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رفع مــجــلس الــنــواب جــلـســته 
ـنـدالوي بـعـد انـتـخـاب مـحـسن ا
ـان قـبل نـائـبـا اول لـرئـيس الـبـر
ان بثالثة استهداف مـحيط البـر
اسفـرت عن صـواريخ كـاتـيـوشـا 
اصابة سـبعة منـتسبـ بالقوات
االمـــنـــيـــة الـــقـــريـــبـــة من مـــوقع
ـان جـلـسـته وعـقـد الـبـر احلـادث
ـــعـــقــدة فـي اجــواء وصـــفت بـــا
ــســبـوقــة بــســبب قــيـام وغــيــر ا
الـقوات االمـنـية بـتـضيـيق حـركة
ـــواطــنــ عـــبــر غـــلق عــدد من ا
اجلــســور احلـيــويــة الـتـي تـربط
ـــا اثــار الـــكـــرخ بــالـــرصـــافــة 
امتـعاض الـشارع وتـعذر وصول
ــوظـفــ الى دوائــرهم وتــأخـر ا
طلبـة السادس االعدادي عن اداء
امـــتــــحــــانـــات الــــدور الـــثــــاني.
واكـــتـــظـت ســـاحـــة الــــتـــحـــريـــر
ــتـظـاهــرين الـرافـضــ لـعـقـد بـا
ـان . وقــال شـهـود جــلـســة الـبــر

ـتـظـاهرين اشـتـبـكوا عـيان ان (ا
مع الــقـوات االمــنـيــة بـاحلــجـارة
وتــمــكــنــوا من اخــتــراق حــاجـز
الـــصــد االول لــلــقـــوات االمــنــيــة
ــــــــوجـــــــودة عــــــــلى جــــــــســـــــر ا
حـيث  تــســجـيل اجلــمـهــوريــة
اصــابــات طــفـيــفــة بــ صــفـوف
). واســتــبق انــعــقــاد احملــتــجــ
غـلـق عـدد من ــان  جــلــسـة الــبــر
ا الطـرق والشـوارع الرئـيسـة 
ادى الى اربـــاك حـــركــة الـــســـيــر
والـتـسـبـب بـاخـتـنـاقـات مـروريـة
ـارسـة غـيـر مـســبـوقـة نـتـيـجـة 
امـنــيـة نـفـذتــهـا قـيـادة عــمـلـيـات
اســــــفـــــرت عـن اغالق بـــــغــــــداد 
اجلـسـور بـالــكـتل الـكـونـكـريـتـيـة
االمر الذي اثـار موجة امـتعاض
ورفض لــــهـــذا االجــــراءات الـــتي
ــارســات غــيـر وصــفت بــإنــهـا 
فــيـمـا فـوجـئ طـلـبـة ـقــراطـيـة د
السـادس االعـدادي الـذين يؤدون
امتحانات الدور الثاني  باغالق
عــدد من الــطــرق الــتي تــســبــبت

بازدحـامات مـرورية خـانقة ادت
الى تـاخـرهم عن اداء االمـتـحـان.
وتــــمـــكـن مـــجــــلس الــــنـــواب من
نائبا نـدالوي  انتخاب مـحسن ا
اول لـهـيـئـة الـرئـاسـة بـعـد اعـادة

الثقة للرئيس محمد احللبوسي.
وفي تطور  طالب رئيس مجلس
الـنـواب  القـوى الـسـيـاسـية إلى
اجلـــلــوس عـــلى طــاولـــة واحــدة
إليجاد مخرج لألزمة.  وقال بيان

صـورهـمـا علـى مواقـع التـواصل
ــبــتــزين مــبـالغ مــقــابل اعــطـاء ا
مـالــيـة أو الـرضـوخ لـرغــبـاتـهـمـا
الـدنـيـئـة) واضـاف ان (الـشـرطـة
شكلت فرقا مختصة قامت بجمع
علـومات وتـمكنت من وحتليـل ا
ـبـتـزين واتـخذت الـوصـول إلى ا
بـــحـــقــهـــمـــا اإلجـــراءات الالزمــة
وارجـــاع مـــخــشالت ذهـــبـــيــة و
ثـالثـــة هـــواتف مــــحـــمـــولـــة الى
الــــضـــحـــيـــة مـن كـــربالء  والف
و  200 دوالر الـى فــــــــتــــــــاة من
محافظة كركوك). واعتقلت وكالة
االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقـات
االحتـاديــة في الـوزارة  مـتــهـمـا
هــــاربــــا مـن مــــوقـف مــــديــــريــــة
االسـتــخـبـارات في بــغـداد. وقـال
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس انه
( الـقـاء الـقــبض عـلى احملـكـوم
الـذي هــرب من الــهــارب ع .ع .م 
حـيث  اعادته ديـريـة  موقـف ا
بـعـد عـملـيـة نـاحـجـة) مـؤكدا ان
(وكالـة االستـخبـارات بالـتنـسيق
مع االجـهــزة اخملـتـصــة سـتـعـمل
ـتـورط الـذين عـلى مـحـاسـبـة ا
ـتـهم فـي عـمـلـيـة سـاعــدوا هـذا ا
هـــروبـه) ولـــفت الـى ان (هـــنـــاك
ـتهم ستبث بعد اعترافات لهذا ا

إكمال التحقيقات القانونية). 

تمكنت مفارز الشـرطة اجملتمعية
فـي دائـــــرة الـــــعالقـــــات واإلعالم
بــوزارة الـداخــلـيــة وبـعــمـلــيـتـ
من إيقاف نوعـيتـ منـفصـلتـ 
عملـيتي ابتـزاز المرأة في كربالء
وفتاة بـكركوك من قـبل شخص
تــعــرفــا عــلــيــهـــمــا عــبــر مــواقع
التـواصل االجـتمـاعي وقال بـيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الــعــمــلــيــتــ نــفــذتــا إثـر ورود
مـنـاشـدت من الـضـحـيـتـ عـبر
اخلط الـــــســـــاخن لـــــلـــــشـــــرطــــة
اجملـــــتــــمــــعــــيــــة 497 تــــفــــيــــد
بــتــعــرضــهــمــا لالبــتــزاز بــنــشـر

وعـســكـريـة لــتـكـون وســيـلـة ردع
حتى ال يـحـاول االخرون الـتأثـير
على الوضع) ومـضى الى القول
ان (هــــنـــاك مـــشـــاريع طـــامـــحـــة
لتـكامل وإصالح الـقطـاع األمني
ولــديــنــا مــشــروع تــشــرف عـلــيه
مسـتشـارية األمن الـقومي يـهدف
الـى حتـــديــــد ســـاحـــات الــــعـــمل
األمـنـيـة واالسـتـخـبـاريـة لـغـرض
الـتكـامل في الـعـمل) مـنـوها الى
الى ان (بـعض األجــهـزة األمـنـيـة
بــحـــاجــة إلى دعم وتـــشــريــعــات
لتصل مـرحلة الـتكامل في إجناز
ــهــام). الى ذلك  الــواجــبـــات وا
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اكـد رئـيس جـهـاز االمن الـوطـني
حـمـيـد الـشـطري  سـعي مـالكات
اجلـهــاز لـلـقــاء عـلى الــتـهـديـدات
بـــشــــكل اســــتـــبــــاقي وبـــجــــهـــد
ـستـوى. وقال استـخبـاري عال ا
الشطري في ملتقى حواري امس
تـعلـقة إن (اجلهـاز وفي األمـور ا
بــاألمن الــداخــلي يــسـعـى خـلف
ـعـلومـة ايـنـمـا كـانت) واضاف ا
ان (هــنــاك تـعــاونــا مع األجــهـزة
األمـــنـــيـــة في اإلقـــلـــيم ونـــعـــمل
جاهدين للقضـاء على التهديدات
وبـجــهـد اسـتــخـبـاري اســتـبـاقي
ــســتــوى) واشــار الى ان عــال ا
ـعــلـومــات الـتي (نــعـتــمـد عــلى ا
ــواطن) مــؤكــدا ان يــدلي بــهــا ا
(اجلـــهـــاز يــشـــارك مع األجـــهــزة
االستـخباراتـية واألمنـية لـتكامل
اجلـهـود وحتـقـيق االمن) وتـابع
(العراق يعـيش في بيئة إقـليمية
مضـطـربة وصـراعـات ويجب أن
تلك  منظـومة امنية مـتكاملة)
واسـتــدرك (اذا كـنـا غــيـر قـادرين
عـــلـى ذلك فـــإن الـــبالد ســـتـــمـــر
بـظـروف صـعبـة) مـضـيـفـا (أنـنا
ــســتــوى الــســتــراتـيــجي عــلى ا
نـحـاول امـتـالك مـنـظـومـة امـنـيـة
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اســــتــــدعت وزارة اخلــــارجــــيـــة
الــســفــيــر اإليــراني لــدى بــغــداد
لـتسـلـيمه مـذكـرة احتـجـاج جراء
ستمر على مناطق في القصف ا
ـتـحدث إقـلـيم كردسـتـان. وقـال ا
بـأسم الــوزارة احـمـد الــصـحـاف
فـي تـــصـــريح امـس انه (ســـيـــتم
إسـتـدعاء الـسـفـيـر اإليـراني لدى
بــغـداد بـشــكل عـاجل لــتـســلـمـيه
مذكـرة احـتجـاج شديـدة الـلهـجة
سـتمرة جرّاء عمـليات الـقصف ا
عــــلى مــــنــــاطق االقــــلـــيم). ودان
ــــدفــــعي الــــعـــراق االعــــتــــداء ا
والــصـــاروخي من قـــبل اجلــانب
ـــــنــــاطق فـي اقــــلــــيم اإليــــراني 
كــردســـتــان. وقـــالت الــوزارة في
بـيـان سـابق أنـهـا (تـدين وبـأشـد
ــدفـــعي الـــعـــبـــارات االعـــتـــداء ا
والــصـــاروخي من قـــبل اجلــانب
اإليراني مـتـزامنـاً مع اسـتعـمال
عــشـريـن طـائــرة مـســيــرة حتـمل
مـــواد مـــتــــفـــجـــرة طــــالَت أربع
مـــنــاطق فـي االقــلـــيم  وأوقــعت
أعداداً من القتلى واجلرحى في
تــطـوّر خــطـر يــهـدد أمن الــعـراق
وســــيـــــادته ويـــــضــــاعِـف آثــــار
َ من اخلوف والرعب عـلى اآلمن

