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ـؤدية إلى التـشريع والـتخـطيط ا
ــنــطــقــة اخلــضــراء  مع اغالق ا
كـامل لـبـوابـة وزارة الـتـخـطـيط).
أعــــلــــنه واثــــار طــــلب مــــفــــاجئ 
احلــــلــــبـــوسـي مـــفــــاده تــــقـــد
اسـتـقالـته من مـنـصـبه وجـعـلـها
الـبنـد االول ضـمن جـلـسـة أعـمال
موجـة من ردود مـجـلس الـنـواب 
االفــــــعـــــال.  وقــــــال خـــــبـــــراء ان
(احللـبوسي يـدرك بخـطوته انـها
لن تـــتــحــقق وبــالـــتــالي فــإنــهــا
ستضفي على منصبه شرعية من
الطـرف االخـر للـتـحـالف الثالثي
وهــو االطــار الـتــنــســيــقي الـذي
اعترض على تـرشيحه لـلمنصب
ــان  في اجلــلــســة االولى لــلــبــر
الــتي شــهــدت الــتــصـويـت عـلــيه
رئيـسـاً جملـلس النـواب بـأغلـبـية
أصـــوات مــســـنــودة مـن الــتـــيــار
ــقـراطي الـصــدري واحلــزب الـد
الـــــــكــــــــردســـــــتــــــــانـي). واوضح
احلــــلـــبــــوسي في وقـت ســـابق 
األســبــاب الــتـي دفــعــته لــتــقــد
اسـتـقـالـتـه.وقـال خالل مـشـاركـته
فـي مـــلــــتــــقى حــــواري إن (قـــرار
ـان اســتـقــالــته من رئــاسـة الــبــر
ـا كــانت تـراوده مع مـجـلس لـطـا
الـنـواب اجلــديـد) واشـار الى ان
ان اجلديد انضم إليه بدالء (البر
عن الـــــــنـــــــواب الـــــــصـــــــدريــــــ
سـتقـيلـ وان قبـول استقـالته ا
من عـدمه سـيـحـسـمه الـنـواب في
جـلــسـة الـيــوم) مـؤكـدا ان (قـرار
االســتــقــالــة ال يــؤثــر عــلى ســيــر
ـقـبــلـة). وكـان أعـمــال اجلـلـســة ا
الـــتـــنــســـيـــقي  قـــد نـــاقش اخــر
مستجدات الـوضع السياسي في
ــرحـلـة الـعــراق واسـتـحــقـاقـات ا
قـبلـة. ورحب االطار الـتنـسيقي ا
في بــيـان امـس (بـدعــوة مــجـلس

ÍuKF « s Š

بيروت

ÍuKF « ÍœU¼

تمر علينا هذه االيام ذكرى رحيل احد 
فكرين العرب.  كبار ا

انه هادي العلوي والتوصيف للمستشرق جاك بيرك.
عـري ليـسيـر على اختـار هادي الـعلـوي حيـاة ابي الـعالء ا
خــطــوطـهــا.فــعــاش مــثــله نــبـاتــيــا لم يــتــنــاول الــلـحــوم في
ـعري حيـاته.لـكـنه اتـصل بـالـنـاس ولم يـدخل في سـجـون ا

الثالثة.
اراني في الثالثة من سجوني

   فال تسأل عن اخلبر النبيث 
لفقدي ناظري ولزوم بيتي 

    وكون الروح في اجلسد اخلبيث. 
عري  ذا جسد عـليل.فقد اجريت كان هادي العلوي مـثل ا
له وهو في الصف الـرابع ابتدائي عـمليـة استخـراج.حصو

من كليته فعاش بكلية واحدة.
ـا يستـدعي ان يكون وكان عيب اجلـراح ان كفه ضخـماُ 

اجلرح طويال.
كـان هـادي عــاجـزا عن الــسـبــاحـة في الـشـط وعـاجـزا عن

صعود النخلة فيناديني ايها الشقى ارم علي بالرطب.
كانت اجتـاهـاته دينـيـة.و.تعـ موظـفـا في السـكك فـعاد.في
نهاية الشهر وقد نصب عليه موظف مدعيا انه مسؤول عن
ايـتـام وانه مــطـلـوب وراتـبه  يــذهب لـلـديـانــة.فـاخـذت  مـعي
جــمــاعــتي وحــ خــرج الـــنــصــاب احــطــنــا به وكل واحــد
ـبلغ ولم شهـر.سـكـينـته بـخـاصرة الـنـصاب فـاسـتـرجعـنـا ا

يداوم في اليوم التالي.خشية ان نعود اليه ثانية
واخفينا كل شئ على هادي لعدة ايام.النه اليوافقنا.
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ضـبـط جـهـاز األمـن الـوطـني
 13 عــمـلــيــة غش إلـكــتـروني
خالل امتحانات الدور الثاني
لطـلبـة السـادس االعدادي في
أربع محافظات.واوضح بيان
للـجهـاز تلـقته (الـزمان) امس
أنه (اسـتــنـاداً لــلـتــوجـيــهـات
ـراكـز الــنـافـذة فـي مـتـابــعـة ا
االمـتــحــانــيـة مــنــعــاً حلـاالت
نـفـذت مـفـارز اجلـهـاز الـغش 
وتـــــــزامـــــــنـــــــا مـع انـــــــطالق
امــتـــحــانـــات الــدور الـــثــاني
لـــلــصف الــســادس اإلعــدادي
ـراقـبة ـيـدانيـة  واجـبـاتهـا ا
راكز االمتحانية ومتابعتها ا
فـي عــــمــــوم احملـــــافــــظــــات)

ـفـارز تـمكـنت من واضـاف ان (ا
ضــــــبط  7 عــــــمـــــلــــــيـــــات غش
إلـكـتـروني في مـحـافـظـة األنـبار
من بـينـها قـيـام أحد األشـخاص
بــأداء االمــتــحــان بــدالً مـن أحـد

) وتابع انه ( كـمل الطلـبة ا
ـاثـلـة ضبط  5عـمـلــيـات غش 
في محافظة بابل  ورصد طالب
وهــو يـســتــعـمل إحــدى وسـائل
الـغش أثــنـاء تـأديـته لالمـتـحـان
فـقـد ـثــنى  في ديــالى أمـا في ا
فـارز أحد األشـخاص ضبـطت ا
مـتلـبـساً بـتـجهـيـز أدوات الغش
اإللــكــتــرونـي) مــؤكــدا (تــقــد
جــمـيع اخملــالـفــ إلى اجلـهـات
الـتـحـقـيـقـيـة التـخـاذ اإلجـراءات

القانونية بحقهم). 
اكـد وزيـر الـتـربـيـة عـلي بـدوره 

حــمــيــد الـدلــيــمي  إجنـاز 399
مـــدرســة خالل الـــعــام اجلــاري.
وقـال الــوزيــر في بــيــان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امس أنه ( إكـــمــال
بـــنـــاء  399 مــــدرســـة جـــديـــدة
ـخــتـلف الــسـعــات الـدراســيـة
خـالل الــعـــام اجلـــاري) واشــار
الى ان (الـــوزارة تـــطــلّـع نـــحــو
اإلجنـاز وتعـزيـز فـرص التـعـليم
ـــــــدارس مـن خـالل إنـــــــشـــــــاء ا
واإلضـافـات الـصـفـيـة واألعـمـال
الـتـي تـرتـقي بـالـبـنى الـتـحـتـيـة
التـربويـة نحـو األفضل) مـؤكدا
ان (الــــوزارة حــــريــــصــــة عــــلى
تكوين صورة واضحة عن واقع
الـتـعـلـيم ومـسـتـقـبـله وربط ذلك
ــسـتـدامـة بـأهـداف الـتــنـمـيـة ا
يدان التربوي وتعميق معرفة ا

ستقبلية) باخلطط التعليمية ا
وتابع (بـدأنا بتـذليل التـلكؤ في
ـشاريع الـتربـوية لـبناء إجناز ا

بيئة مدرسية مؤهلة) 
ـديـريـة الـعـامـة ولـفت الـى ان (ا
ـرتبة تـصدرت ا لتـربيـة كركوك 
ـــــــدارس األولـى فـي بــــــــنــــــــاء ا
اجلديدة فقد كانت حصتها 82
ــرتــبــة مــدرســة ثم تــلــتــهــا بــا
الـــثــانـــيـــة تــربـــيـــة ذي قــار 31
مـدرسـة فـي حـ كـان مـجـمـوع
ـنجـزة عـلى مـسـتوى ـدارس ا ا
مـديـريات الـتـربـية في مـحـافـظة
ــخـتــلف بــغـداد  82 مــدرســة 
الــسـعــات الـدراســيـة) مــسـوغـا
(الــســبب في ذلك إلى قــلــة قـطع
األراضي اخملـــصــصـــة إلنـــشــاء
ــدارس عـلـيـهــا). وفي الـنـجف ا

أفـتـتح وكـيل الـوزارة لـلـشـؤون
الــفـنـيــة حـســ صـبـري الالمي
ــديــر الـعــام لــتـربــيـة يـرافــقه ا

احملافظـة  مدرسيتـ جديدت
في احملــافـظــة .وأكـد الالمي في
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس أن
ــشـكالت (الــوزارة تـتــجه حلل ا
ـتلـكـئة في ـدارس ا ـتـعلـقـة با ا
عـــمــوم مـــحــافـــظــات الـــعــراق 
بــاإلضــافــة إلـى الــتــأكــيــد عــلى
إنــشــاء مــدارس عــلى مــســتـوى
عــال من الــتــصــمــيم إلدخــالــهـا
اخلــــدمـــــة لــــلـــــعــــام الـــــدراسي
دير اجلديد) مـن جانبه  قـدم ا
الـعـام لـتـربـيـة احملـافـظـة مـردان
الـــبـــديــــري (خـــالص شـــكـــره و
تـابعته تقـديره لـوكيل الـوزارة 
ـدرسـيـة احلــثـيـثـة لـلـمـشـاريع ا
ـنــفـذة في احملـافـظـة  مـشـيـرا ا
الى ان (تـربـيـة الـنـجف حتـرص
عــلـى أدخـــال مــا يـــزيـــد عن 30

بـنــايـة مــدرسـيــة لـلــخـدمــة قـبل
بـداية الـعـام الـدراسي اجلـديد).
اعــادت وزارة الـتــعــلــيم فــيــمــا 
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي فـتح
الـــتـــقــد الـى قـــنــاتـي تــعـــديل
الترشيح وقبول خريجي السنة

السابقة. 
واوضـح بـيــان لــلــوزارة تــلــقـته
(الـزمـان) امس أنه (تـقـرر إعـادة
فــــتـح نــــافـــــذة الـــــتــــقـــــد إلى
اسـتــمــارتي تــعــديل الــتــرشـيح
وقــبـول طـلــبـة خـريــجي الـسـنـة
ـــقــاعــد الــســـابــقـــة عــلى وفق ا
الــشـــاغـــرة من الـــدفـــعــة األولى
ركزي واحلدود الدنـيا للقـبول ا
لـــلــســـنــة الـــدراســيـــة اجلــاريــة
لـــلــــقــــنــــاتـــ الــــعــــامـــة وذوي
الــشـهـداء) مــؤكـدا ان (الـطــلـبـة

الذين لم يتم قـبولهم فـي الدفعة
األولى والطـلبـة الذين لم يـتسن
لهم التـقد مسـبقا سـيتاح لهم
التقد الى الـقنات عـبر بوابة
ـتابعة الدراسات والـتخطيط وا
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وحـــتى اخلــــامس من تــــشـــرين
ـــقــبـل) مــشـــيــرا الى ان االول ا
(إجـــراءات الــتـــقـــد لـــلــطـــالب
ـــــؤجل أو الـــــراسـب الـــــراغب ا
تــبــدأ عن بــتــعــديل الــتــرشــيح 
قبول طريق مراجعة اجلـامعة ا
فـيهـا لتـفعـيل الـرقم االمتـحاني
فـي مـــا يـــكـــون تـــفـــعـــيل الـــرقم
االمــتــحـانـي لــلــطـلــبــة من ذوي
الــشــهــداء عن طــريق مــؤســسـة
الشـهداء حـصرا). وجـدد رئيس
الوزراء مـصطـفى الكـاظمي في

وقت ســابـق الــتــزام الــعـراق
بتنفيذ الستراتيجية اخلاصة
بـالـنـهوض بـالـواقع الـتـربوي
والـتـعـلـيـمي في الـبالد. وقـال
الــكـاظــمي خالل قـمــة حتـويل
التعليم الـتي عقدت بالتوازي
مع أعــمـال اجلـمـعــيـة الـعـامـة
ــتــحـدة بــدورتــهـا 77 لأل ا
إن (الـــــعـــــراق يـــــحـــــرص في
ــقـراطــيــة عـلى احلـقــبــة الـد
تـطــويــر الـنــظـام الــتــعـلــيـمي
وتــعـزيــزه في الــبالد إذ نـظم
الـدســتـور اجلـديـد الـسـيـاسـة
التعـليميـة والتربويـة العامة
وأكــــد عـــــلى حق الـــــفــــرد في
التعليم وإلزاميته في مراحله
االبـتــدائــيــة ومــجــانـيــته في

راحل).  جميع ا

علي حميد الدليمي 
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الفـالحية واحلكومات احمللية ووزارة االسكان واالعمار
والبـلديـات واالشغـال العـامة وامـانة بـغداد الى ضرورة
ـيـاه من خـالل تـرشـيـد ــواجـهـة شـح ا الـوقــفـة اجلـادة 
اسـتــهالكـه) مـؤكــدا ان (الــوزارة وحـسب مــتــابـعــتــهـا
جملـمـوعـة مـن الـتـنـبـؤات اجلـويـة لــلـخـريف احلـالي عـبـر
االقـمـار الـصـنـاعـيـة اخملـتـصـة تـشـيـر جـمـيـعـهـا الى أن
ـوجـة جـفـاف اخلـريـف احلـالي سـيـكـون جـافـاً ويـنـذر 
ولـلــمـوسم الـرابع عـلـى الـتـوالي الـتي ســتـزيـد اخملـاطـر
والتـهديدات بشأن الزراعة الشتوية) مبينا ان (الوزارة
ـستـهلـكة ؤسـسات الـقطـاعـية ا طالـبت اجلمـيع سـواء ا
واطن بضرورة تـرشيد االستهالك لتجاوز للـمياه أو ا
ـر بها العـالم اجمع والعراق على االزمة احلـالية التي 
يـاه حملطات وجه اخلـصوص ولغـرض تأم إيـصال ا

اإلسالة).
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
التـابـعـة لـوزارة الـنقـل  ان يكـون طـقس الـيـوم االربـعاء
صحـوا واستقرارا بـدرجات احلرارة. وقالت الـهيئة في
بـيــان تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (طـقس الــيـوم األربـعـاء
ســيـكــون صــحــواً وال تـغــيــر في درجــات احلـرارة في
عــمــوم الــبالد) وتــابع ان (طــقس يــوم غــد اخلـمــيس 
وتـنشط الريـاح مسبـبة تصاعـد الغبار سيـكون صحواً
نـطقت الوسطى واجلنوبية  وال تغير في درجات في ا
ائـية  ـوارد ا احلـرارة). من جانـبـها  رجـحت وزارة ا
أن يكـون اخلريف احلالي جافاً ويزيـد التهديدات بشأن
الزراعـة الـشتـويـة. وقـال بيـان خلـليـة اإلعالم احلـكومي
تــابـــعـــته (الـــزمـــان) امس أن (الـــوزارة دعت اجلـــهــات
سـتهلـكة للـمياه وبـاألخص وزارة الزراعة واجلـمعيات ا
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جنح فريق طبي برئاسة الدكتور
ـوسوي في مـدينة جواد جـعفر ا
الــصــدر الـــطــبــيــة في الــنــجف 
بـإجــراء عـمـلــيـة جـراحـيــة لـفـتى
يبـلغ من العـمر 11 عامـاً يعاني

من ورم دموي في اللسان .
وبــــ رئـــيس الـــفـــريـق الـــطـــبي
أخــــصــــائـي جــــراحــــة الــــصــــدر

واألوعـيـة الــدمـويـة أمس انه (
اســـتــــخــــدام  طــــريــــقـــة احلــــقن
والــتــداخـل الــشــعــاعي  و تــمت
معـاجلـة الطـفل الـذي كان يـعاني
من ورم دموي في اللسان  وذلك
بــعـد تــشــكـيل جلــنــة مـكــونـة من
مــجــمــوعــة من االخــتــصــاصــات
الدقيـقه ضمت محـمد عبـد االمير

ويسـرى العـبايچي 
ــــنـــاقـــشـــة احلـــالـــة
لــلـــمــريـض حــيث أن
هذا الـورم هو تـشوه
خلقي يستمر بالنمو
مع تـــقـــدم الـــعـــمـــر 
مـســبـبـاً تــشـوهـاً في
ـتــضـررة ــنـطــقــة ا ا
الـلـسـان) الفـتـا (إلى
خــطـورة و صــعــوبـة
ـنـطـقة الـتعـامل مع ا
ـــــتـــــضـــــررة كـــــون ا
مـــنـــطـــقـــة الـــلـــســان

صعبة التعامل). 
ـــــوســــوي إنه (تــــمت و أوضح ا
ـــعــاجلـــة عن طـــريق الـــتــداخل ا
الشعـاعي بإستـخدام  و باحلقن
ــــنــــطــــقــــة ــــادة الــــفــــوم في ا

ــتــضـررة). مــعــلــنــاً عن (جنـاح ا
العـملـيـة  من قبل الـفريق الـطبي
ــعـاجلــة الــتـشــوه اخلــلـقي في
الـلـسـان و أخــتـفـائه بـعـد احلـقن

تماماً).
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اطـلــقت وزارة الــعـمل والــشـؤون
الدفعـة التاسعة من االجتماعـية 
تفرغ لـلمستفيدين ع ا راتب ا
في بـــغــداد واحملــافــظــات. وقــال
بـيـان لهـيـئـة رعـايـة ذوي اإلعـاقة
واالحتـياجـات اخلاصـة بالوزارة
تلقته (الزمان) امس أنها (اكملت
ـــالـــيــة اإلجــراءات الـــفـــنـــيـــة وا
ــتــفـرغ ــعــ ا ?الطالق رواتب ا
?الدفعة التاسـعة للشهر اجلاري
من ضـــمــنـــهم اكـــثــر من  4آالف
مـــســـتـــفـــيـــد جـــديـــد ألصـــحــاب
الـقـرارات الـطـبـيـة الـذين اكـمـلوا
ــاســتــر كـارد) اصــدار بــطــاقـة ا
الفـــــتــــا الـى الى (صـــــرف رواتب
ــســتــحـقــ االخــرين ســيــكـون ا
ـسـتـفـيـدين الى تـبـاعـا) داعـيـا ا
عـتـمدة من (التـوجه لـلمـنـافذ ?ا

قبل مصارف ?الرافدين والرشيد
لــتـــســلم رواتــبــهم بــعــد وآشــور
اكمال ?االجراءات وتبـليغهم من
ــصــارف). وكــانت هــيــئــة قــبـل ا
احلــمـايــة االجـتـمــاعـيــة قـد دعت

ـشــمـولـ اجلــدد الى عـدم دفع ا
غـير  10آالف ديـنـارعـنـد إصـدار
البـطاقـة الـذكيـة. الى ذلك  بحث
ـركزي مـصـطفى مـحافظ الـبـنك ا
غالب مخـيف مع رئيسـة مجلس

األعــمــال الــعــراقي الــبــريــطــاني
أطـر ـا نـيــكـلـسـون  الـبــارونـة إ
ـشــتـرك. وذكــر بـيـان الــتـعــاون ا
تـلـقـته (الـزمان) مـس أن (مخـيف
ونيـكـلسـون بـحثـا أطـر التـعاون
ـالكــات والـــتـــدريب وتـــطـــويـــر ا
صرفيـة وبناء شراكـات ثنائية ا
ــصــرفي ـــا يــخــدم الـــقــطـــاع ا
واالقـــــتــــصــــادي فـي الــــعــــراق)
ـبـادرات واسـتــعـرض مـخــيف (ا
الـتنـمـوية لـلـبنك الـتي تـسهم في
دفع عـجـلــة االقـتـصـاد  وشـمـلت
كـمـا قــطـاعـات فــاعـلــة وحـيـويــة 
عــاجلـت مــتــطــلــبــات اجملــتــمع)
بـــدورهـــا  رحــبت نـــيـــكــلـــســون
ـركزي على مـختلف بـ(خطوات ا
الـصُـعد) مـؤكـدةً (حـرصـهـا على
ـقـبـلة). ـرحـلة ا الـتعـاون خالل ا
ويــتــدارس الـبــنك  إصــدار فــئـة
جـديــدة من الـعـمـلــة احملـلـيـة 20

ألف. وقـال مـخـيف خالل مـلـتـقى
حـــواري امس ان (الـــبـــنك لـــيس
لديه نـية خلـفض أو تغـييـر سعر
صـــرف الـــدوالر) واشـــار الى ان
ـــــراحل (الـــــعـــــراق اليـــــزال في ا
االولى من جني الثمار االيجابية
لــتــغــيــر سـعــر الــصــرف وهــنـاك
ـؤشرات الـسـلبـية يـعمل بعض ا
ــدة عـــلـى مـــعــاجلـــتـــهـــا خـالل ا
قـبلة) مـؤكدا ان (عـملـية حذف ا
األصـفار من الـعـمـلة يـحـتاج الى
تـــشــريـع قــانـــون ويــتـــطــلب الى
بــــعض الـــتـــعــــديالت ويـــجب أن
تـتـوفـر األجـواء لـتـقبـل مثـل هذه
الـــتــــعـــديالت) مـــشـــيـــرا الى ان
ـــركــــزي قـــدم في وقـت ســـابق (ا
مــشــروعـاً بــشــأن عــمـلــيــة حـذف
األصـــفــار) واوضـح مــخـــيف ان
(الــبـنـك يـعــمل عــلى اكــمـال فــئـة
جديدة بقيمة  20ألف دينار بناء
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 sI(« WI¹dDÐ w½U عـلى دراسة وأبـحـاث مـقـارنة مع
ويــــــعــــــمل عــــــلى دول اجلـــــوار 
اســتـكــمـال شــكل الــورقـة وخالل
قـبـلـة سـوف يتم اإلعالن األيـام ا
ـركـزي قـام عـنــهـا) مـبـيــنـا ان (ا
بــتـخــفـيض ســعـر الــفـائــدة عـلى
ـــقـــدمــــة لـــتـــمـــويل الـــقـــروض ا
ـــــــبــــــادرات ــــــشـــــــاريـع وأن ا ا
اســتـهــدفت بــشـكـل كـبــيـر قــطـاع
اإلسكان الذي يشغل أكثر من 30
ـئة في مـخـتـلف الـقـطـاعات ) بـا
ومـضى الى الـقـول (لـديـنـا خـطـة
وقد وستراتيجية خلمسة اعوام 
تــتـأخــر بــسـبب مــا يــواجـهه في
مــــجــــاالت عـــــدة) ولــــفت الى ان
(الــبـنك قــام بـخـطــوات لـتــطـويـر
منها الي  صرفي وا القطاع ا
إلـــغـــاء الـــفـــائــدة ووضـع رســوم
ـــشــاريع بــســـيــطــة لـــتــنـــمــيــة ا
الصناعية والسكنية والزراعية).
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ــالــيـة ــنــطــقــة) واضـاف ان (اجملــلـس وجه وزارة ا بــا
بتـحويل مـليـاري دينـار لتـغطـية نـفقـات شهـداء وجرحى
ـنطـقة اخلضـراء) مشـيرا الى ان (اجلـلسة تظـاهرات ا
شــهــدت تـضــيــيف ســتــضـيف نــائب قــائــد الــعـمــلــيـات
الذي شـتركة الفريق اول الركن عبـد االمير الشمري  ا
ـسلـحة لتـام اجلانب اوضح اهم احـتياجـات القوات ا

االمني واحملافظة على متطلبات العملية االمنية). 
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وافـق مـجـلس الـوزراء عـلى تـخـصـيص مـلـيـاري ديـنـار
ـنــطـقـة لــتـغــطـيـة نــفـقــات شـهـداء وجــرحى تـظــاهـرات ا
اخلـضــراء. وقــال وزيــر الـتــربــيـة عــلي الــدلـيــمي خالل
ـؤتـمـر االسـبـوعي إن (اجملـلس عـقـد جـلـسـتـه بـرئـاسة ا
مصـطفى الـكاظـمي الذي اسـتهل اجلـلسـة باسـتعراض
جـولــته فـي نـيــويــورك الـتي اكــدت أهــمـيــة دور الــعـراق

الــنـواب الى عــقـد جــلـســة تـعــيـد
احليـاة لـلـمؤسـسـات الدسـتـورية
في الــبالد) مــجـددا (اســتــعـداده
للذهاب الى انتخابات مبكرة بعد
اسـتكـمـال مقـدمـاتـها من حـكـومة
مــكــتــمــلــة الــصالحــيــات واقــرار
مـوازنـة احتـاديـة وتـعديـل قـانون
ـفـوضـية االنـتـخـابـات وتـنـظـيم ا
ـسـتـقـلـة لالنـتـخـابات) الـعـلـيـا ا
داعـيـا الـقـوى الـكـردسـتـانـيـة الى
(حــــسـم مـــرشــــحــــهم لــــرئــــاســـة
اجلــــمــــهــــوريــــة). بــــدوره  قــــال
الــقــيـــادي في الــتــيــار الــصــدري
سـعــدون الـســاعـدي في تــصـريح
امس (اذا هــذا الـتــحـالف مــشـكل
بالـضـد من كتـلة سـيـاسيـة اخرى
ومن اجل تـقـويـضـهـا وانـهـائـهـا
فـنـؤكـد هـذا الـعـمل غـيـر صـحـيح
وان الـصــدر يـســتـنـد الـى قـاعـدة

ركزي  يلتقي في بغداد بارونة بريطانية UI¡∫ محافظ البنك ا

هادي العلوي 

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

فـرضت الــقـوات االمـنــيـة  طـوقـا
ـان الذي امـنـيـا قـرب مـبـنى الـبـر
يلـتـئم الـيوم االربـعـاء للـتـصويت

عــلى اسـتــقـالــة الـرئــيس مـحــمـد
واخــتــيــار الـنــائب احلــلــبــوسي 
االول لـه الـــــذي رشــــــحه االطـــــار
الـــتــــنـــســـيـــقي بـــديـال عن حـــاكم
الزامـلي. وافـاد شـهود عـيـان بإن

(تـعـزيـزات امـنـيـة غـيـر مـسـبـوقة
ـان تزامـنا مع حتوط مـبـنى البـر
انـــعــقـــاده الــيـــوم) مـــؤكــدين ان
(الــقـوات االمــنــيــة قـامـت بـوضع
كــتـل كــونــكــريــتــيــة أمــام بــوابــة

ـــكن جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة ال
جتاوزهـا مهـما كانـت االمور لذا
ما يـسـمى بـائـتالف ادارة الـدولة
آيل لــلـســقــوط وسـوف لـم يـعــمـر
بـحــسب تــعـبــيـره. وفي ــا) طــويـلً
حـذر نــخب وجــمــاهــيـر كــركــوك 
من جـعل قـضـية ـكـون الـعربـي  ا
كــــركـــوك عـــرضـــة لـــلـــصـــفـــقـــات
السيـاسية بـ االحزاب. وحملت
االحـزاب هـيـئــة الـرأي الـعــربـيـة 
مسـؤوليـة (إعادة الـتفـاوض على
ـنـاطق اخملـتـلـطـة مرة كـركـوك وا
اخـــرى وجــــعـــلـــهـــا صـــفـــقـــة من
صـــفـــقـــات تــشـــكـــيل احلـــكـــومــة

اجلـديــدة). في وقت  أكــد رئـيس
احملكـمة االحتـادية الـعليـا جاسم
محمد عـبود في تصريح امس أن
(الــدســتــور ولــيـد إرادة الــشــعب
ويــجب ومــعـــبــر عن مــصــلـــحــته
تعـديل قانـون االنتـخابـات) الفتا
ــثـل نــفــسه الى ان (الــنـــائب ال 
ثل جميع الشعب ويجب ا  وإ
ـــصــلـــحــة ـــان  أن يـــعـــمل الـــبــر
وازنة) الشعب السيما تشريع ا
واضـاف ان (الــعــراق يـعــاني من
امــــــريـن أولـــــهــــــمـــــا اخلـالفـــــات
الـســيـاسـيـة وثــانـيـهـمــا الـفـسـاد

شكلة بالدستور). وليست ا
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ـــتـــابـــعـــة مع اجلـــهـــات ومن خـالل ا
لف ـعـنـيـة  الـتحـقـيـقـية والـطـبـية ا
االنـتـحـار نـرصـد تــسـجـيل مـا يـطـلق
عليها بـاالنتحار الوهـمي وهو تعبير
عن حــاالت قـتـل مـدبــرة بــاحـتــرافــيـة
يـحـاول الـبـعض ايـهـام الـعـدالـة عـلى
انــهـــا انــتــحـــار و بــالــفـــعل كــشف
اغلـبـها وان الـعام اجلـاري سـجلت 3
ـعـلــومـات فـيـمـا جـرى حـاالت وفق ا
اصــدار تـــعـــمــيم شـــامل من االمـــانــة
العـامة جملـلس الوزراء حـيال اعـتماد
نافـذة واحـدة في تـأكـيد احـصـائـيات
االنتـحـار على مـسـتوى الـعراق وهي
من خـالل احملـــاكم الــــتي ســــتـــصـــدر
احــصــائــيـة رســمــيــة من اجل حــسم
اجلدل في تـبـاين االرقام بـ الـدوائر
نظـمات والـتي يثبت بـان بعـضها وا
غـيـر دقيـق او انهـا كـانت جـرائم قـتل

وليس انتحار ) . 
واشـار اجملـمـعي  انه ( حـتى االن لم
نــــرصـــد اي حــــاالت نــــزوح بـــســــبب
اجلــفــاف في ديــالى بــشــكل رســمي 
لـكن رصـدنـا انـتـقال اسـر مـن منـاطق
متضـررة باجلفاف الـى اخرى بسبب
هن والـبحث عـمن فرص عمل تغيـر ا
 الفتـا الى ان وضـع اجلفـاف في 16
مقـاطـعة ضـمن حـدود شمـال وشـمال
شــرق وشـرق ديــالى صــعب لــكــنه لم
يصل الى مرحلـة النزوح الـفعلي لكن

االزمـــة قـــاســـيـــة و رؤيــة مـــنـــاطق
واسعة فقـد اجلزء االكبر من اهـاليها

مصادر رزقهم ) . 
وتـابع اجملـمــعي  ان ( مـلف الـنـزوح
ـلـفـات الـتي نـتـابـعـهـا الـقـسـري من ا
بـــدقــة عـــلى مـــدار الـــوقت واحلـــشــد
الشعـبي كان له دور كبـير في تسريع
وتـيـرة اعـادة آالف االسـر بـعد 2016
لــلـــمــنـــاطق احملـــررة في ديــالـى لــكن
قابل هناك مشاكل عدة تمنع عودة با
آالف االســـــر ابـــــرزهـــــا تـــــأخـــــر دفع
ـشاكل التـعـويـضـات باإلضـافـة الى ا
العـشـائريـة الـتي خلـقـتهـا مـرحلـة ما
بـعــد حــزيـران  2014بـاإلضــافـة الى
ناطق فقدان مصادر الـرزق وتضرر ا
الزراعـية بـاالضـطرابـات  مؤكـدا بان
من  %90-85من االســـــر عــــادت الى

مناطقها احملررة حتى االن ) . 
واكـد مـديـر مـكــتب مـفـوضـيـة حـقـوق
االنـســان في مــحـافــظــة ديـالى  ان (
ـادي الــذي يــطـحن الـفــقــر والـعــوز ا
عــوائل كــامــلــة وتـدفـع الــشـبــاب الى
خيارات خـطيرة جدا تـستغل لألسف
ـنـظـمة ـة ا من قـبل عـصـابـات اجلـر
وحتى داعش  مؤكدا بان  االشارة
الى مــشــكــلـة الــفــقــر في ديــالى مــنـذ
كن ان تـستقر سنوات وقلـنا بان ال 
احملافـظة في ظل مـعدالت فـقر تـقترب
من  %40وجيوش من الـبطـالة تصل

واضاف اجملمعي  ان ( ديالى تعاني
منذ سنوات من بروز مـا يطلق عليها
بـالــتـســول الــوافـد والــذي يـصل الى
 %30ويـــأتي من عـــدة مـــحـــافـــظــات
 %70نـســاء واطــفـال  الفــتـا الى ان
الـــتـــســـول يـــدار مـن قـــبل شـــبـــكـــات
ومــافــيــات مــنــظـمــة ألنـه يــدر امـوال
طائـلة  مـشيـرا الى انه جرى مـؤخرا
كـافـحـة الـتـسول احـياء جلـنـة عـلـيـا 
بعضـوية دوائر امـنية وحـكوميـة لها
وضـوع وسـتـكون عالقـة مبـاشـرة بـا
هناك سلسلـة مبادرات مهمة من اجل

تسول ) .  احتواء تزايد اعداد ا
واوضح اجملـــــمــــعـي  انه ( بـــــحــــكم
لـف الطـالق في الـسـنوات دراسـتـنـا 
االخيرة وجدنا بان من  %50-40من
ـبـاشـر هي حـاالت الـطالق سـبــبـهـا ا
االتـصـاالت ومـا تـضــمه من مـنـصـات
بـــدأت تــؤثـــر بــشـــكل مـــبــاشـــر عــلى
سلوكيات االزواج وتدفع بعضها الى
ما نسميه باخليـانة االلكترونية التي
ـشاكل وتـنـتهي بـالطالق تؤدي الى ا
في اغـلـب االحـيــان مـبــيـنــا ان ديـالى
تـشـهـد من  9-7حـاالت طالق يــومـيـا
كـمـعــدل عـام عـلى مــدار الـسـنـة وهي
نسـبة عـاليـة تـدلل على حـجم وتأثـير
لعـنة االتـصاالت الـتي تسـتغل بـشكل

سيء من قبــل البعض ) . 
وبـــ اجملـــمــــعي  انه ( فـي كل عـــام
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الـى عـــــشــــــرات االالف مـن شــــــبـــــاب
اعمارهم اقل من  30سنة ) .

