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ابــعـدت األزمــات الــسـيــاســيـة
والــتـــنــاحــرات الــشــخــصــيــة
ـنظـومـة احلـاكمـة عن الـنـظر ا
إلى أحـوال الـعـائـلـة الـعـراقـية
ــرأة والســـيــمـــا شـــريــحـــتي ا
والــطـفـل األكـثــر تــضـرراً من
ـــــــشــــــكالت الــــــظــــــواهــــــر وا
اجملتـمعـية الـتي باتت تـتعدى
مــفـــهــوم اخلــطــر الى تــهــديــد
احلـيــاة. وتـســلط الـتــداعـيـات
واالحـصــائـيــات الـضــوء عـلى
تـفـاقم ظـاهـرة لـيـست جـديـدة
لـكنـهـا باتـت أكثـر خـطورة في
ظل تــزايـد نــسب ضــحـايــاهـا
واهمـال اجلـهات الـتـشريـعـية
تـكررة في إقرار للـمناشـدات ا
قــــوانــــ تــــوقف أو حتــــد من
حاالت الـتعـنـيف األسري. فـقد
سجَّل مـجـلس القـضـاء األعلى
في جـانب الرصـافـة من بـغداد
لـــوحـــده  1733دعـــوى عـــنف

اســري خالل الــنــصف األول من
العـام اجلـاري. وذكر بـيـان تلـقته
(الزمان) امـس ان (النصف األول
من الـعـام اجلـاري شَـهِـد ?1733
حالـة عـنف اسـري تـراوحت ب
ــــــرأة وكــــــبـــــــار الــــــسن ضــــــد ا
واألطـــفــال) مـــوضـــحــاً ان (257
حــالــة ضــد كــبـار الــسن و1408
حالة ضـد النساء و 68حالة ضد
األطـفـال في مــحـاكم الـرصـافـة).
ويُـعــرَف الـعـنف بــأنه فـعل سيء
أو ســــلـــوك خــــاطئ يــــوقع األذى
ــــكن أن واأللـم عــــلى اآلخـــــر و
يكـون تعـنيـفاً نـفسـياً أو جـسدياً
أو جـــنـــســـيــــاً كـــمـــا أن حـــاالت
الــتـــعــنـــيف تـــتــكـــاثــر بـــصــورة
مـســتـمــرة بـ األزواح أو األُسـر
كن أن تـفكـكة و ذات العالقـة ا
يظهر العـنف في أشكال متعددة
مــنــهـــا الــتــهـــديــد الــســـيــطــرة
الـتـخويف الـتـرهـيب الـتـحرش
الحــقـة اإلســتـبــداد اإلهـمــال ا
الــضـرب والــتـعــذيب اجلــسـدي

ولـلـسـيــطـرة عـلى هـذه الـظـاهـرة
الــــتي بـــــاتت تـــــســــتــــفـــــحل في
مجـتمـعنـا يجب تـفعـيل عنـصري
الـتـوعيـة والـقـانـون أمـا أسـباب
ُـعَنف هـذا الـفعل فـهو إقتـراف ا
إعتقـاده أن األمر طبـيعي ومبرر
نـتيـجـة تـربيـة سـلـوكيـة خـاطـئة
أواإلفراط في اإلنـفـعال الـعـاطفي
والــعـصــبي أو غــيــاب الـقــانـون
ودعم شرائح اجملتـمع في تفعيل
قوان حازمة حتمي الضعيف

ة وحتـاسب كل من يـرتـكب جـر
في اطار التـعنيف وكـذلك هبوط
الـــوضع اإلقــتـــصــادي وارتـــفــاع
مؤشر الفقر يزيد من حدوث هذه
احلـــــاالت في اجملــــتـــــمع. وذكــــر
دني مصطفى الربيعي الناشط ا
لـ (الـزمـان) ان (أحـد أهم أسـباب
الـــعـــنف األســـري فـــهـــو غـــيــاب
الــقــانــون واهــتــمــام احلــكــومــة
شـكالت اجملتمـعية مـبيناً انه با
(لـو تـوفـر مـسـؤول صـارم يـحـكم
ويـحــاسب لـكـان احلــال يـخـتـلف

عما هو عليه تماماً) وأوضح ان
(انـــعـــدام الــوعـي ايــضـــاً له دور
كبيـر في ابعاد هـذه الظواهر من

اجملتمع) 
مشيراً الى ان (منـظمات اجملتمع
ـنـظمـات الـدولـيـة لـها ـدني وا ا
دور كــبــيــر في الــتــصــدي لــهــذه

الـــظـــواهــر بـــتــكـــثــيـف حــمالت
تـوعويـة ضـد الـعادات الـدخـيـلة
عـــلى اجملـــتـــمـع الــعـــراقـي) أمــا
اخلــبـــيــرة الـــقــانـــونــيـــة اســراء
اخلفـاجي فـاوضـحت لـ (الـزمان)
ان (حـاالت الـتـعـنـيف ازدادت في
اآلونه األخـــــــيـــــــره بـــــــصـــــــورة

مـــلـــحـــوظـــة حـــتى وصـــلت الى
 1733حــــــالـــــــة حـــــــسـب آخــــــر
اإلحـصــائـيــات) مـؤكـدة ان (أهم
أسـبــابـهـا هــو الـيـأس الــنـفـسي
والضـغوطـات التي يـتعـرض لها
الشباب والبنات بصورة خاصة
ـالي الـبـائس بـسـبب وضـعـهم ا

والــوضع اإلجـتــمــاعي الــصـعب
وعـــدم اإلســتـــقـــرار الــســـيــاسي
بــصــورة عــامـة) ولــفــتت الى ان
(كـــثــــيــــر مـن األســـبــــاب جتــــعل
ــواطن الـعــراقي يــتــعـرض الى ا
ضــغـوط نــفـســيـة تــنـعــكس عـلى
تـصـرفــاته واسـلـوبه مـع عـائـلـته
واســــرته) مــــبـــيـــنــــة ان (عـــامل
ـستـقبل اجملـهول التـخوف من ا
وضعف احلال في ظل عدم توفر
ـنـاسـبة ادت الى فـرص العـمل ا

تزايد هذه احلاالت).
 ورأى خــبــراء اجــتــمــاعــيـون ان
(وقـوع هـذه الـظـواهـر اخلـطـيـرة
وتـــزايـــدهــــا مـــرهــــون بـــالـــدور
احلكـومي والقـانوني في تـوفير
ـواطن من ـة تــنـقـل ا حــيـاة كــر
حــال الى حــال افــضل وحتــمـيه
من الـتـمـادي في اسـتـسـاغة فـعل
ة بحق نفسه التعنيف او اجلر
او عـــائـــلـــته وال نـــنـــسـى الــدور
الـتوعـوي الـذي اليـقل أهـمـية في
سيطرته على مـثل هذه الظاهرة

في رفـع مـــــســـــتــــــوى ثـــــقـــــافـــــة
.( واطن ا

وارتــبــاطــاً بـهــذه الــطــاهــرة اكـد
اخلبير في مجال حقوق االنسان
فــــاضل الــــغــــراوي ان (ارتــــفـــاع
مـــعــدالت تـــعــاطـي اخملــدرات في
االعوام االخيرة بـات خطرا يهدد
حـيـاة الـشــبـاب داعـيـا احلـكـومـة
الصـــــدار عـــــفــــو خـــــاص الطالق
ـتعـاط وادخـالهم سراح كـافة ا
في مـــصــــحـــات لــــلـــتـــاهــــيل من

االدمان). 
واضـاف ان (مـادتي الـكـريـسـتـال
والـكـبـتـاكـون تـمـثالن اهم انـواع
اخملــدرات انــتــشــارا في الــعـراق
اضــافـــة الى الــعـــديــد من انــواع
اخملدرات الصناعية والطبيعية).
واكـــــد ان (اســـــتـــــمـــــرار دخــــول
ـمـرات اخملـدرات لــلـعـراق عــبـر ا
ائيـة الرخوة امنيا هو البرية وا
الـــعــــامل االســــاسي النــــتــــشـــار
تـــعــاطــيـــهــا اضـــافــة الى حتــول
ر لتجارة اخملدرات العراق من 

ا الى سوق اقتصادية لبيعها 
تدره من مبالغ خيالية).

واضـــاف ان (االســـبـــاب الـــتي
ادت الـى انــــتـــــشــــار ظــــاهــــرة
اخملــــــدرات هــــــو الـــــــعــــــوامل
االقتـصـادية وانـتشـار الـبطـالة
والصدمـات واالزمات النـفسية
وضــــعـف الــــواعـــــز الــــديـــــني
والرقـابة االسـرية واجملـتمـعية
والتربـوية  واالستـخدام السئ

لالتصاالت).
واشار الى ان (الـفـئة الـعمـرية
من ١٥- ٣٥ تمـثل الفـئة االكـثر
تــعــاطــيــا لــلــمــخــدرات داعــيـا
احلــكـومــة بــاالسـراع بــانــشـاء
مصـحـات لـلتـاهـيل من االدمان
واجــــراء تـــعــــديل تـــشــــريـــعي
ــتـعــاطــ مـرضى بــاعــتـبــار ا
يــحـتــاجــون الـرعــايــة بـدل من
ســجــنــهم مع جتــار اخملــدرات
واطالق حملـة وطنيـة للتـوعية
خاطـر اخملدرات وخـصوصا

لدى فئة الشباب).

طبعة العراق 
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مسرور
البارزاني
يفاجئ

نيجيرفان
البارزاني

بزيارة ويقدم
له باقة ورد
ناسبة عيد

ميالده

كالليل كوني بالهموم تدفقي
 ودعي جنــومك والـــهالل وحــلــقي

ب الغيوم
فالضوءُ والعتمةُ

دى يتناقضان في ا
وتسيرُ في الدرب القوافلَ كل عام

كثر الكالم
     ظلـوا الطريـق النهم اليـعرفون

سوى الظالم
دائنُ تستغيث واجلرحُ ينزفُ وا
سك يفترش الدروب  وخريفُنا ا
ال تــقـــتـــرب ان الـــســفـــيـــنـــةأجّــلت

ابحارها
والبيت غطّاه الضباب

حتى الرسائل لم تصل اعشاشها
مثل احلمام

ياليل ال تسرع فظلك اليُرى
لـبـسـوا الـقـنـاع واوهـمـوك انك في

الفضاء بال جناح
الكل في زمن القساوةِ مستباح

حتى اجلراح
بالصمت اتعبها النزيف

االرض حبلى  بالزنابق والورود
وســنــابل  الــقــمـح الــتي عــصــفت

بهيبتها الرياح
حتى الصباح

قلته الدموع جفّت 
باح ولم يزل يشقى من السر ا
ومن الثكالى واليتامى والنواح

ورغــــــيف خــــــبــــــزٍ يـــــابـسٍ فـــــو ق
الرصيف

من يــــشـــــتــــري حــــتـى الــــطــــيــــور
هاجرت...

نافي هاجرت.... حتى ا
هل ياترى مات الطريق....

ـــــــنــــــافي تــــــســــــتــــــبــــــاح ام في ا
االمــــــــكــــــــنـه..واالزمــــــــنـه وتــــــــرى
الشواخص ظلها كي تستريح

الـــــــشــــــــمـس ريـح. واالرض ريح.
الى متى

وطنـي جريـح.   شعـبي ذبـيح. من
نافي...... في ا
يستقر ويستريح

قـــيـــاسي).  و شــكـــر رئـــيس الـــفــريق
ـشاركـ بهـذه العمـليـة من مخدرين ا
و جــراحــ و كــوادر تـمــريــضــيـة في
مـدينة الـصدر الطـبية جلـهودهم التي

بذلت في إجراء العملية).
وتـمـكن فريـق جراحـة الوجـه والفـك
ــركــزي (وسط ــســـتــشــفى بــريــدة ا
الـسـعوديـة) من إنهـاء مـعانـاة مريض
في الـ  18مـن عــــمــــره أصــــيب بــــورم
ســـرطـــاني في فـــكه الـــســـفــلـي. وأكــد
ريض الـتجمع الصحي بالقصيم أن ا
حــــضــــر إلى قــــسم جــــراحـــة الــــوجه
ـسـتـشـفى وهـو يـعـاني والـفـكـ في ا
مـن ورم في الفك الـسفـلي األيـسر مـنذ
ثـالث ســنــوات وبــعـــد عــمل األشــعــة
والـفــحـوصـات الـطـبـيـة الالزمـة تـبـ
انـتـشـاره في كـافـة أجـزاء الـفك لـيـقرر
ــعــالج الــتــدخل اجلــراحي الــفــريـق ا
بـاستئصـال كامل الورم والفك والذي
 تــعـويــضه بـاسـتــخـدام عــظـمـة من
شــظــيــة الــسـاق وتــزويــدهــا بــأجـزاء
مــصـنـعــة بـتــقـنــيـة الـطــبـاعــة ثالثـيـة
األبــعـاد. وقـد تــكـلـلت الــعـمـلــيـة الـتي
اســـتـــغــرقت  15ســـاعـــة بــالـــنـــجــاح
ــريض يــكــمل فــتــرة الــنــقـاهــة في وا

ستشفى. ا

الــــربـــيـــعـي أمس انه (بــــعـــد وصـــول
ـريـضـة لـردهـة الـطـوار في مـديـنـة ا
الـصـدر الطـبـية  و هي  كـانت تـعاني
من آالم حادة بالبطن منذ أربعة أيام 
و أنـتفـاخ شديـد مع حالـة قبض حادة
 وبـعد إجراء الفحوصات الالزمة لها
قـررنـا إدخـالـهـا إلى صالـة الـعـمـلـيات
الــــطــــارئـــة و  إجــــراء فــــتح بــــطن
إســـتـــكــشـــافي  حـــيث تـــبـــ وجــود

گــانــگــرين االمــعــاء  وعــلى الــفـور 
ـتضرر من االمعاء إسـتئصال اجلزء ا
و إعـــادة ربـــطـــهـــا بـــنــجـــاح وبـــوقت
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أنـقذ فريق طـبي متخـصص في مدينة
الـصدر الطبـية في النجف سـيدة تبلغ
مـن الـــعـــمـــر  80 عــــامـــاً  مـن أهـــالي
ـريـضة الـديـوانـيـة وقـال مـصـدر ان (ا

تـــعـــاني مـن جتـــلـــطـــات دمـــويــة  
إحــالـتــهـا من مـســتـشــفى الـديــوانـيـة
الـتـعلـيـمي الى مديـنـة الصـدر الـطبـية
بـالنجف). و ب رئيس الفريق الطبي
إخصائي اجلراحة العامة علي ياس
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األمــريــكي لــقــوات الـبــيــشــمــركـة وال
سـيما في التصدي لإلرهاب وداعش)
واشــار الى (األهـمــيـة الــتي حتـمــلـهـا
) مـعبراً مـذكرة التـفاهم ب اجلـانب
عـن (رغـــبــــة حــــكــــومــــة االقــــلــــيم في
الــنــهــوض بـالــعالقــات الــشــامــلـة مع
ذلك ـتـحــدة). في غـضـون  الــواليـات ا
هــنــأ رئــيس االقــلـيم  احتــاد عــلــمـاء
الـدين اإلسالمي في كـردسـتان بـذكرى
. وقال الـتـأسـيس الثـانـيـة واخلمـسـ
في بيان امس انه (في الذكرى الثانية
لــــتـــأســــيس احتــــاد عـــلــــمــــاء الـــدين
اإلسـالمي فـي كــــردســـــتــــان أتـــــقــــدم
ـكتب بـالـتهـاني إلى رئيس وأعـضاء ا
وأرجـــو لـــهم الـــتـــنـــفــــيـــذي لالحتـــاد
الــنـــجــاح) واضــاف (نــنــظــرفي هــذه
بـتقـديـر وامـتنـان إلى نـضال الـذكـرى 
وكــفــاح احتـــاد الــعــلــمــاء في جــمــيع
مـــراحل الـــثـــورة واحلــريـــة ونـــحــيي
األرواح الـــطـــاهـــرة لـــشـــهـــداء احتــاد
الـعــلـمـاء ونـثـمن عـالـيـاً دور ومـكـانـة
وتـــــأثــــــيـــــر االحتـــــاد فـي اجملـــــتـــــمع
والسـيــمـا في تــنـمــيـة الــكـردســتـانـي 
الـــتــعـــايش والــتـــســامح ومـــواجــهــة

التطرف).

 

بـ االقليم وأمـريكا ومـناقشـة مذكرة
الـتـفاهـم التي سـتـوقع حول مـواصـلة
دعم الـبيشـمركة والتـنسيق الـعسكري

واألمني) 
واثـــــنـى الـــــبـــــارزاني عـــــلـى (الـــــدعم

الـدفاع االمريكية لتوقيع مذكرة تفاهم
بــشـأن دعم الـبــيـشـمــركـة والـتــنـسـيق
الـــــعــــســــكـــــري. وذكــــر الـــــبــــيــــان ان
(الـبارزاني استقبل واالندر وتباحث
اجلـانب بـشأن سبل تعـزيز العالقات
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وقـعت وزارتي البيشمـركة في حكومة
والـدفـاع االمـريـكـيـة اقـلـيم كـردسـتـان 
مــذكـرة تـفـاهم لـلـتــعـاون والـتـنـسـيق
فـيـمـا أكد رئـيس ـشـتـرك الـعـسـكـري ا
االقـليم نـيجيـرفان الـبارزاني ضرورة
أن يـكـون هـنـاك تـعـاون وتـنـسـيق تـام
مـن أجل حـــــــفـظ أمن واســـــــتــــــقــــــرار
الـعـراق.واشـار خالل مـراسم الـتـوقيع
على مذكرة التفاهم  التي جرت حتت
إشــرافه وبــحــضــور رئــيـس حــكــومـة
االقـــلـــيم مـــســرور الـــبـــارزاني ووفــدا
أمـريكي برئاسة مـساعدة وزير الدفاع
لـــشـــؤون األمن الـــدولي ســـيـــلــيـــست
الى (بطـوالت البـيشـمركة في واالنـدر 
مسـلطـاً الضوء احلـرب على اإلرهـاب 
عــلى دعم أمـريـكـا والــتـحـالف الـدولي
لـلـعراق واالقـلـيم ضد داعش) مـشددا
عـــلى (الـــتـــعـــاون والـــتـــنــســـيـق بــ
الــبـيـشــمـركـة واجلـيـش في الـتـصـدي
ألخـــطـــار اإلرهـــاب وأثـــنى عـــلى دور
ــســـلــحــة الـــقــائــد الـــعــام لــلـــقــوات ا
مــصـطــفى الـكــاظـمي). كــمـا اسـتــقـبل
وفدا من وزارة رئـيس حكومـة االقليم 

ورفع ســــقف الـــتــــحـــويل الـــواحــــد 
بالـدوالر من مـئة الف دوالر الى 500
وكــــذلـك حتـــديــــد ســــقف الف دوالر 
ــبــالغ الــصـكــوك االلــكــتــرونـيــة من
النوع الشـخصي والتجـاري للزبائن
ـــبـــلغ 250 من الـــقـــطـــاع اخلـــاص 
مليون دينـار ومئة الف دوالر للصك
الـــــواحـــــد ومــــــا زاد عن ذلـك يـــــدفع
بـــــــاســـــــتـــــــخــــــدام اوامـــــــر الـــــــدفع

االلكترونيــة). 

اطلعت دفـوعات بـالبـنك  في دائرة ا
عـلـيــهـا (الــزمـان) امس انه (من اجل
احكام عمليـة االشراف والرقابة على
ـالـية عـن طـريق نـظام الـتـحـويالت ا
وفي ضــــوء ــــدفــــوعــــات احملـــــلي  ا
سـتـراتيـجـيـة الـبـنك بـالـتـحـول نـحو
الدفع االلكتروني  تقرر زيادة سقف
مبـالغ التـحـويالت باسـتخـدام اوامر
الــدفع االلـكــتــرونـيــة من مــلــيـار الى
خـمــسـة مـلــيـارات ديـنــار لـلــتـحـويل

ان (الــفــروع مــازالـت مــســتــمــرة في
استـقبـال طـلبـات مـعامالت الـترويج
عن الــســلف لــلــمــوظــفــ والــعــقـود
ومــــنــــتـــســــبي الــــقــــوات األمـــنــــيـــة
تـقاعـدين). بـدوره  افصح الـبنك وا
ــركـزي  عـن حـجـم مـبــادرته لــدعم ا
قطاعات الزراعة والـصناعة والطاقة

تجددة والسكن.  ا
وقال فـي بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس
ـــركــزي يـــعــمـل عــلى تـــنـــظــيم ان (ا
ـعنيـة باستالم العالقة مع الـدوائر ا
ـراجـعـ عـبـر ـالـيـة من ا الـرسـوم ا
بطاقات الدفع األلـكتروني وبواسطة
نـقـاط الـبـيـعـبي او اس)في األسـواق
ـوالت ومـراكـز الـبـيع في الـقـطـاع وا
اخلـــاص) مــؤكـــدا (رغـــبــة صـــاحب
شروع بـالتـعاقـد مع مصـرف مع ا
والعمل بـأجهـزة نقاط الـبيع بدالً من
الــكــاش) الفــتــا الـى انه (رفع حــجم
مـــبــــادراته في الـــقــــطـــاعـــات كـــافـــة
الــصــنــاعــيــة والــزراعــيــة والــطــاقـة
تـرلـيـونات ـتـجـددة والـسـكن من  6 ا
دينار في العام  2015إلى  18ترليون
ديــنــار فـي الــعــام  .(2021كــمــا قــرر
البنك في وقت سـابق  حتديد سقف
ـــبـــلغ مـــئــة الف دوالر الـــصــكـــوك 
للعـملة االجـنبية و 250مليـون دينار
لـلـعــمـلـة احملــلـيـة. وجـاء فـي وثـيـقـة
صادرة عن قـسم االشراف واالمـتثال

وذكر بيان تابعته (الزمان) امس أنه
(بـالــنــظـر لــتـوجــيه األمـانــة الـعــامـة
جمللس الوزراء بشأن اعـتماد النظام
ـــســـتـــنــدات اإللـــكـــتـــروني حلـــفـظ ا
الــرســمـــيــة الــصـــادرة من اجلــهــات
ـشـروع الوطـني إللـغاء ا احلكـومـية 
ـعـامـلـة تـقـرر بدء صـحـة الـصـدور ا
الـعــمل بــإلـغــاء صــحـة الــصـدور من
ــعــامالت اإلقــراضــيــة مع الــدوائـر ا
شـروع الـوطني التي دخـلت ضـمن ا
إللغـاء صـحـة الـصدور ومـنـهـا دائرة
الــتـــســجـــيل الـــعــقـــاري) وتــابع ان
(العـمل بهـذا الـنظـام سيـكون ابـتداء
ــقــبل) مــؤكــدا ان من يــوم األحــد اا
(هذه اخلـطـوة تـهدف الى الـتـخـفيف

واطن).  عن كاهل ا
اطـــلق مـــصــرف الـــرافــدين الى ذلك
ــتـقـاعـدين دفـعـة جــديـدة من سـلف ا
التي تـبدأ من خـمـسة ماليـ وحتى
 25مـــلـــيــــون ديـــنـــار.  وقـــال بـــيـــان
لـلـمـصرف تـلـقـته (الـزمـان) امس أنه
( إطالق دفــعــة جـــديــدة من ســلف
ـتـقـاعــدين الـتي تـبـدأ من  5مالي ا
ديـنار وحـتى  25مـلـيـون ديـنـار بـعد
ــــنح وفق اســــتـــكــــمــــال إجـــراءات ا
الضـوابط والتـعلـيمـات) واشار الى
ان (الـتــقـد الى الــسـلف يــكـون عن
ـنـتـشـرة في ـصـرف ا طـريق فـروع ا
بغداد واحملافـظات) واوضح البيان

وخالفات مع هيئة االستثمار). وكان
مدير عام الصندوق قد وعد بتسوية
هـذا اخلالف الــذي تـسـبب بــحـرمـان
لـكن احلـال ـواطـنــ من حـقـوقــهم ا
. ظل عـلـى مـا هــو عـلـيـه مـنــذ عـامـ
التـابع لوزارة فيـما  قـررالـصنـدوق 
اإلعمار واإلسـكان والبـلديات الـعامة
ــعـامــلـة.  إلــغـاء صــحــة الـصــدور ا

وهيـئة االسـتـثمـار الوطـنيـة. واكدوا
في احــاديث لـ (الــزمــان) امس انــهم
(قـدمــوا مـعـامـالتـهم الى الــصـنـدوق
وسـددوا فـور تــوقـيـع عـقــد الـشــراء 
لـكــنــهم فـوجــئـوا االقـســاط الالزمــة 
بـــعـــدم قـــبـــول الـــصـــنـــدوق تـــرويج
مـعـامالت الـقـرض لــتـسـديـد الـدفـعـة
االخـيــرة الى ادارة اجملــمع الســبـاب
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رئــيس الــوزراء نــاشـــد مــواطــنـــون 
الـتـدخل النـهاء مـصطـفى الـكـاظـمي 
جتـميـد صـنـدوق االسـكـان مـعامالت
احلــصــول عــلى قــرض شــراء شــقق
سـكــنــيـة فـي مـجــمع بــوابـة الــعـراق
نــتـــيــجــة خـالف بــ ادارة اجملــمع
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قـررت احملـكـمة االحتـاديـة الـعـلـيـا الـغـاء تـكـلـيف وزيـر الـنـفـط احـسـان عـبـد اجلـبار
بـادارة شركـة النفـط الوطـنيـة باعتـباره مـخالـف الحكام الـدستـور. وقالت اسماعـيل 
احملكمة في بيان تلقته (الزمان) امس انها (حكمت بعدم صحة الفقرت ثانيا وثالثا
من قـراري مجـلس الوزراء والـقرار  211 لـسنة  2021 والـغائهـما بـإكمـال خطوات
تــأسـيس شـركـة الـنـفط الـوطــنـيـة وتـكـلـيف وزيـر الـنــفط بـرئـاسـتـهـا) واشـار الى ان
ثل في ـال العـام الـذي  (احملـكـمة رأت عـدم ايـجاد الـسبـل الكـفيـلـة للـحـفاظ عـلى ا
ـثل خرقاً بذلك  ـكلفـة قانـوناً  حقيـقته مـلك جلميع ابـناء الـشعب من قبل اجلـهات ا
وان عـدم حتــقــيق ذلك يــؤدي الى غــيـاب ـادة    27 اوالً  من الــدســتــور  ألحــكــام ا
العـدالة االجتماعية وغياب االنتماء الوطني جتاه الدولة ) واضاف ان ( عدم صيانة
ا هو مرسوم لها ال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً   ا

واد  29 و  36 من الدستور ).  في ا
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عـسـكريـة إسرائـيـليـة في مـخيم جـن
مـــعــقل الـــفــصـــائل الـــفــلـــســطـــيــنـــيــة
ــســـلــحــة.وقــتل ضـــابط من الــقــوات ا
اإلسـرائيـليـة اخلاصـة خالل عمـلية في
ـاضي كما الـضفة الـغربيـة األسبوع ا
قـتل فـلسـطيـنيـان في تبـادل إطالق نار
.حتـتـل إسـرائــيل الــضــفـة قــرب جــنــ

الغربية منذ العام 1967.
 U öF « …œuŽ

وبــحـث الــرئــيس الــتــركي رجب طــيب
إردوغـان ورئـيس الـوزراء اإلسـرائـيلي
يــائــيــر لـبــيــد في نــيــويــورك الــثالثـاء
مـصـير إسـرائـيـليـ حتـتجـزهم حـركة
حـماس في قطاع غزة في أول اجتماع
بـــ الــزعـــيم الـــتــركـي ورئــيس وزراء
إســـرائــيــلـي مــنــذ أكـــثــر من عـــقــد من
الـزمن.والـتـقى الـزعـيـمـان عـلى هـامش
اجــتـمــاعـات اجلــمـعــيـة الـعــامـة لأل
ـتـحدة بـعد شـهـر من عودة الـعالقات ا
الـدبلوماسـية ب بلديـهما بعـد قطيعة

استمرّت سنوات.
وقـال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي
في بــــيـــان إنّ لـــبــــيـــد "أثـــار قــــضـــيـــة
إســـرائــيــلـــيــ مــفـــقــودين أو أســرى

وأهمية إعادتهم إلى ديارهم".
ويُــعــتـقــد أنّ حــمـاس حتــتــجـز أربــعـة
إســرائـيـلــيـ بـيـنــهم جـنــديـان تـقـول
الـدولة العـبرية إنهـما قُتال خالل حرب

2014 لــــكنّ احلــــركــــة اإلسالمــــيــــة لم
تكشف أيّ تفاصيل عن مصيرهما.

وخـالل اجتـمـاعه مع الـرئـيس الـتركي
أعــرب رئـيس الـوزراء اإلسـرائـيـلي عن
مـخـاوفه بـشأن إيـران و"شـكر لـلـرئيس
أردوغـــان تــعـــاونه االســـتــخـــبــاراتي"

بحسب ما أضاف البيان.

بــآلــة حــادّة وهي في الــشــارع مـا أدى
إلى مقتلها. 