) مــــؤكــــدا ان (هـــذه ــــدنــــيــــ ا
األعــمـال االســتـفــزازيَّـة أُحــاديـة
ــشـهــد األمـني اجلــانب تـعــقـد ا
نطقة ولن وتلقي بظاللهـا على ا
ـزيــد من الـتـوتـر) تـســهم إلّـا بـا
واشــار الـبــيــان الى ان (الـوزارة
تتابعُ من كـثب تطـورات القصف
ـتـتـابع وجتـدد رفض حـكـومـة ا
الـــعـــراق ألي مــنـــطقٍ عـــســـكــري
ــواجـهــة الـتــحـديــات األمـنــيـة)
وتابع أنها (سترتكن لك ما يكفل
واقف عـدم تـكـرار ذلك وبـأعلـى ا
الـــدبـــلــــومـــاســـيــــة). بـــدورهـــا 

بشدة استنـكرت حكـومة االقلـيم 
ـتكررة اخلروقـات واالنتهـاكات ا
لــــســـيـــادة أراضـي كـــردســـتـــان.
وقـالت في بـيـان تـلـقـته (الـزمان)
امس إن (الــقــصف الــذي نــفــذته
ــعــارضـة إيــران عــلى مــقــرات ا
وحتت أي ذريعة هو موقف غير
ـسـار األحداث صـحـيح وحـرف 
وأثـار استـغـرابـنـا وإذ نسـتـنـكر
هـــذه األشـــكـــال من االعـــتــداءات
ـسـتـمــرة عـلى أراضـيـنـا الـتي ا
يـقع بـسـبـبهـا ضـحـايـا مـدنـيون
فــــــــــــإنـه يـــــــــــجـب وقـف هـــــــــــذه

االعــتـــداءات). كــمــا دانت كــتــلــة
االحتــاد الــوطـني الــكــردســتـاني
النـيابيـة القـصف االيراني الذي
مــقـــرات احـــزاب كـــردســتـــانـــيــة
ايرانية مـعارضة داخل االقليم 
عـادة ايــاه سـابـقـة خــطـرة تـمسُ
بأمن واسـتقـرار وسيـادة العراق
وكــردســتــان.وقــالت الــكــتـلــة في
بـــيــان امـس (نــديـن ونــعـــبــر عن
امــتــعـاضــنــا وبــشـدة بــشــأن مـا
ناطق قامت به ايرانية بقصفها 
في داخـل الــعــراق وكـــردســتــان
ــــا تـــســـبب بـــوقـــوع عـــدد من

الضحايـا واجلرحى وخلق حالة
من الـرعب والــهـلع بـ الـسـكـان
واضــــطـــرار عــــدد من الــــعـــوائل
لـــلـــنـــزوح من مـــنـــاطـــقـــهم). في
شـددت بـعـثـة األ غـضـون ذلك 
ـــســـاعــــدة الـــعـــراق ـــتـــحــــدة  ا
يونـامي عـلى وجوب أن تـتوقف
الهـجمـات اإليـرانيـة على اإلقـليم
. وقـالـت الـبــعـثــة في بــيـان فــوراً
تــــابـــــعـــــته (الـــــزمـــــان) امس أن
(حكومـة االقليم تـرفض فكرة أنه
كن معـاملتهـا على أنهـا الفناء
حـيث يـنـتهك اخلـلـفي للـمـنـطقـة 
اجلـيـران بـشكـل روتيـني  ودون
عــقــاب ســيــادتــهــا) وأضـاف أن
(الدبـلوماسـية الـصاروخـية عمل
طــــائـش له عــــواقب وخــــيــــمـــة)
مشددا على انه (يجب أن تتوقف
هـــذه الــهــجــمـــات عــلى الــفــور).
وأعــــلــــنـت وزارة الـــصــــحــــة في
حكومة االقليم  استشهاد تسعة
آخـرين أشــخــاص وإصــابــة  24
ـنـاطق جـراء الــقـصف اإليــراني 
في اإلقــلـيم.وقــال وزيـر الــصـحـة
بــــحـــكــــومــــة االقـــلــــيم ســــامـــان
الـبـرزجنـي في تـصـريح امس إن
ـــنــاطق في (الــقـــصف اإليــراني 
اإلقـلـيم أسـفـر عن سـقـوط تـسـعة

 .( شهداء و  24جريحاً
(تفاصيل ص2).
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طبعة العراق 

ُــنـتــظـرة ــرحـلــة الــراهـنــة لــلـبــلــد واالسـتــحــقـاقــات ا ا
واالستجابة لتطلعات الشعب). 

رجل اعـــمــال كـــردي من مــوالــيـــد بــغــداد ــنــدالوي  وا
1968حـاصل عـلى شـهـادة الـبـكـالـوريـوس في االعالم
وهـو مـدير شـركة ودبلـوم من معـهـد تكـنولـوجـيا بـغداد 
شـمـس وبـحـر لـلــتـجـارة الــعـامـة ورئــيس مـجـلس ادارة
الـتي تضم اكثر من ثالثة االف جمـعية االيتـام اخليرية 
ي يـتــيم من ابـنــاء الـشـهــداء ورئـيس مـســتـشــفى الـعـا
لــلــجــراحــات الــتــخــصــصــيــة ومــجـلـس ادارة جــامــعـة
ـية ـديـر التـنفـيـذي الكاد وكذلك ا الفـراهيـدي االهـليـة 