ومن جـانب آخــر قـال رئــيس االحتـاد
احملــلي لــلــجـمــعــيــات الــفالحــيـة في
ديـالى رعـد الـتـمـيـمي لـ ( الـزمـان ) 
ان ( ديــالى غــيــر مــشــمــولــة بــخــطـة
ـقـبل االسـتـزراع لـلـمـوسم الـشـتوي ا
اي انهـا حـرمت من اي خـطـة زراعـية
لــلــمـوسـم الـثــالث عــلى الــتــوالي في
كارثـة اخـرى سـتـلحـق الضـرر بـأكـثر

من 16الف فالح ) . 
W¹u²ý WDš

واضــاف الــتــمــيــمي  ان ( أكــثــر من
نــــصف مــــلــــيــــون دو من االراضي
اخلــصـبــة ســتــبــقى بــدون اي زراعـة
بــســـبب حــرمـــان ديــالى مـن اخلــطــة
الــشـتــويــة مـؤكــدا بــان اجلـفــاف هـو
الــســبب الــرئـــيــسي في اتــخــاذ هــذا
الـــقــرار الـــذي نـــأمل تـــغــيـــره إذا مــا
حتــســـنت االجــواء وبـــرزت االمــطــار
وسـميـة لتـغذيـة خزانات والسـيول ا

سدود ديالى ) . 
وفي سياق متصل قال عضو االحتاد
ان ( مـحــمـد الــدلـيـمـي لــ ( الـزمـان ) 
ـرحلـة صعـبة ر  القـطاع الـزراعي 
جدا بـسـبب عوامل مـتـداخلـة ابـرزها
اضية  ما ادى اجلفاف في األشهر ا
الى خسائـر ماديـة تصـــل الى نصف
ا اكثر ) .  مليار دينار شـــهريا ور

i¹d  l «Ë WO×B « UMðU ÒÝR

 tKOKŽ  U bšË

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

بــحث خـبــراء عــراقـيــون مــتـغــيـرات
ية البيـئة ومخـرجات الـقرارات العـا
في اطار معاجلـة اإلحتباس احلراري
والتقليل من اإلنبعاثات الغازية التي
صانع خـصوصاً في الدول تفرزهـا ا
الــصـنــاعــيـة الــكــبــرى مـثل امــريــكـا
والـصــ والـهـنــد وتـأثــيـراتــهـا عـلى
ـيـاه وتـلــخَّـصت اسـبـاب الـبـيــئـة وا
ـــنـــاخ في عـــامـل الـــوقــود تـــغـــيـــر ا
األحفـوري من الفـحم والنـفط والغاز
كمسـاهم اكبر في تـغييـره حيث مثل
ـــائـــة من نـــســـبـــة تـــزيـــد عن 75 بـــا
ائة انبعـاثات الغـازات ونحو 90 با
من انـــبـــعـــاثـــات ثـــنـــائـي اوكـــســـيــد

الكاربون.
lzUCÐ lOMBð

 امــا الـعــامل الــثــاني فـهــو تــصــنـيع
الــبـضــائع وقــطع الــغـابــات واعــمـال
احلـــرق وانـــتـــاج الـــغـــذاء وتـــزويـــد
باني السـكنية والـتجارية بـالطاقة ا
كـــمـــا ان (ارتـــفـــاع درجـــات احلــرارة
وزيــادة اجلــفـــاف وارتــفــاع درجــات
احملــيــطــات والــتــصــحــر والــنــزوح
والنزاعات وتـعرض الكائـنات احلية

للخطر سببها اإلحتباس احلراي).
 واشار خبراء الى سلسلة اإلجراءات
الـواجب اتـخـاذهـا من قـبل احلـكـومة
ـعاجلـة الظـواهـر البـيئـية العـراقيـة 
ـناخ مـثـل العـواصف ـؤثـرة عـلى ا ا
ـــيـــاه وزيــادة الـــتــرابـــيـــة وشـــحــة ا

مساحات التصحر.
 ولــلـحــــــــــــديث بــصــورة اوسع عن
ـــلــــــــــــف ذكـــر الـــبـــاحث في هـــذا ا

الـ 21 في بــــــاريـس عـــــام 2015 الى
ـكــافـحـة تـغـيـيـر اتـفـاقـيــة تـأريـخـيـة 
ـــنــاخ بـــغــيـــة تـــســريع وتـــكـــثــيف ا
اإلجراءات لتـحقيق مـستـقبل وتنـمية
مــســتــدامــة مــخــفــضــة لــلــكــاربـون)
واوضح ان (اإلتفـاقيـة ألول مرة تـلزم
جـمــيع الــدول الى قـضــيـة مــشـتــركـة
ناخ ـكافـحة تغـييـر ا ببذل اجلـهود 
ـسـاعدة والـعـمل عـلى تـعـزيـز الـدعم 
الـبلـدان الـنـامـيـة عـلى الـقـيـام بذلك)
ـراكز وذكر ان (هـنـالك ايـضاً جـهـود 
ومـنـظـمـات وبــاحـثـ لـديـهم قـاعـدة
بـيـانــات مـعـلــومـاتـيـة واحــصـائـيـات
مسحية وتـأريخية لقـياس التنبؤات
كن معاجلته والتوقعات إلتخاذ ما 

ناخ). فيما يخص ا
واشـــــار الى ان (الـــــعـــــالم تـــــعــــرض
لـتـداعـيـات وآثـار سـلـبـية بـاتـت تـنذر

wzUÐdNJ « —UO² « dO u²   U uF*« qŠ bÒ Rð W UD «

خالد حمزة

 ÍdLA « ÂöÝ ‡‡ v U¹œ

اعـلن مـديـر مـكــتب مـفـوضـيـة حـقـوق
االنـسـان فـي مـحـافــظـة ديـالى صالح
مــهـــدي اجملـــمــعي  ان ( مـــحــافـــظــة
شــــهــــدت بــــعــــد  2003ســــلــــســــلــــة
اضـطـرابـات دامـيــة خـلـقت تـداعـيـات
ـثل قـاسـيـة عـلى مــجـتـمـعـهـا الـذي 
ـــكـــونـــات خـــلــــيـــطـــا يـــضم اغــــلب ا
والــقـومــيــات الـعــراقــيـة ودفــعت الى
بـروز الـكــثـيــر من االشـكـالــيـات الـتي
بدأت تثير قلق الراي العام في اآلونة

االخيرة ) . 
 ULOEM² « dÐUI

وقـال اجملــمـعي لــ ( الــزمـان ) امس 
ان (االرض الـســوداء وهي مـصــطـلح
اعــتـمــد في االشــارة الى اهم مــقــابـر
تــنـظــيم الــقــاعــدة والـتـي تـقـع ضـمن
اجلـزء اجلـنـوبي حملــافـظـة ديـالى اي
ضمـن حوض بـزايـز بـهـرز وتضم من
3-4 مــقـابــر احــدهــا يــضم اكــثـر من
200 قبـر وهي تـعـود لـقادة الـتـنـظيم
بـ اعـوام 2005-2009 وال يــعــرف
اذا كــان من بـيــنــهــا عــرب او اجـانب
لكـنهـا تـمثل اكـبر مـقابـر الـتنـظيـمات
ـتـطرفـة لـيس في ديـالى بـل منـاطق ا
شرق الـعـراق بالـكـامل  مـضيـفـا بان
حتديد مصيرها مـتعلق بالقضاء ولم
يــــصــــدر اي شيء حــــتى االن وبــــقي

الوضع عما عليه ) . 

WKzUÞ Îô«u √ —b¹ t½_ WLEM   UO U Ë  UJ³ý Ád¹bð ‰Òu ² « ∫ÊU ½ù« ‚uIŠ

يـاه واألهــــــــوار جـمعـة الدراجي ا
ــــــتـــــحـــــدة لـ (الــــــزمـــــان) ان (األ ا
نظـمات التـابعة لـها تبـذل جهوداً وا
ـعـاجلـة اإلحـتــبـاس احلـراري فـمـنـذ
عــــــام 1995 بـــــــدأت دول الــــــــعـــــــالم
ــــــفـــــاوضـــــات مـن اجل تــــــعـــــزيـــــز
ـناخ  ـية لـتـغـييـر ا اإلستـجـابـة العـا
وفي عـام 1997 اعــتُـمــد بــروتــوكـول
كــيــوتـــو وقــانــونــيــاً يـــلــزم كــيــوتــو
األطــراف مـن الــبــلـــدان الــصــنـــاعــيــة
ـــتـــقـــدمـــة بـــخـــفض اإلنـــبـــعـــاثـــات ا
الــكــربــونــيــة والـغــازات األخــرى الى
طـبـقـة الـغـالف الـغـازي وبـدأت فـتـرة
اإللتـزام األولى للـبـروتوكـول منـذ عام
2008 وانـتـهت عـام 2012 والـفـتـرة
الـثــانــيـة مــنــذ عـام 2013 حـتـى عـام

.(2020
ـؤتـمر  واضـاف انـهـا (توصـلـت في ا

عمان
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يــبـدو ان االنـســداد الـسـيــاسي الـذي طــال امـده ألشـهــر عـديـدة يــتـجه صـوب
االنـفراج بـعد كـشف مالمح حتالف جـديد يـضم جمـيع ألوان الـطيف الـعراقي
لتـشكيل احلكـومة اجلديدة وطـرح مرشح اإلطار التـنسيقي بـرنامجه احلكومي
علـى النـواب والـسـاسـة واالعالميـ بـتـنـظيم لـم يسـبـقه مـرشح قـبـله وفي حتد
ـفـسدين إلدارة الدولـة وتـشكـيل حـكـومة خـدمـة وطـنيـة مع مـحاربـة الـفـساد وا

وبدعم كامل من جميع االطراف السياسية والشعبية.
ويــضــــــــم حتـــالف (ادارة الــدولــة) كل مـن (اإلطــار الــتــنــســـيــقي واحلــزبــ
الكـرديـ وحتـالف الـعـزم وحتـالف الـسـيـادة وبـابـلـيـون) وتـوقـيع ورقـة االتـفاق
عـلومات الـتي ادلى بهـا قيادي كـبير في حـزب له ثقله في السـياسي بـحسب ا
الـسـاحــة احملـلـيـة والـدولـيــــــــــة قـبــيل اجـتـمـاع الـوفـد الـثـالثي بـزعـيم الـتـيـار
ـقـبـلـة وتـظـاهرات 10/1 الـصدري الـسـيـد الـصـدر في احلـنـانة خـالل االيام ا
واعالن قـرار احملــكــمـة االحتــاديـة االخــيـر بــقـانــونــيـة اســتـقــالـة نــواب الـتــيـار

الصدري.
ومع اعالن هـذا الـتحـالف سـتـتـشـكل الـكـتـلـة االكـثـر عـدداً في مـجـلس الـنواب
ضي بـانتخاب رئاسة ـعطلة وا وستـتخذ قرارات قريـبة باستئـناف اجللسات ا
اجلـمـهـوريـة وتـكـلـيف رئـيس الـوزراء بـتشـكـيل الـكـابـيـنـة الـوزاريـة ونحـن على
اعتـاب ثورة بركان جديـدة سيشهدهـا العراق تنطـلق شرارتها بتـغريدة وتطفئ
بتـغـريدة واحلـزبان الـكرديـان مـازاال في حلـبة الـصـراع على مـرشح الرئـاسة
ـربع االول ما بـ استـمرار وبـعنـاد اسطـوري وسط اخلشـية من الـعودة الى ا
وافـقـة عـلى تـشـكـيل حـكومـة انـتـقـالـيـة والبالد حـكـومـة تـصـريف االعـمـال او ا
تـمثل بـسوء يصـخب بـاألزمات االقـتصـاديـة رغم وفرة االمـوال واالجتـماعـيـة ا
ـدقع والبـطالـة واالمنيـة من حيث اسـتفـحال اجلرائم عـيشـة والغالء والـفقر ا ا
ـنـظـمـة والـقتل والـسـرقـة وغـيـرهـا الـكثـيـر وخـريـجـون بـانتـظـار االيـعـاز لـبـناء ا
شاكل مـا انزل الـله بها سـتقـبل بجهـد حكـومي ناهيـك عن انتظـار احللـول  ا
ـعـامل واســتـكـمـال ـصـانـع وا من ســلـطـان في االســتـثـمـار واعــادة تـشـغــيل ا
شـاريع الـعمالقـة كـميـنـاء الفـاو الكـبـير ومـتـرو بغـداد واحلولـي وتأهـيل طرق ا

وت ووووووووووووو. ا
نـأمل ان تـــــــسير سفينــــــة العـــــــــراق الى بر االمان
ـشــاكل الــتي ال عــبــر احلــوار واالتــفـــــاق بــعـيــدا عـن ا
ـواطن ولـنـجـعل الـعـراق وشـعبه يـتـضرر مـنـهـا سـوى ا
نــصب اعــيـــــنــنـا قــبل ان نــخـطــو خـطــوة واحـدة نــحـو

الدمار.

وأضاف الدلـيمي ان ( حـرمان ديالى
من خـطـة االسـتـزراع الـشـتوي تـعـني
دخــول قــرابـة  15الف فالح مــرحــلـة
الـبـطـالـة الـتي لـهـا تـأثـيـر كـبيـر عـلى
مـصـادر رزق الـعوائـل )  مـؤكدا أن (
الــزراعــة لــيــسـت مــرتــبــطــة بــحــيــاة
ـتـد الى 10 الـفالحـ بل تـأثـيـرهـا 
ومة هذا مهن اخرى تـعتاش عـلى د
القـطاع )  مـشيـرا الى ( ضرورة سن
قـوانــ تــعـويـض مـبــاشــرة لـفالحي
رحـلة القادمـة خاصة وانها ديالى با
لم تـشــمل بــاي خـطــة مـنـذ  16شـهـر

متتالية ) . 
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ـطالبـات التي بنـادي بهـا  اخمللصـ  من ابنـاء العراق الـغيارى من رغم كل ا
اصحـاب الـراي والعـقل واحلريـص عـلى مـصلـحة بـلـدهم  لتـحسـ الوضع
الــصـحي نـقــول رغم اصـوات اخملـلــصـ من ابـنــاء الـشـعب ولــكن مع شـديـد
االسف ظل هـذا القطاع من ارد الـقطاعات في تـقد خدماته البـناء الشعب
رض جراء انعدام وت وا ومـا زال ابناء الشعب يلقون مصيرهم احملتوم في ا
اخلدمـات الصحية ونعني بـهم الفقراء من ابناء شعـبنا   الن ميسورين احلال
ال يهـمهم ذلك وباستطـاعتهم السفر الـى اخلارج للتطبب لـكنها مشـكلتنا نحن
زمـنه كحبوب الضغط الـفقراء الذين ال نقدر حـتى على شراء دواء االمراض ا
واالنـســولـ وغـيـرهـا من االمـراض الـتي تـعـددت وتــنـوعت بـفـضل حـكـومـتـنـا
البـاسلةان واقع مؤسساتنـا الصحية يرثى له وان خدماتـها باتت معدومة كما
يـتـبـ ذلك مـن الـتـقـاريـر االخـبـاريـة والـريـبـورتــاجـات االذاعـيـة والـتـلـفـزيـونـيـة
ــؤســســات وهي اجــهــزة اعالم ــتــنــوعــة  الــتـي تــزور هــذه ا والــصــحــفــيــة ا

ومؤسسات اعالمية عراقية .
ـلـيـارات من ـؤسـسـات. هـو تـفـشي الـفـسـاد وضـيـاع ا وحـقـيــقـة وواقع هـذا ا
ا ينعكس سلبا في تلقي ال العام  الدوالرات في جيوب الفاسدين وسواق ا
واطن الفقراء حصرا  وارتفاع مـعدالت الوفيات بينهم نتيجة اخلدمـات من ا
غيـاب الـرعـايـة الـصحـيـة والـعـنايـة بـهم رغم كل االمـوال اخملـصـصـة الى هذا
نـشـآت لم تـستـكـمل احـتيـاجـاتـها الـقـطـاع كمـا ان اعـداد كـثيـرة ومـهـمة مـن ا
تابعة من وظلت مـتوقفه عن تقد خدماتها مع شديد االسف كونها لم تلقى ا
اجل اجنازهـا رغم انهـا ال تكـلف الدولة ايـة تخـصيصـات كونـها جاءت بـتبرع

من دول صديقة وشقيقة للعراق.
نــحن عــلى ثــقـة بــان ابــنـاء الــعــراق سـوف لن يــفــوتـوا
الـفـرصـة من اجل اجنـاز اخلـدمـات لـبـلـدهم وسـتـصل
ـنـظـمــات االنـسـانـيـة في اصـواتـهم الى الـعــالم والى ا

يان الزمن ام قصر  العا

باخلطر على جميع الكائنات احلية).
مــؤكــداً ان (ظـواهــر قــيــعــان األنــهـار
وسط اوربـــا تـــعـــد رســـائل حتـــذيــر
واجهة مشكلة اجلفاف التي حتدث
) وتـــســـاءل مـــنـــذ مـــئـــات الـــســـنـــ
الــدراجي عن ( اقـــدمــيــة هــذه األزمــة
رغم عدم وجـود انـحسـار لـلمـناخ او

تدمير للبيئة من قِبل اإلنسان).
wLOK « jO×

واوضح ان (الــعـــراق ضــمن مـــحــيط
اقـلــيــمي يــعـاني انــحــسـار األمــطـار
ــائـيــة من قـبل وايـقــاف اإلطالقـات ا
الـدول اجملــاورة مـا عـزز الــضـرر في

الــنـــظـــام الــبـــيــئي
الــــــــطـــــــبـــــــيــــــــعي
واإلحيائي واآلثار
ــتـرتــبــة نـتــيــجـة ا
جلـــفـــاف األهـــوار
وخـروج مـسـاحـات
واسعة من عمليات
اإلســـــــــــــتـــــــــــــزراع
والــــــتـــــــصــــــحــــــر
واسـتـخراج الـنـفط
واثـــــــار احلـــــــروب
والـقــطع احلــربــيـة
ــدمـــرة وحــقــول ا
األلــــغــــام الـــــتي لم
تـــعــــالج بــــصـــورة
تــامــة جـــمــيــعــهــا
تــــشــــكّل بــــيــــئـــات
مالئــمـة إلنــحــسـار

ناخ).  ا
وذكــــــــــر احملــــــــــلل
الــسـيــاسي كــاظم

ـشكـلة قـدادي لـ (الزمـان) ان (هذه ا ا
ـيـة لـكن الـعـراق يـتـحـمل ضـغـطاً عـا
جـال البيئة والـتلوث) عازياً كبيراً 
ســــبب ذلـك الى وجــــود ســــيــــاســــات
اسـتـراتــيـجـيـة خــاصـة حتـكم األزمـة
قـابل ليس هـنالك تخـطيط) مبـيناً با
انه (رغم تـوفــر ثالث وزارات مـعــنـيـة
ـــوارد والــــزراعـــة بــــهـــذا الــــشــــأن ا
والـصـحـة وكـذلك تـتـحـمل الـصـنـاعة
سـؤولـيـة وامـانـة بـغداد جـزءاً من ا
لـــكن وزارة الـــبـــيـــئـــة هـي األســاس)
واشــار الى ان (رمي الـــنــفــايــات امــر
غير مقبـول ويضر بالبـيئة) موضحاُ

w³FJ « rÝU  wKŽ ≠ …—ULF «

ودع ابـنـاء مـحـافـظـة مـيـسـان مـنـظر
هـــادي" احــد افـــراد ســرايـــا الــسالم
وكــان الــشــهــيــد قــد جــرح نــتــيــجــة
تـــعــرض ارهـــابي قـــبل اســـبــوع في

قاطع عمليات سامراء.
ولــقي رئـيس هــيـئــة االسـتـثــمـار في
واسط نبيل شمة مصرعه إثر حادث

سير على طريق كوت - احلي.
وأفــاد مـــصــدر أمـــني لـ(الــزمــان) أن
(اجلــــثـــة نــــقـــلـت الى دائــــرة الـــطب
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ـاني وأصـبح رئـيس أغـلب دولـنـا الـعـربـيـة فـشـلت في اخـتـيـارهـا الـنـظـام البـر
ال يــهش وال يــنش مــســلـوب اإلرادة ولــيس له أي اجلــمــهـوريــة فــقط عــنـوان 
صالحيـات تخوّله الـقدرة التخاذ أية قـرارات عسكريـة أو مدنية عـلماً ان لديه
مـخصصات تفوق مخصصات أربع وزارات. اذن ال بد ان نضع في اعتبارنا
ان النـظـام الـرئـاسي هو االفـضل والـذي يـوفّـر للـخـزيـنة مـبـالغ كـانت تـصرف

بدون وجه حق هنا وهناك .
اذا ال تـقرر الكـتل السيـاسيـة بان يكـون النظـام في العراق نعـود الى عراقـنا 
ّ اخـتيـار رئيس (نـظام رئـاسي) اكيـد هـذا ال ينـفع بعـض الكـتل خاصـة اذا 
جمـهوريـة سياسي وله بـاع طويل في الـعمل الثـقافي والـصحفي واالجـتماعي
ـؤكـد ســيـسـأل ســائل من هـذا اقـول وصــاحب قـرار ويــخـدم الـشـعـب ومن ا
للـجمـيع انه (السـيد سـعد البـزاز) اذا رشّح نفـسه ألي منـصب سوف يـنتخب

من الشيعة واالكراد قبل السنة . 
انية واروي للـقار حديث دار بـيني وب الـسيد الـبزاز في اول انتـخابات بـر
ـان قـال لي بـاحلـرف قـلت له هل لـديك الـنـيـة في أن تــتـرشح عـضـوا في الـبـر
الـواحد انـا اعـشق شـعـبي وادعم كل من يـريـد ان يـخـدم الـبـلـد ولـكن مـوقعي
ان.. فـلـدي مـؤسـسـة اعـالميـة كـبـيـرة انـقل االن اكـبر مـن ان اكـون عـضـو بـر
ـان سـوف لن مـعـانـاة شـعـبي وادعم احملـتـاجـ اذا وضــعت نـفـسي في الـبـر

يكون لي دورا مؤثرا مثلما انا االن وانتهي . 
وهـنــا اقـول لــكل الـســيـاسـيــ وكـتــلـهم ان الــسـيــد سـعــد الـبـزاز اذا اســتـلم
سـؤولية القيادية فسوف يتغير وضع العراق نحو االفضل واالهم  علما ان ا
له الشـعـبـية الـكـبيـرة وهـو والد الـفـقـراء واحملتـاجـ وهو مـن الوسط الـثـقافي
ستوى واالعالمي والـسياسي اال يكفي هذا يا من اوصـلتم العراق الى هذا ا
ـنـاصب وفـشــلـتم في ادارة الــدولـة آن لـكـم ان تـعـرفـوا احلــقـيـقــة وتـتـركــون ا
ن يستـحقـها ليـعيـد العراق هـيبـته ب الدول ويـتنـفس ابناء القـيادية بـالعـراق 
الــعــراق عـطــر الــتــطــور ال الـتــخــلف ونــضع اصــحــاب اخلــبـرة
ـناصـب وحسب خـبـرتـهم ونـترك مَـن فَشل في ادارة بـا
ـنـصب ألغــراض شـخـصـيـة او الـوزارات او اسـتــغل ا
طائـفيـة ولنبـدأ مرحلـة البنـاء بسـواعد مخـلصة لـلعراق

وشعبه

قداديجمعة الدراجي كاظم ا

فاعالت النووية تعد من اكبر مسببات االحتباس احلراري     »U³²Š”∫ ا

الــنـفــطي عــمـره يــتــجـاوز الـ 50
عاماً مبينـاً ان (التسرب النفطي
ـيـنـاء أُجـريت الـذي تـعـرَّض له ا
مـعــاجلـته وال تـوجـد خـسـارة في
الـنفط وال في الـغـاز) واشار الى
ان (اإلنــتــاج حتـول الـى مــنــشـأة
خزن) واوضح ان (الشركة لديها
اجراءات لـلحـد من هذه احلاالت
ـيـة). بـالــتـعـاون مع شــركـات عــا
ونـفت الــشـركــة تـوقـف عـمــلـيـات
التصـدير مؤكدة مـعاجلة تسرب

النفط اخلام. 
وبـحــسب بـيـان تــلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الــــــفـــــرق الـــــفــــــنـــــيـــــة
والــهـــنــدســيــة عــاجلت تــســربــاً
لـــلـــنــفـط اخلـــام في مـــنـــظـــومــة
خــزانــات الــفـــوائض في مــيــنــاء
الـبـصرة الـنـفطي) مـضـيفـاً انـها
(اســـتـــأنــفـت عـــمـــلــيـــات الـــضخ
تــدريــجــيـاً حلــ انــهــاء اعــمـال

الصيانة الطارئة). 
واجنــــزت وزارة الـــنــــفط حــــفـــر
بــئـــرين نـــفــطـــيــتـــ في حـــقــلي

الــتـي تــعــرقل انـــشــاء احملــطــات
ــتــزايــد والــنـــمــو الــعــشــوائي ا
بــالـنـســبـة لــلـوحـدات الــسـكــنـيـة
اإلســـتـــثــــمـــاريــــة والـــرســــمـــيـــة

والزراعية).
مؤكـداً ان (ذلك يـخلق مـشاكل في
الــنـــقل والــتـــوزيع) واضــاف ان
(هناك خططاً لدى الوزارة لزيادة
اإلنـتـاج بـنـصـب مـحـطـات تـولـيد
جـــديـــدة وصـــيــــانـــة الـــوحـــدات
ـتوقـفة واإلعـتـماد عـلى الطـاقة ا
الــشــمــســيــة ومــحــاولــة ايــجــاد

وسائل للترشيد).
موضحاً ان (شتاء العراق اصبح
ال يختـلف عن صيفـه بشأن زيادة
األحمال والـزيادة على اسـتيعاب

الطاقة).
وتـــــابع راضـي ان (الـــــلـــــجـــــنــــة
ســتــنــاقـش مع رئــاســة الــوزراء
تـوفــيـر مــا حتـتــاجه الـوزارة من
ــــومــــة دعم يـــــحــــافـظ عــــلـى د
اإلنتـاج وحتسـ شبـكات الـنقل

والتوزيع).

مجنون واللحيس. واوضح بيان
تلـقـته (الزمـان) امس ان (مالكات
الـشـركــة اجنـزت حـفــر احلـقـلـ

بـعمق اكـثـر من ثالثة االف مـتر)
مــشــيــراً الـى ان (نــفط الــبــصــرة
ـــشـــروع مـــســـؤولــــة عن هــــذا ا
بــالــتــعـــاون مع شــركـــة لــتــقــد

اخلدمات النفطية).
 في غـــضـــون ذلك اكـــدت جلـــنــة
ان الـكـهـربـاء والطـاقـة في الـبـر
وجـــــود خــطـط جــديـــدة لـــزيــادة
انــتــاج الـطــاقــــــة الـكــهــربـائــيـة
مـشـيـرة الى انهـا سـتـضـغط على
رئـاســة الـوزراء والـنـفط إليـجـاد
ـــشـــكـــلـــة زيـــادة حـــلـــول آنـــيـــة 

األحمال.
 واوضح عــضــو الــلــجــنــة داخل
راضـي في تــــصـــريـح تـــابــــعـــته
(الــــزمـــــان) امـس ان (الــــطـــــاقــــة
اصــبــحت عـــنــوانــاً من عــنــاوين
ــنـــاكــفــات اخلالف الـــداخــلـي وا
رتـبطة) بيـنهـا وب الـوزارات ا
شكالت مبيـناً ان (هذا جـزء من ا
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كـــشـف مــديـــر عـــام شـــركــة نـــفط
الـبـصـرة خـالـد حـمـزة عن اعـداد
دراسـة مــتـكــامـلــة إلعـادة تــأهـيل

مينائي البصرة والعمية. 
وقــــال فـي تــــصــــريـح تــــابــــعــــته
(الزمان) امس ان (ميناء البصرة

انه (في الـدول تُـجـرى عـمـلـيـة تـكـرير
لـلنـفـايـات وجعـلـهـا طـاقة ايـجـابـية)
واكــد ان (الــعــاصـــمــة واحملــافــظــات
بــحـــاجــة الـى عــمل حـــقــيـــقي جلــعل
ـنـطـقة اخلـضـراء كـما العـراق مـثل ا
نحتـاج مفاوضات جـادة في موضوع
ــــواطن يـــعـــد ـــيــــاه) وتـــابع ان (ا ا
شريـكاً فـي اهمـال البـيـئة لـذلك نحن
نـحـتــاج الى سـيـاسـة يــومـيـة وجـهـد
يومي ومـعاجلـة التـصحر لـيس فقط
بـالـزراعة والـتـشـجـيـر بل بـالـتـنـمـية
ـواطن في جـهـد الـوطـنـيـة بــأشـراك ا

جماعي مستمر).

العدلي في مسـتشفى الشـهيد فيروز
في قضاء احلي).

