعـتز االبـناء من هـذه اخلـطوة 
قـبلـة بـتاريخ مـحـافظـاتهم واالجـيـال ا
قـال مــسـتــشـار ــشـرف). مـن جـانــبه  ا
احملـــافظ لــلـــشــؤون الـــثــقـــافــيـــة عــلي
سـلـيمـان الـدليـمي لـ (الـزمان) امس ان
(احملـافـظـة خاطـبت الـدار الستـحـصال
الـوثـائق التـاريخـية لـلـمحـافظـة والتي
ــوازنـــة واالداريــة واجلــانب تـــخص ا
وحقيقـة ما موجود في الدار الـصحي 
هـي وثائق تخص لواء دليم) واضاف

ان (احملـافـظة سـتتـسلم رسـيمـا نسـخة
ـهمـة اخلاصـة بهذا من هـذه الوثـائق ا
اجلـانب) وتـابع ان (االنـبـار ستـحـتفظ
بـــهـــذه الـــوثـــائق بـــعـــد وضــعـــهـــا في
ـركزية ـكتـبة ا مـجلـدات لعـرضها في ا
ـوجـودة داخل جــامـعـات ــكـتـبــات ا وا
احملـــافــظـــة) واســتـــطــرد بـــالــقــول ان
(احملـــافــظــة فــاحتت اجلـــانب الــتــركي
وتوصـلـنا بـشـأن الـوثائق الـعـثمـانـيـة 
حـيث سـتـسـلم الى خــطـوات مـتـقـدمــة 

الى احملافظة قريبا). 
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ـعـرض  وثـائق نـادرة تـخص ويـضم ا
مـتدة لـكيـة ا ـدة ا لـواء الـدليم خالل ا
مـن 1921 إلـى 1958 وبـــــــــحـــــــــدود 75
وثـيـقة كـانت أولى الوثـائق  لـلمـجلس
الـتـأسيـسي وتتـضمن دسـتور الـعراق
وقـــانــون انـــتــخــاب مـــجــلـس الــنــواب
ــعــاهــدة الـعــراقــيــة الــبـريــطــانــيـة وا
ووثـــائق أخــرى بـــشــأن الـــتــشـــكــيالت
طالبة اإلداريـة في لواء الدليم ومنـها ا
بــتـحـول نــاحـيـة الــفـلـوجــة إلى قـضـاء
بـتاريخ 6 تـشرين األول 1924 ومـحور
ـعـادن فـي الـلـواء ومـنـها أخـر يـشـمل ا
الـقـيـر واألسـمـنت واألصـبـاغ والـبـورك
ــعــرض واجلـص والــنــورة. تــضـــمن ا
وثـائق تـخص الـزراعـة في لـواء الـدليم
ومــنـهــا حـفــر اآلبـار وإيــجـار األراضي
ـشـروع احلـبـانـيـة واألحوال والـبـدء 
الـعـامة في لـواء الدلـيم إضـافة لـوثائق
الـــصـــحــــة ومـــنـــهـــا طـــلـب تـــشـــيـــيـــد
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دعـا الـبـطـريـرك الـكـارديـنـال لـويس روفـائـيل سـاكـو ظـهر اخلـمـيس
ـشرق االشـورية الى البـطريـرك مـار اوا الثـالث بطـريـرك كنـيسـة ا
ــشــاركـ في تــنــاول الـغــذاء مع االســاقــفـة والــكــهـنــة  الــكـلــدان ا
الريـاضة الـروحيـة في اجملمع الـبطـريركي في عـينكـاوا  في اربيل.
طـران ابـرس يـوخـنـا واالبـوين ايـشا داود ـرافـقـة ا فـلـبى الـدعـوة 
رافق له وتمنى ان ومارتن نـبيل. ورحب ساكو بأوا الثالث والوفد ا

. سيحي تتعاون الكنيستان الكلدانية واآلشورية خلير البلد وا
WLJ(« —UOð

على صـعيد آخـر قدم رئيس إقـليم كردسـتان نيـجيرفـان البارزاني
تعـازيه لرئيس تيـار احلكمة عـمار احلكـيم بوفاة خاله الـسيد حسن
نـية األربـعاء في الـسويـد. واعرب الـبارزاني الصـدر الذي وافـته ا
في بـيــان تـلـقـته (الـزمـان) امس عن (تــعـاطـفه ومـشـاركـته األحـزان
للـحكـيم وعائـلة الـصدر وان يـتغـمد الـراحل بعـطفه ورحـمته ويـلهم
قــدم احلـكــيم (شــكـره اجلــمــيع الــصـبــر والــسـلــوان). من جــانــبه 
هو وعـائلة الـصدر التصـال الرئيس البـارزاني ومواساته وامتـنانه 
قـد عزى لـهم فـي مـصـابهـم).وكـان رئيـس اجلـهـورية بـرهـم صالـح 
السـيد العالمة حس الصدر بوفاة شقيقه. وقال بيان ان (الصدر
موسـاة له برحيل شـقيقه) وابدى تلـقى اتصاال هـاتفيـا من صالح 
الـسـيـد الـصـدر)شـكره لـصـالح عـلى مـواسـاته الـصـادقـة ومـبادرته

ة). الكر
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كالم أبيض

ـا يجري  وبال شك سـيخالـفني الـسياسـيون الـرأي  بل وسينـزعجون من لست مـقتنـعا 
كالمي اذا كـانت لديهم فـرصة االطالع عـلى مقـالي  فهم مـنهمـكون في كـيفـية اخلروج من
ـتـعـذر عـلـيـهم الـقـفـز على فـضيـحـة االنـسـداد الـسـيـاسي بـأقل اخلـسـائر  اذ أصـبح من ا
مطـالب اجلمـاهير بـاإلصالح  واحلقيـقة ان اجلـماهيـر لديـها رغبـة عارمة في اخلالص من
هذه الـطبقـة برمـتها ولـيس االصالح فقط  لكن ذلك اسـتعـصى على أناس يـتقاسـمهم الغم
والهم والقلق على مـصير بالدهم ودماء شبابهم  فـقد فشلت كل السبل لبـلوغ ما يتطلعون
الـيه  فال تـوسالت احملبـة نفـعت  وال الـدعوات الـهـادئة جـاءت بـنتـيجـة  وال االحـتجـاجات
أسـاتنـا التي الـعارمـة أفضت الى تـغـييـر  وال الرعـاة الدولـي واالقـلـيمـي رف لـهم جـفن 
مـضى عـليـهـا عـقدان  مع يـقـيـننـا انـهم لن يـحركـوا سـاكـنا أبـدا مـهـما بـلـغت األمور  وان
ا نحن عـليه  فال يُراد لـلعراق اسـتعادة عـافيته حركـوا فلن نكـون بحلـولهم أحسن حـاال 
اطالقـا  بل هـذا هـو الـهـدف  أن يظـل علـيال ال يـقـوى عـلى شيء في مـحـيطه  بال وزن او
هـيـبـة او دور  البـد من تـكـريه الـعـراقـيـ بـوطـنـهم وتـمـزيق نـسـيـجـهم وغـرس روح الـيـأس
والعدوان في نـفوسهم . وال عتب عـلى الرعاة  فهـم أعداء باألصل  ومن يتـصور غير ذلك
واهم تماما  ولكـن عتبنا على الذين اسـتقبلناهم بـاألحضان يوم جاءوا من خلف احلدود 
وعقـدنا عـليـهم اآلمال الـعراض بـتخـليـصنـا من الفـقر والـتخـلف واللـحاق بـاآلخريـن بعد ان

سلبتنا احلروب احلياة الهانئة .   
ـصالح جـمـيع من جـاء بـهم حظـنـا الـعاثـر لـيجـثـمـوا على ان االصالح احلـقـيـقي سيـضـر 
صـدورنـا  ولـذلك سـيـعـمـلـون جـاهـدين عـلى اجـراء تـعـديالت شـكـلـيـة تـتـيح لـهم الـبـقـاء في
كاسب الـتي ( فرهدوهـا )  وضمان عـدم تعرضهـم للمسـاءلة القـانونية السـلطة  وتـأم ا
توقع أن يُجري الـسياسيون اصالحا جـوهريا  كما ان الـوطني منهم الحقا  فمن غيـر ا

غير مؤهل لذلك  الفتقادهم اخلبرة وتعرضهم للضغوط من بيدهم القوة .
االصالح احلقيقي يُراد له سـياسيون مؤمنون بوطنهم وتـاريخه وشعبهم وعظمته  فقد قال
خبراء السيـاسة ان النخبة القوية ( األحزاب ) تسعى الى حتقيق مصاحلها  فما بالك اذا
كــانت مـقــالـيـد األمــور بـيــد هـذه الـنــخـبـة ? وهي مـن تـخـطـط وتـنـفــذ  لـذلك لــست مـقـتــنـعـا
بـاحلـوارات الـتي يـرعـاها الـسـيـد رئـيس الـوزراء مـصطـفى الـكـاظـمي  ومـا انـتهت الـيه من
ـبادرته الـتي هدفت الى تشـكيل جلـنة لـرسم خارطـة طريق لإلصالح  مع تـقديـرنا الـعالي 

التخفيف من حدة االحتقان  وفتح نافذة في جدار االنسداد . 
ان إلقاء مهمـة اجراء االصالح السياسي على عاتق الـطبقة السياسـية يعني اضفاء رتوش
ـرحلـة من غيـر اصالح  سنـكون لتـجمـيل صورة مـشوهـة  وكن على يـق ان مـرت هذه ا
قدور أحد السيطرة عليها  وفيها تتهيأ البيئة واجهة كارثة ان عـاجال ام آجال  وليس 

ناسبة لتدخالت اقليمية ودولية من فوق الطاولة وليس من حتتها .  ا
ومع هذا القلق نـقول : اذا ما توافرت رغبة صادقة وارادة حقيقية لإلصالح فان من يرسم
خـارطته حصرا مـتخصصـون في القانون والـعلوم السـياسية ومن له خـبرة في هذا اجملال
من غـير الـطـبقـة السـياسـيـة احلالـية  وضـرورة أن جتيب اخلـريـطة عـلى أسئـلة االصالح :
كـيف نـتـحـرر من احملـاصـصـة  ومـاذا نـفـعل حلـصـر الـسالح بـيـد الـدولة  وكـيـف نضـمن
واد الدستـورية التي يفـترض أن تُعدل  ومـا نوع احلكومة انـتخابات نـزيهة وعادلـة  وما ا
ـشـهود له الـتي سـتتـشـكل بـعد االنـتـخـابات ?  أظن لـيس بـالـعسـيـر علـى الفـكـر العـراقي ا
زمنة في الـعملية السياسية اجلارية  بالكفاءة تـشخيص االجراءات التي تعالج األمراض ا
وبـعد ذلك تـعرض اخلريـطة على الـرأي العام لالطالع عـليهـا  وما على
القوى واألحـزاب اال االنصيـاع لها من دون اعتـراض  وبهذا االجراء
الذي يأخذ بـاحلسبـان خصائص اجملتـمع العراقي والتـهديدات التي
يتعـرض لها  نضع جميع القوى والتيارات على خط واحد النطالق
حراكهم الـسياسي  وبغـير ذلك ما عـلينا اال الـوضوء وقراءة سورة

الفاحتة على االصالح.

ال احـد من اهل الـعراق.سـيـعـطي من وقته الـثـمـ دقائق لـيـتـابع خبـرا من اكـاذيب االخـبار
وهم لـشـعـورهم بـانـحـسـار شـعـبي ازاء شـعـبـيـة الـتـيـار الـصـدري فـقـد دأبـوا عـلى صـنـاعـة
ن يـعـتقـدون بـشـعـبـية الـتـيـار الـصدري اخـبـارهم عن اشـخـاص لهم رصـيـد شـعـبي وهم 
ويـنـاصـرونهـا هـذة الـطـريقـة مـسـتـهلـكـة  وعـليـهم جتـديـد االكـذوبة الن
الكـذب  .قصـير العـمر. وسـيواصلـون نشـر غسيـلهم  سـواء باسمي
ـتـلك مـسـاحة ام بـاسم رجل اخـر لـتصـفـيـة حـسـاباتـهم ضـد من 
ـتـابـعـ واحملـبـ انـصـحـهم ان هـنـاك طـرق افـضل واسـعـة من ا

منها يقدموا للناس خدمات يعجز عنها خصومهم. 
والسالم عليكم اجمع بال استثناء.

نشورة في  25اذار عام مقالتي الـتي حملت عنوان ( اين منظمات اجملتمع في العراق ) ا
نـظمات غـير احلكـومية في رئـاسة مجـلس الوزراء  حيث  ? 2016اثـارت اهتمـام دائرة ا
اتـصل بي في حــيـنــهـا مــسـؤول رفـيع فـي تـلك الــدائـرة  مـثــمـنــا مالحـظــاتي  مـؤكـدا ان
ـقال  هي مـحل تقـدير كـونهـا تهـدف الى اذكاء دور مـنظـمات قـترحـات التي وردت في ا ا

دني في البناء اجملتمعي .. اجملتمع ا
نظمات نـظمات غير احلكومـية  اهتمامهـا بعدد ا ـقالة على دائرة ا  لقد اشكلت في تلك ا
اجملازة التي اصبح  بـاآلالف  دون النظر الى هدفـها ومحتـواها  وما تقدمه لـلمجتمع من
عـطاءات ثرة ومفيـدة في مساراته اليـومية  فنشـاطات معظمـها  ال يتعدى يـافطة وشقة او

دار بسيطة وماكنة لكبس الهويات .
ـسؤول قـالـة  لكـني بقـيتُ مـتابـعا لـوعود ا ومـرت السـن واالشـهر واالسـابـيع على تـلك ا
ـنـظمـات  وفعال الحـظت ان الـدائرة  قـللت من مـنح اجـازات تسـجيل الرفـيع  في دائرة ا
منظمـات جديدة  إال في حدود ضيقة  ووفق رؤى منطـقية  وايضا الحظت ان الكثير من
ـنظـمات الكـسولـة  وغيـر الفـاعلـة   شطـبها والـغاء اجـازتهـا  وهذه خـطوات تـستحق ا

االشادة والتقدير..
نظمات غير احلكومية  اجازة تسجيل نح دائرة ا نصرم   سعدت كثيرا  في االسبوع ا
جديدة  باسم ( مـركز شمران اليـاسري للثـقافة واآلداب ) يوم الـسادس من ايلول احلالي

 ..
تميزة التي جتذرت في ضمير كان مبعث سعـادتي  هو احياء اسم الشخصية العراقـية ا
عروف اجملتمع العراقي  واعني به الكبير االعالمي والكاتب والروائي شمران الياسري ا
ركـز هـو االستـاذ إحسـان الـياسـري  جنل الـرمز بـأبي كـاطع  وايـضا كـون راعي هـذا ا

شمران الياسري طيب الله ثراه .
ـركـز  فوجـدت انـها اهـداف تفـرش سـجادتـها لـقد تـسنـى لي معـرفة بـعض اهـداف هذا ا
لـلـثـقافـة واالدب  دون ان تـنـسى اهـتـمـامـهـا بـقـضـايـا اجملـتـمع واالقـتـصاد  وكـل ما يـهم
ـركــز  جــعل الّــهم االنـســاني ضــمن اجــنـدة االطـار االنــســاني  وبــهـذا نــحس ان هــذا ا
نـشـاطـاته  فـتـوافق اسـمه مع كـلـمـة ( مـنـظـمـة مـجـتـمع مـدني ) وهـذا نـبع انـسـاني  عـلى
نظمات هي الع الـراعية للمجتمع نصف ان يتوقف عـنده  ويشير اليه بقوة   فـهذه ا ا
 واحدى اجملـسـات الـتي تـمـهـد الـطريـق الى الدولـة ومـؤسـسـاتـهـا في وضع اسس الـبـناء

الرص ..
ا يـضمه من اعـضاء ذو ثـقافـات متـنوعة  اني عـميق بـأن مركز شـمران الـياسـري    ا
وهدف انساني بعـيد عن الفئوية واالثنية  سيحقق جناحا في حتقيق اهدافه  كونه يعتنق
تكامل فهومهـا الشامل وا مباد حقوق االنـسان من دون أي حتفظ عليـها ويدافع عنهـا 
ـسـاءلة واحملـاسبـة ويتـصدى ـنهج  يـعمل عـلى تـعزيـز الشـفافـية وا نـقـوص. وهذا ا غيـر ا

دني كما نأمل . فهوم احلضاري الذي يعبّر عن اجملتمع ا للعنصرية  ويتبنى ا
ان مـركـز شمـران الـيـاسـري  عـلى قـناعـة بـان  الـفـكـر الـتنـمـوي احلـديث  مالزم لـلـحـرية.
ـفهومه هي  ذات االبعاد الثالثة األساسية : احلرية من العوز واحلرية 
واحلـريـة من اخلـوف وحـريـة االخـتيـار والـعـيش بـكـرامـة وكل هذه
ـساواة وتـتـنـاقض بـالـكـامل مع كل الـفـكر االبـعاد تـعـزز أهـمـيـة ا

الذي يقوم على التمييز..
مبارك لفـقيد االرث االنسـاني  وشهيد الـغربة شمـران الياسري

هم على درب الثقافة واآلداب. ركز البهي وا تأسيس هذا ا

ستشفيات وتخصيص األطباء وعن ا
مـــيـــزانــيـــة اإلدارة الـــعــامـــة وتـــشــمل
مـيزانية ومـخصصات الـشيوخ إضافة
إلـى الـرواتب واخملـصــصـات ونــفـقـات
كُتبـاً تاريخية ـعرض  الـسفر. وشمل ا

مـهـمة ونـادرة بـعدة لـغـات تتـحدث عن
ـلـكـية القت لـواء الـدلـيم منـذ الـفـترة ا
ــتـمـثل إعــجـاب واهــتـمـام احلــضـور ا
بنخبة من أساتذة جامعة األنبار. وفي
قــدم الـدلــيـمي (درع ـنــاسـبــة  خــتــام ا

اإلبـداع والـتـميـيّـز نيـابـة عن احملافظ ا
حملــافــظـته عــلي فــرحــان إلى  الــعالق 
عــــلى اإلرث الــــثــــقـــافـي وإدارته ألحـــد
تـمثل الـصـروح الثـقافـية فـي العـراق ا
بــدار الـكـتـب والـوثـائق). ومـن جـانـبه

ركز اهـدى العالق (هـدايا مـقدمـة من ا
الـوطـني لـلـوثائق لـضـيـوف الـدار على
أمـل الـتـواصـل ومـد جــسـور الــتـعـاون
ــشـــتــرك بــ دار الـــكــتب الـــثــقـــافي ا

والوثائق واحملافظة).

dF÷∫ مستشار محافظ األنبار في معرض لواء الدليم

لك تشارلز الثالث يستقبل رئيسة الوزراء ليزا تراس في أولى مهامه الرسمية  ≈U³I²Ý‰∫ ا

جتـــمــعــوا وراء حـــواجــز حـــديــد أمــام
الــقـصـر. وتــوافـد آالف األشـخـاص إلى
ــلــكــة ـــكــان مــنــذ االعالن عـن وفــاة ا ا
لـوضع بـاقات الـزهر ورسـائل الـتعـزية.
وتـوفــيت إلـيـزابـيث الـثـانـيـة اخلـمـيس
ـــــورال في "بـــــهـــــدوء" في قـــــصـــــر بــــا
اسـكــتـلـنـدا مـحــاطـة بـنـجـلــهـا تـشـارلـز
وابـنتها آن. وقد وصل جنالها اآلخران
أنــدرو وادواردز واألمــيــر ولــيــام الــذي
بــــات وريث الــــعــــرش ومن ثم األمــــيـــر
ــلك أن هــاري بــعــد وفــاتــهـا. وأعــلن ا
لكي التي تـشمل العائلة فـترة احلداد ا
ـلـكــيـة والـعـامـلـ لـديـهـا سـتـسـتـمـر ا
سـبعـة أيام بعـد اجلنازة الـتي لم يحدد

موعدها نهائيا بعد. 
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ـلـكيـة مـغلـقـة حتى وسـتـبقـى الدارات ا
اجلــنــازة فــيــمــا األعالم مــنــكــســة. أمـا
احلـداد الوطـني الذي اعـلنـته احلـكومة
فـــســـيـــســـتـــمـــر حــتـى يـــوم اجلـــنــازة.
ــلــكــة الــثــرى في مــراسم وســتــوارى ا
خــاصـة في كــنـيـســة قـصـر ويــنـدسـور.
وأتى آالف الــبـريـطـانـيـ بــتـأثـر كـبـيـر
لــوضع بــاقــات مـن الــزهــر أمــام قــصـر
ـورال في بـاكـيـنـغـهـام وويـنـدسـور وبـا

شمال اسكتلندا. 
وأكــد ديـفـيــد رين الـبـالغ  42 الـذي أتى
عـــلى دراجـــة هـــوائـــيـــة من لـــنـــدن إلى
ويـنـدسور "أردت أن اتـواجد هـنا الـيوم
ـــؤثـــر جـــدا الـــتـــجــــمع هـــنـــا مع مـن ا
أشــخــاص كـثــر آخــرين لــلـتــعــبــيـر عن
احـترامنا الـكبير لهـا. لقد فعـلت الكثير
مـن أجل هـذا الـبـلـد ولن يـكـون الـوضع

هو نفسه من دونها". 