الفراهيدي للطيران. 
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دعــا رئــيس اجلــمــهــوريــة بــرهـم صــالح  الى تــوحــيــد
رحلة الصف الـوطني وتكاتف اجلميع لتلبـية متطلبات ا
الراهـنـة. وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امـس ان (صالح
نـاسبـة جتديد ـان محـمد احلـلبـوسي  هنـأ رئيس الـبر
ـنـدالوي الـثــقـة له رئــيـســاً جملـلـس الـنـواب ومــحـسـن ا
نـاسـبة انـتـخابه الـنـائب األول لرئـيس اجملـلس  حيث
وفقية في أعرب عن خـالص التمنـيات لهمـا بالنجـاح وا
هام الوطـنية والدستـورية) واشار الى (اهمية القـيام با
تـوحــيــد الـصـف الـوطــني وتــكــاتف اجلـمــيع والــتــفـاهم
الوطـني وتغليب مصلـحة الوطن من أجل تلبيـة متطلبات
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اطــلـقت وزارة الــعــمل والــشـؤون
االجـــتــمــاعـــيــة رواتب الـــعــمــال
ـتـقــاعـدين دفـعـة شــهـر تـشـرين ا
ـقـبل.واكــد الـوزيـر وكـالـة األول ا
ساالر عبد الستـار في بيان تلقته
(الــــزمــــان) امـس إنه ( صــــرف
ـــتـــقــــاعـــدين رواتـب الـــعـــمــــال ا
ـضمـونـ لـشـهـر تـشرين االول ا
ـــــقــــبـل).  واضــــاف ان (دائــــرة ا
الـتـقــاعـد والـضـمــان االجـتـمـاعي
لـــلــعـــمـــال اســتـــكــمـــلت جـــمــيع
ـــتـــعـــلــقـــة بـــاطالق االجـــراءات ا
تـقـاعديـن لديـها رواتب العـمـال ا

مع مـنــحـة قـدرهـا خــمـسـون الف
ديــــنــــار شــــهـــريــــا حلــــ اقـــرار
الــقــانــون). واســتــثــنى مــصــرف
ـوظـفـ ومــنـتـسـبي الـرافـديـن ا

الـــدفـــاع والـــداخـــلــيـــة الـــذين 
تـرويج مـعـامالت سـلـفـهم سـابـقا
ؤقت.   وذكر اعالم من اإليقـاف ا
صرف فـي بيان تـلقـته (الزمان) ا
وظف امس انه (تقرراسـتثنـاء ا
ومــنـتــســبي الـدفــاع والــداخـلــيـة
الذين  ترويج معـامالت سلفهم
ؤقت) داعيا سابقا من اإليقاف ا
ـــصــرف الى (مـــراجـــعــة فـــروع ا
الســتـكــمــال مـعــامالتــهم وتــسـلم

مبلغ السلفة). 
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القوات
االمنية تعتقل
متهم بعد
هروبه من

موقف مديرية
االستخبارات

تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس أن
(احلـلــبـوسي  أكــد خالل جــلـسـة
ضـرورة إيـجـاد مـجـلس الـنـواب 
حل ووجــوب احلـرص كــمــجـلس
ـثال جلـمـيع الـنـواب أن يـكــون 

أبــنــاء الــشــعب) داعــيــا الــقــوى
السياسـية (للجـلوس على طاولة
واحـدة اليــجـاد مـخــرج سـيـاسي
ـسـتـوى الـتـنـفـيذي لـلـبـلـد على ا
والقـضائي وتـأكيـد العـمل جلمع
). وأكد صالح الفرقاء السياسي
ـعروف بـوزير ا محـمـد العـراقي 
التـيـار الصـدري مـقتـدى الـصدر
نطـقة اخلضراء يراد أن قصف ا
من خالله إيقاع الفـتنة. وقال في
مـــنــشــور عــلى فـــيــســبــوك امس
(نرفـض رفضـاً قـاطعـاً اسـتعـمال
العــنف والســالح الذي قامت به
وذلـك بقـــصف جـهـات مـجـهـولة 
نطـقة اخلضـراء الذي يراد منه ا
إيـقــاع الـفــتـنــة). بـدوره  شـجب
ـسـؤول الـعــام لـسـرايـا الـسالم ا
ابــو مــصـطــفى احلــمــيـداوي في
تـــدويـــنــة (الـــقـــصف الـــذي طــال
ــنــطـقــة اخلــضــراء  واكـد حق ا
الــتــظـاهــر الــسـلــمي الــذي كــفـله
الدستـور). وكان وزير الـصدر قد
نـــشـــر تــدويـــنــة ســـبــقـت قــصف
قـال فـيـها إن ـنطـقـة اخلـضراء  ا
(عــد كـمــا كـنــتم فـإنــهـا نــهـايـة
ولن نـشارككم العراق ونـهايـتكم 
ولن نـحاوركم عـلى إتـمام صـفـقة

الفساد). 
وجتــددت الــتــظــاهــرات في اربع
محـافظات. وقـال شهـود عيان ان
(متظاهرين استـعانوا بالشفالت
السـقاط احلـواجـز الـكـونكـريـتـية
عـلى جــسـر اجلـمـهــوريـة). فـيـمـا
افـــادت مــصـــادر امــنــيـــة  قــيــام
باقـتحام مجـموعة من احملـتجـ
مــبــنى مــحــافــظــة الــبـصــرة. من
جــــانـــبـه  وجه رئــــيس الـــوزراء
االجــهـزة مــصــطــفى الــكــاظــمـي 
االمـنــيـة بـالــتـزام واجـبــاتـهـا في
حــمـايــة مــؤسـســات الــدولـة. في
ارتـفــعت حـصــيـلـة غـضــون ذلك 
ــــنــــطــــقــــة اصــــابــــات قــــصـف ا
اخلـضــراء الى  7مـنـتــسـبـ من
الــقـوات االمــنـيــة. وقــالت خـلــيـة
االعالم االمــني في بــيــان تــلــقـته
ـــنـــطـــقـــة (الـــزمــــان) امس انه (ا
تـــعـــرضت لـــقـــصف اخلـــضـــراء 
صـاروخي  اســفـر عن اصـابـة ٧
منـتسبـ بجـروح متـفاوتة). في
وقت  تبنت مجموعة تطلق على
نفسها اصـحاب الكهف (القصف

ــــنـــطــــقـــة الـــصــــاروخي عــــلى ا
اخلـضـراء). وكــان مـصـدر أمـني
قـد افـاد بـسـقوط ثـالثة صـواريخ
ــــنــــطــــقـــة كــــاتـــيــــوشــــا داخل ا
اخلـــــضــــــراء.وقــــــال إن (ثـالثـــــة
صواريخ كاتيـوشا سقطت داخل
ــنــطـقــة اخلــضــراء أحــدهـا في ا
مــحــيط مــبــنى مــجــلس الــنـواب
واخــر قـرب اجلــنــدي اجملــهـول).
الـى ذلـك  دعت بـــــــعــــــثــــــة األ
ـــتـــحـــدة في الـــعـــراق جــمـــيع ا
األطراف العـتمـاد احلوار الـبناء.
وقــالـت الـــبـــعـــثــة فـي تـــغـــريــدة
تـابـعـتــهـا (الـزمـان) امس (نـدعـو
اجلــــمـــــيع إلـى االمـــــتــــنـــــاع عن
الـتــرهـيب والــتـهـديــد والـعـنف)
مــؤكــدة ان (هــنــاك حــلـول ولــكن
لــكـي تــرى هــذه احلــلــول الــنــور
نحـتـاج الى حوار بـنّـاء في أقرب
وقـت مـــــــنــــــــاسـب وهــــــــو أمـــــــر
ضــــــروري). وكـــانـت احملـــكــــمـــة
االحتادية الـعليـا قد ردت الطعن
ـقــدم بـاسـتـقـالــة نـواب الـكـتـلـة ا
الـــصــدريـــة.وقــال بـــيــان تــلـــقــته
(الزمـان) امس ان (احملـكـمة ردت
ـــقـــدم بـــعـــدم صـــحــة الـــطــعـن ا
استـقـالة نـواب الـكتـلـة الصـدرية
صلحـة العامة لدى لعدم توفـر ا
). واكـد رئـيس احملـكـمة ـدعـيـ ا
جـاسم محـمـد عـبـود في تـصريح
سـابق أن (هـنــاك دعـاوى أقـيـمت
بــشــأن اسـتــقــالـة نــواب الــكـتــلـة
وقـد ردت بعـضـها ألن الصـدريـة 
طريقة إقامتها غير صحيحة في
مـا ال تـزال دعـاوى أخـرى مـقـامـة

سيتم النظر بها في وقتها). 
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احلـكـومـة الـتـدخل وانـقـاذهم قـبل تـهـجـيـرهم من نـاشـدت عـوائـل مـسـيـحـيـة 
ـبـنى حتت مــجـمع مـر الـعــذراء في مـنـطــقـة زيـونـة بــعـد ابالغـهم بــاخالء ا
مسوخ االستثمار. وقالوا في مناشدة اطلعت عليها (الزمان) امس ان (اكثر
من   140 عـائلـة مـسيـحيـة متـعـففـة ونازحي سـهل نـينـوى في مجـمع مر
وهو تتعرض الى التهجـير القسري من قبل مستثمر  ـنطقة زيونة  العذراء 
ستـثمر تنـفذة) بـحسب تعـبيـرهم  مؤكديـن ان (ا واجهة الحـدى اجلهـات ا
ينوي انـشاء مجمع تـرفيهي  في ح بجـانبه مول در سيـتي يحتوي على
الى ايقاف هذا التجاوز ـرجعية واحلكومـة  مجمع تـرفيهي ايضا) داع (ا

والغدر بالفقراء الذي سيؤدي بهم الى التشرد مجددا). 