وأشـارت بعض الـشهادات الـتي بثـتها
وسـائل إعـالم مـحـليـة األربـعـاء إلى أن
رأة قبل نفذ وا جداال كالميا دار ب ا
أن يـبـدأ بـضربـهـا.مـساء الـثالثـاء أكد
رئـيس الوزراء اإلسـرائيلي يـائير لـبيد
فـي بـــيــــان أنه "هــــجـــوم مــــروع شـــنه
إرهــابي جــبــان قـتـل امـرأة مــســنـة لم
ــقــاومــة".من جــانــبه أكــد تــســتــطـع ا
اجلـــيـش اإلســـرائـــيـــلـي اعـــتـــقـــال 11
شـــخــصًـــا في مـــداهــمـــات في أنـــحــاء
مـتـفـرقـة من الـضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلة
بـيــنـهم "خـمـسـة أشـخـاص يـشـتـبه في

أنهم ساعدوا في تنفيذ الهجوم".
وفي موجة عنف بدأت في أواخر آذار
دني قُتل 19 شـخصا غالبـيتهم من ا
داخل إسـرائـيـل وفي الـضـفـة الـغـربـية
احملــــتــــلــــة فـي هــــجــــمــــات نــــفــــذهــــا
فـــلــســطـــيــنــيـــون بــعــضـــهم من عــرب
ـهـاجـمـ إســرائـيل وقـتل ثالثــة من ا

خاللها.
وكـثـفت الـقـوات اإلسرائـيـلـيـة ردا على
الـهـجــمـات عـمـلـيـاتـهـا الـعـسـكـريـة في
الـضفة الغربية احملـتلة حيث قتل أكثر
من خـمسـ فلـسطـينيـا بيـنهم نـشطاء
ومـدنـيـ ومـنـهم الـصـحـافـيـة شـيـرين
أبــو عـاقــلـة خالل تــغـطـيــتـهــا عـمــلـيـة
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نــفـى مــرشـح االطــار الـــتـــنـــســيـــقي
لــرئـــاســـة الــوزراء مـــحـــمــد شـــيــاع
الـسـوداني  صحـة قـوائم تـشـكـيـلته
الـــوزاريــة الــتـي تــداولــتـــهــا مــواقع

التواصل االجتماعي. 
واكد مكـتبه في بيـان تلقـته (الزمان)
امـس (عـــدم صـــحّـــة تـــلك الـــقـــوائم
ونــدعـــو وســائل االعـالم إلى تــوخي
ـــعـــلـــومـــات من الـــدقـــة في نـــشـــر ا

مصادرها الرسمية). 
قد اشار الى تـلبية وكان السـوداني 
دعــوة نـيــابــيـة من مــخـتــلف الــكـتل
ــقـتـرحــات بـشـأن لـتــبـادل الـرؤى وا
نهاج الـوزاري والشكل الذي يجب ا
أن تـكـون عـلـيه الـعالقـة بـ مـجـلس

قبلة.  النواب واحلكومة ا
WLN  U¹UC

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها
(الـزمان) امس ان (االجـتـمـاع تـناول
قــضــايـا مــهـمــة تــتـعــلق بــاجلـوانب
ــعـيــشـيـة الــتي تـواجه اخلــدمـيـة وا
ــواطـــنــ وتـــفـــعــيـل االقــتـــصــاد ا
ـشــتــركـة رؤيــتــنـا). ــسـؤولــيــة ا فــا
واســـتـــعـــرض الـــســـوداني في وقت
سابق برنـامجه احلكـومي امام عدد
فيما طرح خارطة طريق من النواب 
ـعـاجلـة الـفـقـر وتـفـعـيل الـقـطـاعـات
احملركة لـعجـلة االقتـصاد في البالد.
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(االجــتــمـاع جــرى بــنــاء عــلى دعـوة

يــفـتـرض أن تــكـون عالقــة تـكـامــلـيـة
وتضـامنـية تـواجه التـحديـات بروح
إيــجــابــيــة مــســؤولــة). فــيــمــا جــدد
ــرشــحه الــتــنــســيـــقي  تــمــســـكه 

السوداني.
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 وقال بـيـان لالطار تـابـعته (الـزمان)
امس إن (الــتــوافق عــلى الــسـوداني
جــاء خالل اجـتــمـاع عــقـد بــحـضـور
قــيــادات الــتــنــســيـقـي كــافـة نــاقش
مجمل األوضاع الـسياسيـة واألمنية

في البالد). 
فـي وقت  الــــتـــقـى رئـــيـس االحتـــاد
الـوطـني بـافل الـطـالـبـاني  رئـيـسي
حتـــالف الـــفـــتـح هـــادي الـــعـــامـــري
واحلشـد الـشعـبي فـالح الفـياض في

بغداد.
 وقال بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان
ـنــفـصــلـ بــحـثــا آخـر (الــلـقــاءين ا
الـــــتــــــطــــــورات الــــــســــــيــــــاســــــيـــــة
ـشكالت التي ومساع حل ا واألمنيـة
تعـترض الـعمـليـة السـياسـية وكذلك
تـبديـد الـتـوتـرات) ودعا الـطـالـباني
ـــــــرونـــــــة األطـــــــراف إلى (ابـــــــداء ا
ساومة بشان مـطالبها ألن حياة وا
ــواطــنـ هي األولــويـة ومــعـيــشـة ا
والبـد أن تــنـصب جــمـيـع اخلـطـوات

في ذلك االجتاه). 
ويــأتي هـذا الــتـصــريح عــقب بـوادر
الجــواء وصـفت بــاجلــيـدة جــداً بـ
ــــقـــــراطي واالحتــــاد احلـــــزب الــــد

ما نـعـيـشـة اليـوم من أحـداث مـخـلتـفـة ومـتداخـلـة في احلـيـاة السـيـاسـية
للبالد أمر في غاية الغرابة والتعقيد وهذا ما يُطلق عليه من قبل الناس
الـبسـطـاء إذ جتـد عـنـدهم أحـكـام في غـايـة البـسـاطه حـول  مـسـتـقـبـلهم
وحـياتـهم وهم يـبـغـون من الـسـيـاسـة والـساسـة مـسـتـلـزمـات احلـياة من
خـدمـات عـامــة يـعـيــش في ظــلـهـا الـــشــعب آمـنـا ومـســتـقـرا عـلى ارض

العراق. 
ويطلبون ذلك على غرار ما وعدعم السـاسة في حمالتهم االنتخابية التي
ضجوا بـها الدنـيا ولم يـقعدوهـا  وكل شيء يخـرج من افواه السـياس
طلق ثايـة حُلم يبـحث عنه ابن العـراق حينـها تولد عـندهم اليـق ا هو 

ستقبل الزاهر قادما ال محال.. من هؤالء السياس بأن ا
ـطـلق لــلـسـيـاسـ الـذين قـادوا هـكـذا عـاش الـشـعب حتـت وقع الـيـقـ ا
ـطـلقـة او االطالقيـة في آراءهم وبنـواياهم احلكم حتت شـعار  احلـقيـقة ا
ساواة  وفق هـذا السـياق صار قراطـي تسوده الـعدالـة وا ببنـاء بلـد د
واطن وهـو يتـرصد بـخـيفـة وتوجس مـا يحـصل له في الـبلـد ال يحـصد ا
سوى إطالقيـة سياسيـة مُمتـلئة بـالكذب الـسياسي والـوعود الطـنانة على

ثال ال احلصر. سبيل ا
ذلك الوعـد الـذي أطـلـقه أكثـر من وزيـر ومـسـؤول من أن العـراق سـيـبدأ
بـتـصـديــر الـطـاقـة الـكــهـربـائـيــة لـلـعـالم  بـعــد أن تـفـيض حـاجــاتـهـا عـنـد
العـراقـيـ لكن الزالـت الكـهـرباء غـيـر مـنتـظـمـة  في  الـعراق مـسـتوردا
للـطـاقـة وليس مـصـدرا لـها عـلى الـرغم من وفـرة النـفط والـغـاز في باطن

االرض وخارجها.. 
واطن خـيرا وهـو يتـلقى ذلك األطالق القـطاع الـزراعي مثال إسـتبـشـر ا
ُـتـقـدمة السـيـاسي لـتـطويـر هـذا الـقطـاع والـرُقي به إلى مـصـاف الدول ا
ـصـرف الـزراعي دون ـلـيـارات من ا لـتـوفـيـر الـغـذاء لـلـشـعب وصـرف ا
جدوى وال يـزال الـعراق يـستـورد أبـسط أشبـاء كـاخلضـار والـفواكه مع
ـيـاه أيــضـا وكل شيء يُــشـيــر عـكس مـا  تــدعـو له احلــكـومـات شـحــة ا

. والسياسي
بـنية على احكـام ومؤشرات هي عبارة عن طلقـية عند سيـاسة اليوم ا فا
فراغ فكري بال تـصورات حتدده عقـليات محـدودة ضيقة االفق أدت الى

واطن وحرمان البلد من ثرواته ..  احباط ا
ُطـلق السـيـاسي ليـطول به فيـا ترى هل سـيـظل الشـعب يعـيش دوامـة ا
احلال لعشــــــرين سنة أخـــــرى! أم أن أركان العملية
ـواطن! ويـعمـلـون على السـيـاسيـة سـيعـون دوامة ا
ُطـلق السـياسي عن طريق حـلحـلة الوضع جتاوز ا

القائم وتعقيداته.
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ذاهب والقوميات واالجتاهات الكاظـمية الى مظهر من مظاهـر التالحم الوطني حيث اجتمع الـعراقيون من مختلف األديـان وا
السياسية والفكرية كأسرة واحدة .

{ تـل ابيب (أ ف ب) - أكـدت الشـرطة
اإلسـرائيليـة األربعاء العـثور على جثة
مــعـلــقـة هي لــفـلـســطـيــني يـشــتـبه في
إقـــدامه عـــلى قـــتل امـــرأة مـــســنـــة في

هجوم بوسط إسرائيل. 
قـتلت مسـاء الثالثاء امـرأة في الرابعة
والـثمـانـ لم يتم الـكشف عن هـويتـها
ـديـنـة حـولـون عـلى بـعـد في هــجـوم 
بـــــضـــــعـــــة كـــــيـــــلـــــومـــــتـــــرات من تل
ـشتبه أبـيب.ونشـرت الشرطـة صورة ا
بـتنفـيذه العمـلية وطلـبت من اجلمهور
ــسـاعـدة في حتـديـد مــكـانه وأطـلـقت ا
عـملية بحث واسـعة.وقالت الشرطة إن
ــنــفــذ يــدعى مــوسـى صــرصـور (28 ا
عـامـا) من مـديـنـة قـلقـيـلـيـة في الـضـفة
الــغـربـيــة احملـتـلــة ويـعـمل فـي الـبـنـاء
ـــوجـب تـــصــــريح داخـل إســـرائــــيـل 
عــمل.وبـحــسب بـيــان لـلــشـرطـة  في
ســاعــات مـبــكــرة من صـبــاح األربــعـاء
"الــعـثـور عـلـى جـثـة رجل عــنـد تـقـاطع
طــــرق بـــــ شــــارعي بـــــار كــــوخــــيــــا
وديــــزنـــغــــوف في تـل أبـــيب وأظــــهـــر
الــــــفــــــحـص األولي أنــــــهــــــا تــــــعــــــود
ارة لـلمنفـذ".ووفقا للشـرطة أبلغ أحد ا
الــشـرطــة بــوجـود اجلــثـة وهــو صـرّح
الحـــقــا لـــوســائـل اإلعالم أنــهـــا كــانت
مـعلقة.وأفادت وسـائل إعالم محليّة أنّ
ــرأة تـعـرّضت لــلـضـرب عــلى رأسـهـا ا
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ـثـلون قـدمت لـلـسـوداني من نـواب 
كــتالً مــخــتــلــفـة وقــد كــان تــداولــيـاً
لـــلـــوقـــوف عـــلـى آخـــر الـــتـــطـــورات
الـسـيـاسـيـة وتـبـادل األفـكـار والرؤى
قترحات بشأن البرنامج الوزاري وا
والــعالقـة الــتي يــجب أن تـكــون بـ

ان واحلكومة). البر
واضــــاف ان (عـــدد الــــنــــواب الـــذين
شــاركــوا فـي االجــتــمــاع جتــاوز 60
نائـباً من مـختـلف الكـتل السـياسـية
حــيث تــطــرقــوا إلى قــضـايــا مــهــمـة
تــــتــــعـــلّـق بــــاجلــــوانب اخلــــدمــــيـــة
ـواطـن ـعـيـشـيـة الـتي تـواجه ا وا

ــقــتــرحــات الــتي وكــذلك األفــكــار وا
كـانت تـصب فـي اخـتـصـاص تـفـعـيل
ــتــمــثــلــة بــالــصــنــاعـة االقــتــصــاد ا
والزراعة والـسيـاحة) واشار الى ان
(االجــتـــمــاع بــحث تــفــعــيل اآللــيــات
تـعلـقة بـتوفـير والبـرامج واخلطـط ا
فرص العمل ومعاجلة الفقر ومتابعة

أوضاع احملافظات األكثر فقراً).
بـدوره  قـدم الــسـوداني (صـورة عن
آخــر تـــطــورات الــوضع الـــســيــاسي
ـفــاوضـات واالتــفـاقــات اجلـاريـة وا
والــــتي تـــؤكـــد عـــلـى الـــتـــواصل مع
ـضي اجلــمـيع واعــتــمـاد احلــوار وا
بـإكمـال االسـتحـقـاقـات الدسـتـورية)
مــســـتـــعـــرضـــا (مالمـح  بــرنـــامـــجه
الــوزراي وبـــعض الـــرؤى واألفــكــار
تعلـقة بطبـيعة العالقـة ب مجلس ا
ــقــبــلــة الــتي الــنــواب واحلــكــومــة ا

بغداد

 UEŠö

كانت اإلذاعة هـدفا أسـاسيا ألي مـحاولـة إنقالبيـة تسـتهدف نـظام احلكم
أما اليوم فإن السيطرة على القـصر اجلمهوري ال يزحزح السيد الرئيس
ـلة  يحـدث هذا في الـعراق فقط لـسبب بـسيط وهو إن عن مركزه قـيد أ
ركـز القـرار أما احلـكومـة احلقـيقـية ففي هذه األبـنية هـي الفنـاء اخللـفي 

مكان آخر من هذا العالم .
ــواطــــــــنـ عـــــــــبـارة (مـوافق ـــــــسـؤولــون عـلى طـلـبــــات ا ويـكـتب ا
واطن ـسؤول ال يـعـلم إن كان طـلب ا حسب الـضوابط) وكـمـا يبـدو فإن ا
متـوافـقا مع الـضـوابط  أو هل لـديه الصالحـيـات الالزمة لـلـموافـقـة على

الطلب .
وتزدحــــــــم مـواقع الـتـواصــــل اإلجتـمـاعي بـالبـاحـث عـن كفـيل مـقابل
مـبـلغ (يـصــــــل أحـيـانـا إلى ربع مـبـلغ الـقـرض) بـغـيـة
تقـد طلـباتـهم لـصنـدوق اإلســــــكـان الذي ال يـقبل

الك الدائم . وظف على ا سوى كفالة ا
ـواطـــــن بــــــ سـنــــــدان صــــــنــدوق اإلسـكـان ا

ـــــوظف) الكفـــيل . ومطرقة (ا

نـفّـذته وحدات كـومانـدوس إسرائـيلـية
عـلـى الـسـفـيـنـة الـتـركـيـة مـافي مـرمـرة
الـتي كـانت حتـاول إيـصـال مـسـاعدات
إنـــســـانــــيـــة إلى قـــطـــاع غـــزة وخـــرق
احلـصار الـذي فرضـته الدولـة العـبرية
عـلى اجلـيب الـفلـسـطـيني.ويـعـود آخر
لــــــقــــــاء إلردوغـــــــان بــــــرئــــــيس وزراء

إسرائيلي إلى 2008.
وفي خــطـابـه أمـام اجلــمـعــيـة الــعـامـة
ـطـالـبة ـتـحـدة جـدّد إردوغان ا لأل ا
بـإقـامـة دولـة فـلـسـطـيـنـيـة عـاصـمـتـهـا
الـقـدس الشـرقـية.لـكنّ الرئـيس الـتركي
ــــقـــــابل عـن رغــــبـــــته في أعـــــرب في ا
"االســتـمــرار في تـطــويـر عالقــاتـنـا مع
ـسـتـقـبل والـسالم إسـرائــيل من أجل ا
واالسـتقرار ليس لـلمنطـقة فحسب بل
أيـضا إلسـرائيل وللـشعب الـفلسـطيني

ولنا نحن".
وقــــــــبـل أقلّ مـن عــــــــام مـن مــــــــوعـــــــد
قرّرة االنـتخـابات الـرئاسيـة التـركيـة ا
فـي مـنـتــصف حـزيـران/يــونـيـو 2023
يــكـــثّف إردوغــان مــســاعـــيه الــرامــيــة
لـتطبيع العالقات مع العديد من القوى
ــمـــلــكــة ـــا في ذلك ا اإلقـــلــيــمـــيــة - 
الـعربيـة السعـودية واإلمارات الـعربية
ـتحـدة - وذلك بحـثاً عـن استـثمارات ا
بـالده الـــيــــوم هي في أمـسّ احلـــاجـــة

إليها. W¦ł∫ الشرطة االسرائيلية تعثر على جثة شاب فلسطينط
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 اليـأنف الـبـاريـســيـون من شـراء األراضي في ضــواحي عـاصـمـة الـنـور
دينة الـتأريخـية العـريقة جـميلـة في وسطهـا ومونقة وبناء مـساكن لهم فـا
مخضرة في ضواحيها ومداخلهـا وما يحيط بها وهي مالذ للباحث عن
الـراحـة والـبـسـاطـة والـفخـامـة مـعـاً وهم يـسـعـدون بـذلك ويـعـيـشـون أمالً
مخـتـلـفـاً ويتـطـلـعون إلى مـسـتـقـبل أكثـر أشـراقـاً ٠ علـى ذلك سواهم من
رتبة الرابعة من ب عمورة  ويفخر الروس أن موسـكو حتتل ا سكان ا
توفرة للقاطن فيها مثلها عيشة والراحة ا عواصم الكوكب في حسن ا
ـيـة بــنـيت مـنـذ قـرون وبــعـضـهـا تـضـرب مـثل مـدن كـبــرى وحـواضـر عـا
بجذورها بعمق تـاريخ البشرية ومنـذ أن بدأ البشر يفـهمون فكرة العيش

دن واحلاضر . في ا
ن ال يـعـرفـون من احلب سوى حب بغـداد أقـدم عـاصمـة لـلـحب ضـحيـة 
ـكاسب التي تنفخ جيوبهم ناصب وا ال وا الذات وحب الرغبات وحب ا
وتمأل ذواتهم الشـحيحة بـينمـا يركنون اإلهـتمام ببـغداد على جنب ودون
أي إهتـمام يـذكـر فبـينـمـا يسـتغـرقون فـي منـاصبـهم تـستـغرق بـغداد في
سبـات حـضـاري وتنـقـطع عن مـاضيـهـا اجلـميل عـبـر قـرون متـطـاولة من
دن وحـاضـرة الدنـيـا يـقصـدهـا الـناس لـلـعيش الزمن كـانت فـيه سـيـدة ا
وطالب العلم من كل حدب  بينـما يقطع العلـماء مسافات طويـلة ليفتحوا
لهم مدارس ومساجد وتنفتح لهم اآلفـاق فيكونوا سادة وقادة ويخرجون

ن تستهويهم صناعة اجملد . من العلماء والفقهاء واألطباء 
سح      بغـداد ياسادة جـميـلة لـكنـها متـربة شـاحبـة الوجه تـنتـظر من 
عـنهـا تـعب الـسـنـ فـهي مكـتـظـة بـالـبـاحثـ عن أمل أو عن عـمل أو عن
مكـسب وحتى الـباحـثـ عن اخلراب لـكن من أوكلت لـهم مـهمـة التـعمـير
والـتـطـويـر والـتـشـذيب والـتـهـذيب مـهـمـلـون وآن األوان لـثـورة وإنـتـفـاضة
لتـتحـرر بـلديـات بغـداد من الـروت والـفـشل وآن األوان لقـرار من رئيس
دراء مـن الذين أفـلحـوا في تعـمير الوزراء لـتغـيير بـعض ا
مصاحلـهم دون القـيام بواجـباتهـم فليس مـعقوالً أن
تسـتمـر بغـداد عـلى حالـها  بـينـمـا هي تتـربع على
ثـــروات وبـــحـــر من الـــنـــفط ال يـــنـــضب ويـــجب أن

يستثمر كما ينبغي لها وكما هو جدير بها . 

الــوطـني الــكـردســتـانــيـ كــمـا اكـد
ـقراطي ـفاوض لـلـد عـضو الـوفـد ا
الــــذي قـــال إن بــــنــــكـــ ريــــكــــانـي 
(الـــطــــالــــبــــاني اكــــد ان احلــــزبـــ
ســـيـــتـــفـــقـــان عــــلى مـــرشح واحـــد
ــان وســنـــشــارك في جـــلــســـة الــبـــر

رشح واحد).
سـودة التي توصـلت اليها وبشأن ا
أطــراف ســيــاسـيــة حــول احلــكــومـة
ـقــبـلـة أشــار إلى أنـهـا (ال تــتـعـلق ا

ا بتشكيل احلكومة اجلديدة فقط إ
ــهــامـهــا ايـضــاً والــطـريــقــة الـتي
ـشاكـل التي سـتـتـمـكن بـها مـن حل ا
ـسودة بـ تـواجه الـعـراق) واصـفـا ا

(اجليدة جداً). 
ـان غريب الى ذلك  رجح مـقرر الـبـر
ان ما عسكـر عدم عقد جـلسات الـبر
لم يـحـسم الـوفد الـثالثي زيـارته الى
رئـــيس الـــتــيــار الـــصــدري مـــقــتــدى

الصدر. 

وقــال عــسـكــر في تــصــريح امس إن
ــان لن يــعــقــد اي جــلــســة له (الــبـــر
اعـتيـاديـة او تخـص انتـخـاب رئيس
اجلمـهوريـة وتكـليف رئـيس الوزراء
مــا لم يـحــسم الـوفــد الـثالثي لــقـائه
بـالـصـدر خالل االسـبـوع اجلـاري او
ـقــبل) وتـابع ان (هــيـئـة الــرئـاسـة ا
تسلـمت تواقـيع النواب لـعقد جـلسة
اعتيادية وليس عقد جلسة النتخاب

رئيس اجلمهورية). 

وحتــسـ اخلــدمـات وتــطـويــر قـطـاع
الــصـحــة في الـعــراق) واشـار الى انه
ـعـلق مع (بـحث تـمـويل قـطـار بـغـداد ا
ـتــعـلـق لـتــنـفــيـذه وزارة الــتـخــطــيط ا
ادارياً ومالياً ومقترح انشاء مترو من
مـديـنـة بسـمـايـة الى منـطـقـة العالوي
نـحـو  15مـحـطـة) وشـدد الـغـزي عـلى
األخـــذ بـــوجـــهـــات نـــظـــر الـــشـــركـــات
اإلســـتـــشــاريـــة مـــبـــيــنـــاً انه (نـــاقش
مــشـروعـات مـركــز الـبـيــانـات الـوطـني
بــالـتــعـاون مع شــركـة هــواوي بـشـأن
مـشروع احلوكمة اإللكترونية واهميته
ـؤسسـات ومكـافحة في حتـديث عمل ا
الــفـســاد). في سـيــاق مـتـصـل كـشـفت
األمــانـة الـعـامــة جملـلس الـوزراء قـرب

انـتهـاء اعمـال تأهـيل ساحـة احلسـن
فـي بـغــداد. وذكــر الــبــيــان ان (اعــمـال
تـأهيل سـاحة احلسـن في العـاصمة
تكاد تنتهي) وبحسب مدير عام دائرة
ـنـظمـات غيـر احلكـومـية في مـجلس ا
الـوزراء اشـرف الـدهـان فـإن (األعـمـال
ـشـاركـة انـطــلـقت قـبل مـدة قـصـيـرة 
األمـانة الـعامـة جمللس الـوزراء والبنك
ـركزي ووزارة الـثقـافة وامـانة بـغداد ا
ـصـارف الـعـراقـيـة) مـشـيرا ورابـطـة ا
الى (حــمــلــة تــأهــيـل الــســاحــة جـاءت
ضـــمن حــمالت تـــأهــيل ســتـــشــهــدهــا
مـناطق اخـرى بهدف اعـمار العـاصمة
حـــسب تـــوجـــيــهـــات رئـــيس مـــجــلس

الوزراء مصطفى الكاظمي).
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تـولى نحـات عراقي مهـمة تـرميم جِرار
نـصب كهـرمانة فـي بغداد. وقـال مدير
عــام دائــرة بـلــديــة الـكــرادة الــتـابــعـة
ألمـانة بغـداد سميـر رحيم شهيب في
تـــصـــريح تـــلـــقــتـه (الــزمـــان) امس ان
(الــنـصب تــعـرض فـي وقت سـابق الى
اضــــرار بــــســــبب ارتــــطــــام ســــيـــارة
بـــاجلِـــرار مـــا ادى الـى حتـــطـــيم ست
جِـــرار واهـــتـــزاز الـــنـــصـب) وبــ ان
(فــريــقــاً من الــنــحــاتــ قــيَّـم األضـرار
ـبـلغ  15مــلـيـون ديـنـار) واشـار الى
ان (األمـانة تـعاقـدت مع نحـات عراقي
إلعــادة اعـمـار الـنـصب ورفع األضـرار
عنه) مؤكداً ان (عملية اكتمال النصب

ستستغرق ثالثة اسابيع). 
واحـاطت االمـانة الـنصب امس بـجدار
مـعـدني الخـفـاء عمـلـيـات التـرمـيم بـعد
قاطع قـيام اشخاص بتـصوير بعض ا
ـكـتـمـلـة وعــرضـهـا عـلى مـواقع غــيـر ا
الــتــواصل االجــتــمــاعي مــا اثـار ردود
افــعـال سـلـبـيــة  في غـضـون ذلك اكـد
األمــ الـعــام جملـلـس الـوزراء حــمـيـد
نـعـيـم الـغـزّي انـشاء 15 مـسـتـشـفى و
ـنـاطق اربـع مـدن طـبـيـة في بـغـداد وا
الـغربـية والـوسطى . وقال بـيان تـلقته
(الــــزمــــان) امـس ان (الــــغــــزي نــــاقش
ـــدرجـــة عــلـى جــدول ـــوضـــوعـــات ا ا
اعــمـاله في قـطـاعـات الــصـحـة والـنـقل
الـي لإلتفاقية واإلتـصاالت والوضع ا
الــصــيـنــيــة الـعــراقــيـيــة) واضـاف ان
(اإلجــــتــــمـــاع نــــاقش ســــيــــر الـــعــــمل
احلــكــومي في مــجـال تــقــلـيـل الـزخم
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وبعدما عاد الدفء في األشهر األخيرة
إلى الـعالقات بينهـما أعلنت إسرائيل
وتــركــيــا في 17 آب/أغــســطـس إعـادة
الـعالقـات الـدبـلومـاسـيـة الثـنـائـية إلى
طــبــيـعــتــهـا الــكــامــلـة وإلى مــســتـوى
الــســفــيـريـن. وتـوتّــرت الــعالقــات بـ
الـــبـــلـــدين في 2010 بـــعـــد إنـــزال دامٍ
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اشــارت سـلـسـلــة من الـوفـيـات الى
ارتـفـاع مــؤشـر األخــطـاء الـطــبـيـة
بسبـب تدهور الـوضع الصحي في
رضى الـعـراق ما تـتـسـبب بـقـتل ا
بـ احلـ واآلخـر بيـنـهم الـنـساء
األعــلى نـســبـة. وســجـلت الــصـحـة
عــشــرات الــوفــيــات والــتــشــوهـات
مؤخراً األمر الذي اوعز الى جلوء
ــواطــنــ إلجـــراء الــفــحــوصــات ا
والعمليات اجلراحية خارج البالد.