اجلـديد بـاستـقبـال حار لـدى عودته من
اســكــتــلـنــدا.  وصــافح بــرفــقــة زوجـته
كـــامـــيال عـــشـــرات األشـــخـــاص الـــذين

وعـــدم االفــصـــاح عن آرائـــهــا.رغم ذلك
خـصت احلـشـود اجملـتـمـعـة أمـام قـصر
ـلك بــاكـيـنـغــهـام بـعــد ظـهـر اجلـمــعـة ا

إلى شــعــبــيــة والــدته الــواســعـة الــتي
جنـحت في احملافظة على هيبة العائلة
قابالت ـلكيـة باحجـامها عن إجـراء ا ا

ـلك" مع ـز" "فــلـيــحـفظ الــرب ا "ذي تــا
صـورة لـتـشارلـز مـنحـني الـرأس وكأنه
يــصــلي. واســتــشــهــدت صـحـف اخـرى
بـجملة لـلملك اجلديـد. فأتى عنوان "ذي
إنـديبـندنت" و"ذي غـارديان" وفـينـنشال
ز" كالـتالي "سأحـرص على اخلدمة تـا
بـأمـانـة واحـتـرام وحب". أمـا "ذي صن"
الــشـعـبـيــة فـاخـتـارت صــورة لـتـشـارلـز
تـظهره وراء والدته مرفـقة بعنوان "إلى
أمي احلـبـيـبـة شكـرا". وصـبـاح الـسبت
يـجتمع "مـجلس اجللـوس على العرش"
وهـو مجموعـة من الوجهاء مـن العائلة
ـلـكيـة وشخـصـيات سـياسـيـة ودينـية ا
لك كـاميال وجنـله وليام بـينـهم زوجة ا
ورئــيــسـة الــوزراء لـيــز تــراس ورئـيس
أســاقـفــة كـانــتــنـبــري في قـصــر سـانت
جــيـمس العالن تــشـارلــز مـلــكـا بــصـفـة
ـراسم في بث رسـمـيـة. وسـتـنقـل هذه ا
تـــلــفــزيـــوني مــبـــاشــر لـــلــمــرة األولى.
وسـيتلى االعالن من على شـرفة القصر
ومـن ثم في اســـكــــتـــلـــنــــدا وإيـــرلـــنـــدا
ان الـشماليـة وويلز. ومن ثم يعـلن البر
الــوالء لـلــمــلك اجلـديــد ويــقـدم تــعـازيه
ــلـكــة. في فـتــرة بـعــد الـظــهـر بــوفـاة ا
ـلك اجلـديـد رئيـسـة الوزراء يـسـتـقبل ا
.ويـعتـلي تـشـارلز والـوزراء الـرئـيسـيـ
رحلة الـثالث العرش فيمـا البالد تمر 
صـــعــبـــة مع أســوأ أزمـــة اقــتـــصــاديــة
ـتحدة منذ  40 عاما. ـملكة ا تـشهدها ا
وتــوالى عـلـى رئـاســة احلـكــومـة فــيـهـا
أربــعــة رؤســاء وزراء في غــضــون ست
سـنوات.وأصبح تشارلز البالغ  73عاما
ــلـوك سـنــا لـدى اعــتالئه عـرش أكــبـر ا
تـحدة. ويفتقـر تشارلز الثالث ـملكة ا ا

{ لـــنــــدن-(أ ف ب) - اعـــلن تـــشـــارلـــز
صــبــاح أمـس الــســبت مــلــكــا من عــلى
شــرفـة قــصـر سـانـت جـيـمـس في لـنـدن
خالل مـراسم رسـمـيـة بـعـد يـومـ على
وفــاة والــدته إلـيــزابــيث الـثــانــيـة ومع
دخـول الـبالد فتـرة حـداد وطني. مـساء
اجلـمعة للمرة األولى منذ  70 عاما عال
الـنـشـيـد الـوطـني الـبـريـطـاني بـصـيـغة
ــلك) في كـاتــدرائـيـة (فــلـيـحــفظ الـرب ا
ســانت بــول فـي خــتــام مـراسـم ديــنــيـة
ـا إللـيـزابـيث الـثـانـيـة. وحـل هذا تـكـر
الـنــشـيـد مـكـان "غـود سـايف ذي كـوين"
ـعــتـمـد مـنـذ ـلـكـة) ا (فــلـيـحـفظ الــرب ا
ـلــكـة الــراحـلـة عــلى الـعـرش جــلـوس ا
الـعام 1952. وقـبيل ذلك تـوجه تشارلز
الــثـالث من قــصـر بــاكـيــنـغــهـام لــلـمـرة
األولى إلـى مواطـنـيه بـصـفـته مـلـكا في
كـلـمـة مـتـلـفـزة مـسـجـلـة مـشـيـدا بـتـأثـر
بـوالدته "احلـبيـبة" الـتي توفيت عن 96
عـاما بعد حكم استمر  70 سـنة وسبعة

أشهر. 
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ووصف إلـيزابيث الثانية بأنها "مصدر
إلــهـام ومـثـال" له ولـعــائـلـته.ووعـد بـأن
يــكـون في خــدمـة الـبــريـطـانــيـ طـوال
حــيـاته عـلى غـرار والــدته الـتي قـطـعت
هــــــذا الـــــعـــــهــــــد وهي فـي احلـــــاديـــــة
والـعـشـرين. واكـد بـلـهـجـة واثـقـة "عـلى
ـلــكــة الـتي قــامت بــذلك بـتــفـان غــرار ا
راسخ أتــعـهـد أنــا أيـضـا رســمـيـا اآلن
نـحنـي إياه الرب طـوال الوقت الـذي 
باد الدستورية التي هي الـدفاع عن ا
في صـلب أمتنا".واحتـلت صور تشارلز
الــصـحف الـيــومـيـة الـســبت. وعـنـونت
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طــالب مــحــافظ ذي قــار مـحــمــد هـادي
الــغـزي  وزارة الـصــحـة  بـاســتـثـنـاء
مـرضى الـعـجـز الـكـلوي مـن دفع اجور

ستشفيات. العمليات داخل ا
ـطـالـبـة بــاالسـتـثـنـاء واشــار الى ان (ا
تـأتي لكـون اغلب احلـاالت من العوائل
مــحــدودي الــدخل والــعـجــزة  مــؤكـداً
ـتــبـرع لـلــمـريض من عــلى ان يـكــون ا

ذويه ومن الدرجة االولى فقط).
مـن جهـة اخـرى وجه الـغـزي  مـديـرية
بــلـديـة الـنــاصـريـة  بـاعــداد تـصـامـيم
تـفـصـيـليـة لـلـمـنـطقـة اخلـاصـة بـشارع
ابـراهـيم اخلـلـيـل بعـد سـحـب االجازة
االســتـثـمــاريـة لــلـشـارع بــسـبب تــلـكـؤ
الـــعــمل وادراج الــشـــركــة بــالـــقــائــمــة

السوداء .
ووجه الـغـزي  بـلـدية الـنـاصـرية خالل
اعــدادهــا الـتــصــامـيم لــلــمـنــطــقـة الى
امـكــانـيـة تـقـسـيـمـهـا الى ثالثـة اجـزاء
متد من مجـسر القيثارة وهي اجلـزء ا
الى شارع النيل بطول "834 م وعرض
28م " يــخـصص لــلـعـوائل ويــحـتـوي
عــلى نـافــورة والـعـاب اطــفـال ومـرافق
مـتد من سوق خـدميـة. واجلزءاالخـر ا

هـرج الى شـارع اجلمـعة بـطول "706م
والــعـرض  42 م "يــخـصـص لـلــشـبـاب
ويـــحــتـــوي عــلى حـــدائق ومــكـــتــبــات
باكشاك خشبية حديثة واماكن جلوس
واســـتـــراحـــات وامـــاكن مـــخـــصـــصــة
لـلـنـدوات الـثقـافـيـة مفـتـوحـة ومـناطق
خـضـراء حتتـوي على الـعاب االجـسام

مـجانية وسط احلديقة. واجلزء الثالث
لـلمنطقة الوسطية التي يشغلها "سوق
هـرج" حالـياً يـتم تصـميم سـوق شعبي
ـــواصــفــات ــوقع و تـــراثي بــنـــفس ا
عـالـيـة ويـكـون من عـدة طـوابق لـغرض
اعـادة اصحاب الـسوق اليه بعـد البناء
تـجول بـاالضافـة الى اخالء الـباعـة ا

فـي شــارع الـــنـــيـل وشــارع احلـــبـــوبي
سقـفة " لغـرض تنظـيم مركز ـنطقـة ا "ا
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على صعيد اخر تواصل قطعان الذئاب
 وفي ظـاهـرة غيـر مسـبـوقة  مـهاجـمة
قــريـة فـي نـاحــيـة اور في الــنـاصــريـة 
دون وقـــوع إصــابـــات في هــجـــمــة هي
الــثـانـيـة خالل 24 ســاعـة . وقـال مـديـر
الـناحـية رعد يـوسف للـزمان ان قطـيعاً
مـن الــذئــاب هــاجم  مــســاء اخلــمــيس
قــريـة الــبـو جــمـعــة في نـاحــيـة أُور  -
الـــســيـــدنــاويـــة - الــتـــابــعـــة لــقـــضــاء
الــنــاصــريــة مــركــز مــحــافــظــة ذي قــار
.واضـاف ان (سـكـان القـريـة قتـلـوا احد
ـهـاجـمـة فيـمـا هـرب الـبـقـية  الـذئـاب ا
دون ايــة اصـابـة بـ سـكـان الـقـريـة). 
واضـاف ان (ذئباً هائـجاً كان قد  هاجم
عــدد من دور الــقــريــة نــفــســهــا مــســاء
األربـــعــاء مـــا تــســـبب بـــجــرح عـــشــرة
اشـخاص بينهم أطـفال ونساء إحداهن
اصـابتها وصفت باخلـطيرة  وقد نقلت
عـلى اثـرهـا للـمـستـشـفى لتـلـقي العالج
قــبل ان يــقــوم ســكـــــان الــقــريــة بــقـتل

الذئب. فرجي جاسم محمد ا

الـغربـية). وطـرحت هيـئة اسـتثـمار
ذي قار الـوجبـة االولى من الفرص
تـاحة في احملـافظة. اإلستـثمـارية ا
وقال بـيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
ــسـتــثـمــرين واصـحــاب األعـمـال (ا

ـكــنـهم الــتـقـد وفق الـتـجــاريـة 
السياقـات) مبينـاً ان (هنالك فرص
استثمارية اخـرى ستعلن احملافظة
ـقبـلـة) ونوه الى عـنهـا في األيـام ا
ان (اإلدارة اجلــــديـــدة لـــلــــهـــيـــئـــة
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اكــدت دائـرة األشــغــال الــعــامــة في
محافظة كركوك إجناز ثمانية عشر
مدرسـة في قـضاء احلـويجـة ضمن
ـاضي. مـشــاريع احملـافـظـة لـلـعـام ا
وقـال مـديـر األشـغـال في احملـافـظة
فرجـي في تصريح جاسم مـحمـد ا
الكات تـابعـته (الـزمـان) امس ان (ا
الــفـنــيــة والـهــنــدسـيــة في الــدائـرة
اجنـزت ثــمـانــيـة عــشـر مــدرسـة في
نـــــواحي وقــــرى واريـــــاف قــــضــــاء
شاريع احلويجة) مبـيناً ان (هذه ا
من ضــمن خـطــة احملــافــظـة لــلــعـام
ــدارس ــاضـي) واشــار الى ان (ا ا
ُنجزة حتتـوي على اعداد صفوف ا
مـختـلفـة حسـب الكـثافـة السـكانـية
ـدارس لــكل مــنـطــقـة) مــؤكـداً ان (ا

اجلــــديـــــدة اصـــــبـــــحت جـــــاهــــزة
لإلفتـتـاح في اطار مـعاجلـة الزخم
احلاصل في مـدارس القـضاء بـعد
تـعــرض الـعـديـد مـنـهـا الى الـدمـار
بـسـبب هـجـومـات تـنـظـيم داعش).
في غـــــضـــــون ذلك شـــــرعت فــــرق
الــشـركـة الـعـامــة لـلـسـكك احلـديـد
ـراحل الـتــابـعـة لـوزارة الـنـقل  بـا
ـقـتـرب األخــيـرة من اعـمــال صب ا
جلـسـر الـورار من جـهـة مـحـافـظـة
األنـبار مـؤكدة اجنـازهـا في األيام

قبلة.  ا
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وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس ان
الكــات الـهـنـدسـيـة والـفـنـيـة في (ا
ـنطـقـة التـابـعة لـلـشركـة تواصل ا
راحل األخـيرة من العـمل إلجنـاز ا
ــقـتــرب لــلـجــســر من جــهـة صب ا
شـرق الرمـادي بطـول اربـعة امـتار
وعرض 12 مــتـراً) مــضـيـفــاً انـهـا
(اجنــزت تـغــلــيف سـواقي خــنـادق
التـمديـدات الكهـربائـية بـالبالطات
اخلــرســانــيــة بــقــيــاس 50 في 50
سنـتميـتراً لـلجـسر) ولفت الى انه
ـــشــروع فـي غــضــون (ســيُـــســلَّم ا
األيام القادمة بالتنسيق مع اجلهة
ــنــفـــذة لــلــمــحــافــظــة) وبــ ان ا
(الــوزارة وجـهت بـالـشــروع لـبـنـاء
اجلــســور الـرئــيــســيـة والــقــنــاطـر
ــتـضــررة عـلى خـط سـكــة حـديـد ا
بـــغـــداد - الــــقـــائم - عـــكـــاشـــات 
ــنـاطق لـتــحــسـ اخلــدمــات في ا

ـــرة امــــام وضــــعـت الــــيـــــة مــــيـــــسـَّ
ــســـتــثـــمـــرين بــتـــوفــيـــر بــيـــئــة ا
اسـتـثـمـاريـة كــبـيـرة  الـغـاء رتـابـة
السياق اإلداري ومـنح التسهيالت
كـافــة امـام اجلــمـيع دون تــمـيــيـز)

واضـاف ان (احلـركـة اإلسـتـثـمـارية
ســتـســهم بــتــنـشــيط ســوق الــعـمل
ـشـاركة والـقضـاء عـلى البـطـالة  
ستـثمرين فـي زيادة حركـة البناء ا
واإلعمار التي تشهدها احملافظة).
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وشاة بقصـيدته النونية نشرنـا باالمس رسالة االستـاذ الدكتور ابراهيم الـعاتي ا
احلزينة الرائعة .

وننشـر اليوم باعتزاز وتقدير كبيريْن رسالة سماحة العالمة االديب الكبير السيد
محي الـدين اجلابري - حفظه الله- التي وشّاها أيضا بقصيدته الغرّاء الشجية
ـة شـاكــرين له مـشـاركـته ــواسـاة الـكـر الـتي تـنـبـض بـروح اإلخـاء الـصـادق وا
ديد احلافل بـالصحة والسالمة الوجدانـية وقوافيه الوضـيئة وداع له بالعـمر ا

والتوفيق .
حس الصدر 

واليكم الرسالة والقصيدة :
سماحة العالمة احلجة السيد احلس الصدر دامت بركاته 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته : 
ا وصلتـني رسالتكم الصوتية الغراء واستمعت إليها  فأثارت فيّ شجنا وحزنا 
قـرأته في ثـنـايـاهـا من حـزن مـكـتـوم وألم مـكـابـر  واحـتـرت في واقع األمـر كـيف
أجيب عـليها  ولكني وجدت في الشـعر الغاية والوسيلـة لترجمة ما شعرت به من
ـواساة جلنابـكم الكر في فاجـعة رحيل اخيـكم السيد حسن األسى واحلزن وا

الصدر تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته . 
ا يـنهش في من مـرض عجـز القـلب وتوابـعه وما يـتركه في الـعقل وعلى الـرغم 
واجلـسـد من الـتـلف واألذى  كـانت هـذه األبـيات الـتي ارجـو ان حتـظى بـالـقـبول
لديـكم  راغبا إليكم أن ال تنسوني من دعواتكم الطيبة في مظان اإلجابة  سائال
ـولى الـعلي الـقـديـر أن يحـفـظكم واهـلـيـكم ومتـعـلقـيـكم من كل سـوء وشر  وأن ا
يـلـهمـكم الـصبـر والسـلـوان بحق مـحـمد وآل مـحـمد صـلـوات الله وسالمه عـلـيهم

أجمع  . 
جَرَتْ مُقلتاي حلزنٍ بدا

بصوتك  يرتد عنه الصدى
تألق حتى كأن النجوم
دى رواحل يسألن عنه ا
نقيا كحزن الورود التي 
تأخر عنها رواء الندى

تقلب في مسمعي فانبرت 
له الروح تهتز إمّا شدا
تقاسمه شاردات الرؤى

وتخشى ترائيه  أن يشردا
فتكتم أجراس أحزانها 
ا جد منه وما جددا

وهيهات  كل رن األسى 
مباح اذا صاح فينا الردى

فللهِ درُّكَ من ثاكل
به يهتدي الصبر إمّا اهتدى

ويا ابن احلس بصبر احلس 
على احلسن السبط إذ احلِدا

تعزَّ  فأنت سليل الكرام 
من آل طه حماة الهدى

مصارع أهلك عند الطفوف
تذيب احلجارة واجللمدا

تداعوا إلى موتهم موقن 
أن به ما يغيظ العدا

فخطوا طرائق للمكرمات 
وخاضوا الردى موردا موردا

وكانوا كواكب إما سروا 
اضاؤا لنا ليلنا األسودا

 اخوكم 
محيي الدين اجلابري 

علم  النجف األشرف - حي ا
فجر األربعاء 10صفر 1444 هجرية 
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من تفاقم القلق 
واستمر عنده ال شك 

واقف احلياتية  ان تنقلب ا
على وفق 

تصوراته اخلاطئة كلها ضده  .
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انـصاتـنـا لقـوله تـعـالى: (وَاسْـتَعِـيـنُوا بِـالـصَّـبْرِ وَالـصَّـلَـاةِ ـ وَإِنَّهَـا لَـكَـبِيـرَة إِلَّـا عَلَى
)( :45البـقرة) يعلمنا ان الـصبر والصالة هي السبيل الـوحيد للتغلب َ الْخَاشِعِ

على كل منغصات احلياة.
(َ وتـأمـلنـا بقـوله تـعالى: (إِنَّهُ مَن يَـتَّقِ وَيَـصْبِـرْ َفإِنَّ الـلَّهَ لَـا يُضِـيعُ أَجْـرَ الْمُـحْسِـنِ

ؤدي للفوز بالدنيا واالخرة. (90: يوسف). يدلنا على الطريق ا
هنـا البد ان نسترشد بـالسلوك الذي الزم االنبـياء وقادهم للحـكم وتربية اجملتمع
وصنـاعة االثـر مرتكـزين على قـوله تعـالى: (إِنِ الْحُكْمُ اال لِـلَّهِ ـ أَمَرَ اال تَـعْبُدُوا اال
إِيَّاهُ ـ . ذلك الـدينُ الْقَيمُ وَلَــكِنَّ أَكْثَرَ الـنَّاسِ لَا يَـعْلَمُونَ)(40: يـوسف) بعد يـقينهم
بـقـوله تــعـالى: (وَلَـا تَـيْـأَسُــوا مِن رَّوْحِ الـلَّهِ ـ إِنَّهُ لَـا يَـيْــأَسُ مِن رَّوْحِ الـلَّهِ إِلَّـا الْـقَـوْمُ
ونَ اللَّهَ الْـكَـافِرُونَ)( 87:" يوسف) وتـصـديـقهم لـقـوله تـعـالى: (قُلْ إِن كُـنتُمْ تُـحِـبـُّ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ـ وَاللَّهُ غَفُور رَّحِيم) (31: ال عمران).
الـعـبــرة من الـصـبــر تـهـذيب الــنـفس والـعـبــرة من الـعـلم
تهـذيب السـلوك والعـبرة من الـعبادة االنـقيـاد واالتباع
ــــودة والـــتــــراحم والـــطــــاعــــة والــــعـــبــــرة مـن احلب ا
واالحـترام قـلب أوراقك وتأكـد انك غـير غـافل عن هذه
ـعــاني وانك تـعــلـمـهــا الحـبـائـك واصـدقـائك ولــلـنـاس ا

للعمل بها.

رة? سالني احد االصدقاء أين ستكون رحلتك هذه ا
قلت له إلى طـهران رد عـلي قائال : مـدينـة غيـر صاحلـة للـسيـاحة! ويـبدو لي أن

صديقي لم يزر طهران او حتى اية مدينة ايرانية.
وانـا بـصــدد  جتـهـيـز كــتـابي عن أدب الـرحالت والــذي سـوف يـشـمل( ايـران –
مالـيزيـا- مصـر- سوريـا- لبـنان- واخـيرا الـهنـد- وكازاخـستـان) وقبل أن نـبدأ
بالـتحـضيـر لطـبع الكـتاب شـعـرت أن الفـصل اخلاص بـايران يـنقـصه زيارة إلى
األماكن السياحية الثقافية والتاريخية والتراثية والسياحة الطبيعية في طهران.
ـدن االيـرانـية وفي كـل زيارة لي إلـى ايران اسـتـخـدم طـهـران مـدينـة عـبـور الى ا
(شـيـراز واصـفـهـان وتـبريـز ومـشـهـد وقم) أو مـديـنـة عـودة من ايـران إلى بـغداد

جوا!
وبـذلك حلق بـطـهـران الظـلم والـتـقـصـيـر بـيـنمـا مـدن ايـرانـيـة أخـرى كـان لـها كل

كوث فيها أليام! االهتمام والسفر لعدة مرات  وا
ـرة لـزيارة لذلـك قررت أن تـكـون رحـلـتي إلى طـهـران هـذه ا

تنوعة والكتابة عنها. األماكن السياحية ا
وصلـنا الى الفـندق ليال السـاعة احلاديـة عشرة وال بد
من النـوم  ألجـهز نـفسي جلـولة تـشمل اكـثر من مـكان
ومـوقع سـيـاحي. ولـنـرى هل طـهـران فـعال - كـمـا قـال

صديقي- مدينة غير صاحلة للسياحة.

محمد هادي الغزي
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ـناقـصة الـعامـة (١/جتهـيز / ـديريـة العـامة لـلـتربـية في مـحافـظة ذي قـار / شعـبة الـعقـود عن اجراء ا تـعلن ا
وازنة اجلارية (التشغيلية) لعام ٢٠٢١ ٢٠٢٢) واخلاصة بتجهيز اثاث خشبي ومعدني متنوع ضمن مشاريع ا
ضـمن النـسـبـة ٢٠٢٢/١٢/١ وبكـلـفـة تـخمـيـنـيـة اجمـالـيـة (٩٤٤٫٥٠٠٫٠٠٠) تسـعـمـائـة واربع واربعـون مـلـيون
ـدة جتهـيز (٦٠) يـوم فـعلى الـراغبـ بـاالشتـراك فيـها مـن اصحـاب الشـركات وخـمسـمـائة الف ديـنار فـقط و
ديـرية العامة لـلتربية في مـحافظة ذي قار / شـعبة العقـود . الواقعة في قضـاء الناصرية/ كـاتب مراجعة ا وا
نـاقـصة لـقاء مـبـلغ (٢٥٠٠٠٠) مائـتان شـارع احلبـوبي /مـقابل دائـرة صحـة ذي قـار لغـرض شراء مـسـتنـدات ا
بلغ وخمسـون الف دينار غير قـابل للرد وتقد الـتأمينات االولـية بنسبة (١ %) من مبلغ الكـلفة التخمـينية 
(٩٫٤٤٥٫٠٠٠) تسعـة مالي واربعمائة وخـمسة واربعون الف ديـنار فقط بشكل خـطاب ضمان او صك مصدق
دة (١٥٠) مـائة وخـمسون يـوما من مـصرف مـعتمـد في العـراق بحيث حتـفظ وثائق الـعطاء او سفتـجة نـافذة 
ـنـاقـصـة عـلى شـكل عـرض فـني وآخـر جتاري داخـل غالف مـغلق و ـسـتـمـسـكات 'اخلـاصـة با ـسـتـنـدات وا وا
ـناقـصة واسم الشـركة الراغـبة بـاالشتراك بـشكل واضح وتـوضع في صندوق مـختـوم  يكتب عـليه اسم ورقم ا
ديـرية العامة للتربـية في  محافظة ذي قار واخر مـوعد لتقد العطاء في العطاءات لدى مـقر جلنة الفتح في ا

صادف ٢٠٢٢/٩/٢٨ (وال يقبل أي عذر بشأن التأخير). الساعة احلادية عشر صباحا من يوم االربعاء ا
WÐuKD*«  UJ L² *«

١- شـهادة تـأسـيس الـشـركـة صـادرة من دائـرة تسـجـيل الـشـركـات في وزارة الـتـجارة ويـراعى لـلـشـركـات غـير
عنية . العراقية مصادقتها من اجلهات ا

هنة بالنسبة للمكاتب اجملازة . ارسة ا ٢- اجازة 
٣- عقد تأسيس الشركة.