WFÐ«d « WŽd'« dIð W×B «
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قـــررت وزارة الـــصـــحــة  مـــنح
اجلرعة الـرابعة جلمـيع الفئات
وشـــمــول االطـــفـــال الـــبـــالـــغــة
اعـمـارهم خـمـسـة اعـوام واكـثر
بـــلــــقـــاح كـــورونــــا. واطـــلـــعت
(الــزمـان) عــلى وثــيــقـة مــذيــلـة
بـتـوقـيع مـديـر الصـحـة الـعـامة
بــالـوزارة ريـاض احلــلـفي جـاء
فــيـهـا (ان الـوزيــر وكـالـة هـاني
وافق عـلى تـوصـيات الـعـقـابي 
الـلجـنـة الـعـلـمـيـة االسـتـشـارية
ــوسع لـلـتـحـصـ لـلـبـرنـامج ا
شـــمــول الـــفــئــة ــتـــضــمـــنــة  ا
الـــعــمــريــة  5 اعــوامــا الى 12

عاما بلقاح كورونا)
 واشـــار الـى انه (تـــقــــرر مـــنح
اجلرعة الـرابعة من لـقاح فايزر
من قـــبل مــجــامـــيع االخــتــطــار
واخـتـياريـاً لـبقـيـة الفـئـات على
أن تــكـون بـعـد ســتـة اشـهـر من

آخــر جـــرعــة من الـــلــقــاح). في
غضون ذلك  حذرت واحدة من
كـــبــــار خـــبــــراء الـــصــــحـــة في
بــريـــطــانــيــا من ساللــة قــاتــلــة
مـــــــــن فــايــروس اإلنــفــلــونــزا
تـــنــتـــشـــر حــالـــيـــا في أنـــحــاء

العــــالم.

∫nB

اثار القصف
االيراني على
مدن اقليم
كردستان

رياض احللفي 
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واحلــــفـــاظ عــــلى مـــقــــتــــنـــيــــاتـــهم
وأرشــيـــفــهم وكـــفــاحـــهم ويــوجــد
ـقـتـنـيات بـحـوزتـنـا قـسم من تـلـك ا

وهي محفوظة لدينا حاليا).
wKš«œ ÂUE½

الفــتـا الى انه (يــجـري الـعــمل عـلى
ؤسـسة منذ خـمسة أشهر إنشاء ا
ولديـنـا نظـام داخلي يـتألف من 20
مادة وسـيكـون مقـرها الـرئيس في
السليـمانية تـضاف إليه مكاتب في
ــؤسـسـة أمــاكن أخـرى وتــتـرأس ا
هيـئة مـؤلفـة من سبـعة أعـضاء إلى
جـانب هــيـئــة اسـتــشـاريــة وهـيــئـة
إداريـــة تــتــكــون من رئــيس ونــائب
ــــــشـــــــاريع ومــــــديـــــــري اإلدارة وا
والـعالقـات والـشـؤون الـقـانـونـيـة)
ؤسسة واوضح صابر ان (موارد ا
تــــــأتي مـن ثـالثــــــة مــــــصــــــادر هي
ــسـاعـدات والـتـبــرعـات والـهـدايـا ا
ـنح الـتي تـقـدم  إضـافة إلى أي وا
مـنــحـة قــد تـخــصـصــهـا احلــكـومـة
لـلـمـؤسـسة ومـشـاريـعـهـا واألموال
الـــتـي تـــأتي مـن االســـتـــثــــمـــار في

ؤسسة). نشاطات ونتاجات ا
وتـعـرض الـرئـيس األسـبق واألمـ
الـــــــعــــــــام لـالحتـــــــاد الــــــــوطــــــــني
الكردستاني إلى جلطة دماغية في
17 كانون األول 2012 وتدهورت
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اكـد محـافظ أربـيل أومـيـد خـوشـناو
اتـــخــــاذ كل االســـتـــعـــدادات النـــقـــاذ
ـصــابــ خالل الـقــصف اإليـرانــيـة ا
الـــذي اســتـــهـــدف مــقـــرات األحــزاب
عـارضة إليران داخل الكردسـتانـية ا
أراضـي إقـــلــــيـم كـــردســــتــــان. وقـــال
خوشـناو ان (جمـيع الفـرق الصـحية
ــدني ومـركـز األزمـات في والـدفـاع ا
احملافظـة والهالل األحمـر ومؤسسة
البارزاني اخليرية وضعت في حالة
تــأهب اســـتــعــداداً النــقــاذ ضــحــايــا
الـــقـــصف اإليـــراني لـــكـــويـــســنـــجق
وشــيـراوا). وكــان مـديــر مــسـتــشـفى
الشـهـيـد خالـد في كـويسـنـجق كاوة
ــســتــشــفى صــابــر قـــد افــاد بــأن (ا
اســتـقــبل 32 جــريــحـاً واســتــشــهـاد
ســـبــعـــة اشــخـــاص جــراء الـــقــصف

اإليراني).
wšË—U  nB

ـــــوقـــــراطي وأعــــــلن احلـــــزب الــــــد
ــعـارض  الــكــردســتـانـي اإليــراني ا
مـقـتل اثـنـ من عـناصـره في قـصف
صـاروخي وشــنـته مــسـيــرات شـنّـته
إيــران اســتــهــدف مــواقع في اقــلــيم
كردستـان. وقال بيـان للحـزب تابعته
(الزمـان) امس أن (الـقوات اإليـرانـية
هـــاجــمـت قــواعـــد ومــقـــرات احلــزب
ــسـيـرة بـالــصـواريـخ والـطــائـرات ا
اسـتـهـدف مـنـطـقـة كـويـسنـجـق غرب
أربـــيل) وتـــابـع انه (اســـتـــنـــادا إلى

في منـطقـة شـمال الـعراق بـصواريخ
دقيقة ومسيّرات مدمرة).
WO½«d¹«  UÐd{

وفي األيــــام األخـــيـــرة اســــتـــهـــدفت
ضربات إيـرانيـة أكثـر من مرة مواقع
حــدوديـــة في كــردســـتــان  بــدون أن
تـسـفـر عن أضـرار مـلـحـوظـة. وتـأتي
هـــذه الــضـــربــات في ســـيــاق تـــوتــر
تشهده إيـران حيث تخـرج مظاهرات
ليليـة يومية مـنذ وفاة الشـابة مهسا
أميـني منتـصف أيلـول بعد تـوقيـفها
من قـبل شـرطــة األخالق في طـهـران.
وتتـخذ أحـزاب وتنـظيـمات مـعارضة
كــرديـة إيــرانـيــة يــسـاريــة من إقــلـيم
كــردسـتــان الـعــراق مــقـراً لــهـا وهي
أحـــزاب خــاضت تـــاريــخـــيــاً تـــمــرداً
مـسـلـحـاً ضـدّ الـنظـام فـي إيران عـلى
الـــرغم مـن تـــراجع أنـــشـــطــتـــهـــا في
الــــســـنــــوات األخــــيـــرة. ةلــــكن هـــذه
الــتـنـظــيـمــات ال تـزال تـنــتـقــد بـشـدّة
الـــــوضـع في إيـــــران عـــــلى وســـــائل
التـواصل االجـتـماعي.  وعـلى سـبيل
ــثـــال فــإن حــزب كــومـــله الــكــردي ا
اإليراني الذي خاض تاريخياً تمرداً
ضـد النـظـام في إيـران ينـشـر بـشكل
يــومي مــقــاطع فــيــديــو عــلى مــواقع
الــتـواصل االجــتـمــاعي ومــعـلــومـات
بــشـأن الـتــظـاهــرات الـتـي تـشــهـدهـا
إيــران مــنــذ عـشــرة أيــام بــعــد وفـاة
أمـــيــنـي. وحــذرت قـــيـــادة الــشـــرطــة
من أن وحـداتهـا سـتواجه اإليرانـيـة 

كان هادي العلوي يراجع اسفار التاريخ  في مكتبة اخلالني وهي مكتبة
شـخــصـيــة.لـكــنـهــامـفــتـوحــة لـعــامـة الــقـراء.وهي تــقع في عــقـد اخلالني

.ولم يكن جسر اجلمهورية.قائما. بالرصافة وكان بيتنا في كرادة مر
فنستخدم  البلم هو الزورق الذي كان وسـيلة العبور للموظف  والطالب
فـنسـتـخـدمه لـعبـور الـشط.لـكن عـائـلـة العـقـرب الـكـرادية بـدأت تـسـتـخدم
زورقا بـخـاريا لـسنـوات حـتى استـكـمل بنـاء جـسر حـديـدي.سمي جـسر

لكة عالية.وكنت احد اجلمهور الذي كان  ا
اول من عبر الشط من فوق اجلسر.