واعــلـنت مــديـريــة شـرطــة مـحــافـظـة
مـــيــســـان  عن ضــبـط ثالثــة كـــيــلــو
غرامات من مادة الكريستال اخملدرة
ــارة عــبــر داخل احــدى الـــعــجالت ا
ســيـــطـــرة الـــبـــتــيـــره شـــمـــال غــرب
ــديــريــة احملـــافــظــة .  وقــال اعـالم ا
لـ(الـــزمـــان) امـس أن (مـــفـــارز قـــسم
شــــرطــــة الـــســــيــــطــــرات والــــطـــرق
اخلارجـيـة  تمـكـنت من ضبـط كمـية
تقـدر بـثالثة كـيـلو غـرامـات من مادة
الكـريسـتـال اخملدرة أثـناء الـتفـتيش
ـــارة عــــبـــر الـــدقــــيق لــــلـــعــــجالت ا
الــســيـــطــرة اعاله وبــ بــأن ســائق
الـعجـلـة تـمكـن من الهـروب مـسـتغال
انــشـغـال الــقـوات االمـنــيـة بـعــمـلـيـة
الــتـفــتـيش بــعـد تــرك عـجــلـته داخل
ــنـاطق الــســيـطــرة مـتــجـهًــا نــحـو ا
أهولـة بالـسكان مـنوها بـانة جرت ا
مالحـقــته وتـعـمــيم اسـمه وأوصـافه
من قـبل غرف الـعمـلـيات بـغـية الـقاء
الــقـــبض عـــلــيه وســـوف نـــعــلـــمــكم
بــتــفـاصــيل الـعــمــلـيــة الحـقًــا) واكـد
ضـبـوطات مع الـعجـلة إلى (إحالـة ا
اجلـــهــات اخملـــتـــصـــة إلســـتـــكـــمــال
الـــتــــحــــقـــيـق واتـــخــــاذ اإلجـــراءات

القانونية الالزمة). منظر هادي



قد نتوهم احـيانا كثيرة بأنـنا نعيش في عصور التـطور والرقي االنساني االمثل. لكن
حقيقـة االمر عكس ذلك تماما. بـبساطة فلو اردنـا مقارنة تطورنـا ورقينا مع اسالفنا
ـعـلـومـات التي الـسـابـقـ فـسـنـواجه اوال االنـفصـال الـتـاريـخي بـيـنـنـا وبيـنـهم وقـلـة ا

ا تناقلته األلسن. وصلتنا عن حياتهم اال القليل النادر 
تطـورة في عصـرنا هذا ال تـزال واقفة مـكتوفـة االيدي امام صـخرة القرون فـالعلـوم ا
الطوال التي تـفصلنا عن اسالـفنا. وهذه العلوم تـطرح فرضيات وتوقـعات عن الكيفية
ـا تـوصـلـت الـيه هـذه الـعـلـوم في عـدة الـتـي كـان يـعـيـشـهـا اسالفـنــا. وقـد اخـتـلـفت 
تـفاصيل لـكنهـا وبجمـلتهـا اعترفت بـأن العـصور التي تـسمى بالـعصور احلـجرية لم
ـعرفة. اضافة الى ان هـذه العلوم ال تزال عـاجزة عن تفسير تكن تخـلو من التطور وا
ابـسط الظـواهر واقـربهـا الة عـصرنا وهـي كيـفيـة بناء االنـسان ألهـرامات اجلـيزة في
ة عارف كلهـا تعترف بأن الـعصور القد ثال ال احلصـر. اذن فا مصر على سـبيل ا

لم تخلو من العلوم ولكن لم تستطع الوصول إلى مقاديرها وكيفياتها.
في ايامنـا هذه قد نـتوهم بأن االنسـان وصل الى تطور عـظيم على اصـعدة عدة. لكن
احلـقـيـقـة لـيـست كـذلك. نـعم تـوصل االنـسـان في هـذا الـعـصـر الـى تـطـور ما -  وال
تستـطيع العـلوم حتى االن اثـبات ان هذا التـطور غيـر مسبوق _وهـذا التطـور محدود
ـســاحـة هي مــسـاحـة الــتـصــنـيع فــقط. فـقــد طـورنـا ــسـاحــة ضـيـقــة جـدا. وهــذه ا
كائن ذات كـفائات وكميات الصناعـات وجعلنا الصـناعات اليدويـة إلكترونية وجـئنا 
انـتاجيـة عاليـة وصنعـنا وسـائل نقل مريـحة جدا ووسـائل تواصل فـائقة الـدقة ولكـننا
دمـرنـا من يـستـخـدمـهـا وهـو االنسـان!فـصـحـة االنـسـان في حـاضرهـا ضـعـيـفـة جدا
. ومن هذا مقـارنـة بعـشرات الـسنـوات الـسابـقة ال مـقارنـة مع الـوف االعوام والـسنـ
ا ان جـميع الـدراسـات تؤكـد على ان الـعـقل السـليم فـي اجلسـد السـليم نـطـلق و ا
نـطقة فـأن عقليـة االنسان ايـضا تراجع مسـتواها الى حـد ما بسبب ووفـقا للـقاعدة ا
التراجع الصحي _بأنوعه _لالنسان. يأتي السؤال االن هل نعيش في عصر تخلف
ام عصر تطور?وفـقا للمعطيات السـابقة وللميزان العقـلي السليم فإننا نعيش في اوج
ا اقـصد عصـور الـتخـلف. وما اقـصـده بالـتخـلف هـنا هـو ليس الـبـقاء في الـوراء وا
االنـحدار العـكسي لـرقي الفـطرة االنسـانية. فـأن فطـرة االنسان بـنيت عـلى العمل من
اجل البنـاء وليس التخريب. وغـالبية احلفـريات والدراسات األثريـة تؤكد بأن االنسان
ا اننا نعيش في القرن الذي يسمى خطئا بأنه قرن التطور فالبد القد كان بـناءً. و

قارنة ب تقدم اسالفنا وتأخر ابنائنا. من وقفة للتوضيح والبداية ستكون مع ا
وعـليه فإنـنا قد نكـون حققنـا والى حد ما تطـورا صناعـيا للوسـائل التي يستـخدمها

االنـسان لـكنـنـا اخفـقنـا في تطـويـر االنسـان ذاته!وما اقـصده
ستر لالنـسان على االصـعدة األخالقية هنا هـو التخـلف ا
والـنفـسيـة والصـحيـة واالدراكيـة. فإن انـسان الـيوم عاد
إلى عـصـور قـوم لـوط والى جـهالـة قـوم عـاد والى فـساد
واسـتكـبـار قوم فـرعـون والقـائمـة تـطول. وعـلـيه فـسيـكون
احللقـات القادمة هي فقرات تناقش هذه القضايا كل على
غيبة. والله من وراء القصد. حدة للوصول الى احلقيقة ا
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كـشف مـحـافظ ذي قـار مـحـمـد هادي
االنتـهاء من اعداد الـكشوفات الغزي
اذج ـشـروع تـصــمـيم وتـنـفـيـذ 3 

وذجية في احملافظة . الكشاك 
واشــار الى انـه (بــعــد االنــتــهــاء من
تنفيـذها سيـتم اختيار احـد النماذج
ــوذجــاً الــزامــيــاً جلــمــيع لــيــكــون 

اصحاب االكشاك في احملافظة).
واضاف ان (هـذا يـأتي ضـمن جـهود
احلـكـومـة احمللـيـة  في تـنـفـيـذ خـطة
ـنـاطق واضـافـة شـامـلـة لالرتـقـاء بـا
ــشــهـد ــســة جــمــالــيــة وتــطــويــر ا

احلضري للمدينة).
كـمـا كـشف الــغـزي عن االنـتـهـاء من
ــشــروع اعــادة اعــداد الـــكــشــوفــات 
ـمـتد تـأهيل وتـطـويـر شـارع النـيل ا

من فلكة احلبوبي ولغاية حي اريدو
ـشــروع سـيـتم احـالـته  مـؤكـداً ان ا

للتنفيذ في الشهر القادم.
ـــشــــروع يـــتــــضـــمن واضــــاف ان (ا
تــطــويـر لــكــامل الــشـارع الــرئــيـسي
ـــواصــفـــات وتــصـــامــيـم جــديــدة
من أجل إضـفاء وخـدمـات متـكـامـلـة 
مــظـــهـــر جـــمـــالي وحـــضــاري عـــلى
ــــديـــنـــة وخــــلق بــــيـــئـــة شـــوارع ا
حــضــاريــة لــلـمــواطــنــ وحتــسـ

قدمة لهم). اخلدمات ا
وب احملـافظ ان (احلـكـومة احملـلـية
ـــشـــروع تــــســـعى ومن خـالل هـــذا ا
الستكمال خطتها في حتس الواقع
ــــديــــنــــة داخـل مــــركــــز ا اخلــــدمي 
ا دينة  وأحياءها وتطوير كامل ا
يتناسب وتطلعات ابناء احملافظة).
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بـاشرت امـانـة بـغـداد بـتـطـويـر مـديـنة
الـصدر مـشـيرة الى ان مـشـروع مديـنة
ــشــاريع الــصــدر الــثـــانــيــة يــعـــد من ا
الــكــبــرى. وذكــر مــديـر بــلــديــة الــصـدر
األولى الـــــتــــابــــعـــــة لألمـــــانــــة عــــادل
الساعدي في تصـريح تابعته (الزمان)
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امس ان (قـسـم الـطــرق بـاشــر بـأعــمـال
ـنطـقة صـيانـة وادامة بـعض شوارع ا
ــقـــرنص ـــطـــبــات ورصـف ا شـــمـــلت ا
والــقـــالب اجلــانـــبي) وبــ ان (دائــرة
ـقــبـلـة ـشــاريع سـتــتـولى في األيــام ا ا
ادة األسفلت تشمل مشاريع اإلكساء 
شروع شارع الفالّح) واشـار الى ان (ا

يـحـتوي 90 الف وحـدة سـكـنـيـة ضمن
اعـمــار مـديـنـة الـصـدر) وتـابع انه (في
قـطـاعاً ـقـبـلـة سـيـتم اكـساء 17  األيـام ا
ضمن حدود بلـدية الصدر األول) وكان
األمــ الـعــام جملــلس الـوزراء حــمــيـد
الــغـزي تــفــقَّـد مع امــ بــغـداد عــمـار
مـوسى كـاظم مـشـاريع تـطـويـر مـديـنـة

الـــصــدر حـــسب تـــوجـــيـــهــات رئـــيس
الـوزراء مـصطـفى الـكاظـمي بـضرورة
احلـد من الــعـشــوائـيـات واإلتــفـاق مع
نطقة. في سياق ية لتطوير ا شركة عا
مــتـصل اكــد الــنـائب مــحــمـود حــسـ
ــبــاشــرة بـأعــمــال شــبــكـة الـقــيــسي ا
مـجـاري في مـنـطـقـة الـغـزالـيـة بـبـغداد.
وقــال بــيــان تــلـقــتـه (الـزمــان) امس ان
ــد شــبــكـات الكــات بــدأت الــعــمـل  (ا
اجملاري في منطقة الهياكل بالغزالية).
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ـنــطـقـة تـعــاني من غـيـاب مـبــيـنـاً ان (ا
قبلة اخلدمات) ولفت الى ان (الفترة ا
ــشــاريع ســتــشــهـــد انــطالق عــدد من ا
اخلـدميـة اهمـها مـشروع انـشاء شـبكة
مـجــاري بـالــتـعــاون مع امـانــة بـغـداد
ودائــــرة مــــجــــاري بــــغــــداد وبــــلــــديـــة
ــنـطــقـة ـنــصـور) واوضح ان (اسم ا ا
اجلـديد الـذي سـيعـتمـد رسـميـاً من قبل
األمـانة هـو الغـزاليـة اجلديـدة) مشـيراً
الى ان (اإلســتـعـدادات جتـري لـلـشـروع
ــحــلـة 659 الــتي تــعــاني فـي الــعــمل 
نـقص اخلــدمـات) واكــد ان (الـغــزالـيـة
اجلديـدة ستـشهـد بناء مـدرسة ثـانوية
درسة اإلبـتدائية) مضيفاً بعد اعمال ا
ان (اخلـطـة اخلـدمـيــة تـضـمـنت انـشـاء

محمد هادي الغزي

ـئـة من النـسـاء في الـهـول على بـا
ـان مـطـلق بـاألفـكـار الـداعـشـيـة ا
ــانــهن ان "أبـو بــكـر ــا فـيــهـا ا
البـغدادي هـو زعيم ديـني وخلـيفة

." شرعي للمسلم
وتــكــشف مــيـرونــوفــا ان الــنــسـاء
الـــداعـــشـــيــات فـي اخملــيـم يــقـــمن
بــتـــنــظـــيم حــمـالت عــبـــر وســائل
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي جلـــمع
األموال والـقـيـام بـأنـشـطـة عـنـيـفة
داخل اخملــيم إضــافـة الـى تـنــفــيـذ
عـمـلـيـات إرهابـيـة مـخـطط لـها من
قــبـلـهن او مـن قـبل دواعش خـارج

اخمليم.
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يـخطئ مـن يتـصـور ان الوضع في
ــــركـــز مــــخــــيـم الـــهــــول اشــــبـه 
ـا هـو امـر مــخـتـلف االحـتـجــاز ا
تــمـامـا فـداخـل اسـوار هـذا اخملـيم
حتـــصل اجلـــرائم واالنـــتـــهـــاكــات
والــعــمـــلــيــات اإلرهــابـــيــة والــيــد
الطولى فيه للداعشيات فقد شكّلن
وحـــدات احلــســـبـــة أو "الــشـــرطــة
الــديـنــيـة وهــذه الــوحـدات تــقـوم
بـاإلشـراف عـلى تـطـبـيق الـشـريـعة
الــديـنــيــة وفــرض ارتـداء الــنــقـاب
ومــــــنع الـــــــتــــــدخــــــ والــــــرقص
ـوسـيقـى وكذلك واالسـتـمـاع إلى ا
منع ارتداء أي مالبس عـلى النمط
الغـربي مثل الـسراويـل واجلنزات
وغــيــرهــا وكــذلك مــنع اســتــخـدام
الــنــظــارات الـــشــمــســيـــة من قــبل

النساء.
ومن تــخــالف تــعـلــيــمــات وحـدات
احلـــســـبـــة تـــتــعـــرض الى أقـــسى
الـعـقـوبـات فاألمـر ال يـتم من خالل
تــقــد الــنــصــيــحــة او الــتـوجــيه
ـا الـديـني الـتـقــلـيـدي واالدانـة ا
ح تـشتـبه وحدات احلـسبـة باي
ـا سـلـوك مـخـالف لـتـعـلـيـمـاتـهـا 
ـتـعـارضـة مـع فـكر فـيـهـا االفـكار ا
التـنظـيم اإلرهابي او الـسعي الى
نـشـر أفـكـار سـلبـيـة عـن التـنـظـيم
يــتم عــلى الــفـور فــرض عــقــوبـات
قـاسـيــة تـشـمل اجلـلــد والـتـعـذيب
واحلـــرمـــان مـن الـــطـــعـــام وحــرق

اخليم والقتل. 
وقـــد ارتــكــبـت في مــخـــيم الــهــول
عـشـرات جـرائـم الـقـتل من بــيـنـهـا

عـمـلــيـات لـقـطـع الـرؤوس إضـافـة
الـى ذلك فــقــد شــهـد اخملــيم (728)
مــحــاولــة هــروب مــنــذ آذار 2020
أخرها إحباط تهريب شاحنة تنقل
(39) طــفالً و (17) امــرأة من (56)
عــائــلـة من عــائالت داعش وفي 5
آب 2022  اكــتــشـاف شــبــكـة من
اخلـنــادق واألنــفــاق أسـفـل اخملـيم
يـسـتخـدمـهـا الـدواعش مع خالياه
الــنـائــمـة داخل اخملـيـم في تـهـريب
األشـخاص وتـنفـيذ عـملـيات الـقتل

ومحاوالت االغتيال.
وتــقــوم الــنـســاء الــداعــشــيـات في
مـخـيم الـهـول بـعـدة أنـشـطـة لـدعم
اإلرهاب في مقدمـتها جمع األموال
ألنـشـطة مـرتـبـطـة بـالـتـنـظـيم فـقد
والـيات للـتنظيم شاركت النـساء ا
فـي حـمالت تــرويـجـيــة تـهـدف إلى
جمع األموال والتبرعات من خارج
اخملــــيـــــمــــات وأفــــادت األجــــهــــزة
االسـتــخـبــاريـة األمــريـكــيـة في 14
شـبـاط 2021 أنه "غــالـبًـا مـا يـقـوم
وسطاء في تـركيا بـتهريب األموال
إلى ســــوريــــا مـن خالل أنــــظــــمــــة
ـــــوجــــودة في حتـــــويل األمــــوال ا
اخمليـمات" ولم يـقتـصر االمـر على
قـــضــيـــة الـــتــمـــويل الى قـــضـــايــا
عـقائـديـة اذ تقـوم نـساء داعش في
اخملـيم بتـرويج العـقيـدة اإلرهابـية
داخـل وخــــــارج اخملــــــيم مـن خالل

وسـائل الـتـواصل االجتـمـاعي عـبر
حسابات بأسماء مستعارة.

ـهـاجـرات ومـن جـانب اخـر تـنـفـذ ا
ــاثــلـة لــنــشـر الــتــطـرف حــمالت 
والــتـجـنـيــد داخل اخملـيم من خالل
ـراهـقـ األفـكار تـعـلـيم األطـفال وا
ـتـطرفـة كـذلك صدرت اجلـهـادية ا
ــهــاجــرات تــرغــمن تــقــاريــر بــأن ا
مراهقـ تتراوح أعـمارهم "ب 13
و 16سـنـة" على الـزواج من فـتـيات
ونــــســـاء "داعش" بــــهـــدف إجنـــاب
وال للتنظيم. زيد من األطفال ا ا
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ـــر يـــوم اال وتـــدق جـــمـــاعـــات ال 
حــقــوق اإلنـســان نــاقــوس اخلــطـر
بـــشــــأن مـــخـــاطــــر تـــرك األطـــفـــال
احملـــتــــجـــزين مـن أعـــضـــاء داعش
يـقـبـعـون في الصـحـراء فـالـظروف
الـصعـبـة كـفـيـلة بـدفـعـهم لـلـتـمسك
بالنهج اإلرهـابي القائم على ادمان
عـادلة الـعـنف والنـظرة الـسـلبـيـة ا
لـكل اجملتـمعـات ويـعيش نـحو 28
ألف طفل في اخمليم من دون تعليم
أو رعاية صحـية يتناسـاهم عمليًا
اجملــتــمع الـــدولي. وفي غــيــاب أي
تعليم رسمي بينهم أطفال ألمهات
داعشيـات فبحـسب "منظـمة أنقذوا
األطفال" الدولية هناك نحو 7300
طـــــفل فـي اخملــــيم حتـت وصــــايــــة
ـــرتـــبــطـــات بـــداعش امـــهـــاتــهـم ا

اللـواتي يـقـمن بـتـعـلـيـمـهم األفـكار
الـداعــشـيـة ودفــعـهم الى االنــتـقـام
آلبــائـهم الــذين قــتــلــوا في احلـرب
عــــلى اإلرهــــاب وحـــذرت مــــديـــرة
مــكـتب االســتـجــابـة لــدى مـنــظـمـة
"أنـــقــذوا الــطـــفــولـــة" في ســوريــا
سـونيـا كـوش من أنه "كلـمـا طالت
مـدة بقـاء األطفـال في الهـول كلـما
ازدادت اخملاطر التي يواجهونها.
ز" وتـقـول صحـيـفة "نـيـويورك تـا
إنه بيـنما يـعود معـظم األطفال في
مـخـيم الـهول ألمـهـات عـراقـيات أو
سـوريـات فإن اآلالف مـنـهم يـأتون
من أمـهـات يـتـوزعن عـلى 51 دولة
أخرى منـها دول أوروبيـة لم تقبل
بــإعــادتـهم حــتى اآلن وهــذا االمـر
دعــا  مــنـــظــمـــة الــيــونـــســيف الى
مــنـاشــدة الــسـلــطـات احملــلــيـة في
شـــمــــال شـــرق ســــوريـــا و الـــدول
ــعـنــيـة في 28 شـبـاط 2021 الى ا
ــكـن من أجل اعــادة فــعل كل مـــا 
وجـودين في اخمليم الى األطفـال ا
بـــيــــوتــــهم وإعــــادة دمـــجــــهم في
اجملـتـمـعـات احملـلـيـة وإجالء كـافـة
األطـــفــال األجـــانب الـى اوطــانـــهم
ة وآمـنة و األصـلـية بـطـريقـة كـر
ــنـظــمـة بــتـزويــد أطـفـال طــالـبت ا
ـدنية من اخمليم بـأوراق األحوال ا
اجـل جتـــــنب ان يـــــصــــبـح هــــؤالء

األطفال بدون جنسية.  
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ـنـطـقـة فـيـمـا جتـري مـسـتـوصف في ا
ـباحـثـات مع وزارة التـجـارة لتـحويل ا
ـركـزيـة في الـغـزالـيـة مـبـنى األسـواق ا
ـنـطـقة الى مـسـتـشـفى خلـدمة أهـالي ا
وتــــخـــفــــيف الــــزخم والــــضـــغـط عـــلى

ستشفيات األخرى).  ا
في غـضـون ذلك كـشـفت وزارة اإلعـمـار
واإلسـكـان والبـلـديـات العـامـة عن قرب
اجنــــاز مــــشــــروع اعــــادة تــــأهــــيل 25
كــــيـــلـــومـــتــــراً من طـــريق الــــعـــظـــيم ـ
اخلـــالـص في ديـــالـى. واوضح بـــيـــان
ـشروع يـعد تـلقـته (الزمـان) امس ان (ا
احــد اجـــزاء طــريق بـــغــداد ـ كــركــوك)
واشـار الى انه (تمـويـله سيـكـون ضمن
قــرض الـبــنك الــدولي الــطــار إلعـادة

ناطق احملررة). اعمار ا
واوضح ان (األعــــمــــال شــــمــــلت  قــــلع
ـــتـــضـــررة من ـــنـــاطق ا ومـــعـــاجلـــة ا
الـــطــــريق وفـــرش طـــبــــقـــة األســـفـــلت
الـرابـطـة) الفـتـاً الى انه ( انـشـاء 63
قــنــطـــرة و مــانـــهــوالً واعــادة تـــأهــيل
ــــرات الــــســـيــــطــــرات اخملـــصــــصـــة
للسيارات والشاحنات وتسليح وصب
ثـالثـة جـســور عـلى الــطـريق) واكـد ان
ـشـروع ســيـنـجـز (الـعــمل مـسـتــمـر وا

قريباً). 
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ي للـسيـاحة يؤسـفنـا أن يفقـد بلـدنا أحد نـاسبة الـيوم الـعا
ه السياحية في العالم وهي (أهوارنا اخلالدة) جراء معـا

ائية. اجلفاف وعدم االكتراث في متابعة حصتها ا
ـلف ونـحن إذ جنـدد مـنـاشـدتـنـا لـلـحـكـومة إيـالء هذا ا
عنية األولويـة جندد دعوتنا أيضـا لليونسكـو  والدول ا

لبيان موقفها من هذه الكارثة.
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يـجـري اللـه سبـحـانه على أيـدي انـبيـائه ورسـوله من الـبركـات مـا يجـسـد به مكـانـتهم

العالية عنده  وفي ذلك من التعظيم لهم في أع الناس ما فيه.
-2-

صـطفى مـحـمد (ص) وقـد جرى عـلى يديه من وسـيد الـرسل واالنبـياء هـو خـاتمـهم ا
الكرامات الباهرة والبركات الغامرة ما تعجز احلروف عن تصويره .

ومن تلـك البـركات الـشـهيـرة قـصته مع ( قـتـادة بن النـعـمان االنـصـاري ) الصـحابي
اجلليل الذي أصيب يوم أُحد بعينِه حتى سالت على وَجْنَتِهِ  قال:

" جئتُ الى النبيّ (ص) وقلتُ :
" يا رسول الله :

إنّ حتتي امرأةً شابة جميلةً أُحبها وحتبُني فأنا أخشى أنْ تقذر مكان عيني "
فأخذها رسول الله (ص) فَرَدَّها 

فأبصرت وعادت كما كانت 
ه ساعة من ليلٍ أو نهار  لم تؤ

فكان يقول بعد أنْ أَسَنَّ : 
هي أقوى عينيّ .

-3-
ـا صنـعه الـنـبي (ص) بـأبيـهم وهـذا ما ويحق ألبـنـاء قـتادة االنـصـاري أنْ يـفخـروا 

فَعَلَهُ أحدهم ح دخل على عمر بن عبد العزيز (رض) فقال عمر :
مَنْ هذا ?

فقال ابن قتاده :
أنا ابن الذي سالت على اخلَد عينُه 
صطفى أحسنَ الرد  فرُدّتْ بكَف ا

فعادت كما كانت ألولِ مرّةٍ 
ٍ ويا حُسنَ مارَد  فياحُسن ما ع

أقول :
ـسـؤول عـنه بـأنه فالن ابن انّ الـعـادة جـرت بـ الـنـاس ان يجـيب ا

فالن 
ولـكنّ ابـن قـتـادة اخـتــار اجلـواب بـصــيـغـة شـعــريـة مـؤثـرة
حـفظـها لـنا الـتـاريخ وهي بالـفعل صـيـغة مـتمـيزة يـندرُ أن
حيث انخفضت مناسيب ـثلها في أيامنا الراهـنة  يجاب 
الــقــدرة الــبــيــانـــيــة - لالسف الــشــديــد  –عــنــد مــعـــــظم

اجلامعي فضالً عن غيرهم .

مدد يا سيدي العِريان مدد
لقد ولدنا عرايا ولن نلبس بعد اليوم

عـبـارات لـ عـادل امــام في فـيـلم امـيـر الـظالم .. بــعـد ان سُـرقت مالبـسه ونـقـوده هـو
واصـدقـائه اضـطـروا لـلـمشـي عرايـا في الـشـارع فـاعـتـرض طـريـقـهم شـخص مـلـتزم

ووبخهم على ذلك فقال له عادل
دا مولد سيدي العريان

بـروك الذاهب ـوكب ا فـأسرع الـرجل بـدون نقـاش وخلع مالبـسه وهـرع لاللتـحاق بـا
ولد سيدهم العريان لنيل البركة !!!

ـكفـوف الـذين تصوروه وكب مهـيب لالنصـار واالحبـاب عند دار ا وقـف  لـينـتهي ا
ـهـزلـة نـعـتوا ـا نـهـرهم الـضـابط اعـتـراضاً عـلى ا بـروك لـلـسـيـد الـعريـان  و ـزار ا ا
البولـيس بالكفـره وكاد هذا ان يتسـبب في صدام بيـنهم وب انصـار العريان لوال أن

تدخل عادل امام !!!
مشهد كوميدي صغير يلخص واقع مأساوي مؤلم .

وليـس ببـعـيد عن ذلك في الـعـراق يـنقل لـنـا الدكـتـور علـي الوردي عن الـشـيخ يوسف
كركوش في كتابه (تاريخ احللة) عن رجل عاصر واقعة الدغارة عام 1869  قال :
سبـب تلك الـواقـعـة هي إن مدحت بـاشـا زار الـديوانـيـة وجتـول في عشـائـرهـا وجلس
مـعـهم  فــشـاهــد أهل األريـاف ال يــعـرفـون لــبس الـســراويل "مالبس داخـلــيـة" وحـ
ـتـصـرف تـوفـيق بك أن يـلـزمـهم بـلـبس الـسـراويل يـجـلـسـون تـبدو عـوراتـهـم فأمـر ا
تـصرف فامـتنـعوا عن لـبـسهـا وقامـوا ببـعض األعـمال الـتي تمس بـاحلـكومـة فقـام ا
بـتأديب الفـاعل  وانـدلعت نيـران الفتـنة ثم حتولت الـى ثورة جامـحة ذهب ضحـيتها

تصرف توفيق بك . الكثير من الطرف ومنهم ا
نعود لـعادل امام في فيلم االڤوكاتو حيث يقول :

تخلفة متعرفش حاجة اسمها العلم .. اجملتمعات ا
واي محاولة لتغيير حركتها بقوان علمية تعتبر غير علمية ..

في النهاية اقول
فـاهيم التي تربى وعاش صحيـح ان اي محاولة لـتـغيير ا
عـلــيـهــا اجلـهالء مــحـاولـة العــلـمـيــة والعـمـلــيـة وقــد تـلـقي
سـؤولية بصـاحبهـا في تابوت خـشبي .. ولـكن ليس من ا

مهرب .

ونـــحن مـــنــشـــغـــلــون بـــالـــصــراع
الـسـيـاسي واجـواء انــتـهـاء مـهـام
حـكـومة وتـشكـيل حـكـومة جـديدة
واخبار التصريحات وحل او بقاء
ـعنـي ان لم يـنـتبه اغـلب ا الـبـر
بـــالــشــأن الـــســيـــاسي والــشــؤون
الــعــامــة الــعــراقــيــة الـى الــكــارثـة
األمنيـة القادمة الـتي تبعد  13 كم
عـن حـدودنـا مع سـوريـا مـعـسـكـر
ــســتــقــبل او الــقــنــبــلــة دواعـش ا
رعب ـوقوتـة او عش الـدبابـيـر ا ا
الذي يتعاظم خطره يوم بعد آخر
فـــهـــو الـــعش الـــذي تـــفـــقس فـــيه
بـيـوض اجليـل اجلديـد من تـنـظيم
شبع بـالكراهية داعش اإلرهابي ا
واالباطيل الـدينية والـرغبة بقـتلنا
وتخـريب حيـاتنا وصـناعـة مأساة
جديدة تعيد الى االذهان ما حصل
ـــــوصـل واالنـــــبــــــار وصالح فـي ا
ا اشد صعوبة وقسوة. الدين ور
عــشـر الــدبـابـيــر هـذا او الــقـنــبـلـة
ــثــلــة ــوقـــوتــة حــسب وصـف  ا
ــتــحــدة في األمــ الــعــام لـأل ا
الـــعــراق جـــنــ بالســـخــارت هــو
مــــخــــيـم الــــهــــول الــــذي يــــقع في
مـحـافـظـة احلــسـكـة شـمـال شـرقي
ســوريــا قــرب احلــدود الــســوريـة
الـــعـــراقـــيـــة فـي مـــنـــاطق خـــارج
سـيـطرة احلـكـومـة السـوريـة حيث
تـســيــطــر عــلــيــهــا قــوات ســوريـا

وقراطية "قسد". الد
ويضم مخيم الـهول نحو 56 ألفاً
أغــلــبـــهم من الــنــســاء واألطــفــال
ئة منهم ويشكل حوالي تسع با
العراقـيون النسبـة األكبر وحسب
إحــــصـــاءات إدارة اخملــــيم الــــتي
ـهجرين تؤكـدها وزارة الهـجرة وا

ان عدد الـعـراقيـ في اخمليم يـبلغ
30 ألــــفـــاً بـــيــــنـــهم 20 ألف طـــفل
أعـمارهم دون 15 سـنة وبـعـضهم
ولـــد عـــلى األراضي الـــســـوريــة ال
ــتـــلــكــون ثــبــوتــيــات أو وثــائق

وبيانات شخصية.
  وهــذا يـعــني ان أكـثــر من نـصف
ســـكـــان اخملـــيـم من الـــعـــراقـــيـــ
وغـالـبيـتـهم من الـنسـاء واألطـفال
فـــمن جــاء بـــالــنــســـاء الى اخملــيم
ومـــاذا يـــفـــعـــلـن هـــنـــاك? ومـــاهي
جــوانب اخلـطــورة في وجـود هـذا
الـعــدد الـكــبـيــر من الـنــسـاء داخل
مــخـــيم يـــفــتـــرض انه لـــتــجـــمــيع
الالجــئــ لــكــنه حتــول الى شيء

مختلف? 
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قــــبل كـل شيء البــــد ان نـــعــــلم ان
الـنــسـبــة األكـبــر من نـســاء مـخـيم
الــهـــول هن من زوجــات عـــنــاصــر
"داعـش" والـــــذي جــــــاء بـــــهـن الى
اخمليم هـو  جتميـع أغلبـهن بعد
ـــة الـــتـــنـــظـــيم فـي الـــعــراق هـــز
وسـوريــا لـســبب أمـني وانــسـاني
بـــنـــفس الـــوقت لـــكن ال احـــد كــان
يـتمـكن من توقع مـا سيـحدث فـقد
حتــول مــخــيم الــنــزوح الى مــركـز
متعدد اجلنـسيات لتأهيل دواعش
ـسـتـقـبل فــكل أسـبـاب الـتـطـرف ا
ــعــاجلــات مــوجـــودة مع غــيـــاب ا
اجلـديـة وتـقـاعس الـدول الـغـربـيـة

سالة مسالة وقت ال اكثر. وا
تـقول زمـيلـة جامـعة هـارفارد فـيرا
مـيـرونـوفـا اسـتـنـادا الى مـقـابالت
أجـــرتــــهـــا مع نـــســــاء يـــتـــحـــدثن
الـروسـيــة والـصـربـيــة الـكـرواتـيـة
واإلجنــلــيــزيـــة في اخملــيم ان 30
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ـفـارقـة انـهم عـادوا الـعـشـائـر.. وا
بعد 2003 بينهم من بـاع ضميره
ألمـــيــركـــا وحلــكّـــام يــعـــرف انــهم
فاسـدون!. حتية لـشيوخ عـشائرنا
األجالء الــذيـن نــاصــروا مـــطــالب
ـتـظـاهرين بـاالصالح ومـحـاكـمة ا
الفـاسدين. رحم الـله الدكتـور عبد
اجلـلــيل الـطـاهــر الـذي عــثـر عـلى
هــذا الــتــقــريــر الــســري يــوم كــان
طـالـبـا في جـامــعـة شـيـكـاغـو عـام
1949 فــــــتــــــرجـــــمـه ودفع بـه الى
ـتـنبي مـطـبـعـة الزهـراء- شـارع ا
لـــتـــصـــدر طـــبـــعــــته االولى  عـــام

.1958
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هــذا الـكــتــاب الــذي اعــدته دائـرة
االســـتــخـــبـــارات الــبـــريـــطــانـــيــة
س بــيل) الـتي واشــرفت عـلــيه (ا
كانت حتضر دواوين كـبار شيوخ
الـعــرب .. يــفـاجــئك بــانه احـصى
الــعــشـائــر الــعـراقــيــة وعـمـل لـكل

واحدة منها شجرة عائلة.
ويفاجئك ليس استعمال األنكليز
األغــراء وتــلــويث الــضــمـائــر بل
جتـاوب شـيــوخ عـشـائــر مـرمـوقه
ـهـم اذ (اسـتــطـاع آل اشــتــروا ذ
فــتــلـه ان يــرشــوا عــلــوان احلــاج

ســــــــــــعـــــــــــدون بـ 1000
بــاونـد). وقــدم االنـكــلـيـز
(مبلـغا ال يقل عن 2000
بـــــاونـــــد الـى آل شـــــبل
بـــــواســــطـــــة اخلــــزاعل
لـــيــمـــنـــعـــوا تـــســلـــيح
العشائر التابعة لهم).
كــانت بـريـطــانـيـا تـرى
(1923) ان اصــــــــــــلـح
طــبــقـة حلــكم الــعـراق
هم شــيـوخ الـعــشـائـر
وان ورؤســــــائـــــهـــــا  
ـدن ال ــثـقــفـ في ا ا
يــــصـــلـــحــــون حلـــكم
الـــــبـالد. ســـــيـــــطـــــر
الشيوخ على مجلس
االعـيان نـاقـلـ اليه
مــــــفــــــاهــــــيــــــمــــــهم
الــعـشـائــريـة وكـان
اتصالهم بـالسفارة
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة
واثــــروا والـــــبالط 
ثــراءا فـاحــشـا. في

1959 انـــــتــــهـى دور شــــيــــوخ
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ـــوانـئ فـــرحــان وقـع مـــديــر عـــام ا
ـديـر الــتـنـفـيـذي الـفـرطــوسي مع ا
لــهــيــئــة مــيــنــاء بــوســان الــكــوري
اجلنـوبي سوك زون كـانغ محـضر
تـعـاون مـشـتـرك. وقـال بـيـان تـلـقـته
(الزمـان) امس ان (الـفـرطـوسي اكد
عــلى اهــمـيــة الــتـعــاون في مــجـال
الحي) مـوضحاً النـقل البـحري وا
ان (مــــيــــنـــــاء بــــوســــان الــــكــــوري
ــوانئ اجلــنــوبي يــعــد من اكــبــر ا
الـكـوريـة واخلـامس عـلى مـسـتـوى
شــــحن وتـــــفــــريغ احلـــــاويــــات في
الـــعـــالم) واشـــار الى ان (اجلـــانب
الــكـــوري اعــرب عن مــدى ضــرورة

تطوير احلـركة العمرانـية ومواكبة
ي وتكـنولوجـيا النقل التطـور العا
والــــشــــحن والـــتــــفــــريغ) وذكـــر ان
(اجلانبـ اجريا جـولة ميـدانية في
مــــوانـئ ام قــــصـــــر ونــــفـق اخلــــور
ـغـمـور لإلطالع عـلى آلـيـة الـعـمل ا

فيها). 
Íd×Ð d¹uMð

الكـــــات الـــــبـــــحـــــريــــة ونـــــفـــــذت ا
والـهــنــدســيـة والــفــنــيـة الــتــابــعـة
لــلـــمــوانئ فـي شــعـــبــة الـــتــنـــويــر
الـبـحـري صـيـانـة عـدد من عـوامات
الداللـة الـبحـرية في قـنـاة خور عـبد
الــله. وذكــر الـبــيــان ان (الـعــوامـات
البحرية تعد عالمات مرورية حلركة

ســـيــر الــوحــدات الــبــحــريــة كــافــة
وارشاد السـفن والنـاقالت النفـطية
وانئ بصورة آمنة) بالدخول الى ا
مـبيـنـاً انهـا (تـستـخـدم تكـنـولوجـيا
حديـثة لإلضـاءة وتعـمل على طـاقة
الـــــشــــحن الـــــذاتي) ولـــــفت الى ان
(مالكات الشعبة مع سفـينة التنوير
الـــبـــحــــري الـــفـــاو اعــــادت نـــصب
الـعـوامـة رقم 5 بـعـد اجنــرافـهـا عن
موقـعـها األصـلي حـيث تـلف بعض
الكات من اجزائها) مـوضحاً ان (ا
غيرت اجهزة اإلنـارة للعوامة رقم 4
بـــأخـــرى وبــــدلت الـــعــــوامـــة رقم 2 
جـــديــــدة). من جـــهـــة اخـــرى هـــرع
ــوانئ إلخـمـاد فـريــقـ من اطــفـاء ا

حــريـقـ مــنـفـصــلـ انــدلـعـا وسط
الـبـصـرة. وقـال الـبـيـان ان (فـريـقـ
من قــسم اإلطـفــاء تـوجــهـا إلخــمـاد
حــريــقــ مــنــفــصــلــ انــدلع األول
بإحـدى الدور الـسـكنـية في مـنطـقة
الـسـكك وسط الــبـصـرة) مـبـيـنـاً ان
(الــفـرق اخــمــدت احلـريق بــالــكـامل
وتــســلـيم مــبــلغ مــالي قــدره ثالثـ
مـلــيـون ديـنـار عــراقي الى صـاحب
ــــنـــزل) ولــــفت الـى ان ( احلـــريق ا
ــعــقل) ــنـــطــقــة ا الـــثــاني انــدلع 
مـشـيـراً الـى ان (فـريـقـاً اخـراً اخـمـد
احلــــريـق) مـــــؤكـــــداً ان ( الـــــفــــرق
سيطرت عـلى احلريق دون حدوث

اصابات).
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استنادا الى الفقرة رقم (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٢.