ـاثل واحد (١) في ذات الـتـخصص مع مـا يـؤيد ذلك عن طـريق الـكتـب الرسـميـة الـصادرة من ٤- تقـد عـمل 
ماثل ما يعادل اجلهات احلكومية على ان يكون العمل خالل ال(١٠) سنـوات السابقة ويجب ان يغطي العمل ا
(٣٠ %) من الـكـلـفة الـتـخمـيـنيـة ال يـقل عن مـبلغ (٢٨٣٫٣٥٠٫٠٠٠) مـائـتان وثـالثة وثـمـانون مـلـيون وثالثـمـائة

وخمسون الف دينار فقط .
ا اليـقل عن مـبلغ الي الخـر سـنـة  ـاليـة عن طـريق تـقد كـشف مـصرفـي يبـ حـركة الـتـدفق ا ٥- الـسـيولـة ا

(١٨٨٫٩٠٠٫٠٠٠) مائة وثمان وثمانون مليون وتسعمائة الف دينار فقط.
ـديرية العامة ٦- كتاب بـراءة ذمة من الهيئـة العامة للـضرائب / قسم الشركـات النسخة األصلـية معنون الى ا

للتربية في محافظة ذي قار نافذ عند تقد العطاء .
ؤهالت الكادر الفني والتخصصي لصاحب العطاء . ٧- بيان توضيحي 

رفقة مع العطاء . واصفات الفنية ا ٨- كتاب تعهد موقع ومختوم يتعهد فيه مقدم العطاء بااللتزام با
دنية شهادة اجلنسية بطاقة السكن) . فوض (هوية االحوال ا ستمسكات للمدير ا ٩- صورة ا

١٠- وصل الشراء ( النسخة االصلية )
فوض . دير ا راجعة لغير ا ١١- كتاب تخويل بالتوقيع وا

مـتازة )) نـافذة عـند تـقد الـعطـاء حتـما (الـنسـخة االصـليـة مع نسـخة ١٢- هـوية غـرفة الـتجـارة (( الدرجـة ا

مصورة)
قدم العطاء . ١٣ - الهوية الضريبية ذات الرقم الضريبي صادرة من الهيئة العامة للضرائب 

كتب . وقع االلكتروني للشركة او ا ١٤ - تثبيت ا
 UEŠö*«

فرد ويـرفض العـطاء إذا كـان خالف ذلك وان تكون ـداد رقما وكـتابـة وخصوصـا اسعـار ا ١- تـدون األسعـار با
الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب وأي تصحيح يجب أن يقترن بتوقيع مقدم العطاء وختم الشركة

٢- الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
ناقصة اجور نشر االعالن ٣- يتحمل من ترسو عليه ا

٤- الدائرة غير ملزمة بدفع سلفه تشغيلية.
صادف ٢٠٢٢/٩/٢١  الساعة العاشرة ٥- سيعقد مؤتمر فني لإلجابة على استفسارات الشركات يوم االربعاء ا

ديرية العامة للتربية في محافظة ذي قار / شعبة العقود صباحا في بناية ا
صـادف ٢٠٢٢/٩/٢٨ او اليوم الذي يـليه وبحـضور من يرغب ٦- تـفتح العـطاءات في يوم الـغلق يوم االربـعاء ا

ناقص من ا
قدم (١٢٠) يوماً من تاريخ فتح العطاءات. ٧- مدة نفاذ العطاء ا

ناقصة دون تعويض الشركة ولها احلق فقط في استعادة مبلغ وصل الشراء . ٨- للدائرة احلق في إلغاء ا
ـقدم الـعطاء شـطب أي بنـد من بنود قدم وال يـجوز  سؤول عن أوراق الـعطـاء ا ٩- يكون صـاحب الشـركة هـو ا

ناقصة . ا
فوض حتما. دير ا ١٠ - يتم ختم كافة صفحات العطاء من قبل صاحب الشركة مع توقيع ا

ناقصة لغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم فتحها . ١١ - يكون اخر موعد لشراء ا
ناقصة . ١٢ - يرفض العطاء اذا كان غير مستوفي لشروط ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وفي حال عدم االلتزام يتم استبعاد عطاءه . ١٣ - ضرورة االلتزام 
ـشروع التقـد عليه من قـبل شركة منـفردة او اشتـراك شركت فـأكثر تضـامنيـة في تنفيـذ العقد ١٤ - يـتحمل ا
سـاهـم ويـخـول الصالحـيـات الالزمة ابـتـداءا من تقـد وارسـاء العـطاء ثـل ينـوب عن الـشركـاء ا وتـسـميـة 
سـؤولية الـكامـلة والتـضامـنية في تـنفـيذ العـقد علـى ان يتم تقـد عقد وخالل فتـرة التـنفيـذ وكالهمـا يتحـمل ا

شراكة مصدق من قبل كاتب عدل .

b³Ž W²H  bL×

W U Ë ÂUF « d¹b*«

www.moethiqar.com  :ديرية االلكتروني موقع ا

eON−² «Ë `OK ²  W UF « W¹d¹b*«

فـقــد جـواز ســفـر بـاسـم (مـريـد
حــســـ مــحــمــد) بــاكــســتــاني
اجلـــــنـــــســـــيـــــة يـــــحـــــمـل رقم
٣٤٤٠٣٢٠٤٥١٨٨٣  فــعــلى من
يـــعـــثـــر عــلـــيه تـــســـلــيـــمه الى

السفارة الباكستانية
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بـــــنــــاءا" عــــلـى مــــا جــــاء بــــكـــــتــــــــــاب مــــديــــريــــة
الـتـخـطـــــيـــــــــط الـعـمـراني في مـيـسـان ذي الـعـدد
(١٣٣١ في ٢٠٢٢/٩/٦) تـعلن مديـرية بلديـة العمارة
عـلى اعـداد تـصـمــيم قـطـاعي عـلى جـزء من مـنـطـقـة
ـتضـمن حتـديـد اسـتـعـمـال اجـزاء غـير الـشـبـانـة وا
ــوجب الـتـصــمـيم االسـاسي مـحـددة االسـتــعـمـال 
ـصدق فـمن لديه اعـتـراض مراجـعة مـديريـة بلـدية ا
الـعـمــارة خالل فـتـرة (٣٠) ثالثــون يـومـا من تـاريخ

نشر االعالن
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ؤهـل وذوي اخلـبرة لـتقد ديـرية الـعامـة للتـسلـيح والتـجهـيز بدعـوة مقـدمي العـطاءات ا يـسر وزارة الـدفاع / ا
عطاءتهم لتجهيز األتي:
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مع مالحظة ما يلي :
ديرية العـامة للتسليح ؤهل والراغبـ في احلصول على معلـومات إضافية االتصـال با ١- على مقدمي العـطاء ا
ــــــيل والــــــتــــــجـــــهــــــيــــــز من االحــــــد إلـى اخلـــــمــــــيـس من الــــــســــــاعـــــة  ٩٠٠ إلـى الــــــســـــاعــــــة ١٥٠٠ وعــــــلى اال

قدمي العطاءات. DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org وكما موضحة في التعليمات 
صادف ٢٠٢٢/٩/١ ولغاية الساعة ١٢٠٠ من يوم ناقصة                          أعتبارا من يوم اخلميس ا ٢- إعالن ا

صادف ٢٠٢٢/٩/٢٢ . اخلميس ا
هتم شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري (كتاب رسمي) معنون الى وزارة ٣- بإمكان مقدمي العطاءات ا
ديـرية العامة للتسليح والتجهيز وبعد دفع قيـمة البيع البالغة (٢٠٠٫٠٠٠ دينار فقط مئتا ألف دينار) لقاء الدفاع/ا

وصل شراء.
ناقصة تسليم عطاءاتـهم على العنوان اآلتي (وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مر ٤- بأمكان الراغب باالشتراك بـا
صادف قرب جسـر اجلمـهوريـة ) واعتـباراً من يـوم اخلميس ٢٠٢٢/٩/١ ولـغايـة السـاعة ١٢٠٠ من يـوم اخلمـيس ا
دة الـزمنيـة أعاله مع العـرض فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي ـتاخـرة في ا ٢٠٢٢/٩/٢٢ وسـيتم رفض الـعطاءات ا
ثليهم الراغـب في احلضور في العنوان التالـي: ( وزارة الدفاع / بغداد - كرادة مر - قرب جسر العطاءات أو 

صادف ٢٠٢٢/٩/٢٢. اجلمهورية) في الساعة ١٣٠٠ من يوم اخلميس ا
ية. واصفات القياسية العا ا يضمن ا نشأ:  ٥- ا

قـدمة للعـطاء ( في حال كـون الشركـة من الشركـات احملليـة ) من التجـار الرئيـس وان تكون ٦- ان تـكون الشـركة ا
ـنشأ من الـسفارة نشـأ صادرة بـاسم الشركـة حصرآ ولـلوزارة صالحـية التـأكد من صـحة صدور شـهادة ا شهـادة ا

نشأ. العراقية في بلد ا
٧- تقـد التـأمينـات األوليـة من قبل مـقدم الـعطـاء بنـسبة (٣ %) من الـكلـفة الـتخـميـنية عـلى شكـل صك مصدق أو
ديرية ركزي العراقي وألمر وزارة الدفاع / ا خطاب ضمان صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك ا
ـصدري خـطـابات ـنـاقصـة عـلى أن تـثبت الـعـناويـن الوظـيـفيـة  الـعامـة لـلتـسـلـيح والتـجـهيـز يـذكر فـيه اسم ورقم ا

دة ستة اشهر . الضمان وان يكون نافذآ 
٨- تقد التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن التنفيذ للعقد بنسبة (٥ %) من قيمة العقد بعد التبليغ
بكتاب اإلحالة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مشروط ويدفع ح الطلب وان يكون خطاب الضمان

ركزي العراقي. صادر من مصرف حكومي أو مصرف معتمد من البنك ا
انعة ٩- يقدم مقدم العطاء من الشركات العراقية واألجنبية التي لديها مكتب تمثيل أو فرع في العراق كتاب عدم 
ناقصة صادر من الهيـئة العامة للضرائب يكون معنـون إلى وزارة الدفاع مع تأييد منحه الهوية من االشتراك في ا

الضريبية والرقم الضريبي ويلتزم بجلب براءة ذمته عند االحالة .
ـناقصة عند نكوله عن توقـيع العقد بعد التبليغ ن حتال إليه ا ١٠ - يحق للطرف األول مصادرة الـتأمينات األولية 
ناقـصة ورفض التـصحيح على بـكتاب اإلحـالة أو عند سـحب مقدم الـعطاء لـعطائه خالل فـترة نفاذيـته وبعد غـلق ا
نصوص عليها في أخطائه احلسابية في العطاء وانعكاسها على قرار اإلحالة وسيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ا

تعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤.
١١- تقد براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والـضمان االجتماعي للشركات العراقية واألجنبية التي لديها مكتب

تمثيل او فرع في العراق.
١٢- يتم استـيفاء رسم الطابع بـنسبة (٠٫٠٠٣) ثالثـة باأللف من قيمة الـعقد وبعـملة العقـد وفق قانون رسم الطابع
رقم (٧١) لسنة ٢٠١٢ ووفقاً لألصول ولـرسم العدلي البالغ (٠٫٠٠١) واحد باأللف من قيمة العقد على أن ال يزيد عن

(١٠٫٠٠٠) عشرة آالف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ .
نـاقصـات بصـورة مـباشـرة اوغيـر مبـاشرة مع نـتـسبي دوائـر الدولـة والقـطاع الـعـام االشتـراك في ا ١٣- ال يجـوز 

مراعاة إحكام التشريعات النافذة.
الية لها آلخر سنت كحد ادني ضمن أوراق الشركة. ١٤- تقدم الشركات البيانات ا

وقف القانوني دقق أو جمعـية احملاسب يؤيد سالمة ا ١٥- تلتزم الشركات بجلب تأييـد من نقابة احملاسب وا
لـلمحاسب الـذي يقدم احلسـابات اخلتاميـة ضمن أوراق الشركـة آلخر سنت لـلشركات احملـلية والشركـات االجنبية

التي لديها مكتب تمثيل او فروع في العراق .
 ١٦-  تـدوين اسعـار فقـرات استـمارات الـعطـاءات (القـسم الرابع والـقسم الـسادس) ومـبلـغه االجمـالي ويعـول على
دون رقما كمـا يعول على سعـر الوحدة في حالة عـدم صحة مبلغ دون كتابة في حـال اختالفه عن السعـر ا السعـر ا
الـفقرة واذا وردت فـقرة او فقرات لم يـدون السعر ازائـها ففي هذه احلـالة تعد كـلفة تلك الـفقرة او الفـقرات وبحدود
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دونة ازائها مشمولة بالسعراالجمالي للعطاء. الكميات ا
ثبت في العطـاء عنوانآ رسمـيا للمراسالت والـتبليغات وعـلى الشركة اإلبالغ بكل ١٧- يتم اعتـماد عنوان الشركـة ا

تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة (٧) ايام من تاريخ حصوله .
∫ qO¼Q² « dO¹UF  ≠±∏ 
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عـنيـة مع تـضمـينـها ـنجـزة معـززة بتـأيـيد جـهات الـتـعاقـد ا مـاثلـة ا ١٩- تـلتـزم الشـركة بـتـقد قـائمـة بـاألعمـال ا
مستوى التنفيذ وكونها مطابقة للمناقصة .

ـوجب قانون حتـصيل الديون ٢٠- في حـالة حتقق ديون بـذمة الطـرف الثاني يحق لـلطرف األول حتـصيل الديون 
احلكومية العراقية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ .

ـرقم (١١٣) لسـنة ١٩٨٢ وتـعديالته ٢١- الـعقـد خاضع جلـميع الـقوانـ النـافذة بـضمـنهـا قانـون الضـريبـة الدخل ا
وتعليماته.

وجب القوان النافذة. فروضة  ناقصة كافة الضرائب والرسوم ا ٢٢- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة, ناقصة اجور النشر واالعالن آلخر إعالن عن ا ٢٣- يتحمل من ترسو عليه ا

فوض واصحـاب الشركة استناداً ٢٤- تلتزم الـشركات العراقيـة بتقد ما يثبـت حجب البطاقة التـموينية للـمدير ا
لكتاب األمانة العامة جمللس الوزراء العدد : س ل ٢٢٥٤٣/٣/٧/١ في ٢٠١١/١١/٢٣ .

ناقصة او اجراء اي تعديل عليها . قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا ٢٥- اليجوز 
٢٦- في حالـة اشتراك اكثـر من مناقص في تقـد عطاء واحد لـتنفيـذ العقد تـكون مسؤلـيتهم تضـامنية تكـافلية في

شاركة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء . ذلك لتنفيذه على أن يقدم عقد ا
ـناقصـة فقط دون تعـويض مقدمي ناقـصة فـسوف يتم اعـادة ثمن شراء الـوثائق اخلاصـة با  ٢٧- في حـالة الغـاء ا

العطاءات .
ناقصة الواحدة . دير مفوض الكثر من شركة تقد اكثر من عطاء واحد في ا ٢٨- اليجوز 

٢٩- ان الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .
٣٠- في حالة مـصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تـاريخ الغلق اليوم الذي يلي العطلة والذي يكون فيه دوام

رسمي .
٣١- صـنـدوق العـطـاءات مفـتوح طـيـلة فـترة اإلعالن وخالل أيـام الـدوام الرسـمي (من الـساعـة ٩٠٠ ولغـايـة السـاعة

.(١٤٠٠
رقم (٤٨) لـسنـة ٢٠١٨ تلـتزم الـشركـات األجنـبيـة بتـقد تـعهـدا بعـدم وجود  ٣٢- اسـتـنادآ لـقرار مـجلس الـوزراء ا
ـؤسسات العراقيـة خالل مدة ال تزيد (٣٠) ثالثون يوما من تـاريخ التبليغ بقرار مـطالبة مالية غـير محسومة جتاه ا
اإلحالة على أن يكون إجراء التسويـة شرطا إلصدار قرار اإلحالة وبخالفه يتم اسـتبعاده وفي حالة وجود مطالبات
تتعهد الشركات األجنبية باالتفاق بالقيام بتسوية رضائية وفقآ التفاقية نادي باريس أو وفقآ لقرار مجلس الوزراء
رقم (١٨) لسـنة ٢٠١٤ أو شطب الدين كـليا خالل مـدة ال تزيد عن (٣٠) ثالثون يـوما من تاريخ الـتبليغ بـقرار اإلحالة
عـلى شـرط أن يكـون إجراء الـتـسويـة شـرطا إلصـدار قرار اإلحـالـة وبخالف ذلك يـتم اسـتبـعـادها وتـتعـهـد الشـركات
األجنـبيـة بعـدم إجراء إي مـطالـبة قـضائيـة أو إدارية عـلى إي مديـونيـة بحق اجلـانب العـراقي بعـد اإلحالـة بصورة

مباشرة أو غير مباشرة من خالل البيع أو التنازل للغير عن جزء أو كل الدين بصفة رضائية قضائية .
وجب كـتاب ـناقـصة () وثـيقـة بالـلغـة العـربيـة  رفـقة مع ا  ٣٣- تـقوم الـشركـة باالطالع عـلى الـوثائق الـقيـاسيـة ا

وزارة التخطيط العدد/ ٢٧١٣١  في ٢٠١٦/١٢/٢٢ مع قرص (CD) الغراض توضيحية .
www.mod.mil.iq :وقع االلكتروني لوزارة الدفاع كن زيارة ا علومات   ٣٤- للمزيد من ا

لإلجابة على استفساراتكم يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
DGAS.MOD@ucidn.iraqi-mod.org

ـادة (١٨ - ثـانـيـا) من قانـون الـدعم الـطـاريء لالمن الـغذائي × تـلـتـزم وزارتـنا فـيـا مـا يـخص التـمـويل ومـضـمون ا
والتنمية.
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يعـرف السـلم األهلي بـانه نبـذ العـنف وكل أشكـال التـقاتل أو مـجرد الـتحريض
عليه أو حـتى تبـرير اسـتخدامه أو نـشر ثـقافـة تعتـبر الـتصـادم والتقـاتل حتـمياً
ـعنى آخـر: هو العـمل اجلاد عـلى منع وقوع بسـبب حالـة التبـاين واالختالف. 

احلرب األهلية في اجملتمع.
إذن مـخـاطر تـهـديد الـسـلم االهلـي في حالـة الـعراق مـوجـودة الن ثقـافـة حتـمـية
الـصـدام الـشـيعي الـشـيـعي مـوجـودة ويروج لـهـا واالخـتالف مـوجود وال حل له
حتى اصـبح يوصف باالنسداد وهي عبارة خـطرة جداً وتوصيف غير دقيق في

السياسة الن ال يتبعه شيء سوى الصدام ال سامح الله.
أزق اخلطيـر الذي قد يعصف بالبالد سلما لذا يـجب البحث عن احللول لهذا ا

أهليا ووحدة جغرافية  ومنها:
1. نشر ثقافة التسامح وتقبل االخر مهما كان سلوكه ضمن االطار الوطني.

اء الـعكر وعدم االستماع ـتصيدين با وجات وا 2. حتيـيد احملرض وراكبي ا
اليـهم وبالذات عـبر مـنصات الـتواصل االجـتماعي وهـذه مسـؤولية الـدولة التي

تمتلك اإلمكانات التقنية الغالق حساباتهم.
3. حتيـيد الـسالح بكل اوجـهه وحـصره بـيد الـدولة  وهـذه إشكـاليـة كبـيرة من
الـصـعب الـسـيـطـرة عـلـيـهــا في الـوقت احلـاضـر بـبـلـد عـانى الـويالت واحلـروب

واالحتالل واالرهاب.
ـقراطـية ـؤسـسات الـدسـتوريـة النـها صـمـام األمان السـتـمرار الـد 4. تـفـعيل ا

ومنع االنزالق في احلروب االهلية.
5. فرض احـترام القانـون وتطبيـقه على اجلمـيع دون استثنـاء  واالستماع الى

قرارات احملكمة االحتادية واإلذعان لها.
6. محاربة الفساد بكل اشكاله النه ينخر كيان الدولة ويضعفها.