حدث االنقالب وسمي بجسر اجلمهورية .
ـلـكة وانا ادعـو.حلـمـلـة.وطـنـية العـادة اجلـسـر الى ا
لك غازي.قبل نكبة عالية الني نكبت بوفاة زوجها ا

العائلة  بقتل ولي العهد بطريقة بربرية.
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ـــقـــرر  افـــتـــتـــاح مـــؤســـســـة مـن ا
الـرئـيس الـراحل جالل الـطـالـبـاني
للتعـريف بحياته وكـفاحه واحلفاظ

على مقتنياته. 
ـؤسسة محـمد صابر وقال رئيس ا
فـي تـــــصـــــريح امـس إن (جـــــمـــــيع
اإلجــراءات الــقــانـــونــيــة اخلــاصــة
ـــؤســســـة قـــد اجنــزت بـــإنــشـــاء ا
وندعو أي شـخص في أي مكان من
ـا بـحـوزته من الـعـالم أن يـزودنـا 
أشيـاء تـتعـلق بالـطالـباني من اجل
حـفـظهـا وعـرضهـا بـاسـمه) واشار
ــقـــرر أن نــعــلن يــوم الـى انه (من ا
مــشـروعــنــا حـيث ـقــبل  االثـنــ ا
سيـتم عرض أول نـشاط لـلمـؤسسة
بـإحـيـاء الـذكـرى اخلـامـسـة لـرحـيل
الطالـباني في قاعـة سعد عـبد الله
ـديـنـة أربـيل وبـحـضور جـمع من
قــــيـــادات األطـــراف الـــســـيـــاســـيـــة
) مــؤكـدا ان (كل والــدبــلـومــاســيـ
اإلجـــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة إلنـــشــاء
ـــؤســـســة قـــد اســتـــكـــمــلت عـــنــد ا
مـــؤســـســـات حـــكـــومـــتـي الـــعــراق

واالقليم).
 مبينا ان (الطالباني كان شخصية
كردية وعـراقية ودولـية بارزة ومن
ـــيــاً تـــكــر الـــزعــمــاء ـــتــبـع عــا ا
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فـغن عــنـصـرين ـعــلـومـات األولــيـة  ا
اســـتـــشـــهــداواصـــيـب عــدد آخـــر من
مـقاتـلي احلـزب).  واسـتـهـدف قصف
إيـراني بطـائـرات مـسـيـرة وصواريخ
مـواقـع في االقـلــيم  حـيـث تـتــمـركـز
تـنـظـيـمـات مـعـارضـة كـرديـة إيـرانـية
تندد بـاستمـرار بقمع الـتظاهرات في
إيـــران.وتـــســبب الـــقـــصف بـــأضــرار
ودمار مـبـانٍ في منـطـقة زركـويـز على
بـعـد نـحـو 15 كـلـيـومـتـرا من مـديـنـة
حيث توجد مقار أحزاب السليمانية 
كــرديـة إيــرانـيــة مـعــارضـة مــسـلــحـة
يــســاريــة ال ســيــمــا حـزب كــومــله و
مكن كادحو كردستـان. ولم يكن من ا
عـلى الـفـور تـقـديـر حـجم األضـرار أو
عـــدد الــضــحـــايــا واجلـــرحى.  وقــال
شهود عـيان ان (دخاناً أبـيض يرتفع
ـــوقع الــذي تـــعــرض لــلـــقــصف من ا
ـكان ومـركبـات إسـعـاف تـتـجه إلى ا
في ما كان سـكان يغـادرون منازلهم)
واضافوا ان (طبيبة من احلزب كانت
ــعـاجلــة جـرحـى إصـابــاتـهم تــقـوم 
ـــوقع). بـــدوره  قــال طـــفـــيــفـــة في ا
رئـيس حـزب احلـريـة الـكـردستـاني -
ـعــارض حـسـ يـزدان إن اإليـراني ا
(مقـراتنا في مـنطـقة شيـراوا التـابعة
حملـافـظـة أربيـل تعـرضت لـقـصف من
جــــانب إيــــران). من جــــانــــبه أعــــلن
الــتـــلــفـــزيــون اإليــرانـي الــرســمي أن
(الــقــوات الــبـريــة لــلــحــرس الــثـوري
اسـتـهـدفت عـدة مـقـرات النـفـصـالـي

بيروت
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ـسلـحة لـتامـ عقد ان قطع الـطرق واجلـسور ومـداخل بغـداد بالـقوات ا
جـلـسة جملـلس الـنـواب له دلـيـل قاطـع ان الـزمرة الـتي
حتـكم تــخــاف من الـشــعب وتــتـعــامل مـعـه كـقــطـيع
تخضعه بقـوة السالح لتحقيـق مصاحلها في نهب

البالد.
{ عن مجموعة واتساب

ـــتـــظـــاهــريـن الــذين بـــكل قـــوتـــهــا ا
يـحـتـجـون مـنـذ  12يـومـا عـلى وفـاة
شــابــة كــانت مــوقــوفــة لــدى شــرطـة
األخالق. وقــالـت الــقــيــادة في بــيــان
(يسـعى أعداء إيـران وبـعض مثـيري
الـشـغب إلـى الـعـبث بـالــنـظـام الـعـام
وأمـن األمـــــة بـــــاســـــتـــــخـــــدام ذرائع
مـــخــتــلـــفــة) وأضــاف ان (عـــنــاصــر
الــشـرطــة سـيــواجـهــون بـكل قــوتـهم

مــــؤامـــــرات مــــنـــــاهـــــضي الـــــثــــورة
ـعاديـن وسيـتـصـرفون والـعنـاصـر ا
بحزم ضـد من يخـلّون بالـنظـام العام

وباألمن في كل أنحاء البالد). 
ومـــــنـــــذ اإلعالن عـن وفـــــاة أمــــيـــــني
بـاالعـتـقـال في 16 أيـلـول بـعـد ثالثـة
أيـام عـلى توقـيـفـهـا في طـهـران لـعدم
التـزامها بـقواعـد اللـباس الـصارمة 
تــشــهــد إيــران تـظــاهــرات مــســائــيـة

مـتتـالـيـة. وبـحـسب حصـيـلـة جـديدة
نشـرتهـا فإن (نـحو 60 شخـصا مـنذ
وأعـلـنـت الـشـرطــة مـقـتل 16 أيـلــول 
عـشرة من عـنـاصـرهـا لـكن لم يـتّضح
مـــا إذا هـــؤالء الــــعـــشـــرة من ضـــمن

احلصيلة التي أوردتها). 
وأعـلــنت الـســلـطــات في وقت سـابق
توقيـف أكثر من 1200 متظـاهر منذ

16 أيلول اجلاري.