WO³Þ ¡UDš«

واكـــد تــقــريــر تــلــفـــزيــوني لــقــنــاة
الشـرقيـة تابـعته (الـزمان) امس ان
(األخـطـاء الـطـبـيـة الـقـاتـلـة تـتـزايد
يــومــاً بــعــد يــوم) واوضح ان (كل
اســـبــــوع يـــشـــهــــد وفـــاة بــــســـبب
تـشــخـيص طــبي خـاطئ) وبـ ان
(ضــعف الــدور الـرقــابي عــلى عـمل
الــفــرق الـــصــحــيـــة من قــبل وزارة
الــصــحـة اســهم بــتـكــرار احلـوادث
دون رادع لـــهـــا) مــــشـــيـــراً الى ان
الكـــات الـــصـــحــيـــة دافـــعت عن (ا
نــفــســهــا بــإعــتــبــارهــا ال تـتــحــمل
وحـدهـا تـلك األخـطـاء جـراء وجـود
اســـتــخـــدام اجــهــزة طـــبــيـــة غــيــر
حــديــثــة).واكــد اطــبــاء ان (اعــداداً

كبيرة مـنهم يتعـرضون لإلعتداءات
ـــــرضى بـــــحــــسب من قـــــبل ذوي ا
الـــقـــواعـــد الـــعـــشـــائــريـــة) ولـــفت
ستـشفيات في مواطنـون الى ان (ا
بـغـداد واحملـافـظـات تـعـاني نـقـصـاً
حـاداً في مـجـاالت الـرعـايـة الـطـبـية
وتوفـير األدوية واألجـهزة احلـديثة
واخلــــدمـــات من جــــهـــة واهــــمـــال
كبيرمن جهة اخرى والسبب يعود

لـســيـطـرة مــتـنــفـذين في احلــكـومـة
يـســتــفـيــدون من الــتـجــارة بـأرواح
ليارت من سفر الناس ويكسبون ا
ــــــرضـى الى اخلــــــارج لــــــغـــــرض ا
الــعالج).في حــ ذكـر بــعــضـهم ان
(الـطب حتــول من عـمــلـيــة صـحــيـة
انـسـانيـة الى عـمـليـة جتـارية وسط
اهمـال األطباء في اإلهـتمام بـصحة
ـريـض وتـولي مـســؤولـيـة عالجه ا

وارتــفـــاع اســـعــار األدويـــة) ورغم
اهــمــال مــجــالي الــصــحــة وخــدمـة
ـــســتـــشــفـــيــات الـــنـــظــافـــة داخل ا
احلــكــومــيـــة تــتــكــرر األخــطــاء في
تــشـخــيـص األمــراض وتـســفــر عن
حــــدوث وفــــيـــات كــــثـــيــــرة اخـــذت
بالـتزايد بـ النـــــسـاء خاصة في
ــا يــخص مــجـــال الــتـــجـــــــمــيـل 

الشفط والقص. 
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حـددت هــيــئــة االسـتــثــمــار الـوطــنــيـة
مـوعـداً خلـتـام الــتـفـاوضـات مع شـركـة
هانوا الكورية لبناء وحدات جديدة في

بسماية.
وقـالت رئيس الـهيـئة سـهى النـجار في
تــــصــــريح تــــابــــعــــته (الــــزمــــان) امس
ان(الـهـيـئـة تتـفـاوض مـع شـركـة هـانوا
الـكـورية لـبـنـاء وحدات سـكـنيـة جـديدة
في بسـماية مـتوقعـة انتهـاء التفاوض
خـالل اربـــعــــة اســـابـــيـع واضـــافت ان
ـشـكالت ــشـروع واجه الــعـديـد مـن ا (ا
مـنــهــا امــوال الــتــســويــة واخملــالــفـات
) الفـتـة الى ان وتــوقف الـعـمل لــعـامـ
شـروع اخذت ـشكالت فـي ا (مـعاجلـة ا
وقـتاً طـويالً) وبـينت ان (الـعـمل ببـناء
وحـدات جــديـدة سـيــكـون بـعــد انـتـهـاء
الـتــفـاوضــات مع الـشــركـة) واكـدت ان
(الــهـيــئـة تــسـعى الى انــشـاء مــشـاريع
اثـلة لبـسمايـة في اطراف العـاصمة
لــكـــنــهــا تــواجـه مــشــكــلـــة في تــوفــيــر

األراضي).
مـــشــيــرة الـى ان (الــبالد بـــحــاجــة الى
مـشـاريع صـنـاعـيـة وزراعـيـة وخـدمـية
خــاصـة في احملــافــظــات) وتــابـعت ان
ـشاريع الـزراعية (هـنالك تـركيـزاً على ا
في مـنـاطق الـفـرات األوسط) مـوضـحة
ـشـاريع ســيـاحـيـة ان (هـنــالك خـطـطــاً 
وترفـيهـية في عمـوم احملافـظات بيـنها
بناء فنادق ومدن سياحية). في غضون
ذلك اكد محافظة األنبار حتقيق نسب
وكـلـة اليـها. اجنـاز كـاملـة لـلمـشـاريع ا
وقال قائممقام قضاء الرمادي ابراهيم
العـوسج في تصـريح تـابعتـه (الزمان)
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ـشـاكل الـتـي تـواجـهـنـا امـس ان (اهم ا
ــركـزيـة الــتي تـأتي من ـشـاريع ا هـي ا
الـوزارات) مـشـدداً عـلى اهـمـيـة وجـود
رقـابة حـقيقـية عـلى مشـاريع الوزارات
واضـــاف ان (احلــكـــومــات احملـــلــيــة ال
تـمـتـلك الـسـلـطـة او القـرار اوصـالحـية
راقبـة على مشـاريع الوزارات) ولفت ا
الى ان (احملـافــظــة اتـفــقت عـلى انــهـاء
بـعض الـتــعـارضـات الـتي تــقف عـائـقـا
ــوجب عــقــد امـــام تــأهــيل شــارع 17 
ـشـروع ـنــفـذة  اجـتــمـاع مع الـشــركـة ا
اجملـاري لــكن الـنــتـائـج غـيــر واضـحـة
حلـــــد االن) ودعـــــا الـــــعـــــوسج وزارة
البلديات والوزارات األخرى الى انهاء
ـشـاريع الــعـمالقـة الـتي فـكـرة احـالــة ا
تُـــخــصـص من قِـــبـــلــهـم وحتــويـــلـــهــا
لــلــحــكــومــات احملـلــيــة لــوجــود جلـان
رقابية يسمح لها بالتدخل او اإلشراف

شاريع).  على تنفيذ ا
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وافـتـتح مـحـافـظ كـركـوك راكـان سـعـيـد
اجلـبـوري مـحطـة شـوراو الـكهـربـائـية
الــثــانــويـة لــتــغـذيــة عــدد من األحــيـاء
الــشــمـــالــيـــة في احملــافـــظــة. وقــال في
تـــصــريـح تــابـــعــته (الـــزمــان) امس ان
(احملطـة سـتـسـهم في تـأمـ الـتـجـهـيز
نـظومـة الى جانب انـشاء واسـتقـرار ا
مــحــوالت في الــتــون كــوبــري وشـوان
عـاجلة اإلخـتنـاقات واألحمـال الكـبيرة
نطـقة) واشار والزخم الـصناعـي في ا
الى ان (انشاء احملطة جاء ضمن خطط
احملافظة ودعمها لقطاع الكهرباء لرفد
مــنـاطق شـوراو وبـارود خـانـة وچـيـمن
ورحـيمـاوه وگـورگه چال وسـيـكانـيان

بالطاقة) مبيناً ان (اعمال نصب ابراج
ضـــغط عـــالـي من دروازه الى شـــوراو
ومـحـولتـ قـدرة بلـغت تـكـلفـتـها اكـثر
من اربـعة مـلـيارات ديـنار) واوضح ان
(ادارة كــركـوك خــصـصت مـبــالغ ضـمن
قـــانـــون األمن الـــغـــذائي لـــدعـم قـــطــاع
الــكـهـربــاء بـإنــشـاء مـحــطـات ثــانـويـة

ومعاجلة لإلختـناقات وتأم محوالت
ـا يـؤمن عـدالـة الـتـجـهـيـز واسـتـقرار
ـنـظـومـة). في سـيـاق مـتـصل اجنزت ا
مالكـات انتاج كـهربـاء اجلنـوب عمـلية
استـبدال مـحولة الـوحدة اخلـامسة في
مـحـطـة كـهـربـاء خـور الـزبـيـر الـغـازيـة.
وذكــر بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
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بـــــــشــــــراء مــــــعــــــامـل األســــــفــــــلت
والــــكـــــونـــــكـــــريت لـــــتــــغـــــطـــــيــــة
احـتـيـاجـاتـهـا) مـجـددا (الـتـوصـية
بــضــرورة اإلسـراع فـي حـسـم مـلف
محطات الـوزن احملورية للـسيطرة
ا ينعكس على احلموالت الزائدة 
إيــجــابــيــاً عــلى عــدم إثــقــال كــاهل
مـيزانـية الـدولة بـتـكالـيف إضافـية
وتــفـــعــيل دور الــشـــرطــة حلــمــايــة
الـطــرق واجلـسـور الـعـامـة وحـسم
موضوع ساحات التبادل التجاري;
روري فضالً للتخفيف من الزخم ا
عن نصـب نقـاط تفـتيش في الـطرق
ـــتــابــعــة احلــمــوالت اخلــارجــيــة 
الزائدة وحتديـد السرعة لـلسيطرة
عــلـى الــســرعــة الــزائـــدة وتــقـــلــيل
ـــــروريــــــة وحــــسـم الــــــحــــوادث ا
موضوع الطريق احللقي الرابع في
رور الـشاحـنات بغـداد واخلـاص 
لتـحويل سـيرهـا خارج الـعاصـمة)
واقتـرح التقـرير الـذي تلقت نـسخة
(قــيــام وزارة مـــنه (الــزمـــان) امس 
الـتـخــطـيط بـالـتـنـسـيق مع دائـرتي
ـــشــــاريع الــــطــــرق واجلــــســــور وا
الســـتــحـــصــال مـــوافــقـــة اجلــهــات
اخملــــتــــصــــة عـــنــــد وضع اخلــــطط
ــشــاريع في احملــافــظـات وإدراج ا
إضــافـة إلـى وضع اخلـطـط الالزمـة

الستحداثها وإنشائها).
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مــؤكــدا ان (مــكــتب رئــيـس الـوزراء
وجه الــــوزارات والـــهــــيـــئـــات ذات
الـعالقة بـاتـخاذ اإلجـراءات الالزمة
ـقـدمة لـلـنهـوض بـواقع اخلـدمات ا
في مـجـال إكـسـاء وإنـشـاء وتـنـفـيـذ

الطرق واجلسور.
الية بتخصيص كما اوعز لوزارة ا
ــتــحـصــلــة من تــنـفــيـذ اإليـرادات ا
ـركـبات قـانـون فـرض رسـوم عـلى ا
ألغراض الصيانة إلى اجلهات ذات
ـئة من العالقـة وتخـصيص  25با
إيرادات مـبـالغ الرسـوم والغـرامات

رورية للمـديريات في احملافظات ا
ــبـــالغ إضـــافـــةً إلى تـــخـــصــيـص ا
الالزمـة لـقـيـام أمـانـة بـغـداد بـشراء
مـــعــامل األســـفــلت والـــكــونـــكــريت
لـتـغطـيـة احتـيـاجـاتهـا إضـافة إلى
تــوجـــيه األمــانـــة الــعـــامــة جملــلس
الـــوزراء وزارات ودوائــــر الــــدولـــة
بـعدم إنـشاء اخلـدمات الـتابـعة لـها
ضـمن مـحـرمـات الـطـرق واجلـسـور
ـــرور الـــســـريع إال بـــعــد وطـــريق ا
ـوافـقـات األصـولـيـة اسـتـحـصـال ا
وتـوجـيه الـوحدات اإلداريـة لـلـقـيام
ــهــامــهــا في إزالــة الــتــجــاوزات
ووزارة الــداخـــلــيــة بــتـــفــعــيل دور
ـمـتـلـكـات شـرطـة الـطـرق حلـمـايـة ا
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عــزت مـــحــافــظــة بـــغــداد أســبــاب
تــضـــرر طـــريق الـــتــاجـي الى عــدم
إجــراء الـــصــيــانــة الـــدوريــة الــتي
تـــتــــوقـف عـــلـى ضــــبط حــــمــــولـــة
الــشــاحــنــات. وقـالـت مــديــر دائـرة
الـطرق واجلـسور بـاحملـافظـة هدى
عــبــد االمــيـر فـي تـصــريح امس إن
(احملـافـظـة أحــيـلت عـلـيــهـا اعـمـال
تــأهـيل 4 مــداخـل لــلـعــاصــمــة هي
مدخل بغداد نينوى ومدخل بغداد
 بــابـل ومــدخل بـــغــداد بــعـــقــوبــة
الــقـد ومــدخل بــغـداد ابــو غـريب
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واضافت ان (طـريق بغـداد  نيـنوى
يـتـعـرض الى احـمـال كـبـيـرة تؤدي
ــــــلك الى تــــــضـــــرره فـي وقت ال 
االمــوال الــكــافـــيــة الجــراء اعــمــال
الــصــيــانــة عــلــيه) واشــار الى ان
ــركـــبـــات عــلى (هـــنــاك كـــمـــاً من ا
الــطــريق والبـــد من اجــراء اعــمــال
الـصـيــانـة عـلــيه) مـطــالـبـة  وزارة
االعمار واالسكان بـ(وضع محطات
وزن عـــلـى الـــطــــرق كــــون ذلك من

اختصـاص دائرة الطـرق واجلسور
الــتــابــعــة لــلــوزارة) واســتــطـردت
بالقول ان (مدة عـقد تأهيل الطريق
وخالل عـام واحـد الـشـمـالي عـامـ
ســتـظـهـر نـتــائج الـعـمل عـلى ارض
الـــواقـع) واشــارت الـى ان (هـــنــاك
داخل مـعـاجلـات كثـيـرة لـلـطـرق وا
لكن السـيطـرة على اجراء الرئـيسـة
الصيانة للطـرق متوقفة على ضبط
دعت هــيــئـة احلــمــوالت). بــدورهـا 
إلى قــيـام وزارة الــنــزاهـة الــعــامـة 
ــالــيــة بــإطالق الــتــخــصــيــصـات ا
ــالـيــة لـوزارة اإلعــمـار واإلســكـان ا
والبلديات واألشغال العامة وأمانة
بـغداد اخملـصصـة ألغـراض صيـانة
الــطــرق واجلــســور. وأكــدت دائــرة
ـتابعة الوقايـة بالهـيئة في تـقرير ا
لــنــتــائج الــزيــارات الــتي قــام بــهـا
فـــريـــقــــهـــا إلى الـــوزارة واالمـــانـــة
لـلـتـعـرف عـلى واقع حـال اخلـدمات
ــقـدمـة في مـجــال إكـسـاء وإنـشـاء ا
وتـنـفـيـذ الـطـرق واجلـسـور وإعـادة
تـأهـيـلـهـا (عـدم االسـتـجـابـة ألغـلب
مـقــتـرحــات الـهـيــئـة وتــوصـيــاتـهـا
الــواردة في تــقـريــرهـا الــصـادر في
ــاضي شـــهــر تـــمـــوز من الـــعـــام ا
ـعـوقـات الـتي ـشـاكل وا ـعــاجلـة ا
تــقف أمـام الــنـهـوض بــواقع قـطـاع
ـقـدمة الـنـقل وحتـس اخلـدمـات ا
لـلجـمـهور) مـشيـرا الى (اسـتجـابة
مــــكـــتب رئــــيس مـــجــــلس الـــوزراء
ــتـعــلـقـــة بـتــطـويـر ــقـتــرحـاتــهـا ا
اجلسور والـطرق العـامة) واضاف
ان (توجـيهه بـتخـصيص اإليرادات
ـتـحصـلـة من فـرض الـرسـوم على ا
ركبات ألغراض صيانتها إضافة ا
ــئــة من إيــرادات مــبـالغ إلى 25 بــا
ـــروريـــة الــــرســـوم والـــغــــرامـــات ا
رور وجب قـانون ا سـتحـصلـة  ا
ـديـرية الـطـرق واجلـسور الـتـابـعة
ــعـنـيـة وتـخـصـيص لـلـمـحـافـظـة ا
ـبـالغ الالزمـة لـقـيـام أمـانـة بـغداد ا

العامة وعدم اإلضرار بها وحتريك
الـــــشــــكـــــاوى اجلــــزائـــــيــــة بـــــحق
ـــــتــــجـــــاوزين ووزارة اإلعـــــمــــار ا
واإلسكان بتعديل تـعليمات تشغيل
مـحــطـات الـوزن اخلـاصـة بـاألثـقـال
احملــوريــة) ورصـد الــتــقـريــر (عـدم
اسـتــجــابــة اجلــهــات ذات الـعـالقـة
ـقـتــرحـات الـهــيـئـة ومــنـهـا وضع
خطة شـاملة جململ مـشاريع الطرق
واجلـــســور الســـتــيـــعــاب الـــزيــادة
احلــــاصـــلــــة في أعـــداد الــــســـكـــان
ــــركــــبــــات وحــــسـم مــــوضـــوع وا
ــــالي الــــذي يـــتم االســــتــــقـــطــــاع ا
ـواطنـ عن طريق استـيـفاؤه من ا
ـصــلــحـة ــرور الـعــامــة  مــديـريــة ا

ـــئـــة الـــوزارة وبــــنـــســــبـــة 55 بــــا
لــلـــصــيــانــة إضــافـــة إلى مــقــتــرح
ـبـالغ الالزمــة لـشـراء تــخـصـيـص ا
مــعــامـل األســفــلت والـــكــونــكــريت
ول من وإنشاء صندوق للصيانة 
وجب الرسوم التي تتم جـبايتها 
الـقـوانــ فـضالً عن مالحـظـة عـدم
ــعــنــيــة بــإنــشـاء قــيــام اجلــهــات ا
وصــــيــــانــــة الــــطــــرق واجلــــســـور
بـالتـنـسيق مـع اجلهـات احلـكومـية
ـبــاشـرة بـأعــمـالـهـا األخــرى قـبل ا
وعـدم حسم  مـلف مـحـطات األوزان
احملــــوريــــة وســــاحـــات الــــتــــبـــادل
التـجاري وإنـشاء طـرق حولـية في

رور الشاحنات).  بغداد 
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يــؤكــد الــطــبـيـب اجلـراح ســيف في
تــصــريح لـ (الــزمــان) ان (األســبـاب
وراء هـــذه األخــطـــاء الـــطـــبــيـــة في
العـراق امـا ضعف الـتشـخيص من
قـبـل الــطـبــيـب او ضـعـف األجــهـزة
ـة او ضـعف خـبرته الـطـبـية الـقـد
الـطـبيـة او اجلـراحـية) مـضـيـفاُ ان
(بـعض األطــبـاء لألسف يـحـصـلـون
على شهادة تـثبت اختصـاهم لكنها
التـثـبـت خـبـرتـهم وامـكـانـيـاتـهم في
ــعــاجلــة الــتــشــخــيـص الــدقــيق وا

احلقيقية).
nF{ W UŠ

ـرضى يشـكون وب ان (كـثـير من ا
من حـالــة ضــعف مـعــرفــة الـطــبـيب
ــعــلــومــات مــرضــهم وامــكــانــيـة
معاجلتهم مايضطرهم الى اللجوء
الى اكـثر من طـبيب لـلـحصـول على
) مـشيراً عالج الشـفاء من الم مـع
الى ان (الـطـبيب مـهـنـته حتـديد الم
ــــــــــريـض ووضـع عـالج شــــــــــافي ا
لـلــمـرض وهــذه امـانــة يـتــحـمــلـهـا
الضمير احلي الـواعي للحفاظ على

حياة الناس). 
وحصلت (الزمـان) على تصريح من
الـطــبــيـبــة هــالـة الــعــزاوي في هـذا
ـوضوع الـشـأن موضـحـة ان (هـذا ا

تـكـتـنـفه اخلـطـورة) ولفـتت الى ان
(حــاالت الــوفــيـــات حتــدث بــســبب
سـوء الــتـشـخـيص الـطـبي خـاصـة
في مــــجـــال الــــتـــجـــمــــيل أو عالج
يـحـتـوي عـلى مـواد قـاتـلـة إلفـتـقار
الــطــبــيـب لــلــمــعــلــومــات الــطــبــيـة
احلــديــثـة والــدقــيــقـة) مــبــيــنـة ان
(كـثـيـراً من األطـباء يـزاولـون مـهـنة
ـالـيـة الـتي الــطب بـفـضل الـثــروة ا
تـتــوفـر لــديـهم واحملــسـوبــيـات من
دون خــبــرة) مــؤكـدة ان (الــطــبـيب
رض الـنـاجح هـو الـذي يـشـخص ا
ــرضى) والـــعالج بـــدقــة ويـــرعى ا
واشـارت الـعـزاوي الى ان (الـوزارة
يــجـب ان تــعـــاقب هـــؤالء األطـــبــاء
الذين يـتسبـبون بوقـاة األشخاص
وتـــتـــحــــمل مـــســـؤلــــيـــة جتـــهـــيـــز
ـســتـشـفــيـات بـاألجــهـزة الـطــبـيـة ا
احلديثة وكـذلك هي معنيـة بتوفير
خـــدمـــات الـــتـــنـــظـــيف والـــرعـــايــة
ـستـشفـيات). ولم للـمرضى داخل ا
حتـــصل (الــزمـــان) عــلى رأي اعالم
وزارة الـــــصـــــحـــــة بـــــرغم كـــــثـــــرة
اإلتـصـاالت كـمـا اعـتـذر مـسـؤولون
في نـقـابة األطـبـاء وقسـم التـفـتيش
فـي الـوزارة عن الــتــعـلــيق بـحــجـة

(عدم اإلختصاص).

(مالكـات الشركـة العـامة إلنـتاج الـطاقة
الــكـهــربـائـيــة في اجلــنـوب اسـتــبـدلت
مــحــولـة 400 كي في و160 ام في اي
ــحـولـة جـديـدة لـلـوحــدة اخلـامـسـة 
طـاقــتــهـا تــقـدر نــحـو 100 مـيــكـاواط 
نـطقة شـرف على كـهربـاء ا ـتابعـة ا

عبد احلمزة هادي عبود). 
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ـيـة الــثـانـيـة اوزارهــا وعـلى انـقــاض مـا سـمي بـعـد ان وضــعت احلـرب الـعــا
يـة األولى  والتي فـشلت بـعصـبة األ الـتي اسست بـعد انـتهـاء احلرب العـا
ثلوا خمس دولة ية الثانـية  اجتمع  في مـنع احلروب وبالذات احلرب العا
ـنـتصـرة في سـان فـرانـسـيـسـكو األمـريـكـيـة لـوضع مـيـثـاق حفظ من الـدول ا
ــتــحـدة في ٢٤ الـسالم الــذي أُسِــَست وبُــنـيت عــلى أســاسه مــنـظــمـة األ ا

تشرين االول عام 1945.
ي ونزع ـعلـنـة هي منع احلـرب وحفظ الـسالم العـا  وكـان من اهم أهدافـها ا
ـناسب لـلحـاالت االنسـانيـة والدفاع الـسالح وفض النـزاعات وتـوفيـر الدعم ا

الية والعينية . ساعدات ا عن حقوق اإلنسان ودعم الشعوب الفقيرة با
 إلى هـنا تبدو األمور طبيعـية جدا واألهداف نبيلة كونـها اهداف تسعى إليها
ــنـظـمـة  وانـتـسب كل أ األرض . ولـكن عـنــدمـا نـعـرف ان من أسس هـذه ا
ية الـثانيـة وخصوصا نتـصر في احلرب الـعا الـيها في بدايـتها هم الـطرف ا
انـهم جعلوا خمسا من دولهم الكبـرى ( واحد من امريكا الشمالية وثالثة من
اوربا وواحد من اسيا وال يوجد احد من افريقيا وال امريكا اجلنوبية رغم ان
اسـيا وافريقيا وامريكا احلنوبيـة هم اكبر قارات العالم وتمثل ثقله اجلغرافي
ـثل الـواجـهـة والـسـكـاني) اعـضــاءً دائـمـ في مـجـلس األمن الــدولي الـذي 
نظمة ومنـحوا أنفسهم حق االعتراض على القرارات التي ال الـرئيسية لهذه ا
ي وفي احلــقـيـقـة انـهم يــقـصـدون الـتي ال تـخـدم يـرونـهـا تـخـدم الــسـلم الـعـا
مـصاحلـهم عـلـما ان حق  االعـتـراض هـذا قد حتـول الى حق الـنـقض الفـيـتو
الـذي يحق أليٍ من مالكيه إسقاط اي قرار ال يتوافق مع مصاحلهم وخططهم
ـتحـدة اخملفـية وهي خـدمة  فـبعـد معـرفة كل ذلك نـعلم حـقيـقة انـشاء األ ا
اهـداف ومصـالح تـلك الـدول وخصـوصـا الـدول دائمـة الـعضـويـة الـتي تدعي
قراطيـة والدفاع عنـها وضرورة نـشرها في جمـيع دول العالم بـينما هي الـد
تـمـارس أبـشع انـواع الـدكـتـاتـوريـة والـتــسـلط عـلى الـعـالم كـله من خالل حق
الـنقض الفيتو وتمـنع اي دولة ان تطالب بحق مشروع او حـتى حرية لشعبها
الن احلـقوق واحلركات في نظر هؤالء الكبار هي انـتقائية حتق ألُناس معين
س الـيد عـنـدمـا تتـعـلق الـقرارات و ال يـستـحـقـها آخـرون  وهـذا مـا نلـمـسه 
بـقـضـايــا الـعـرب والـعـالم اإلسالمـي وبـعض دول الـعـالم الــثـالث حـيث يـكـون
الـفيـتـو  هو احلـاضـر الدائم ألي قـرار يـخدم قـضـايا هـذه الدول وكـذلك يُـثار
مـوضوع الـدكتاتـورية واالضـطهـاد ضد كل نـظام ال يـنقـاد لهم حـتى ولو كان
والية حتى أفـضل خادم لشعبه وبلده بـينما يتم غض النظر عـن كل االنظمة ا
ولـو مارست أبشع انواع الظلم والـديكتاتورية ضـد شعوبها . اما فـيما يتعلق
بـقضـايا الـعـرب فلم جنـد اي اجـراء فعـلي خدم الـعـرب وانصـفهم طـيـلة عـمر
نظمة الى  اليوم فمـنذ احتالل فلسط من قبل الـكيان الصهيوني عام هـذه ا
تـحدة بـثالث سنـوات تقـريبـا الى االن و مجلس 1948اي بـعد انـشاء اال ا
األمن الـدولي يُـصدر الـقـرارات تلـو الـقرارات فـيـقبل بـهـا العـرب رغم جـورها
وظـلمـها الـكبـير  وال يـفكـر الطـرف اآلخر حـتى بقـراءتهـا وعلى مـدى العـقدين
تحدة االخـيرين وما حدث خاللهما  من فـ في ارض العرب جند أن األ ا
تـعيـ مـبـعوثـ خـاصـ لـكل قـضيـة عـربـية كـمـا في الـعـراق واليـمن ولـيـبـيا
والـسودان وسـوريا وغـيرهـا لـيكـون في العـلن وسـيطـا ب اطـراف كل قضـية
وفي اخلفاء يبذل قصارى جهده إلطالة أمد القضية التي يتوالها  والدليل أن
كل اطـراف القضـايا واألحـداث العربـية اكـتشفـت هذا األمر وصـارت تصرح
تحدة في الوطن العربي (كما مثلي األ ا عـلنا بخباثة هذا الدور التخريبي 
ثل حـدث من استنكار لهذا الدور التدميري فـي اليمن  وليبيا التي استقال 
ـطلـوب منه نـظمـة فـيهـا السـيـد غسـان سالمة بـعـد ان عرف ان دوره ا هـذه ا
سـاهـمـة في حلـهـا وكـذلك في الـعراق هـناك هـو إطـالـة أمـد القـضـيـة وليـس ا
وسـوريا ولبنان واخيرا السودان التي صرح احد وزرائها في الفترة األخيرة
ي وكلنا يتـذكر كيف ينتـفض مجلس األمن عندما بـعوث اال  بـعدم حيادية ا
يقترب احد اطراف اية قضية عربية من حسمها (بغض النظر عن موقفنا من
هـذا الطـرف او ذاك ) إليقاف ذلـك االقتراب فـيجـبره عـلى توقـيع اتفـاقيات لن
عـاناة وانهـار الدماء ونـزيف االموال وايقاف تـرى النور مطـلقا لـكي تستـمر ا
ايـة خطـوات تنـمويـة  حتتـاحهـا تلك االقـطار ويـستـمر كـذلك تسـويق االسلـحة
لـكل اطراف القضية كما حدث في معركـة طرابلس في ليبيا ومعركة احلديدة
نـظمة فـي كل بقـعة عـربية ثـلوا األمـ العـام لهـذه ا في الـيمن ومـا يقـوم به 

تشهد اقتتاال وفتنا ودمارا.
ـثلي لـذا فإذا أراد الـعـرب أن يـفضـوا كل مـشـاكـلهم فـعـلـيهـم اإلبتـعـاد عن 
ـتـوقــعـة مــنـهـا ـتـحــدة اوال حـتى ولــو اضـطــروا لـتــحـمل اإلجــراءات ا األ ا
ا احلرب النـهم في كل االحوال سيبقون يعانون من قاطعة واحلصار ور كـا

تحدة ودولها الكبرى اسـتمرار محنهم التي تغذيها األ ا
والـشروع في حل مشاكلهم داخليا دون السماح  ألية
جـهـة مهـمـا كانت بـالـتـدخل في حلـهـا ومن ثم الـعمل
عـلى الــغـاء حق الــنـقض الـفــيـتـو فـي  مـجـلس االمن
الـدولي كي تــتـنـفس دول الـعـالـم الـعـربي خـصـوصـا
والـعـالم اجــمع الـصـعـداء وتـتـخــلص من دكـتـاتـوريـة

الفيتو واصحابه.
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ـثقفـ اليوم ال يـكلّف نفـسه عنـاء كتابـة ما يراه من غـرائب الوقائع مـعظم ا

واألحداث فضالً عما يقرؤه من غرائب األخبار في الكتب .
انّ هذا الكسل والتواني يحول بيننا وب االطالع على كثير من الغرائب .
ـؤلـفـون وذوو الـبـصيـرة في وهـذا عـلى نـقـيض مـا كـان يـصـنـعه الـكـتّـاب وا

اضية . القرون ا
رحلة  وما دونوه أصبح تاريخا نرجع اليه للتعرف على خصائص تلك ا

-2-
ان الـتـشـابـه في األسـمـاء واأللـقـاب قـضـيـة مـعـروفـة  وهي تـسـبب أحـيـانـا
تشـابه في االسم والـلقب مطارداً من ـشاكل إنْ كان أحـد ا الـعديد من ا

قبل السلطة مثال.
ــاضي فـي دائــرة الــســفـر وهــذا مــا وقع مــعي فـي ســبــعــيــنـيــات الــقــرن ا
واجلـنسية لتشابه اسمي والـلقب مع ابن عم لي كان قد حُكم عليه باالعدام
رحوم الشـتراكه في (مـؤامرة ) ضـد السلـطة آنـذاك شارك فيـها الـشهيـد ا

رحوم عبد الغني الراوي وآخرون . العالمة السيد مهدي احلكيم وا
-3-

عـافى بن زكريـا النـهرواني وقـرأها بِـخَطَّهِ والـيك قضـية دونـها أبـو الفـرج ا
احلميدي صاحب اجلمع ب الصحيح حيث قال :

عافى بن زكريا النهرواني قال : " قرأت بخط أبي الفرج ا
حججتُ سنة 

نى أيام التشريق  فسمعتُ مناديا ينادي  وكنت 
يا أبا الفرج :

ن يكنـى بأبي الفرج فـقلت : لعـله يريدني  ثم قـلتُ في النـاس خَلْق كثيـر 
ولعله ينادي غيري فلم أجبْهُ 

فلما راى انه ال يجيبُه احد نادى :
ُعافى   يا ابا الفرج ا

فهمَمَتُ أن أجيبَه ثم قلتُ :
عافى ويكنّى أبا الفرج  قد يتفق أنْ يكون آخر اسمه ا

فلم أُجِبْهُ  
فرجع فنادى :

عافى بن زكريا النهرواني فقلتُ : يا ابا الفرج ا
لم يــبق شك في مـنـاداته ايّـاي وقـد ذَكَـرَ اسـمي وكـنـيـتي واسم ابي وبـلـدي

الذي أنسب اليه فقلتُ :
ها أنا ذا فمن تريد ?