رقم بالعدد ٦٠٨٢ في ٢٠٢٢/٦/٩. الحقاً بكتاب اإلعالن ا
w  ©Â≤¥® ‰uD  «—UO K  X U  d  ¡UA « l  o d  jOK? ناقصة العامة واخلاصة بـ ( تعلن محافظة ميسان/ قسم العقـود احلكومية عن اعادة اعالن ا
ÂU ±≥∞≥) وبكلفة  w  U uJ  X b ? «Ë ≤∞±π WM  —ôËœËd ? « Ø rO U _« WOLM  W? “«u درجة ضمن تخصيصات ( dO© وا J « d:« ¡UC?  Ø W dA(« WID?M

ÆÂu  ©≤μ∞® U b « cOHM  …b0Ë U dO  ô w «d  —UM œ n √ Êu L Ë W L  Ë WzULF Ë ÊuOK  Êu ö Ë W ö Ë WzU Ë —UOK   ©±[±≥≥[πμμ[∞∞∞® تخمينية مقدارها
ـصـنـف من ذوي اخلـبـرة واالخـتصـاص تـقـد عطـاءاتـهم خالل اوقـات الدوام ـقاولـ ا نـاقـصـة من الشـركـات وا فـعـلى الـراغـب بـاالشـتـراك في ا
الـرسمي الى العـنوان (ميسـان - العمارة - الـشبانـة  - بناية مـحافظة مـيسان - الـطابق األول - قسم العـقود احلكومـية) وللـحصول على مـعلومات

اضافية االتصال على مدير شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في ورقة البـيانات في الوثيقة القياسية على على مقدم العطاء تقد نـسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلـية وفقاً 
نـاقـصة ان تـقـدم عطـاءاتـهم في داخل ظـروف مغـلـقة ومـخـتومـة ومـثبـت علـيـها اسم مـقـدم العـطـاء وعنـوانه االلـكتـروني ورقم الـهـاتف واسم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
U© وعلى شـكل خطـاب ضمـان (صادر من احد d?O  ô w «d?  —UM? œ n √ ÊuF? —«Ë WzU?L ö Ë Êu?OK?  dA?  b ١- التـأميـنات االوليـة والبـالغة  ®∞∞∞]∞¥≤]±±© ®»
ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي). او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف ا ا

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٢- براءة الذمة أو كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٣- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٤- تقدم شهادة ا
فـوض للـشـركة أو من يـخـوله قانـونـاً إلى قسـم العـقود ـديـر ا ـناقـصـة بعـد تـقد طـلب حتـريري من ا ٥- بـامـكان مـقـدمي العـطـاءات شراء وثـائق ا
U© غير قابل dO?  ô w «d  —UM? œ n « WzUL? ö ناقصـة والبالغ ®∞∞∞]∞∞≤© ® احلـكوميـة لغرض شراء الـوثائق القـياسيـة على ان يتـم دفع مبلغ مـستنـدات ا

للـرد. 
W U « ©≤∞≤≤Ø±∞Ø±≤® ·œUB*« ©¡U?F —ô«® Âu  ÊuJO  W?B UM*« oK  b u?  Ê√Ë ©≤∞≤≤Ø±∞Ø±±® ·œUB*« ©¡U ö «® Âu  Êu?JO  WB UM?*« ozU Ë lO  b u  d? « Ê« ULK

Ë ©«dNسيـتم فتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا صـادف يوم الفتح عـطلة رسمـية فيؤجل الى  dA?  WO U ? «®

ناقصة. دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكـون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غـلق ا اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≤Ø±∞Ø∂® صادف ?UF¡) ا —ô«) من يوم ©«dN?  …b «u? نـاقصـة عنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wK

ÊU O  k U

ـناقص مستجيبـة عند تلبيتها قدمة من ا dOGB…© الصادرة عن وزارة التخطـيط وتكون العطاءات ا « ‰UG ô« œuI  WIO? Ë) يتم اعتماد /ØWE ö

ا نـاقصـة في حال عـدم التـزام مقـدم العـطاء  ـطلـوبة في شـروط ا الـية ا عـاييـر التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعـها كـافة والـشروط الـقانـونيـة وا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. 
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
(١)

٢- مــهـنــدس (مـيــكـانـيك) /
عدد (١)

بلغ (١١٣٫٣٩٥٫٥٠٠)  ديـنار عراقي ١- سيـولة نقديـة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقاً 

اثـل واحد مـنـجز وخـالل مدة ال تـتـجاوز ٢- يـقـدم عـمل 
بلغ ال وعد النهائي لتقد العطاء و (١٠) سنوات قبل ا
يـقل عن (٣٤٠٫١٨٦٫٥٠٠) ديــنـار عــراقي وتـقــدم االعـمـال

فاضلة في حالة التساوي. األخرى ألغراض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأســيس الـشــركـة مــقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة. (الثامنة) واجازة 

٢- فــنـي (مــســاحــة) / عـدد
(٢)
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فـقــد من (الـهــادي ابـراهـيم ادم)
وابنه (مـحمود الـهادي ابراهيم)
ــــــرقم  جـــــــواز الــــــســــــفـــــــر ا
(P٠٢٧٤٦٠٦٥) وجــواز الــســفـر
(P٠٢٨٠٥٤٦٦)ـــــــرقم البـــــــنـه ا

اجلنسية سوداني.
كـمــا فــقــدت هــويــة االقـامــة لي
والبـــني فــمـن يــعـــثــر عــلـــيــهــا
تسليمها الى اجلهات الرسمية.

ـاثلـة مع الـعراق او اي دولـة اخرى ـؤهلـة من ذات اخلـبرة واالخـتصـاص في مـجال جتـهـيز احلـنطـة ولـديهـا اعـمال  يـسر قـسم الـعقـود الـعامـة في وزارة التـجـارة دعوة الـشـركات ا
واصفات نشأ الروسي وحسب ا ناشئ عدا ا ٥٠) طن خمسون ألف طن �٥ %كحد أدنى من مادة احلنطة الصلبة ومن كافة ا للمشاركة في مناقصة جتهيز مادة احلنطة بكمية (٠٠٠

شتري وان يكون الدفع بطريقة (اعتماد مستندي) مع مالحظة ما يأتي: عتمدة لدى الشركة العامة لتجارة احلبوب والكمية النهائية ستكون حسب خيار ا ا
ؤهلـ والراغـب في احلـصول عـلى معـلومات اضـافيـة االستـفسـار عبر الـبريـد االلكـتروني لـوزارة التـجارة / مكـتب الوزيـر /قسم الـعقـود العـامة على على مـقدمي الـعطـاءات ا -

high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq   ) العنوان التالي
  خالل فترة االعالن (  ٢٠٢٢/٩/٢٩ لغاية ٢٠٢٢/١٠/٤ من الساعة ٨:٠٠ صباحاً بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة ٠٠ :٢ ظهرا بتوقيت العراق /بغداد .

كتب الـوزير / قسم العـقود العامـة  في مقر الوزارة الـكائن في  بغداد / نـاقصة بتـاريخ (  ٢٠٢٢/١٠/٢)  ـشارك في ا سيـتم انعقاد مـؤتمر خاص لـإلجابة على اسـتفسارات ا -
نصور / قرب بناية معرض بغداد الدولي / قاطع مبنى مكتب الوزير) ا

طلوبة: متطلبات التأهيل ا -
وجب خطاب ضمـان  او صك مصدّق او سفتجة (علـى ان يرد الصك او السفتجة رفـقة كتاب رسمي من الشـركة مقدمة العطاء ويـرفق مع العطاء ويذكر فيه ان تقد تامينـات اولية 
ركـزي العراقي في بغـداد بنسبة  %1من عتمـدة لدى البنك ا صـارف ا نـاقصة ) لصـالح الشركة العـامة لتجـارة احلبوب صادرة من ا الصك او الـسفتجة هـو تأمينـات اولية تخص ا

دة (٣٥)  يوم ابتداء من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات. قدمة على ان تكون التامينات االولية نافذة  ناقصة في التامينات ا مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم ورقم ا
ستمسكات التالية: يرفق مع العطاء ا -

اوال / بالنسبة للشركات العراقية: 
يقدم العطاء موقّع ومختوم (النسخة االصلية).  -
ناقصة (النسخة االصلية). ارفاق وصل شراء ا  -

ناقصة (الوثيقة واعيد احملّددة في شروط ا راسالت ضمن ا ـفوض للشركة) ألغراض ا دير ا ذكر العنوان الكامـل للشركة (رقم الهاتف البريد االلكتروني النقاط الدالة لسكن ا  -
القياسية) على إن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.

دنية. وحدة او بطاقة األحوال ا البطاقة ا  -
بطاقة سكن     -

انعة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى وزارة التجارة حصرياً ونافذ لغاية نهاية العام احلالي. كتاب عدم     -
هوية غرفة التجارة للتجار نافذة.   -

تـقد واحـدة او أكـثر من الـشهـادات االتـية (شـهادة تـأسـيس الشـركة /عـقـد التـأسيس/الـنظـام الـداخلي لـلشـركـة مصـدقة بـتـاريخ حديث من دائـرة تسـجـيل الشـركات في وزارة   -
التجارة).

ـالي ألخر سـنتـ ويـجب ان يكـون معـدالتهـا رابحـة ب- يجـوز تقـد احلسـابات دقـقة من قـبل احملاسـبـ القـانونـ تعـرض الوضع ا ـيزانـية الـعامـة ا   احلـسابـات اخلتـامـية (أ- ا
الية لعام ٢٠١٤. اخلتامية الرابحة ألخر سنت تسبق االزمة ا

عنية) . اثلة من ١-٣ عمل خالل اخلمس سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد ا ماثلة (يقدم مقدم العطاء أي وثيقة تثبت قيامه بأعمال  -األعمال التجارية ا   
ثانيا / بالنسبة للشركات العربية واالجنبية:

يقدم العطاء موقّع ومختوم (النسخة االصلية).  -

ناقصة (النسخة االصلية). ارفاق وصل شراء ا  -
ناقصة على إن واعـيد احملّددة في شروط ا راسالت ضمن ا فوض لـلشركة) ألغراض ا دير ا ذكر العنوان الكـامل للشركة (رقم الهاتف البـريد االلكتروني النقاط الـدالة لسكن ا  -

يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيير يطرأ على عنوان الشركة خالل (٧) أيام من تاريخ حصوله.
تـقد واحدة او أكثر من الشـهادات االتية (شهادة تـأسيس الشركة مـصدقة من القنصل الـعراقي او من يقوم مقامه فـي بلد التأسيس مع نـسخة مترجمـة باللغة العـربية لشهادة  -

تأسيس الشركات من مكتب او جهة معتمدة ومختصة /عقد التأسيس/النظام الداخلي للشركة مصدقة اصوليا.
الي ألخر سنت ويجب ان يكون معدالتها رابحة  دققة من قبل احملاسب القانون تعرض الوضع ا يزانية العامة ا     احلسابات اخلتامية (ا

عنية). اثلة من ١-٣ عمل خالل اخلمس سنوات السابقة معززة بتأييد من جهات التعاقد ا ماثلة (يقدم مقدم العطاء أي وثيقة تثبت قيامه بأعمال  األعمال التجارية ا   -
ثالثا/ الشروط العامة: 

مثلي الشركات راجعة وفق القانون بالنسبة للشركات العراقية ومصدّق رسميا من قبل السفارة العراقية في بلد الشركة بالنسبة  ثل الشركة تخويل رسمي با يجب ان يقدم   -
العربية واالجنبية.

تقدم الشركة ما يثبت بان لديها تعامل باستيراد وتصدير احلنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصصي للسنت االخيرت .  -
تتحمل الشركة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نشر اإلعالن.  -

٥٠٠) ديـنار " نـاقصـة بـعد دفع مـبلغ (٠٠٠ نـاقصـة (الـوثيـقة الـقـياسـية) تـقـد طلب حتـريري الـى العـنوان احملـدد في شـروط ا يـتـوجب على الـشركـات الـراغبـة بشـراء شـروط ا  -
خمسمائة إلف دينار غير قابلة للرد.

ـنصـور / قرب بـنايـة معـرض بـغداد الـدولي / قاطع مـبنى مـكتب يتم تـسلـيم الـعطـاءات الى العـنوان االتي ( اسـتعالمـات مـكتب الـوزير / في مـقر الـوزارة الكـائن في  بـغداد / ا  -
صـادف   ٢٠٢٢/١٠/٥ وتكون العــــروض نافذة للــــرد لغاية ٢٠٢٢/١٠/٩وفي حـالة تقد مـدة نفاذية الـوزير) في موعد اقـصاه (( الساعـة ١٠:٠٠صباحا"  بـتوقيت  العـراق / بغداد ا

اقل سيتم استبعاد العطاء. 
نصور / قرب ناقـصة ويتم وضعه في صندوق الـعطاءات في استعالمات مـكتب الوزير / مقر الـوزارة الكائن في ا يقدم العطاء في ظـرف مغلق ومختوم مـثبت عليه اسم ورقم ا  -
ثليـهم الراغب باحلضور في تأخرة سوف ترفض  ,وسيتم فـتح العطاءات بحضور مـقدمي العطاءات او  بنايـة معرض بغداد الدولي/ قاطع مـبنى مكتب الوزير ) وان العـطاءات ا
صـادف ٢٠٢٢/١٠/٥ السـاعة ١٠:٠٠ ـنـصور / قـرب بنـاية مـعرض بـغداد الـدولي) ا الـعنـوان االتي (مكـتب الوزيـر / استـعالمات مـكـتب الوزيـر في مقـر الوزارة الـكائن في  بـغداد / ا

صباحا بتوقيت بغداد /العراق .
ا تـتطلـبه الوثـيقـة القيـاسية على مـقدم العـطاء مـليء القسم الـرابع من الوثـيقـة القيـاسيـة ويقدم ورقـيا" ومـختوم بـاخلتم احلي لـلشركـة مقـدمة العـطاء وفي حـال عدم التـزامه   -

بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده  
طلوبة باإلضافة واصفات ا نصوص عليها في القسم السادس من الوثيقة القياسية إليضاح كيفية تطابقها مع ا على مقدم العطاء أن يجـهز جدوالً مشابهاً للمواصفات الفنية ا -

شار إليه أعاله. إلى ملئ احلقل (د) في جدول قائمة السلع وجدول التسليم في القسم ا
-على مقدم العطاء ان يقوم بدفع أجور تصديق العقد وحسب الوثيقة القياسية الواردة بالفقرة (١-١٦) من الشروط العامة للعقد وكاالتي:

 يـتم استحـصال مبلغ (١٠٠٠٠) عشرة االف ديـنار عن الصـــــــــــــفـحة األولى في الــــــــــــــعقـد يتم استحـصال مبلغ (١٠٠٠) عن باقــــــــــــي أوراق الـعقد وكـذلك يتم استحـصال مبلغ
(١٠٠٠) ألف دينار عن انشاء مدارس ورياض األطفال 

مالحظات
ان الوزارة غير ملزمة بأوطأ العطاءات. -

ناقصة. ناقصة عطلة رسمية في العراق فيعتبر اليوم التالي موعدا لغلق ا إذا صادف يوم غلق ا -
www.mot.gov.iq    وwww.iitp.mot.gov.iq    :واقع االلكترونية للوزارة بإمكان أيجاد اإلعالن على ا -

WWW.dgmarket.com:  Dg Market شتريات الدولية ناقصات وا علومات ا وقع االلكتروني  وا
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Iraqi Ministry of Trade (MOT), General Contracts Department, is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in supplying
wheat and have similar trading deals with Iraq or other countries to participate in a tender for purchasing the quantity of (50,000) mt �5% in minimum of hard
wheat from all origins Except the Russian Origin according to the specifications adopted by Grain Board of Iraq, and the final quantity will be specified by the
buyer. Payment will be affected by L/C.
The following should be noted:
-The qualified companies who want to obtain additional information should contact                     ( General Contracts Department ) through its official e-mails (
high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq) during the  official working days of tender period from                (29 /9 /2022- 4/ 10/2022) between 08:00 hrs -
14:00 hrs Iraq /BLT ).
-A conference will be held on   2/ 10  /2022 in (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City – nearby Bagh-
dad International Fair) to answer the inquiries of the participants in the tender.
-The requisite qualification requirements:  
Offers must be accompanied by initial bid bon (LG, certified check, or bill of exchange (provided that check or bill of exchange should be submitted attached to
an official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the
said tender) issued from banks are adopted by the central bank of Iraq inside Baghdad) that mention the name & number of the above tender at rate of 1% of the
bid's value issued by the bidder in favor of Grain Board of Iraq. initial Bid bond must be valid for (35 days) starting from offers validity's expiry date.
Document required from Iraqi companies:
-Offer should be signed & stamped (original copy) 
-Purchase bill of tender (original copy) 
-Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address – indicative points of the home address for the company's CEO) for the purpose of
correspondences within the specified dates stipulated in tender`s conditions (The Standard Bids) provided that the company should notify the contracting party of
any change in it's address within 7 days of the date of change 
-ID.
- Habitation card.
- A letter of no objection from the State Authority of Taxes addressed to The Ministry of Trade exclusively and should be valid until the end of the year.
- Valid trade chamber ID.
- Submitting one or more of the following documents: Incorporation certificate/ foundation contract / the company's internal system certified   recently by Compa-
nies Recorder Directorate in Ministry of Trade.
-Final financial Statement (a-a general budget audited by chartered accountants showing financial position for the last tow years and whose rates are profitable /b-
final accounts may be submitted for the last tow years preceding the financial crisis of 2014 
- Submitting (1-3) executed contracts during the last (5) years as a similar trade dealing supported by confirmation of the concerned contracting parties.
Documents required from Arabic & Foreign companies:
-Offer should be signed & stamped (original copy) 
-Purchase bill of tender (original copy)
-Mention the full details of the company address (phone no. – e- mail address – indicative points of the home address for the company's CEO) for the purpose of
correspondences within the specified dates stipulated in tender`s conditions   provided that the company should notify the contracting party of any change in it's
address within 7 days of the date of change.
-Submitting one or more of the following documents Incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in
addition to a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section / foundation contract / the company's internal system,
legally certified.
- submitting Final financial Statement (a- general budget audited by chartered accountants showing financial position for the last two years and their rates should
be profitable
- Submitting (1-3) executed contracts during the last (5) years as a similar trade dealing supported by confirmation of the concerned contracting parties.
General conditions:
-Representative of Iraqi companies have to present dully official certified authorization   for their representation according to law, and regarding Representative
OF Arabic & Foreign Companies, they have to present legalized authorization by Iraqi embassy in the country of the company  
-The bidders have to submit a proof of their previous dealing with export & import wheat and are continuing their specialization activity for the last two years.
-The winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs.
-Companies who are willing in purchasing tender's conditions (The Standard Bids), they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of
MOT   located in Baghdad / Almansour City – nearby Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain this tender's conditions against nonre-
fundable amount of 500,000 IQD Iraqi Dinars.
-The bids to be delivered to the following address: (General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister's Office section in Almansour City – nearby
Baghdad International Fair) at the specified date (10:00 am Iraq/ BLT on   5  /  10  /2022) and offers are valid to reply up to    9 / 10  /2022. Any bid with shorter
validity shall be disregarded  
-Bidders to submit the offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company's name and marked with the tender's no. &name. These offers must be put
in the tender's box in the Ministers office reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby Baghdad International Fair). 
- Late bids will be rejected, and bids will be opened in attendance of bidders or their representatives who are willing to attend this process at the following address
Ministers office reception in the head quarter of MOT / Almansour City – nearby Baghdad International Fair).  at the specified date 10:00 am BLT /Iraq on   5 /10
/2022
-The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids, it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company. In case
the bidder un fulfilled with the requirement of the 4th part mentioned above, he will be disregarded. 
-The bidder has to submit a similar table of technical specification set forth in sixth part of the standard bids to clarify its compliance with the required specifica-
tions in addition to fill column (H) in the list of commodities & schedule of delivery table in the part mentioned above
Contract ratification Fees according to standard document as  para (16-1) general conditions of the  contract as follows : the seller should pay 10.000 IQD (ten
thousand dinar)for the first page of the contract-  the seller should pay  1000 IQD (one thousand dinar)for the rest of contract papers  - the seller should pay 1000
IQD ( one thousand)for  establishing Schools and Kindergarten
Note :
- Ministry of Trade is un obliged to accept the lower prices.
-If the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be on the next day
-advertisement can be founded in MOT"S Websites:
-websites: www.iitp.mot.gov.iq &   www.mot.gov.iq
-and  dg Market- tenders& Procurement Worldwide:www.dq markt.com

Ministry of Trade
General Contracts
Department   

Tender No:MOT/WHEAT  2/2022
Classification No: 33 CURRENT BUDGET

Date:  28  /  9 /2022Advertisement  

Acting for Manager of General Contracts Department

Ministry of Trade
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تـعلـن عمـادة كلـية الـفـنون الـتطـبيـقـية احـدى تشـكـيالت اجلامـعة الـتقـنـية الـوسطى عن
درجة تفاصيلها ادناه للعام رغبتهما في اجراء مزايدة علنية اليجار موجودات الكلية ا
الـدراسي ( ٢٠٢١-٢٠٢٢)  وفق قـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم ٢١ لـلـعـام ٢٠١٣
الية في الكليـة لغرض احلصول على الشروط عدل. فعلى الراغـب مراجعة الشعبـة ا ا
ـؤشـر ازاء كل مـرفق ومـكـتبـة اسـتـنـساخ ( ٥٠٠٠٠  خـمـسـون الف ديـنار ) ـبلغ ا لـقـاء ا
وكــشك الـهــدايـا ( ٥٠٠٠٠ خــمـسـون الف ديــنـار ) والــتـصـويــر الـفــوتـوغـرافي ( ٥٠٠٠٠
خـمسـون الف دينار ) غـير قابـلة للـرد. وتدفع الـتأميـنات البـالغة ٢٠%  من مـبلغ التـقدير
ــزايـدة يـــــوم اخلـمـيس خالل ١٥ يــومـا من تــاريخ نـشـر االعـالن وسـيــــكــون مـوعـــــد ا
٢٠٢٢/١٠/١٣  الـساعة الـعاشرة صـباحا في بـناية الـكليـة اعاله الكائـنة في الزعـفرانية

مجاور معهد التكنولوجيا / بغداد. 
زايدة جـلب كتاب حتـاسب ضريبي لـلعام ٢٠٢٢  وقيـد جنائي فعـلى الراغـب بدخـول ا
ـطلوبة لـلمزايدة ستمـسكات ا زايده ووصل دفع مبـلغ التأمـينات أضافـة الى ا وتنـدر ا

زايدة أجور النشر و االعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
WOIO D « ÊuMH « WOK
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ـالـيـة الـتي قـررهـا قـانـون الـعـمل رقم 37لـسـنـة 2015   من الـضـمــانـات ا
ـكافـئة لـلـعامل بـعد انـتهـاء عالقـة العـمل مع صاحب الـعمل هـو اسـتحـقاقه 
نـهايـة اخلدمـة استـناداً لـلمادة 45مـنه  وهي تعـادل اجر اسـبوع من كل
سنـة خدمـة اداها لـدى صاحب الـعمل  اال ان هـذا االستـحقـاق غير مـطلق
من كل قــيـد حــيث اورد الـقــانـون قــيـود حتــول دون هـذا االســتـحــقـاق  اذ
يسـتحق العـامل الذي أنهـيت خدمـته مكافـئة نهـاية اخلـدمة ما لم يـكن إنهاء
ة وصدر حكم قضائي بحقه أو في حال إخالله اخلدمة نتيجة إرتكابه جر
بواجـباته أو انتـحل شخـصية كـاذبة أو قدم مـستـندات مزورة أو أظـهر عدم
كفـاءته خالل فترة التجربة  وكذلك ال يستـحق العامل مكافأة نهاية اخلدمة
دة السابقة لتاريخ نفاذ قانون العمل رقم 37لسنة 2015ألن أحكامه عن ا
ـوجب ال تـسـري بـأثـر رجـعي وهـذا مـاقـررته مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز االحتاديـة 
رقم / 6555عمل /  2018في 11/11/2018كـذلك ال يستحق قـرارها ا
العامـل الذي يقدم استقالته مكافئة نهاية اخلدمة وهذا ما ذهب إليه محكمة
ؤرخ في /1 رقم / 6554عمل / 2018وا الـتميـيز االحتادية فـي قرارها ا

  11/2018حيث جاء في حيثياته... أن الثابت من الوقائع واألدلة أن
ـدعـي وبـذلك ال يــعـد ــدعي) لم يــتم إنـهــاء خـدمــاته من دائــرة ا الـعــامل (ا
ــادة 45من قــانــون الــعــمل رقم 37 ــمــيــز مــشــمــوالً بــأحــكــام ا ــدعي ا ا
لـسـنة 2015وال يسـتحق مـكـافأة نـهايـة اخلدمـة..  كمـا أن ورثة الـعامل ال
يستـحقون مـكافئـة نهاية اخلـدمة ألنهم يـستحـقون الراتب الـتقاعـدي للعامل
رقم/ 2806 وهذا مـا ذهبـت إليه مـحـكمـة الـتمـييـز االحتـادية في قـرارهـا ا
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ادة 45من  وحيث أن مـكافـئة نـهايـة اخلدمـة تسـتحق لـلعـامل وفق أحكـام ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا في قـانـون الـعـمل رقم  37لـسـنـة  (2015وفق احلـاالت ا
ـادة ( (43الــفـقــرات أوالً وثــانـيــاً مـنــهــا أمـا في حــالـة الــوفــاة فـإن خــلـفه ا
ـادة 66من قــانـون الــعـمل يـســتـحـقــون الـراتـب الـتـقــاعـدي وفــقـاً ألحــكـام ا
كـافـئة ـطالـبـة  والـضمـان االجـتـماعي لـلـعـمال رقم 37 سـنة 1971 دون ا
ـضمون على مكـافئة نهاية نهـاية اخلدمة...)  كذلك ال يحـصل العامل غير ا
ـوجـب قــرارهـا اخلــدمــة وهــذا مــا قــررته مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز االحتــاديــة 
رقم / 2777هـ.م /  2019في 8/4/2012لك ال يـستحق العـامل مكافئة ا
نهـاية اخلـدمة إذا كـان إنهاء عـقد الـعمل بـسبـب إتيان الـعامـل سلوكـاً مخالً
رقم وجب قرارها ا بواجـباته وهذا ماذهبت اليه محكمة الـتمييز االحتادية 
 / 2797هـ.م /  2019في 23/4/2019وحتسب مكافئة نهاية اخلدمة

على أسـاس سنوات اخلـدمة وسن الـعامل بيـنما يـجري احـتساب الـتعويض
عن الـفــصل الـتـعـسـفـي بـنـاءً عـلى تـقــديـر الـقـضـاء نــتـيـجـة مـطــالـبـة الـعـامل
بـالـتـعـويض كـمـا أن الـتـعـويض عن الـفـصل الـتـعـسـفي يـتـضـمن في بـعض

احلاالت إعادة العامل إلى عمله مع التعويض إن كان له مقتضى.
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بغداد
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واســتــفــحــال الــصـراع الــداخــلي في
ّ تغذيته العديد من البـلدان والذي 
بـدعم خـارجـي األمـر الـذي عـاظم من
تـــفـــاقم مــــا هـــو قـــائـم من تـــوتّـــرات

واحترابات دينية وطائفية.
 وبـــالــطــبـع كــلّــمـــا زادت الــفــراغــات
األمنـيـة وعانت الـدول من الـهشـاشة
كلّما تـوسّعت دائرة اإلرهـاب ليصبح
دولـــيًــــا بـــفـــضـل تـــدخّـالت الـــقـــوى
ـصـالح جلـهات عـدّة في وتـضـارب ا
مــقـــدّمــتــهــا الــدول الــكــبــرى ذلك أن
تصدّع أي جبهـة من جبهات الصراع
ـي ســتــؤدي إلى ارتــفــاع حــدّة الــعــا
الـصــراع واالسـتـقـطــاب وهـذا يـقـود
بالـضرورة إلى إحـداث ثغـرات أمنـية
ـكن لــلـقـوى اإلرهـابــيـة أن تـمـرّ من
خـاللــهــا مــســتــغـــلّــة ضــعف الــدولــة
وتضعضع كيانهـا بغياب االستقرار
الســيّـمــا في ظلّ انــتـعــاش الـهــويّـات
الـضـيّـقـة وتــفـشّي ظـواهـر الـتـعـصّب
واستشراء التطرّف ألسباب دينية أو
طائفية أو قومية أو إثنية أو غيرها.
ـا حتمـله من مـآسي وما إن احلرب 
كن تتركه من معـاناة إنسانـية وما 
أن جتــــرّه من عـــواقـب اقـــتـــصـــاديـــة
ـكـن أن تـدفع بـطـائـفـة من وخـيـمـة 
ـقـاتـلــ غـيـر الـنـظـامـيـ لـلـتـطـوّع ا
والــــقــــتـــال حتت لــــواء أحــــد طـــرفي