عن االطـاحـة بـاكـثـر من مـئة داعـشي
وقــــــتل 53 اخــــــريـن خـالل الــــــعـــــام

اجلاري. 
وقـال الـنـاطق بـاسم اجلـهـاز صـبـاح
النعمان في تصريح تابعته (الزمان)
امس (نفـذنا  216عمـلـية مـنذ بـداية
الـعـام احلـالي وأغـلـبـهـا اسـتـبـاقـيـة
وكانت احلـصيـلة إلـقاء القـبض على
105 إرهابي وقتل  53وتدمير

بحدود 116 كهـفاً ومـضافـة للـعدو)
واضـاف ان (أغـلب الـعـمـلـيات كـانت
في القـاطع الـشرقي لـديالى وجـنوب

وصل). كركوك وا
Í—U³ ²Ý« qLŽ

مـــؤكـــدا ان (أولـــويـــات اجلــهـــاز في
ضـوء تـوجـيه الـقـائـد الـعـام لـلـقوات
ــســلــحــة تــتــجه نــحــو اســتــمـرار ا
الضغوط على فلول داعش والسيما
من خالل العمـل االستخـباري ومنع
حرية حركـة عناصره من مـنطقة إلى

أخرى).
مـــشـــيــرا الـى ان (مــلـف احلــدود من
اخـتــصـاص وزارة الــداخـلــيـة  لـكن
اجلــهــاز يــبــقى مــراقـبــاً لــتــحــركـات
الـدواعش ومـا يـتم احلـصـول عـلـيه
من مـعلـومات اسـتـخبـاريـة يدعم به
ـاسـكة) واوضـح النـعـمان الـقوات ا
ان (عـمـلـيـة الـتـسـلل من الـعـراق إلى

سوريـا وبالـعكس قـليـلة جـداً قيـاساً
إلـى مــا كـــان ســابـــقـــاً) واســتـــطــدر
بــالــقـول أن (عــمــلـيــة مــسك احلـدود
وحتـصـينـات احلـدود بـدرجـة عـالـية
جداً لكن احلدود تتجاوز 600 كيلو
ــمــكن أن تــكــون هــنـاك مــتــر ومن ا
ـنـاطـق يـتـسـلل مـنـهـا ولـكن بـعض ا
ـاثـلـة لـعام  2014 أو لـيس بـأعداد 

قبل ثالثة أو أربعة اعوام). 
ووقـــعت وزارتي الــبـــيــشـــمــركــة في
والـدفـاع حـكــومـة اقـلــيم كـردســتـان 
مـذكـرة تـفـاهم لـلـتـعـاون االمـريـكـيــة 
فـيما شـترك والتـنسـيق العـسكـري ا
أكــد رئـــيـس االقــلـــيم نـــيـــجـــيـــرفــان
الـبـارزاني ضــرورة أن يـكـون هـنـاك
تـعـاون وتـنــسـيق تـام من أجل حـفظ

أمن واستقرار العراق. 
واشـار خـالل مـراسم الــتـوقــيع عـلى
مـذكــرة الـتــفـاهم  الــتي جـرت حتت
إشــرافه وبـحــضـور رئــيس حـكــومـة
االقــلــيم مــســرور الــبــارزانـي ووفـدا
أمــريـــكي بــرئــاســة مــســاعــدة وزيــر
الـــــدفـــــاع لـــــشـــــؤون األمن الـــــدولي
الـى (بــطـوالت ســيــلــيــست واالنــدر 
البيـشمركـة في احلرب على اإلرهاب
مـســلـطـاً الــضـوء عـلى دعـم أمـريـكـا
والـتحـالف الـدولي لـلـعـراق واالقـليم

ضد داعش). 

w Ëb « ÊËUF² « w½UD¹d³ « dOH « l  Y×³¹ włdŽ_«

 ‰uN « rO  ¡UN½≈ w

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7392 Thursday 29/9/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7392 اخلميس 3 من ربيع االول  1444 هـ 29 من ايلول (سبتمبر) 2022م

بغداد
wLOL² « s Š rýU¼

…œUI « WOÞ«dI1œ

اذا كـان عــقــد كل جــلـســة جملــلس الـنــواب يــحـتــاج الى هــذه االجـراءات
واالحتـرازات والتـهـديدات ويـسـبب كل هذه الـقـلق والرعب واالزدحـامات
ــقــراطــيــة والــنــجــاح واالجنـاز فــكل حــديث عن الــد
واالصالح هو محض افتراء وكذب وال وجود له اال
في مـــخـــيـــلـــة الـــقـــادة وابــــــــواقـــهم وجـــيـــوشـــهم

االلكترونية !!
{ عن مجموعة واتساب

اربيل
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الـتـزويـر والغـش والـرشـوة وغسـيـل األموال والـنـشـاط األجـرامي وجـرائم
اخلــــــطف واألبـتــزاز وجتــارة اخملــدرات وســيـاســة أقــتــصـاديــة فــاشــلـة
ـنـفـلت والــدولـة الـعـمـيــــــقـة أهم مــنـجـزات حـكـومـات مـا بـعـد والـسالح ا

 ..2003
العـراق يـطـغي الـزنـيمُ بهِ ويـحـكم احلاقـد اجلـاهل الـذي جـاء بـضـربة حظ

بخوت في زمن الرياء ..!? الزمن األغبر زمن حكم ا
السـياسـة االقتـصاديـة لـلعـراق فاشـلة  يـقابـلـها تـصاعـد معـدالت الفـساد
ـوظـف والـعـمال والتـضـخم .. الـتضـخم احلـاصل في ظل تـدني رواتب ا
تقاعـدين.. أصبح مرض مـزمن مستعـصي يحتـاج ثورة تغـيير حقـيقية وا

تنقذنا من واقع مزري مرير ونفق مظلم..!?
احملسـوبـية طـغت وجتـذرت والشـواخص حـدث وال حرج جـهلـة في مـركز

القرار مع شديد األسف .!?
الـعـراق يـحــتـاج ثـورة حتـريـر أقــتـصـاديـة ثـقــافـيـة وتـفــعـيل قـانـون الـردع
ـســألــة من أين لك هــذا واحلـد مـن احملـســوبــيـة والــنـصـب واألحـتــيـال وا

والرشوة واألبتزاز والتهديد وخرق القانون !!?
ـواطـن الـعــراقي حــيـاة الــرفـاهــيـة ـاذا ال يــعــيش ا الـعــراق بــلـد غــنـــــي 
أقـتــــصـاديـاً اخلـلـل واضح حـكم اجلـاهــل والـزنــيـم واحلـاقـد والـنـاقم ال
ــغـلـوب عـلى ــواطن الـعـراقي ا يـرضـيه أن يــتـنـعـم ا
أمرة بـخـيرات بـلـدة.. العـراق دولة بـال سيـادة خرق

للقانون في كل مفاصل الدولة العراقية ..
أذاً الكرة في ملعب الشعب العراقي ..

وإن غداً لناظرهِ قريب .!?

ـنطـقـة ويـقـطـنـها  10ملـيـون نـسـمة الـعاصـمـة بـغـداد من أكـبـر عـواصم ا
تعيش اليوم حالة نفير عام و شل احلركة فيها وتقطيع جسورها ومنع
الدخول واخلـروج منهـا وكأنـها تعـيش أجواء حرب كل
ذلك من أجل عـقـد جـلسـة إعـتـيـاديـة جملـلس الـنواب
العراقي! خوفا من غضب الشعب العراقي عن أي

قراطية تتحدثون? دولة و د
{ عن مجموعة واتساب

ـقـطّـعـة بـسـبب وأنـا أشـاهـد ڤـيـديـوات شـوارع بــغـداد ا
ومـعـانــاة الـنـاس لـلـوصـول ـان الـيـوم  جـلـسـة الـبــر
خـطـر في بـالي العـمـالـهـا وجـامـعـاتـهـا ومـدارسـهـا

انشيت اآلتي: ا
قلّة تؤَّمَّر..وشعب يدّمَّرْ

إلنهـاء اخمليم بـعـودة جمـيع الرعـايا
إلى بــلـدانـهـم  كـمـا جــرى مـنــاقـشـة
تـــــداعـــــيــــات احلـــــرب الـــــروســـــيــــة

األوكرانية).
 وأكــد األعــرجـي انه (من مــصــلــحــة
الـــعـــراق بــنـــاء عالقـــات مــتـــوازنــة
واالنـفــتـاح عـلى اجلـمــيع والسـيـمـا

الدول الـصديقـة التي وقـفت معه في
احلرب ضد داعش). 