ـسمـيات االخـرى الفـرعيـة حزبـية او سـياسـية او 7. رفع راية الـوطن فوق كل ا
مكوناتية  النه االطار الذي يجمعنا وحمايته واحلفاظ عليه مسؤولية اجلميع.  
وبعد كل ما تقدم  هل تتوفر اإلرادة السياسية احلقة للجلوس الى طاولة حوار
نـطـقـة الغـربـية وطـني تـضم اجلـميع? وهل يـعي الـسـاسـة في بغـداد واإلقـلـيم وا
ان وإجـراء انـتـخـابـات مـبـكرة ـرحـلـة? وهل ابـواب احلل في حل الـبـر خـطـورة ا
ـوجــودة ام احلل في ظـهـور الــبـديل الـوطـني سـتـأتي بــنـفس الـقــوى والـوجـوه ا
قـبول شعـبيـا ليـجنب الـبالد ويالت حرب أهـليـة تدق كل األبواب ولن اجلديـد وا
قـبـلـة حـبلى يـسـلم احد مـن مخـاطـرهـا!!. أسئـلـة بـحـاجة الـى النـقـاش واأليـام ا

سات العقالء. باألحداث ان لم تظهر 
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أربيل

ايضا على ترشيح مرشح األطار. 
ـكن ان يلتـقيا فان وألن اخلـصم ال 
احلل يـكون بـاختـيار شـخصـية عـراقية
مــســتـــقــلــة ونــزيــهــة وكــفــوءة حتــظى
ـوافقة الطرف يقوم بتشكيل حكومة
ـكـونات ـثـلون ا من وزراء مـسـتـقلـ 
االجـتمـاعيـة حتدد مدتـها بـ سنة الى
ســــنــــة ونـــصـف تــــعـــمـل عـــلـى اجـــراء
ـان انــتـخــابــات نـزيــهـة ألعــضــاء الـبــر
ـــتــــحـــدة الــــعـــراقـي بـــاشــــراف األ ا
واالحتــاد األوربـي لــتــشــكــيل حــكــومــة
عـراقية جـديدة تغـادر سكة احملـاصصة
الـى ســـــكـــــة بـــــنـــــاء دولـــــة مـــــدنـــــيــــة
حـديـثـة..وبـدون هـذا احلـل فـان الـعراق
ســيـكــون بـ بــديـلــ امـا ان تــضـطـر
ــتـحـده الى وضــعه حتت الـبـنـد األ ا
الـــســـابع  او مـــجـــهــول يـــوصـــله الى

خاتمة الكوارث.
{ مــؤسس ورئـــيس اجلــمـــعــيـــة الــنــفـــســيــة

العراقية

ـذهـبي  الـقـومي  الـتـطـرف الـديـني  ا
او الـــعــشـــائــري.وألن عــلـــمــاء الـــنــفس
واالجـتـماع وجـدوا ان الـدوغمـاتـية هي
احــــد اهم واخــــطـــر اســــبـــاب األزمـــات
وانهـا السبب الـسيـاسيـة واالجتمـاعيـة
الــرئـيس لــلـخالفــات الـســيـاسـيــة الـتي
وانـــهــا غـــالــبـــا مــا تـــنــتـــهي بـــحــروب
(مــــرض)خـــالـــقي األزمــــات من الـــقـــادة
عـلـيه فــان قـادة الـعـمـلـيـة الـســيـاسـيـ
الـسيـاسيـة العـراقيـة لن يسـتطـيعوا ان
يــتــحـرروا فــكــريــا من مـعــتــقــدات ثـبت
ولن يـسـتـطــيـعـوا ان يـقـدمـوا خــطـؤهـا
تـنازالت متبادلـة توصلهم الى  حل يفك
بـل انـــهم ســـيـــعـــرضــون (انـــســـدادهم)
فضال مالي الناس الى مزيد من األذي
عن انـهم اشاعـوا التفـكيـر اخلرافي ب
جـــمــاهــيـــرهم واشــغـــلــوهم بـــخالفــات
ـاضي الـتي اشاعـت الكـراهيـة والـقتل ا
بــــدوافـع نــــاجــــمـــــة عن مـــــعــــتــــقــــدات
واوصـلوا غـالـبـيـة مـؤثرة الى سـخـيـفـة

االيـجابية ويـغض الطرف عمـا فيها من
ويـنــسب لـلــجـمــاعـة االخـرى ســلـبــيـات
الـصـفات الـسـلبـيـة ويغـمض عـينه عـما
ؤذي فيه انه في فيها من ايجابيات. وا
حــــالـــة حـــصــــول خالف أو نــــزاع بـــ
جـماعـته واجلمـاعة األخـرى فإنه يـحّمل
اجلـماعة األخرى مسؤولية ما حدث من
أذى أو أضــرار ويـبـرّ جـمـاعــته مـنـهـا
حـتى لو كانت شـريكاً بنـصيب اكبر في
أســـبــاب مـــا حــدث.وهـــو تـــمــامـــا مــثل
ـــصــاب بــاحـــوالل الــعـــ الــذي يــرى ا
الـواحد اثن ويصر ويعاند ان ما يراه
فان الـسيـاسي الـعراقي حـقـيقـة مـطلـقـة
يــرى انه عـلى حـق مـطـلـق واآلخـر عـلى

باطل مطلق.
ويـفـيـد الـتحـلـيل الـسـيـكولـوجي لـلـفـكر
الـسيـاسي ان العقل الـسيـاسي العراقي
Dogmatism مــصــاب بـالــدوغــمـاتــيـة
الـــتي تــعـــني اجلــمـــود الــعـــقــائــدي او
االنـــغالق الـــفــكـــري الــذي يـــفــضي الى

عن حـلـول عمـليـة..وتقـترح حـلّا عـملـيا
يــفك هـذا األنــسـداد الــذي دخل شـهـره

احلادي عشر.
  نــعـيـد الـتــذكـيـر بـأن احلــول الـعـقـلي
مـصـطـلح جـديـد نحـتـنـاه نـحن لـيدخل
عـلم النفس العربي ويعني حتديدا ان
ه االجـتـمـاعي ـصــاب به يـصـنّف عـا ا
:(نحن) و (هم)..يضفي الـى مجموعتـ
قومية...) الصفات على جماعته(طائفة

كـنـا نشـرنـا مقـاال عن ( احلـول العـقلي)
وآخر عن ـصابـة به قيـادات سيـاسيـة ا
صـابة به اجلـماهـير (ثـقافـة الـقطـيع) ا

سيسة. العراقية ا
قالة تهـدف الى حتليل ما فعله   هـذه ا
الـتفـاعل ب (احلـول العـقلي)  و(ثـقافة
الـقـطـيع) على مـا اصـطـلح تسـمـتيه بـ(
األنـسـداد السـياسي) ودوركـلـيهـما في
خـلق األزمات وتعطـيل التفكـير الباحث

الشعور باليأس من اصالح احلال.
سيس وكـنا اوضحنا ان العراقي ا
مــصــابـون بـ(ثــقــافــة الـقــطــيع)..وهـذه
الــعــقـــدة او الــظــاهــرة االجــتــمــاعــيــة
اخلـطيرة كـان لها دور كـبير في تـعزيز
احلـــول الــعـــقــلـي  لــدى الـــســيـــاســيّن
ألن مـا تــفـعــله ثـقــافـة و(انــسـدادهـم ) 
الــقــطــيع انـهــا تــعــطّل تــفـكــيــر الــفـرد
وجتـعـله يـفـعل مـا يـفـعلـه اآلخرون من
حــوله  ويـنـفـذ مـا يــقـوله (الـسـيـد) او
(رئـيس احلـزب) دون تفـكـير.. وهـذا ما
جـــــســـــدته  في(آب  –تـــــمــــوز (2022
جـمـاهـيـر الـتـيـار الـصـدري وجـمـاهـيـر

األطار التنسقيي.
احلل

الـــــســــبـب الـــــرئــــيـس في االنـــــســــداد
الـسياسي هو ان السيد مقتدى الصدر
(قـافل) بـتعـبيـر الـعراقـي ضـد مرشح
أألطـار الــتـنـسـيـقي لـرئـاسـة احلـكـومـة
الـكي) قافل وخـصـمه السـيد (نـوري ا
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WOM Ë WLN  dOOG «
الـعملية الـتغييريـة يجمع عليـها اغلبية
الــعــراقــيـ  وبــاتت ضــمن تــوجــهـات
ـكن الــقـوى الـسـيـاسـيــة  ولـكن كـيف 
حتــقـيق ذلك ..وبــعض األطـراف تـرفض
اجلـلوس للحوار بـغية التوصل لـعملية
الــتـغــيــيـر .احملــكـمــة االحتــاديـة ثــبـتت
مــوقـفــهـا الــقـانــوني مـرة أخــرى  فـهي
لـيست مسـؤولة عن حل مجـلس النواب
ـا هذا االمر من مـسؤوليـة مجلس  وإ
الـنواب ذاته  وحـملت اجملـلس والقوى

السياسية مسؤولية االنسداد القائم .
هــنــا تــبـرز مــســألــة مــهـمــة  فــالــتــيـار
الــصــدري طـرح ســيـاســات وأفــكـار حل
ان ان  وال يقـبل  عقد جلسـة للبر الـبر
 وال تـشكيل حكومة مؤقـتة مهمتها حل
ــان وتـثــبــيت وقت لالنــتــخــابـات الــبــر
الـقـادمة  سـيـما من االطـار الـتنـسـيقي 
ثـم يـــرفض حـــضــــور أي اجـــتـــمـــاع أو
ــنـاقــشـة الــصـيــغــة الـكــفـيــلـة مــؤتـمــر 
بــالــوصــول التــفــاقــات  لــقــضــايــا حل
ـؤقــتـة ــان وتـشــكـيل احلــكـومــة ا الــبـر

والتغيرات في الدستور .
·«b « oOI%

ـتـواضـعـة  تـؤكد بـأنه وجـهـة الـنـظـر ا
مكن حتـقيق األهداف الـكلية لـيس من ا
أو جـزء مـنـها  ألي طـرف سـياسي دون
ــــفـــاوضـــات أو أن يــــخـــوض غــــمـــار ا
احلـوارات لتـثبيت الـية الـعمل لتـحقيق
مـكن أن يُحل األهـداف  كـما لـيس من ا
ـان دون عـقــد جـلـســة له لـكي يـتم الــبـر
حـــلـه  وهـــنـــا يـــجـب االدراك لـــيس من
الــسـهل لــطـرف ســيـاسي أن يــحـقق كل
ــا إذا تــمــكن مـن حتـقــيق أهــدافه  وإ
. جزءاً مهما منها يكون ذلك نصراً مهماً
وهـناك قضية أخـرى بات احلديث عنها
 وهي تـــغــيــيــر كل اشــكــال الــعــمــلــيــة
السياسية  وليس العمل التدريجي في
تـطـويرهـا  مثل هـذه األفـكار تـستـهدف
اشغال الشارع العراقي وخلق الفوضى
 وهذ االمر ال يخدم مشروع التغيير.  

ــســائل األخــرى يـصــبح حــلــهـا فــأن ا
هم على كل مـسألة وقت ليس ببعيد .ا
مـــا تـــقـــدم   هـــو االمن اجملـــتــمـــعي 
وسـالمـة الـعـالقـات بــ كـافـة فــصـائل
ومــكــونـات اجملــتـمـع  فـأن كل الــقـوى
الـسياسية والتـيارات واألحزاب ملزمة
قـــطــعـــاً بــتـــرســيخ االمـن اجملــتـــمــعي
واحلــفـــاظ عــلى الــعالقــات بــ افــراد
ـقدس اجملـتـمـع  وأن أي خـرق لـهـذا ا
مـن أي جــهــة كــانت يـــصــبح ال قــيــمــة
حلـــضـــورهـــا في خـــارطــة الـــوطن .ان
األطـراف والـقـوى الـسـيـاسـية  الزالت
تــتـعــامل بــالـعــمـومــيــات في مـعــاجلـة
االنـسداد الـقائم  وبالـرغم من خطورة
الـوضع  هناك ابـتعاد عن الـتشخيص
الــواقـعي لـلــوضع الـسـيــاسي وحلـالـة
الـدولة ب التـجاذبات  وكل طرف من
اطـــراف اخلالف يـــريــد أن يـــكــون هــو
الــذي يــحــسم األمــور وفق قــنــاعــاته 
عـــلـــمــا إن الـــوضع الـــقـــائم وتـــشــابك
اطــراف االخـتالف يـحــتـاج الى مـرونـة
فـي طــرح األفــكـــار لــكـي تــتـــحــقق أهم
عـنـاصـرها .األغـلـبيـة الـشـعبـيـة وكذلك
بــعض األطــراف الــســيــاســيــة تــشــعـر
بـضرورة التغيير  التغيير في هيكلية
الــنــظــام  الــتــغــيــيــر في الــدســتــور 
الــتـغـيـيـر في طـريــقـة عـمل مـؤسـسـات
الـدولة  التغييـر في التشكيالت خارج
أطـر الدولة  أو لنقل التشكيالت التي
فـرضتها احملـاصصة السـياسية  هذه

ثـــمــة ضــرورة أن تــشـــعــر كل األطــراف
الـسـيـاسـية  بـأهـمـيـة اجراء تـغـيـيرات
لـهــيـكـلـيـة الـنـظــام  والـدسـتـور سـيـمـا
بـعـدمـا تـكـشف بـأنه عَـجـز عـن مـعـاجلة
االزمـــة االخــيــرة  لــكــونـه مــركّب عــلى
صـالح والشراكات قـواعد احلصص وا
ـــذهــبــيـــة والــعـــرقــيــة  فـــاصــبح من ا
كان  أن تستقرأ كل القوى الضرورة 
الــسـيــاسـيــة  جتـربــة عــقـدين من زمن
الـنـظام دون أن يـتقـدم في بنـاء عالقات
مـوضـوعـيـة مع اجلـمـاهـيـر الـشـعـبـية 
وان نــــسب الـــتــــقـــاطع بــــ الـــرغـــبـــة
اجلـماهيرية  من جـهة  وب سياسات
ـارسات النظـام من اجلهة األخرى  و
بـــــاتت تـــــتــــسـع  وأن الــــرأي الـــــعــــام
اجملـتمعي ينظر للنظام  من أنه واحداً
مـن عَـلـل واثــقـال الــنــظم الــتـي حـكــمت
الـبالد وزاد عليها ببنـاء شبكة خطيرة
وزع على طول البالد من الفاسدين ا
وعـرضهـا . االجتـماع الـثاني الـذي دعا
الـيه رئيس الـوزراء مصـطفى الـكاظمي
 وحــضـره قــادة الـقــوى الـســيـاســيـة 
بــاسـتــثـنــاء الـتــيـار الــصـدري  يــشـكل
بـادرة خيـر نحـو حلـحلـة االزمة  وفتح
ا إن    الكل نـغلقات  و نـوافذ نحو ا
مــتـفق عــلى اجـراء انـتــخـابـات مــبـكـرة
ومــراجـعــة الـدسـتــور وتـعـديـل لـبـعض
الــقـوانـ والـعـمـل عـلى وضع احلـلـول
لـبنية وتركيبة النظام ومكافحة الفساد
واجنـاز صـيـغـة قـانـون الـنـفط والـغاز 
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رقم ٧٤٩ في ٢٠٢٢/٦/٢ و ٨٨٤ في ٢٠٢٢/٦/٢٣. احلاقا باعالننا ا
تـعلن مـحافـظـة ذي قار (الـعقـود احلكـومـية) عن مـناقـصـة مشـروع (انشـاء كـورنيش الـغراف) ضـمن خـطة تـنمـية االقـالـيم لعـام ٢٠١٣ على
حسـاب الناكل شـركتي (عـبيـر الشطـرة للـمقـاوالت العامـة وشركـة قوس الـناصريـة للـمقاوالت الـعامـة) واستـنادا لتـعلـيمـات تنفـيذ الـعقود
وازنـة العامـة االحتادية لـحقة بـها وتعـليمـات تنفـيذ ا عـدلة الصـادرة من وزارة التـخطيط والـضوابط ا احلكومـية رقم (٢) لسـنة ٢٠١٤ ا
ـشروع سـوف تنشـر في اجلرائد الـوطنيـة:    (الزمان - ـناقصـة العامـة لهذا ا لـعام ٢٠١٩ ان وثـيقة الـدعوة لتـقد العـطاء (االعالن) عن ا

الشرق - الدستور)
قدمي العـطاءات كافة من ـعتمدة لـلمناقـصات (الوثائق الـقياسـية) والتي تتـيح  وسيـتم العمل عـند فحص وتقـييم العطـاءات وفق االلية ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا ؤهلة االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا الدول ا
قدمي العطاء ان وبإمكان مقدمي الـعطاءات شراء وثائق العطاء باللغة العـربية بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملـدد بالتعليمات 
ؤتـمـر اخلاص شـاريع في ديـوان احملـافظـة وسـوف يتم عـقـد ا ـوجب وصل شـراء يقـطع من قـبل قـسم حسـابـات ا اسلـوب الـدفع سيـتم 
ـصادف ٢٠٢٢/٩/١٤ في بناية (بلديات ذي ناقصة عند الـساعة (١٢) ظهرا من يوم االربعاء ا شاركـ في ا باالجابـات على استفسارات ا
ـذكـورة ادناه عـلى االقل والـشـركـات العـربـية صـنـفـ من الـدرجة ا ؤهـلـ وا ـقـاولـ العـراقـيـ ا قار) فـعـلى الـراغبـ من الـشـركات وا
شروع علما ان واالجنبية من اصحـاب االختصاص مراجعة قسم العقود احلـكومية حملافظة ذي قار لشراء نسـخة من الوثائق اخلاصة با
سعـر العطاء الواحد (وكما مؤشـر ازاءه) غير  قابلة للرد عـلى ان يتم تقد هوية التصـنيف االصلية للشركـات العراقية واوراق التسجيل

ستمسكات التالية:- للشركات االجنبية عند شراء العطاء على ان يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

أ- الكوادر الفنية :

الية: تطلبات ا ب- ا
١٠٧) فقط ٠٠٠ بلغ اكبر او يساوي (٠٠٠ ـشروع  ـالية لتنفيذ ا الـية ( السيولة النقديـة) من خالل تقد ما يثبت القدرة ا وارد ا اوال-  ا

مائة وسبعة مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: د ـ ا

ـقدمة في الـقائمـة السوداء ـصالح لم يتم ادراج الـشركة ا اوال:- االهـلية وتـشمل (جنـسية الـشركة مـقدمة الـعطاء  – ال يوجد تـضارب با
ـملوكـة للدولة (ان تـثبت انهـا مستـقلة قانـونيا ومـاليا وانهـا تعمل وفق الـقانون الـتجاري وان ال تكـون وكاالت تابـعة لصاحب الـشركات ا

ناقصات). تحدة/ مجلس االمن للمشاركة في ا العمل). غير مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا الى قرار صادر من قبل اال ا
انـعة (نسـخة اصلـية + نسـخة مصـورة) ونافذة صـادرة من الهيـئة العـامة للـضرائب ومعـنونة الى ديـوان محافـظة ذي قار ثانيـا:- عدم 

وهوية التحاسب الضريبي.
ثالثـا:- شهادة تـأسيس الشـركة مع مالحـظة في حال كـون الشركـة مقدمـة العطـاء اجنبـية تقـوم بتقـد اوراقها كـافة ومصـدقة لدى وزارة

اخلارجية العراقية.
قاولة حـسب ما مطلوب قاول او الشـركات ا ـقاول صادرة من وزارة التـخطيط وتكون درجـة وصنف ا رابعا:- هوية تـسجل وتصنيف ا

في اجلدول ادناه.
ناقصة (نسخة اصلية + نسخة مصورة). خامسا:- وصل شراء ا

وجب خـطاب ضـمان بنـكي او صك مصدق او قـدمي العـطاءات  ٢- كـل العطـاءات يجب ان تتـضمن ضـمان للـعطاء (الـتأمـينات االولـية) 
سفـتجـة صادرة من مـصرف مـعتـمد في الـعراق وبـنسـبة  ١ % من مبـلغ الكـلفـة التـخمـينـية لـلمـشروع ومـعنـون الى جهـة التـعاقـد (ديوان
ـنـاقـصـة وعلى ـدة ١٥٠ يـوم من تاريـخ غلق ا نـاقـصـة ويـكون نـافـذ  محـافـظـة ذي قـار/ قسم الـعـقـود احلـكومـيـة) ويـذكـر فيـه رقم واسم ا
ناقـصة مبـاشرة بعد اصـدار كتاب االحـالة قبل تـوقيع العقـد تقد خـطاب ضمان قاول) الـذي ترسو علـيه ا ـناقص الفـائز (الشركـة او ا ا
صـارف الـعراقـيـة في بـغداد او احملـافـظات بحـسن الـتـنفـيـذ بقـيـمة ٥ % من مـبـلغ االحالـة عـلى ان يـكون خـطـاب ضمـان صـادر من احـد ا

اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
عـايير نـاقص مـستجـيبة عـند تلـبيتـها  قدمـة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق الـقياسـية الصـادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطـاءات ا
نـاقصة وفي حال عدم التـزام مقدم العطاء ـطلوبة في شروط ا الية ا التأهيل احملددة فـيها بفروعهـا كافة والشروط القـانونية والفـنية وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب.
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الكوادر الفنية
مهندس مدني
مساح
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ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 
٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة وان تتـحمل الشركة الـتي يحال بعهدتـها العمل كافة ناقصـة اجور النشر واالعالن والخر اعـالن عن ا ٦- تتحمل من ترسو عـليه ا
الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

٧- يلتزم الطرف الـثاني بأن يشغل ما ال يقل عن (٥٠%) من عمالة موظفـيه العمالة الوطنية عن طريق مـراكز التشغيل اال في حالة اعتذار
ركز للطلب. طلوبة وبكتاب رسمي مباشر وخالل مدة (٣٠ يوم) من تاريخ استالم ا ركز عن توفير االعداد واالختصاصات ا ا

٨- في حالة اشـتراك اكثـر من مناقص فـي تقد عـطاء واحد لتـنفيـذ العقـد تكون مـسؤوليـتهم تضـامنيـة تكافـلية في ذلك لـتنفـيذه على ان
وذج اتـفاق اولي عـلى الشراكـة موقع من قـبل اطراف الشـراكة مـعزز بتـعهد من يقدم عـقد مـشاركة مـصادق علـيه اصولـيا مع العـطاء او 
ناقـصة علـيهـما على ان يـتم تقد الـشراكة بـينـهما مـصدق اصولـيا بعـد توقيع الـعقد قبـلهم بعـدم التـنازل او االنسـحاب في حال رسـو ا
ـشتركـ معامـلة الناكل او اخملل خالل مـدة ال تتجاوز (١٤ يـوما) من تاريخ تـوقيع العـقد وفي حال انـسحاب احـد الشركـاء فيتم معـاملة ا

وحسب واقع احلال  .
واقع. ٩- احملافظة غير مسؤولة عن الية وصول مواد العمل الى ا

ثالً لرب العمل ـعد من قبلها واعتـدال اسعاره وكذلك تنفـيذ العمل باعتـبارها  ـستفيدة مسؤولـية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
قاولة. بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم عـلى العطاءات باسـتكمال النـواقص التي تسمح بهـا التعليـمات خالل سبعة ايام من قاول واجملـهزين ا  ١٢- تلتزم الشـركات وا

كن قبولها. تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
ـصنـعة واجملهـزة داخل العـراق للمـشروع مع مـراعاة االلتـزام بالـضوابط السـعر والـنوعيـة اجملهزة  ١٣- تكـون االولوية لـلمـواد االولية ا

طلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد ١٦١٣٥/٧/٤ في ٢٠١٧/٨/٣ . مدى مطابقتها للمواصفات ا
تعاقدة تعود الى صاحب العمل. واصفات التي تعدها اجلهة ا  ١٤- ملكية التصاميم واخلرائط وا