الـصـراع وهـو مـا يـنـتـظـره مـقـاتـلون
وجــنــود ســابــقــون خــاضــوا حــروبًــا
كن أن عديـدة وعاطـلـون عن العـمل 

. يعملوا كمرتزقة مع أحد الفريق
قـاتـلـ األجانب وقـد أثارت ظـاهـرة ا
إشكـاليـات عديـدة وصراعـات جانـبية
بـ الـعـديــد من الـدول وعـلى صـعـيـد
الــعالقـات الـدولــيـة نـظــريًـا وعـمــلـيًـا
فـــحــتى اتــفــاقــيـــات جــنــيف األربــعــة
الصـادرة في العام  1949وملـحـقيـها
بــروتــوكــوليْ جــنــيف الــصــادران عن
ؤتمر الديبلوماسي 1977 – 1974 ا
تـقف حـائـرة أمـام تـشـخـيص الـوضع
القانون لبعض احلاالت اجلديدة فلم
تتضمّن أحـكامها حلـولًا أو معاجلات
ـثـل هـذه احلـاالت واألمــر ال يـتــعـلّق
ا باألحداث ذاتها بل بتداعياتها  و
تـتـركـه من حـيـرة وتـخــبّط ال إنـسـاني
ـقـاتـل أحـيـانًـا بـشـأن الـتـعـامل مع ا
األجانب مـن جانب الـدول الـتي عانت
مـن اإلرهــــاب أو مـن جـــــانب دولـــــهم
األصلـية نـاهيك عـمّا سـبّبـته من آثار
اجـتــمـاعـيـة ونـفـســيـة شـمـلت األبـنـاء
الـذين ولـدوا إلرهـابـي ضـمن عـوائل
كانت مشاركة أو مضطرّة لالصطفاف

مع اإلرهاب.
وبقـدر مـا شمل األمـر الـعرب األفـغان
ـواطــنــ األوروبــيـ فــهــو يــشـمـل ا
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بيروت

ــكن الــتــعــامل مع أيــضًــا فــكــيف 
الـعــائـدين مـنــهم? وثـمّـة تــفـسـيـرات
وتـأويالت قـانـونـيـة وغـيـر قـانـونـية
بــخــصـــوصــهم الســـيّــمــا ابـــتــعــاد
بـعــضـهـا عـن اجلـوانب اإلنـســانـيـة
ـقاتـل ـتطـوّع وا فيـما يـتعـلّق با
ـــكن تــــطـــبـــيق األجــــانب وكـــيـف 
ـا فــيـهـا شـرعـة الـلــوائح الـدولـيـة 
حقـوق اإلنسـان والقـانون اإلنـساني
الــدولـي خــصــوصًـــا اجلــرائم ضــدّ
اإلنـسـانـيـة وجـرائم اإلبـادة وجـرائم
احلرب وجرائم تهديد السلم واألمن

? الدولي
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وقد ارتفعت وتيرة مثل هذا التعقيد
القانوني والـعملي واإلنساني خالل
األزمـــة األوكــرانــيــة مـــنــذ اجــتــيــاح
روســـــيــــا شـــــبـه جــــزيـــــرة الـــــقــــرم
واســتــعــادتــهــا الــعـام  2014حـيث
نـشــطت بـعض اجلـمــاعـات الـدولـيـة
ــسـلّـحــة وحتـوّلت مــنـطــقـة شـرق ا
قـاتل أوكرانـيا إلى بؤرة لـتجـمع ا
ضــدّ روسـيــا األمـر الــذي يــدلّ عـلى
تـــــــواطـــــــؤات مـع اإلرهـــــــابـــــــيـــــــ
الـشــيـشـانــيـ في أوكـرانــيـا حـسب
بـــعض الـــتــــقـــديـــرات نــــاهـــيك عن
هشـاشة الـوضع األمـني وقد انـتقل
قسم من هـؤالء من سوريـا واصطفّ

سـؤال ظلّ يراودنـي منـذ أن انـفـجرت
األزمـة الــروسـيـة - األوكـرانــيـة فـهل
ســتـفــرز احلـرب مــنـظــمـات إرهــابـيـة
جديدة مثلما شهدت أفغانستان بعد
الــغـزو الــسـوفــيــيـتي  1979انـدفـاع
ــا فـيـهـا من جـمــاعـات "إسالمـويـة" 
خـــارج الــــبالد ســـمـــيّت الحـــقًـــا " ?
الـعـرب األفـغـان " لـتـنضـمّ إلى الـقوى
التي وقـفت ضدّ االحـتالل السـوفيتي
لــلــبالد. ويــعــتــبــر تــأســيس تــنـظــيم
القاعدة ونشاطه أواخر الـتسعينيات
مـرحلـة مـفـصلـيـة جـديدة في انـتـشار
ظــــاهـــــرة اإلرهــــاب والــــتي تُــــوّجت
بـــأحــداث  11أيـــلـــول / ســـبــتـــمـــبــر
اإلرهــابـيــة اإلجــرامـيــة الــعـام 2001
الـــتي اســتـــهــدفـت بــرجي الـــتــجــارة

ية في نيويورك. العا

كان الحـتالل أفغانـستـان العام 2001
وفيما بعد العراق  ?2003دورًا كبيرًا
ــــة" اإلرهـــاب الــــذي شــــمل فـي "عــــو
الـــعــراق وســوريــا والــيــمن ولــيــبــيــا
والـصــومـال ونـيـجـيــريـا إضـافـة إلى
مــقــاتــلـــ من الــعــديـــد من الــبــلــدان
األوروبــيــة فــضـلًــا عن مــقــاتــلـ من
الفيليب والـشيشان وآسيا الوسطى
والــصـ وغــيـرهــا ال سـيّــمـا بــتـوفّـر
الذات اآلمنة واحملاضن التي بعض ا
ـكـن أن حتـصل عـلــيـهـا اجلــمـاعـات
اإلرهـابـية نـاهـيك عن بـيـئـات مالئـمة
لتجنيد الشباب وتدريبهم وزجّهم في

عارك االنتحارية  اللّاحقة. ا
ـة اإلرهـابـيـة وتـوسّـعت ظـاهـرة الـعـو
بــفــعل عــوامل مــخــتــلـفــة من بــيــنــهـا
اشـتـداد االسـتــقـطـاب الـدولي مـجـدّدًا
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ونـــاخـــبـــيــــهم بـــالـــذات في كل دورة
انـتخابـية نـيابـية او مجـالس محـلية
وحــيــنــمــا يـكــون في الــســلــطــة ومـا
يسـتلـزم فعـله وقوله بصـدد القـضايا
ـواطـن والـبـلد , ـهـمـة في حيـاة ا ا
ومن صالفتـهم انهم يـكرروا وعودهم
في كل دورة انتخابية جديدة بالكذب
والتـضليل بـشعـارات ومناهج مـزيفة
ال حـقيـقة لـها في الـواقع ولم يتـحقق
مـنــهــا اي شيءيــذكـر- واخــذت هـذه
ـرضية اخلبيـثة  بالتوسع الظاهرة ا
واالمـــتــداد إلـى ســائـــر الــقـــطــاعــات
االخـرى حتى اصـيب بـها الـعـديد من
ــــــهـــــــنــــــيـــــــ في االشـــــــخـــــــاص ا
اخـتــصــاصـاتــهم ومــهــنـهـم الـفــنــيـة
والعـلـمـية وحـتى الـديـنـية والـفـكـرية
مـتـخـذين صـفـاتهم واخـتـصـاصـاتهم
ـواطـن الـبـسـطاء وسـيـلـة البتـزاز ا
واسـتغالل قـلة مـعرفـتهم الـعلـمية او
الــديــنــيـــة وصــدق والئــهم لــهم ومن
وتمـثلت حـسن الظن بـهم اخلـاصة  ,
ـنـحرفـة  بـاالزدواجـية سـلـوكـياتـهم ا

حــقـوق االخــرين- ومن خــطــورتــهـا
الـيوم انـها اصبـحت ظـاهرة شـائعة
ب الـكثـير من الـناس ومن مـختلف
الطبـقات اجملتمـعية واخطـرما فيهم
هم مـن طــــبــــقــــة الــــســــيــــاســــيــــ
ـــســؤولــ عن ادارة الــبالد ومن وا
الـقادة االسـاسـ في اجهـزة الـدولة
وفي قـطـاعــات مـهـمــة فـيـهـا ,اتـخـذ
االغلب منهم هذا النهج الال اخالقي
 في ســـيـــاســـاتـــهم وتـــصـــرفــاتـــهم
واقوالـهم ووعودهم الكـاذبة من عام
 2003ولم يــفـوا بـاي وعــد او عـهـد
قـطـعـوه عـلى انــفـسـهم إلى الـشـعب

الـصالفـة والـوقـاحـة ظـاهـرة مـالـوفـة
عند البعض من زمن قد

وهم يـتـمـيزون عن سـائـر االشـخاص
الــعــاديــ بــاســتــعــمـالـه الـكــذب في
تـعـامـلهم مـع االخرين مـن دون خجل
او حـيــاء (من ال يــسـتــحي يـفــعل مـا
ـتـهن يــشـاء)  وهي صـفـة مـذمـومـة 
(الصلف) الـكذب ومن طـرق االحتيال
عــلى الـنــاس بــاي صــورة خلــداعـهم
ارب دنيئة خاصة على واستغاللهم 
حسـاب احلاق الـضرر بهم من دوافع
انانية خـاصة حلبه لذاتـه ومصلحته
الشخصية من غير احساس باحترام
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إلى جـانب أوكـرانيـا في حـربـهـا ضدّ
روسـيــا وقــد يـؤدي األمــر إلى عـودة
ـــســلّـــحــة نــشـــاطــات اجلـــمـــاعــات ا
اإلسالمـــويـــة فـي شـــمـــال الـــقـــوقـــاز
ومـــنــطــقـــة آســيــا الــوســـطى في ظلّ
نفلت. الفوضى واحلرب والسالح ا
وشــخــصــيًـــا ال أســتــبـــعــد انــخــراط
جمـاعات مسـلّحـة إرهابـية في األزمة
األوكرانـيـة  بل أنه بـدأ بالـفـعل وقد
يـكون واردًا ارتـفـاع وتـيرتـة فـتـرة ما
بـعـد نـهايـة احلـرب كـمـا أن انـشـغال
مــوســكــو وواشــنــطن بــالـصــراع في
أوكرانيـا سيـجعل داعش أكثـر تمدّدًا
في الشرق األوسط مثلما كان دخول
روســـيــا احلـــرب في ســـوريــا الـــعــام

 2015حافزًا جديدًا إلى اندفاع
ـــقــــاتـــلـــ من عــــشـــرات اآلالف من ا
أوروبـا والـقـوقـاز والـص إلـى أتون
احلـرب الــطـاحــنـة في سـوريــا الـعـام
 2011إضافة إلى مقاتل عرب ومن
دول إسالميـة واألمر كـذلك في ليـبيا
الــــتي شـــهـــدت تـــدخالت خـــارجـــيـــة
مــخـتــلـفــة. فـهل ســيـتــكـرّر الــنـمـوذج
األفغاني في أوكرانيا بنشوء ظاهرة
الــعـرب األفــغـان وهـل سـتــؤدي هـذه
احلرب إلى انتعاش اإلرهاب الدولي
خــصــوصًـا فـي ظلّ دعـايــات قــومــيّـة

    ? ودينية للمقاتل اإلرهابي
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ـنـاسبـة الـيوم الـنـشاطـات الـشحـيـحة 
ي لــنــشــر ثـــقــافــة الــسالم  فــان الــعـــا
كن مـبادرات عربـية  طرحهـا اخيرا 
ان جتـد طريقها نحو التطبيق والتنفيذ
 مـن خالل الـتــعـاون مع اجلــهـات الـتي
ــشــاريع  فــمــثـال ان مـا تــتــبــنى تــلك ا
طـرحه أحمـد بن مـحمد اجلـروان رئيس
ي للـتـسـامح والسالم في اجملـلس الـعـا
ـــيـــة مـــؤتـــمــــر زعـــمـــاء األديـــان الـــعـــا
والــتــقـلــيـديــة  الــذي عـقــد مــؤخـرا في
مـــديــــنـــة نـــور ســـلـــطـــان  –عـــاصـــمـــة
ـكن اعــتــبـاره خــارطـة كــازخــسـتــان  
طــريق مــتــكــامــلــة لــنــشــر قــيم الــسالم

والتسامح ومكافحة االرهاب .
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ـؤتمر  الـذي عقد فـكلـمة اجلروان خالل ا
ية حتت عـنوان "دور زعمـاء األديان العـا
والــتــقــلــيــديـة فـي الـتــنــمــيــة الــروحــيـة
واالجـتـماعـية لـلـبشـرية في فـتـرة ما بـعد
اجلــائـــحــة" بــحــضــور الـــرئــيس قــاسم
جــومــارت تــوكــايف رئــيـس جــمــهــوريـة
كــازاخـســتـان والـبــابـا فــرانـســيس بـابـا
الـفاتيـكان واإلمام األكـبر الشـيخ الدكتور
أحــمـد الـطـيب شـيـخ األزهـر وعـدد كـبـيـر
جـداً من الـقيـادات الديـنيـة حول الـعالم 
ـي واحلوار ركـزت  تـوطـيـد الـسالم الـعـا
بـ احلضـارات  واعتـبار مـؤتمـر زعماء
األديــان الــذي يــعــد أحــد أهـم الــلــقـاءات
الــديــنــيــة في الــعــالم فــرصــة مــنــاســبـة

مــسـتـهـلـكــة وروتـيـنـيــة غـيـر قـادرة عـلى
اقــــنـــاع الـــراي الــــعـــام وحـــتـى شـــرائح
اجملـتمع احملـلي  وجعلـه يتبـنى اسلوب
ـا هــو سـائـد كـمـا ان من حــيـاة افـضل 
يـــحــــمل وصف "ســــفـــراء او ســـفـــيـــرات
الـسالم"  لم يـقدمـوا ما مـأمول مـنهم من
ادوار تـثـقـيـفـيـة او مـبـادرات مـجـتـمـعـية
تـعزز فرص الـسالم والتعـايش ب افراد
اجملـتمع  وبات الوصف يندرج في اطار
"الـفـخفـخة" و"الـبهـرجـة" االجتـماعـية بال
مـضمون حـقيقي .بـدأت العديـد من افكار
الــتـطـرف واالرهـاب والـكـراهــيـة تـتـسـلل
بــشـكل او اخــر في اذهـان شــرائح كـانت
ــنــأى عــنــهــا بــســبب غــيــاب احلــلــول
ــنـاســبـة واحلــقـيــقـيـة  وعــدم تـفــعـيل ا
الـقوانـ النافـذة واحملاباة في الـتعاطي
ـتـورطـ بـنـشـر ثـقـافـة الـكـراهـيـة  مع ا
وفـقـدان وضع خـطط ذات قـيمـة في نـشر
ثـقـافـة السالم  مـا يـفـرض التـاكـيـد على

تطوير االداء بال تردد او تاخير .
وقـد يرى الـبعض ان نـشر افـكار وبرامج
تـتعلق بتعزيز مفاهيم السالم والتسامح
 قــد تــرقـى الى نــوع من الــتــرف في ظل
حـــاجــات اجملـــتـــمع لـــقــضـــايـــا مــلـــحــة
كــاخلــدمـات والــتــنــمـيــة وتــثـبــيت االمن
واالســتــقــرار الــســيــاسي واالقــتــصـادي
وغـيـرها  لـكن فات عـلى هذا الـبعض ان
جـميع تلك القضايـا لن تتحقق واقعا بال
سـالم او تعايش او وئام مـجتمعي .ومع

ؤسـسات احلكـومية ـدني وا اجملـتمع ا
ـهـتـمـة بـثـقـافـة الـتـعـايش والـتـسـامح ا
والـسالم في الـعراق  لم تـنفـذ فعـاليات
ونــشـاطـات وبـرامج واضـحــة لـلـتـذكـيـر
ـيـة ـنـاســبـة ذات االبـعـاد الــعـا بــهـذه ا
واســتــثــمـارهــا بــالــشــكل الــذي يــحـقق
مـصلحـة الوطن  مع ان حاجـة اجملتمع
الـعراقي لنـشر ثقـافة التـعايش والسالم
تـتـجـاوز من كـونـهـا مـلـحـة الى ضرورة
وطـنـيـة  تـتـطـلب الـعمـل اجلاد مـن قبل
ـعـنيـ واخلبـراء لـوضع حزمـة خطط ا
جـديدة حتقق الرغـبة بالسـلم اجملتمعي
واطــفــاء حـالــة الـهــيــجـان  الــذي تـقف
خـلفه جيوش الكترونـية وجهات حزبية
تـعتـاش على حالـة االنقـسام والكـراهية

اجملتمعية .
لم تـقـدم الـعـديـد من مـنـظـمـات اجملـتـمع
ـــدنـي افــكـــارا جـــديـــدة ورؤى خـالقــة ا
وفـعــالـيـات مـبـتـكـرة لــتـرسـيخ مـفـاهـيم
الـــــتــــســــامـح والــــسالم  بـل ان اغــــلب
الـنـشـاطات مـازالت تـدور في فـلك افـكار

ي لــــلــــسـالم الـــذي مــــر الــــيــــوم الــــعــــا
يــــصـــادف 21ايــــلــــول من كل عــــام  بال
فـعـالـيـات حقـيـقـية رغـم ارتفـاع مـنـسوب
الـكراهية واجلنوح نـحو العنف في اكثر
من مـكـان في الـعـالم  الـذي يـنـشـد كـثـير
من سـكانه للـتعايش واالسـتقرار واالمان
تـحـدة يشـهـد تاريخ 21 . ووفـقـا لال ا
ايــلــول من كل عــام  االحــتـفــال بــالــيـوم
الـدولي للسالم فـي جميع أنـحاء العالم 
وقــد أعـــلــنت اجلــمــعـــيــة الــعــامــة لأل
ــتــحــدة هــذا الــيـوم بــاعــتــبــاره يــومـا ا
مــخـصـصــا لـتـعــزيـز مُـثُل الــسالم  عـبـر
دة  24سـاعـة بـالالعنف ووقف االلـتـزام 
إطـالق الـــنــــار  لـــكن حتــــقـــيـق الـــسالم
احلـقـيقي يـتـطلب أكـثـر بكـثـير من مـجرد
إلــقــاء الـــسالح  فــاألمــر يــتــطــلب بــنــاء
مـجـتـمـعـات يـشـعـر فـيـهـا جـمـيع أعـضاء
اجملـتـمع أنهم قـادرون عـلى االزدهار كـما
ينطوي على خلق عالم يُعامل فيه الناس
ــسـاواة  بــغض الــنــظـر عن عــلى قــدم ا
أعــراقـهم .ومع ان الـعـديــد من مـنـظـمـات
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!!!!.) منقول
كــمــا عــنـد الــبــعض مـن االطـبــاء في
عاينة والفحص ومن ارتفاع اجور ا
ارتفاع اسعار االدوية اوعند البعض
مـن  اصـحـاب الـصـيـدلـيـات   اوعـنـد
ــسـؤول ـوظــفـ و ا الـبــعض من  ا
سيئ في عمله بقصد مادي او عند ا
ـدرسـ وهم يـقـومون الـبـعض من ا
بعدم التدريس بـصورة صحيحة في
ـدارس احلـكـومـية من اجـل اخذهم ا
بــدروس خـــصــوصــيــة  اوبــارتــفــاع
ــواد االســتــهالكــيــة عــنــد اســعـــار ا
الـتـجـار واصـحـاب احملالت وغـيـرها
دون مبرر بـصورة مستـمرة  من غير
وجـود رقـابـة رسـمـيـة  ودون مـباالت
مـن قـــبل الـــدولـــة لـــهـــا وعن   مـــدى
ــواطن تــاثــيــرهــا  عــلى امــكــانــيـة ا
ادية الـضعيفة  وكـذلك احلال  عند ا
الـبـعـض من رجـال الـدين في اصـدار
االراء الفقهية  الـباعثة على التطرف
ـــذهــــبي واالنـــحــــراف عن الــــقـــيم ا
ذهـبيـة الشـرعيـة االصيـلة   وكذلك ا
زيفة عند  البعض من ذوي الثقافة ا
لـترويج افـكار مـنـاهضـة ومتـناقـضة
مع مــــفــــاهــــيم وافــــكــــار قــــيــــمــــنـــا
االجــتـمــاعـيــة بـكـل صالفـة ووقــاحـة
وهم يـسـتـمـرون فـي غـيـهم  الـفـكـري
ــــــادي الــــــبــــــشع ــــــنــــــحـــــــرف وا ا
وبازدواجيـة  افكارهم  وسلـوكياتهم
تنـاقضة مع خصائص تناقـضة  ا ا
مـثل ومـبـاد مـعــتـقـداتـهم ومـهـنـهم
اخلــــاصــــة  من غــــيـــر رادع او وازع
اخالقي او ديـــني يــوقـــفــهم او رادع
امـني او قضـائي يـلزمـهم عـلى الكف
عن مــثل هــذه االعــمــال اخلــســيــسـة
ومن مـنـطــلق صالفـتـهـم ووقـاحـتـهم
ـــبـــاد الـــتـــجــــني عـــلى الــــقـــيم وا
االنسـانية والشـرعية  ومـن استمرار
التعدي عـلى حقوق النـاس البسطاء
واســتــغاللــهم من دون حق مــشـروع
ـا بـطـرق كـاذبـة وبـالـتـجـاوز عـلى ا
ــهـنـيـة ـبـاد ا الـقــانـون والـقـيـم وا
ــعــرفــيــة والــعــلــمــيـة’لــتــحــقــيق وا
مــصـــاحلـــهـم اخلــاصـــة واهـــدافـــهم
اخلبيـثة من الغلـوا باالستغالل ومن
ـلك ــواطن الـذي ال  تــثـقــيل كـاهل ا
قوت يـومه وال حول وال قـوة له وهو
ـة’ يـعـيش فـي ظـروف قـاســيـة ومـؤ
فقد اصبح مرض خطيرعامل مساعد
ـنــكـرة الرتـكــاب االفــعـال واالقــوال ا
مــنــهـا قــد تــصل إلى اشــاعــة فــسـاد
الـــقــيم االخـالقــيــة والـــتــجـــني عــلى
حــقــوق الــنــاس ومــهــدد الســتــقــرار

معيشتهم وامنهم وراحتهم .

مع حـقـيـقـة ادعـاءاتـهم الـكـاذبـة عـلى
الناس

انـــهم رجــــال عـــلم ومـــعــــرفـــة وقـــيم
انـسـانيـة وشـرعـيـة  واخالص ووفاء
ـباد عـقائـدهم ومهـنهم’وما هم اال
نـفـر ضـال امـتـهـنـوا الـكـذب واخلداع
والــتـضـلـيل والـغش والـتـحـايل عـلى
ــا تــتــقـــاطع مع طــبــيــعــة الــنــاس 
وخــصـائص مــهــنـهم ومــعــتـقــداتـهم
عرفية هنية  وا الدينية والعلمية وا

’وفي اي مجال كان).
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ؤمن الفاسد" نشيرهنا إلى مـفهوم "ا
ؤمن فال نعـني به حصرا فـقط على ا
الـــذي يـــعـــتــــنق إحـــدى الـــديـــانـــات
السـماوية أو غـير السـماوية ويـبتعد
مارسة العملية ,بل تشمل عنها في ا
أيـضا كل مـا يعـتـنقه الـفرد من أفـكار
ومعتـقدات وإيديـولوجيات سـياسية
ذات طـبـيــعـة أخالقـيـة واجــتـمـاعـيـة
واقــتـصــاديـة ايــجـابــيـة إلى حــد مـا
ـعـلـنة في اسـتـنـادا إلى مـعـاييـرهـا ا

اخلـــطــــاب الـــنـــظـــري ,ولــــكـــنه في
ــمــارسـة الــعــمــلــيــة واحلــيــاتــيـة ا
يتصرف ويصوغ سلوكياته الفردية
وحـتى الـسـيـاسـيـة بـالـضـد من هذا
اخلطاب ,فـيتـحـول هذا الـفرد إلى "
مــــؤمـن فــــاســــد " يــــعث في األرض
مـتــسـلـحـا فــسـادا وظـلــمـا وجـورا ,
بــتــفــســيــرات ذاتــيــة ومــصــلــحــيه
ـعــلن إلشــبـاع رغــبـاته لــلـخــطــاب ا
ـا فيـها الـقتل وفـساد الـشخـصيـة 
األخـالق وحــــــرمــــــان اآلخـــــريـن من
حـقـوقهم ,مـسـتنـدا إلى سـلـطـة ما "
دينـية ,أو سيـاسـية ,أو اجـتمـاعـية
أو مالية وغيرهـا " كغطاء تسمح له
ــؤمن الــفــاسـد بـذلك ,ولــذلك فــأن ا
لـيست فـقط من خـرج عن دينه ,وان
كـان اخلـروج عن الدين هـو الـفـساد
األعــظم كــمــا هــو شــائـع شــعــبــيـا,
ـؤمن الـفاسـد هو وبـهذا قـد يـكون ا
ـــتــــديـــنـــ بــــلـــبــــاس الـــدين مـن ا
وطـوائفه ,أو من دعـاة الـقـومـيـة أو
الـوطـنـيـة وغــيـرهـا من االنـتـمـاءات
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يقـيناً أن التعليم بدرجاته ومراحله أحد أبرز معايير تطور الدولة  فال حديث
عن دولة متـطورة مدنيـة والتعلـيم فيها مـتخلف تقـليدي متـراجع  وبالقطع أن
حديثاً ال يدور عن دولة مُهابة والتعليم فيها مهان مهمل  فالتالزم حتمي ب
ـدنـية وأولـويـة االهتـمام بـالـتعـلـيم واحلداثـة ودرجـة التـطور  مـن هنـا سعت ا
ـوازنـات  واعـداد الكـوادر  وتـشـيـيد الـدول االكـثـر تـطوراً الـى تخـصـيص ا
سـتـجد  احلـواضن  واسـتـقطـاب اخلـبـرات  واقتـنـاء اجلديـد  ومالحـقـة ا
والتمـسك بالتقاليد  والتزام األنظمة والتعليمات وما تنص عليه التشريعات .
عاصرة ومـنذ عشرينيات ؤسسون للدولة الـعراقية ا في وطني وضع اآلبـاء ا
نصرم  أسس بنـاء عراق قوي مدني يجـمع ب االصالة واحلداثة  القـرن ا
وازنات  ووضعوا له وكان خط شـروعهم التعلـيم بدرجاته  فخصـصوا له ا
االليـات  واطلعوا على التجارب  ومازجـوا ب النظم  مراع اخلصوصية
واخلــلـفـيـة والـتـقــالـيـد واحلـاجـة  فـكــانت احلـصـيـلـة تـعــلـيم يالمس احلـاجـة
نهج ستلزم  وكانـت أولويتهم البشـر ثم احلجر وا ويحـاكي العصر ويلـبي ا
هني  ؤسسة إال من جـمع ب السمعة احلـسنة واالعداد ا  فلم يـكن ليلج ا
ؤسس أن بشراً تـلقي منحني طـائعاً   ويقـيناً أدرك ا ُـلقي مؤتمن وا فا
درسية دون حجـر ومنهج كـساعٍ الى الهيـجاء بغـير سالح  فكـانت األبنيـة ا
واجلـامـعـية الـعـراقـيـة هي االكـثر تـطـوراً ومـسـايرة وحـداثـة  إذ رُصـدت لـها
األمـوال  وأُفـردت لـهـا االهـتـمامـات  وتـصـدرت قـائـمـة األولـويات . ولـم يكن
ـؤهـل األعـلى  ال من ــنـاهج اال مـن جـمع بــ اخلـبــرة وا لـيــضع مــفـردات ا
ناهج انتـمى الى احلزب أو الكيان  وإن الحـقت السالمة الفكـرية واضعوا ا
ناهج العراقـية السابقة   لكن الـتاريخ لم يُسجل على مـفردات ومحتويـات ا
خطـأ أو خلالً أو شططاً . الـتقو الدراسي مقـدس  وخط الشروع محترم 
ـر الـعـبـور مـراعى  ومـحـطـة الـتـوقف بـقـصـد االسـتـراحـة غـيـر مـسـمـوح و
ـدرسي واجلـامعي مـدروس مـحتـرم مـتبع ال حـيدة التـجاوز عـلـيهـا .  الزي ا
يسور  ولكن بغاية عنه  ال بـقصد تقييد احلرية وتكبيل الرغبة ومس قدرة ا
ـساواة  والـرغبـة بازالـة الفـوارق الفـردية في اضفـاء القـدسيـة  وااليحـاء با
نع والـصد والـطرد جـزاء من خالف الحقـة وا ـؤسسـة التـربويـة  وا أروقة ا
وجتـاوز . وبـعـد تـأسـيس وتـشـييـد  وتـقـدم وتـطـور  وإرسـاء وبـنـاء  تـهاوت
ـنـهج  وتـخطـيط وتـدبيـر  وانـفاق وتـمـك  ـخطط  ـؤسسـة الـتـعلـيـميـة  ا
ـي االقسـى في الـتاريخ ورسم وتدبـيـر  مـذ فُـرض احلـظـر االقـتـصادي اال

على الشعب العراقي  مطلع العقد االخير من القرن العشرين .
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ستـهدف االول  فال عراق عليل ؤسسة التـعليمـية بدرجاتـها هي ا  فكـانت ا
مريض متـعكز على االخرين  ومؤسسـاته التعليمية والـتربوية تنبض باحلياة
صـدر استـقالليـته  فبـعد عز ـعلم  وتدب فـيها الـروح  من هنـا استُـهدف ا
وقدرة ومـكنة  افـترش االرض بـقصد تـوفيـر مستـلزم االسـرة  ومن لم يجد
ثل  وسقط النموذج  ما يفترش به االرض امتدت يده الى الرشا  فانهار ا
ً منـدثر  ومنهج قـد مستخدم وتداعى الـدليل الذي يُهـتدى به  تبع ذلك م
 ومستـلزمات دراسيـة محتضـرة  فكانت احلصـيلة تدمـير منظـومة  وتنخر
أس وأنهيـار ركن وركيزة ومشـيد . ويحدثونك عن أنـهيار الكـبير بعد الـتغيير
 متجـاهل مـا فعـلت النظم الـشمولـية  ومـا خلفت الـديكتـاتوريات الـفردية 
ـأمـول الـتـطـويــر بـعـد الـتـغـيـيـر  ومـا أورثت االحـزاب الـواحـديـة  نــعم كـان ا
والـتـعـويض بـعـد االسـتـهـداف  والــنـهـضـة بـعـد االنـتـكـاسـة  لـكن الالفت أن
الوزارات التـربوية تـقاسمـتها األروقـة احلزبيـة  والدوائر الـتأسيـسية وزعـتها
ـثل احلزب في االدارة االقطـاعـيات احملـلـية  عـلى أسـاس النـائب والـفائـز و
ـوازنـات الـتـشيـديـة  واخملـصـصـات الـتـطـويـريـة واالموال احملـلـيـة  وراحت ا
التشـغيلية مـتاحة لالستـحواذ الشخصي واحلـزبي بدل عن توجيهـها البوابها
 واجلمـيع وإن عال أو نزل يـعبث دون رقـيب وال حسـيب . ويقـينـاً أن منـظومة
تربـوية يعتلي سدتها فاشل  ومؤسـسة يقودها مزور   ومنهج يضع مفرداته
ـصـطـلـحــات  ال يُـرجى مـنـهـا بـنـاء نشء  وتـخـريج قـائـد  ـيـز بـ ا من ال 
وإعـداد رائـد  وتـقـد مبـتـكـر . عـلى كل من حـمل العـراق هـمـاً من اصـحاب
الـقـرار  و اتـخـذوا مـنه مـوطن ومالذ ومـلـتـجـأ ودار قـرار ورقـود  االنـتـفاض
على الـواقع  ومواجهـة السلبـيات  وحتدي الـعقبـات  ومصارحـة الشركاء 
أن ال مدنـية دون مؤسـسة تعـليمـية رصـينة  وال تـأسيس دون بشـر قادر على
ـسـتـجـد وتـتـبـنى احلـديث حـمل االمـانـة  وال تـشـيـيـد دون مـوازنــات تـغـطي ا
تـغيـر  وسعـيد من اسـتقـرأ التـجارب فـاستـلهم مـنهـا  ووقف على وتالحق ا
تاريـخه وأتعض به  وتيقن من خطئه وأقر به  وتـب شططه فتجاوزه  فليس
قـتل في تـبـيـنه واالصرار اإلشكـال كـله في الـزلل والـفشل واالخـفـاق  لـكن ا
ـضي به  فـقد سـقطت بـلـدان  وتفـككت امـبراطـوريات  علـيه  واكتـشافه وا
واندثـرت حاضرات  وزالت مدنيات  الخفاق القـائم على شأن مؤسساتها
التـربوية وتمك الفاسدين من إدارة تخصيصاتها  وإشراك غير اخملتص
في حتديـد  خارطـة بناءاتـها  فـالعـراق ولود بـرجاالته  خـبيـر بكفـاءته  غني

وت . رض وغيره  بأرثه  ثري بوارداته  قادر على جتاوز اخفاقاته  
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بغداد

السـتـدامه العـمل الهـادف إلى تعـزيز دور
رجــــال الـــدين فـي مـــعــــاجلـــة قــــضـــايـــا
مــجـمــعـاتــنـا .وعــرض اجلـروان خــارطـة
طــريق مــهـمــة ورؤيــة خـاصــة بــاجملـلس
ي للـتسامح والـسالم  الذي يرأسه الـعا
ــكــافـحــة آفـة الــتــطـرف مـن خالل سـعي
اجملــلس إلى نــشــر قــيم الـتــســامح عــبـر
الـتـعاون مع مـختـلف الـشركـاء من الدول
ــنـــظــمــات الــدولــيـــة أو مــنــظــمــات أو ا
ـدني  وايالء اهـتـمـام خـاص اجملــتـمع ا
ــؤسـســات الــديــنـيــة والــتــعـلــيــمــيـة بــا
والـبـحثـية والـسـعي ألن يكـون لـلتـسامح
ــدارس والــسـالم مــنــاهج دراســيــة في ا
لـتربية النشئ على قيمه ومبادئه وهو ما
أطــلق عـلــيه "بـرنــامج زرع الـسالم"  الى
جـانب اطالق اجمللس بـرنامج مـاجسـتير
في الـتسـامح والسالم لتـوجيه البـاحث
ؤدية لتراجع قيم نـحو دراسة القضايـا ا
الــتــســامح فـي اجملــتــمــعــات  واقــتـراح
الـتـوصـيـات الـتي تـساعـدنـا عـلى تـعـزيز
جـهــود نـشـر فـيم الـتـسـامح وفـقـاً ألسس
عـلــمـيـة .اذا فـاحلـاجـة الى الـسالم بـاتت
حتــتل حــيـزاً مــهـمــا من حــيـاة االنــسـان
ستويات وحـاجة مطلوبة على مـختلف ا
ا رتـبطـة   سـواء الشـخصـية او تـلك ا
هـو حولنا من احداث في الـعالم فالركون
الــيه بــدال من احلــروب بــكل اشـكــالــهـا 
يـتـطـلب تـركـيـزا اكـبـر لـيـكـون دعامـة من

دعائم العالقات اإلنسانية .
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ــشــاركـ في يــعـتــبــر من أوائل ا
األعالم الــــريــــاضي في الــــعـــراق
وبالرغم من إنه كان أمياً وبسيطاً
في تـعــلـيـمـه. وفي بـدايـة افــتـتـاح
الـبث الـتـلـفـزيـوني لـتـلـفـاز بـغـداد
كــــان يــــقـــدم بــــرنـــامــــجــــا اســـمه
ـصـارعـة) عـام  1957وهو أول (ا
برنامج إعالمي رياضـي يقدم عبر
شــاشـة الـتـلــفـاز ومن الـطـريف إن
عوسي بدأ حديثه بـاللغة الدارجة
في هـذا الــبــرنـامج بــقـوله: (ايــهـا
ـبــاوعــون الـكــرام) وهـذا يــؤكـد ا
عـفـويـتـه وسالسـة حـديــثه ومـيـله
لـلـطـرافـة  وكــان يـطـبع الـدعـوات
الـــريــاضـــيــة ويـــوزع الــنـــشــرات
الـريـاضـيـة وعلى نـفـقـته اخلـاصة
دعــمـا لــلـوعي الــريـاضي وأصـدر
مـجـلة (الـهدف) بـدايـة الثـالثيـنات
تـخــتص بـالـريــاضـة وشــؤونـهـا 
كـــمـــا اصـــدر كـــراســـا في بـــدايـــة
الــسـتــيـنــيـات أســمـاهــا( الـلــيـاقـة
الـبـدنـيـة)  لقـد كـان عـوسي جلـنة
بيـة بحد ذاته كمـا أخبرنا من أو
عــــــــاصــــــــره وادركـه مـن اهــــــــالي
األعظـميـة والشخـصيـات الثقـافية

واالدبية والرياضية العراقية.