قال :
لعلك من نهروان الشرق ?

فقلتُ :
نعم 

فقال :
نـحن نريـد نهـروان الغرب فـعجـبتُ من اتفاق االسم
والــكـنــيـة واسم االب ومــا انـتــسب الـيه وعــلـمتُ ان
ـغـرب موضـعـا يـسمى الـنـهـروان غيـر الـنـهروان بـا

الذي بالعراق.

»UDš¡∫ تزايد االخطاء الطبية في العراق
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ؤهل وذوي اخلبرة لتقد عطاءاتهم لـ (جتهيز خزان ماء ملفتر ذو سقف ثابت مع ملحقاته في شاريع النفطية) دعوة مقدمي العطاءات ا يسر (شركة ا
ناشئ التالية: واد من ا شروع (مصفى البصرة) على ان تكون ا مصفى البصرة) وتسليمها وتفريغها في موقع ا

UK, USA, Canada, Austria, Belgium, Ukraine, Denmark, Finland,) اخلـاصة بصفائح اخلزان Raw Materials يكانيكية + الـ ـواد ا 1- ا
.( France, Germany, Italy,  Netherlands, Norway, Portugal, Czech, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea and Japan

USA, UK, Japan, Germany, Netherlands, Italy, France, Sweden, Spain, Austria,  Norway,)  :2- مــواد الــســـــيــطــرة واالتــصــــــــاالت
.( Finland, and Denmark

( USA, UK, Japan, Germany, Netherlands, Italy, France, Spain, Finland and Canada ) :واد الكهربائية 3- ا
ولة ذاتيا وكلفتها التخمينية هي (450.000.000) ديـنار (اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي) وتكون مدة التجهيز (150) مائة ناقصة  عـلما ان ا

ي مع مالحظة ما يأتي: وخمسون يوم تقو
ـشـاريع النـفـطيـة/ قـســـــــم التــــــــوريدات ـؤهلـ والـراغبـــــــــ في احلـصول عـلى مـعلـومات اضـافـية االتـصـال بشـركة ا 1- عـلى مـقـــــــدمي الـعطـاء ا
والـتعـاقدات: scop@scop.oil.gov.iq  // Pur.cus@scop.oil.gov.iq (من االحـد الى اخلمـيس وخالل الدوام الـرسمي من الـساعة (00: 9 ص) لـغاية

قدمي العطاءات. (00: 12م) وكما موضحة بالتعليمات 
ـطلوبـة في الوثائق نـاقصـة تقد عـطاءاتهم وفـقا للـشروط ا ؤهلـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص باالشتـراك في هذه ا 2- عـلى اجملهزيـن الراغبـ وا

∫WOðô« dO¹UF*« Vłu0 القياسية واالعالن
تصلة بها. واصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات ا أ- ا

وقع). دة سنت التدريب في ا واد االحتياطية  واد االحتياطية للتشغيل االولي ا ب - خدمات ما بعد البيع (الضمان ا
قدار (30%) من وعـد النـهائي لتـقد الـعطـاء و اثل ( واحد) مـنجـز وخالل مدة ال تـتجاوز (10 سـنوات) قـبل ا ج-  يـلتـزم مقـدم العطـاء بتـقد عـمل 

الكلفة التخمينية للمناقصة.
ية. د- مدة تنفيذ العقد بااليام التقو

هـ -  يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ (90.000.000 دينار) (تسعون مليون دينار عراقي) من مصرف معتمد .
شروع (مـصفى البـصرة) ويتـحمل مقـدم العطاء واد مع الـتفريغ DDP حـسب االنكوترم 2010 واصـل ومفرغ unloaded في مـوقع ا و- يـكون جتهـيز ا

تعلقة بذلك. كافة الضرائب والرسوم ا
ناقصة. طلوبة في ا ناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ ا ز- مطابقة ا

ؤسسات العراقية خالل (30) ثالثون يوما من تاريخ شترك تقد تعهد يقضي بعدم وجود مـطالبة مالية غير محسومة اجتاه ا ح- يـلتزم مقدم العطاء ا
ناقصة. شتركة با التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة االجنبية ا

ناقصة تلتزم بتقد تعهد بتسوية مرضية للطرف (التسوية وفقا التفاقية نادي باريس او شترك في ا ط - في حالة وجود مطالبات لدى مقدم العطاء ا
الـتـسويـة وفـقا لـقرار مـجـلس الوزراء رقم  28 لـسـنة 2014 او شـطب الـدين كلـيا بـحـسب مقـتضى احلـال) اليـة منـازعات او مـطـالبـات سابـقة خالل (30)
شـتركة في ثالثـون يوما من تـاريخ التـبليغ بـقرار االحالـة علمـا ان التسـوية شـرط الزامي الصدار قـرار االحالة وبـخالفه يتم اسـتبعـاد الشركـة االجنبـية ا

ناقصة. ا
ؤسسـات العراقيـة بعد االحـالة مبـاشرة او غيـر مباشرة من ي- يـتعهـد مقدم العـطاء بعـدم اجراء اي مطـالبة قـضائية او اداريـة على اي مديـونية بـحق ا
ـشتـركـة للـعمـل بالـعراق ـتـقدمـة او ا ـعـنى استـمـرار عالقة الـشـركة ا خالل الـبـيع او التـنـازل للـغـير عن جـزء او كل الـدين بصـفـة رضائـيـة او قضـائـية 

طالبات. طلوبة للمساهمة لتسوية تلك ا تقدم لبذل اجلهود ا باعة للغير ويسعى ا تنازل عنها او ا ديونات ا با
هـتمـ لشـراء وثائق الـعطـاء بعـد تقـد طلب حتـريري الى العـنوان احملـدد في ورقة بـيانـات العـطاء وبـعد دفع قـيمـة البيع 3- بـامكـان مقـدمي العـطاء ا

للوثائق البالغة (350.000) دينار (ثالثمائة وخمسون الف دينار عراقي) نقدا وغير قابل للرد.
شاريع النفطية - قسم الـتوريدات والتعاقدات - الوزيرية/ خـلف معهد التدريب النفطي  من االحد الى ناقصة  (شـركة ا 4- يـكون مكان اسـتالم وثائق ا

اخلميس من الساعة (00: 9 ص) لغاية (00: 12م) .
شـاريع النفطية - جلنـة استالم وفتح العطاءات احملـلية - الطابق االول/ الوزيريـة/ خلف معهد التدريب 5- مـكان تسليم العطـاء (وزارة النفط - شركة ا

النفطي).
تاخرة سوف ترفض وسيـتم الفتح بحضور مقدمي العطاءات ناقصة وتسليم العطاءات بتاريخ (2022/10/23) حـيث ان العطاءات ا  يـكون موعد غلق ا

ثليهم الراغب باحلضور في العنوان التالي:- او 
شاريع النفطية/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد - العراق شركة ا

اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية
- التقد بالبريد االلكتروني غير مسموح.

6- يـتم دعوة مقدمي العطـاءات اخملول بحضور مـؤتمر ما قبل تقـد العطاء للتـوضيح واالجابة على االستـفسارات ويكون تاريخ االنـعقاد قبل اسبوع
ؤتمر ويكون احلضور الزاميا الوقت: (00: 9 ص) من تـاريخ الغلق وعلى مقدمي العطاء تقد استـفساراتهم حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعـقاد ا

كان: يحدد الحقا لغاية (00: 12م)   التاريخ:    /   /    2022 ا
دة (120) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد. قدمة نافذة  7- تكون العطاءات ا

قدم:- WO مع عطاءه ا U² «  UJ L² 8- يلتزم مقدم العطاء بارفاق »*
أ- هـوية غرفة التجارة (نافذة) عـقد تأسيس الشركة ومحضـر التأسيس والنظام الداخلي وشـهادة تأسيس الشركة العراقـية مصدقة من مسجل الشركات

في وزارة التجارة. 
فوض  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ب- ا

ـدنية) بـطاقة الـسكن عقـد ايجار او الـطابو للـداللة على وحدة (او شـهادة اجلنـسية + هـوية االحوال ا ـواطني جمـهورية الـعراق: البـاطقة الـوطنيـة ا  -
العنوان.

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

شاريع النفطية. انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة ا د- تقد كتاب عدم 
ه - يـلتـزم مقدم الـعطـاء اذا كان شركـة عراقـية او شركـة اجنـبية لـها فـرع في العـراق او مكتب اقـليـمي بتقـد كتـاب من دائرة الـضمان االجـتمـاعي يثبت

اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و- شـهـادة تـأسيس الـشـركـة االجـنبـيـة من غـرفـة التـجـارة او الـصـناعـة في بـلـد تـأسـيس الشـركـة ومـصـدقة مـن السـفـارة الـعـراقيـة في ذلك الـبـلـد ودائرة

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

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

مثلها عند االستالم مصدق اصوليا. ك- تخويل من الشركة 
ناقصة االصلي. ي- وصل شراء ا

 ≠∫ UEŠö*« 

يتم تقد العطاء في خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
طلوبة اعاله. ستمسكات ا االول -  يحتوي على ا

الـثاني-  يحـتوي عـلى العرض الـفني + اجلـدول الزمني (يـتم تقد نـسخـة الكتـرونية من الـعرض الـفني وفي حالـة حدوث اختـالف يتم اعتـماد النـسخة
الورقية).

سعر . الثالث- يحتوي على العرض التجاري الغير ا
سعر . الرابع- يحتوي على العرض التجاري ا

اخلـامس- يحـتوي على الـتأمـينات االولـية والبـالغة (12.000.000) ديـنار (اثـنا عشـر ملـيون دينـار عراقي) (ويـجب ان تكـون بشكل خـطاب ضـمان مدرج
ركزي الـعراقي او سفـتجة او صك مـصدق صادر من مـصرف عراقي مـعتمـد ويوضع في ظرف نصـة االلكتـرونية خلـطابات الـضمان لـدى البنـك ا ضـمن ا
كن احلصول على مـنفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الشركة) ويتم تمديد خطابات الضمان تلقائيا حل ورود انتفاء احلاجة من شركتنا و
نصة االلكترونية خلطابات الضمان ضمن البنك صدر على ان يكون ضـمان العطاء مدرج ضمن ا الية ا صارف احملظورة حاليا من قبل الهيئة ا قـائمة ا
رقم ركزي الـعراقي ا ـعطـوف على كتـاب البنـك ا ـركزي العـراقي واستنـادا الى كتاب االمـانة العـامة جمللس الـوزراء بالعدد 11901  في  2021/5/9 وا ا

9/ش/7027 في  2021/4/11.
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:

أ-  اسم وعنوان مقدم العطاء.
قدمي العطاء. ب- عنوان مقدم العطاء وفقا للفقرة 24- 1 من تعليمات 

قدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد. ناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية 1-1 من تعليمات  ج- اسم ا
د- تاريخ الغلق.

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

ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد. ناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن ا 10- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة فقط ناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناء على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا 11- جلـهة التعاقد الغاء ا

ناقص في احلاالت االتية: ناقصات الى ا للمناقص وكذلك يتم اعادة ثمن شراء وثائق ا
باشرة او العـطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجـوء الى تطبيق هذين االسلوب على اعتبار ان ناقصة وتغيير اسلوب الـتنفيذ الى الدعوة ا - الـغاء ا

ناقصة. اعتماد هذين االسلوب ال يتطلب بيع وثائق ا
ناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد  للعام الالحق. - الغاء ا

شاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/ مقدمي العطاء في احلاالت االتية: 12- يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح شركة ا
- اذ رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

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

مكن ان تؤثر على قرار االحالة. - اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا
ناقصة او اجراء اي تعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا 13- ال يجوز 

دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا 14- يعول على السعر ا
وجب القوان النافذة. فروضة  ناقصة كافة الضرائب والرسوم ا ناقص الذي حتال له ا 15- يتحمل ا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. ستوفي  طلوبة ويتم استبعاد العطاء غير ا 16- تهمل العطاءات الغير مستوفية للمستمسكات ا
وقع والبريد االلكتـروني وعليه اشعار الطرف سؤول عن متابعة االسـتفسارات وتثبـيت ا قدم العطاء واسم الشـخص ا 17- يـتم تدوين العنوان الكامـل 

االول باي تغيير يطرأ على العنوان خالل (7) ايام من تاريخ حصول التغيير.
دونـة ازائها قدم فـفي هذه احلالـة تعد كـلفـة تلك الفـقرة او الفـقرات وبحـدود الكمـيات ا 18- اذا وردت فـقرة او فقـرات لم يدون سعـر ازائهـا في العطـاء ا

مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.
 19- جتـديد خطـابات الضـمان (التـأمينـات االولية وكـفالة حـسن االداء) بصورة تـلقائـية بعـد استالم قرار االحـالة وقبل تـوقيع العـقد حل اصـدار كتاب
صدر صرف ا انـتفاء احلاجة من شركتنا. يـجب ان يتم تمديد فترة نفاذيـة خطابات الضمان (تأميـنات اولية وكفالة حسن االداء) بشـكل تلقائي من قبل ا
صرف على ارسال سـند التمديد وصحـة الصدور الى صاحب العمل الى ان يتم اصـدار كتاب انتفاء احلاجة من لـها كل ثالثة اشهر ويقوم اجملـهز بحث ا
ركزي الـعراقي ـنصـة االلكـترونـية خلـطابـات الضمـان ضمن الـبنـك ا ـصدر عـلى ان يكـون ضمـان العـطاء مـدرج ضمن ا صـاحب العـمل موجه لـلمـصرف ا
رقم 9/ش/7027 في ركزي الـعراقي ا ـعطـوف على كتـاب البنـك ا واسـتنـادا الى كتاب االمـانة الـعامة جملـلس الوزراء بـالعدد 11901 في  2021/5/9 وا

.2021/4/11
واد كمركـيا من نقطـة الدخول ودفع اي مصاريف مـتعلقة بـها مدفوعة داخل تـعاقد مسؤوال عن ويـتحمل جمـيع تكاليف تخـليص ا 20 - يـكون اجملهز/ ا
ـتعلقـة بذلك. وحسب الـقوان واالنظـمة والتعـليمات واد ويـتحمل مقـدم العطاء كـافة الضـرائب والرسوم الكـمركية وغـير الكـمركية ا الـعراق لتخـليص ا

العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر.
21- عـلى مقدم العـطاء تقد تـعهد بعدم الـعمل في عقود ومـشاريع في قطاع الـنفط والغاز في اقـليم كردستـان خالفا لقرار احملـكمة االحتاديـة العليا رقم
(59) احتادية  / 2012 ومـوحدتها 110 احتادية 2019 وفي حـال وجود عقود او مشاريع حـالية فعلى مقدم الـعطاء التعهد بـانهائها خالل ثالث اشهر

ا ورد انفا يتم وضعه في القائمة السوداء ويحظر التعامل معه. وعند عدم التزام مقدم العطاء 
كن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنيت.  -22 

Web site: http://www.scop.gov.iq
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ـرقم (١٣٢١١) في بـناء عـلى مـا جـاء بـكـتـاب مـديـرية بـلـديـات مـيـسـان  شـعبـة / االمالك ا
٢٠٢٢/٩/٤ تـعـلن جلـنة الـبـيع وااليـجـار الثـانـيـة في مـديريـة بـلـديـات ميـسـان عن تـأجـير
زاد شـرح بـا درجـة تـفاصـيـله ادنـاه والعـائـد الى مديـريـة بلـديـة ا ((حانـوت عـدد  (١) وا
عدل فعلى من رقم ٢١ لسنـة ٢٠١٣ ا العـلني استنـادا لقانون بـيع وايجار امـوال الدولة ا
شرح  او سكرتير اللجنة خالل زايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية ا يرغب باالشتراك با
ـستمـسكات مـدة ٣٠ يوم تـبدأ من اليـوم التالي من تـاريخ نشـر االعالن مستـصحـبا معه ا
قدرة لبدل االيجار الشخصية مع التأمـينات القانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من القـيمة ا
زايدة في اليوم التالي من مدة االعالن الساعة العاشرة والنصف لكامل مـدته وستجرى ا
ـشرح واذا صـباحـا خالل الدوام الـرسمي ويـكون مـكان اجـراءها في مـقر مـديريـة بلـدية ا
ـزاد الـعـلـني عــطـلـة رسـمـيـة فـيـؤجل الى الـيـوم الـذي يـلـيه من ايـام الـعـمل صـادف يـوم ا
زايدة اجـور النشر واالعالن واجور اللـجان البالغـــــة الرسمي ويتحمل من تـرسو عليه ا

٢ % واية اجور قانونية اخرى.

نوع ت
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رقم العقار
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م٢

بدل االيجار السنوي

شرححانوت١ ١٠٢٥٠٠٠ مليون وخمسة١٥ م٢جزء من ٨٧٥ ا
وعشرون الف دينار
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عادن عن اجراء بيدات أحدى تـشكيالت وزارة الصناعة وا تعلن شركة الـفرات العامة للصناعات الـكيماوية وا
يـثاق عـدد ١٦ ستـة عشـر محل الـعائدة ـرقمـة (٢٠٢٢/٢) تأجـير مـحالت منطـقة الـدوب وحي ا ـزايد الـعنـية ا ا
زايـدة احلضـور الى مقـر الشـركة الـكائن في عـلنـة للـمرة االولى . فـعلى الـراغبـ االشتـراك في ا لـشركـتنـا) وا
صادف ٢٠٢٢/١٠/٢٣ الـساعة العاشـرة صباحا" مستـصحب معهم محافظـة بابل - سدة الهنـدية يوم االحد ا
ـوحدة  بـطـاقة الـسـكن) والـتأمـيـنات ـدنيـة او الـبـطاقـة الـوطنـيـة ا ـطلـوبـة ( هويـة االحـوال ا سـتـمسـكـات ا ا
رفـقة ويسدد القـانونيـة التي تمـثل نسبة ٢٠  % مـن القيمـة التقـديرية لكل مـحل وحسب مامـب في القائـمة ا
ـزايدة أجور النشر واإلعالن . زايدة . ويتحـمل من ترسو عليه ا الفرق من مبـلغ التأمينـات القانونية فـي يوم ا
زايدة في الـساعة العاشرة صـباحا" من الدوام الرسمي زايدة عـطلة رسمية فـتكون ا وفي حالة مصـادفة يوم ا

لليوم الذي يليه.
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مبلغ التأمينات االولية لكل محل بنسبة  ٢٠ %



إلى الــشـريك كل من فـاطـمـة خـزعل فـلـيح و مـهـدي صـالح
محيسن

اقـتــضـى حـضــوركم إلـى مـــــــديـريــة بــلــديــة الـــــــعــمـارة
لـــــغـرض احلـــــــصـول عـلى إجازة بـنـاء للـعـقار تـسـلسل
(٦/١٤/٢٠٧٧/ابو/ رمـانـة) كونه مـنـاصـفة بـيـنـنا وخالل
فـــتــرة (٣٠ يـــوم) من تـــاريخ نـــشـــر اإلعالن في اجلـــريــدة
وبعـكـسه يـتم الـسـيـر في إجـراءات احلـصـول عـلى إجازة

البناء
ويسقط حقكم في االعتراض مستقبال"

www.azzaman.com
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يــتــفق الـكــثـيــر من أن الــكـرم مــاركـة مــسـجــلــة بـأسم الــعـربـي األصـيل والــعـراقي
فالشواهد كثيرة

ونـحن اي العـرب سـليـلو حـا الـذي طغى كـرمه عـلى جـميع االقـوام وعـبر بـالزمن
القرون صيتا مابعده صيت مشفوعا هذا الكرم بالكرامة... 

احلـسـ عـلـيه الـسـالم الثـائـر لـلـحق قـبـل أي صـفة أخـرى واألبـي الـذي إرادنا أن
نكون أحـرارا من بعـده. اذا زاره عشرة اشـخاص أو عشـرة مالي يبـقى احلس

نبراسا يهدي طريق من أراد العدل والكرامة واحلرية واآلباء... 
اذا بُني قبره بالذهب أو الطوب  او الط يبقى احلس رمزا كبيرا يهدي الناس
عـلى اختالف اقـوامهم واديـانهم ومـكاناتـهم وازمنـتهم لـنيل الـتحـرر من االستغالل
نـهج الذي اختـاره ابا عبـد الله وكلـفه نفسه وعـائلته والـعبوديـة والسيـر على ذات ا

واالقربي ليكون منهجا اي طريق األحرار ازليا مادام الزمن يدور.. 
كسيك اذا سار له النـاس مشياً على األقدام من قنطـرة السالم أو من  أرمينيا اوا
اونـيجـيـريا أو اقـاصي  االرض يـبـقى احلـس هـدا يـهتـدي به الـنـاس من اختالف

. الشعوب واأل
WŽU « ÂUO

واذا وزعـوا بــذكـراه الـتي هي خــالـدة حـتى قـيـام الــسـاعـة قـدراً من الـزاد أو آالف
األطنان يبقى احلس حسينا... 

ـرائــ الـذين غـيـرورا جــلـودهم لـبـرهــة من الـوقت حـتى احلـسـ ال يـفــرحه ريـاء ا
ان يـسـتـمروا بـنـهـجـهم في الـلـصوصـيـة والـتـخـريب واإلجرام  بـقـدر مـا يـفـرحه إ

ا يالقون لكنهم أحرار وهذه أهم مافي احلياة.. ؤمن وان بأن بؤوسهم  ا
احلـس يـزعجه الفـساد و الكـذب و النفـاق والدجل وركـوب احلقيـقية لـكن  تفرحه

النزاهة و الصدق و األخالص والتحرر
احلسـ تزعـجه الـعبـوديـة لغـير الـله ألنه جـاء اساسـا لتـصـحيح الـطـريق نحـو الله
ويــزعـجه  والــتــمـلـق والـذلــة لــلـطــغـاة بــرداء الــدين و تــفـرحه الــعــبـوديــة لــله وحـده
وت في سبيل العدل والتحرر والشجاعة و الوقوف بوجه الطغاة االستبدال حتى ا
ومـا نــراه الــيـوم هــو  الــريـاء بــأوضح صــوره والــفـســاد عــلى أعـلـى  مـســتــويـاته

وأشكاله...
و والنفاق البغيض وعبادة األصنام البشرية والكذب عـلى الله و رسوله وال بيته

والذلة للطغاة و الظا ال و النفوذ  التملق ألصحاب ا
فهل هذا يفرح األمام الشهيد السبط سيد شباب اهل اجلنة أم يزعجه

ا بعثت ألتمم مكارم األخالق يقول نبينا األكرم إ
ا خرجت طلباً لألصالح في أمة جدي رسول الله و يقول احلس ا

ارسة الشـعائر احلسينـية وبقيادة كل القـيادات الدينية و عشرون عام من حـرية 
وحال الوطن يسـوء يوماً بعد يـوم حتى وصلنا إلى اسوء السياسـية و األجتماعـية

ستويات  حال في كل ا
هــؤالء الـذيـن يـدافــعــون عن الــشـعــائــر و يـشــتــمـون كل مـن يـدعــوا الى تــهـذيــبــهـا
واألسـتفادة مـنها وابـعاد الشـوائب عنهـا والرياء و الـدجل يُتّهم بـأنه عدواً لـلحس

وان بأن للجميع على النقيض من ذلك تماما
وما أعمى بصيرتهم هو عبادة الناس ال الله الواحد االحد

حب احلسـ عمالً و لـيس كالم سلـوكاً واخالقـاً و ادباً يُـفرح ابن بنـت رسول الله
صل الله عليه واله وسلم فما أكثر الضجيج و أقلّ احلجيج 

حسـبي الـله ونعم الـوكيل لـكـني متـيقن من انـا وصلـنـا إلى مايـريد احلـس عـليه
ـبـادى الـتي اسـتــشـهـد من أجـلـهـا الـسالم ألن اجلـمـيع راهـن عـلى الـثـبـات عـلـى ا

والزمن كفيل بذلك.
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لـذلك االقــتـصــاد الــعـراقي ايــجــابـيــا
قـراراتـهم االقتـصـادية اخلـاطـئة ادت
وتـدمــيـر الى رفـع مـعــدالت الـبــطـالــة
مع الــبـيــئـة الــزراعـيــة والـصــنـاعــيـة
تـــأثــــيـــرات مـــرعـــبـــة عــــلى اجلـــانب
فـــغـــيـــاب الـــصــــحي واالجـــتـــمــــاعي
الــضــوابط فـي االسـتــيــراد جــعل من
الــســوق الـعــراقــيـة عــبــارة عن مـكب
لـــلــســلع غـــيــر الــصــاحلـــة في بــاقي
االســـواق! ســلع مــضـــرة بــالــصــحــة
سـلع ال تـنـاسب ومـضـرة اجـتـمـاعـيـا
الــعـائـلـة بـقــضـايـا تـتــعـلق بـاإلدمـان
حــيث ان بـاقي والــصـحــة الـنـفــسـيـة
الــبـلــدان تـرفض هــكـذا ســلع وتـضع
لذلك ضـوابط كي حتمي مجـتمعـاتها
فـــالــســـوق الــعــراقـــيــة ال تـــمــانع في
! استيراد أي شيء حتى لو كان سماً
ولــــــــو حتــــــــدثـــــــنــــــــا قــــــــلــــــــيـال عن
فـاسـتـيـراد االدويـة عـلـيه الف امـثــلـة
واسـتيراد السيارات عالمـة استفهام
واسـتـيـراد السـكـائر قـضـيـة ملـغـومة
واســتــيـراد خــاضــعــة لــقــوى كــبــرى
واد واسـتـيـراد ا الـبـيض خط احـمـر
وحتى استيراد االنـشائية خط احمـر
اخلــمـر جتـارة نــاشـطـة خـلـف مـظـلـة
كل مــجــاالت االســتــيــراد ســيـــاســيــة
واصــبح من دخــلـــهــا غــول الــفــســاد
الــعـسـيـر عـلى الــسـلـطـة الـتــنـفـيـذيـة
اصـالح االمـر - ان افــتــرضــنــا انــهـا
الن الـــفــاســدون تـــســعـى لإلصالح -
حتـــولـــوا الى غـــول اكـــبـــر مـن قــوى

الدولة.
أن الــتــنــمــيــة في الــعــراق مــتــعــثـرة
منـهـا أسبـاب تتـعلق ألسـبـاب عديـدة
وأســــــــبــــــــاب بــــــــاحلـــــــــكــــــــومـــــــــات
ونـــــــظرة بسيطة الى معدالت أمنية
الـــنـــمــــو االقـــتـــصـــادي في الـــعـــراق
ســـتــــــــــصـــيــبـك بــاخلـــيـــبـــة ألنـــهــا
نــتـيـجـة الـوفـرة مــتـواضــــــــعـة جـدا

اتــذكــر جــيــدا الــدرس االول في قــسم
والذي يـزان التجاري احملـاسبة عن ا
واال ـصـلــحـة الــبـلـد يــجب ان يـكــون 
وكـان لــغــرق الـبــد وضــاع اقـتــصــاده
بــدايـة اخلـراب االقـتــصـادي الـعـراقي
عــنـد تــسـلم صــدام احلـكم حــيث دمـر
االقـتـصاد الـعراقي عـبر ادخـال البالد
ارهــقت اخلـزيــنـة في حــروب عــبـثــيـة
لـيتحـول العراق من وضـيعت االموال
بــلـد واعـد اقـتـصـاديــا الى بـلـد مـكـبل
ليأتي عام بـالديون ومهشم اقتصاديا
سـتقبل  2003ويـتفـاءل العراقـيون 

افضل.
حــيث كــانت االمــنــيــات كــبــيــرة بــعـد
اخلـــــروج مـن ســـــجن حـــــكـم نـــــظــــام
واحلـــلم بــان يــنــطـــلق الــبــلــد صــدام
لكن اهل ويـتـحول لـعمالق اقـتصـادي
الـقـرار عـمـلـوا عـلى الـنقـيض مـن تلك
االمـنـيـات! وهـا هـو الـسـوق الـعـراقي
مــــعـــــتــــمــــد كـــــلــــيـــــاً عــــلى الـــــســــلع
ولم يـعــد االنـتـاج احملـلي ــسـتـوردة ا
وقد قدر ـستـورد قـادر على مـنافـسة ا
خـبـراء االقتـصاد خـسـائر الـعراق من
عـــــام 2003 الـى عــــام  2010ب 180
مــلـيـار دوالر! نـتــيـجـة اعــتـمـاده عـلى
وهـذا االســتـيــرادات اخلـارجــيـة فــقط
الــرقم اخلـاص بــاخلـســائـر تــضـاعف
االن الى 360 مـليـار دوالر! في عمـلية
ـــارســهــا الــكــبــار تــدمـــيــر غــريــبــة 

لالقتصاد العراقي.
ان االسـتيـراد في السـنوات االولى لم
ــا يــكـن حــتى خــاضع لــلــضــرائب! 
ستورد نافسـة معدومة بـ ا جـعل ا
ـــوت فـــادى ذلـك  واالنــــتــــاج احملـــلـي
الـــقـــطــاع الـــزراعي والـــصــنـــاعي في

العراق.
œ«dO²Ýô« vKŽ ÕU²H½ô«  UO³KÝ

تحـكمة بـالقرار االقـتصادي الـطبقـة ا
ال تــــلــــتـــفـت وال تـــهــــتم بــــان يــــكـــون
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إلى الــشـريك كل من فـاطـمـة خـزعل فـلـيح و مـهـدي صـالح
محيسن 

اقـتـضى حــضـوركم إلى صــنـدوق اإلســكـان فـرع مــيـسـان
كونـي أروم احلــــصـول عـلى قرض بـنـاء للـعـقار تـسـلسل
(٦/١٤/٢٠٧٧/ابو/ رمـانـة) كونه مـنـاصـفة بـيـنـنا وخالل
فـــتــرة (٣٠ يـــوم) من تـــاريخ نـــشـــر اإلعالن في اجلـــريــدة
وبـعكـسه يتـم السـير في إجـراءات احلصـول على الـقرض
مـن صـنــدوق اإلسـكــان فــرع مـيــســان ويـســقط حــقـكم في

االعتراض مستقبال"

Ê«bI  ØÂ

فـــقــد من إحتـــاد الــغـــرف الــتـــجــاريــة
ــرقم ٤١٧٥ في ٢٠٢٢/٨/٨ الــكــتــاب ا
رقم  ٤١٧٤ في ٢٠٢٢/٨/٨ والـكتـاب ا
عـلى من يـعـــــــثر عـلـــــــيه تســــــلـيمه
الى مـسجل شـركات الـغرف الـتجـارية
أو األتــــــــــصــــــــــال عــــــــــلـى الــــــــــرقـم :

٠٧٨٠٦٢٠٥٨٨
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أربيل

لـلــتـوسط بـ الـعـراق و إيـران إليـقـاف
احلــرب وهــو مــا اثــار غـضـب أيـة الــله
خــمــيـني اذ رد عــلى تــلك الــشـخــصــيـة
بــالـقـول: كالنـا دولــة فـأن كـان البـد من

وساطة فلتكن من دولة ال من فرد.
قدرات العراقي عـاشرها : التصرف 
وكـأنها ارث او ان قـضية االسـماء التي
يـجري تـرشيحـها( اختـبارا أم اصرارا)

وتشبه شعار فالن او نحرق البلد.
تــلك بـعـض مـا افـرزتـه األزمـة ال كل مـا
افـرزته وهي جديرة بـاالستحضار االن
ومــسـتـقــبال لـنــعـرف كـلــنـا كـيـف يـفـهم
اآلخـرون الـسـلـطـة أقـول الـسـلـطـة و ال

أقول اإلدارة!.