صادف ٢٠٢٢/٩/١٩ الى العـنوان التالي مـحافظة ذي قار-  ١٥-ان اخر يوم لتقـد العطاءات نـهاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االثـن ا
قسم العقـود احلكومية فـي مقرها الكـائن في الناصريـة  - االدارة احمللية - قرب مـصرف الرشيـد  - فرع ذي قار ٥٣٥ (مبنى هـيئة االعمار
قدمة بالدينار العراقي حصرا رقما وكتابة وان يوقع على جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة سابقا) على ان تكون االسعار ا
قاول مع ذكـر العنوان الكامل لـلشركة ورقم الهاتف والـبريد االلكتروني وخـالية من احلك والشطب وتكـون جميع االوراق مختـومة بختم ا
دنية قاول بصـحته ويعتبـر التبلـيغ من خالله ملزم واصوليـا وكما يقـدم البطاقة الـتموينيـة وما يؤيد حـجبها وهويـة االحوال ا ويلـتزم ا
ثلـيهم الـراغب وبطـاقة الـسكن وال يسـمح التـقد عن طريق الـبريـد االلكتـروني وسيـتم فتح الـعطاءات بـحضـور مقدمي الـعطـاءات او 
ـتـأخـرة. واذا صـادف يـوم فتح ـة - شارع الـنـيل وسـوف تـرفض الـعـطاءات ا باحلـضـور الى بـنـايـة ذي قـار بنـايـة مـحـافظـة ذي قـارالـقـد
نـاقـصة عـطـلة رسـمـيـة فيـؤجل الى الـيوم الـذي يـلـيه على ان تـقـدم العـطـاءات داخل ظـروف مغـلـقة ومـخـتومـة ومـثـبت علـيـها رقم واسم ا

ناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكتروني. ا
توفرة. شروع من التخصصات ا  ١٦- تسدد احملافظة مبالغ ا
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األمــريـــكي حــيث لم يـــخــصــصــوا لــشــركــة
اخلـطــوط اجلـويـة الــعـراقــيـة اي مـيــزانـيـة
وأكدوا فـي أكـثـر من مـنـاسـبة انـهـم انـسوا
شئـاً اسمه اخلطوط اجلويـة العراقية ولكن
إصرار اخملـلصـ من أبناء الـشركة جـعلهم
أمـام األمر الـواقع ورغم ذلك عـادت الـشـركة
لـلــعـمل وأذكـر بـأن اول طــائـرة لـلـشـركه في
سـنة 2004 وكان يـسـتـقـلهـا الـوزيـر قـادمة
من االردن لم يـسمحـوا لها بـالهـبوط وظلت
حتـــوم في ســـمـــاء بـــغــداد حلـــ حـــصــول
مـوافـقـة السـفـارة االمـريكـيـة علـى هبـوطـها
ونـــأسف في الـــوقت احلـــاضـــر أن نــســـمع
اخبـاراً غير سارة عن الشركـة العريقة التي
مـصــنـفــة من الــشـركــات االمـنــة في الــعـالم
وخــصــوصـا مــا دار في اســتــضــافــة وزيـر
ـان رغم امـتالكـهـا أكـثـر من الـنــقل في الـبـر
ثالثــ طـــائــرة فــعــلى احلــكــومــة دعــمــهــا
وعـودتها لـتعمل بـقانون 108ودعم شـركات
السـفـر والـسـيـاحـة الـداعم األسـاسي لـعمل
الشـركـة بـاعـفائـهم من الـرسـوم والـضرائب
في الوقت احلالي لتحقيق موارد كبيرة الن
الـــســيــاحــة نـــفط دائم واعــادة الـــنــظــر في
الـتـعــاقـدات االخـيـرة الـتي أصـرت الـشـركـة
وخصـوصا مـا يتـعلق بـالوجـبات الـغذائـية
الــتي كــانت تــتــمــيــز بـه الــشــركــة مــقــارنـة
بالـشركـات األخرى واستـغرب من استـعانة
الـشـركـة بـشـركـات أخـرى لـتـقـد اخلـدمات
للـطائـرات بـعد أن كـانت هي التي يـستـع
بهـا الشـركات األخـرى لدعـمهم . واسـتغرب
أن يـعـطى الـشـحن لـشـركـة تـمـتـلـك طـائرات
مــحـدودة اإلمـكــانـيــة وكـان االجــدر حتـويـر
طـائرات الـشـركة اجلـاثـمـة على األرض إلى
طــــائـــرات شــــحن او االتــــفـــاق مع شــــركـــة
لــتــحــويــرهــا والــعــمل مــشــتــركــا ودراســة
اجلــدوى االقـتـصــاديـة لـكل عــمل . واخـيـرا
ليـس من العـيب وابـتدءاً من مـعـالي السـيد
الـوزيــر ومـجـلـس إدارة الـشـركــة ومـديـرهـا
ـدراء أقسـامهـا االستـعانة العـام وانتـهاء 
بــخــبـــرات االخــريـن وخــصــوصـــا مالكــات
ـتقـاعدين وهـم مسـتعدون أن الشـركة من ا

يقدموا استشارتهم وخبرتهم مجانا.
{ خبير راحل

وأذكر أنه في منتصف عام 1994لم تتوفر
ســيـولــة مـالــيـة لــدفع الــرواتب وبـدعم من
رحوم الدكتور واصئالت ا وزير الـنقل وا
أحمـد مـرتـضى  اقـتـراض مـبـلغ خـمـسة
عـشــر مـلــيـون ديــنـار من شــركـتي الــسـكك
احلـديــد والـنـقـل الـبـري لــتـمــشـيــة اعـمـال
الـــشــــركـــة وصــــرف الـــرواتـب وبـــعــــدهـــا
ديـر العام ربيع مـحمد صالح وبشـجاعة ا
ومــجــلـس االدارة قــررت الــشـــركــة وبــدعم
السيد الوزير بيع قطعة أرض تمتلكها في
ـبـلغ  75مــلـيــون ديـنــار لـتــبـدأ ـوصـل  ا
بعـمل حـمالت واسعـة مـنهـا تنـسـيب قسم
من الـطــيـارين لــلـعـمل فـي مـالـيــزيـا وفـتح
مكـاتـبهـا كمـراكز رجـال أعـمال لالتـصاالت
والقـيام بحملة مع وزارة الـصحة لتصليح
االجهـزة الـطبـية الـعـاطلـة بـاالستـفادة من
الـورش اخلــاصــة بــتــصـلــيح الــطــائـرات
وكـذلك تــصـلــيح الـسـيــارات الـعــاطـلـة في
دوائــر الــدولـة وخــصــوصــا الــعـائــدة إلى
وزارة الـنــقل وتــشــغــيل مـعــمل اخلــيــاطـة
وخـيـاطـة بــدالت الـعـمل الـعـسـكـريـة وبـيع
ـعـجــنـات إلى الـقـطـاع أنـواع األطــعـمـة وا
اخلــاص وتـصـلـيح عـربــات الـسـكك وعـمل
الـكــرفـانـات وأعــمـال احلـدادة والــسـمـكـرة
وأعــمــال كــثــيـرة أخــرى ال يــتــسـع اجملـال
ـا جــعـلـهـا من كـونـهـا شـركـة لـتـذكـرهـا 
خـاســرة إلى شـركــة رابـحـة تـدفـع فـائـضـاً
ـــالـــيـــة كـــمـــا أنـــهـــا نـــقــــديـــاً إلى وزارة ا
يزانيات السنوية دون استـطاعت إجناز ا
وجــود أي مالحــظــات من ديـوان الــرقــابـة
ـــالــيـــة بــعـــد أن كــانت تـــعــانـي من عــدم ا
تـصــديق مـيــزانـيـاتــهـا لــسـنــوات عـديـدة.
جـــمـــيـع ذلك حتـــقق لــــوجـــود مـــوظـــفـــ
تازون بالكفاءة والشجاعة في حريص 
اتخـاذ الـقرار وامـتد ذلك حـتى بـعد الـغزو

لم تمـر ظروف قـاسية كـما مرت عـلى شركة
اخلطـوط اجلوية الـعراقية الـناقل الوطني
ابـتدأ مـن احلرب مع إيـران في سـنة 1980
حيث اضـطـرت الـشركـة إلى نـقل طائـراتـها
إلى األردن وبــدأ الــتــشـغــيل أثــنــاء احلـرب
ـــســافــريـن من بــغـــداد الى عــمــان بـــنــقل ا
بـاحلافالت وإلى حـ عـودة الطـائرات إلى
بـغـداد وحـقـقت الشـركـة قـفـزة نوعـيـة بـعد
انــتـهــاء احلــرب وخــصـوصــا ســنـة 1989
وحقـقت أعلى ارباح في تاريخهـا مستفيدة
من قــانــونــهــا اخلــاص الــرقم 108 لــســنـة
1988 والذي فك ارتباطها من وزارة النقل
الى مـجلس الـوزراء ومنح مـجلس إدارتـها

صالحيات واسعة.
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عــلــمـا انــهـا كــانت تــمـتــلك كــوادر مـؤهــلـة
ومخـلصة لم نشهد لها مثيل ومن ثم عادت
ا لتـنتكس مرة اخرى نتيجة حرب 1991
اضـــطـــرهــــا وبـــقـــرار ســــيـــاسي إلـى نـــقل
طـــائـــراتـــهـــا إلـى إيـــران وتـــونس واالردن
وعـددها 15طـائرة والـتي لم تـعـد حلد االن
عـلـمـا أن عـمـرهـا الـتـشـغـيـلي انـتـهى ولـكن
وبجـهود استثنـائية من مالكاتـها استمرت
الــشـــركــة بـــالــعـــمل عــلـى أمل أن يــنـــتــهي
احلصـار اجلائـر وتعـود إلى عمـلهـا وبدأت
بـاتـخــاذ خـطـوات عـمـلـيــة بـاالسـتـفـادة من
ـالـيـة السـابـقـة ومـنـهـا تـشـغيل مـواردهـا ا
ـهــنـدســ والـفــنـيـ فـي االردن ولـيــبـيـا ا
ــلـكـيـة والـســودان واتـفـقـت مع اخلـطـوط ا
االردنية بالتسفيرات احلكومية لقاء عمولة
ئة من قيمة التذاكر ونسبت قسماً  25با
من مـوظفـيهـا إلى دوائـر أخرى لـالستـفادة
من خـــبـــرتـــهم وخـــصـــوصـــا الــتـــصـــنـــيع
الــعــســكــري ونــظــرا الســتــمــرار احلــصــار
ـالــيـة واسـتــنــفـاذ اخملــزون من مـواردهــا ا

w bI « bF

بغداد
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ÍuKF ابن « l توفي بالسكتة القلبية في بغداد السيد —»
ÍuK?F وشـقيق « s ? ـعروف  عم السـياسي والـكاتب ا
?Íu?K??F عن عـمــر يـنــاهـز « W??K? االســتـاذة اجلــامـعــيـة —
. وقـد ووري الثرى في مـقبرة الـعائلة اخلامـسة والسـبع
بالنجف االشرف وادى الـسالم وقد اقيمت الفاحتة على

روحه.
Íu?K?F? « s ? وسـتـقـام الـفـاحتـة الـقـادمـة عـنـد وصـول 

قبلة. وجود خارج العراق الى بغداد خالل االيام ا ا
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وجّه رئــيس االحتــاد الـدولي لــلــسـبــاحــة  بـدعـم االحتـاد الــعــراقي وجتـهــيــزه بـشــاشــة سـكــور بــورد و صـرف
الية له.وقـال رئيس االحتاد الـعراقي للـعبة خالـد كبيـان في تصريح صـحفي إن رئيس االحتاد االستـحقاقـات ا
ـبي اآلسيوي بدعم االحتاد العـراقي للسباحة من أجل عنـي في االحتادين الدولي واجمللس األو الدولي وجه ا

تطوير لعبة السباحة في العراق.
ـقامة ـسلم رئيس االحتـاد الدولي  عـلى هامش الـبطولـة العـربية لـلسـباحة ا وأضـاف أن لقـاءً جمعه مع حـس ا
بي في العـراق بشاشـة عمالقة حـديثة سـلم وجه بتجـهيز مـسبح الشـعب األو حاليـا في مصـر.وأشار إلى أن ا
سكـور بورد وكذلك بصرف مـنحة مالـية دفعة أولى لـشراء جتهيـزات ومستلـزمات رياضيـة تخص لعبـة السباحة
في العراق.وقدم رئيس االحتـاد العراقي للسباحة هدية تذكارية لرئيس االحتاد الدولي وعبر عن تثمينه لـموقف

سلم للمبادرة بدعم السباحة العراقية. ا
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قاول نافذة لعام ٢٠٢٢ ن يحملون هوية تصـنيف ا ؤهل من ذوي اخلبـرة  ١ - يسـر شركة نفط ميسان دعوة مـقدمي العطاءات ا
وبدرجة تـصنيف الـعاشرة / إنـشائي (كحـد ادنى) لتقد عـطاءاتهم لـلعمل اعاله احملـددة كلفـته التخـمينـية بـ(١٩٧٫٣٢٥٫٠٠٠) (مائة
وازنـة التشغـيلية (بـاب التوسعات)) وسبعة وتـسعون ملـيون وثالثمائـة و خمسة وعـشرون الف دينار عـراقي) (ضمن تخصـيصات ا

دة تنفيذ( ١٢٠) يوم. و
ـشروع ستـنشر في الصـحف الوطنـية (الزمان  ناقـصة العـامة لهذا ا ٢- ان وثيقـة الدعوة لتـقد العـطاءات التي تتـبع االعالن عن ا

واطن). الدستور  ا
٣- سيتم تنفـيذ العطـاءات من خالل اجراءات العطاء الـتنافسيـة الوطنيـة التي حددتها تـعليمات تـنفيذ الـعقود احلكومـية العامة رقم

. ناقص (٢) لسنة  ٢٠١٤ باعتماد الوثائق القياسية الصادرة عن وزارة التخطيط ومفتوح جلميع ا
شاريع / ؤهلـ والراغبـ في احلصـول على معـلومات اضـافيـة االتصال بـشركة نـفط ميـسان / هيـأه ا ٤- عـلى مقدمي الـعطـاءات ا
قسم الـتصاميم  designs@moc.oil.gov.iq وخالل سـاعات الدوام الـرسمي اعتـبارا من السـاعة التـاسعة صـباحا ولـغاية الـساعة

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

- احلسابات اخلتامية (غير مطلوبة)
ـتطلبات السيولة النقـدية واحملددة بـ(١٩٫٧٣٢٫٥٠٠) تسعة عشر مليون - السـيولة النقدية: على مقدم العـطاء تقد ما يثبت تلبيته 
الي و سبـعمائـة و اثنان و ثالثـون الف وخمسـمائة ديـنار عراقي (تعـرف السيـولة النـقدية بـانها كـشف مصرفي يـب حركة الـتدفق ا

ناقصة). صرفية وللفترة التي تسبق تاريخ غلق ا طلوب من خالل التسهيالت ا بلغ ا الخر سنة او كفالة مالية با
- اخلبرة العامة: غير مطلوبة

- معدل االيراد السنوي: غير مطلوب
- اخلبرة التخصصية: غير مطلوب

ناقصة نصوص عليها في وثائق ا عايير والشروط األخرى ا - كافة ا
ناقصة باللغة العربـية بعد تقد طلب حتريري الى /شركة نفط ميسان - القسم هتم شراء وثائق ا ٦- بإمكان مقدمي العطـاءات ا

ناقصات و دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٠٠٫٠٠٠) مائه الف دينار عراقي نقدا غير قابل للرد . القانوني  شعبة العقود وا
 ٧- يتم تسلـيم العطـاءات الى العنـوان التالي: مـقر شركة نـفط ميسـان / إستعالمـات الشركة / صـندوق تقـد العطاءات رقم (١) في
صادف (االحد) ٢٠٢٢/١٠/٢٣ وال يسمح بتقد الـعطاءات االلكترونية ناقصة ا وعد احملدد قـبل الساعة (١٢) ظهرا من يوم غـلق ا ا
ثـليهم الـراغب بـاحلضور في مـقر شركة تأخـرة سوف ترفض وسـيتم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي العـطاءات او  والعـطاءات ا

ذكور. نفط ميسان / موقع استعالمات الشركة الساعة (١٢) ظهرا من يوم الغلق ا
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ـبلـغ(٥٫٠٠٠٫٠٠٠) خمـسة ماليـ دينـار عراقي عـلى شكل صك ٨- كل العـطاءات يـجب ان تـتضـمن ضمـان للـعطـاء (تأمـينـات اوليه) 
دة (٢٨)  يوم بعد تاريخ ركزي العراقي ونافذا  مصدق او سـفتجه او خطاب ضمان صادرا عن مـصرف عراقي معتمد من قبل الـبنك ا

نفاذ العطاء.
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
ركز الـثقافي الـنفطي الـواقعة في دور الـنفط بقـضاء العـمارة وان كل االستـفسارات صـادف ٢٠٢٢/١٠/١٦ وذلك على قاعـة ا (االحد) 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- شركة نفط ميسان غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقـصة حـسب احلال ؤتـمر او موعـد غلـق ا ـؤتمـر او موعـد الغـلق عطـلة رسـميـة فان مـوعد انـعقـاد ا ١٣- اذا صـادف موعـد 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. ١٤- العطاءات ا

١٥- في حال فشل مقدم العطـاء الفائز في تقد ضـمان حسن االداء او توقيع العقـد سوف يترتب عنه الغـاء االحالة ومصادرة ضمان
العطاء دون حاجة الى حكم قضائي.

ناقصة اجور نشر االعالن. ١٦- يتحمل من ترسو عليه ا
شروع. صنعة داخل العراق لتنفيذ ا ١٧- تكون االولوية للمواد االولية ا

١٨- يلتـزم مقدمو الـعطائات بـتقد براءة ذمـة صادرة من دائرة التـقاعد والضـمان االجتـماعي تؤيد شـمول العامـل لديهم بـالضمان
االجتماعي.
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رسالن حــنـون  مـنــاف يـونس  كـاردو
صـــديق  عــلي فـــائــز  زيـــد حتــســ 
مهند جعاز  ميرخاس دوسكي  حمزه
عـدنــان  حــسـ عــمــار  اآلي فـاضل 
أحـمـد عـبـد احلـسـ  أمـجـد عـطـوان 
محـمد عـلي عبـود  شهـاب رزاق  أمير
العماري  هيران أحـمد  محمد قاسم 
إبـراهـيم بــايش  حـسـ عــلي  بـسـام
شــاكـــر  أحــمــد فــرحــان  حــسن عــبــد
ن حـس  الـكـر  شـيـركـو كـر  أ

اسو رستم وكاع رمضان.

لـلمـنـتـخبِ الـوطـنيّ لـكرةِ الـقـدم قـائـمةَ
ُــسـتــدعـاة لــبُـطــولـةِ األردن الالعــبـ ا
الــدولــيّــة الـتي ســتــنــطـلـق في الــثـالث
ـشـاركة والـعشـرين من يـلـول احلالي 
ـضـيف والـكـويت وعـمان وذلك الـبـلـد ا
ـؤتــمـرِ الــصــحـفـي الـذي عــقـدَ أثــنــاء ا
ـــاضي فـي مـــقـــرّ االحتــادِ االســـبـــوع ا

العراقيّ لكرةِ القدم.
وضمت القائمةُ (31) العباً هم كل من :
جالل حـــسـن  أحـــمـــد بـــاسل  حـــسن
أحــمـد  حـسن حــبـيب  مـارتن حـداد 

برنامج االعداد بإجراء مباراة جتريبية
. في مع النـجف خسـرها بـهدف لـهدف
ــقــرر وقت ارجــا مــعـــســكــر اجلـــويــة ا
إقــامــتـه في الــقـــاهــرة  بــســـبب تــأخــر
تـأشــيـرات  الـدخــول  ودخل الـكــهـربـاء
مــعـسـكــرا  في مـديــنـة االنــيـا الـتــركـيـة
ــبــاريـات ســيــخــوض خالله عــدد مـن ا
الـوديـة لغـرض الـوصول بـالـفريق  الى

االعداد احلقيقى  للموسم القادم.
ÎU ô ©31® …u œ 

 من جـهــة اخــرى أعـلنَ اجلــهـازُ الــفـنيّ

تـرك الـنجف والـعـودة للـنـفط بعـد فـترة
عـــمل  كـــانت  عـــنـــد رضـــا اهل الـــنــفط
لتضع ثـقتهـا به وتعول علـيه كثيرا في
ان يــــأخـــذ  الـــفــــريق  بـــقــــوة وثـــبـــات
لـلـمـوسم اجلـديـد وان يـقـوده بـاالجتـاه
الـــصـــحـــيـح من خالل  الــــتـــعـــاقـــد مع
الـعـنــاصـر االسـاسـيــة واخـبـار الـنـادي
تـؤكد الـتـعاقـد مع اربـعة العـب كل من
كـرار مــحـمــد وعـلي خــلــيل من الـطالب
وحــيـدرعــلي من الـنــجف وفـاضل كـر
من النـجف اضافـة الى احد عشـر العبا
من مـجـمــوعـة الـفـريق الـتـي مـثـلـته في

اخر مشاركة. 
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وتــــعـــــول االدارة عـــــلى دور اجلـــــهــــاز
الــتــدريـبـي في قــيـادة الــفــريق   في ان
ـهمة  كمـا يجب خصوصا وأن يقوم با
تـلكون دربـ الذين  احمـد من  ب ا
فـكـر تدريـبي  قـاده لـلعـمل مع عـدة فرق
ــتـازة  ولـم يـعــلن لـالن  عن مــفـردات
ـــبــاريــات ــعـــســكــر الـــتــدريــبي  او ا ا
الــتـجــريـبــيــة امـام فــتـرة االعــداد الـتي
تـظهـر عـلـيـهـا الـفـرق بـشـكل جـاد حيث
تــتــواجــد  عـــدة   فــرق  االن في اربــيل
واتـــخـــاذهــا مـــحـــطـــة لالعـــداد  حـــيث
الـشــرطـة الــذي أنـهى مــعـسـكــره هـنـاك
ـباريـات الـتـجريـبـية وخـاض عـدد من ا
مع الفرق الـتي اتخذت من اربـيل مكانا
لـهـا حـيث نـفط مـيـسـان ونـفط الـبـصرة
وزاخـــــو واحلـــــدود ونـــــوروز  والـــــتي
تتـواجه  فيما  بـينهـا  جتريبـيا اضافة
تـواجد الى مـقـابلـة منـتـخب الشـبـاب ا
حــالـيــا في اربـيل اســتـعــدادا لـبــطـولـة
ــقــرر ان تــنــطــلق  مــنــتــصف اســيــا  ا
الـــشــــهـــر احلـــالـي وســـيـــلــــعب ضـــمن
اجملــمـوعــة الـتي ســتـقــام  في الــكـويت
وتـضم ايـضا  مـنتـخـباالـكـويت والهـند
بعد انسحاب استـراليا  قبل  نقلها من
الـــبـــصـــرة في وقت اســـتـــهل الـــقـــاسم

نافسة جعل منه    كاحد ابـرز  الفرق ا
 وحتــقــيق الــتــقــدم الــواضـح  وتــقـد
ـزيد مـن العـمل قـبل ان يتـركه ويـتجه ا
يـناء الـبصري نحـو البـصرة لـتدريب ا
ودعـمت حصـيلة الـنتـائج موقف الـنفط
بالـفوز 16 مـرة ومـثلـهـا تـعـادل  ويقف
بعد الشرطة  بخسارة    6مباريات في