مدراء للنادي.
WŽ—UB*« qDÐ

وفـي عـــــام 1938م فـــــاز عـــــوسي
ــصـارع الــهـنـدي األعـظــمي عـلى ا
عــلي مـحـمـد أحـمـد وهـو من أفـراد
اجلــيش الـــبــريــطــاني الــذي كــان
يـحــتل الـعــراق في حــلـبــة سـاحـة
ملـعب الكـشافة في األعـظمـية. وقد
حضر الـوصي عبد اإلله الـهاشمي
ـبـلغ عـشـرين هـذا الـنـزال وكـرمهُ 

ديناراً.
ــصـارعــة بـطل لــبـنـان ونـازل في ا
دالية زكريا شهاب احلاصل على ا
ــبـيــاد هـلـســنـكي الــفـضــيـة في او
صارعة احلرة 1952 وفاز عليه با
صارعة الرومانية وخسر امامه با
 وفاز على بطل تركـيا محمد اغلو
كــــمـــــا فــــاز عــــلـى الــــكــــثـــــيــــر من
صـارعيـ االتراك والـبلـغار قام ا
برحلـة الى األقطار الـعربيـة ومنها
ـصـري ـصـارع ا مـصـر وإلـتـقى بـا
إبـــراهـــيم مـــصــطـــفى في الـــنــادي
األهــــلي و تــــعــــرّف عـــلـى أشــــهـــر
صـري وتدرب معهم صارع ا ا
كـمــا نـازل الــكـثـيــر مـنــهم ثم قـابل
ـصــري مــحــمــد جنـيب الــرئـيـس ا
الــذي أمـر بـأن تـكــون األقـامـة عـلى
صريـة وتنظيم حساب احلـكومة ا
جـوالت سيـاحـية له فـي مدن مـصر
الــتـأريـخـيــة واحـتـفت به االوسـاط
صريـة بكونه احد ابـطال العراق ا
ـصارعـة والزورخـانة  ظل بطل با
ــــصـــارعــــة احلـــرة الـــعــــراق في ا

والرومانية على مدى 18عام
WŠU³ « qDÐ wLEŽô« wÝuŽ

أشــــتـــرك في مــــعــــظم مـــبــــاريـــات
الـــســـبـــاحــة  وكـــان اول من نـــظم
سباقاتهـا وحاز على بطوالت عدة
وقــــام بـــتــــدريب الــــشـــبــــاب عـــلى
السباحة في منطقة األعظمية على
ضفاف نهر دجلـة قام بتنظيم أول
بطولة في السباحة و على حسابه
اخلاص حـيث أعـلنت في الـصحف
عن تـنـظـيم بطـولـة للـسـباحـة تـبدأ
من مــنـطــقـة الــراشــديـة و ســاعـده
بـذلك امـانـة الـعاصـمـة والـصـحفي
عـــبــد الـــرزاق نــعــمـــان احملــرر في
جــريـــدة الــزمـــان و شـــارك فــيـــهــا
ســـبــاحـــون عــديـــدون مــنـــهم عالء
الــدين الـنـواب من الــكـرخ و نـاجي
كـيـفـيـة من االعـظـمـيـة وجـبـار علي
من الـفـضل وسبـاحـون من مـناطق

مختلفة من بغداد .
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بـدأ جنـمه بـالـصـعـود واخـذ يـطبع
ـعــجـبـ صـوره ويــوزعـهـا عــلى ا
وبــدأت الــصـحـف تـنــشــر اخــبـاره
وعن تـنـوع قـابـلـيـاته الـريـاضـيـة 

االحتكاك اخلارجي .
ــــلـــــكي  تـــــأســـــيس الـــــنـــــادي ا
لك بي) عام 1937 في عهد ا (االو
غــازي عــنـــد ســاحــة عـــنــتــر وكــان
عــوسـي من ضــمـن اهم مـــؤســسي
هــذا الـصــرح الـريــاضي الــكـبــيـر .
وعـنـد افــتـتـاح الــنـادي عـام 1940
قـام عوسي األعـظـمي مع مـجمـوعة
من الالعب بأداء حـركات رياضية
تعتـمد على اخلفـة والسرعة أثارت
أعجاب احلاضـرين . وقد  تعي
عــوسي االعــظـمي و مــجــيـد لــيــلـو
مـدربَـيْن في الـنـادي بـراتـب شـهري
قدره 6 دنـانيـر . بـدأ عـوسي يدرب
اجلـيل الـصـاعـد اجلـديـد من امـثال
االبطال اموري اسماعيل ورحومي
جاسم وكـر رشيد وكـرمان علي 
فــقــد ســـطَّــروا اروع االنــتــصــارات
الــريـاضــيــة ورفـعــوا اسم الــعـراق
عالـيـاُ عـربـيـاُ ودولـيـاً وسـيـخـلدهم
التأريخ لثمـرة ما صنعوه من مجد
ورفعة  وكان رئيس النادي رئيس
الــوزراء االسـبـق االســتـاذ حــكــمت
سـلـيــمـان الـذي كـان مـن الـداعـمـ
للـرياضة في الـعراق ومشجـعاً لهم
 فـقـد كـرم عـوسي واألخـرين مرات
عديدة من ماله اخلاص وكذلك فعل
االسـتاذ خـليل كـنه والعـميـد الركن
نـاظـم الـطـبقـچـلـي الذيـن اصـبـحوا

األجـــســام  كـــمـــا أبــتـــكـــر لــعـــبــة
الـتـزحلق ( الـتـزلج ـ الـسـكيت) في
األعـظـمـيـة ونظـم سبـاقـاتـهـا  كان
ــبــيــة بــحــد ذاته وعــنــد جلــنــة او
تــضــاءل دور الـــزور خــانــات قــبل
ــيــة الــثــانــيــة ادرك احلـــرب الــعــا
عـوسي بـفـطـنـته الـبـسـيـطه بـدايـة
الــثـالثــيــنــات انـهــا مــتــجــهــة الى
الـــزوال حـــيـــنـــهـــا ازداد تـــركـــيـــز
قـــابـــلـــيـــاته الـــتـــخـــصـــصــيـــة في
ـصـارعـة احلرة وكـمـال االجـسام ا
والـــســبـــاحــة وركـــوب الــدراجــات
واجلـمــنـاســتك وبــدأ الـتــطـلع الى
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اضي في نهاية عشرينيات القرن ا
ظـهرت شـخـصيـات مهـمـة رياضـية
شـــكــلـت ارثــا حـــضــاريـــا في عــالم
الـريـاضة  وكـونـوا بـدايات لـنـشأة
ـستويات رياضـية فاعلـة على كل ا
الـريــاضـيـة ومــنـهم (عــبـاس الـديك
وصــبـري اخلــطـاط ومــجـيــد لـيــلـو
وعــوسي االعـــظــمي رحــمـــهم الــله
وغـيرهـم الكـثـير. عـوسي االعـظمي
برز من بـ تلك الـشخصـيات التي
بـقــيت في ذاكــرة الـريــاضــيـ الى
يومنا هذا  وكان عوسي االعظمي
لـه الـــفــــضل فـي ازدهـــار احلــــركـــة
ـنـطـقـة األعـظـمـية في الريـاضـيـة 
. وله بــدايــة عــقــد الــثالثــيــنــيــات 
الـكـثـيـر من احلـكايـات عـلى ألـسـنة
كــبــار الـشــخــصـيــات الــسـيــاســيـة
والــريـاضــيـة والــثـقــافـيــة لـلــطـافـةِ

معشرهِ وفكاهته.
اســـمه جــاسم مـــحــمــد طـه ســنــبل
العبيدي وكنيته عوسي االعظمي 
ولـــــد فـي بـــــغـــــداد عــــام 1331هـ/
1913م ويـنــتـمي لـقــبـيـلـة الــعـبـيـد
العربية القحطانية احلميرية  وله
الـكـثـيـر من الـنـشـاطـات الـريـاضـية
مــنـــهـــا الـــزورخــانـــة والـــدراجــات
ـصـارعـة الـهـوائـيـة والـسـبـاحـة وا
احلـــــرة ورفـع األثـــــقـــــال وكـــــمــــال
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 W¾*UÐ μ∞ ÆÆu Ëــذكـورة ـشــاركـة ا ــتـكــررة وبـعــد ا ا
ــرتـبـكـة لـلـمـسـتـوى اثـر والـصـورة ا
احلـقـبــة الـسـلـبـيـة بـعـد اخلـروج من

تصفيات كأس العالم.
Í—Ëb « W öD½«

ومــهم ان يـنــطـلق الــدوري واإلشـارة
الى موعد ثابت للـبدايةوللنـهاية كما
ـدرب تــتـطــلب االمــور االسـتــعـانــة 
ــتـلـك ذهـنــيــة فــنــيــة اجــنـبـي كـان
والباس محلي  لالستفادة من الوقت
ـشــاركــة في االسـتــحـقــاقـات( امــام ا
فــيـفــا دي) الـقــائـمــة حـيث مــواجـهـة
ـكـسيك في تـشرين الـثاني منـتخب ا
الـقـادم النـنـا لالن لم نـشـاهـد الفـريق
الــذي يـــعـــول عــلـــيه بـــسب  تـــراجع
الـعــوامل الــفـنــيـة والــنــفـســيـة عــنـد
الالعـيـ وعـسى أن تـتـغـيـرالـظروف
نـحـو األفـضل امام رغـبـة اجلـمـاهـير
ــنـتـخب بـشــكل مـغـايـر في ان يـرى ا
وان يـرى له عــودة مـهــمـة ويـجب أن

ـنـتـخب عـند يـكـون مـستـقـبل ا
العـبـ مــهـمـ ومـدرب ثـابت
ويـجب اإلســراع بـهــذا الـعـمل
األساس ضـمن مـفردات بـرنامج

االحتاد  امـام االعداد لبـطولـةاخلليج
25 والرهـان على الـلقب النه سـيكون
امـــام فــــرق مـــنـــظــــمـــة حـــيـث قـــطـــر
والسعودية والـبحرين وعمان وكذلك

التحضير لبطولة أ آسيا األهم.
Êœ—_« W uDÐ

نتظرة ا تكون الفائدة الـوحيدة ا ر
ــشــاركـة بــبــطــولــة االردن فــقط مـن ا
ـنـتـخب في تـصـنيف تـعـديل مـركز  ا
ـقـبل وبــعـد الـفـوز الــفـيـفــا الـشـهــر ا
ـذكور  وعـودة لـسـير الـلـقـاء والذي ا
ــســتــوى وكــان هـدف مــر مــتــوسط ا
ن حس د 26الـعـنـوان العـريض أ
لـلـمـبــاراة  بـفـضل تـعـامـله مع الـكـرة
ــرسـلــة مـبــاشـرة من افــضل العـبي ا
الـوطـني لـلـمـرة الـثـانيـة جالل حـسن
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بـعد انـتـهـاء مبـاراة مـنـتخب االردن
ــلــعب انــتــظـر وعـمــان بــقــيت في ا
خروج الكاب عدنان حمد الذي قاد
مـنــتـخب االردن لــلـفــوز بـالــبـطــولـة
الــربــاعـيــة وكــان يـقف مــعي مــئـات
الـــشـــبـــاب مـن اجلـــمـــهـــور االردني
يــرفـعــون عــلم وطــنــهم يــنــتــظـرون
ـنـتـخب  لـتـحـيـتـهم خـروج العـبـي ا

درب عدنان حمد االعالمي علي كاظم مع ا
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ـنـتـخب الـوطـني فـوزا شـاقـا حـقق ا
وصعبـا على نظـيره السـوري بهدف
ن حـس د 26 واخلروج سـجـله أ
ـوقع الـثـالث ضمن بـطـولة األردن با
الـدولـيـة بـكـرة الـقـدم الـتي اخـتتـمت
امس االول بـتـتـويح مـنـتـخب االردن
باللقب اثر تغلـبه على منتخب عمان
بـــهـــدف جـــاء من ضـــربــة جـــزاء عن
باراة طريق إحـسان حدادد 65من ا
الــتي قــدم فــيــهـا الــفــريق الــعــمـاني
مـسـتــوى طـيب وكـاد أن يـتـعـادل لـو
اســتـــثــمــر الـــفــرص اخلـــطــرة امــام
مـــهــاجــمــيه مـع مــرور الــوقت وقــدم
بـارات اال ولى طـلـوب في ا االداءا

امام الوطني .
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وعــودة الى لــقــاء الــوطــنـي والــفـوز
الـذي كلـما يـقـال عنه ان مـعـنوي في
نـتخب ـر بهـا ا ظل الظـروف التي 

الـذي لم يـبقى مـنه فـقط االسم وسط
زيـــــادة اخملـــــاوف من الـــــتـــــعـــــرض
لنـكسـات اخرى كـلمـا مر الوقت دون
إيـجاد احلـلـول وإخـراجه من ظروفه
ـغامرة ر بـها قبل ا الصـعبة الـتي 
ــشـاركــة بـالـبــطـولـة بــسـمــعـته في ا
ـتراجع  رغم انه ذكـور والظـهور ا ا
بــقي صـاحـب الـســبق وفي الـتــفـوق
ــشـــاركــة في فــتــرات عـــلى الــفــرق ا
مـخـتـلــفـة قـبل ان يـشـابـهـاالـيـوم من
ـستـوى الفـني والتـحول إلى حيث ا
فـريق تـقـلـيـدي ولم جنـد فـوارق بـ
الــفــرق االربــعــة واحلــديث هــنــا عن
الــوطــنـي الــذي حــان الــوقت الى ان
يــدخل في الـعــمل اجلـدي واحلــاجـة
إلى دراســة االمــور والــوقــوف عــنــد
األســبــاب الــتي جــرته لــلــمــســتــوى
احلـــالي وخـــرج بــــفـــوز مـــجـــرد من
بـطــولـة كـان يـامل مـنــهـا الى تـدعـيم
شـيء من الــواقع بـــعــد اإلخـــفــاقــات
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صريّـة القاهرة صري جـمال الغـندور قادماً مـن العاصمـةِ ا وصلَ إلى مطـارِ أربيل احملاضرُ الـدوليّ ا
لإلشرافِ علـى معسكرِ احلـكام في مدينـةِ أربيل.وكان في اسـتقبالِ الغـندور نائبُ رئيـس جلنةِ احلكام

في االحتادِ العراقيّ لكرةِ القدم الدكتور محمد كاظم عرب وعُضو جلنة احلكام ارسالن قادر.
همة وبعض التعديالتِ اجلديدة صري في إلقاءِ عددٍ من احملاضراتِ ا وسيـباشرُ احملاضر الدوليّ ا

في قانون كرةِ القدم.
ويأتي معـسكرُ حكام الكرة في مدينةِ أربيل ضمن إطارِ مفـرداتِ احتاد الكرةِ لتطويرِ قابليات احلكام
ـعـسـكـرُ واحـداً من احملـطـاتِ الـتي ـقـبـل حـيث يـعـدُّ هـذا ا ـوسم الـكـرويّ ا وحتـضـيـرهم النـطالقـةِ ا

اعتمدتها جلنةُ احلكام في االحتادِ لتطوير قدراتِ احلكام.

اختـصر رئـيس جلـنة الـتراخـيص في االحتـاد العـراقي لـكرة الـقـدم  القـانوني
محمـد حيـدر الكـثير من اجلـدل حول آلـية تنـفيـذ التـراخيص على انـدية بـطولة
متازة  بقوله ان االحتاد ( لو ) طـبق جميع فقرات التراخيص دوري الدرجـة ا
ـمــتــاز .. هـذا الــقـول ــشـاركــة في الــدوري ا  لـم يـكن هــنــاك بـوسع اي نــادٍ ا
الصـريح دليل مؤكد على ان هـناك ثغرات عديدة  في الـعمل الذي قام به جلنة
ـاضـية .. وهـنا ال اتـهم الـلجـنة بـافـتعـال هذه الـتراخـيص في االشـهر الـقـليـلة ا
ـمـتــازة  وتـتـجـاوز عـلى حـقـوق الــثـغـرات لـتـمـر مـنــهـا ادارات انـديـة الـدرجـة ا
ـدربـ  لـسـبب واحـد هـو ان الـثـقـافـة الـقـانـونـيـة في كل مـفـاصل الالعـبـ وا
الـريـاضـة الـعراقـيـة  فـقـيـرة  بـفـعل الـفـوضى االداريـة الـتي فـرضـتـهـا مـراكز
القـوى الرياضـية على الـواقع الريـاضي  التي تسـببت بـهدر ملـيارات الدنـانير
واهب الواعدة على اضية  وشتّت مئات ا واسم ا ال الـعام العزيز في ا من ا
صعيـد االلعاب الرياضية كلها  جراء التربيـة التدريبية غير الصحيحة  وعدم

الئمة . توفير بيئة العمل ا
مـتـابـعـون لـلـمـشـهـد االداري في االنـديـة الـريـاضـيـة  اشـاروا الى ان احلـقـوق
ـا تشكل (50 سـتعـادة من االدارات االندية  ال تـمثل كل اسـتحقـاقهم  ور ا
ـدرب  ولكن هـذه النسـبة ستـرتفع على اليـة لالعب وا ـئة ) من احلقـوق ا با
ــا اكــثــر  الن الــوعي ــئــة ) ور ــقــبل الى (80 بــا ــوسم ا نــحــو مــؤكــد في ا
ـدرب وادارة الــنــادي  ســيـزداد  بــإجتــاه الــوصـول الى الـقــانــوني لالعـب وا
احلقـوق الكاملة .. اما الالعب فانه لن يتردد في اللجوء الى محامي ضليع في
ثله قبل توقيع العقد العقـود الرياضية  ليضمن كل حقوقه لدى النادي الذي 
ـدرب .. وما هـو مـؤكـد فـان ادارة الـنـادي ستـعـتـمـد عـنوان  وكـذلك سـيـفـعل ا
ـدرب وفق شـاور القـانوني في هـيكـلهـا االداري  لـتنـظيم عـقود الالعـب وا ا
طالبة درب في ا االصول .. هـذا التفاؤل مصدره االصرار الكبـير لالعب وا
بحـقوقهم الـتي سلبـتها مـنهم ادارات االنديـة في هذه االيام  بـحيث ان وسائل
وضوع االعالم الريـاضية اضطرت ان تخصص حيزا كـبيرا من مساحاتها  
انعـوا في الظـهور في وسائل ـتضـررين  لم  تراخـيص االنديـة  خاصة ان ا
ستـحقاتهم  وانـهم على استعـداد للذهاب االعالم  واكدوا انـهم سيطالـبون 

الى محكمة (الكاس) الدولية الستعادة حقوقهم من النادي .
ـالـية مـا هـو مـؤكد ان االحتـاد احلـالي ال يـتحـمل مـسـؤوليـة جتـاوزات االنـدية ا
ـاضيـة  ولكنه ـواسم الرياضـية ا ـدرب في ا التي طـالت عدد من الالعـب وا
شكلة  الن ملف التراخيص  كان يجب ان يدار بحرص اكبر جزء كـبير من ا
وقبل عـشرة مواسم .. ومن باب احـقاق احلق اتفق مع رئيس جلـنة التراخيص
في االحتـاد الـعـراقي لكـرة الـقـدم  القـانـوني مـحمـد حـيـدر  في جزئـيـة  عدم
قــدرة الـلــجــنـة  فـي الـبت فـي قـانــونــيـة اخملــالــصــات اخملـالــفــة عـلـى حـد زعم

تضررين  الن االمر من صالحيات القضاء حصراً . ا
وتبـقى هذه التسـاؤالت بال اجابة  وهي في جيـوب من استقرت االسـتحقاقات
تجاوز على حقوق درب ..ومن يقف وراء النادي الرياضي ا الية لالعب وا ا
ـاذا غـض االحتـاد الـنـظـر عن تـطـبـيق الـتـراخـيص عـلى ـدربـ ..و الالعـبـ وا
ـــاضي لـــتــمـــارس االنـــديـــة كل هــذه مـــدار الــعـــقـــد ا
ـالـيـة بــحق العـبـيـهــا ومـدربـيـهـا .. ال الـتـجــاوزات ا
ـبـاشـر في االزمة نـقاش ان االحتـاد هـو الـسبب ا
القـانونية الراهنة  النه فضّل مصاحله االنتخابية
ـدربــ وهم عـنـاصـر عـلـى مـصـلـحــة الالعـبـ وا

نظومة االهم . ا

الـــبــــيت والـــشـــارع وكل مـــايـــدور
بـالـبـيت وحـتى شـوارع اجلـيران 
ـدة ثم يـبـدأ بـريـاضــة( الـشـنـاو ) 
نــصف ســاعــة وبــعض الــتـمــارين
الريـاضية اجلـسمـانية والـهرولة 
بـعـدهـا يـبـدأ بالـفـطـور الـصـباحي
ــــقـــلي ــــتـــكــــون من الــــبــــيض ا ا
ـقـلـيـة ورأس الـبصل والـطـمـاطـة ا
والثوم والصـمون احلار من الفرن
ـقـطـع والـشاي مـبـاشـرة والـلـحم ا
والـقـيمـر والـكاهي وجـ الـعرب 
كـان ال يأكـل القـيـمر النه سـيـحرمه
من اكل الـبـصل والـثـوم  صـبـاحه
جــمـيل مــوشح بــنـســيم الـشــبـوي
الشـتوي وراحـة اجلوري الـربيعي
والــصـــيــفي والـــداودي اخلــريــفي
(سبورت) هكذا !!! حياة الرياضي
 اخــذ يــقـــود دراجــته الــهــوائــيــة
والتي الزمته طوال حـياته متوكال
عـــلى الـــلـه لـــيـــذهب الـى مـــســـبح
الـصفـا لتـعـليم الـفتـيان والـفتـيات
ريــــاضـــة الــــســـبــــاحــــة وكـــان في
الـثـمـانـ من عــمـره  هـنـا حـدثت

حادثة الدهس بـالسيارة
الــتـي كــان يـــقــودهــا
مـــراهق يــــتـــعـــلم

wLEŽô« wÝuŽ Íd³ « œUÐbM «

وهو من رواد الـكشـافة في الـعراق
. فـفي سـن الـثالثـ من عـمـره بـدأ
يــزاول فــعـالــيــات الــكـشــافــة وقـام
بــالــتــجــول والــســفــر الى ســوريــا
ولبـنان وتـركيـا وبلـغاريـا ومصر .
والـصـحـفـيـون أطــلـقـوا عـلـيه أسم
الــسـنــدبـاد الــبـري لــكــثـرة رحالته
أشترك في جميـع نشاطات احلركة
الــكــشـــفــيــة في الــعــراق وكــان من
روادهــــا . وقــــد نـــظـم ســــبــــاقـــات
الدراجات الـهوائيـة وكان بطالً من
أبــــطـــالـــهـــا  قـــام بــــرحـــلـــة عـــلى
الدراجات الهوائية الى بالد الشام
و مـصـر عام  1946بـرفـقـة الـدرّاج
(قـاسم أبـو الـعنـبـة) والـسيـد (عـبد
اخلالـق/مصـلِّح البـايسـكالت) اقام
بـطــولــة الـدراجــات من احلــلـة الى
سـاحـة عــنـتـر في االعـظــمـيـة وفـاز

فيها البطل قاسم ابو العمبة
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كــعــادته الـــيــومــيه نــهض عــوسي
االعـظـمي مـبـكـرا مع صـالة الـفـجر
ــذيـاع وكــان صـوت الــقـران فـتح ا
يــصـدع في الـبـيـت  يـفـتح انـبـوب
ـــاء (الـــصـــونـــدة) ويـــســـقي زرع ا

الـسـياقـة في مـنطـفـة القـاهـرة قرب
جـامـعـة االمـام الــصـادق ( جـامـعـة
الــبـكــر) وكـانت وفــاته في يـوم 11
ربــــــــيع الــــــــثــــــــاني  1414هـ/27
سبتـمبر 1993م . رحم الله البطل
عــوسي االعـظـمي  هــو فـعال مـات
جــسـديــا لــكن اعـمــاله الــريـاضــيـة
بـاقـيــة تـذكـر بــاعـجـاب وهـو درس
وقدوه لالجيال احلالية والقادمة .
ونــأمل ان تـتـولـى وزارة الـريـاضـة
والشباب بنصب تذكاري للرياضي
الرائد عوسي االعـظمي في واجهة
نـادي االعظـميـة الـرياضي تـخلـيدا
جلـــهـــوده الـــكــــبـــيـــرة في خـــدمـــة
الـرياضـة والريـاضيـ  كمـا ادعو
وزارة الــتـربـيـة ان تـدخل مـنـهـاجـا
لـــلــــتـــاريخ الــــريـــاضي الــــعـــراقي
لـلــمـراحل االبــتـدائــيـة واالعــداديـة
العالمـهم بـدور الريـاضـيـ الرواد
الــــــذين اعــــــطـــــوا لـــــلــــــريـــــاضـــــة
والرياضي كل
الــــــــــوفـــــــــاء
واحلــــــــــــــــب
ـصـداقـية وا
فـي الــــعـــــمل
الـــريـــاضي . 

WOŽUÐd « VI  nD ¹ Êœ—_«Ë wMÞuK  ÍuMF  —UB²½≈

وايداعـهـا الشـباك
ورد عـــمـــر ســـوســة
بـكــرة راسـيــة خـطـرة
ابـعـدهـا احلـارس قـبل
ان يـــــضــــيـع هــــيــــران
احـمد فـرصـة التـعـزيز
لـــلــوطـــني مـن كــرة لم
يــتــعــامـل مــعــهــا كــمـا
يــجـب واهــدر ســوســة
كــــرة الـــتــــعـــديـل قـــبل
نــهـــايــة الــشــوط االول
بـــدقــــيــــقــــة  لــــكن دون
جدوى في عودة الفريق
السوري لـلتـعادل  وكان
بــإمـــكــان الــوطــني ان
يـعــزز تـقــدمه قـبل ان
ينتـهي الشوط االول
بـــتــقـــدمه بـــالــهــدف

وهو األهم.
w½U¦ « ◊uA «

وتـغـيـرت االمـور في
الــــشـــــوط الــــثـــــاني
وظـــــهــــر الـــــوطــــني
وكــــــــانـه يــــــــكـــــــرر
ســـيـــنـــاريــو نـــفس
الـــشـــوط من لـــقــاء
عــــمـــــان من حــــيث
االداء الـــهـــزيل ولم
يقدم شيء وتراجع
امام اندفاع الفريق
الـــــســـــوري الـــــذي
اســــتـــمـــر يــــلـــعب
بـضــغط هــجـومي
ـــــــرمى وهــــــــدد ا
وظــهــر في اكــثــر
من مـــرة فــرصــة
قــريــبــة تــصـدى
لـها خـالل حسن
افـــــضـل العـــــبي
الــــــــوطـــــــنـي في
باراتـ ويؤكد ا
تـــــــــواجـــــــــده من
نتـخب حتى مع ا
تـــســـمـــيـــة مـــدرب
لــلــمــنــتــخب والنه
استمر يحافظ على

مستواه.