ــكــتب الــســـيــاسي لــلــحــزب { ســكــرتــيـــر ا
قراطي الكردستاني الد

حزب او حركة.
خـامـسهـا: عدم رضـا الـقامـات الروحـية
ـتـكـرر الـذي يـهـدد السالم عن الـتـأز ا
ـصالح احلـيويـة للـفرد االجـتـماعي و ا
ـتــشــنج الـذي و تــشــخـيــصــهــا االداء ا
يــعــمل لــلـتــغــطــيـة عــلى مــلــفــات تـدين

فاعليها.
Õö « Â«b ²Ý«

ــــراجع ســــادســــهــــا: عــــدم احــــتــــرام ا
الــدســـتــوريــة و الــقــانـــونــيــة و مــنــهــا
الـقـضـائـيـة و تـكـرار اسـتـخدام الـسالح
ارسة ضـد اقليم كردسـتان بعقـلية و 

تشبه افعال األنظمة السابقة.
سـابـعـهـا: إهـمـال مـتراكـم لواقـع البالد
واالنـــــشــــغـــــال و اشــــغـــــال اجملــــتـــــمع
بـصراعات حزبية ضيـقة ال يتحمل فيها
الـفـرد االعـتـيـادي أي مـسـؤولـيـة عـنـها

لـضدين: نزاهـة االنتخابـات و تزويرها
هـذا االداء يدعو للحذر و لـتنبيه فاعليه
عنـاها اإلداري تـتطلب ان الـسيـاسيـة 
الـكالم بواقعية و وثائق لتكون مع احد
احلــكــمـ ال مـع حـكــمــ مــتـعــاكــسـ

. احدهما يدين و اآلخر يُبرّ
ثـانيهـا: الفرق بـ الثوابت و الـتعريف
بـثوابت كل طرف منفردا او ضمن تكتل

اكبر.
لك فـيصل ثـالثـهـا: امر يـذكر بـشكـوى ا
ـا عـلم بـأن الـسالح خـارج دولـته األول 

احلديثة اكبر من سالح جيشه.
رابـعها: قـيادة الصـراع بشكل كـــــــشف
ــصــالح هي الــتي تــسـتــفــز حلـمل أي ا
الــــسالح او الــــتــــلـــويـح به مع غــــطـــاء
اســـتــهـالك كالمي يـــؤديه من وضـــعــوا
ألنــفــســهم صــفــة مــحـلـل او قـيــادي في

ـــتــحـــصل امـــام اجلــمـــهــور الــذي و ا
ــبـكـرة اســتـمع لــدعـوة االنــتـخــابـات ا
فـجرت شيء آخر وما رافقـها والنتائج
اشــيـاء تـسـتــحق تـوثـيـقــهـا والـتـوقف

عندها فهي ان لم تعالج تكررت.
اول تــــلك األشـــيــــاء هي االســــتـــعـــداد

مع انـنا كنا و نـبقى مع اي حوار منتج
ألفـعال عـصريـة مواكـبة حلـضارة تـليق
بــأنــســان الــعـراق و ارضـه و الـســعي
ــــرض الـــــذي نــــتــــجـت عــــنه لـــــعالج ا
ســلـوكـيـات اضـرت و تــضـر بـحـقـوق و
مصالح شعوب بالدنا اال ان ذلك شيء

ألنــهـا مــسـؤولــيـة كـيــانـات شــكـكت ثم
قبلت نتائج االنتخابات. 

ياه مع امـا التعليم والصحة وحصة ا
ـــتــشــاطــئــة فـــظــلت ثــانــويــة الــدول ا

ومُرحّلة.
ــواقف واألعــمـال ثــامــنــهــا: تــداخل ا
وهـي ظــــاهــــرة تــــرســــخت في األزمــــة
األخـيـرة فـاجلـهـات التـنـفـيـذيـة تـتدخل
في الــســيـاســة والــسـيــاسـيــة تــتـدخل
بـالـتـنفـيـذيـة مبـاشـرة ال وفق مـا يصح

من توجيه او طلب.
تـاسعهـا: تكرار ظهـور الفرق جـليا ب
دعـاة الوطنية و الـقرار الداخلي و ب
اصـحاب نظرية معروفة االرتباط حتت
ـتـبـوعة ي ال تـقـره الدولـة ا عـنـوان ا
سـاعـة تـبـحث عن مـصـاحلـهـا و مـثال
ذلك لـلشـرح ان شخـصيـة عربـية سعت
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ـزايـدة الـعـلنـيـة لـتـأجـير تـعـلن الـشركـة الـعـامـة لـتجـارة احلـبـوب عن ا
كافتريا في فرع بابل والواقعة ضمن بناية سايلو حبوب احللة اجلديد
وفق قـانــون بـيـع وأيـجــار أمـوال الــدولـة رقم ٢١ لــسـنــة ٢٠١٣ وضـمن
ـنشا عـليهـا غرفة ـرقمة ٣/١٢٤ م ١٤ اجلـمجـمة اجلنـوبية وا القـطعة ا
ة األنـشاء وببـدل أيجار (٥٠٠٠٠٠) صغيـرة االبعاد (٢٫٥ × ٢٫٥) وقـد
ـزايـدة خــمـسـمـئــة الف ديـنـار سـنــويـا فـعـلى الــراغـبـ بـاألشــتـراك بـا
احلضـور الى الشركة الـعامة لتجـارة احلبوب / فرع بابل تـمام الساعة
العاشرة خالل مدة (٣٠) يوم تبـدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر األعالن
ـوقع وفي حال مـصادفـة آخر يـوم من أيام الـتقد في لوحـة أعالنات ا
دد الى الـيـوم الـذي يلـيه ودفع الـتـأميـنـات الـقانـونـية عـطـلة رسـمـيـة 
ـئة) من الـقيـمة الـبالـغة  (١٠٠٠٠٠) مـئـة الف دينـار والتي تـمثـل (٢٠با
ـسـتمـسـكات الـتقـديـرية مـن بدل األيـجـار الكـامل مـستـصـحبـ مـعهم ا
ـؤجر حـصراً طـلـوبة (والـبـالغـة بصك مـصـدق ألمر الـشـركة وبـأسم ا ا
والـبطـاقـة الـتـمـوينـيـة أو بـطـاقـة الـسكن وبـراءة الـذمـة من الـضـريـبة )
ـزايـدة أجـور نـشر األعـالن وأيـة مصـاريف ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا
أخرى يحـددها الطـرف األول ( الشركـة العامـة لتجـارة احلبوب)  عـلما
دة (٥) ايـام من تاريخ االحـالة. فـعلى ان أأليجـار خاضع لـكسـر القـرار 
ـزايدة من ذوي اخلبـرة واألختصـاص احلضور الراغـب باألشـتراك با

الى الشركة العامة لتجارة احلبوب / فرع بابل .
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009-22-L0/0394 رقـم األصـدار
عـلى من يـعـــــثـر علــــــيـه تسلـيمه
إلـى شـــركــــة أجـــنـــحــــة الـــشـــــــام
لــلـمــوظف (حــيـدر أحــمـد مــحـمـد)
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بغداد

ركـــبـت مـــتـــرو بـــغـــداد الـــســـريع وفي
غــضـــون الــنــصف ســاعــة وانــا اقــر
ـفضل ودون ان أشـعر وصلت كـتابي ا
الى احملــطــة الـرئــيــسـيــة لـلــمــتـرو في
ـقــدسـة وعــلى بـعــد خـطـوات كــربالء ا
مـعـدودة من قـبـر سـيـدي ابي عـبـد الله
احلـسـ بن عـلي سـيد الـشـهـداء عـليه

السالم..
كـان محط رحالي في  البرج احلسيني
رقم 2 وتــفـاجـأت بـإنــني كـنت الـزبـون
صنف  A األكـثر ترددًا على كربالء في
أيـــام الــزيـــارات أنــا وعـــائــلـــتي وبــأن
ركزي ـوقع اآللكـترونـي  ( االسكـان ا ا
لـلـعـتـبـة احلـسيـنـيـة) أعـطـاني جـنـاحا
كــامـلًـا يـحـتـوي عــلى غـرفـتـ وصـالـة
صــغـيــرة جـمــيــلـة في الــطـابق 30 من
الـبرج الثاني احلسـيني الذي يحتضن
االمــام احلـــســ ومــنــارتـه الــذهــبــيــة
ـأذنة الشـامخة بـارتفاع الالمـعة ذات ا
150مــتـر وبـاســتـطـاعــتي ان أرى قـبـر
ســيــدي ومــوالي األمــام الــعــبــاس ابن
ؤمن (ع) من شـرفتي االمامية أمـير ا
وأسـتـطيع أيـضا الـطواف حـول االمام
احلــســ بــالــبــرج احلــســيــني واحــد
وأثـن ووصوال الى اجلـسر الزجاجي
الــرائع الـرابـط بـ الــبـرج احلـســيـني
االول والـــــــعــــــبـــــــاسي الـــــــرابع وأرى
الـزائـرين في الـطـوابق الـعـشـرين وهم
يـتـدفقـون بـانـسيـابـية عـالـية ودون اي
دينة مصممة لتضم أكثر من تزاحم فا
ـصـاعد 12 مـلـيـون زائـر واعجـبـتـني ا
الــكــهــربـائــيــة الــزجــاجـيــة وإنــارتــهـا
والــشــريـط الــنــاقل لــلــحــركــة وايــضــا
ـا فـيه االقــامـة في الــبـرج احلــسـيـنـي 
ــيــزات وراحــة نــفــســيــة بــانك تــرى
اإلمـامـ ومـطل عـلى شـرفـة تـسـتـطيع
مـن خاللـهــا ان تــرى االبـراج االربــعـة.
احلسيني 1 واحلسيني 2 والعباسي
3 والـــعــبــاسي 4  وشـــدني أنــعــكــاس
مـنـارتي االمـام احلـسـ والـعـباس في
األبـراج الزجـاجية ذات الـثالث طابق
حيث جتعلك تشعر بانك في مكان أراد

الــــــله ان يــــــكــــــون جـــــنــــــته ع االرض
وخـصوصا عـندما تـرى احلدائق تزين
سـطـوح هـذه االبـراج الـزجـاجـيـة الـتي
تـنـاطح الـسمـاء وتـعـتلـي فوق الـغـيوم
بـفـخـر كونـهـا حتـتـضن سيـد الـشـهداء

واخيه .
ان أكـثـر ما يـدهـشني ويـلفـت انتـباهي
ان مــواقف الــســيــارات ذات الــطـوابق
راقد ـتعددة والـساحة الـتي جتاور ا ا
ــقـدسـة حتــتـوي عــلى شـبـكــة رائـعـة ا
هــنـدسـيـة تـتــنـوع من حـافالت ومـتـرو
قدسة بكربالء وببغداد يربط النجف ا
وكــــــلـــــهـــــا حتـت االرض وهـــــذا اخلط
الـــثالثي األروع فـي الــعـــالم بـــ هــذه
ـا تـضم بـ تـرابـها من ـدن الـثالثـة  ا

أئمة تفرد العراق بهم .
‚öLŽ Õd

ســـألـــتـــهم كـــيـف أســـتـــطـــاع الـــعــراق
ـــيــزانــيــتـه الــبــســيـــطــة من وارداته
األحـــاديـــة من الــنـــفط ان يـــعـــمل هــذا
الــصـرح الـتــكـنـلـوجـي الـعـمالق وهـذه
الـــنــافـــورة الــضـــوئــيـــة الــتي مـــابــ
االمـاميـ وكل هذه السـاحات الـرائعة
ـــتـــرو الـــســـريـع … هل كل هـــذا من وا
ـيـزانيـة  وكيف إسـتطـاعت احلكـومة ا
ان تــســتــثــمـر كـل هـذه االراضـي حـول
ـــــرقــــــدين وهـي مـــــلك شــــــخــــــــصي ا

لشاغليها. ???
اجـابو ان قرار احلـكومة الـذكي بشراء
حيط دائرة اإلمام من كـيلو مترين 
االهــالي وتـعـويــضـهم بـســعـر الـسـوق
واعطائهم تخفيض للشراء في االبراج
ـتـطـورة بـنـسـبة الـتـجـاريـة اجملـاورة ا
ــئــة وبــالـــتــقــســيط تـــصل الى 30 بـــا
شــجـعـهم لـيـكــونـوا جـزءا من مـشـروع
كــربـالء احلــســ . وايــضــا ان مــقـدار
رســوم الــزيـارة الــتي فـرضـت عـلى كل
قـدسة راقـد ا زائـر اجـنبي يـأتي الى ا
قـدسة لـهذا جـعـلت واردات العـتبـات ا
ـشروع العـمالق  دفعة ال يـستهان به ا
ومـتـنـامـيـة كـواردات الـنـفط  وإيرادات
االبـراج ومـديـنـة احلـسـ وغـيـرها من

ــرافـئ تــصل الى اكــثــر من مــلــيــارين ا
ــبــلغ ونـــصف دوالر ســنــويه وبـــهــذا ا
ــتـنــامي جـعـل كـربالء قــبـلـة الــضـخم ا

الزائرين.
اي ان الـزائـر بـاسـتـطـاعـته فـي غـضون
30دقــيــقــة ان يــصل من مــطــار كــربالء
ركزي الى البرج الذي يختاره للسكن ا
وبـاجـور مـنـخـفـضـة نـسـبـيـا  وبالـوقت
ـتـرو نــفـسه بـاسـتــطـاعـته اســتـخـدام ا
لـيـنـتـقل الى بـغـداد او الـنـجف بـاوقات
قــيــاســيـة دون تــوقف وبــاجــور أيــضـا
مــنــاسـبــة وتـكــاد ان تــكـون أرخص من

ركبات الشخصية .. التنقل با
ادهــشــتــني شــوراع كـربـالء الـنــظــيــفـة
ومـواكبـها احلسـينيـة احملترمـة ورقابة
الـقــصـائـد وشـوارع كـربالء الـتي كـانت
ســــالــــكــــة عــــلى مــــدى ايــــام الــــزيـــارة
والـتفتيش االلـيكتروني الذي يـستشعر
االســلــحـة عن بــعــد دون تـدخل بــشـري
وعلى بعد دائرة قطرها 3 كيلو متر ..
ــــوائـــد تـــصـل الى كل الــــزائـــرين في ا
الــصــحــنـيــ احلــســيــني والــعــبـاسي
واطن منظمة في صندوق وتبرعات ا
االمـــام احلــســ االلـــيــكـــتــروني الــذي
ستمر للحضرة يـستثمر في التطويـر ا

احلسينية والعباسية .
واعـجـبـني مـكـان اقامـة شـعـائـر الـعزاء

بالصالة الكبرى .
وان أجـمل ما استـشعر بـه االن نسمات
ـشـتعل في ـنـعش بالـصـيف ا الـهـواء ا
ــكـيـفــة  الـتي الــعـراق  داخل االمــاكن ا
كـانت ماب احلضرت لـكونها مجهزة

باحدث انظمة التبريد …
سير الى ولم تـمنع هذه التكنلـوجيا با
ـة بل ســيــد الـشــهــداء والــعـادة الــقــد
تـنــظـمت أكـثـر واصـبـحت األكـثـر راحـة
والـزائر القادم يشعـر انه مساهم بهكذا

تطور وتكنلوجيا 
نـشـآت كـانـت عـبارة وقـسم كـبـيـر مـن ا
تـرو احلديث عن اسـتـثمـار مشـروط كـا
وبـاصات النقل واالبراج الفندقية ولكن

حتت اشراف الدولة …
والــــزائـــر ايــــضـــا يــــدعم الــــصـــنـــدوق
احلـسيـني لالسـتثـمار بـالفـيزا الـدينـية
الـتي تراوحت من 20 دوالر الى 60 في

سنوات االنشاء.
يــبـدو إنـني اشـعــر بـألم في قـدمي واذا
ـــــواكب بـي اســــتـــــيـــــقض فـي  احــــد ا
احلـسـيـنـيـة بـعـد تـزاحم بـعـض االخوة
الــزائـرين الـذي سـحق رجـلي بال قـصـد
وأيــقـظـني وتـمـنـيـت لـو كـنـتم مـعي في

احللم .

ــــــالـــــيــــــة الــــــتي تــــــدفع بــــــاجتـــــاه ا
االستيرادات االستهالكية.
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نــضـيف نــقـطــة مـهـمــة لـســبب اخلـلل
وهـو السـلوك االقـتـصادي في الـعراق
والذي انتج الـسلـبي للـتاجـر العـراقي
كـوارث من دون ان يـفـهم سـلـبـيـات ما
فــالـتــجـار يــنـتــجه عــمـلـه عـلى الــبــلـد
الـعراقي يـبحثون دومـا عن استيراد
االهم عنده الربح الـبضائع الرخيـصة
بـــــعـــــيـــــدا عـن الـــــســـــمـــــعـــــة ورضــــا
وهــــذا الـــتــــوجـه لـــدى ــــســــتــــهـــلـك ا
ـسـتـوردين والتـجـار الـعراقـيـ برز ا
ا بـعد احلـصار عام  1990 واسـتمـر 
مع غياب بـعد العام  2003 حـتى اآلن
الـــنـــظـــام االقــتـــصـــادي الـــذي يــنـــظم
االسـتيراد ويفرض مـواصفات خاصة

ستوردة. على السلع ا
عــنـدهـا جتـذرت الـسـلــبـيـة في سـلـوك
ـستهلك الذي اغرق ا الـتاجر الـعراقي
والتي ـنتـجـة احملـلي بـأبـشع السـلع ا
ـــواطن وال تــعـــطــيه تـــفــرغ جـــيــوب ا

ضمانات مستقبلية طويلة.
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ـتـحدة تـعـد دولـة اإلمـارات الـعربـيـة ا
مـن الدول الـتي اعـتـمـدت عـلى الـثروة
في سبـيل بناء الـنفـطية الـتي تمـلكهـا
بـعـكـس ما اقـتـصـادهـا والـنـهـوض به
يــحـصل عــلى الـعـراق حــيث يـســتـمـر
هـدر الـثـروة النـفـطـية من دون تـنـمـية
وازاة اقـتـصاديـة.فاإلمـارات عـملت بـا
ـسـتـنـد على مع الـبـنـاء االقـتـصـادي ا
ضـمن ســيـاسـاتـهـا الــثـروة الـنـفـطــيـة
الـعـامـة طويـلـة األمـد على االسـتـثـمار
والـتي ــمـكـنــة في كــافـة الــقـطــاعـات ا
تــــمـــنح لـإلمـــارات مـــجــــاال آمـــنـــا من
ـطــلــقـة بـدال من الــتــبـعــيــة ا احلــركــة

لقطاع واحد.
ــسـيــطـرون وهــذا مـا ال يــفـهــمه جل ا
عــــــلى الــــــقــــــرار االقــــــتـــــصــــــادي في
ـــــــوضـوع فـوق مـسـتـوى فـا الـعـراق

الفهم.
فالهدف االماراتي الـفارق في االهداف
اما في هـو: بناء دولة اقتصادية قوية
! الن اهل بــــلــــدنـــا فـال يــــوجـــد هــــدفّ
ـنـاصب يـنظـرون لـلـمنـصب كـمـغارة ا
عــــــلي بــــــابـــــا لــــــلـــــكـــــسـب اخلـــــاص
وينظرون للـسلطة كمـصدر للمال فـقط
وليس للتـعب واالجتهاد وبناء ال غـير
لـذلـك سـيــبـقى اقــتـصــاد قــوي لـلــبـلــد
يزان وا االقـتصـاد العـراقي متـراجعـا

التجاري سالبا.
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االحتــــــــــــــــــــاد
االردنـي الـــــتي
تــسـتــحق الــثـنـاء
وكـــــــان مــــــدرب
الــــوطـــــني قــــد
اعــلـن قــائـــمــة
الــفــريق الـذي
يــــــكـــــون قـــــد

بـــــشــــكـل مـــــقــــبـــــول في
تــصـــفــيــات كـــأس الــعــالم
وقــدم مـــا عـــلــيـه رغم ظــروف
ــشـاركــات الـصـعــبـة في ظل ا
ر بها البلد. الظروف التي 
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واالهــــم ان حتــــــــــــــــــــــــــــــــقـــق
الــبـطـولـةاهـدافـهـا امـام بـادرة

عبـور عقبـة الغد ولـفت االنظار له
شـاركـة القـادمة في مـبكـرا قـبل  ا

خليجي25 في البصرة.
U¹—uÝË Êœ—ô«

ويـفـتتح مـنـتـخبـا االردن وسـوريا
البطـولة وكالهمـا يطمح بـتحقيق
الــفــوز والـــتــحــول مــبــاشــرة الى
خوض مـو اجهة الـنهـائي االثن
ــضـيف ــنـتــخب ا ـقــبل حــيث ا ا
الذي سيلعب بدعم عاملي االرض
واجلمـهور واللـعب بغـرض الفوز
ــهــمـة بــافــضل طــريــقـة وحــسم ا
والسعي الحـراز البطـولة وهو ما
ـديـر الـفـني عـدنان يـدعم جـهـود ا
حـمــد الــذي انـتــقل بــالــفـريق الى
نـهـائـيات أ آسـيـا والن جـمـهور
االردن يـامل في مشـاهـدة منـتخب
بالده بــصـــورة مــغـــايــرة وفي ان
يـظـهـر الالعبـ كـمـا يجب سـعـيا
للظفـر بلقب البطـولة التي تخطط
له جــــــــــمــــــــــيع الــــــــــفــــــــــرق ومن
ـنـتـخـب الـسـوري الذي بـيـنـهـاا

تــــطــــور فـي الــــفــــتـــرة
االخــــــــــيـــــــــرة

وظـهـر

تنظيمهـا ويامل ان حتقق النجاح
شاركة. بدعم جمهوره والفرق ا
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وسـيـخـوض الـوطـني لـقـاءا مـهـما
امـام مـنـتـخـب عـمـان يـوم غـد عـند
الساعـة السابعة والـنصف مساءا
و سيكون مطـالب باستعادة شيء
من مـسـتـواه عبـر اجملـمـوعـة التي
ـدرب راضـي شـنـيـشل اخــتـارهـا ا
همة الذي يعول عليها في حسم ا
الـتي سـتـنـقـله مـبـاشـرة لـلـمـباراة
ـقـابـلة ـقـبل  النـهـائـيـة االثـن ا
الـفـائـز من مـواجهـة االفـتـتـاح ب
ـــضــيف وســـوريــا الــتي الـــبــلــد ا
ستقـام غدا عند الرابـعة والنصف
عصرا ومؤكد ان النـتيجة ستكون
مـعـنويـة وينـتـظر أن تـتـحقق عـبر
اداء وجــهــود االعـبــ في الــدفـاع
ـــنـــتــخـب والـــكــرة عن ســـمـــعـــة ا
الــعـراقـيـة واالسـتـفـادة من فـرصـة
ـشـاركـة بـالـبـطـولـة والـعـودة من ا
بـاريات ودية بـوابتـها واالنـتقـال 
اكثـر اهميـة عند مـواجهة مـنتخب
قبل في اسبانيا كسيك الشهر ا ا
مـا يـتـوجـب عـلى الـفــريق الـبـحث
عن الـنـتـيجـة االيـجـابـية من خالل
ــطـــلــوب وجتــاوز تــقـــد االداء ا
هـمة من اجل الـوصول اخلطـوة ا
ــكن لــنــهــائي الــبــطــولـة الــتي ال
التقليل منـها امام التحديات التي
ــنــتــخـب بــعــد اخلــروج تــواجـه ا
ونـديال والكل مازال الباهت من ا
يـعــيش اآلمه واالهم تـغـيـر االمـور

من حـيـث هـيــكـلــة الــفـريق
واجلــهـاز الــتـدريـبي

واهمـيـة حسم
مــــــــــــــلـف
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أعـلن االحتـاد الـعـراقـي لـلـفـروسـية
عن حتديـد الثالثـ من شهـر ايلول
احلـالي مـوعدا االنـتـخابـات الـهيـئة
الـتـنفـيـذيـة اجلديـدة.وقـال في بـيان
إنـه بـعـد مــصـادقــة االحتـاد الـدولي

عـــلى الـــنـــظـــام الــداخـــلي لـالحتــاد
الـعــراقي لــلـفــروسـيــة فـقــد حـددت
ـشــرفـة لإلحتـاد الـعـراقي الـهـيـئـة ا
موعد انـتخابـات الهيئـة التنـــفيذية
اجلــــديــــدة وذلك في الــــســــاعــــــــــة
الــثــانــيــة عــشــر من يــوم اجلــمــعــة

ـصـادف 30/ 9 /2022 في قـاعـة ا
فندق بابل الـدولي في بغداد.وأشار
الــبـــيـــان إلى "اســـتــكـــمـــال جـــمــيع
اإلجــراءات بـالـتـنــسـيق مع االحتـاد

الدولي واجملموعة السابعة".
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ونـقل البـيـان عن أم عـام الـلجـنة
ــؤقــتــة فـــاروق حتــســ قــوله أن ا
الـدعــوات شـمــلت أعـضــاء الـهــيـئـة
الـعـامة الـبـالغـة خـمسـة عـشر نـاديا
ـــثـــلـــ اثـــنـــ عن الـــفـــرســـان و
ـــدربـــ وكــذلك ومـــثـــلـــهــمـــا عن ا
ــثــلـ اثــنــ عن احلــكــام عالوة
ــثــلــ اثـــنــ عن األطــبــاء عــلـى 
ـثـلــة عن الـعـنـصـر الـبـيـطــريـ و
الـنـسـوي من الـذين تـنـطـبق عـلـيـهم
ــدرجــة في الــنــظــام ــواصــفــات ا ا
الــــداخــــلي الحتــــاد الــــفــــروســــيــــة
الـعــراقي.وعـلى صـعـيـد اخـر أصـدر
هــيــئـــة الــنــزاهــة االحتــاديــة أمــراً
بــاســتــقــدام قــائــد الــقــوة اجلــويـة
ورئــيـس الــهــيــئـــة اإلداريــة لــنــادي

القوة اجلوية سابقاً الفريق الركن
شــهـاب جـاهـد الرتـكـابه مـخـالـفـات
مــالـيـة.وذكـرت الـهـيـئـة في بـيـان أن
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت
إلـى أن مــحــكـــمــة حتـــقــيـق الــكــرخ
الــثــانـــيــة في بــغــداد أصــدرت أمــر
اسـتـقدامٍ بـحق قـائـد القـوّة اجلـوية
رئيس الـهيئـة اإلدارية لنـادي القوة
اجلـــويـــة الـــريـــاضي ســـابـــقـــاً في
رتكبة في أحد موضوع اخملالفات ا
الـــــعـــــقـــــــــــــود الـــــتـي أبـــــرمـــــهـــــا
ــــســــؤول الــــنـــــادي.وأضــــافت ان ا
الـسـابق ارتـكب مـخـالـفـات فـي عـقد
تأجير قطعة أرض مخصصةٍ لنادي
القوة اجلوية في مـنطقة الوزيرية"
دة َّ تـأجيـر الـقـطـعـة  مـبـيـنـة أنه "
15 ســــــــــــــنـــــــــــــة لــــــــــــــعـــــــــــــددٍ مـن
األشـــخــاص.وبـــيــنـت أن مــحـــكــمــة
حتـقـيق الــكـرخ الـثـانــيـة في بـغـداد
أصــدرت أمـر االســتـقـدام; اســتـنـاداً
ــــادَّة 340 مـن قــــانــــون ألحــــكــــام ا

العقوبات.
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لـنــظـام الـتــعـلـيـم في الـعـراق بــكـافـة
مراحـله ولـلـجنـسـ . حـملـة تـشارك
ــعـنــيــة بـدءا من بــهـا كل اجلــهــات ا
العـائـلـة الي االعالم وكل من وزارات
الــشـــبــاب والــصـــحــة والــتـــخــطــيط
ــراة والــنـــقل وأخــيــرا ــالــيـــة وا وا
واد ضرورة اعادة حتديث مفردات ا
قدمـة في كلـيات التـربية الدراسيـة ا
وعــلـــوم الــريـــاضــة انـــســجـــامــا مع
مــســتــوجــبــات الــعــمل مع االطــفــال
والـــشــبـــاب ومــحـــتــويـــات الــدروس
االلزامية واهدافها الـصحية البدنية
والنفسية والفكرية واجلمالية أيضا
وكـــذلك امـــكـــانـــيـــة االســتـــفـــادة من
الكليـات هذه كمـراكز رعايـة وتطوير
للمواهب في عدد من انواع الرياضة
فـضال عن الـسـعي الى زج الـكـفاءات
الــعــلــمــيــة وحــمــلـة الــشــهــادات في
ادارات االنــــــــــديــــــــــة واالحتـــــــــادات
الريـاضـيـة مـتمـنـيـا السـعي لـتـجاوز
بعض االخـطـاء الـتنـظـيمـيـة مضـيـفا
بان الـذي ال يـتعـلم من جتـارب عـمله
في حــــالـــتي الـــنــــجـــاح والـــفـــشل ال
يستطـيع ان يكون عضـوا منتجا في
مـجــال احلـوار  اي حــقل من حــقـول
اجملتمع . وكـما دعـا في ختام كـلمته
الــتي حــرص عــلى ايــجــازهــا وتــرك
مـجـال لـلـحـوار بـ الـظـروف الـكرام
الى ضرورة تشكيل اجمللس الوطني
االعلـى للـريـاضـة العـراقـيـة الغراض
الـتخـطـيط والـتـنسـيق فـقط بـرئـاسة
احد نـواب رئـيس الوزراء وعـضـوية
كل مـن وزيـــــر الــــشـــــبــــاب ورئـــــيس
بـية ورئـيس الـلجـنة الـرياضـية االو
ــــثــــلـي كل من ــــان مع  في الــــبـــــر
وزارات الـتـربــيـة والــتـعـلــيم الـعـالي
راة الية والصحـة والتخطيط وا وا
ثل بدرجة ال تقل عن مدير عام مع 
عن عـمـادات كلـيـات الـتـربـيـة وعـلوم
ثل عن هيـئة االستثمار الرياضة و
وعدد من اخلبراء ( 3-5 )  وروساء
الــلـــجــان الــريـــاضــيــة فـي مــجــالس
ــوجب نــظــام احملــافــظــات يــعـــمل 
خـاص يعـد لـهـذا الـغـرض وله امـانة

عامة متفرغة .