شاركة. افضلية على  بقية الفرق ا
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ـشاركـة األخيـرة ناجـحة من كل وتـعد ا
اجلــوانب وتـاتي امــتــدادا لـقــبـلــهـا في
اضيـة عندما دخل في اجواء واسم ا ا
ـواجــهـة ــنــافـســة  واسـتــمــر حـتـى ا ا
االخــيــرة في مــلــعب ســامــراء  بــفــضل
تــــوازن خـــطــــوطه الــــتي قــــادته لألداء
رضية  مع مرور الواضح و النتـائج  ا
ـســابــقـة وقــبل الـتــحـدي ووقف وقت ا
بـــــــــــــــــــــــــــوجــه
اجلــمــاهــيــريــة
وانـتـزع   الـنـقـاط
منـها بـثقـة عالـية
بـــــالــــفـــــوز عــــلى
الـــــــــزوراء واجلـــــــــويـــــــــة
والــطالب الــنــتــائج الــتي وضــعــته في
ـــراقـــبــ الـــواجـــهـــة وحتت انـــظـــار ا
واالعالم  وجـــمـــاهــــيـــر  تـــلك  الـــفـــرق
نـفـسـهـا بــعـد أن اسـتـمـر فـريـقـا مـؤثـرا

ذكور . وقع ا واستحق ا
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ويـنــصب تـفـكـيـر االدارة االن لـدعم تـلك
شاركة عبر التـحضير للموسم القادم ا
ـقبل ـتوقع ان يـنطـلق مطـلع الشـهر ا ا
والــعــمل مـن هــذه األوقــات  والــشــروع
بــبــنـــاءالــفــريـق الــقــادر عــلـى حتــقــيق
ــنـــافــســـة   االهم  وان يـــكــون  عـــنــد ا
اهـــتـــمـــام اقــرانـه  وتــقـــوم االدارة  في
تـرتيب  االمـور  عنـدماحـققت  اخلـطوة
ـــدرب األولى وذلك بــــالـــتــــعـــاقــــد مع ا
السابق للفريق حسن احمد الذي فضل
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أعـلن رئـيس االحتـاد الـعـراقي لـلـكـرة
بي  أحمد حسن عامر الطائرة البارا
نتخب الـعراقي الوطني لـلعبة  ان ا
غــادر فــجــر اجلــمـعــة مــتــوجــهـا الى
ايران إلقـامة مـعسـكرا تـدريبـيا هـناك

استعدادا لبطولة كأس  العالم .
ـعـسـكر وأضـاف رئـيس االحتـاد ان ا
ــدة عـشـرة ايـام الـتــدريـبي يـســتـمـر 
ــدرب احملـــتــرف االيــراني بـــقــيــادة ا
الـذي  الــتـعـاقـد مــعه مـؤخـرا وذلك

الؤمــة لـالعـداد لــتــهــيــئــة االجــواء ا
وبالتـالي التـهيئ التـام للمـشاركة في
قبلة . نهائيات بطولة كأس العالم ا
ـــــعـــــســـــكـــــر وأوضح  حـــــسـن  ان ا
التدريبي سيُقام حتديدا في  االهواز
عـسـكر ـمكن االسـتـفـادة من ا  ومن ا
ــبــاريـات من خالل تــوفــيــر بــعض  ا
ـتـواجـدة الـتــجـريـبــيـة  مع  الـفــرق ا
هـنـاك مؤكـدا ان بـطـولـة كـأس الـعالم
ؤمل ان تُقام في بالكرة الطائرة من ا
قبل بالبوسنة. شهر تشرين الثاني ا
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ــوسم االخــيــر  ضــمن بــعــدمــا أنــهى ا
االربــعــة األوائل  في جــدول الــتــرتــيب
ـمـتاز وبـعد الـعام لـفـرق الدوري ا
مــــشـــاركــــة مـــهــــمــــة وصـــفت
بـاجلـيـدة وتـغــيـرت الـنـتـائج
ـرحـلة فـيـهـا من مـنـتـصـف ا
ـــــواقع األولـى  ووقف في ا
تـقدمـة وتعزيـزها  بـعدما ا
فـرض نـفـسه كـأحـد افـضل
وسم ـنافـس  لـينـهي ا ا
ـركـز الـرابع  بـفـضل في ا
تــقـــد عــنـــاصــره االداء
ــــطــــلــــوب مــــدعــــومــــا ا
بــالـــنــتـــائج  الـــكــبـــيــرة

وافـــضــلـــهـــاعــلى

حــــســــاب
الــزوراء واجلـــويـــة والــطالب
واستمر يواجه اقـرانه بتركيز
وثـــبـــات ومــواصـــلـــة الـــعــمل
بـتــصـمــيم  وصـوال لــتـحــقـيق
ـشـاركـة مـؤكـدا قـدرات هـدف ا
مـجــمـوعـة شــبـابــيـة  واصـلت
الـعــطـاء واألخــذ بـالــفـريق من
فـــــتــــرة الخــــرى لـالمــــام حتت
قـيادة بـاسم قـاسم الذي يـكون
قـد جنح مع الـفـريق    بـعد ان
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دعـت جلــنـــةُ الـــتـــراخـــيص فـي  االحتــادِ
ُمتاز الـعراقيّ لكرةِ الـقدم أنديةَ الـدوري ا
ـــلـــفــات إلـى اإلســراعِ فـي إكــمـــالِ رفع ا
ُالحـظات وكـذلك مُـعـاجلة الـنـقوصـاتِ وا
ّ تــشــخـيــصــهــا أثـنــاء الــزيـاراتِ الــتي 
ــيــدانــيّــة لألنــديــة قـبـل مـوعــدِ اإلغالق ا
الـنهائيّ الـذي سيكون في 2022/9/15
. وقــالَ رئــيس الــلــجــنـة مــحــمــد حــيـدر
حــســون إن هـــنــاك أنــديــةً لم تــكــمل رفعَ

مـلفـاتها لـغاية اآلن وهـذا األمرُ يُعـرضها
قبل وسم ا خلـطر االبتعادِ عن مُسـابقةِ ا
مبيناً إن هناك أنديةً أخرى مطالبة وعلى
ــعــاجلــةِ الــنــقــوصــات وجهِ الـــســرعــة 
ـالحــظـــات الـــتي شـــخّـــصت من قـــبل وا
الـلـجـنـةِ عـلى هـامش الزيـارات الـتـفـقـديّة
لألنـديةِ الـتي قامت بهـا اللجـنةُ في األيام

اضية. ا
 وأشــارَ إلى إن جــمـيع األنــديـة مــطـالــبـة
بــإكــمــالِ إجــراءاتـهــا الــفــنــيّــة واإلداريّـة

ــالـــيّــة قــبل مــنــتـــصفِ شــهــر أيــلــول وا
ــتــلـكئ احلــالي وبــخالفه فــإن الــنـادي ا
ســيـكــون مـصـيــرهُ االبـتــعـاد عن بــطـولـةِ
ُقبل من دون أدنى شك. واختتمَ ـوسم ا ا
رئـيس جلـنـة الـتـراخـيـص مـحـمـد حـيدر
حـسون حديثه بالقول إن اللجنة ماضية
بــالـعـملِ وفــقـاً لــلـمـواعــيـد الـتي أقــرتـهـا
سـابقاً وبـهذا فإنـها لن تسـتقبل أي ملفٍ
بــعـد مـنــتـصف الـشــهـر احلـالي حتت أي

ظرفٍ كان.

r UF « ”QJ  Î«œ«bF ≈ Ê«d ≈ w  dJ FÔ  w *«—U « …dzUD « wM Ë

dzU…∫ وفد

نتخب الوطني ا
بالكرة الطائرة

بي البارا

راضي
شنيشل

 ÊU O  jH  W d  Ø jHM « …—«“Ë Ø ‚«dF « 



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

…dLK  Õd *« wK²F¹ d¼U «

tOðbOHŠ l  WO½U¦ «

d UÒM « b³Ž fOzdK  …QłUH
وبـعد الغـزو االمريكي لـلعراق اصدرت
 3مـجالت لم تـسـتـمـر طـويال ثم عـملت
مـع زمالء لي عـام  2005عــلى تـاسـيس
الـوكـالـة الـوطـنيـة الـعـراقـيـة لألنـباء /

نينا / وهي مازالت قائمة حتى االن.
وكــنت ومـازلت احـتـفـظ بـأعـيـاد مـيالد
أصــدقـائي ومــعـارفـي وأفـراد عـائــلـتي
وابـادر الى تـهـنئـتـهم بأعـيـاد ميالدهم
فـي حــــ يـــنــــسـى الــــبــــعض مــــنــــهم

ناسبة. ا
وفي حــيــاتي الـصــحـفــيـة الــكـثــيـر من
الـذكـريـات عن الـتـواريخ واألرقـام ومن
ذلك مـا حدث في مـؤتمر الـقمـة العربي
األول الــذي عــقــد في الــقــاهــرة في 14
كـانون الثاني عام 1964. كـنت حينذاك
ـثالً لـوكـالـة األنـباء ـؤتـمـر  احـضـر ا
الــعـــراقــيــة والهــتــمـــامي بــالــتــواريخ
واألرقـام فـقـد كـنت اعـلم أن عـيـد ميالد
الـرئـيس جـمـال عـبد الـنـاصـر يـصادف
في الـيـوم الـثـانـي لـلـمـؤتـمـر (فـقـد ولد
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لـي شـغف شـديــد بـاألرقــام والـتـواريخ
مـــعـــتــقـــداً أن األرقـــام والــتـــواريخ من
ادة الصـحفية األركـان األساسيـة في ا

وخاصة األخبار.
ــقــدمــة فــأنــني وانــســيــاقــاً مع هــذه ا
وبـــاألرقــام والــتــواريخ قـــد بــلــغت من
الــعـمـر  88 عــامـاً في  12 مـن حـزيـران
  2022 وبــاألرقــام أيــضــا فــأنـنـي هـذا
الــعــام أكـــون قــد أمــضــيت في الــعــمل
الـصحفي  66 عـاما مـنذ أن كـنت اكتب
خـواطر بسيـطة وأرسلهـا الى صحيفة
األخــــبـــار الــــعــــراقـــيــــة عـــام  1952ثم
صــحـــيــفــة الــشــعـب الى أن أصــبــحت
الــصـحـافــة مـهـنــة لي أتـقـاضـى عـنـهـا

راتباً شهرياً عام 1956.
 ومـن هذا العـمر الـطويل أمـضيت ربع
قـرن في مـجـلـة ألف بـاء بـعد  17 عـامـاً
فـي وكــالـــة األنــبـــاء الــعـــراقــيــة (واع)
وقـبـلـها  8أعـوام في الـصـحف األهـلـية

لتقى اإلذاعي والتلفزيوني باخملرج اإلذاعي ≈UH²Š¡∫ لقطات من إحتفاء ا

{ كـالــيـفــورنـيـا  –وكـاالت - نــشـر الــفـنـان
كـاظم الــسـاهـر مـجـمــوعـة صـور جـديـدة من
حــــفــــلـه األخـــيــــر الــــذي أحــــيــــاه فـي واليـــة
كـالـيـفـورنـيـا األمـريـكـيـة.وتفـاعل رواد مـواقع
ــنــشـور حــيث الــتـواصـل اإلجــتـمــاعـي مع ا
ظـهـرت فـي الـصـور حـفــيـدتـا الــسـاهـر عـلى
سـرح معه.وقدم الساهر خالل احلفل باقة ا
ميزة الـتي تمايل على من أغانـيه اجلميلـة وا
أحلـانـهـا اجلـمـهـور وردد كـلـمـاتـهـا عن ظـهر
ــرة األولى الـتي قــلب. يـذكــر أنـهــا لـيــست ا
يـصـطـحـب فـيـهـا كـاظم حـفــيـدتـاه إلى حـفـله
سرح فكان قد فعلها في حفل وبصـعدهما ا
ـاضي بـوالية سـابق أحـيـاه في شـهـر آذار ا

لوس أجنلوس األمريكية.

الــتـشـريــفـات في رئــاسـة اجلـمــهـوريـة
رحوم عدنـان صبري مراد) الـعراقيـة ا
وكــان مــوقـفــا ال يــنــسى إذ تـأثــر عــبـد
فاجـأة وأستفسر من الـناصر كثـيراً با
عـبـد الـسالم عـارف عـمن اخـبـره بـعـيد

يالد.  ا
وفـي الـيــوم الــتــالي قــدمــني الــرئــيس

جـمـال عـبـد الـنـاصر في  15مـن كـانون
الـــثــاني عــام 1918) ومـن الــصــدف أن
بـرنامج القمـة كان يتضـمن حفل عشاء
يـقيمه الـوفد العـراقي برئاسـة الرئيس
عـبـد السالم عـارف يوم  15 مـن كانون
الـــثــانـي ولــذلك أســـرعت ألـــيه أبـــلــغه

بتاريخ ميالد عبد الناصر
فـي ذلك الــيــوم مــقــتــرحـاً
أعــــداد مــــفـــــاجــــأة له في
احلـــفـل وبـــعـــد اخــذ ورد
وتــــردد من أن ال يــــكـــون
ذلـك الـتــاريخ صــحــيــحـاً
ــوافـــقــة واعــدت تـــمت ا

كيكة للمناسبة. 
ـــلــوك وبـــيـــنـــمــا كـــان ا
والــــــرؤســـــاء الـــــعـــــرب
يـــتـــنـــاولــون الـــعـــشــاء
فـوجـئـوا بـكيـكـة كـبـيرة
يـحـمـلـهـا بـعـض اخلدم
يــــتــــقـــدمــــهم (مــــوظف

عـارف الى الرئيس عـبد الناصر
واخــبــره أنـني أنــا الــذي كـنت
وراء مـــا جــرى فــصـــافــحــني
بـــــحـــــرارة وشـــــكـــــرني ومن
الــصــدف اجلـمــيـلــة أن هـذا
الــلــقـاء قــد ســجل بــصـورة
فــوتــوغــرافــيـة اعــتــز بــهـا
جتـــمـــعـــني مـع عـــبــد
الــــنـــاصـــر وهـــو
يــــصـــافــــحـــني
بــــــحــــــضــــــور
الــــــــرئـــــــــيس
عــارف.و بـعـد
ذلـك الــتـــاريخ
أتـــــــيـح لي أن
أقــابـل الـرئــيس
عـبـد الـنـاصـر عدة
مـرات خالل زيـاراتي
لــلـقـاهــرة في مـهـام

صحفية.
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ـطرب السوري هادي أسود متابعيه شارك ا
عــلى مــواقع الـتــواصل االجــتــمــاعي مــقـطع
ـستشـفى.وظهر فيـديو له أثنـاء تواجده في ا
أسـود وهـو يـغـنّي حتت تـأثـير الـبـنج مـرفـقاً
الــفـيــديــو بــتـعــلــيق: "كــتــر مـا اهــتــمــوا فـيي
ـشفى وكـانـوا محـترمـ وطلـبوا غـنّي ما با
كان فـيي فل بال ما غنّيلن. كيوت حتت تأثير
الـبـنج" وكـشـف مـديـر أعـمـال الـفـنـان هادي
أسود تـطـورات حـالته الـصـحـية بـعـد دخوله
سـتشـفى وخـضوعه لـعمـليـة جراحـية. إلى ا
ــوقع الــفن: "كــان هـادي وقــال مـديــر وفــقـا 
بــجــولــة في أمــريــكـا ومن بــعــدهــا في كــنـدا
وحـالـيـاً هـو مـتـواجـد في لـبـنـان وما حـصل
مــعه أنه كـان يــعـاني خـالل هـذه الـفــتـرة من
مشـاكل بـاجلهـاز الهـضمي وال يـستـطيع أن
يأكـل بسهولة بـاإلضافة إلى أنه خسر وزنه
ـشـكـلـة بـشـكل غـيــر طـبـيـعي بـســبب هـذه ا
سـتشـفى إلجراء حيـث اضطـررنا إلدخـاله ا
عـمـلـيـة جـراحيـة له وهـو اآلن بـحـالـة صـحـية
ــســتــشــفى مــنـذ جــيــدة و تــخــريــجه من ا
". كــان اســود أطــلق مـؤخــرا أغــنــيـة يـومــ
"كــيـوت" من كــلـمــات عــلي األخـرس ومــاجـد
حيـدر توزيع روبيـر وتخطت األغنـية حاجز
الـ  5ملـيون مـشـاهدة بـعد أشـهر قـلـيلـة على

طرحها على اليوتيوب.
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الـفنـان العـراقي تلـقى تـعازي االوساط الـفنـية واالعـالمية
لوفـاة شـقيـقـته اجلـمعـة سـائلـ الـله تعـالى ان يـسكـنـها

فسيح جناته.
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مديـرالعـمل والشؤون االجـتمـاعية
في الـبصـرة تـلقى امـنـيات زمالئه
بـالـشــفـاء الـعــاجل بـعــد تـعـرضه
الزمـــة صــــحـــيــــة ارقــــدته فـــراش

العافية  في مستشفى الفيحاء.
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فـازت بـرئـاسـة رئـيـســة مـنـتـدى االعالمـيـات الــعـراقـيـات 
تخـصصة التابع قطاع االعـالم باالحتاد العربي لـلمرأة ا
ـنبـثق عن جـامـعة جملـلس الوحـدة االقـتـصاديـة الـعـربيـة ا
اضي الـدول الـعـربيـة خالل انـتـخابـات جـرت اخلـمـيس ا

صرية القاهرة. بالعاصمة ا
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اخملرج الـسوري اعلن موعد عرض فـيلمه (غيوم داكنة) 
وكتب (يـسرني حضـور األصدقاء لـعرض الفـيلم الروائي
غـيــوم داكــنـة فـي صـالــة الــكــنـدي بــدمــشق بــتـاريخ 12

أيلول).
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رئـيس الــهـيـئـة االداريـة لـنـادي الـعــلـويـة زار رئـيس هـيـئـة
الــتـصـنـيع احلــربي مـحـمـد عـبــد الـصـاحب الـدراجي في
مـكتـبه وتـبـاحـثا حـول الـتـعـاون في مجـال اقـامـة الـندوات
ؤتمرات في النادي وفي ختام اللقاء قلد واحملاضـرات وا
رئــيس الــهــيـــئــة  وشــاح عــلم الــعــراق مع درع الـــعــاني 

النادي.
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الـروائـيــة الـكـويــتـيـة شـاركت فـي نـدوة (الـكـتــابـة وجتـربـة
وذجاً) الـتي أقيمت اخلميس الكـتابة/الرواية األخـيرة أ

ضـمن فـعـالـيـات مـعـرض عـمـان لـلـكـتـاب في دورته الـ21
أدارتها الكاتبة شهال العجيلي.
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نـبر الـلبرالي اإلذاعي والكـاتب العراقـي ضيفه اجلـمعـة ا
كـتـبـات الـبغـداديـة الـعـريقـة والـبـيـوت التي في نـدوة عن ا
"جدرانـها من كـتب" ودورها في تـنشـئة األجـيال. حاوره

فيها الدكتور عقيل عباس.
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عمـيد كليـة اآلداب في اجلامعة األردنـية أدار ندوة اقيمت
ضـمن فـعـالــيـات مـعـرض عـمـان الـدولي لـلـكـتـاب بـعـنـوان
(اسـتـراتـيـجـيـة األردن في مـواجـهـة التـحـديـات اإلقـلـيـمـية

احمليطة).
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ـسـتــجـدات الـتـكــنـولـوجـيـة ــسـرحي وا ا
ـــعــاصـــرة ).في حـــ كــانت الـــرقــمـــيــة ا
مـشاركة الدكـتور محمـد حس حبيب في
احملـور الـفـكـري  اثـر الـتـكـنـولـوجـيا عـلى
عـاصرة حيث سرحـية ا فـنيات الـكتابـة ا
الـقى  بحثا بعـنوان (الشخصـية الدرامية
ـسرحـيـة والـسـايـبـورغـية بـ الـرقـمـيـة ا

السينمائية). 
ـســاعـد فــيـمــا كـانت مــشـاركــة االسـتــاذ ا
ـنـجـزه الـعلـمي مـحـمـد كـاظم الـشـمـري  
ـوسوم (جمـاليات التـقنيات الـرقمية في ا
ي) كـما سـرحي الـعـا تـشـكـيل الـعـرض ا
كــان لـلــدكـتــور عـلي مــحـمــد عـبـيــد كـاظم
ـــوســـوم (الـــواقع مـــشــــاركـــة بـــبـــحـــثـه ا
ـمـثل االفـتـراضي وانـعـكـاسـاته في اداء ا
ــهـــرجـــان عــددًا من ـــســـرحي). وقـــدم ا ا
ـــتـــنــوعـــة فى دورته الـ 29 اإلصـــدارات ا
اب من وصـل عـددهـا إلى 27 إصــدارا لـكُـتـَّ
جــنـسـيـات مـخـتـلــفـة من دول الـعـالم كـان
حـصة كلية الفنون اجلـميلة بجامعة بابل
اصدارين للدكتورين محمد كاظم الشمري
و عـلى محمد عـبيد . وشارك فـي فعاليات
ـهرجان ومسابقاته  44 عـرضًا مسرحيًا ا

وضيوفا من 46 دولة عربية وأجنبية.
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ـسرح بـارك مـدير عـام دائـرة السـيـنمـا وا
ـــســـرحي أحــــمـــد حـــسـن مـــوسى فــــوز ا
الـسينـوغرافي  مصـطفى الطـويل كأفضل
ســيــنــوغـــرافــيــا في مــهــرجــان الــقــاهــرة
لـلـمـسرح الـتـجـريبي في دورته   29 الـذي
اخــتــتم اخلــمـيـس عن مــسـرحــيــة (إعـادة
ـصـنع) من اخــراج الـفـنـان (عـلي ضــبط ا
دعـــيم)  ومـن انــتـــاج دائـــرة الـــســيـــنـــمــا
ـــســارح -  مــنــتــدى ـــســرح  - قــسم ا وا
ـسـرح الـتـجـريـبي. ويـأتي ذلك بـعـد فوز ا
سـابقة الـكاتب عـلي عبد الـنبي الـزيدي 
ـسـرحـية كـتـابـة النـصـوص الـتجـريـبـية ا
هرجان نفسه. على صعيد الـقصيرة في ا
مـــتــصل شـــارك وفــد من اســـاتــذة كـــلــيــة
الــفــنــون اجلـــمــيــلــة بــجــامــعــة بــابل في
ـهـرجـان  وضم الـوفـد عـمـيـد فـعـالـيـات  ا
ي رزوك واالكـاد الـكليـة عامر صـباح ا
مــحــمــد حــســ حــبــيب  ومــحــمـد كــاظم
الـشـمـري  و عـلي  مـحـمـد عـبـيـد.  و القى
رزوك بحثا بعنوان (االداء التكنولوجي ا
ـــســرحـي) ضــمـن احملــور فـي الــعـــرض ا
الــفــكــري لـلــمــهــرجــان (نـظــريــة الــعـرض
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رحـمة ريـاض  ابنة الـبصـرة الفـيحاء وريـثة قـامة من قـامات الفن
الــعـراقـي االصـيل حــنــجـرة  اجلــنــوب وامـيــر الـشــجن الــنـادر
ع الـراحل ريــاض أحـمـد الـذي كـانـت صـلـته بـالـغــنـاء تـمـيـزه.
اسـمها في عـالم الفن عن عـمر صغيـر انتشـر اسمهـا بشكل
ـي وحتـقق الفت بــعــد أن شــاركت في بــرنــامج ســتــار اكـاد
ـشاهـدات لهـا جـمهـور كبـير و واسع في اغـانيـهـا مالي ا
الـوطن العربـي كله استـطاعت باغـانيهـا أن حتجز مـكانة