والــــتــــقـــــاط الــــصــــور مـــــعــــهم اذا
اسـتـطــاعـوا الن بـاص الـفـريق فـتح
ابـوابه لـصــعـود الالعـبـ مع كـأس

البطولة الى مقر اقامة الفريق
سـالــنـي احــد الــشـبــاب الــذي يــقف

بجانبي
حضرتك عراقي  نعم عراقي

ـــبـــاراة الن اكـــيـــد انـت حـــضـــرت ا
الــــكـــابــــ عـــدنــــان حـــمــــد عـــراقي

وشــجــعت االردن بــسـبــبه . قــلت له
كالمك صحيح

نفتخر به النه مدرب كفوء باالضافة
الى اخالقـه الـــعــالـــيـــة وتـــواضـــعه

ومحبه الناس له
شجع االردني قال لي هذا ا

نــحن ايـضــا نـحب الــكـابــ عـدنـان
حمد

ونــشـعـر انه ابـن االردن مـثـلــمـا هـو
ابن العراق

في هــذه الــلــحــظــة خــرج مــنــتــخب
االردن

من الــبـــوابــة اخلــلــفــيـــة لــلــمــلــعب
وتـــــعـــــالت اصـــــوات اجلـــــمـــــهــــور
بــاالهــازيج الــريــاضــيــة والــهــتـاف
لـالعـبــ والــبــعض من اجلــمــهـور.
اســـتــــطـــاع ان يــــلـــتـــقـط صـــور مع
الالعـــبــ واالخـــرين لم يـــفــلـــحــوا
بــســبب وجــود عــنــاصــر الــشــرطــة

لعب كلفة بأمن ا ا
كنت اقف عـلى الرصـيف وقريب من
نتخب عندما حملني الكاب باص ا

عدنان حمد
قدمة فـأشر بيده وكان يجـلس في ا
نحـوي فذهـبت الى البـاص وهنـئته

بـالـفـوز مع قـبـلـة عـلى جـبـيـنـه فـهو
صديق قبل ان يكون مدرب وجناحه
بـالـتـاكـيـد جنـاح لكـل عراقـي وكذلك
ـسـاعــده الـكـابـ قـدمت الـتــهـنـئــة 
احــمــد عــبــد الــقــادر الــذي يــجــلس
بجـانبه وتـربطـني صداقـة معـه منذ
ثالثة سنوات . وبعدها قلت لالعبي
منـتـخب االردن مبـررروك لكم الـفوز

ما قصرتوا.
ــنــتــخب الــذاهب نــزلت مـن بـاص ا
بهم الى الفندق واتـفقت مع الكاب
عدنان حمد على اللقاء مساء اليوم
اخلالصة انك كـعـراقي تفـتخـر بأبن
بـلـدك عــنـدمـا يـكـون مـدربـا ويـحـقق
الــفـوز مع مـنــتـخب عــربي حـتى لـو
كـــانت الـــبـــطـــولـــة مــصـــغـــرة وهي
بـــالـــتـــاكـــيـــد مـــرحـــلــة اعـــداد لـــكل
ــشـــاركــة ـــنــتـــخـــبــات االربـــعـــة ا ا

شاركتهم القادمة استعدادا 
شكرا للمدرب عدنان حمد

الن اسم بـلــدنـا جـزء من هـذا الـفـوز
بـــوجــوده عـــنــدمـــا يـــكــون عـــنــوان
درب العراقي االخبار او الصحف ا
عــدنـان حــمـديــقـود مـنــتـخب االردن

للفوز بالبطولة الرباعي.
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ن حس ا

عوسي االعظمي
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الـــــدوحـــــة (أ ف ب) - أعــــلـــــنت
الــصــ االثــنـ أنــهــا ســتــمـنح
اثـن من دبـبة الـبانـدا العـمالقة
إلى قـطـر احتـفـاالً بكـأس الـعالم
الـــتي تـــســـتــضـــيـــفــهـــا الـــدولــة

اخلـــلــيـــجــيـــة بــ 20 تـــشـــرين
الــثــاني/نــوفــمــبــر و18 كــانــون
. وقـال ــقـبـلـ األول/ديـسـمـبـر ا
سـفـيـر الـصـ في الـدوحـة تـشو
جــــيــــان إن "ســــهــــيل" و"ثــــريــــا"

ســيـصالن إلـى قـطـر فـي تـشـرين
ــــقــــبل قــــبل األول/أكــــتـــوبــــر ا
انـطالق الــبـطــولـة الـتـي يـشـارك

 . فيها  32منتخباً
ولم تتأهل الصـ الدولة األكثر
اكتظاظاً بالسكان في العالم إلى
ونديال الكـروي لكن الشركات ا
الــصـــيـــنــيـــة شـــاركت في بـــنــاء
مـــشـــاريع ضـــخـــمـــة مـــرتـــبـــطــة

باحلدث الرياضي. 
وأضـــاف الــســـفـــيــر خـالل حــفل
استـقبال في الـدوحة "هـذه هدية
قــــدمـــهـــا  1.4مــــلـــيـــار صــــيـــني
ـــونـــديـــال قـــطـــر وســـتـــصـــبح
بـالـتأكـيـد رمزاً جـديـداً للـصـداقة
بـ الـص وقـطـر". وأطـلق على
الدبّ اسما "سهيل" تيمّناً بأحد
ـعـاناً في ـرئـيـة  أكـثـر الـنـجوم ا
مـنــطـقـة اخلــلـيج و"ثــريـا" وهـو
االسم الـــــعــــربي ألحـــــد أشــــهــــر
الــعـنــاقـيــد الـنــجـمــيـة وأكــثـرهـا

عاناً.
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وسيقى والتراث االول ÊUłdN ≠ لقطات من مهرجان ا

{ لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت  –أكــــدت
فوضية النـجمة أجنيلـينا جولي التي تـمثل ا
تحدة لشؤون الالجئ أن الـسامية لأل ا
كارثـة الفيضانات صرخة إيقاظ للعالم حول
نـاخيـة.مشـيرة ان مدى خـطـورة التـغيـرات ا
قــلـبـهـا مع شـعب بــاكـسـتـان في هـذا الـوقت
الـصـعب.وكـانت جــولي قـد زارت بـاكـسـتـان
لــلــقــاء ضــحــايــا الـفــيــضــانــات إذ يــعــتــبـر
الفـيـضـان األخـيـر األكثـر تـدمـيـرًا في تاريخ
الــبالد. وكـانـت الـفــيــضـانــات الـنــاجــمـة عن
ـســبـوقـة وذوبـان ـوسـمـيــة غـيـر ا األمـطــار ا
ـــنــاطق اجلــبــلــيــة األنــهـــار اجلــلــيــديــة في ا
الشـمالية الباكستانـية قد اجتاحت باكستان
ا أودى بحياة وغمرت ثلث أراضي البالد 
أكـــثــر من 1500 شـــخـــصًـــا اضــافـــة الى
ـنـازل والــطـرق والـسـكـك احلـديـديـة جــرف ا

اشية واحليوانات واحملاصيل. وا
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أحــتـفل فــريق عـمل فــيـلم "الــتـاروت" بــطـولـة
ـصـريـتـ رانـيـا يـوسف سـمـية ـمـثـلـتـ ا ا
اخلشـاب بانـطالق تصويـر الفـيلم للـمخرج
ـؤلف مـعـتـز إبـرام نـشـأت وذلك بـحـضـور ا
ـفتي.وشـهد انـطالق تصـوير أولى مـشاهد ا
الفـيلم بحضور جميع أبطال العمل وقاموا
بـاالحـتــفـال بـتـقـطع قـالب حـلـوى لإلحـتـفـال
ـنطقة ببـداية تصـويرالعـمل وذلك في فيال 
شبـرامـنت عـلى أن يـتم اسـتـكـمـال تـصـوير
ـقـبـلة في الـعـديد من العـمل خالل الـفـترة ا

ناطق بالقاهرة والسادس من أكتوبر. ا
يـشـار إلي أن فــيـلم "الـتــاروت" يـشـارك في
بطـولـته نـاهـد الـسـبـاعي مـحـمـد عـز ويحل
كال من أحـمـد الـتـهـامي و مـحـمـد خـمـيس
ومحـمد الـشقنـقيـري ويوسف منـصور طفل
الغزالة الرايقة وكنزي رماح و
ســـعــيــد يـــحــيـي ضــيــوف
شـرف بـالـفـيـلم والـعـمل
من تــصــويـــر أســامــة
بـركات تـأليف مـعتز
ـــــفــــتي وإخــــراج ا

إبرام نشأت.
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ــؤرشف الــعــراقي افــتــتـح الــثالثــاء مــتــحــفه الــبــاحـث وا
ـــركـــز الــثـــقـــافي ــعـــنـــون  دار الـــسالم فـي ا اخلـــاص ا

ي للسياحة . البغدادي تزامنا مع االحتفاء باليوم العا
 s (« «bM «œ
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 WOH×  WKÐUI  bFÐ هـنة.انـا مثال احدى ارس هـذه ا
اخـواتي صـيـدالنيـة الـسـيـدة رجاء
وكــانت لــهــا صـيــدلــيــة في بــغـداد
منطقة الـعامرية بيـنما كانت تعمل
في مـسـتـشـفى الــطـفل في مـنـطـقـة
نـصور ببغداد قبل االسكان قرب ا

5 Š s ×  ≠  ËdOÐ

ي 25 ايـــلــــول هـــوالــــيـــوم الــــعـــا
كن لـلـصيـادلـة ونحـن في زمن ال 
ان نـــتــــخـــلى عن الــــصـــيـــدلـــيـــات
والــــصــــيـــادلــــة بل الــــكــــثـــيــــر من
الـعـراقـي لـهم احـد افـراد العـائـلة

ان تـتـقـاعـد. ولي عالقـة اخـرى هي
ان كـــبـــرى احـــفـــادي االنـــســـة ر
ابـــراهــيـم تــخـــرجت صـــيـــدالنـــيــة
وتــمـارس حــالــيـا مــا تـعــلــمـته في
شـركـة لـهـا عالقـة بـالـصـيـدلـة.ولي
عالقـة صـداقـة بـالـصـيـادلـة ومـنهم
الـــصـــديــــلي زهـــيــــر رزو صـــاحب
صدليـة احلضارة في بـغداد شارع
ــغـرب ومــنــهم الــصـيــدلي خــالـد ا
صـاحب صـيـدلـية خـالـد في مـديـنة
جـــبــيـــــل فـي لــبـــنــان حـــيث اقــيم

حاليا.
ـيـة ـتـحــدة تـقـرر ايـامــا عـا اال ا
يحـتفل بـها في جـميع الـدول ولكن
اتـــــــضـح ان بـــــــعض االحتـــــــادات
ـنـظمـات حتـدد ايـاما لالحـتـفال وا
ـي مــــثل 25 ايــــلــــول بـــــيــــوم عــــا
ي للـصيـادلة الذي وهوالـيوم الـعا
اعــتـمــده االحتـاد الــدولي الـدوائي
ــيًّـا لــلـصــيـادلـة (FIP)  يـومًــا عـا
يُـحـتـفل بـه سـنويًّـا ابـتـداءً مـن عام

.2009

الثـقافي العـربي الثـاني يتم عرض
فــيــلم قــصــيــر هــادف عـن حــمــايـة
الـبـيــئـة ومـكـافـحــة الـتـصـحـر
ـيـاه بــالـطـريـقـة واسـتـثــمـار ا
الـــصــحــيــحــة عـــنــوانه(ظــمــأ
االرض) بـــــرعـــــايــــة الـــــبـــــنك
ــشـاركـة ــركـزي الــعـراقي  ا
ــــــوســـــيـــــقــــــار نـــــصـــــيـــــر ا
ــونـتـاج الــتـصــويـر وا شـمه
الـــــفـــــنــــان عـــــلي الـــــنــــوري
سـينـاريـو واخراج حـسـن
خبير البيئة احمد الربيعي 
صــالح نــعــمــة الــتــصــمــيم
الــتـرجـمـة ـوسـوي  ســالم ا
عـلي طـابـور تمـثـيل فـاطـمة
حــــاجي وعالء مــــالــــديـــني
ـتابـعة ا وجواد الـزيداوي 
وإلشــــراف الــــعــــام األديب

محمد رشيد .

أهتم بكل تـفاصيل عالقتك بالـشريك ألن هذا سيكون
له مردودا جيدا.

qL(«

اجلهود التـي تبذلها تعطي نتائج مشجّعة جداً شرط
أن تتصرف بعقالنية .
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صـحـتك جـيـدة جـداً ولـكن هـذا ال يـعـنى اإلفـراط فى
التدخ بشكل ملفت.
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يــجــتــاحك مــيل إلى االنــطـالق بال هــوادة.ابــتـعــد عن
التوتر.يوم السعد االربعاء.
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اســتــمع إلى نـــصــائح األطــبــاء واتــبـع نــظــام غــذائى
صحى.رقم احلظ.9
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ـبادرة وتـفـرض على الـشريك وجـهة تـستـعيـد زمام ا
نظرك من منطلق ثابت.
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قـد تـشـهـد الـكـثـيـر من الـتـغـيـرات الـنـفـسـيـة  بـسـبب
ستمرة التى تتعرض لها. الضغوط ا

ÊUÞd «

تـســلك أســلــوبـا مــقــنـعــا تــكــون نـتــيــجـته أفــضل من
. السابق.يوم السعد االثن
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حاول أن حتـصل على قـسط كافِ من الـنوم الـهاد
رقم احلظ.7
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ـشــروبـات الـغــازيـة واسـتـعض ال تـفـرط في تــنـاول ا
بأنواع من العصير الطبيعي.
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وضـعك الـصــحي ال يـطـمــئن اتـصل بـطــبـيـبك وحـدد
موعداً ليكشف عليك.
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كن متـساهالً مع اآلخرين ألنّ األدوار تـتبدل فـتنقلب
األمور ضدك .
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اكـــــتب مــــــرادفـــــات ومـــــعـــــاني
الـكـلـمـات أفقـيـا ضـمـن الـدوائر

طلوبة: لتقرأ الكلمة ا
 «—«“u « ÈbŠô vL

1- قفل

2- تغليف الكتب

3- تيبيس اللحوم

4- دولة اوربية

5- من انواع الصلوات

ة وتالفة 6- قد

7- كسولة

8- دهش من االمر

ـعهـد الـفرنـسي في بـغداد التـشـكيـلـية الـعـراقـية ضـيف ا
ضمن ـعـنـون (عنـدمـا يـسقط الـقـمـر) مؤخـرا مـعـرضـها ا

واهب الشابة النسوية. إطار دورة ا

الـتـشـكــيـلي والـنـاقـد الـسـوري اقـام مـعـرضه الـشـخـصي
ــنـتــدى االجـتــمـاعي بــدمـشق حتـت عـنـوان اجلــديـد في ا
ـوضـة في رؤيـة تـأسـيـسـيـة)كـمـا قدم (الـتشـكـيل وأزيـاء ا

وضوع. محاضرة تضمنت ذات ا

مـديـر قـسم تــعـزيـز الـصـحـة بـدائـرة الـصـحـة الـعـامـة في
شترك ب منظمة العراق شـارك في االجتماع االقليمي ا
ـية والـيونـسيف حـول تـعزيـز نظم الـتواصل الـصحـة العـا
بـشــأن اخملــاطـرواالشــتـراك اجملــتـمــعي في دول مــنـطــقـة

توسط وشمال افريقيا. الشرق ا

wzUHJ « UNÝ

نيكوال بيلتز

الـفرنسي للسـينما.ويسـتند الفيلم إلى
قـصة حقيقيـة حملاكمة كانت جتري في
سألة قضية قتل طفلة ويتطرق إلى "ا
ـتعـلقـة بـ"مشـاعر األمـومة" ـية" ا الـعا
عــلى مـا أكــدت اخملـرجـة في مــهـرجـان
الـبنـدقـية الـسيـنمـائي.ويتـناول الـعمل

{ بـــاريس. (أ ف ب) - اخــتــيـــر فــيــلم
"سـانت- أومير" للمخرجة أليس ديوب
الـذي حصل على جائزت في مهرجان
الـبـنـدقـيـة الـسـيـنـمـائي أوائـل أيـلول 
لـتمثيل فـرنسا في السـباق إلى جوائز
ـركز قـبلـة على مـا أعلن ا األوسـكـار ا

قـــصـــة لــورنس كـــولي (تـــؤدي دورهــا
غــوسـالجي مــاالنــدا) وهي مــهــاجــرة
سـنغـاليـة متـهمـة بقـتل طفـلتـها عـندما
كـانت تـبلغ  15 شـهـراً إذ تـركتـهـا على
أحـد شواطئ شمال فرنـسا عند ارتفاع
ـد. واستوحي الفيـلم الذي يركز على ا
واقـعة حـصلـت سنة 2013 واحملـاكـمة

التي تلتها.
وفــيـلم "ســانت- أومـيــر" هـو أول عـمل
روائي للمخرجة البالغة  43عاماً التي
كــانـت مــتــخــصــصــة قــبل إجنــاز هــذا
ا فـيـها الـفـيلم بـاألعـمال الـوثـائقـيـة 
فـــيـــلـم "نــو" (2021). وحـــاز "ســـانت-
أومـيـر" جائـزة جلنـة التـحكـيم الكـبرى
وجــائـزة الــفـيــلم األول في الــبـنــدقـيـة.
ـركز الـفرنـسي للـسيـنما وقـال رئيس ا
دومـيـنـيك بوتـونّـا عـلى ما نـقل الـبـيان
عــنـه إنّ "ســانت أومــيــر فـــيــلم يــحــمل
تجدد رسالة قوية ويرمز إلى الطابع ا

للسينما الفرنسية". 
وسـيبدأ عرض الفيلم في دور السينما
الــفــرنــســيــة في 23 تــشــرين الــثــاني.

وســــــتُــــــقــــــام الــــــدورة
اخلــامـسـة والــتـسـعـ
مـن حــــفـــــلــــة تـــــوزيع
جــوائـز األوســكـار في
12 آذار 2023 فـــــــــي
لــــــوس أجنــــــلـــــوس.
ويُــــــــكـــــــشـف في 21
كـــانـــون االول 2022
عن أسماء  15 فيلماً
مــخـتـاراً قـبل اإلعالن
عـن الئـــــــحـــــــة األفالم
اخلــمــسـة الــنــهـائــيـة
ــرشــحــة لألوســكـار ا
في 24 كـانـون الـثـاني

 .2023
وكــــــان آخـــــــر فـــــيــــــلم
فــرنـسي فــاز بـجـائـزة
أوسـكـار أفضل فـيلم
" هـــــو "إنـــــدوشــــ
لـلمخـرج ريجيس
فــارنــيــيـه ســنـة

.1993
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ـنــطـقــة  وفق احــصـائــيـة رقــمـيــة لـتــرتـيب ألذكى نـحـن اذكى شـعــوب ا
الشـعوب الـعربـية (حـسب النـقاط  بـناءً عـلى دراسة  اجريـت ب عامي
" 2002-2006 من قـــبل عــالم الـــنــفس الــبـــريــطــاني "ريـــتــشــارد لــ
" حيث شـملت الدراسـة أكثر من والبـروفسور الـفنلـندي "تاتـو فانهـان
ـرتــبـة األولي الــعـراق الــذي حـقق 87 نـقــطـة عـلى  80بــلـدا.جــاء في ا
ركز الـثاني حيث حصل على مقياس الذكـاء بينما كـانت الكويت في ا

86 نقطة.
ـئـة تكـفي ـدفـعي ارضى بـالـقلـيل  70 بـا ـعـمـاري هـشـام ا وانـا مـثل ا
راض واردد قول جميل بثينة :وَإِنّي راحل كمعدل دراسي في جميع  ا

لَوَ اَبصَرَهُ الواشي لَقَرَّت بَالبِلُه لَأَرضى مِن بُثَينَةَ بِالَّذي
 في االردن حـ تسـأل عن طريـق ما يـكون الـرد في الـغالب :أبـصر –

الادري !والسؤال ذل ولو اين الطريق !
عراقيا سأل مقدم برامج   12فردا من عابري السبيل عن معنى  كلمة
Appel فـكانت ردود  2مـنهم فـقط :الاعـرف والـرابع قـال :روح اسأل
ان  و5 اجـابـوا بـشـكـل صـحـيح لـكن بـقـيـة الـردود من اصل 12 الـبـر
كانت على النحو التالي : كلمة جلفية تدل على انثى ; مدينة في الغرب
ة ; تعتبر شيء من الغربية ! هذا موديل ارسلته اسرائيل ; سيارة قد

الينا !
اليود العراقي ان يجيب  بال (ادري ) انه يتمثل بقول الشاعر :

قُـولي : نَـعمْ ونَــعمْ إِنْ قُـلتِ واجـبـة ... قـالتْ : عَـسى وعـسى جِـسـر إِلى
نَعَم

مع إن  ثــلث الـعــلم قـولك الادري لــكن الــشـخــصـيــة الـعــراقـيــة خـاصـة
حسـبما يقـول رئيس اجلمـعية الـعراقيـة النفـسية قـاسم حس صالح :
مقسـمة   في الذكـاء الى ثالثة اصنـاف اذا سألتـهم : قسم يجـيبك بانه
ال يعـرف وهذا ايـجابـي اذا كان السـؤال فوق مـستـواه الثـقافـي ومأخذ
شكلة عليه ان كان السؤال سهال   وقسم يجيبك اجابة صحيحة  وا
في القسم الثالث ..يـجيبك اجابة خـاطئة ويعرف انهـا خاطئة ألنه يريد
بــوصـــفك يـــريــد ان ان يـــؤكــد لـك انه يـــعــرف مـــا ال تــعـــرفه انـت وأنه 
يـظـهـر(أبـو الـعـريف)  وهـذا الـصـنف يـكـثـر بـ الـبـسـطـاء ومـتـوسـطي
وبـ مـن وصـفــهم الـدكــتـور عــلي الـوردي ـثــقـفــ  الــثـقــافـة وبــعض ا

بـ(ازدواج الشخصية).
الــشـخـصــيـة الـعــراقـيــة مـنـقــسـمــة بـ الـثــوابت والـطــواريء  - يـعـقب
االستشاري النفسـي هيثم الزبيدي - ثم يضـيف العراقيون موصوفون
بـانـهـم اهل فـطـنــة وذكـاء وجـدل ونــــقـد وقـلــة الـطـاعــة وعـدم االعـتـراف
بجهـلهم في شيء يسـألون عنه .انهم اصـحاب زهو وتـمسك وانفه انهم
يـقدرون بـاعتـزاز ايجـابي مايـتـمتـعون به وهـو جزء من تـضخم

الذات..
لـو سـالـتني كـم من محـبـيك سـوف يـكـمل قـراءة هذا

عود قل غيرها ! النص : لقلت : الاعرف!  
 -  اقـل من الــنــمل االبــيض  يــقــولــون : ال اعــرف !

ي الـــعــراقي تـــلـــقى تـــهــاني االكـــاد
زمالئه فـي كـلــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلـة
ـنــاسـبـة تـكــلـيـفه ـوصل  بــجـامـعــة ا
بـرئـاسـة قـسم الـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة 
مــتــمـنــ له دوام الـتــوفــيق والـنــجـاح

سيرة العلمية. والتميز في ا

ـفــوض لـلــمـصـرف الــدولي االسالمي اخــتـارهـا ــديـر ا ا
االحتاد الـدولي للمـصرفـ العـرب كأفـضل امرأة قـيادية
صرفي هـا بجائـزة التـميز واالجنـاز ا مصرفـية مع تـكر

لعام 2022.

هـندس األردني مدير مركز الفلك الدولي  منحته وكالة ا
شـاركة بتجربة تغيير الفضـاء األمريكية (ناسا) شهادة ا
مسـار كويـكب ومـنع اصطـدامه في األرض في مهـمة هي
األولى تـاريـخـيـا وذلك بإرسـال مـسـبـار لـصـدم الـكـويكب

وتغيير مساره بعيدا عن األرض.

الـتشـكيـليـة والروائيـة االردنيـة  نظـمت االحد مـعرضا في
كـالـيري جـودار بعـمان ضم عـددا من الـلوحـات تتـناسب
مـع موضـوعات اجملمـوعة الـقصـصيـة التي اشـهرتـها في

عرض ذاته بعنوان (حكايات جدتي). ا
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ضـمـن فــعـالــيــات مــؤتــمــر الــقــمـة
ــقـابالت نــيــويـورك - وكــاالت - بــعـد احــدى ا
التي اجرتها مؤخراً مع مجلة(كرازيا يو اس
اي)   اتهـام نيكوال بـيلتز زوجـة بروكل
بـيــكـهـام بــتـلـفـيـق الـروايـات عن حــمـاتـهـا
فـيـكـتـوريا بـيـكـهـام ومـا يتـعـلق بـفـسـتان
زفـافـهـا.اذ ذكــرت زوجـة بـروكـلـ إبن
ـــعــتـــزل ديــفـــيــد العب كــرة الـــقــدم ا
بيكهام أنّها لم ترتد ثوب زفاف من
صــنع حــمــاتــهــا فــيــكــتــوريــا ألن
األخـيرة جتـاهـلتـها واخـتـفت أليّام
بـعدمـا عرضت عـليـها أن تصـنعه
لـها ومن ثمّ فـاجأتـها بـخبـر عدم
تـمكـنّهـا من تـأم الـثوب نـظراً
إلى أنّـه ســــيـــــصـــــعب عـــــلى
مــشــغــلــهــا صـنــاعــته.قــالت
مـصـادر مـطـلـعـة لـصـحـيـفـة
الـديلي مـايل الـبـريطـانـية ان
فـيـكـتـوريـا بـيـكـهـام مـرتـبـكـة
جـداً من هذه الـتصـريحات.
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اقــام فـرع نــيـنــوى بـنــقــابـة الــفـنــانـ
وسيقى والتراث األول على مهرجان ا
قـــاعـــة الــبـــيت األبـــيض في مـــنــطـــقــة
الغـابات وبرعـاية كلـية النـور اجلامعة
في نينـوى  وبحضـور محافـظ نينوى
جنم اجلـــبـــوري حـــيث قـــدمـت فـــرقــة
ـــمـــيــزة والول مـــرة الى الـــنـــقــابـــة ا
ـوصلي شـباب غـنوا واجهـة الـطرب ا
بــحـنـاجـر واثـقــة واداء فـخم أطـربـوا
احلــضـور وســجــلــوا إنـطـالقـة فــنــيـة

ـقـلدة جـديـدة بـعيـداً عن االصـوات ا
الـــتي لـم تــســـتـــطع إخـــتـــراق حـــاجــز
ــديـنـة بـأصـواتــهـا الـنـشـاز وقـدمت ا
الـفـرقــة الـتي يـقــودهـا فـنــان مـحـتـرف
طـربي هـو حتسـ حـداد حـيث قدمت
ـة لـلمال عـثـمان مـعـزوفات طـربـية قـد
ـوصـلي وتـنـزيالت مـوصـلـيـة راقـيـة ا
أبهرت احلـضور وجاءت فرقـة بغديدا
بـقيـادة الـفنـان سـام سـالم أوفي قدمت
ـوسـيـقـية ـقـطـوعـات ا مـجـمـوعـة من ا
والغنائيـة الغربية  لـتشعل احلفل ألقاً

وحـضــورا واداء رائـعـاً بـطـاقـمـهـا من
األطفال والبنات واداء وال أروع وقف
احلــضـور لــهـا تــصــفـيــقــاً وإعـجــابـاً
يتقدمهم اجلبوري ثم تلتها فرقة نبيل
األطرقجي لتقدم أغـاني وعزفاً جماعياً
راقـيـاً ايـضــاً لـفـتت إنـتــبـاه احلـضـور
لـتنـتهي احلـفـلة بـتقـد دروع اإلبداع
ألقـدم الـفـنـانـ من مطـربـ ومـلـحـن
رواد وهي إلــتــفــاتــة مــهـمــة جــداً من
ــوصـلي الـنــقـابــة جلـيل اثــرى الـفن ا
بـإبداعه وسـجل بـصمـة فنـيـة عراقـية

محـافظ نيـنوى مـيـزين لـلمـشاركـ وا
ونــقـيـب الـفــنــانـ الــعــراقـيــ جــبـار
ـهــرجـان بـرفـقـة جــودي الـذي حـضـر ا
وفد تألف من الفنانـة اسيا كمال نائب
ركزي نقيب الفنان وعضو اجمللس ا
ة هـاشم ورئيـس الشـعبة للـنقـابة كـر
ـوسيـقيـة علـي فاضل و نـائب رئيس ا
ــســرحــيــة احــمــد حــمــود الــشــعــبــة ا
ـسـتـشار والـفـنـان بـاسل الـشـبـيـب و ا
ـشــهـداني االعالمي لــلـنــقـابــة جـبــار ا
تابـعة في النقابة علي ورئيس جلنة ا
ـهــرجـان الـشــطــري. وبـعــد ان حـقـق ا
حـضــور وتــفـاعـل كـبــيــر السـيــمـا وأن
الــفـقــرات الــتي قــدمت تــشــكل الــشيء
الكثير لدى متذوقي الفن عموما والفن
وصلي خـصوصاً أثـنى جودي على ا
ـهـرجان  جـهـود القـائـم ومـنـظمي ا
مـتقـدما بـأسـمى التـبريـكـات والتـهاني
لــــهم. يــــذكــــــر ان رئــــيس الــــفـــرع

حتــــــســـــــــــــ حــــــداد هـــــو
ــــشــــرف الــــعــــام عــــلى ا
ـــهــرجــان وبــرئــاســة ا
الـــفـــنــــان عـــبـــد الـــله
األســـــمــــــر عـــــضـــــو
ـوسيـقية الشـعبة ا

في النقابة.

الالفت لـلنـظـر احلضـور الفـني الـكبـير
ـدينة ومن جلمـيع مطـربي وملـحني ا
جــمــيع األجــيــال وزاد احلــفل رونــقــاً
وبـــهــاء حـــضــور كـــوكــبـــة من جنــوم
الــثـقـافــة والـفن واإلعالم في نــيـنـوى..
هــذه اإلحـــــــتــفــاالت عــلى أهــمــيــتــهـا
تــضــيـف جــواً فــنــيــاً يــؤكــد نــهــوض
نــيـنــوى من رقــادهــا لــتـقــود احلــركـة
ـستـقبل ديـنة نـحو افق ا الفـنيـة في ا

شرق. ا
ـــهـــرجــان وشـــارك في تـــقــد دروع ا
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فـي الــصــخــر إلى الـــنــبع اجلــلــيل
ــنـبــثق من حتت األرض تــتـدفق ا
مــنه مـيــاه تـقلّ حـرارتــهـا عن ست
درجـات مئـوية تصل مـباشرة إلى
ــنـــازل بــعــد مــعــاجلـــة طــفــيــفــة ا
تـستغرق حوالى  36سـاعة. وتُنقل
ياه بواسطة نظام بارع من 130 ا
قـنـاة أقـيم في عـهـد اإلمـبـراطـورية
كـافـحـة وباء الـنـمـسويـة اجملـريـة 

الكوليرا.
تحدثة وتـؤكد أستريد رومـبولت ا
يـاه الـبـلديـة (فـيـنر بـاسم شـركـة ا
فــــاســــر) أن “كـل ذلك يـــــتم بــــدون
مـضـخّـة واحـدة وال أي انـبـعـاثـات
مـن ثـــانـي أكــــســـيــــد الــــكــــربـــون.
ـيـاه تنـسـاب بـفضل وتـوضح أن ا
ـنحـدر الطبـيعي مـا شكل إجنازاً ا
حـقيـقيّاً في زمـنه وهو نظـام يولّد

ــائــيـة. حــتى قــلــيال من الــطــاقـة ا
وتروي مبتسمة أذكر أن مسؤول
صـيـنيـ أتوا لـرؤيـة ذلك فذُهـلوا
مــشــيـرة إلى واحــد من اخلــزانـات
ــوزّعـة في الـبـلـدة الــزرقـاء الـ31 ا
وتـسرح فوقها أنـواع من الهمستر

في طور االنقراض.
وعـنـد الـطـرف اآلخـر من الـقـنوات
يــــدرك ســـــكــــان فـــــيــــيــــنـــــا أنــــهم
مــــحــــظـــــوظــــون بــــامــــتالك هــــذه
اإلمـدادات االستـثنائـية الـتي توفر
ـيـاه لــهم نـوعـيـة ال تــضـاهى من ا

كن. بأفضل سعر 
ويـستـهلك كـلّ من سكـان العـاصمة
ـياه الـنـمـسـاوية  130لـيـتـرا من ا
اجلـارية في اليوم وهو رقم ضمن
ــتــوسط األوروبي لــقــاء أقل من ا
ـقـارنة مع  45سـنـتـاً 30 سـنـتـاً بـا
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{ جــنــيف (أ ف ب)  –أعــلــنت دار
كـريـستـيز االثـنـ أن ماسـة وردية
عـمالقـة وهي حـجـر نـادر لـلـغـاية
ســتُــعــرض في مــزاد بــجـنــيف في
تـشرين الثاني/نوفـمبر وقد تصل

قيمتها إلى 35 مليون دوالر.
هــذه اجلـوهـرة الـتـي يـزيـد وزنـهـا
عن  18قــيــراطًــا هي أكــبــر مــاسـة
ورديـة عـلى شـكل إجـاصـة من هذه
ـزاد اجلــودة تُــطــرح لــلــبــيع فـي ا
عــــــــلـى اإلطـالق بــــــــحـــــــــسب دار
ـاسـة كــريـسـتـيــز. وقُـدرت قـيــمـة ا
ـزاد ألول مـرة في الـتـي ستـبـاع بـا

 8تـشـرين الثـاني/نـوفمـبـر بسـعر
يراوح ب 25 و35 مليون دوالر.
ــــاســــة عــــلى خــــا ووُضــــعـت ا

ويـحــيط بـهـا من اجلـانـبـ مـاسـة
ـاسة بـيـضـاء كـبيـرة. وتـزن هـذه ا
18.18 قـيراطًا بـالضبط وهو رقم
يــحــمل دالالت إيــجــابــيــة بـحــسب
كـريسـتيـز. وقالت اخلـبيرة في دار
كـريـسـتـيز أجنـيال بـيـردين لـوكـالة
الئم فـــرانس بــرس إن “وزنـــهـــا ا
الــبـالغ 18.18 قــيـراطــا يـجـلب في
الـــواقع حـــظــا ســـعـــيــدا لـــلـــمــالك
اجلديد. وأضافت إنه حجر جميل
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من الـنـادر جداً الـعثـور على مـاسة
ورديـة مـاسـة وردية فـاحتـة بـهذا
ــــــكن احلــــــجـم وال أعــــــرف أين 

إيجاد ماسة أخرى مشابهة.
وتُـعد (فـورتشن بـينك) أكـبر مـاسة
ورديــة المـعــة عــلى شـكل إجــاصـة
ـزاد حتى اآلن تُـطـرح لـلـبـيع في ا
ولــكن بـيـعت مــاسـات أخـرى أكـبـر
حجماً على شكل وسادة. في العام
2018 بـــاعت كــريــســـتــيــز مــاســة
ورديـة مذهلة عيار 18,96 قيراطًا
(بينك ليغاسي) في مقابل أكثر من
50 مــلــيــون فــرنك ســويــسـري أو
49,9 مـليون دوالر في ذلك الوقت
وهـو سعـر قيـاسي للـقيـراط حلجر
مـن هـــذا الـــلـــون. واشـــتـــرت هــذه
ـــقــــطـــوعـــة بــــالـــزمـــرد ــــاســـة ا ا
ــكــتـشــفـة قــبل حــوالى قـرن في وا
جـنوب إفريـقيا شـركة اجملوهرات
األمـــيــركـــيــة هـــاري ويــنـــســتــون
الـــتــابـــعــة جملــمـــوعــة الـــســاعــات
الـسويـسريـة سواتش الـتي أعادت
تـسميتـها على الفـور ب(وينستون
بــــيـــنك لــــيـــغـــاسـي). وفي الـــعـــام
الـسابق لم تعثر (راج بينك) وهي
أكـبر ماسة وردية كـثيفة في العالم
تـزن  37,3قــيـراطًـا وتـبــيـعـهـا دار
ــــزاد عـــــلى من ســــوذبـــــيــــز في ا
يـشـتـريهـا. وكـانت قـيـمتـهـا مـقدرة
بلغ يصل إلى 30 مليون دوالر.