من جانـبه أشار الـسفـير الـبريـطاني
إلى (أهـــمـــيــــة أســـتـــقـــرار الـــعـــراق
سياسـياً واجتـماعيـاً وأمنيـاً مؤكدا
دعم بـالده لــلــحــوار الـــوطــني الــذي
تــرعــاه احلــكـومــة الــعــراقـيــة). كــمـا
استـعـرض رئيس اجلـمـهوريـة برهم
الـعالقات صالح مع ريـتشـاردسون 

شتركة التي جتمع البلدين.  ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(اللـقاء بـحث سـبل تطـوير الـعالقات
الـــثــنـــائــيــة فـي مــخــتـــلف اجملــاالت
تمثلة شتركة ا واجهة التحديات ا
كـافـحة اإلرهـاب وتعـزيـز التـعاون
االقــتـصــادي والـتــجــاري والـثــقـافي
ـا يـخـدم والـتـنـسـيق بـ الـبـلـدين 
الـــــســــــلم واالســــــتـــــقــــــرار احملـــــلي

واإلقليمي).
جــدد ريــتـــشــاردســون  من جـــانــبـه 
(حــــرص بـالده عـــلـى تــــرســــيخ أمن
واسـتـقـرار الــعـراق وسالمـة شـعـبه
ودعـم مـــــســـــار احلـــــوار والـــــتـالقي
سائل السـياسية في البلد عاجلة ا
ــا يُــحـــقق الــتـــنــمــيـــة والــتــقــدم و
لــلـشـعب). وافــصح جـهــاز مـكــافـحـة
االرهــــاب  عـن جنــــاح مــــفــــارزه في
اسفرت تنفيذ 216 عملية استـباقية 
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بحـث مسـتـشار األمن الـقـومي قاسم
األعــرجي مع الـســفـيــر الـبـريــطـاني
لــــدى بـــــغــــداد مـــــارك بــــرايـــــســــون
التـعاون الدولي ريتـشـــــــــاردسـون 
إلنـــهـــــــــــاء مـــخـــــــــــيم الــــــــــهـــول
وعـــودة جميع الرعايا إلى بلدانهم.

وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(األعــــرجـي بــــحـث مع الـــــســــفـــــيــــر
الـــبـــريـــطـــاني آخـــر مـــســـتـــجـــدات
األوضـاع الــسـيــاسـيـة واألمــنـيـة في
ــنــطــقــة وتــعــزيــز الــعـالقــات بـ ا
البلـدين فضال عن بحث مـلف مخيم
الـهــول الـســوري والـتــعـاون الـدولي

UI¡∫ مستشار االمن القومي قاسم االعرجي خالل لقائه السفير البريطاني في بغداد

حـــالــــتـه الـــصــــحــــيــــة ونــــقل إلى
ـانــيـا حـيث تـلـقى مــسـتـشـفى في أ
الــعالج وعــاد في 19 تــمـوز 2014
إلى السليمـانية. ثم نقل مرة أخرى
ـانــيـا لــلـعـالج وبـعــدهـا إلى إلـى أ
النـمسـا وعاد في الـعام 2016 إلى
كـردستـان في حالـة صـحيـة أفضل.
ولد الراحل عام 1933 بقرية كلكان
عــلى سـفح جــبل كـوســرت وتـخـرج
عــام 1959 في كـــلـــيـــة الـــقـــانـــون
بــجـامـعـة بــغـداد وواصل الـعـمل
الـــســيــاسي.اقـــتــرن في أواسط
ــاضي ســبــعــيـــنــيــات الــقــرن ا
بهـيـرو إبراهـيم أحمـد وكان له
دور بـــارز في ثــورة كــردســتــان
عـام 1961 الــتـي عــرفت في مــا

بعد بثورة أيلول.
 أسـس االحتــــــــــــاد الـــــــــــوطـــــــــــنـي

الـــــكـــــردســـــتــــانـي عــــام 1976 في
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشق مع
مجمـوعة من رفـاقه وأصبح األم
الــعــام لـــلــحــزب.كـــان له في الــعــام

1986 إلى جانب إدريس
البـارزاني دور مشـهود في تـشكيل
اجلـبـهة الـكـردستـانـية حـيث وقـعا
اتـفاقـية بـهذا الـصدد في الـعاصـمة
اإليــــــــرانـــــــيـــــــة

طهران.
انــــــتـــــــخب
أميـنا عـاماً
لـالحتــــــــاد
الـــــوطــــني
الكردستان
ي فـــــــــــــــــي
ـــؤتــمــرات ا
الـــــــثـالثـــــــة

ليـكون أول كـردي في تاريخ الـدولة
نـصب. كـما الـعراقـيـة يشـغل هـذا ا
ـنـصب لــدورة ثـانـيـة شــغل ا

في 22 نيسان 2006. 
وفي الــــــــعـــــــام 2010
تولى رئـاسة الـعراق
لدورة ثالـثة. توفي
الـــطــــالـــبــــاني في
مــــــســـــــتــــــشـــــــفى
بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة
انيـة برل يوم األ
3 تشرين األول

.2017

األولى للحزب.فـفي أولى انتخابات
جـرت بـإقلـيم كـردسـتـان عام

1992 كان مرشحاً
ـــــنـــــصب قـــــائــــد
احلــــــــــــــركــــــــــــــة
الـــــتــــــحـــــرريـــــة

الكردستانية. 
ومن ثم عــضـواً
جملــلـس احلــكم
في العراق بعد
إسـقاط الـنـظام
2003 ورأس

اجملـــــلس لــــدورة
وكــان له دور كـبــيـر
في صيـاغة الـدستور

الــــــدائـم. تـــــولـى في 6
نـيــسـان 2005 رئــاسـة

اجلـــــمـــــهـــــوريـــــة 
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عـقد وزيـر التـجارة عالء اجلـبوري
اجــتـــمـــاعــاً ضـم شــركـــات الـــغــذاء
والـدوائر الـقانـونـية والـرقابـية في
ــشـاريع الــوزارة لــبـحث عــدد من ا
التـجـاريـة واإلسـتـثـمـاريـة الـهـادفة
واجهة بإطار جملـة من اإلجراءات 
واد الغذائية. ازمة ارتفاع اسعـار ا
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وذكـر بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان
(اإلجــتـمــاع بــحث رعــايــة مــشـاريع
جتــاريــة مــهــمــة وخــلق خط مــوازِ
ـا يـسـهم خـدمة لـلـسـوق احملـليـة 
ـــواطـن وعـــدم تــــأثـــره بــــاألزمـــة ا
ـــــيــــة وخــــفـض األســــعــــار الــــعــــا
والـســيــطـرة عــلى األمن الــغـذائي)
مـبــيـنـاً ان (قــانـون األمن الــغـذائي
وفــــر األمـــوال الــــتي حتــــتـــاجــــهـــا
الـوزارة لــغــرض جتـهــيـز مــفـردات
الـسلَّـة الغـذائيـة واستـيراد كـميات
من احلنـطة لسـد متطـلبات الـبطاقة
التموينية) واشار الى ان (التجارة
مـسؤولـة عن عمـليـة السـيطـرة على
الــنــشــاط الــتــجــاري احملــلي عــبــر
مجـموعة من اإلجـراءات التعـاقدية
ـشـاريع لـغـرض الــعـمل بـعــدد من ا
ــواطـنـ ــسـاعـدة ا الـتي تــسـهم 
بــتـــجــاوز ازمـــة ارتـــفــاع األســـعــار
ـوارد لـشــركـات الـوزارة) وزيــادة ا
وبــحــسب الــبـيــان شــدد اجلــبـوري

عـــلى دور الـــدوائــر الـــقـــانـــونـــيــة
ـشاريع والـرقابـية بتـفعـيل هذه ا
ـنع وفـق الـقـوانـ والـتعـلـيـمـات 
ــخـالـفـات وقـوع هـذه الــشـركـات 
قانـونـية واضـاف انه (وجه دائرة
شاريع الرقابة التجـارية بتقييم ا
اإلســـتـــثــمـــاريـــة الــتـي نــفـــذتـــهــا
الــشـركــات مـنــذ تـســلم احلـكــومـة
احلـاليـة مـسؤولـيـاتهـا حتى االن)
واوضح ان (شركات الوزارة تعمل
حاليـاً على مشـاريع جتارية حيث
تـعـمل عــلى تـوزيع مــادة الـطـحـ
بــأسـعـار اقل من الـسـوق احملـلـيـة
عـالوة عـلـى ذلك هــنـالـك مـشــاريع
ـطـاحن بـاحلـنـطـة تــخص تـزويـد ا
الـتــجـاريــة عـبـر الــشـركـة الــعـامـة
لتـجارة احلـبوب). وبـاشرت وزارة
الــــتـــجـــارة بـــتـــوزيـع الـــبـــطـــاقـــة
التموينية اإللكترونية ألهالي حي
الـعـســكـري في مـحـافــظـة الـنـجف
ضمـن مشـروعـهـا ألتـمـتـة الـبـطـاقة
الـتـمويـنـية بـالـتعـاون مع بـرنامج
ـي. وقـال الـبـيـان ان األغــذيـة الـعـا
(مشروع البطاقـة اإللكترونية يعد
عــمـــلــيـــة رقــابـــيــة من قـــبل دائــرة
الـتــخـطــيط في الــوزارة لـلــقـضـاء
عــلى مــظــاهــر الــفــســاد فـي اطـار
الـــعـــمل الــــتـــكـــنـــولـــوجي جلـــمع
علومات والـبيانات كافة ووضع ا
حـد لــلـخــروقـات الــتي حتـصل في
ـــواطـــنــــ و مـــجـــمـــوع اعـــداد ا