عالية في قلوب اجلماهير وسلم األغنية العراقية.
غـنت رحـمـة ريـاض بــعـدة لـهـجـات كـالـلـهـجـة الـلـبـنـانـيـة
والـلهجة اخلليجية إضافة إلى لهـجتها العراقية كما لها
اغـنيـة بـاللـغة الـكرديـة أيضـاً اسـتطـاعت بهم أن جتـتاز
الـبحار واحمليـطات و جتلس عـلى عرش قلوب اجلـماهير
احملـب لهـا وألغانيـها أنطـلق صوت رحمـة بعد ان غنت
أغـنـيتـها الـشهـيـرة "نازل أخـذ حقي " سـنة 2020 و الـتي
ـشاهـدات على مـوقع يوتـيوب حيث حـققت نـسبـة عالـية من ا
بـلغ عدد مـشاهـداتها 14 مـليـون مشاهـدة حتى اآلن والتي
تـمـيـزت بــطـابـعـهـا احلـزين و نـزعــتـهـا الـثـوريـة وتـمـردهـا

ورفضها الظلم .
أوصـلت ريـاض صـوت والـدهـا أكـثـر حـيث تـغـنت بـأغـانـيه في
حـفالتـهـا ولـقـائتـهـا عـبـر الـشـاشـات التـلـفـزيـونـيـة ورثت عـنه  قوة
ثابرة أيضاً الـشخصية و اإلرادة واالحساس العـالي الشجن وا
فـقد تـميزت رحـمة بـكونهـا شخـصية اثـيرة أثـرت بالنـاس بقـوتها
واحـساسـهـا العـالي الـذي تمـيز بـكـثرة مـيـوله للـحزن أكـثـر منـها
للفرح و رغم حزن رحمة على فراق والدها و أخيها إال أن هذا لم
تـهـا أكـثر يـؤثـر عـلى قـوة إرادتهـا بـشيء بل زاد من اصـرارهـا عـز
واصـلة وعـملت دائـبة من أجل جنـاحهـا لكن األخـر ترك فـيها عـلى ا

طابع احلزن الذي يظهر في أغانيها.
كـانت رحلـة رحمـة رياض طـويلـة وامتـدت لعـدة سنـوات وهي تسـافر
بـ األوطان واأللـوان الغـنـائيـة تتـسلق سـلم الـنجـوميـة حتى اقـتربت
من قمته و بدأت تسعى للوصول حتى نهاية القمة و الثبات فيه منذ
ي الـذي لم حتـصل عــلى الـلـقب فـيه إال أنـهـا بـرنـامـج اسـتـار اكـاد
حـقـقت قـاعـدة جـمـاهـيـريـة عـالـيـة وجنـاح في الـسـاحـة الـفـنيـة حـتى
أصـبـحت ضـيـفـة علـيه كـانت النـطالقـة صـوت الـرحـمـة في بـرنامج
جنم اخلـليج ساعدهـا  على الشهـرة في اخلليج العـربي وطلوعها
أكـثـر حــتى أصـبـحت حـكم في جلــنـة بـرنـامج عـراق آيـدل .وكـان
لـوالدة رحـمـة في وسط عـائلـيـة فـنـية اثـر كـبـيـر في نـشأتـهـا فـنـيّاً
ـطرب رياض أحـمد كـثيراً درسـة كبيـرة كوالـدها ا حـيث تأثـرت 
وصـقلت مـوهبـتهـا بـالغـناء بـالدراسـة وتعـلمت الـعزف عـلى الكـمان
حـيث سـاعـدتهـا والـدتـها شـجـعـتهـا كـثـيراً عـلى اخلـوض في مـجال
الـفن حتى أضحت كوكب مـضاء في سماء الـفن  غنت رحمة احلب
والـفـرح واحلزن و جنـحت في إيـصال احـسـاسهـا الغـالب فـيه طابع
ـشـرق واخلـليج الـشـجن كـأبيـهـا  فـصـارت لهـا شـهـرة كـبيـرة في ا

غرب العربي. حتى وصلت ا

بغداد
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ـلـتــقى االذاعي والـتـلــفـزيـوني احـتـفـى ا
بـعـدد من اخملـرجـ الرواد لـلـحـديث عن
مسيرتـهم االخراجية في االذاعـة بجلسة
اقيـمت عـلى قـاعـة اجلـواهـري في احتاد
ــلــتــقى صــالح االدبــاء قــدمــهــا رئــيس ا
الــصـــحن قـــائال(احلـــديث عن اخلـــطــاب
االذاعي صوت مـن غيـرصـورة ومـؤثرات
اخـــرى )واضــاف(لـــقــد حـــقــقـــتم الـــرمــز
واحلكـاية من خـالل الصـوت هذه مـهارة
التــتـــكــرر  والــيـــوم هــنـــاك ثالث قــوائم
ــهـاجـرين لـلــحـضـيــور  والـراحــلـ وا
خــارج الــعـــراق الــراحــلــ هـم: مــهــنــد
االنــــصـــاري  مــــحـــمــــد صـــكــــر حـــسن
زهير عباس حمزة البـصرى االنصاري 
سامي سمـيـر القـاضي يـوسف سـواس 
الـــــســـــراج واخـــــرون... امـــــا اســـــمـــــاء
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ـــهــاحـــرين خـــارج الــعـــراق : مـــحــسن ا
سعد العلي ناظم فالح  غزوة اخلالدي 
فالح زكي جمال السامرائي عبد اجلبار
كلوديا حنا وغالم سعيد وازاد عزيز 
واخـــرون...و اســـمـــاء اخملـــرجـــ داخل
حــافـظ مــهـدي الــعــراق :عــزيــز خــيـون 
عادل الـبدري  فائزجواد  مظفر سـلمان
احتاد الـظاهـر محـمد عـطا سعـيد عالء
العزاوي نبيل جنان جمال بابان سالم
داود عـصـام اجلــراح عـصـام مــحـمـود
حـــســـ الـــســـاعـــدي واخـــرون). - اول
تـحـدثـ كان الـفـنـان عزيـز كـر قائال ا
(اليوم نلتقي برواد االذاعة هذا هو دافع
للمـحبة. رغم الـظروف الـصعبـة والعمل
االذاعي مهم جدا خـصوصـا الصوت من
واتــمـنى الـذي ـســلـسل االذاعي  خالل ا
يـعـمل اليـتـرك عــمـله االذاعي فـقط نـريـد
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للـمسـلسل كـون البـاحثـة لم تسـتطع حل
مشاكلـها مع حبـيبها  كـنت في الصباح
تعـلمنا عهـد ومساءا مـخرج اذاعي في ا

الكثير من اخملرج الرواد). 
واشار اخملرج االذاعي عـادل البدري الى
ان (االذاعــة حتــتــوي عــلـى الــكــثــيــر من
زامـلت جـيـل الرواد واجلـيل الـسـيـاقات
احلــــالي من خـالل الــــدقـــة فـي الـــعــــمل
لالسف االن البرامج تفرض على اخملرج
سابـقـا كانـت هنـاك رقـابة عـلى الـبرامج

االن حدث وال حرج). 
وحتــدث اخملــرج مــشــرق

الـــــطـــــيــــــار قـــــائال
(بدايـتي كـانت مع
مـهـنــد االنـصـاري
واول عــــــــــــــــــمـل
درامي كـــــان مع

االن تـصـحـيـح الـعـمل االذاعي). وحتـدث
اخملـرج محـمـد عـطـا سعـيـد قـائال (حتـية
عـينت في قسم الـتمثـليات لرواد االذاعة 
انا واكرم فاضل عملت مساعد مخرج مع
اخملــرج شــكــري الــعــقــيـدي كــنــا نــدخل
وجــدنـا صــبــري الــرمـاحي االســتـوديــو 
وبـدري حــسـون فــريـد وعـلـي االنـصـاري
تـعلـمنـا من هؤالء الرواد كل وكر عواد
مــــايــــخص االذاعــــة واالذاعــــة هي رسم
الصوت بالـصورة والتركـيز على مخارج

احلروف ).
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ـهم واكـد اخملـرج حـافـظ مـهـدي ان (من ا
كان لدي ان يكون عملنـا نقي ومتواصل 
شـاكس شـوقي كر من مسـلسـل كتـبه ا
خـــمس حـــلـــقـــات اسم الـــعـــمل بـــاحـــثــة
وضــعــنـا خــطــوط جــديـدة اجــتــمـاعــيــة 

ومن حـسن حـظي ان اكون زهيـرعـبـاس 
مع حـافظ مـهـدي وعــزيـز خـيـون كـسـبت
منـهم خبـرة كـبيـرة كان االنـصاري يـقول
لي دومـــا كن دقـــيـق في عـــمـــلك  ونـــلت
جائزة التـمير من جـامعة الدول الـعربية
سلـمـني اياهـا امـ اجلامـعـة نبـيل ابو
الـغيـط ). وقال الـشـاعـر مـنـذر عـبـد احلر
(الــيـوم صــالح لــلــصـحـن جـمـع اجلـانب
كـنـا الـثـقـافـي والـفـني في هـذه اجلــلـسـة
ننتـظر يـوميـا لسمـاع اسمـائنـا تذكر في
وكـنـت في االذاعـة اعــد بـرنـامج االذاعـة 
غــدنــا الــثــقـــافي مع اخملــرج حــافظ.

مهـدي). وفي نـهـايـة اجلـلـسة 
ــــشـــاركـــ تــــكـــر كــــافـــة ا
واخذ بـشـهـادات تـقـديـريـة 
الـصـور الـتـذكـاريـة بـهـذه

ناسبة. ا

{ لـوس اجنــلـوس  –وكــاالت - لـيس خــفـيــاً أن جنـمــة تـلــفـزيـون
الـواقـع كـيم كـارداشـيـان أصـبـحت امـرأة اعـمـال خـصـوصـاً بـعـد
البس الـداخـلـيـة.لكن دخـولـهـا قـطـاع مسـتـحـضـرات الـتجـمـيل وا
الـنجـمـة الشـهـيرة تـريـد أن حتقق أربـاحـاً أسرع وأضـمن فـقررت
خـــوض غــمــار األعـــمــال من مـــنــظـــور مــخــتـــلف فــأسـس شــركــة
لالســتـثـمـار في األسـهم اخلـاصـة بــالـتـعـاون مع اخلـبـيـر في هـذا
اجملــال جـاي سـامـونـز.وكـشـفت كـارداشـيـان في مـنـشـور لـهـا أن
والـدتهـا كـريس جـيـنر الـتي كـانت أيـضـاً من شخـصـيـات بـرنامج
تـلفـزيون الـواقع ستـكون شـريكـة في هذه الـشركـة.وتسـعى شركة
نتجات كيم إلى االستـثمار في قطاعات متعددة ومـنها "الرقمي وا
االســتــهـالكــيــة والــتـجــارة اإللــكــتــرونــيــة واإلعـالم والــضــيــافـة
ـنـتـجـات الـفـخـمـة" وفق مـا ورد فـي منـشـور لـلـشـركـة في وا
ـوقع لـلـتـواصل االجـتـمـاعي. كـمـا صـفـحـتـهـا الـرسـمــيـة 
صدمت كـارداشيـان اجلمـهور بـأحدث ظـهور لهـا حيث
المح وال تــشـبه نــفـســهـا أبـداً. بـدت بــتـغــيـر واضح بــا
وشـاركت كـارداشـيـان اجلـمـهـور مـجـمـوعـة صـور عـبـر
حــسـابـهــا اخلـاص عـلى مــوقع الـتـواصل اإلجــتـمـاعي
ظهرت فـيها وقـد صبغت شـعرها بـاألشقر الـفاحت جداً
كـمـا صـبـغت حـاجـبـيـهـا بـالـلـون نـفـسه وإعـتـمـدت قـصة
جديدة غـيرتها بشكل كـبير. وتفاعل اجلمـهور بشكل كبير

ـتــابـعــ من تـكــهن أن كـيم مع مــنـشـور كــارداشـيــان ومن ا
خضعت لـعمليات جتميل أيضـاً وأنها بدت كشخص مختلف
تمـاماً كمـا أكدوا انـها كـانت أجمل وأن لـون الشـعر األسود

يليق بها أكثر.
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كيم كارداشيان

ال حتـمل نــفـسك  أخـطــاء غـيـرك فـكل شــخص عـلـيه
حتمل تبعات تصرفاته.
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ـهــنــيــة بــســبب عـدم تــواجه صــعــوبــات في حــيـاتـك ا
قدراتك على مجراة التغييرات.
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ال تتردد في معاقبة اخملطئ حتى ال يكرر نفس الفعل
مرة أخرى. 
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بدخول شخص جديد إلى حياتك ستتاح أمامك أفاقا
جديدة للحياة.
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تشعر إنك تعيش حالة من الفراغ العاطفي بعد غياب
رقم احلظ 2. شريكك
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اطلب احلصول عـلى مهلـة لفهم األوضاع في العمـل 
واستيعابها للتفاعل معها. 
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حـاول أن تـتـخـلـى عن الـعـادات الـتي تـضـر بـصـحـتك
كاإلفراط في شرب القهوة .
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حاول أن تـشـعـر شـريـكك الـيـوم بـوجـودك إلى جـانبه
وشعورك به.
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ــفـيــدة الــتي حتــسن من اتـبـع الـعــادات الــصــحــيــة ا
نفسيتك. رقم احلظ 9.
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 الـشـريك بـحــاجه الى  دعـمه واحــتـوائه وال مـانع من
يزة له. تقد هدية 

u b «

يوم قبـلة تغـيرا كبـيرا سـتتغـير حيـاتك خالل الفتـرة ا
السعد الثالثاء.

¡«—cF «

 تـوقف عن الــبـحث عن احلب ودعه يــبـحث عـنك. يـوم
السعد االربعاء.

 u(«
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طـلوب اعادة ـناسب ا ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشـاف كلـمـة أغـفلت
عمدا: (مدينة سعودية):
الــــــدمـــــام  –روح –أم –
االوســـكـــار  –ســـمـــو –
كـسـيرة  –طـيف  –دمـية
 –وسـام  –مـرح  –من –

طــــامـــة –أسف  –مـــا –
رعد.

W{U¹d UÐ UN{d  tł«uð «b½u
{ لـــــنـــــدن  –وكـــــاالت - تـــــداول رواد مـــــواقع
ـية الـتـواصل اإلجتـمـاعي صـوراً للـنـجمـة الـعا
جـــ فــونـــدا وهي تـــقــوم بـــبــعض احلـــركــات
ـتابـعون الـرياضـيـة من داخل منـزلهـا.وأعرب ا
عن ســـعـــادتـــهم بـــهـــذه اخلــطـــوات مـــشـــيــد
رض ـعنـوياتـها الـعالـية وأنـها لم تـستـسلم 
الـرطـان.وكانت فـوندا قـد أعلـنت بـأنهـا مصـابة
ـرض السرطان وأنها بـدأت تخضع جللسات
لـلـعالج الكـيـميـائي. وكـشفـت فونـدا بـأن لديـها
سـتـة اشهـر من العـالج الكـيمـيـائي مشـيرة الى
انـهـا سـوف تـسـتـمـر في هـذا الـوقت بـكـفـاحـها
ـواضـيع ــنـاخي وغـيــرهـا من ا ضــد الـتـغـيـر ا
ـناخ.وقـالت فونـدا انـها مـحظـوظة ـتـعلـقة بـا ا
ألنـهـا تـتـمـتع بـتـأمـ صحـي علـى عكـس اغلب
المــريـكــيـ الــذين ال يـتــمـتــعـون بــأي تـغــطـيـة
صـحيـة تـمكـنهم من مـتابـعـة حالـتهم الـصحـية
مع االطباء واحلصول على العالجات الالزمة.
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ـرتقب إطالقه في  29 أيـلـول احلالي ونـشر شوق الـنـجم تيم حـسن اجلـمهـور لـفيـلم الـهـيبـة ا
حسن مقـطع فيديو جديـد عبر حسابه اخلاص عـلى فيسبوك ويـتضمن الفيديـو مشاهد جديدة
شاهد حماسية مثل  من فيـلم الهيبة حيث يظهر فيه تيم حسن وسعيد سرحان وعدد من ا
سلسل كما تـظهر الفنانة منى واصف واقفة أمام أحد القبور وهي تبكي. ويأتي الفيلم ختاماً 
(الهيـبة) بعد خمسة مـواسم من العرض وإخراج سامر البرقـاوي ويشارك فيه عدد كبير من

جنوم الدراما.
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تــذكّــرني الــدمــوع احلــارة فـي عــيــون الــبــريــطــانــيــ يــوم
صدمـتهم بـوفـاة ملـكتـهم ذات الـشعـبيـة الـواسعـة اليـزابيث
الثانية بالدموع التي ذرفـها األردنيون على ملكهم الراحل
حسـ بن طالل في يـوم وفـاته وقـد شهـدت احلـدث في
اخلميس احلزين في لـندن وكذلك ح كـنت في العاصمة

االردنية عمّان في 7 شباط العام 1999.
لك ـلـكـة البـريـطـانـيـة وا وجه الـشبه كـبـيـر بـ الـراحلـ ا
األردني من جهـة أطـول فتـرة يـحـكمـهـا ملك لـكـليـهـما في
لـكـة الـراحلـة سـبـع عـامـاً في ح بالده فقـد حـكـمت ا
. وكانا متعايش حكمَ حس بن طالل ثالثة وأربع عاماً
لـكـة الـعرش في فتـرة تـاريـخـية مـتـقـاربة جـداً اذ اعـتـلت ا
ـلك األردني الـبـريـطـاني في شـبـاط 1952 في حـ تسـلم ا

احلكم في 1956.
ـتحدة بعد ـملكة ا اليزابيث الثـانية تولّت بـعزم إعادة بناء ا
ية الصدمة الكبرى التي أصابت بالدها جراء احلرب العا
الـثانـيـة وواصـلت ذلك حـتى قـبل يـومـ من رحـيـلـهـا ح
أعطت مـبـاركـتـها فـي لقـاء خـاص الى لـيـز تراس الـرئـيـسة
اخلامسة عـشرة للـحكومة الـبريطـانية في عهـدها. وشهدت
ـلـكـة مـخـتــلف أنـواع احلـقب الـسـيــاسـيـة ذات الـتـقـلـبـات ا
الكبرى كاحلروب والـتحديات االقتـصادية واحلرب الباردة
واالندمـاج بأوروبـا ثم االنـفصـال عنـهـا وكانت مـرجعـية ال
ـشهد غنى عنـها في احلـسم برغم من انـها ال تظـهر في ا

نوط فعلياً للحكومات ومجلس العموم. السياسي ا
وقد شـهـدت مـواطنـ بـريـطـانيـ الـيـوم في لنـدن يـقـولون
لـشدة حـزنـهم انـهم ال يـعـرفـون كـيف سـتـكـون احلـياة من
ــلـــكــة الـــتي رافــقـت حــيـــاة اجــدادهم وآبـــائــهم وال دون ا
يعرفون عنوانـا سواها لبالدهم لطـول فترة حكمـها. لكنها
لك اجلديد تشارلز الثالث يعرفه ستمرة وا دورة احلياة ا
الـنـاس وسـيــفـتح صـفـحـة لــلـحـيـاة تــنـسي الـنـاس احلـزن

كقانون ازلي.
ــلك حـســ كـنت أســمـعـهم  واألردنـيـون فـي يـوم وفـاة ا
يقولون انّ كل حجر في بناء وأي زرع في ارض كان يقف
ـلك الـهـاشـمي الـراحل فـقـد بـنى حـسـ بن طالل وراءه ا
األردن احلـديث بــرغم  مـا واجــهه عــلى نـحــو مـتــكـرر من
ويالت احلــروب ومــوجــات الــهــجـرة والـالجــئـ والــضــنك
االقـتـصــادي وكـان هـمّـه االكـبـر ان تــبـقى سـفــيـنـة األردن
قادرة على عبـور هذه البـحار الهـوجاء حوله وقد جنح في
سيرة حتى سلّم الراية  واقفاً  برغم مسعاه في مجمل ا
ـلك عبدالله شدة مرضه  كأيـة راية هاشـمية سـامقة الى ا
الثاني فـهدأت النـفوس احلـزينة واطـمأنت في رعايـة قائد

تواصل واجلديد.  ا العهد األردني 
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بزاوية  180 درجة
أفتح الشباك

ألحظى بالقليل من الدهشة
أستعير ضحك فراشة  

وجناحي سنونو
فيعلو في الفضاء

ذلك الطائر الذي كنته
≠≤

أمرّر أصابعي 
كسور على سياج احلديقة ا

تدخل القطط 
تتجوّل الضفادع 

من صدري تخرج األسماك 
تبحث عن بهجة كنتها

لترميها في البئر 
فيرتوي عطش الصخور

≠≥

طر صوت ا
ينخر رأسي

يذكرني بغيمة كنتها
≠¥

مزاج الضفدعة العجوز
ساء ال يعجبني هذا ا

يذكرني بعاصفة
كنتها

كانت تهب 
عندما كنت أهرب يأسي

سرا
و أمزق صمت الفراشة

وهي تزف جناحيها للسقوط
≠μ

ح يرحل القمر 
ال يترك وراءه شيئا

سوى زيف تلتهمه الشمس
بحرقة 

تطرز به أشعتها 
فتغوينا بكذبة النور

≠∂

كل همي اآلن

tÔ²M  Íc «
رتق هذه اللقاءات

ليت السماء واألرض ظلتا
ملتصقت

ليته لم يفتقهما الله
≠∑

هل تصدق مَن يقول أنّ
وت? احلبَ ال 
وت احلب ال 
إنّما يتمزق

يتعفن.. يتحول إلى بركان 
يحرق و يحول األرض إلى

سواد
يأكل بياض قلوبنا

≠∏

بلقاءاتنا اإلفتراضية
في مقاه رقمية

على طاوالت مبعثرة
ب دهاليز الشبكة

العنكبوتية
نحشوا مساءاتنا

نصنع لقاءا 
تصنا في فضاء 

كما تمتص حرقة الشمس
البلل من شفاهنا

و يعود تسكعي يحلم
برصيف كنته

منازل لم تعد جتمعنا
مدينة لم أعد أعرفها

وطن   لم يعد يعنيني بشيء
≠π

أنزع وجهي 
وأعيد ترتيب الزمن في

رأسي
كان  وصياغة جغرافيا ا

أترك ذهولي ورائي
أتأمل غباوة البحر

وهو يحتضن موت الدالف
فأعود سمكة كنتها
لم وصايا الطوفان أل

وت يا صاحبي في كل ا
مكان

حتى في جيب معطفي
البنفسجي
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حقـيـبة لـونـر التـي تمـلك أكـثر من
 200نـسـخـة مـنـهـا بـهـدف إرسال
إشـــارات ســـريـــة إلـى فـــريـــقـــهـــا.
لـكة كانت الـسرية وللعـمل لدى ا
أمـراً ضـروريـاً وهـو مـا لم تـلـتـزم
به شـــركــة ريـــغـــبي أنـــد بــيـــلـــيــر
تـخـصصـة في تـصنـيع حـماالت ا
الـــصــــدر الـــراقـــيــــة إذ خـــســـرت
وظـيفـتـهـا كـمـورّد رسـمي لـلـمـلـكة
نتيجة كشفهـا تفاصيل عن حمالة

الصدر اخلاصة بها. 
وحضرت إلـيزابيث الـثانيـة للمرة
األولى ســـنـــة  2018 فـــعـــالـــيـــات
وضـة في لنـدن. وقدّمت أسبـوع ا
ـــنــاســـبــة أول جـــائــزة في هــذه ا
إلـيـزابـيث الـثــانـيـة لألزيـاء وهي
مـكــافـأة أصـبــحت تُــمـنح ســنـويـاً

وهبة جديدة في هذا اجملال. 
ـنـاسـبة ـلـكـة في هـذه ا وارتـدت ا
بــــزة بـــــالــــلـــــون األزرق الــــفــــاحت
مــصــنــوعــة مـن قــمــاش الــتــويــد
وضة وجلست إلى جانب جنمة ا

أنّا وينتور.