نتخب الوطني بالكرة الطائرة dzUÞ…∫ ا
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الــشـطــرجن الـعـراقـي األسـتــاذ ظـافـر
عبـد األميـر اجلبـوري والست سـعاد
عــبــد األمـيــر ســلـوم الــزيــدي رئـيس
ـا إحتـاد الــشـطـرجن فــرع بـغـداد و
جتـدر اإلشـارة إلــيه إن الـفـائـز األول

سيتأهل مـباشرةً الى نـهائي العراق
األول للرجـال لعام 2022 وفي حالة
ـــركــــزي لـــذلك لـم يـــوافق االحتــــاد ا
سـيـكـون الالعب مـضـيف عـلى نـفـقـة

إحتاد شطرجن فرع بغداد.
هدي W∫ جانب من استضافة اخلبير الرياضي باسل عبد ا UC²Ý«
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ــشــاركــة تــدخـل الــفــرق االربــعــة ا
ـقرر لـها بـبـطولـة االردن الـدوليـة ا
ان تــنـطــلق غـد اجلــمــعـة بــظـروف
مـــتـــشـــابه بـــعـــد خـــروج الـــعـــراق
وسـوريــا وعـمـان من الــتـصــفـيـات
ــونــديـال قــطــر فــيــمـا احلــاســمــة 
خــرجت االردن من مـن تــصــفــيــات
اجملمـوعات اخلروج الـذي يسـيطر
عــلـيـهــا وتـتــصـاعــد ازمـتـهــا الـتي
تــعـيــشـهـا مـع جـمــاهـيـرهــا كل مـا
اقترب موعد افتتاح مونديال قطر.
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ومع جتمع الفرق االربعـة جميعها
تـســعى لـتـقــد افـضل مـا عــلـيـهـا
الــقـــيــام به والـــبــدء دورة جــديــدة
بـاالعتـماد عـلى ما مـوجود لـها من
الالعــــــبــــــ والــــــتــــــحــــــضــــــيــــــر
قـبلة عنـدما تظهر لالستحـقاقات ا
ــطــلــوب احلــاجــة إلـى الــظــهــور ا
لـفريـقي عـمان والـعراق لـلـمشـاركة
بـبطـولـة خلـيجي 25 التـي ستـقام
ــقـبل في الــبـصــرة مـطــلع الــعـام ا
وكالهــمــا يــبــحث عن لــقـب جــديـد
حـيث عــمـان عن الــثـالـث والـعـراق
عن الـــــرابع في الـــــوقت ذاته فــــإن
الفرق جميـعها مطالبـة بالتحضير
بـافـضل طـريـقـة لبـطـولـة أ آسـيا
قبل في مكان سيحدد فيما العام ا
بــعــد اعـتــذار الــصــ عن تــنــظـيم
الـبــطـولــة الـتي تـعــد أكـبــر مـحـفل
ـــنــتـــخــبـــات اســـيــا وسط كــروي 
طـموحـات الـصراع عـلى احلـصول
ذكورة على لقبها وبعد ان الفرق ا
ستدخل بطولة كروية مصغرة لكن
الــكل تـــريــد ان تـــتــرك انـــطــبـــاعــا
واضحابـعد الشعور الـسلبي الذي
تـــــمــــــر به ويــــــامل ان جتـــــعـل من
مبـاريات البطـولة منـافسة مـقبولة
في ظل مبادرة االحتاد االردني في
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يـقــيم احتـاد الـشـطــرجن الـفـرعي في
بــــغــــداد وبـــالــــتــــعــــاون مـع احتـــاد
الــشـطـرجن الــعـراقي بــطـولــة بـغـداد
الـدوليـة بـالشـطـرجن الكالسـيك لـعام
2022 لتـسمـيـة منـتخب بـغداد لـعام

.2022
وانــطـلـقـت الـبــطـولـة امـس األربـعـاء
ـــــصـــــادف حــــيـث كــــان ــــقـــــبل وا ا
االجـتـمــاع الـفـني في تــمـام الـرابـعـة
عـصراً وانـطـلـقت اجلـولة األولى في
اخلــامـســة من عــصــر يـوم األربــعـاء
وافق 26 وتـسـتمـر لـغـايـة األثـنـ ا
ـؤتـمـرات والـنـدوات مـنه في قـاعــة ا
في فـنـدق اإلنـتـر بـالـعـاصـمـة بـغـداد
وسيـتم وضع جدول زمـني للـجوالت
عـــلى ضــوء مـــخــرجــات االجـــتــمــاع

الفني.
ومن اجلدير بالـذكر أن ننوه على إن
مــنـــافــســات الــبــطــولــة جتــرى وفق

الـــنـــظــام الـــســويـــســـري وبــواقع 9
جـوالت وبــزمن قـدره 60 دقـيــقـة مع
إضـافة 30 ثـانـية لـكل نـقـلـة مـنـجزة

تراكمياً حسب نظام فيشر
بــــــدل اإلشــــــتــــــراك الـالعب 20 ألف

دينار.
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على أن تـرسل األسمـاء الثالثـية الى
مدير إدارة إحتاد الشطرجن العراقي
احلكم الدولي سـعد محـسن الكناني
ــوالـيــد بـالــيــوم والـشــهـر مع ذكــر ا
ID ـبـر والـســنـة وإضـافــة االيـدي 
NUMBER إن وجـد عــلى تـلــفـونه
الـشــخـصي 07706000963 واتس

آب .
علـماً أن الـبطولـة مسـجلـة ومعـتمدة
دوليـاً.وهنـاك جوائـز مالـية بـإنتـظار
الـفــائـزين اخلـمــسـة األوائل عـلى أن
تــــوزع مـــــبــــاشـــــرةً من خـالل حــــفل
الــتــتـــويج بــحــضــور رئــيس إحتــاد
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يبدو ان الـرياضـة العـراقية وخـاصة كـرة القـدم تعيش بـزمن كثـر فيه الـزيف والتـضليل
ة واالفتراء وايهام اآلخرين بان االمور تسير بالطريق الصحيح  لكن احلقيقة مرة ومؤ

ونتيجتها ال تسر صديق وال عدو.
لـو فرضنا ان االحتـاد االسيوي لـكرة القـدم ارسل جلنة التـراخيص اآلسيـوية للـتفتيش
علـى ملـفـات االنـدية احملـلـيـة لالطالع عـليـهـا ومـعرفـة مـدى تـنـفيـذهـا لـبنـود الـتـراخيص

احمللية وليس اآلسيوية االصعب منها  فماذا تتوقعون ان تكون نتيجتها?
ـعاييـر اإللزامـية التي مـثلـما يعـرف اجلمـيع ان تنـفيذ الئـحة الـتراخيص يـتطـلب وجود ا
اقـرهـا االحتـادين الـدولي واآلسـيــوي وهي (الـريـاضـيـة  والـبـنــيـة الـتـحـتـيـة واإلداريـة

الية). والقانونية  وا
انا عـلى يـق ان انـديـة على عـدد اصـابع اليـد الـتي ستـجـتاز االخـتـبار مع تـطـبيق بـعد
الحظات على ملـفاتها من اجل حتيقيق متطلبات الـنجاح والسماح لها باللعب بدوري ا
التـراخيص احلـقيقي  ولـيس تراخـيص اجملامالت الـتي اعتدنـا علـيها مـنذ عام 2017
وبحـجة ان ظـروف العراق تـختـلف عن اآلخرين  وهي كـذبة يـحاول الفـاشلـ تمـريرها

غا الكثيرة . ناصب واحلصول على ا من اجل استمرارهم با
ـا نصـرفه  ولكـنهـا تضـعها في ان الدول اجملـاورة للعـراق تصـرف مبـالغ مالـية اقل 
كان الـصحـيح من خالل العـمل النـزيه وحتقق مـعاييـر ومتـطلبـات التـراخيص وتـسير ا
ي  وحتقق االندية الرياضية االكتفاء بالطريق الصـحيح وتنجح في مواكبه التقدم العا
ؤسـسـات التي الـيـة او الـوزارات وا الـذاتي وتسـتـغـني عن مسـاعـدات وهـبات الـدولـة ا

بادرات االجتماعية التي تطور اجملتمع. تتبع لها بل انها تسهم في اجناح ا
ـصداقيـة  الن اغلب تـصريحـات اداراتها قـبل اكثر من انديـتنا تـعيش بـزمن قلت فيه ا
متاز شهر تؤكد بـان ملفات التراخيص منجزة وهي ستكـون جاهزة للتواجد بالدوري ا
 وبـدات هـذه االنديـة بـالـدخـول في مـعـسـكـرات تـدريـبيـة داخـلـيـة وخـارجـيـة اسـتـعداداً
عـسكـرات مبـالغ مالـية كـبيرة  الن للـموسم اجلـديد  صرفت خـالل هذه الفـترة عـلى ا
اجلـمـيع يـعـرف حـجم وكـبـر وفـد فـريق كـرة الـقـدم بـاالضـافـة الى اصـطـحـاب االحـبـاب

واالصدقاء لالصطياف في ربوع تركيا اجلميلة.
ـسـتــور وظـهـر ان اغـلـب انـديـتـنـا لـم تـكن صـادقـة في ـاضي انــكـشف ا يــوم الـثالثـاء ا
تـصـريحـاتـها الـرنانـة بـانهـا اجنـزت متـطـلبـات التـراخـيص  بل عـلى العـكس ظـهر انـها
ـوسم اجلديـد الذي اطلق ـمتـاز با مـثقـلة بـالديـون وانهـا ال تستـحق التـواجد بـالدوري ا
عـليه (دوري الـتراخـيص) لكن اجملـامالت كانت حـاضرة مثـل كل مرة  والتـي سمحت
في التـغاضي عن بـعض النـقاط وسـهلت عـبور بـعض االنديـة التي مـازال بذمـتهـا ديون

درب . لعدد غير قليل من الالعب وا
وظـهرت بـعدهـا تصـريحـات هنـا وهنـاك من قبل العـب ومـدرب بـانهم مـازالوا يـطلـبون
ـالية الـتي اقرها ـرخصـة مبالغ مـالية  وان االنـدية لم تسـلمهم مـستحـقاتهم ا االندية ا
درب القانون واحملـاكم  وكذلك تصـريح من محامي مـصري قام عدد من الالعـب وا
بتوكيله لـلدفاع عن حقوقهم  بانه قام بتحضير الئحة شكوى ستقدم لالحتاد االسيوي
لكرة القدم ضـد االحتاد العراقي  ورفع دعـوى بالقضاء الـعراقي وهيئة الـنزاهة ايضا
وكليه من ديونة والتي لم تسدد مبالغ  بسبب قرار االحتـاد بترخيص عدد من االندية ا

. درب الالعب وا
جلنةِ التراخـيص وعلى لسان نائب رئـيسها الدكتـور موفق عبد الوهـاب قال( إن اللجنةَ
قررت منحَ الرخـصة ألنديةِ نفـط الوسط واحلدود والشرطـة والنجف والصـناعة والكرخ
وكربالء والنفط وأربـيل والكهرباء وزاخو ونفط البـصرة والزوراء والقاسم ونفط ميسان
ـيــنـاء وأمـانــة بـغـداد  وان االنــديـة غـيـر ونـوروز  واالنـديــة الـهـابــطـة لـلــدرجـة االولى ا
ـالـيّة ُـرخصـةِ هي الـقـوة اجلويّـة والـطـلبـة والـديوانـيّـة بـسببِ عـدمِ مُـعـاجلةِ الـقـضـايا ا ا
ُكـتسبـة للدرجـةِ القطـعيّة إضـافةً إلى نادي سـامراء لعدم امـتالكه ملـعباً مُؤهالً  وأن ا
جلـنــة الـتــراخـيص افــتــتـحت مــنـذ يــوم امس األربـعــاء بـابَ

دة خمسةِ أيام ). االستئناف والطعون الذي سيستمرُ 
ــؤهل ولم يــرد اسم نــادي دهــوك الــذي فــاز بـاحملــلق ا
ـمتـاز  وال نـعرف اخـباره واحـتفل بـصعـودة لـلدوري ا
احلـقـيــقـيـة  ام ان االحتـاد سـكت عـن مـخـالـفـة اخـرى

ستضاف الى مخالفاته السابقة.

ــدرب في ظل احلــديث تــســمــيـــة ا
ـــــتــــواصـل عن الـــــعــــمـل األبــــرز ا
لالحتـاد وسـط احلـوار الـذي يـدور
في الـشارع الـريـاضي والرغـبة في
بـنـاء فـريق قـادر عـلى تـقد االداء
ــكن بــعــد أن تــمـر والــنـتــائج وال
وتـضيـع االيام وتـزداد االزمـة امام
رغـــبـــة الـــكل في حتـــقـــيق الـــعــمل
الكبير الـذي يجب ان يحصل عليه
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من جــانــبه يــريــد مـنــتــخب عــمـان
اتخـاذ القرار في حتـقيق األسبـقية
ـهـمـةوهـو الـذي كـان قـد وجتـاوز ا
أحـــرج الــــوطـــنـي في اخـــر لــــقـــاء
بـيــنــهــمــا بـبــطــولــة الــعــرب الـتي
اضي بـعدما ضيـفتـهاقـطر العـام ا
ظل مــتـقــدمــا بـهــدف حــتى الـوقت
الـــبـــديل عــــنـــدمـــا أدرك الـــوطـــني
مـدد من ركلة التـعادل في الـوقت ا
جــزاء نــفــذهــا حــسن عــبــدالــكـر
ومـؤكـد ان مـنـتـخب عـمـان مـحـتاج
لــلــنــتــيــجــة مــا يــجــعــله  الــبــحث
ــــطـــلــــوب عن حتــــقــــيق الــــفـــوز ا
ــنــافــســة عــلى لــقـب الــبــطــولـة وا
والـظـهـور ولـو من بـعـيـد  والـقـدرة
عـلى مـواجـهـة الـوطـني وهـو الذي

جنح مـــــــرتــــــ فـي احــــــراز
خـلـيجي 23, 9 ويـريد

نافس الظهـور ا
الــــقــــوي في

حمـزه عدنـان  محـمد عـلي عبود 
شــــهـــــاب رزاق  حــــســـــ عــــلي 
إبـراهــيم بــايش  شــيـركــو كـر 
حـسـن عـبـد الـكـر  اسـو رسـتم 
أميـر العمـاري  ميـرخاس دوسكي
ن حــســ  أمــجــد عــطــوان   أ
هيران أحمـد  آالي فاضل  عباس

. محمد  ريوان أم

وصـل إلـى األردن  وكــــــان
مــدرب الـــوطــني قـــد اعــلن
قائمة الفـريق الذي يكون قد وصل
إلـى األردن مـــــســـــاء امـس  الـــــتي
ضمت (23) العباً هم كل من جالل
حـــسن  دلــوڤـــان مــهـــدي  حــسن
أحمد  مناف يونس  كرار عامر 
زيد حتس  أحمد عبد احلس 

جالل حسن
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ـفـتـوحـة في جـلـسـاته األسـبـوعـيـة ا
ضيف مركز افـرست لالعالم الدكتور
ـا له من تـاريخ هـدي  بـاسل عـبـد ا
تد لـستة عقـود وبحضور رياضي 
ـية اخملـتصة عدد من النـخب االكاد
واالداري واخلبراء وجنوم وابطال
بـــعض األلـــعـــاب وكـــذا اإلعالمـــيــ

والصحفي وغيرهم .
w{U¹— l «Ë

ــهــدي الى عــدد من وتــطــرق عــبـــد ا
ــمــتـد إشـكــاالت الــواقع الــريـاضي ا
حلقب بـعيـدة والذي اعتـرته االزمات
والعالت خالل سـنوات وعـقود خلت
بـعـد ان كـان الــعـراق يـعـد من الـدول
الـــرائـــدة فـي الـــريـــاضـــة وحتـــقـــيق
اإلجنــاز ســيــمــا فـي الــســبــعــيــنــات
والـثـمـانـيـنـات لكـن الـرياضـة حـسب
قوله -قد تـعرضت لـنكبـت كبـيرت

األولى بــعـد احــتالل الــكـويت 1991
واألخــرى بــعــد االحــتالل األمــريــكي
لـلـعراق 2003. وسـلط الـضـوء عـبـد
هـدي عـلى مـلفي الـتـزوير بـابـعاده ا
وجــــــذوره وكـــــذا مــــــلـف اخملـــــدرات
وتاثيرها على القطاع الرياضي عبر
طــرحه ورقــة عـمـل تـتــكــون من اربع
نـــقـــاط عـــدهــا هـي األســـاس العــادة
الـــــروح الى اجلـــــســـــد الـــــريـــــاضي
الـعــراقي والـتي تــتـمـثـل في الـعـودة
ــؤتــمــر الى تــوصــيــات ومــقــررات ا
الــريــاضي الـــعــام الــذي انــعــقــد في
بــغــداد عـام 2005 وتــشــكـيـل جلــنـة
متخصصة للعمل على وضع االليات
نفذة طلوبة لتنفـيذ قراراته غير ا ا
والقيام باعداد مشروع ميثاق العمل
الــريـــاضي الــعـــراقي بــكـل جــوانــبه
اليـة والفنية االدارية والقانونـية وا
مع كل الـبــيـانــات والـتـفــصـيالت في
خـدمــة ريـاضـة الــعـراق بــكل اطـرافه
ه الى مـجلس وجغـرافـيـاتهـا وتـقـد
النواب القراره كـقانون يعـد مرجعية
يركن اليها للحد من اجواء االجتهاد
والعفـوية في ادارة الشـان الرياضي
مع وجوب قيام حملة وطنية شاملة
العــــادة درس الـــريــــاضـــة االلــــزامي
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نتخب الوطني بالكرة يواصل ا
الــطــائـرة مــعــسـكــره الــتــدريـبي
ــــقـــام فـي أربــــيل حتــــضــــيـــراً ا
للمشاركة في منافسات البطولة
ــزمع إقــامــتــهــا في الــعـــربــيــة ا

قبل. دهوك نهاية الشهر ا
ــنـتــخب الــوطـني وقـال مــدرب ا
عالء خـلف في تـصـريح صـحفي
ـنـتـخب تـسـيـر إن فــتـرة إعـداد ا
وفق مـــا مـــخـــطط لـــهــا مـن قــبل
الك الــتــدريــبي الســيــمــا بــعـد ا
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فـترة اإلعـداد الـداخلي من خالل
ــقـام في ــعـســكــر الـتــدريــبي ا ا

اربيل .
ــنـــتـــخب يـــجــري واضـــاف أن ا
وحــدات تـــدريــبــيـــة صــبـــاحــيــة
ومـــــســــائــــيــــة لـــــلــــوصــــول إلى
طـلـوبة قـبل خوض اجلـاهزيـة ا
الفـتـاً غـمــار الـتــنـافس الــعـربـي 
الـى أن الــبــطــولـــة تــعــد فــرصــة
كـبـيـرة لالعـبــيـنـا لـلـتـعـرف عـلى
ــنـتـخــبـات الـعــربـيـة مـســتـوى ا
السـيــمـا األفــريـقـيــة مـنــهـا الـتي

ــؤهـالت عــالــيــة جــداً تـــمــتــاز 
تــعـود بــالـفــائــدة عـلى العــبـيــنـا

. فنياً
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وتـابع أن مــعـســكـر أربــيل اتـاح
الـــفـــرصــة لـــلـــمـالك الــتـــدريـــبي
لالنطالق بالبرنامج الفني الذي
قـدمه الحتـاد الـلعـبـة عـلى الرغم
ـاسـة إلى إجـراء مـن حـاجـتـنــا ا
ستوى عال مباريات جتريبية 
نتخبات يفوق مستوى العـبي ا
الــعــربـــيــة لـــلــكــشـف عن هــويــة

ـنـتـخب الـعـراقي فـي الـبـطـولة ا
ـــنـــتـــخب مـــوضــحـــاً أن وفـــد ا
ســيــنــهـي اإلعـــــــــداد الــداخــلي
نهايـة الشهر احلـالي وسيتوجه
قبل إلى في الثـاني من الشهـر ا
إيـــران خلــوض ست مـــبـــاريــات
جتـــــريـــــبـــــــــــيـــــة مع األنـــــديــــة
تـقـدمة والـعودة إلى اإليـرانيـة ا
أربــــيل إلكــــمــــــــال الــــبــــرنــــامج
التدريبي حل موعـــــد انطالق
البطولة في العشرين من الشهر

قبل . ا

ôuDÐ ∫ احدى البطوالت احمللية للفروسية

شارك في البطولة W∫ رئيس احتاد الشطرجن مع الالعب ا —UA

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ثابرة لكرة السلةً. تمكن فـريق نادي الشرطة من حتقيق الفوز على فريق نادي دجلة اجلامعـة بفارق سبع نقاط في مباراة كأس ا
غلقة مساء اليوم في الساعة باراة في قاعة الشعب ا وانتـهى اللقاء بفتراته االربعة بفوز الشرطة بنتيجة 80-87 نقـطة .وجرت ا
وسم 2022-2021 قـد انسـحب من مـواجهـة الـشرطـة صاحب ركـز األول في ا السـادسـة مسـاءً .وكان فـريق النـفط صـاحب ا
ثـابـرة من كل موسم بـ صـاحبي ـركز الـثالـث فريق دجـلـة اجلامـعة .وتـقـام مبـاراة كـأس ا ركـز الـثاني لـيـحل محـله صـاحب ا ا

وسم اجلديد. باراة قبل انطالق ا ركز األول والثاني  على ان تقام ا ا
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ي الـعراقي يـشـارك في مـؤتـمـر ازمـات الـدولة االكـاد
في العـالم العربي الذي انـطلقت فعـالياته في صفاقس

بتونس في 19 من الشهر اجلاري.
ÊË“d  U½U¹œ

bFÝ ËdLŽ

ــوسم الـدرامي ـصــري كـشف عن خــوضه ا ــمـثـل ا ا
ــقـبـل من خالل مــســلــسل (األجــهـر) الــرمــضـانـي ا
إخـراج ياسـر سـامي انـتـاج سيـدرز انـور الـصـباح و

تأليف ورشة ملوك.
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ـسـتـدامـة. الـيـوم كان كـل شيء عن الـعمل ا
ـا والــطــمـوح واألمل. كــان األمــر يـتــعــلق 
يـجب أن نـفعـله معًـا جلعل أهـداف التـنمـية
ــسـتـدامــة حـقـيــقـة واقــعـة ولـيس لــديـنـا ا

حلظة نضيعها." 
تحدة وشـكرت شوبـرا االم العـام لال ا
السـتـضافـتهـا. واضافت فـي تعـليـقهـا حول
اهـمـية تـغـييـر نـظام الـتـعلـيم: "من الـصعب
تـصـديق أن مـا يـقرب من ثـلـثي األطـفال في
ـتـوسط ـنـخـفض وا الـبــلـدان ذات الـدخل ا
ــــــــرتـــــــفع ال وا
ــكــنــهم قـراءة
قــصـة بـســيـطـة
وفــهــمــهــا. لــقـد
خـــــــــــــذلـــــــــــــهـم
الــنـظـام... نـحن
مـــديـــنـــون لــكل
طــــــفـل بــــــهـــــذا
احلـق األساسي
وبـــــــفـــــــرصـــــــة
مـــــتـــــســـــاويـــــة
لـلتعلم وحتقيق
إمـــــكــــانــــاتــــهم

الكاملة.

{ بــومـبـاي  –وكــاالت - شـاركت الــنـجـمـة
الـهندية بريانكا شوبرا صوراً على وسائل
الــتـواصل االجـتــمـاعي من الــقـائـهــا كـلـمـة
ــتـحـدة  خالل اجلــمـعــيـة الــعـامــة لأل ا
ـنظـمة بـصـفتـها سـفيـرة النـوايـا احلسـنة 
الـيـونيـسف.وشاركت شـوبرا في جـلسـت
ـستـدامة احـداهمـا حول اهـداف التـنمـية ا
والـــثــانـــيــة قـــمــة حـــول تــغـــيــيـــر اهــداف
التعليم.وعلقت شوبرا على الصورة قائلة:
"تـتصـدر أجنـدة هذا العـام أهداف الـتنـمية

wGKð eO uſ

“dO³  UN²FÐU² نـشـرته في عـام 2016 اهـتـمـام عـدد
من االصـدقـاء وسـألنـي احدهـم كيف
امـكن الــتـاكــد من صـحـة

الترجمة?.
سؤال وجـيه. لـذلك عدت
الـى كل مـــــا ســـــجـل عن
هـــذا الـــقــامـــوس  والى
مـقـال لـلــكـاتب الـعـراقي
(أبرم شبـيرا) الذي ذكر
ان مــشـروع الــقــامـوس
اجنـز في 90 عـامـا في
ـــعـــهــد الـــشـــرقي في ا

جامعة شيكاغو.
في الـبـدايـة اشيـر الى
ان األهـمـيـة الـقـصوى
لصدور هذا القاموس
كـــونه قـــامــوس لـــغــة
تــعـتــبــر لـغــة أبـائــنـا
وإجـــدادنــا الـــعــظــام
الـــذيـن بـــنـــوا أعـــظم
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اثــار مـوضــوع الــقـامــوس االشـوري
الـــــــذي

. وأول حـضــارة في الــتـاريخ الــقـد
وعـــــلم اآلشـــــوريــــات وضـع أســــسه
األولى العالمة اآلثاري الـسير هنري
رولنصن الذي ولد في أكسفورد عام
1810وفي عـام 1847 تــمــكن من أن
يـــقــوم بــتـــرجــمــة كــامـــلــة مع وضع
شروح ومالحـظات نحـوية وأبـجدية
كـامـلـة وبـعــد ذلك تـمـكن من تـرجـمـة
ساعدة عدد من النصوص األخرى 

العلماء اآلخرين. 
غيـر أن الشـكـوك أثيـرت حول صـحة
هــذه الـتــراجم لـذلـك أسـتــدعى األمـر
إلى فـحـصـهـا وتدقـيـقـهـا لـلـتـأكد من

صحتها. 
في عــــام 1856 دعـت اجلــــمـــــعــــيــــة
األسـيويـة في لـنـدن ثالثـة من عـلـماء
ـسـمـاريـات لـيـقوم كـل واحـد منـهم ا
على إنفراد بترجمة مقطع طويل من
الكـتـابات اآلشـوريـة وأن توضع كل
ترجمة في ظرف مختوم وترسل إلى

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
ــيـة سـيـلـيـنـا فـاجــأت الـنـجـمـة الـعـا
غـوميـز اجلـمهـور بـإلـغائـهـا متـابـعة
ية زميلتـها وصديقتـها النجمـة العا
بــريــتــني ســبـيــرز عــلى صــفـحــتــهـا
اخلــــاصـــة عــــلى مــــوقع الــــتـــواصل
االجـتمـاعي وذلك بـسـبب زمـيلـتـهـما
كـريسـتـينـا أغـيلـيـرا.وفي التـفـاصيل
ـــوقع الــفـن قــامت ســـبــيــرز وفـــقــا 
بـالـتـنــمّـر عـلى كـريـسـتـيـنـا أغـيـلـيـرا
ووصـفـتـهـا بـأنـهـا "سـمـيـنـة" فـقـامت
غـوميـز بـإلغـاء مـتابـعـة سبـيـرز على
صفحتها عـلى "انستغرام" كردّة فعل
مــنـهـا عــلى تـنــمّـرهـا عــلى أغـيــلـيـر
مشيرة الى رفـضها هذا الـتعليق مع
العلم ان غـوميز و سبـيرز جتمـعهما
عالقة صـداقة حـتى ان غـوميـز كانت

من االشخاص
ــدعــوين الى ا
زفـاف ســبــيـرز
قـــــــبل فــــــتــــــرة

قــــصــــيـــرة.