ئـوية الثانـية. من القطع الـذكرى ا
ـعـرض مـنـحـوتة الـرئـيـسـيـة في ا
(الــــكـــاتب اجلـــاثـم) الـــذي يـــراقب
الـعالم بـنظراته الـثاقـبة منـذ العام

يالد. 2500 قبل ا
يُـضـاف إلى ذلك غطـاء ناووس من
يالد خطّ عليه الـقرن الرابع قبل ا
نـص طـــــــــــــويــل بـــــــــــــاألحــــــــــــرف
الــهـيــروغـلــيـفــيـة وورقــة بـردي لم
يــــســـبـق أن عُـــرضت تــــضم صالة
لـإلله آمـون رع وحتـذيــرات لـكـاتب
مـشتّت الذهن ووصل تسليم جلود

إلى إسكافي.
—UŁ¬Ë ÂuKŽ

ـقــابل بــقي حــجــر الــرشــيـد فـي ا
الذي اكتُشف خالل حملة بونابرت
في مـصر واسـتولى علـيه اإلنكـليز
ـتـحف الـبـريطـاني في الحـقـاً في ا

لـنـدن والذي سـيـطلق مـعـرضاً في
 13أكـــتــوبــر/ تــشـــرين األول لــفك
رمـوز الكـتابـة الهيـروغلـيفـية التي
كـان فــهم كـلـمـاتـهـا مـوضع سـبـاق

ب علماء تلك الفترة.
وكـان شـامبـلـيـون نفـسه عـمل على
نـسخ من حجر الـرشيد الذي يضمّ
ثالث كـتـابـات هي الـهـيـروغـلـيـفـية
ــوطــيــقــيــة. والــيــونـــانــيــة والــد
ـعـرض أيـضـاً نـسـخـاً ويـتـضـمّن ا

عن حجر الرشيد من تلك الفترة.
لغوي باهر

سار ـعرض الـضوء عـلى ا يـلقي ا
الــذي سـمح لـشـامـبــلـيـون بـعـدمـا
تــعـمّق في درس الـلـغــة الـقـبـطـيـة
بـــفـك لـــغـــز كـــتـــابـــة لـــغـــة تـــوقف
اسـتــخـدامـهـا قـرابـة الـقـرن الـرابع

يالد. بعد ا

ارتــاده شـامـبــلـيـون خالل مــهـمـته
عــلى امــتـداد الــنـيل بــ الـعــامـ
1828 و1830 فــــــكـــــرة عـن عـــــالم

صريات هذا خالل عمله. ا
وكــان شـامــبــلـيــون لـغــويّـاً بــارعـاً
تـوفي في سن مـبـكرة الـعام 1832
وحـرص على تـبسيط عـمله لـيكون

متاحاً ألكبر عددٍ من الناس.
Êu ¬ aMŽ  uð

ـلك شارل فـي اللوفـر حيث كـلّفه ا
ـــهــمـــة وضع تـــصــوّر اخلـــامس 
ـتحف مصري "أقـام للمرّة األولى
ـواضيع معـينة قـاعات مخـصّصة 
مــثل الــديـانــة واحلـيــاة الــيـومــيـة

وغيرها" بحسب بويون.
ــعـرض يــســتــمـرّ يــجــدر ذكــر أنّ ا
حــتّى 16 يــنــايـر/ كــانـون الــثـاني

قبل. ا

أدرك شـامـبـلـيـون أنّ هـذه الـكـتـابة
تـــمـــزج بـــ الــرســـوم الـــفـــكـــريــة
والـرسوم الصوتية وكان "أوّل من
اقـترح مرادفاً لفظيّاً صحيحاً" لها

بحسب ما تقوله إيل بويون.
وتــشــدّد عــلـى أنّ هــذا االكــتــشـاف
أعــاد لـلــمـصــريـ صـوتــهم الـذي
كــانت لـديـنـا صــورة مـشـوهـة عـنه
ــــصــــادر الــــيــــونــــانــــيـــة عــــبــــر ا

والرومانية".
ـــؤرخ الـــيــــونـــاني فــــقـــد نـــشــــر ا
ــصــريـ هــيــرودوتس فــكـرة أنّ ا
وت على احلياة كـانوا يفضّلون ا
إلّـا أنّ "الـنصـوص تظـهـر لنـا أنّهم
ـوت ويخـشونه" كـانـوا يكـرهون ا

بحسب ما توضحه.
وتـــوفّــــر مـــخـــطـــوطـــات ورســـائل
ومـالبس من بينهـا معطف مصري
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ـــثــال. فـي بــاريس عـــلى ســـبــيل ا
ـــيـــاه من إقـــامــة وتـــمـــكّن وفـــرة ا
نـوافـيـر وسـبل مـاء وملء أحواض
الــســبـاحــة وتـأمــ أنــظـمــة الـريّ
اآللـيّ لــــلـــــحـــــدائق مع احلـــــدّ من
ـــــيــــاه اســـــتـــــخـــــدام عـــــبـــــوات ا

البالستيكية.
وحــ تــصب الــشــمس أشــعّــتــهـا
دينة احلـارقة على جـادات وسط ا
اخلـــالــــيـــة من األشـــجــــار يـــنـــعم
الـــســكــان كــمـــا الــســيــاح بـ1300
يـاه الشرب و175 مـروحة سـبيـل 

. رذاذ متاحة لهم مجاناً
وبـــــإمــــكـــــان األوالد الــــلـــــهــــو في
مــسـاحـات ألـعـاب مــائـيـة حتـتـوي
عـلى بحيرات اصطـناعية وحدائق

شاسعة مكسوة بالعشب.
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أصــبح الــعـراق مــصــدراً مُــهـمــاً ألخــبــار الــقـبـض عـلى
شـبـكــات وعـنــاصـر تــهـريب اخملــدرات وكل مـا يــتـصل
واد الـسـامـة الدخـيـلـة على ـرتـبطـة بـهـذه ا بـالـعـملـيـات ا
ـتاجرة بها في العقدين البالد والتي شاع انتشارها وا
األخيرين وكانت في تاريخ العراق احلديث من النوادر.
هرب ا نقلت االخبار ما كـان من اشتباكات ب ا و طا
ــثل الــنــزر الــيــسـيــر من والــقـوات األمــنــيــة وكل ذلك 
عمليات تهريب وترويج تبـدو منظمة حتاول اختراق أكثر
من دولة السيـما في محـور العراق واألردن والـسعودية
وخط التهريب يتواصل من افـغانستان وايران الى عمق
الـشرق األوسط فـيـما هـناك خـطـوط تهـريب أخـرى منـها
اخلط الــلــبـنــاني الــذي تــســبب بــأكـثــر من مــشــكــلـة مع

السعودية وبلدان اخلليج.
 اخملدرات حتظى بعـمليات مـنظمة وراءها قـوى مسلحة
صائد هربون الذين يـقعون في ا وشخصيات نـافذة وا
هم من الـعنـاصـر الصـغيـرة واالجـيرة في حـ الرؤوس
الكـبيرة تـتحرك في مـواقع مختـلفة ظـاهرة ومسـتترة من

دون أن تطالها يد القانون.
رعب ونـحن نرى شبـاب البالد الـفئة إزاء هذا الـواقع ا
سـتهـدفة في عـملـيات الـهدم والـتدمـير جنـد ان جهود ا
ا مـعدومـة في اجملتـمع بـشأن هذه التـوعيـة ضعـيفـة ور
ـمـول من ـجـد في االعالم ا اآلفـة الـقـاتـلـة . ونـادرا مـا 
سألة الدولة تـنبيـهات الى خطورة انـتشار اخملـدرات. وا
ستـوى مع اجلهـات التـربوية حتتـاج الى تنـسيق عـالي ا
واإلعالمـيـة والتـعـليـمـية واحملـافـظات ومـنـظمـات اجملـتمع
ـهـمـة وطـنـيـة ال ومـراكـز الـشـبـاب من اجل االضـطالع 
تـقل عـن ايـة مـهـمـة كـبـيـرة في دفع الـشـر عن جـيل نـراه
يتلقى الطـعنات السهلة مـن دون اية مصدات السيما ان
ــعــاهـد ــدارس وا الــواقع الــتــربــوي والــتــعــلــيــمي فـي ا
واجلامعات يعاني في األساس من ضعف االنفتاح على

اجملتمع.
 اخملدرات تـنتـشـر بشـكل مرعب وال يـظن أي طرف انه
نـأى عن تأثيـرها بـعد سنـوات من استـفحال االنـتشار
حتت رعـايـات مسـلـحة وسـيـاسـية احـيـانـاً وفي ظل تلك
احلـكـومـات الـهـزيـلـة الـتي تـعاقـبت عـلى حـكم الـبالد من
دون اية فاعلية وطنية تذكر إال مَن رحم ربي وهؤالء من

تعاظم. غلوبة على أمرها حتت زحف الفساد ا القلة ا
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ثـمـة الـكـثـيـر من األوجـاع الـنــابـتـة والـقـلـيل من الـسـعـادات
زاج التي تـشبه وجه جار احلارة مجـيد السباك . وعكرة ا
عرفته منذ ازيد من خمس عشرة سنة وهو ليس من صنف
سابع جار  حيـث يبعد مـسكنه الـغاطس خمـسة أمتار عن
صـفـحـة األسـفـلت  مـســافـة عـشـر عـمـارات وقـطـعـة أرض
موحشة ومطـعم فالفل صغير جداً وهـو بحجم دكانه الذي
يستقـبل فيه الزبـائن وسياراتـهم العليـلة التي تـسعل دخاناً
أسـود كــأن بــبــطـونــهــا صـديــد وصــدأ قـد . كــان مــشـاءً
وحيـويـاً وال يـبـدو عـلـيه أنه يـؤدي رقصـة عـرجـاء بـخـاصرة
عـقـد الـسـتـ  وقـد بـذلـت جـهـداً رائـعـاً كي ال أراه كـثـيـراً
ـتصـلة ـكـرورة خاصـة تلك ا وأحتمل آالم لـغته وقـصصه ا
ـا يفـاقم مصـيبـتي أن أبا لـكيـة البـائدة  و بسـيارة أبـيه ا
األمجاد كان يحدثنـي وهو مبتسم بطريـقة منفرة كأنه رجل
دين غني يدوس بيـده الثقيـلة بطـون اجلياع وخيـاالتهم غير
مـلة كـلفـة  وكان عـليَّ أن أوافقه حـتى عـلى التـفاصـيل ا ا

واألكاذيب البائتة على جسد احلكايات .
صادفات وأقساها على قلبي هي حلظة نزولي الى أسوأ ا
ساء الشارع ومفتتح طقس مشية العوافي وكشف ثنيات ا
الغامـضة  فـيأتـيني صـوت السـباك من اخلـلف كأنه طـعنة
مباغتة  لـيسألني عن وجهـتي فأكذب وأقول له أنني ذاهب
لشراء اخلبز والطماطة والـباذجنان الضخم من دكان بعيد
ـدينـة  فيـعرض عليَّ الـرفقـة فأقبـلهـا بغـضب مغلي بآخر ا
فائر وابتسامة هائلة تشبه طلعة صاحبي كاظم اجلماسي.
قـبل الـوصــول الى الـدكـان االفــتـراضي الـلـعــ  سـأخـبـر
مـجـيـد وجه الـبـعـيـر الـغـلــيظ بـأنـني بـدلت رأيي في مـسـألـة
شراء اخلـبـز وملـحـقات الـلذة  فـيـفرح ويـعـيدني ثـانـية الى
ـثـانـة في حـال ـنـطــقـة ا بـاب الـدار مـشـيـاً وقــصـاً ونـغـزاً 

ا يحكي ويريد . يراني فيها غير مكترث 
رور بباب دكانه سخم األسود الى ا مرة جرجرني حظي ا
ائل فلوحت له بيـدي تلويـحة يابسـة فقام من عـلى كرسيه ا
وقطع الشارع واستـوقفني وصفـعني بسؤال الـوجهة اليوم
ـعلـقة بـقدم  فأخـبرته بـنيـتي زيارة طـبيب الـكلى وعـيادته ا
ـدرج الرومـاني  وكان أمـلي بالله جبل القـلعـة من صوب ا
عظـيـماً بـأن يـهـدي هذا الـكـائن فـيعـود الى بـاب رزقه وكده

احلالل .
لم يــحـدث هــذا بــالــطـبع ألن مــجــيــداً قـد ذهـب اآلن مـذهب
ـيـت وقـال أنه هـو اآلخـر يعـانـي من حـرقـة بول االحـتـمال ا
وعطب كـلوي غـير مـفـهوم وأنه سـيغـلق الـدكان ويـصحـبني
في رحـلة االسـتـشـفـاء وإعمـال الـرأس من أجل تـدبـر كـذبة

تخيل . جديدة قبل الوصول الى غرفة الطبيب ا
احلق احلق هـو أنـني لم أكــره هـذا اجلـار أبـداً ولم اصـعـد
الى سـطح الـعـمارة بـلـيـلـة مـبـاركـة مـقـمـرة وأدعو مـن الرب
القدير أن يقبض روحه  لكننـي كنت أتمنى أن تنمو بباطن
ـســامـيـر قـدمه وبــ أصـابـعـه الـطـويــلـة كـمــيـة جـيــدة من ا
الـلـحـمـيـة اخلـشـنـة  وبـهـذه اخلـتـمة احلـسـنـة سـيـكـون من
الصـعب عـلـيه مكـاتـفـتي برحـلـة حـتى لو
كانت الوجـهة  حـاوية الـزبل القـائمة
بـــأول الـــزقــــاق وهي تـــفـــتـح فـــمـــهـــا
العمالق للقـطط ولألكف الغضة التي

نيوم العزيزة . تبحث عن علب األ

W¹dB*« …—UC(« —«dÝ√ vKŽ ¡«u{√

d uK « n×²  w  U¼“u —Ë
{ لــــنس (فــــرنــــســـا)  (أ ف ب) -
عــــنـــــدمــــا فكّ رمـــــوز الــــكــــتــــابــــة
الـهيـروغلـيفـية الـتي كانـت مهـملة
مـنذ 1500 سـنة سـلّط شامبـليون
الــضـوء عـلى ثـالثـة آالف سـنـة من
حــضـارة مـصـريــة مـحـاطــة بـهـالـة
كـبيـرة في الغـرب. اليوم يـستـعيد
مـعـرض في متـحف لوفـر-لنس في
ـــغـــامــرة شـــمـــال فــرنـــســـا هــذه ا

اإلنسانية والفكرية الرائعة.
وينطلق معرض "شامبليون طريق
قبل الـهيروغليف" يوم األربعاء ا
بـــــعــــد 200 عـــــام عــــلـى فك جــــان
فـرنـسـوا شـامبـلـيـون لـغز الـكـتـابة
ّـا شـكّل "نـقـطة الـهـيـروغـلـيفـيـة 
حتــــوّل فــــعــــلـــــيّــــة في الــــعــــلــــوم
اإلنــســانــيـة" بــحــسب مــا تــؤكّـده
إيــلـ بـويـون أحـد مـفـوضي هـذا
ــعـرض نـابـغـة ــعـرض. ويـضع ا ا
الـلـغـات هـذا في إطـاره الـتـاريـخي
ّا مـن خالل أكثر من 350 عـمالً 
يـــســـمح بــالـــغـــوص في آن واحــد
ــة ــصــريــة الــقــد بــالـــعــصــور ا
وأيـضاً في حـقبة شـامبلـيون الذي
ولــد في "عـصـر األنــوار" في الـعـام
1790 فـي خــــــــــضـم الــــــــــثــــــــــورة
الـفـرنسـية فـي كنف عـائلـة مـثقـفة

لكنّها متواضعة احلال.
وتـقول مديـرة متحف لـوفر- لنس
مـــاري الفـــانـــديـــيه: "إنّـه مـــعــرضُ
ـــتــاحـف تــاريخ تـــاريخٍ تـــاريخ ا
الـعـلـوم وهـو قـصـة سـيـرة أيـضاً"
يــلــقي الــضــوء عــلـى "هــذا احلــيـز
ــهم مـن تـاريخ الــبــشــريــة" الـذي ا

حتويه احلروف الهيروغليفية.
ـة وتــضـيف: تــشـكّل مــصـر الــقـد
أحــــد أسس ذاكــــرة الــــبـــشــــريـــة"
وتـــســـتــمـــر في إثـــارة احلـــلم "من
خـالل اجلــمــال وغــنـى األســاطــيــر
فضالً عن األشياء احملفوظة بشكل
تحف رائـع" ورحّبت باستضافة ا
ـــعــــرض الــــرئـــيــــسي" في "هــــذا ا

{ بــــاريس (أ ف ب)  –يــــنــــطــــلق
ــــوضـــــة في بـــــاريس أســـــبـــــوع ا
االثـــنــ مع عـــرض ألحــد تالمــذة
ـصمم الشهيـر جان بول غوتييه ا
ــتـــابـــعــون أول فـــيـــمــا يـــتـــرقب ا
مـشـاركــة لـلـبـريـطـانـيـة فـيـكـتـوريـا

بيكهام في هذا احلدث الفرنسي.
وعــلى جـري الــعـادة يـركــز الـيـوم
ــصـمـمـ األول مـن احلـدث عـلى ا
الـــشـــبــاب مـع عــرض افـــتـــتــاحي
لـلمالبس النـسائية لـتشكـيلة ربيع
وصــيف 2023 ضــمن مــجــمــوعـة
ـصمم فـيكـتور ويـنسـانتـو البالغ ا
28 عــــامــــا وهـــــو راقص ســــابق
تـدرب عـلى يـد غوتـيـيه قبل إطالق

عالمته التجارية في عام 2020.
وقــال ويـنـسـانـتــو لـوكـالـة فـرانس
بـــرس إن مــجـــمــوعـــته هي (إعالن
حـب) من أبـنـاء جـيــله مـسـتـوحى

صمم الشباب. من زمالئه ا
ــصــمم الـــذي غــيّــر لــون وأشـــار ا
شـعـره حديـثـاً إلى البـرتـقالي إلى
أن الــنــاس يــبــحــثــون عـن اإلبـداع
واحلـريـة واجلـنـون والـفـكـاهـة في

مالبسهم في الوقت احلالي.

وقــــال نــــبــــحـث عن الــــهــــروب من
الواقع.

وعـلى غـرار مصـمـم كـثـيرين من
أبـناء جـيله يـركز وينـسانـتو على
االســتـدامـة إذ إن كل تـصـمـيـمـاته
تـــقــريـــبــاً مــصـــنــوعـــة من فــائض
اخملــزون من الـعالمـات الــتـجـاريـة
األخــرى وأيــضـا عــلى مــبــدأ عـدم

اإلقصاء.
ويـشـمل عـرض ويـنـسـانـتـو أيـضـاً
مـجموعة أقـيمت خصيصـا لفتيات
فـرقـة “اليـتـسوم ”لـلـبـوب الـكوري
اجلـنـوبي اللـواتي سـيظـهرن عـبر
الـصـور اجملـسمـة (هـولـوغرام) في

نهاية العرض.
وسـتـبـاع اجملـموعـة الـرقـمـيـة على
شـــــــــــكـل (ان اف تـي) فـي عــــــــــالـم

وازي. يتافيرس االفتراضي ا ا
وقـال ويـنـسـانتـو إنه كـان مـفـتـوناً
ـوضـة عـبـر اإلنـتـرنت حـتى لو بـا
لم يكن يرى أنها أساسية للقطاع.
ــكــنك حـــقــا أن تــطــلق وأضـــاف 
الـعنان خملـيلتك أريد أن أذهب إلى

ما هو أبعد من األبعاد الثالثية.
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ـيـة. وتأمل الـشـركة التـذاكـر العـا
ـــنـــتــجـــة بـــأن يـــؤدي اإلصــدار ا
اجلـديـد إلى جـذب اهـتـمـام كـبـيـر
ـيــزانـيـة ـا يــكـفي لــتـعــويض ا
الـضـخـمــة الـبـالـغـة 250 مـلـيـون
ـرتقـبـة بـعـنوان دوالر لـلتـكـمـلـة ا
(أفـــــاتـــــار: ذي واي أوف ووتــــر)
ــــقــــرر طــــرحــــهــــا فـي كــــانـــون ا

األول/ديسمبر.
ـركـز الـرابع فـيلـم آخر وحل في ا
من إنـتـاج (تـويـنـتـيث سـنـتـشـري
فــوكس) بـــعــنــوان (بـــاربــاريــان)
محققًا إيرادات بلغت 8.4 مالي
دوالر. ويؤدي بطولـة فيلم الرعب
هـذا الـنـجـمـان جـورجـينـا كـامـبل

وبيل سكارسغارد.

ـرتبـة اخلـامـسـة كـان فـيلم وفي ا
(بـيـرل) الـعـنــيف من بـطـولـة مـيـا
غـــوت مع إيــــرادات بـــلـــغت 9.1

مليون دوالر.
وفي ما يلي بـاقي األفالم في هذا

الترتيب:
6- سي هاو ذي ران 9.1 مـلـيون

دوالر.
7- بـــولـت تـــراين 1.8 مـــلــــيـــون

دوالر.
8- دي سي لــــــيغ أوف ســــــوبـــــر

بتس 1.8مليون دوالر.
9- توب غن: مـافريك 1.6 ملـيون

دوالر.
10- مــيــنـــيــيــنــز: ذي رايــز أوف

غرو (مليون دوالر).

لــكـن في مــطـــلق األحـــوال حــقق
الــفـــيــلـم الــذي أنــتـــجــتـه شــركــة
(وورنـر بــراذرز) انــطالقـة جــيـدة
ثل هذه عتاد  عـدل ا جدا فوق ا
األفالم الــرومـــانــســيـــة بــحــسب
احملــلـل في شـــركــة (فـــرانــشـــايــز
إنترتايـنمنت ريسـرتش) ديفيد ا.
غروس. وتراجع فيلم (ذي وومان
كيـنغ) من إنتـاج سـوني متـصدر
ـــركـــز ـــاضي إلى ا األســـبـــوع ا
الـثانـي مع إيـرادات بلـغت 1?11
مـلــيـون دوالر مـع انـخــفـاض في
ـئة. وتـؤدي في بـنـسـبة 42 في ا
هذا الـعمل فـيوال ديـفيس الـفائزة
بجائزة أوسكار دور البطولة في
قــصــة تــاريــخـــيــة عن جــيش من

رتبة احملاربات اإلفريقيات. في ا
الــثــالــثــة حل اإلصــدار اجلــديــد
لفـيلم “أفاتار ”الشـهيـر للـمخرج
جيـمس كـامـيـرون. وحـقق الـعمل
الذي أنتجته (توينتيث سنتشري
فــوكس) إيــرادات قـــاربت عــشــرة
عـظـمـها مـتـأتـية ماليـ دوالر 
من عـــروض عــلى شـــاشــات “اي
ماكس ”الكبيـرة من اجلمعة إلى

األحد.
وقــال غــروس إن هـذه االنــطـالقـة
مقـبولة ?”لكـنه ذكّر بـأنّ الفـيلم “
حــقق بــدايــة بــطــيــئـة فـي الــعـام
 2009قــــبل أن يــــســــجـل رقــــمـــا
قياسـيا مطـلقا مع إيـرادات بلغت
8.2 مــلــيــار دوالر فـي مــبــيــعــات

{  لـــوس اجنــــلـــيس (أ ف ب) –
تــــــصــــــدّر فــــــيـــــلـم (دونت ووري
ــمـثــلـة دارلـيـنغ)  لـلــمـخــرجـة وا
أولـيــفـيـا وايــلـد إيــرادات شـبـاك
التـذاكر في أمـيركـا الشـمالـية في
نـــهـــايـــة األســبـــوع الـــفـــائت مع
عائدات بلغت 2.19 مليون دوالر
وفق مـوقع (إكـزبـيـتـر ريـلـيـشـنـز)

تخصص. ا
ولم يكن من الواضح ما إذا كانت
ـات والـتقـاريـر اإلعالمـية التـقـو
الـــســلـــبـــيـــة عن خالفـــات خــارج
ا في ذلك ب مخرجة الشاشة 
مثـلة فـلورنس بـيو قد العمـل وا
حفزت مـبيعـات شباك الـتذاكر أو

خففت من زخمها.

هــنـاك في وسط واليــتي الـنــمـسـا
الـسفـلى وشتايـرمارك اسـتحوذت
الـعاصمة قـبل حوالى قرن ونصف
عــلى مـنـطـقـة تـمــتـد عـلى مـسـاحـة
675 كـيـلـومـتراً مـربـعـاً خـالـية من
أي نـــشــاط زراعي أو ســـيــاحي أو

صناعي جعلت منها محمية.
ــنـاخي ومـع اشـتــداد االحــتــرار ا
ـنـطـقـة ثـروة ثـمـيـنـة بـاتـت هـذه ا
حتـتوي عـلى سبـع نـبعـاً تفيض
ـياه صافـية غزيـرة بعيداً عن أي
تـربة ملوّثة وسط طبيعة خالبة ال
يـعـكّـرها الـبـشـر إذ أنهـا مـحـظورة

على الزوار.
أوضـح احلــــــــارس يــــــــوهـــــــــانس
زوشــلـيــنغ أن حـوالـى عـشـرة آالف
لـيتر تخرج من األرض في الثانية
نـقـتـطع مـنـها 560 لـفـيـيـنـا مـبـديا

فـخرا كبيرا بالسهر على أكبر هذه
الــيــنـابــيع من حــيث مــعــدّل تـدفّق
ـيـاه الـنـبع (كالفـر) الـواقع عـلى ا

. علو 655 متراً

يــصبّ هــذا الـنــبع في نــهــر يـدعى
(ســـالـــزا) يـــنـــســـاب في قـــعــر واد
مـوحش غـير مـأهـول إطالقا. يـقود
نـفق طـولـه تـسـعـون مـتـراً مـحـفور

{ فـيينا (أ ف ب)  –تـستـمد فيـينا
مــيـاهـهــا الـوفـيـرة مـن قـلب جـبـال
األلـب في مــنــطــقــة مــحــمــيـة ذات
طـبيعة خالبـة تنهمـر فيها شالالت
وسـط هــواء نـــقيّ وغـــابـــات كـــثّــة
خـضـراء.وفي وقت تـكتـسح مـوجة
جــفــاف أوروبــا مــخــلــفــة أضــرارا
دينـة البالغ عدد جـسيمـة تتميّـز ا
سـكانها حوالى مـليوني نسمة عن
بـاقي القارة إذ تـمتلك ثـروة مائية
حـقـيـقـيّـة تمـكّـنـهـا من الـتطـلع إلى
ـسـتقـبل بـدون خوف من الـنقص ا

. أو التقن
والسـتـكشـاف هـذا الكـنـز ال بدّ من
الـتوغل في قلب جنوب شرق البلد
الـــــواقع فـي أوروبــــا الـــــوســــطى
نـتصبة على وصـوال إلى اجلبال ا

مسافة حوالى 150 كلم.

يـقـول (كـيـنيل كـلـوب) الـذي يـشكل
أكـبر منظمـة بريطانيـة متخصصة
فـي صــحـــة الـــكالب وتـــدريـــبـــهــا.
وارتـــفـــعت أســـعــار كـالب كــورغي
أيـضـاً عـقب مـسـلـسـل (ذي كراون)
ـلكة إليزابيث الـذي يتناول حياة ا
الــثـانـيـة وتــضـاعـفت أعـداد كالب
سجلة تقريباً كورغي (بيمبروك) ا
ــســـلــسل ــوسـم األول من ا بـــ ا

الــذي عُــرض ســنـة 2017 وســنــة
2020 بــحــسب (كــيـنــيل كــلـوب).
وقـــبــيـل وفــاتـــهـــا في الــثـــامن من
لكة كلبان من نوع أيـلولكان لدى ا
كــورغي هـمـا (مــيـوك) و(سـانـدي)
ظــهـرا في مــراسم جــنـازتـهــا عـلى
مـــدخل قـــلــعـــة ونــدســـور بــرفـــقــة
حـــــارســــــ لـــــدى مـــــرور مـــــوكب

التشييع مغادراً لندن .

{ لندن (أ ف ب)  –المـست أسعار
كـالب كــورغي وهــو الــنــوع الـذي
ـلــكــة إلــيــزابـيث كــانت تــفــضــله ا
ملكة الـثانية أرقاماً قيـاسية في ا
ــلــكــة الـتي ــتــحــدة مــنـذ وفــاة ا ا
اقـتـنت مـدى حـياتـهـا نـحـو ثالث
مـنـهـا. وقـال مـتـحـدث بـاسم مـوقع
بــــــــــيـــــــــــتـس فــــــــــور هــــــــــومــــــــــز
 (Pets4Homes)االلــــكـــتـــروني
دللة الـبريطاني لبيع احليوانات ا
االثـنـ إن األسعـار التي يـطرحـها
ـــســـجـــلــة مـــربـــو كالب كـــورغي ا
رسـمياً وصلت إلى مستوى مرتفع
جـــــديــــد الـــــيــــوم. وأشـــــار إلى أنّ
مـــتــوسط األســـعــار تـــضــاعف في
األيـام الثالثـة الفـائتـة مضـيفاً في
أحـــدث إعالنــات الــبــيع جتــاوزت
أسـعار بـعض أنواع كورغي لـلمرة
األولى الـ2500 جـــــنــــيـه (نــــحــــو
ـــــوقع 2690 دوالراً). وشــــــهـــــد ا
عــمــلـيــات بــحث يــومـيــة عن كالب
كـــورغي أعـــلى بـــعــشـــر مــرات من
الــفــتــرة نــفــســهــا خالل األســبـوع
الــفـــائت. ويــعــكس هــذا االرتــفــاع
زيــــادة عـــلـى طـــلب كـالب كـــورغي
ُـسـجّـلـة وأســعـاراً جتـاوزت تـلـك ا
خـالل فـتــرة جــائــحـة كــوفــيـد-19
حـ بــلـغت مـبـيـعـات احلـيـوانـات
ــلــكـة ــدلــلـة ذروتــهــا. واقــتـنت ا ا
إلـيـزابيث الـثانـيـة الكـثيـر من هذه

الــكالب الـصـغـيـرة مع تــفـضـيـلـهـا
سـاللــة (بــيـــمــبــروك) إضـــافــة إلى
(دورغـي) وهو تزاوج بـ ساللتي
كـــــورغي وداشـــــهــــنـــــد. وتــــلـــــقت
إليزابيث الثانية أول كلب كورغي
واسـمه سـوزان فـي عـيد مـيـالدها
الــثـامن عـشـر سـنـة 1944. ومـنـذ
تــلـك الــفــتــرة ارتــفـــعت شــعــبــيــة
ئـة على ما الـساللة بـنسبة 56 بـا
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