بـــيـــنـــمـــا كـــانـت تـــعـــتـــمـــد خالل
ارتباطاتـها الرسميـة إطاللة بلون
واحــد من رأســهـــا حــتى أخــمص
قــدمـــيــهـــا.  واعــتـــبــرت مـــيــشــال
البس كالبـتـون وهي مـصـمـمـة ا
سـلسل ذي كراون  أنّ اخلاصة 
نـاسـبات لـكـة في هـذه ا مالبس ا
ــثـــابــة الـــزي الـــرســمي. كــانـت 
وأشارت في مقابلـة مع مجلة فوغ
لـكة قـد تكون عام  2016 إلى أنّ ا
في احلديـقـة مع كالبـهـا ثم تـظـهر
بـعــد حلــظـات وهي تــرتــدي بـرزة

وتضع قبعة وقفازات. 
ــــلـــكـــة تــــشـــكل وكـــانت مـالبس ا
أحـيـانـاً وسـيــلـة إليـصـال رسـائل
فـــكــــانت تــــضع خالل الــــزيـــارات
الرسـمـيـة مـثالً دبـوسـاً علـى شكل
ُـعـتـمد فـي إيـرلـندا نـبـات الـنـقل ا
كــرمـــز أو آخــر يـــتــخـــذ من ورقــة
الـقـيـقب الـكـنـديـة شـكالً كـطـريـقة
تلـجأ إلـيهـا لـتكـر اجلهـات التي

تستضيفها. 
وكــان يُــشــاع أنـهــا حتــمـل دائــمـاً

ــلـــكــة كــانت هــارولــد. وقـــال إنّ ا
تـرتـدي الـقـفــازات حلـرصـهـا عـلى
عـــدم الـــتـــقــــاط أي جـــرثـــومـــة أو
ــســؤول عن الــزكــام الــفــيــروس ا

عندما تصافح اآلخرين. 
وكان اخـتـيـارهـا أللـوان مالبـسـها
أبـرز مـا يـطـبع أســلـوبـهـاـ وجـعل
تمـييـزها ب اجلـموع أمـراً سهالً
النّ طـولــهــا كـان يــبــلغ مــتـراً و63

 . سنتمتراً
وأشارت كـارولـ دو غـيـتو وهي
الــقــائـمــة عــلـى مـعــرض خُــصص
لـلــمـلــكـة إلـيــزابـيـث الـثـانــيـة في
ـلـكـة حـديث سـنـة  2016 إلى أنّ ا
مــعــروفــة بـــبــزاتــهــا ذات األلــوان
الزاهـيـة والـتي يـهـدف اعـتـمـادها
إلى تـــمــيـــيــزهـــا بــســـهــولـــة بــ

همة.  ناسبات ا احلشود خالل ا
وخالل عطل نهـاية األسـبوع التي
تمضيها في أحد بـيوتها الريفية
ـلـكـة تـتــخـلى عن الـقـبـعـة كـانت ا
وتـعـتـمـد وشـاحـاً بـسـيـطـاً وإزاراً
اسـكـتـلـنــديـاً وجـوزاً من اجلـزمـة

بل يـــنـــبــغـي أن تـــخــضـع األزيــاء
لقواعـد اإليتـيكـيت والبـروتوكول.
ـستـحـيل مـثالً أن نرى فكـان من ا
ــلــكــة تـــرتــدي جــوارب طــويــلــة ا
ســوداء أو تــعــتـــمــد طالء أظــافــر
أحـمـر بـل لم تـكن تــعـتــمـد سـوى
ــاثـــلــة لــلــون جــوارب طــويـــلــة 
البشرة. أما طالء األظـافر فينبغي
أن يـــكـــون ذات لـــون وردي فـــاحت

جداً النه أكثر أناقة. 
وأشـار هـارولـد إلى أنّ مــجـمـوعـة
ــــلــــكــــة لم حتــــوِ قط أي مالبس ا
تنـانيـر قصـيرة ال تـتعـدى الركـبة
ـلـكة تـزيّن إطالالتـها فيـمـا كانت ا
جوهـرات هي عبـارة عن دبوس
بروش أو عـقـد من الـلـؤلـؤ يـفضل
أن يـكـون من ثالث طــبـقـات.  ومع
ة لكـة أبقت عـلى تقـاليـد قد أنّ ا
كاعـتـمـاد الـقبـعـات الـتي نـادراً ما
كـــانت تـــخـــرج من دونـــهــا إال أنّ
بعض عـاداتـهـا كارتـداء الـقـفازات
في فصـلي الـصـيف والـشـتـاء كان
يحمل جانـباً عملـياً على ما أشار

. وانضمت هذه لكة مثالية دائماً ا
ــتـحـدرة من عــائـلـة اإلنـكـلــيـزيـة ا
مــتـــواضـــعــة فـي لــيـــفـــربــول إلى
ـــلــكــة ــعــنـي بــأزيــاء ا الــفــريـق ا
إلــيــزابــيث الــثــانــيــة ســنــة 1993
وأصــبــحت مـــنــســقــة مـالبــســهــا

اخلاصة عام 2002.
وفي فـتـرة احلـجـر الـصـحي الـذي
فُرض نتيجة انتشار وباء كوفيد-
 ?19تـولت كــيــلي بــنـفــســهـا قص
ــلـكــة عــلى مــا تـروي في شـعــر ا
كتاب أجاز قصر باكنغهام نشره. 
ــــلــــكــــة كــــانـت زبــــونـــة ومع أنّ ا
مخلـصة إال أنّ تـنسـيق إطالالتها
ــهـــمــة الــســـهــلــة ألنّ لم يــكـن بــا
ـلـكـي يـخـضع لــقـواعـد الـلـبــاس ا
الكة معيّنـة وعلى أفراد الـعائلـة ا
أن يحـذروا من أي خـطوة خـاطـئة

في هذا الشأن. 
وقال غـرانت هـارولد وهـو رئيس
ـالـكة خدم سـابق لـدى الـعـائـلـة ا
لوكـالـة فـرانس بـرس لـيس هـنالك
قواعد مـكتـوبة خـاصة باإلطالالت

ورصّـعه بــالــكـريــسـتــال. وأذهـلت
ـلـكـة هـذه الـبـريـطـانـيـ إطاللـة ا
اخلـــــارجــــ آنـــــذاك مـن احلــــرب

ية الثانية.  العا
وصـمم هــارتـنــيل أيـضــاً فـســتـان
احلــريــر الــذي ارتــدته في حــفــلــة

تنصيبها سنة  .1953
وأوضح هـارتـنــيل أنّه الـتــصـمـيم
مـســتــوحى من الــســمـاء واألرض
والـشـمس والـقـمـر والـنـجـوم وأي
ـكن تـطـريـزه عـلى فـسـتان شيء 

 . سيكون تاريخياً
ـــرات قـــال هــاردي وفي إحـــدى ا
ـــلـــكـــة ـــيس وهـــو مــــصـــمم ا إ
عـتـمد رسـمـياً بـ سـنتي 1955 ا
و 1990 وتــولى تـــصـــمــيم الـــبــزة
الــزهـــريـــة الـــتي ارتـــدتــهـــا خالل
االحتـفـال بـالـيـوبـيل الـفضـي على
تـولــيــهــا الـعــرش ســنـة  1977 إنّ
همة لكة ليس  تصميم مالبس ا

سهلة. 
وحـرصت أجنـيال كـيـلي ألكـثـر من
عــقـــديـن عــلـى أن تــكـــون إطالالت

ـلـكـة { لـندن-(أ ف ب)  –عُـرفت ا
ـظـهـر فـريـد إلـيـزابـيث الـثـانــيـة 
عكس أسـلـوباً شـخـصيـاً اخـتارته
لنـفـسـهـا لـيتـطـابق مع مـنـصـبـها
فكانت تـعتمـد بزات بألـوان زاهية
وقـبـعـات تــنـسّـقـهــا مع مالبـسـهـا

وقفازات مرتبة.  
ـلـكـة خالل الـسـنوات واعتـمـدت ا
ملكة السبع التي حكمت فيها ا
تحـدة تدرّجـات األلوان كـلّها في ا
إطالالتــــهـــــا بــــدءاً من األصــــفــــر
الـــنـــاصع وصـــوالً إلى األخـــضـــر
لكي.  الفليو والفوشيا واألزرق ا
ويـــعــتـــبـــر حـــفـــيـــدهـــا هــاري أنّ
إطاللتها كانت مذهـلة ومثالية أيّاً

كان اللون الذي تعتمده. 
وتولى مصممـو أزياء ومستشارو
مـوضــة كـانــوا يـعـمــلـون لــصـالح
لكة تطوير أسلوبها الفريد على ا
مــر الـزمـن ومن بــيــنــهم نــورمـان
هــارتـــنــيـل الــذي صـــمّم فــســـتــان
زفـافهـا مـعـتـمـداً احلـريـر كـقـماش
طـرّزه بــعـشــرة آالف حــبـة لــؤلـؤة

ـــهـــرجـــان اإليـــطـــالـي األســـبــوع ا
ـــاضي وقّع عــلـــيــهــا مـع زمــيــله ا
ـسجـون أيضاً مـحمـد رسول آف ا
اتـهـمـا فـيـها طـهـران بـالـتـعامل مع
ـسـتـقـلـ كـمـا لو الـسـيـنـمـائـيـ ا
أنـهم مجرمـون. وأكد اخملرجان في
رســالــتـهــمــا أن تــاريخ الــسـيــنــمـا
اإليــرانـــيــة يــشــهــد عــلى الــوجــود
الـدائم والنـشط خملرجـ مستـقلّ
نــاضــلــوا ضــد الــرقــابــة ومن أجل
ضـمـان استـمـرارية هـذا الفنّ. ومن
ب هؤالء يشهد البعض على منع
تــصـويـر أفـالم وأُرغم آخـرون عـلى
ـنـفى أو وُضـعـوا في اإلقــامـة في ا

عُزلة.

واســـتُـــقــــبل الـــعـــرض اخملـــصص
لـلـصحـافة بـجولـة تـصفـيق موجه
عــلى الــســواء لــلـفــيــلم بــحــبــكـاته
ــتــعــددة ولــلــمــخــرج الـبــالغ 62 ا
عـــامــاً الــذي يــقــدّم دوره اخلــاص
مــــواصـالً عــــمــــله رغـم الــــعــــوائق
ــغـــادرة بــلــده حــيث ـــغــريــات  وا
ـضايـقـات قويـة. ويظـهر يـتـعرض 
بـنـاهي في الـفيـلم وهـو يـشرف من
ثل جلأوا قـرية في إيران علـى 
إلـى تركـيـا عـلى اجلـانب اآلخـر من
احلــدود عــبــر تــطــبــيق لــلــنـدوات
سجون بـالفيـديو. وبعث اخملـرج ا
مــنــذ تــمــوز/يــولــيــو بــعــد إدانــته
بــالدعايـة ضد النظـام برسالة إلى

هـــولـــيـــوود. ويُـــعـــرف مـــهـــرجــان
تــورونــتـــو الــســيــنــمــائي بــجــذبه
حــــشــــوداً مـن مــــحــــبي األعــــمــــال
الـسـينـمائـيـة خالل عروضه األولى
الــكـبـيـرة إال انه تـضـرر بـشـدة من
اجلـائـحـة بـيـنمـا يـعـقـد آمـاالً على
هـذه الـدورة الستـعادة بـريقه. ومن
نتظر حضور مجموعة من جنوم ا
ُقام حتى هرجان ا هـوليوود إلى ا
 18أيـلول/سبتمبر أبرزهم اخملرج
األمـيـركي سـتـيـفن سبـيـلـبـرغ الذي
ــهــرجــان عــرضـاً أوالً ســيــشــهــد ا
ـسـتوحى لـفـيلـمه ذي فـايـبلـمـانز ا

من طفولته في أريزونا.
وأنـــهـى مـــهـــرجــــان الـــبـــنــــدقـــيـــة
ــسـابــقـة الــسـيــنــمـائي اجلــمــعـة ا
الـــرســـمــــيـــة لـــدورته الـــتـــاســـعـــة
والــســبـعــ بــتــحـدّ لــلــرقــابـة مع
عـــــــــرض أحــــــــدث أفـالم اخملــــــــرج
اإليــراني جــعـفــر بـنــاهي في عـمل
يــــســــتــــنــــد إلى جتــــربــــة اخملـــرج
ـــســجـــون مــنـــذ أســابـــيع إلدانــة ا
الـقـمع. الـفـنـان احلـائـز جـوائـز في
ـهــرجــانـات والــذي مــنـعه أكــبــر ا
وجـــوده في الـــســجن مـن حــضــور
عـرض فيلـمه الدببة غـير موجودة
ـرشح لنيل جائزة األسد الذهبي ا
حـاضـر في كل مـكـان على الـشـاشة
في لعبة مرايا تعكس تعقيد حالته
كـــمـــبــدع مـــحــبـــوس داخل بـــلــده.

متجهون إلى جزيرة يونانية. 
والقت خـــطــوتـــهــمـــا الــبـــطــولـــيــة
اهــتـمــامـاً دولـيــاً وبـعــد عـام عـلى
الــواقــعـة حــقــقت يـســرا مــارديـني
ــبــيـة فــوزاً في دورة األلــعــاب األو
الـصيفية في ريـو دي جانيرو سنة
 2016ضـــمن فـــريق لالجـــئــ هــو
األول فـي هــــذه األلـــعــــاب. وقــــالت
نـــاتــالي عــيـــسى الــتي تــؤدي دور
يـسـرا مارديـني في الـفـيلم لـوكـالة
فـرانس بـرس نأمـل أن يسـاهم هذا
الـعمل في تغـيير العـقليات (…) ألنّ
نـسبـة كبيـرة من األشخـاص لديهم
. نــظـــرة ســلــبــيــة جتــاه الالجــئــ
ـهـرجان اخلـمـيس عـرضاً وشـهـد ا
ـيـاً لــفـيـلم ذي إنــسـكـبـشن أول عــا
الـذي يـتـنـاول قـصـة شـاب أمـيركي
مـن أصل إفـريـقي انـضم إلى قـوات
ــشــاة الــبــحـريــة بــعــدمــا طـردته ا
ـــــنــــزل ألنه مـــــثــــلي والـــــدته من ا
ـــهــرجــان اجلـــنس. وتــولي دورة ا
هـــذه مــكـــانـــة بــارزة لألفـالم الــتي
ثليـة اجلنسية تـتناول موضـوع ا
ومن بـيـنـها مـاي بـولـيسـمـان الذي
يــتــحـدث عـن قـصــة شــرطي يـؤدي
ـغني هـاري ستايـلز وبروز دوره ا
من بـطـولـة بـيـلي ايـكـنـر وهو أول
فـيـلم كـومـيـدي رومـانـسـي يـتـناول
ثـليـة اجلنـسيـة تنـتجه مـوضـوع ا
إحـــدى أهـم شــركـــات اإلنـــتـــاج في

{ تـــورونـــتـــو (كـــنــدا) (أ ف ب) –
انــــطـــلـق مـــهــــرجــــان تـــورونــــتـــو
الـسـينـمـائي (تيف) امس االول في
أجــــواء قــــاتــــمـــة مـع إطــــفـــاء دور
الـسيـنمـا الفتـاتهـا تزامـناً مع وفاة
ـلكة إليزابيث الثانية قبل عرض ا
فـــيــلـم درامي يـــتــنـــاول الجــئـــتــ
. وأطـفــأ ذي بـريــنـسس ســوريـتــ
أوف وايلز ورويل ألكسندرا وهما
مـسـرحان سُـمـيا تـيـمنـاً بـأفراد من
لكية واعتُمدا العائلة البريطانية ا
ــهـرجـان الســتـضـافــة فـعــالـيـات ا
الفـتـاتهـما تـزامنـاً مع انتـشار خـبر

لكة إليزابيث الثانية. وفاة ا
ـــــهــــرجــــان وقـــــال مــــديـــــر هــــذا ا
الــســيـــنــمــائي األبــرز في أمــيــركــا
الـشـمـالـيـة كـاميـرون بـايـلي بـيـنـما
جنـتـمع لالحـتفـال بـقدرة الـسـينـما
نا (…) عـلى التـأثير بـنا وإنارة عـا
لكة إن نـفكّر بكل من حزن لرحيل ا
كـان مـوجوداً مـعنـا أو في مخـتلف

أنحاء العالم.
هرجـان بعرض فيلم ذي وانـطلق ا
ـرز الذي يـستـنـد إلى القـصة سـو
احلـقـيقـية لـلشـقـيقـت الـسوريـت
يــســرا وســارة مــارديــنـي الــلــتـ
كـادتا أن تـغرقـا في البـحر األبيض
ـــــتــــوسـط ســــنــــة  2015أثـــــنــــاء ا
مــحـاولــتـهــمـا إنــقـاذ قــارب كـانــتـا
تــســتــقالنه وعــلـى مــتـنـه الجــئـون
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{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - في فـيلم
(تـــذكــرة الـى اجلــنـــة)الــذي ســـوف يــتم
طرحه في دور الـسـينـمـا يوم  15 أيـلول
مثـلة االمريـكية جـوليا اجلاري جتتـمع ا
ـــــمـــــثل جـــــورج كـــــلـــــوني روبـــــرتـس وا
بصفـتهما زوجان مطـلقان يسافران الى
ــنـع ابــنــتـــهــمــا من بـــالي في مــحـــاولــة 
الـــزواج.الــفـــيــلم مـن نــوع الـــكــومـــيــديــا
الـرومـانـسـيـة وكـشف كـلـوني وروبـرتس
في حـديـثــهـمــا الى صـحــيـفـة نــيـويـورك
ز (ان قـبلة واحدة ب شخصياتهما تا
في الـفيـلم تـطـلبت  80 لقـطـة للـحـصول
مـثـل كـانا ـناسـبـة ألن ا علـى اللـقطـة ا
ـشـهـد ولم يــضـحـكـان خالل ادائـهــمـا ا
يـفـهـمـاه بـشكـل صحـيـح). و(تذكـرة الى
اجلـنـة ) لـيس الـفـيـلم االول الـذي يجـمع

. مثل فهما عمال معاً سابقاً ب ا

{ يـودلهي (أ ف ب)  –حـضر رجل
كـاتب احلكـومية هـندي إلى أحـد ا
مـــرتــديــاً بــزة عـــرس ومــعه عــربــة
ــة ومــجــمـوعــة مــوســيــقــيـ قــد
يــؤدون عـلـى آالت نـفخ نــحـاســيـة
لـكي يثبت لـلسلـطات الهـندية التي
تـوقـفت عن دفع مـعاش تـقـاعدي له
أنّـه ال يـزال حـيـاً رغم بــلـوغه عـامه
ــئــة. وصــاح دولي الــثــاني بــعــد ا
تـشاند في مكتب احلـكومة أنا على
قـيد احلياة! عـلى ما ذكرت وسائل
إعـالم مـحــلـيــة اخلـمــيس. وقـال لم
أعــد أتـلـقى مـعـاشـاً تــقـاعـديـاً مـنـذ
آذار/مـــــــــارس ألنّ الـــــــــســـــــــجالت
احلــكـومــيـة تــظـهــر أنـني تــوفـيت
مــضــيــفــاً أحــاول مــنـذ ذلـك احلـ
عــبــثــاً أن أثـبـت أنـنـي ال أزال عـلى
ـــرشـــد قــــيـــد احلــــيـــاة. وأوضـح ا

االجــتـمـاعي نـافـ جــايـهـنـد الـذي
كــان من بــ عــشــرات األشــخـاص
ـــنـــضــمـــ إلى مـــوكب الـــزفــاف ا
ـزيّف أنه علم بقصة تشاند وقرر ا

أن يساعده. 
وقـال لوكـالة فرانس بـرس اتصـلنا
ـكـاتب حـكـومـيـة مـخـتـلـفة حـتى
انـنـا عقـدنـا مـؤتمـراً صـحافـيـاً لكن
مـن دون جدوى مـضـيفـاً ثم فـكّـرنا
فـي تــنـــظــيم مـــوكب زفـــاف مــزيف
كــوســـيــلــة جلــذب االنــتــبــاه حــول
قـضية تشاند. وأشار إلى أنه تلقى
مــنــذ تــلك الــواقــعــة اتــصــاالت من
أشــخـاص عـدة يـواجــهـون مـسـألـة
مـشابهـة بعدمـا القى مقطـع فيديو
زيف يـظـهـر موكـب زفاف تـشـانـد ا
انــــتـــــشــــاراً كــــبــــيــــراً فـي مــــواقع

التواصل.
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