ـشـروع ـادي تـرغب فى الـقـيـام  حتـسن بـوضـعك ا
جديد لزيادة دخلك.

qL(«

استخـدم طاقتك لتحويل األشياء من أفكار نظرية إلى
واقع ملموس .

Ê«eO*«

ســتــكــون مــشــغــوال وبــعــيــداً عن أي مــشــاكـل تـدور
. حولك.يوم السعد االثن

—u¦ «

إنك تعـمل بجدّ رغم ذلك تـشعر كمـا لو أنّك ال جتني
شيئاً. 

»dIF «

ـــنـــاسب لـــلــــخـــروج والـــتـــواصل هـــذا هـــو الـــوقـت ا
االجتماعي مع شريكك.

¡«“u'«

ــشــاريـع الــطــويـــلــة األجل حتــتـــاج إلى وقت أطــول ا
لتجني ثمارها.

”uI «

 فـكـر في االسـتـعـانة بـشـريك أو صـديق بـدال من أن
. تكون وحيداً

ÊUÞd «

لـديك حب مـهم فـي حيـاتك حـافظ عـلـيه مـهـمـا تـتـطلب
االمر .

Íb'«

عـلـيك أخـذ قـسـطـاً من الـراحـة لـتـجـديـد نـشـاطك.يـوم
السعد االربعاء.

bÝô«

الــعـمـل يـحــتـاج الـى تـركــيـز اكــبـر مــنك.يــوم الـســعـد
. االثن

Ë«b «

تفـكر كـثيـراً في كـسب أموال إضـافيـة لتـغيـير ديـكور
منزلك.رقم احلظ.4

¡«—cF «

ة اترك ذلك و انت في وضع قلـق بسبب عالقـات قد
تفرغ للمستقبل.

 u(«
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ـــعــــاني ــــرادفــــات وا تـــكــــتب ا
لــــلــــكــــلــــمــــات مـن االعــــلى الى
ـلـونة االسفل ضـمن الـدائـرة ا

كلمة مطلوب معرفتها:
W¹dB  W³ðU Ë W³¹œ√

1- شديد االرتفاع
2- عاصمة االموي

3- طـــراز ســـيـــارة فـــرنـــســـيــة
الصنع

4- مشاكس
5- ورود

6- يفاوض على السعر
7- تطاول على الغير
8- مأوى للعائالت
9- مرض جلدي

ـطـربــة االردنـيــة اطـلــقت االثـنــ أغـنـيــتـهــا اجلـديـدة ا
كـلــمـات: عـمـر سـاري (تـفــاحـة) عـلى مـوقع يــوتـيـوب 
أحلان : محمد بشار توزيع موسيقي: خالد مصطفى.

ـهام وكيل أمـانة بـغداد لـلـشؤون الـفنـية وكـالة بـاشر 
عـمــله بـدال عن مــهـدي جـاسـم سـعـد بــعـد صـدور امـر

ديواني بانهاء تكلفيه من مهمته هذه.

الــــصــــحــــفي الــــعــــراقي نــــعــــته
االوسـاط الصحفيـة بعد ان غيبه
ــاضي  سـائـلـ ـوت االثـنـ ا ا
الــله تــعــالى ان يــســكــنه فــســيح

جناته.

oO uð b− «

الــروائي الـعــراقي يـضــفـيه نــادي الـســرد في االحتـاد
الـعام لالدباء والـكتاب فـي العراق في الـساعة 11 من
قـبل لالحتـفاء بـروايته(يـنال) بـجلـسة صبـاح السـبت ا
تتـضـمن اوراق نـقديـة ويـديرهـا الـروائي خـضيـر فـليح

الزيدي .

سيلينا غوميز

تمـامـاً لتـفـرز القـائـمة الـقصـيـرة التي
سـيـتـبـعهـا إعـالن الـنصـوص الـثـالثة
الفائزة بعد أيـام وضمت القائمة 11
نــصــا مــســرحــيــا وهي: "بــزوع عــنــد
االلفـيـة الثـالـثة" لـلـمؤلف عـمـار نعـمة

جــــابـــــر  (ارض احلــــرام)
للـمـؤلف عـقـيل الـعـبـيدي 
تنكرة) (مذبحة التماثيل ا
للـمؤلف لـيث فائـز االيوبي
 (الراس) لـلـمؤلـفـة اشواق
الــــنـــــعــــيـــــمي  (يـــــوسف)
للمؤلف مـثال غازي  "جمع
تــكــســيــر) لـلــمــؤلـف احــمـد
ــــاجـــد  (ســــيــــرة ذاتــــيـــة ا
حلــارس الــفــنــار) لــلــمــؤلف
مـيــثم هــاشم طــاهــر  (مـارة
ـــلك) لــــلـــمـــؤلـف عـــصـــام وا
حس حسن  (شـكسبير في
الـرقـة) لـلــمـؤلف عـواد عـلي 
(الـلـعـبـة) لـلــمـؤلف عـبـد عـلي
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ـسـرحـي الـعـراقي أحـتـفــاء بـالــنص ا
الذي قدم عطاءات مهمة على مستوى
الكـتـابـة مـنذ عـقـود طـويـلـة من الزمن
ومــا زالَ مـــتــواصـالً بــألـــقهِ عــراقـــيــاً
.. اعـــلـــنت دائـــرة وعـــربـــيـــاً ودولـــيـــاً
ـــســرح عن مــســابــقــة الــســيــنــمــا وا
ــسـرحـيــة ضـمن أعـمـال الـنـصـوص ا
مــهــرجــان بــغــداد الـدولـي لــلــمــسـرح
بـنــســخـته الــثــالـثــة  لـلــفــتـرة من 20
ولــغــايـة 28 تــشـريـن الــثــاني لــلــعـام
2022 وقد وصلت للمسابقة 32 نصاً
مسـرحـياً وهي حتـمل قـراءات لـلواقع
الــــعـــــراقي بـــــكل هـــــمــــومـه وأحالمه
ــســتـوى وتــطـلــعــاته وتــشــيــر الى ا
ـــســـرح واشــارت الــعـــالي لـــكـــتّــاب ا
الدائرة وفقا لصفحتها في (قيسبوك)
انه (وبـسريـة تـامـة ومـهـنيـة وعـلـمـية
كـانت الــنـصـوص عــلى طـاولــة جلـنـة
ؤلـف التـحيـكم دون معـرفـة أسمـاء ا

ـدن واحملـافـظات األعمـار ومن كل ا
.(

الى ذلك تشـارك الفـرقة الـوطنـية
للتمثيل في مهرجان اإلسكندرية
ــســـرحي الـــدولي بـــدورته 12 ا
ـسـرحـيـة وتـتـوج مـشـاركـتـهـا 
(بالك بوكس)  بـطـولة :خـضـير
ـشــهـداني ابـو الــعـبــاس وطه ا
وحيدر عبد ثامر وبسمه ياس
وحـســ مـدوحي وعــلي عـادل
تالـيف واخـراج مـاجـد درندش
كـــــــمـــا تــــشـــارك الـــفــــرقـــة في
مــــهــــرجــــان صـــــيف الــــزرقــــاء
ـــســــرحي الــــدولي في االردن ا
بـدورته 20 وتـتــوج مــشــاركــتــهـا
ـفتـاح)  بـطـولـة مازن سـرحـيـة (ا
ـــان عـــبـــد مـــحـــمــــد مـــصـــطـــفـى وا
تـــــالـــــيـف  مـــــثـــــال غـــــازي احلـــــسـن
درامــاتــورج  ســـعــد عـــزيــز واخــراج

اسامة السلطان.

الـــعـــبــــاس  الى تـــأســـيـس اول مـــهـــرجـــان
ســيــنــمــائي لــلـطــفل بــعــنــوان ( ســنــدبـاد )
غامرة عروفة بحب ا الـشخصية العراقيـة ا
والـسفر و االطالع على الـثقافات و الـتقاليد

و حياة الشعوب . 
ــهــرجـان  و قـال أبــو الــعــبــاس  مــؤسـس ا
ـستقل ـهرجـان السـينـمائي ا (يـعتمـد هذا ا
ــسـاعــدة اجلـهـات عـلى الــتـمــويل الـذاتي 
الـــتي تـــؤمن بـــثــقـــافــة الـــطـــفل  وهــو أول
مـهرجان لسينـما الطفل في العراق ( الدورة
األولى ) و من خالله نـــعــمل عـــلى تــغـــيــيــر
الـصــورة الـنــمـطــيـة ألفالم الــكـارتــون الـتي
اعـتاد الـطفل عـلى مـشاهـدتهـا وتسـببت في
عـزلته ألنـنا سـنـقدم نـتاجـات سـينـما الـطفل
من الـقـارات اخلـمس وبـهذا يـحـدث الـتـنوع
الـثـقـافي وتـنـشط الـوعي اجملـمـعي لـلطـفل ,
وكـلنا نعلم إن الطـفل هو العنصر األساسي
في تـكوين الـشـعوب والـبلـدان  ألنك عنـدما
تـربي الـطـفل مـعـرفــيـا وثـقـافـيـا فـإنك تـربي
جـيالَ ومـجـتمـعـاً وشـعـبـاً يـصـنع مـسـتـقبال
يـتـواصل مع الشـعـوب األخرى  وعـلـيه فإن
إقـامة مهرجان سينـمائي مختص بالطفل له
من حيث أهـداف ومالمح واضحـة وجديـدة 
دعم فـكـرة الـتـنـوع الـثـقـافي لـلـطـفل ويـعـمل

على إيجاد وسيلة ترفيهية ومعرفية له . 
وسـنـعـرض األفالم السـيـنـمـائـيـة الـقـصـيرة
لـلـطـفل (االنـيـمـيـشن  –الـدمى  –الـوثـائـقي)
فـضال الـى اسـتــضـفــة األفالم الــطـويــلـة من
ــا ســتـنــدرج ضـمن ــيـة ر الــتــجـارب الــعـا

ــسـابــقـة الــرسـمــيـة مــسـتــقـبال   ونــسـعى ا
لـتـرجـمــة األفالم من لـغـاتــهـا األصـلـيـة  ,ألن

السينما واجهة حضارة للبلدان) .
هـرجان سـيشجع مـضيفـا ( نحـلم بأن هـذا ا
الـسيـنـمائـيـ العـراقـي والـدولـة العـراقـية
ـوجـهـة لـلـطـفل  ,وهـذا عـلى إنـتـاج األفـالم ا
ـهرجان ال يـقف عند حـدود الفـترة الزمـنية ا
النـعــقـاده بل يــتـعــدى ذلك لــعـروض تــشـمل
ـــدن الــعـــراقـــيــة واألقـــضــيـــة والـــنــواحي ا
لـنشـر الثقـافة الـسيـنمـائية في والـقصـبات  ,
األمـاكن النـائـية وخالل عـام كامل  ,ويـسعى
لـتـقـد أفـالمه لألطـفـال وعـوائــلـهم ويـقـسم
لـفــئـات عـمـريـة من  12 -6ومن  14-12ومن
 18-14حـسب تـصنـيف الـيونـسـيف ويرعى
ـناطق تـقـد األفالم حسـب مسـتـوى وعي ا

التي تعرض فيها).
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ـهرجـان على مـشتـركات مع مـبيـناً ( يـعمل ا
وزارة الـثقـافـة الـعراقـيـة و وزارة التـربـية و
وزارة الـعمل والشؤون االجتمـاعية ومنظمة
الـيونـيـسـيف فـرع العـراق ونـقـابة الـفـنـان
عنيـة بالطفولة  ,و ؤسـسات ا الـعراقي وا
ـسـتـوى يـلـيق بـاحلدث سـيـكـون االفتـتـاح 
يـقــدم فـلم أو أفالم في االفــتـتـاح أو عـروض
اسـتعراضيـة تختص بـالطفـولة والسـينما ,
ـدة ال تـقل عن خـمـسـة ـهـرجـان  ويـسـتـمـر ا
ــدن  ,و ــهــرجــان في ا أيــام ثم يــتــنــقـل ا
تـخصص جـوائز مـاليـة و(تروفي) لـلفـائزين
ــســابــقـة الــرســمــيــة ( األول والــثــاني فـي ا

إلى مكافـــــــأة مالية يتــــــفق عليها الحقا).
ـــشــاركـــة في ـــهـــرجـــان  و ا وعن مـــوعـــد ا
مـسـابــقـات االفالم الـرسـمــيـة  قـال : الـدورة
األولى لـلمهرجان نهاية شهر تشرين الثاني
و بـداية كـانون األول  2022 وسـيتم اطالق
اســتــمــارة الـكــتــرونـيــة من خاللــهــا ارسـال
االفالم لـلـمـشـارك ويـتـضـمن مـسـابـقة فـيـلم
ـتــحـركـة  –ال يـقل األنـيــمـيـشن –الـرســوم ا
وقـته عن دقيقت وال يـزيد عن عشرة دقائق
و مـســابـقــة افالم الـدمى ال يــقل زمـنــهـا عن
خـمـســة دقـائق وال يـزيــد عن خـمــسـة عـشـر
دقـيـقـة ومـسـابــقـة الـفـيـلـم الـوثـائـقي ال يـقل
زمـــنــهــا عن خـــمـــســة دقــائـق وال يــزيــد عن
خـمسة عـشر دقيـقة وسيـنضم مـستقـبال لها

الــــفــــلـم الــــروائي
الطويل) .

والــثــالث ) من كل فــئــة من فــئــات أفالم  ,و
ــــــوضـــــــوع من ســــــتــــــخـــــــتص كـل دورة 
مـوضوعات الطفولة فالدورة األولى ستكون
عن ( أطـفـال مـرضى السـرطـان ) وتـقـدم لهم
ـتـنـقـلـة بـعـرض أفالم بـطـريـقـة الـسـيـنــمـا ا
االفالم في مستشفيات االمراض السرطانية
كـما نـعمل عـلى اسـتضـافة دولـة من الدول , 
ــنــتــجــة  ألفالم الـــطــفــولــة في كل دورة و ا
الـبـدايـة  نـأمل ان تـكـون ( ألـيـابـان ) ضـيف

الدورة األولى) .
هـرجان كـما اوضح ( سـنـقيم عـلى هـامش ا
مـعـرض تـشـكـيـلي و اخملـطـوطـات الـعـربـيـة
ــكـيــاج الـســيـنــمـائي و وورشـة عــمل لـفن ا
ـــواهب الـــفـــرديــة و ـــهـــارات  و ا فـــنـــون ا
جــلـــســات نـــقــديــة   ,و اقــامـــة  الــبــازارات
لـلـصنـاعـات الـيـدويـة والـتـحـفـيـات وريـعـها
لأليـتــام وجـوالت سـيــاحـيــة في الـعــاصـمـة
ـهــا وإطالالتــهـا بـغــداد لالطالع عــلى مــعــا
وسـيتم تـوجـيه دعـوات رسمـيـة للـسـفارات
والـقنصليات كافة من اجل مخاطبة بلدانهم
والـقنوات الـفضائـية التي لـها شأن بـالطفل
و تـوجــيه دعــوات مـدفــوعــة الـتــكــالـيف من
تـذاكـر طـيـران واقـامـة وطـعـام طـيـلـة ايـام
ـهرجان و تكر الشـخصيات التي لها ا
دور في عـالم الــطــفل مـحــلـيــا وعـربــيـا
ـــيــا بــدروع تــصــنع خــصــيــصــا وعــا
يـز وانيق يـجـسد فـكرة وبـتصـمـيم 
ـــهــرجـــان ويــقـــدم لــلـــفــائـــزين في ا
ـسـابـقـة الـرسـمــــــــــيـة بـاإلضـافة ا

سكرتير اجلمعـية و تشكيل جلنة
لفتح هذه الظـروف ومقارنة التراجم

مع بعضها وإعالن النتيجة علنا.
 وكانت الكتابات التي أختيرت لهذا
ـــدونـــة عـــلى ـــواد ا الـــغـــرض هي ا
فخور يعود إلى منشور من الطـ ا
ـــلك اآلشـــوري (تــكالت  –بالصــر) ا
الـذي ســبق وأن أكـتـشف فـي مـديـنـة
آشـــور و تــكـــلـــيف كل مـن فــوكس
تـالـبـوت ورولــنـصن وإدورد هـنـكس
(عــالم آثــاري أيــرلــنــدي) وجــولــيس
ـاني) لــلـقـيـام أوبـرت (عــالم آثـاري أ
ـدونة حيث أرسل كل بترجـمة هذه ا
مـنـهم تـرجــمـته بـغالف مـخـتـوم إلى
ـلـكـيـة وبـعد اجلـمـعـيـة األسـيـويـة ا
مقـارنتـها وجـدت متـفقـة مع بعـضها
إتـفاقـاً تـامـاً بحـيث لم يـعـد ثـمة شك
بـأن عـلـماء اآلشـوريـات يـفـهـمـون ما

. يقرأونه فهماً تماماً
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الفـنان االردني  اخـتيـاره شخـصيـة مهـرجان صيف
ــســرحي الـعــربي بــدورته الــعـشــرون الـذي الــزرقـاء ا
تـتــواصل فــعـالــيــاته حـتى  28 أيــلـول اجلــاري عـلى

لك عبد الله الثاني الثقافي. مسرح مركز ا

وستكـون الورشة مـخصـصة لهـندسة
االضـاءة حــيث تــســتــضــيف الــدائـرة
صمم العربي السينوغراف ابراهيم ا
ـــــهـــــرجـــــان الـــــفـــــرن ودعـت ادارة ا
(اخملـــــتـــــصــــ
بــالـــتـــقـــنـــيــات
ــــســـــرحــــيــــة ا
والـراغــبـ في
شاركة ضمن ا
اعمـال الورشة
الـــتــــســــجـــيل
عـلـيــهـا ضـمن
رابـــــــــــــــــــــــــــط
مــــــخــــــصص
لــــــــــــــــــــذلــك).
موضـحـة انه
(ســــتـــــكــــون
ــــشــــاركــــة ا
مـــفــــتـــوحـــة
لـــــــكـــــــافـــــــة

كعـيـد و(كـشف داللـة) لـلـمـؤلف زيدون
داخل)  .وضـمن الـنـشـاطـات الـعـديدة
للمهرجان جتـري االستعدادات إلقامة
ورشــة عــمـل في مــجـــال الــتــقـــنــيــات
سـرحية ا
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تـتـواصل في محـافظـة بـابل فعـاليـات مهـرجان
ـســرحي الـتـاسع يــنـابـيع الــشـهـاده الــوطـني ا
حتت شــــعـــار  (احلـــســــ صـــوت االحـــرار..
وعنـوان اإلبداع ) الذي يقيمه فـرع بابل بنقابة
ـعلم الفنـان العـراقي بالـتعاون مع نـقابة ا
في بـــابل والـــذي افــتــتـح امس االربــعـــاء عــلى
مـسرح قـاعـة احللـة للـثقـافـة والفـنون في مـبنى
قبل ديوان  احملـافظة ويخـتتم صباح الـسبت ا
ـــشـــاركـــة فـــرق مـــســــرحـــيـــة من مـــخـــتـــلف
ــســرحــيــة احملــافــظــات .. وتــقــام الــعــروض ا
الـصبـاحيـة على مـسارح كـلية الـفنـون اجلمـيلة
ـدرسي فيمـا تقام وقسم الـنشاط الـرياضي وا
ـسـائــيـة عـلى مـســرح قـاعـة احلـلـة الــعـروض ا

بنى الديوان. للثقافة والفنون 

غـني إلـتون { واشنـطن (أ ف ب) - يـحـيي ا
جـون حـفلـة مـوسـيقـيـة غـدا اجلمـعـة في الـبيت
وسيقى على التوحيد األبيض "احـتفاءً بقدرة ا
والـعالج" عـلى مـا أعـلـنت الرئـاسـة األمـريـكـية
في بيـان.وأشـار البـيـان إلى أنّ بايـدن وزوجته
جــيل يــرغــبــان مـن خالل احلــفــلــة في تــوجــيه
"حتـيــة حلــيــاة" أســطــورة الــبــوب الــبــريـطــاني
وأعـمــاله". وســيـدعـو الــبـيـت األبـيض لــلـحــفـلـة
"أولئك الـذين يصنعـون التاريخ يومـياً" وبينهم
مدرسـون ومقدمو رعايـة وعاملون في اخلطوط
األمــامــيـة وطالب ونــشـطــاء في مــجـال حــقـوق
ــثــلــيــ وأشــخــاص يــســعــون إلى حتــســ ا

رتبطة بـالصحة النفسية. الرعايـة الصحية ا
وســـيــكــون لــكل مـن الــرئــيس وزوجــته
كلـمة خالل احلـفلـة علـى ما جاء
في الــــبــــيــــان. وجلــــون الــــذي
احــــتـــــفل بـــــعــــيـــــد مــــيالده
اخلـــامس والـــســـبـــعــ 
أغــانٍ حــصــدت شــهــرة
ـيــة. وبـــــيع أكــثـر عــا
من 300 مــلــيـــــون
نــــــــســـــــــخــــــــة من
ألــــبـــــومـــــاته في
مـخـتـلف أنـحاء

العالم.
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راكز التوحد بان نسبة تـشير االحصائيات 
االصـابة بالتوحد و عزلة االطفال ناجتة من
مـشاهـدة قنـوات االطفـال الفـضائـية او عـبر
مـواقع االنــتـرنت بـدون رقـابــة اولـيـاء امـور
االطـفال و خـاصة االمـهات الـلواتي يـتركون
اطـفالهم امـام التلـفزيون من اجل انـشغالهم
تـحركة شاهـدة و االندماج مع الـرسوم ا بـا
واالغـاني الــتي عـلـى اسـاس انــهـا مــوجـهـة
لـلـطفل  ,و من اجل تـغيـر الصـورة النـمطـية
ألفالم الـكــارتـون  الــتي اعـتــاد الـطــفل عـلى
مـشاهدتـها وتسـببت في عزلـته عن اجملتمع
و االسرة  ,يسعى الفنان الكبير محمود أبو

االعالمي الـعـراقي في قـنـاة (الـشـرقـيـة ) قـرر مجـلس
ــســار الـــرقــمي الــعــراقي مــنــحه الــوســام الــعــراقي ا
ــنح لــلــمـــحــتـــوى الــرقــمـي الــوطــني 2022 والـــذي 

للشخصيات التي قدمت مضام رقمية وطنية.
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ـيــة.ومن شـأن هـذا الــصـحـة الــعـا
االرتــــفـــاع في احلــــاالت أن يـــزيـــد
الــعبء اجملــتــمـعـي الـكــبــيـر أصالً
ـــرضـى والـــقـــطــاع عـــلـى أقــارب ا
الــصــحي فـي الــبــلــدان. ويُــعــتــبـر
ـر من ب اخلـرف وحـديثـاً الـزها
األســـبـــاب الــرئـــيـــســيـــة لإلعـــاقــة
واالعـتمـاد على اآلخـرين لـدى كبار

السن.
ما هي أسباب اإلصابة به?

ـــر هــــو أكـــثـــر ومـع أنّ االلـــزهــــا
أشـــكـــال اخلــرف شـــيـــوعــاً إال أنّ
أسـبـابه وآليـة عـملـه ال تزاالن غـير

محددت بصورة دقيقة.
وعــادة مــا تُـرصــد ظــاهـرتــان لـدى
ــر تـتـمـثل األولى مــرضى الـزهـا
في تشكيل لويحات بروت تسمى
أمــيــلـــويــد تــضــغط عــلى اخلاليــا

ـدى الــعـصــبـيــة وتـدمــرهـا عــلى ا
الـبعيـد فيمـا تتمـثل الثانـية بنوع
آخـــر من الـــبــروتـــ يــســـمى تــاو
ومــوجـود في اخلاليـا الــعـصـبـيـة
ـرضى مـن شـأنه أن يــشــكّل لــدى ا
مـجمـوعات مـنه تؤدي فـي النـهاية

صابة. إلى موت اخلاليا ا
إال أنّ تـرابـط هـاتـ الـظـاهـرت ال
يـزال مـسـألـة غـير مـفـهـومـة بـشكل
واضـح كـمـا أنّ الـعــلم لم يـتـوصل
بـعـد بـصـورة حاسـمـة إلى أسـباب
ظـهور هذين النـوع من البروت

رض. وإلى مدى عالقتهما  با
ويــــتـــزايــــد الـــتــــســــاؤل في شـــأن
الـفرضـية الـقائمـة منـذ مدة طـويلة
والــقــائــلــة بـأنّ تــكــوين لــويــحـات
األمـــيـــلـــويـــد هـــو عـــامل مـــســـبب
لـلـمـرض ولـيس نـتـيجـة لـعـمـلـيات
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{ طـــهـــران (أ ف ب)  –رشـــحت
ــيــة إيــران فـــيــلم (احلــرب الــعــا
الـثالـثـة) للـمـخرج هـومن سـيدي
لتمثيلـها في السباق إلى جوائز
قـبلة عـلى ما أعلنت األوسكار ا
مــؤســسـة الــفـارابـي لـلــســيـنــمـا
االثـنـ بـعـدمـا كان حـصل عـلى
جـائزتـ في مـهرجـان الـبنـدقـية

السينمائي األخير. 
ؤسـسة في بيان أن وأوضحت ا
ـسـؤولـة عن الـتـرشيح الـلـجنـة ا
التي حضـر أعضاؤها 75 فيلماً
اخـتــارت بـاإلجــمـاع فـيــلم (جـنك
ــيـة جــهـانـ ســوم) (احلـرب الــعـا
الـثــالــثــة) لــتــمــثــيل الــســيــنــمـا

اإليـــرانــــيــــة في الــــســـبــــاق إلى
ـرمــوقـة. اجلــوائـز األمــيــركـيــة ا
ويتمحور الفيلم على قصة عامل
مـــشـــرّد يُــدعى شـــكـــيب يـــتــولى
مــصـادفــةً دور أدولف هــتــلـر في
فـيـلم عن فـظـائع الـزعـيم الـنـازي
ــيـة ــاني خالل احلــرب الــعــا األ
الثـانيـة بـحسب مـوقع مهـرجان
الـبـنـدقـيـة.  ونـال اخملـرج هـومن
سـيـدي (41 عـامـاً) كـذلك جـائـزة
(أوريــزونــتي) ألفـــضل فــيــلم عن
هـــــذا الـــــشـــــريـط خالل الـــــدورة
ـهـرجـان الـتــاسـعـة والــسـبـعــ 
الــبــنــدقــيــة الــســيـنــمــائي الــتي
اختُتِمت في 10 أيلول/سـبتـمبر

{  بــيــروت (أ ف ب)  –فـي مــبــنى
تـــراثي أمـــسى مـــتــحـــفــاً فـي قــلب
بـــيــروت يــخـــتــلط أرشـــيف زاخــر
بـأحـداث تلـخّص ماضي الـعاصـمة
الـــذهــبي ومــا اخــتـــزنه من فــســاد
خـــفي مع أعـــمــال فـــنــيـــة حتــاكي
حـاضـراً أنـهـكـته أزمـات مـتـالحـقة
لـترسم مـعالم بـلد يـعيش فـي حالة

اضطراب دائم.
تــخـبــر قــصـاصــات صـحف وأفالم
نـيغـاتيف وبـيانات دخـول مسـتقاة

ــمـثل مــشـاركــته مــسـبــقــا. وقـال ا
لـقناة (يلي) الـتلفزيونيـة الفنلندية
الـسبت بالـنسبة إليّ وإلى نِك إنه
عـالم جديد وجتربة أولى. وأضاف
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اجلـــاري. وحــــاز بـــطل الـــفـــيـــلم
مـثل االيـراني محـسن تـنابـندة ا
جـــائـــزة (أوريــــزونـــتي) ألفـــضل

ثل.
ـثل وكاتب وكان سـيـدي وهو 
سـيـنـاريـو أيـضـاً فـاز بـجائـزتي
أفضل تـمـثيل وأفـضل سـينـاريو
في مهـرجـان الفـجر الـسـينـمائي
في طهران عامي  2014و2017.
وأوضح الـــنـــاطق بـــاسم جلـــنــة
الـتـعـريف بـاألفالم اإليـرانـيـة في
جـوائــز األوسـكــار لـســنـة 2023
بـرويـز شـيخ طـادي أن االخـتـيار
ـــيـــة وقـع عـــلـى (احلـــرب الـــعــــا
الـثــالــثـة) نـظــراً إلى “مـســتـواه
ـمـيز الـفـني الـعـالي وإخـراجه ا
بـتـكر .”وتتـولى والـسيـنـاريـو ا
مـــؤســـســـة الـــفــارابـي كل ســـنــة
تقريـباً منـذ العام  1994اختيار
الفـيلم اإليـراني الذي يـشارك في

السباق إلى األوسكار. 
وفـاز اخملــرج اإليـرانـي الـشــهـيـر
أصغـر فرهـادي جائـزة األوسكار
ألفــــــــضـل فـــــــيــــــــلـم أجـــــــنــــــــبي
عام أوالهـما عن انـفـصال  مرتـ
 2011 والــثــانــيــة عن (الــبــائع)

عام 2017.
ـــيــة وســيـــكــون (احلـــرب الــعـــا
الـثـالثـة) ضـمن األفالم الـسـاعـية
لـلـتـأهل إلى الـتـصـفـيـات ما قـبل
الــنـهـائــيـة في فــئـة أفـضـل فـيـلم
أجــــــنـــــبـي من بــــــ عــــــشـــــرات
الـتــرشـيــحـات من مــخـتـلف دول
ـيـة الــعـالم ثم تــسـتــبـقي أكــاد
األوسكـار خـمسـة أعـمال لالئـحة
الــتــرشــيـحــات الــنـهــائــيــة الـتي
ســيــكـون الــفــائـز بــاجلــائـزة من

بينها. 

مـن أرشـيف “الــكــاف دي روا أحــد
الهـي الــلــيـلــيــة فـي عـ أشــهــر ا
ــريـــســة في غــرب بــيـــــــروت في ا
مـرحلة مـا قـــــــــبل احلرب األهـلية
(1975-1990) عـن ســـــيــــــاســـــات
رســمـيــة خـاطـئــة وفـســاد مـتـأصّل
وإضــرابــات عــامـة واحــتــجــاجـات
طالبــيــة طــبـعـت حـقــبــة هــامـة من

تاريخ لبنان.
الـى جـانب هـذا األرشـيف يـعـرض
عـــشـــرة فـــنـــانـــ يـــشـــاركـــون في

ــعــرض الــذي افــتُــتح اخلــمــيس ا
بــعــنـوان “ألــو بــيـروت? ”أعــمـاالً
فـنـيـة مـعـاصـرة تـتـنـوّع بـ صـور
ومـــقـــاطـع فـــيـــديـــو وجتـــهـــيــزات
تـفـاعلـية حتـاكي رؤيـتهم حلـاضر
ــسـتــنـزف أيــضـاً بــفـعل بــيـروت ا
الــــفــــســــاد وفــــشـل الــــســــلــــطـــات
ــتــعـاقــبـة في إدارة الــســيـاســيـة ا

أزمات البالد.
ـعـرض دلـف أبي وتـقـول مـديرة ا
راشــد دارمــنـسـي لـوكــالــة فـرانس

نحن اليوم. اليوم وبعد مرور أكثر
مـن ثالثة عقود على انتهاء احلرب
األهـلية يـعيش اللـبنانـيون ظروفاً
صــعــبـة لــلــغـايــة عــلى وقع األزمـة
االقـتـصـاديـة الـتي صـنّـفـهـا الـبـنك
الـدولي من بـ األسوأ في الـعالم
وتــداعـيـات انـفـجــار مـرفـأ بـيـروت

روع في آب 2020. ا
ئة من وبـات أكثر من ثمـان في ا
الـسكـان يعـيشـون تخت خط الـفقر
مع فـقدان الـعملـة احملليـة أكثر من
ئـة من قـيـمتـهـا أمام تـسـعـ في ا
الـدوالر. واخـتـار كـثـر ال سـيـما من
فــئــة الـشــبــاب الــهـجــرة مع عــجـز
الــسـلــطــة الـســيـاســيـة عن تــقـد
حـلـول إنـقاذيـة وتـنفـيـذ إصالحات

توقف النزيف احلاصل.
ويــعـرض عــشــرة فـنــانـ شــبـاب
ــعــرض بــدعــوة مـن الــقــيّم عــلى ا
روي ديـب أعمـاالً جتـسّـد نـظـرتهم
اخلــــاصــــة الى بــــيـــروت الــــيـــوم
تـــتــنـــاول قــضـــايـــا عــدّة بـــيــنـــهــا
احـــتـــجـــاجــات 17 تـــشـــرين األول
واألزمــة اإلقــتــصــاديــة والــهــجــرة
والـعالقـة مع مـدينـة قـيد اإلنـهـيار.
وتـشارك روان نـاصيف ( 38عـاماً)
ــعـرض عـبـر وثـائـقي قـصـيـر في ا

برس “من الغريب أحياناً شرح ما
نـشـهـده من دون مـعـرفـة مـا حصل

اضي.” في ا
وتــضـيف “بــيـروت تــعـاني ونـحن
نـعاني ?”الفـتـة إلى أنّ الكـثـير من
الـبـؤس الـذي يعـيـشه الـلبـنـانـيون

اضي. اليوم متجذّر في أزمات ا
ــعــرض وفق وانـــطــلــقت فـــكــرة ا
الـقـيمـ عـليه من بـحث دام عـشر
ـالـكه ـلـهى  سـنـوات في أرشـيف ا
بـروسبير غي بارا (2003-1914)
وهــو مـلــيـارديــر لـبــنـاني الــتـصق
اسـمه بالعصر الـذهبي لبيروت ما
قـبل احلـرب األهـلـيـة. واسـتُـكـمـلت
بــــبــــحـث في أرشــــيف الــــصــــحف
واجملـالت لإلضــــــاءة عــــــلـى تــــــلك

احلقبة من تاريخ لبنان. 
ويـعـرض ب األعـمال الـفنـية نصّ
لــغي بـارا كـتـب فـيه مـتــحـدثـاً عن
الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة حـيـنـهـا تـلك
هـووسة بجمع ـريضة ا الـعقول ا
ـال في انطباع ما زال سائداً ب ا
الـلـبـنانـيـ الـذين أنـهكـهم انـهـيار
اقـتـصـادي غـيـر مـسـبـوق مـسـتـمر
مـنذ نحو ثالث سنوات وسط شلل
ســيـاسـي. وتـقــول دارمـنــسي كـان
يـتحدّث في السـتينات عـما نعيشه
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أخــرى. وتـــشــكل هــذه الــفــرضــيــة
نـتــيـجـةً لـلـصـعـوبـات الـقـائـمـة في
ـسبـبة لـلمرض حتـديد الـعوامل ا
ورغـم عـقود مـن األبـحـاث ال يـوجد
حــالــيـاً أي عالج يــتـيـح لـلــمـريض
ــر أو يــقي الــشـــفــاء من االلــزهــا

حتى من اإلصابة به.
وسُـجل منذ 20 سـنة تقـدّم رئيسي
فـي هـذا الــشــأن يــتــمــثل في عالج
) األميركي قـدّمه مخـتبر (بـايوجـ
ويـسـتهـدف بـروتيـنـات األميـلـويد.
ومـع أنّ الــــــعالج ســــــجّـل بــــــعض
الـــنـــتـــائج اإليـــجـــابـــيـــة وأجــازت
الـسلطات األميركية استخدامه في
بــــعض احلـــاالت إال أنّ تــــأثـــيـــره
يــبـقى مــحـدوداً وتــخـضع فــائـدته

العالجية للمناقشة.
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ـنـزلـية هنـاك في الـبـيـوت أكـياس سـوداء لـرمي الـنـفايـات ا
والى جـانــبـهـا أكــيـاس شـفــافـة لــرمي الـورق والـبـالسـتـيك
ـصــنـوعــة من بـعض االقــمـشــة والـعـلب ـواد ا اخلـفـيـف وا
الكـارتونـية وذلـك من اجل تسـهيل عـمـليـة الفـصل إلعادة
االستـخـدام عبـر عـملـيـات كيـمـياويـة تـنجـري عـليـهـا فتـعود
بشكل مواد ورقية او بالسـتيكية ذات استـخدامات بسيطة
نـازل. هذا اإلطار العام الذي تتعامل من لكنها يومية في ا
ـنازل في دن والـتـجمـعـات السـكـانيـة مع ا خالل بلـديـات ا
الــدول االوربــيــة. ويــجــري مــنـح بــعض االكــيــاس مــجــانــا
نـازل لتـكريس ظـاهـرة االعتـناء بـفرز الـنفـايات ألصحـاب ا

بغرض تدوير الفائدة.
في الـسـنـوات األخـيـرة اضـافـت الـبـلـديـات تـوزيع أكـيـاس
اصـغـر حـجـمـا بلـون اخـضـر شـبه شـفـيـف مصـنـوعـة من
مواد صاحلـة  للتـناول البـشري ح توضـع فيهـا األطعمة
الـزائـدة وقـشـور اخلـضـروات والــفـواكه وحـتى احملـاصـيل
الغـذائيـة التـالفة والـتي كـان الناس يـرمونـها مع الـفضالت
األخرى فـي أكيـاس الـقـمـامـة الـعاديـة. وهـذه االكـيـاس لـها
علبة بالستيكية تتسع خلمسـة أكياس مليئة ببقايا الطعام
ويــتم جــمـعــهــا كل أســبــوع ويــبــدو ان إعــادة تـدويــر ذلك
الـطـعـام الـتـالف والـزائـد يـكـون مع االكـيـاس غـيـر الـسـامـة
وضوع فـيهـا. هناك اسـتخـدامات كـثيرة في تـدوير بـقايا ا
الطعـام منـها توفـير أغـذية لألسـماك واحليـوانات الـداجنة

او االليفة التي تستهلك كميات كبيرة غير ملحوظة عادة.
ـنازل هنـاك دول حتاسب عـلى وزن الـنفـايات وأصـحاب ا
يدفعون مبالغ للبـلديات في حال زاد الوزن اخملصص لكل
ــنــزل وهــذا يــحــدث مــنــذ ســنــوات بــعــيــدة في فــرد في ا
سـويــسـرا مــثال. وفي دول أخـرى مــنـهــا الـيــابـان وكــوريـا
طـعم اذا ترك قسما اجلنوبية يـتم محاسبـة الشخص في ا
ــدفــوع مـن دون ان يــأكــله وبـــالــرغم من ان من طــعـــامه ا

الغرامة زهيدة لكنها درس
في عدم الـتبـذيـر واحتـرام حق االخرين فـي حصـة الطـعام

التي قد ال تتوافر لديهم.
تـاحة من خالل اجلوع كـافر  ال يـنبـغي ان نكـفر بـالنـعم ا

إساءة استخدامها  من دون توعية او ادراك.
الـغالء في أوروبــا  بـعـد ازمــة الـطــاقـة وزيـادة الــتـضـخم
ومحدوديـة األجور جـعل الناس يـحسـبون عدد الـلقم لـقمةً
نزل  ليس هناك لقمة عند شراء الطعام او حتضيره في ا
مجال لـهدر شيء مطـلقـا فاجلوع عـلى أبواب ذوي الدخل
احملدود واالحصائية الدوليـة األخيرة في ان هناك انسانا
وت من اجلـوع كل اربع ثوان تـصف الواقع بـدقة  ليس
في الـصـومــال الـتي تــواجه خـطـر اجملــاعـة  لـكن في دول
كـثيـرة  فـي العـالـم الثـالث  وأخـرى فـي اوربا اذا خـرجت
األمـور عن الـسـيـطـرة من دون تــدابـيـر حـقـيـقـيـة في إعـادة
ضـبط سـلـم األجـور مع تـكــالـيف احلــيـاة  واالهم من ذلك

خفض التضخم .
 هناك مـشكالت كـبرى سـتغـير بنـيويـة شكل الـعالم ودولة
أحاديـة االقتـصاد مـثل العـراق  ليس فـيهـا زراعة تـناسب
ارضها وعدد سكـانها وغارقـة في أزمات سياسـية تافهة 
سـتــعــاني قـبل ســواهــا في أي وقت من دون قــرع جـرس

اإلنذار. 
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ة فـاتـنة سـاحـرة غريـبة في إيـطـاليـا هـناك مـديـنة صـغيـرة حـا
ــديـنـة زارهـا اسـمـهـا (رابــالـو) قـريـبــة من مـديـنــة جـنـوة.. هـذه ا
انـي نيـتـشه وكـتب عـنـد شـطـآنـهـا كـتـابه األشـهر الـفـيـلـسـوف األ
(هــكــذا تــكــلم زرادشت) فــأصــيب بــاجلــنــون. وزارهــا الــشــاعـر
اإلنـكـلــيـزي شـيــلـلي لــكـنه غــرق بـعـد أيــام من زيـارتــهـا. وزارهـا

الشاعر الرومانسي بايرون ثم قتل في حرب اليونان!.
ـدينـة وصف الشـاعر األمـيركي يـزرا باونـد هتـلر بأنه وفي هذه ا
(شـهـيـد) ودافع بـحـمـاس عـن مـوسـولـيـني والـفـاشـيـة اإليـطـالـيـة
فقـبض عـليه اجلـيش األميـركي وهو جـالس يـحلم عـلى الضـفاف
برومـانسيـة وحكم عـليه باإلعـدام فانتـهى مريـضاً في مسـتشفى

األمراض العقلية!. 
ومثلـما هـناك مدن غـريبة. فـهناك من الـتقالـيد والعـادات الشعـبية
أكثـر غرابـة.. ويحدث أن تـتشـاءم من إنسـان يقابـلك فتـقول: جاء
عـنى جـاء ومـعه مـصيـبـة. والـعرب في اجلـاهـلـية . وا غـراب الـبـ

يتخدون من الغراب رمزاً لكلّ مصيبة وفاجعة!. 
وصـوت الـغـراب نـعـيق. مع أن صـوته لـيس قـبـيـحـاً. وفي الـشـعر
العـربي يتـطيَّـرون من صوت الغـراب فيـقولـون: ليت الـغراب الذي

نادى بفرقتنا!.
وكثـير من عاداتهم خرافـات. ولعلَّ في بعضهـا ما يواسي النفس

من العذاب بشيء من اإلرتياح. أو كما قال كامل الشناوي:
أشتري احلب بالعذاب
أشتريـه.. فمن يبيــع?!.

ومن هـذه الــتـقـالــيـد والـعــادات عـنـدمــا يـسـقط كــوب زجـاج عـلى
األرض فيـنـكـسر نـقـول: ذهب الـشـر وطار.. وال أعـلم مـا الـعالقة
ب الـشر واألكـواب?. وهل كان الشـر ينـتظـر هذا الكـوب ينـكسر

فيأخذه ويطير?!.
ـازني كان كثيـر التشاؤم. وأديبـنا الساخـر إبراهيم عـبد القادر ا
وكــان أن ســـقط في شــبـــابه ذات لــيـــلــة ظــلـــمــاء في قـــبــر خــرب
وانكـسـرت ساقه فـأصبح أعـرج. فـزاد العـرج من تشـاؤمه. وكان
يـلحُّ في دعـائه أن يـعـذِّب الـله اآلخـرين مـثـلمـا يـتـعـذب في حـياته

وكان يقول:
أكلِّما عشتُ يـومـاً..              أحسستُ أنني متَّه?.

. كل واحد ـتـشائـمـ ازنـي جيش من ا طبـعـاً لديـنـا من نسـخـة ا
مـنـهم لـديه قـصـة ومـأسـاة. تـبـدأ من اإلغـريق عـبـاقـرة (سـيـزيف)
احملكـوم علـيه بـالعـذاب بال نـهـاية. ثم شـوبـنهـاور صاحـب نظـرية
(األلم يـدعــو إلى الــفــنــاء). إلى أشــبـاح فــرانس كــافــكــا الــكـاتب
ـفـزعــة حـتى أحـمــد الـصـافي الــنـجـفي الـتـشـيــكي وكـوابـيــسه ا

القائل: 
أتسعى إلصالح هذا البشرْ       وقد خُلِقوا من بالءٍ وشـرْ?.

وتـون قصار العمر. ـتشائم  وبرغم هـناك دراسات تقول إن ا
ـعـري مـثالً لـكـني وجـدت الـنـقـيـض يـحـدث تـمـامـاً. فـأبـو الـعالء ا
عـاش مـائة سـنـة بـطولـهـا وعرضـهـا وعمـقـهـا أيضـاً لـيوصي من

وت أن يكتبوا على قبره:  حوله في حلظة ا
هذا جناهُ أَبـي عليَّ..  وما جنيتُ على أَحد!.

لـحـمة الـشـعريـة (الـكومـيـديا اإللـهـية) وفي ا
لـدانــتي يــحـكي كــيف تــهـوي األرواح في
وادي عـمــيق مـن الــعـذاب. ثـم هـنــاك من
ينـادي علـيهم: أيهـا الواقفـون على أبواب
هـذا اجلحيم ال أمل لكم..  ولكنني أقول:
بل هـنـاك أمل.. ال بــدَّ هـنـاك أمل.. يـبـقى

األمل!.

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
أكّــدت اسـتــوديـوهــات (روكـســتـار
غــيـــمــز) نــاشــر لــعـــبــة الــفــيــديــو
الـــشـــهــيـــرة (غــرانـــد ثـــفت أوتــو)
اإلثـنــ أن مـقـاطع فـيـديـو خـاصـة
ـقــبل من (جي تي إيه بــاإلصــدار ا
6) الـــقــيـــد الــتــطـــويــر تـــعــرّضت
لـلـقـرصـنـة ونـشـرت عـبـر اإلنتـرنت
نـــهــايـــة هــذا األســـبــوع. وكـــتــبت
اجملــمـوعـة عـلى تـويـتـر “واجـهـنـا
أخـيرا خـرقا معـلوماتـيا قام خالله
طـرف ثـالث غيـر مخـوّل بالـوصول
بـشـكل غيـر قانـوني إلى مـعلـومات
ا سـرية على أنظمتنـا وتنزيلها 
ـقبـلة فـيـها مـشـاهد من الـنـسخـة ا
مـن غرانـد ثـفـت أوتو. وكـان مـوقع
ــتـخــصص قـد ــر) ا (بـي سي غـا
ذكـر نـهـايـة هـذا األسـبـوع أن مـلـفاً
يــضم حــوالى 90 مــقــطـع فــيــديـو
ل(جـي تـي إيه 6) نـــــــشـــــــر عـــــــلى

. منتديات العب

ــصــيــطــبــة يــعـــرض تــاريخ حي ا
الـــبــيــروتـي الــذي نــشـــأت فــيه ثم
عــادت إلــيه بــعــد عـقــدين لــرعــايـة
ـريـضـ قـبل وفـاتـهـمـا والـديـهـا ا
خـالل هـذا الـعـام.  وتـقـول لــوكـالة
فــرانس بــرس إن الــفــيــلم  يــظــهـر
تـداعيات اخلسائر ”الـتي تعرضت
لـها بيـروت مضيـفة بيـروت اليوم
تـنعى موتاها وتـنعى كافة الفرص
الـتـي أتـاحـتـهـا سـابـقـاً لـلـقـاطـنـ
فـيـها ولـروادها قـبل أن تـخسـرها
تــدريـــجــيــاً. ويــجــمع راوول مالط
(28 عــامــاً) في فــيـلـم قـصــيــر بـ
مــشـــاهــد مــصــورة مـــســتــقــاة من
أرشــيف الــعـائــلـة خـالل طـفــولـته
ومــقـاطع أخــرى مـلـتــقـطـة حــديـثـاً
لــبــيـروت. ويــروي لــفــرانس بـرس
ـعرض “سـاعـدني خـالل افـتـتـاح ا
ـشـروع كـثـيـراً لـلـتـعـبيـر عن هـذا ا
حــزني عـلى بـعـض أوجه مـديـنـتي

. التي لن أجدها مجدداً
عرض أبوابه في مبنى وسـيفتح ا
(بـيت بيروت) في محلة السوديكو
عـــلى مـــدى عــام كـــامل وتـــواكــبه

برامج ثقافية متنوعة.
ـؤلف من ثالث طبـقات ولـلـمبـنى ا
خـصوصـية في ذاكـرة لبـنان. بـناء
عــلى طــلب عــائــلــة بــركــات شــيّـد
ـعـماري الـبـارز يوسف ـهـندس ا ا
ــيّـز أفــتــيـمــوس وفق تــصـمــيم 
ــفــتــوحـة مــبــني عــلـى الــزاويــة ا
الـطبقة األولى منه فـي العشرينات
ــاضي. وفـي ســنـوات مـن الـقــرن ا
الحـــقــــة أضـــاف مـــهـــنـــدس آخـــر
الــطـبــقـتــ الـعـلــويـتــ مـنه وفق

عماري ذاته. الطراز ا
مـع اندالع احلرب األهلية هجر آل
ـنـزل األنــيق في الـشـارع بــركـات ا
الــــــذي حتـــــوّل الى خـط تـــــمـــــاس
ــتـقــاتـلـة. رئــيـسي بــ األطـراف ا
ـبنى مقراً لهم واتـخذ قناصة من ا
وشــهـد عــلى صـوالت وجـوالت من
عارك العنيفة إطالق الـرصاص وا
والـــنــهب. في الــعــام 2017 أعــيــد
ــبــنى و حتــويـله الى افــتــتـاح ا
مـتـحف ومـسـاحـة ثـقـافـيـة قبل أن
يـعـيـد إغالق أبـوابه فـي الـسـنوات
األخــيــرة.من خالل الــثــقــوب الـتي
ـــســلـــحـــون في جــدران تـــركـــهــا ا
ـــكن الـــيــوم مـــشــاهــدة ـــبــنى  ا
لـــــقــــــطـــــات من الــــــتـــــظـــــاهـــــرات
االحـتجاجية التي عمت لبنان على
مــدى أشــهــر بـدءاً من 17 تــشــرين
األول 2019 عـبر شـاشات صـغيرة
نـــصـــبت في فـــتـــحـــات اجلــدران. 
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{ بـــــــرن (أ ف ب)  –سُــــــــجـل رقم
قــيــاسي جــديــد لـفــطــائــر روسـتي
صـنوعة الـتقـليديـة السـويسريـة ا
من الـبطاطـا إذ بات الطـبق األكبر
فـي العالـم منـها هو ذلـك الذي أُعدَّ
االثــنـ في مــقالة يـبــلغ حـجــمـهـا
13,7 مـتـراً مـربـعـاً عـلى مـا أعـلن
زارعـ السـويسـري في احتـاد ا
عــيــده الـ125. وأقــام االحتــاد في
الــســاحــة الــفـدرالــيــة أمــام مــبـنى
ان في برن مقالة عمالقة على البر
شـكل صـلـيب سويـسـري  وُضعت
عـــلى خــلـــفــيــة حـــمــراء مـــقــاومــة
لـلحـريق فشـكّلت مـعهـا لوحـة علم
ســويــســرا. وتــولى رئــيـس احتـاد
ـزارعـ الـسـويسـريـ مـاركوس ا
ريـــتــر بــنـــفــسه اإلعـالن عن الــرقم
الـقيـاسي اجلديد الـذي حطّم الرقم
ـــــســــجّـل عــــام 1994 فـي ثــــون ا

بوسط سويسرا.
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{ بـــــــاريس (أ ف ب)  – صــــــادف
ــرض ي  األربـــعــاء الـــيـــوم الــعـــا
ــر الـذي يــتـســبب بـفــقـدان لــزهـا
تـدريـجي لـلـذاكرة ويـطـال أكـثر من
ثـالث ملـيون شخص في مـختلف
أنــحـاء الــعـالـم فـيــمـا لم يــتـوصل

العلم بعد إلى عالج شافٍ له.
ر?  ما هو األلزها

ـر الـذي يــتـسـبـب مـرض األلـزهــا
حـــدده لـــلــــمـــرة األولى الـــطـــبـــيب
ــر ســنـة ــانـي ألـويـس ألــزهــا األ
 1906ويـــــشــــــكل أحـــــد أمـــــراض
الــتــنــكس الــعــصــبي فـي تــدهـور
ــــصـــاب به تــــدريـــجي لــــقـــدرات ا
ــعـرفـيــة يـصل إلى درجــة فـقـدان ا

قدرته على العيش باستقاللية.
ـــر وتــــشــــمل أعــــراض األلــــزهــــا
ــتــكــرر ومـشــاكل في الــنــســيـان ا

حتـديد الوجهات واضطرابات في
ــهـام الــتــنـفــيـذيــة (الــتـخــطـيط  ا
الـتـنظـيم  تـرتيـب األفكـار مراودة
ـريض أفكار غيـر واقعية) وحتى ا

اضطرابات في الكالم.
صاب به?  كم يبلغ عدد ا

ية إلى تـشير منـظمة الصحـة العا
أنّ أكـثر من 55 مـليون شخص في
الـعالم يعانـون اخلرف الذي يشكل
. ـر أكـثر أشـكـاله شـيـوعاً األلـزهـا
ــــــــئـــــــة من إذ أن 60 إلـى 70 بـــــــا
ـــصــــابـــ بـــاخلـــرف يـــعـــانـــون ا
ر أي أكثر من 30 مليون األلـزها
مــريض. ويــتــوقـع أن يـرتــفـع عـدد
ـصاب ثالث مـرات بحلـول سنة ا
2050 بـسبب ارتـفاع عدد احلاالت
ـنـخفض فـي البـلـدان ذات الدخل ا
ـــتــوسط بـــحــسـب مــنـــظــمــة أو ا

{ هـــلــســنــكي (أ ف ب)  –افـــتــتح
الـــنــجـم األمــيـــركي بــراد بـــيت في
نــهـايـة هـذا األسـبــوع في فـنـلـنـدا
ـنحـوتـات أجنـزها ـعـرض األول  ا
بـنفسه. وقالت سـاريان سويكونن
أمــيــنـــة مــتــحف (ســارة هــيــلــدين
لـلفـنون) في تامـبيري ثـالث كبرى
مـديــنـة في الـبالد لـوكـالـة فـرانس
بــرس كــان األمــر مــثــيــرا ورائــعـا.
ـــمـــثل ولـــلـــمــــرة األولى عـــرض ا
الــبــالغ   عــامـــا الــذي عــلّم نــفــسه
بـنـفـسه تـسـعـة أعـمـال في مـعرض
مــشـتــرك مع الــفـنــان الــبـريــطـاني
الـشهـير تـوماس هـاوسيـغو وجنم
الــروك األسـتـرالي نِك كـايف وهـو
أيــضــا مـبــتــد في عــالم الــنـحت
تـحف. ومـن ب عـلى مـا أوضـح ا
أعـمال بـراد بيت لـوحة من اجلص
ـقـولب  تصـور معـركة بـاألسلـحة ا
الـنارية باإلضافة إلى مجموعة من
ـــصــــنــــوعـــة من ــــنـــحــــوتــــات ا ا
الـسـيـلـيـكـون عـلى شـكل مـنازل كل
مـــنـــهــا يـــحـــمل آثـــار ذخـــيــرة من

عيارات مختلفة. 

ـعـرض وقـد حـضـر بـيت افـتـتـاح ا
في مـا شكّل مفاجـأة لدولة الشمال
الـــتـي نـــادرا مـــا يـــزورهـــا جنـــوم
هـــــولــــيـــــووديــــون إذ لـم تــــعـــــلن

يؤدي النمل دورا مهما حيثما كان
إذ يــعــمل كــوســيــلــة لــنــشــر بـذور
الـــنــبـــاتــات وكــمـــضــيف لـــبــعض
الــكـائــنـات احلــيـة وكــمـفــتـرس أو
فــريــســة حلــيــوانــات أو حــشــرات
أخـرى. وفي هذه الدراسة اجلديدة
الــتـي نُــشــرت االثــنــ في مــجــلــة
عـلميـة حلل الباحـثون نتائج 465
دراسـة حـددت عـدد الـنمل مـحـلـيا
عـــلى االرض. واســـتــخـــدمت هــذه
: الـدراســات تـقـنـيـتـ مـعـيـاريـتـ
ـار وضع مــصـائـد تـلـتـقط الـنـمل ا
خالل فــتـرة مـعـيـنـة وحتـلـيل عـدد
وجود على مساحة معينة الـنمل ا
مـن أوراق الـــشــجـــر عـــلى األرض.
وبــالـتـالي تـقـدر الـكــتـلـة احلـيـويـة

r UF « w  tŽ«u½√Ë qLM « œbF  WOzUBŠ≈ ‰Ë√
{ واشـنـطن (أ ف ب)  –يـوجـد مـا
ـلة ال يـقل عن  20مـلـيـون مـلـيـار 
عـــــلـى كـــــوكـب األرض عـــــلى مـــــا
أظـهرت دراسة جديدة توفّر تقديرا
قـد يـكـون أقل مـن الـعدد احلـقـيـقي

لــهـذه احلـشــرات. ويُـعـتــبـر تـعـداد
الـنمل الـذي يعيش في الـعالم أمرا
مهما يسمح بتقو العواقب التي
قـــد يـــحـــدثــــهـــا أي تـــعـــديل عـــلى
ناخ. ا في ذلك تغير ا موطنها 

اإلجـمالية للنمل على األرض ب12
مـليـون طن. وهذه الـكتـلة أكـبر من
الـكـتـلـة احلـيـويـة لـلـطـيـور الـبـريـة
والـثـدييـات مجـتمـعة وهي تـشكل
ــئـة مـن الـكــتــلـة احلــيــويـة 20 بــا
لـإلنــســـان. وإذا أجـــريت دراســات
اسـتـقصـائـية في كـل القـارات فإن
ـنـاطق الـرئــيـسـيـة قـدّمت بــعض ا
عـددا قليال جدا مـن البيانات أو لم
تــقــدم أيــا مــنــهــا خــصــوصــا في
إفريقيا الوسطى وآسيا الوسطى.
وهـــذا هــو الــســبـب في أن الــعــدد
الفعلي للنمل قد يكون أعلى بكثير
ـهم جـدا سد وفـق الدراسـة. ومن ا
هـــذه الـــثــغـــرات من أجل تـــوفـــيــر

صورة كاملة.

بـالنسبة إليّ يتـعلق األمر بالتأمل
ــكـــان الــذي الـــذاتي. يـــتــعـــلق بـــا
أخـــطــــأت فـــيه في عـالقـــاتي وأين

أخطأت.
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