فـردات الغذائية اجملهزة ونوعية ا
ـشـروع لـهم) ولــفت الى ان (هـذا ا
يـعد فـرصة جديـدة لإلرتـقاء بـنظام
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة في مـواكـبـة
الـتــطـورات ومـنع حـاالت الـتالعب
ــشـمــولــ وتــســهـيل في اعــداد ا
ـــواطــنـــ واخــتــزال مـــعــامالت ا
الـــوقت). فـي غـــضـــون ذلك اكـــدت
التـجارة استـمرار منـاقلة احلـنطة
من مـواقع الـشـركة الـعـامة لـتـجارة
احلــبـــوب في فـــرع صالح الـــدين
الى مواقع سايـلو التـاجي وسايلو

الدورة في بغداد. 
وقــال مـديــر عـام الــشـركــة مـحــمـد
حنون في تصريح تابعته (الزمان)
امـس ان (ان مـــواقع صـالح الـــدين
تـواصل مـنـاقـلـة احلـنـطـة احملـلـية
لتـعزيز كمـيات احلنـطة في مواقع

طاحن). بغداد لغرض جتهيز ا
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واضاف ان (قـسم التسـويق التابع
ناقلة للشركة جهز خطـة متكاملة 
احلــنـطــة من فــروع الــشــركـة ذات
اإلنـــــتـــــاج الـــــعـــــالي) واوضح ان
(الكميـات التي وصلت الى الدورة
بــــلــــغت 211 طـن بــــواقع خــــمس
شاحنات و 467 طن الى صومعة
التاجي بواقع 11 شاحـنة) مبـيناً
ثنى الكات العاملة في فرع ا ان (ا
ـناقلـة احلنطـة احمللية مسـتمرة 
الى فرع ذي قـار سايلـو النـاصرية

حيث بـلغت الـكميـة خمـسة مالي
و732 الف بواقع 20 شاحنة  اما
ســايــلــو الــشــطـــره بــلــغت اربــعــة
مالي و 332 طن واخيراً سـايلو
الرفـاعي بـلغت 900,80 الف طن).
واكـدت الـشـركـة الـعـامـة لـتـصـنـيع
احلبوب مـواصلة اسـتالم خلطات
احلبـوب اخملصـصة إلنـتاج طـح
احلـصـة الـسـادسـة. واوضح مـدير
عام الشركة اثير داود سلمان في
تـصريح تـابـعته (الـزمان) امس ان
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ــكن أن تـــتــفـــاعل مع األجــواء ال 
ــديـنــة قــزوين والــتي ــعــاصــرة  ا
تـبـعـد عن طـهران  140كم من دون
ــديــنـة أن تــتــصــفح تــاريخ هــذه ا
والـــتي تـــرجع بك الى مـــا يـــقــارب
تـســعـة آالف سـنـة. قـزوين اسم قـد
يعـني ( مديـنة الـفسـتق ) واجلمال
دينة ينسب إلى الرسول في هذه ا
محمد ( ص) قوله بأن قزوين (باب
اجلـنــة) وعـنـدمــا صـارت عــاصـمـة
الدولـة الصفـوية كان يـطلق علـيها
(دار الـسلـطـنة قـزوين) أمـا اسمـها
الـقد فـكـان ( شاد شـابـور) وعلى
الــــرغـم من أن األمـــــاكـن األثـــــريــــة
والــتـراثــيــة قـد تــرجع إلى الــعــهـد
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ـسـجـد الـعـبــاسي كـمـا هـو بــنـاء ا
الـعــتـيق لــكن بـصــمـات الــتـخـريب
ـغولي واضحـة على تلك والدمار ا
ـعــالم كـمـا أن بــصـمــات االعـمـار ا
واإلضـافـة والـنـقــوش ابـان الـعـهـد
ـعـالم الـصـفــوي تـبــرز عـلى تـلـك ا
عنـدما  نـقل العاصـمة من تـبريز

إلى قزوين .
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عند زيارتنا اليوم إلى قزوين  اول
مـا فـعـلـنـاه هـو الـذهـاب الى شارع
ــســمى سـابــقــا شـارع الــشـهــداء ا
(ســبه) وهـو شـارع يـحـمل الـكـثـيـر
من األســـرار فــــضال عــــلى أنه أول
شــارع  تـــبــلــيــطـه في إيــران في
العصر القاجاري زمن ناصر الدين

الـقـاجـاري. يـقـول الـبـعض أن هـذا
الـشـارع كـانت حتـته مـديـنـة كـامـلة
وفـيــهــا مـجــوهـرات تــقـدر ب 750
طنـا! وكان نـاصر الـدين القـاجاري
ــديــنــة مــنــفــذا يــتــخــذ من هـــذه ا
للهروب في احلـاالت الطارئة. شاه
ايـران رضــا بـهـلــوي عـنــد سـمـاعه
بـهـذا الكـنـز أراد أن يـحفـر الـشارع
بــحــجــة الــصــيــانــة وغـلـق جـمــيع
ـدة أسبـوع رفض الـسـكان احملـال 
بـــشـــدة وتـــراجع الـــشــاه عـن هــذا
العـمل! وال احد يـعلم صـدق وجود
هـــذا الـــكـــنــز وهـل   االســتـــيالء

عليه!
 oO²F « b− *«

سـجد الـعتـيق وهو من  زيـارة ا
ــســـاجــد في إيــران شــيــده أقــدم ا

هــارون الـرشــيــد عــلى اطـالل أحـد
ـعـابـد الـســاسـانـيـة. الـزادشـتـيـة ا
ـة عـام 192 هـجــريـة وبـعـد الـقــد
ــغـــولــيــة عــلى إيــران الــهــجــمــة ا
تعرض للدمار لكن  ترميمه فيما
بــعـد مـن قـبـل حـكــام قــزوين ســنـة
393 هجـرية ابراهـيم مزربان وفي
ظفر لك ا سنة 548 هجرية شيد ا
الـدين آليـا ارغون. مـلحـقا إضـافيا
للمسجد خصص حللقات الدراسة
وفي العـهد الـصفـوي اتسع نـطاقه
أكـثـر واضــيـفت له حــلـقـات أخـرى
ونــقـــشت فـــيه نـــقــوش جـــمــيـــلــة.

وكتابات دينية فريدة .
سـجـد أربعـة ايـوانات تـوجـد في ا
كـبيـرة وتقع بـوابـته الرئـيسـية في
شــارع الــشــهــداء. قــبــته جــمــيــلــة
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(الشركة استنفـرت ناقالتها لتوفير
احلبوب اخملصصة إلنتاج احلصة
الــسـادسـة من الـطـحـ في حـركـة
مـسـتـمـرة لنـقـل خـلـطـات احلـبوب
ــطــاحـن الــعــامــلـة اجملــهــزة الى ا
احلـــكــومــيـــة واألهــلــيـــة في اغــلب
احملــافـظـات إلنــتـاج وتـوزيع مـادة
الـطـحــ ضـمن مـفـردات الــبـطـاقـة
الــتـمـويـنـيـة) ولـفت الى ان (فـروع
الـــــشــــــركــــــة في واسـط وذي قـــــار
ــثـنى واألنـبــار وديـالى وصالح وا

الـدين والديـوانـية وبـابل وكربالء
ومــيــسـان اجــرت حــمـلــة مــكـثــفـة
ـــــطــــاحن إلســـــتالم وجتــــهـــــيــــز ا
بـاحلـبـوب إلنـتـاج طـحـ احلـصة
الـــســـادســـة الـــتـي انـــطـــلـــقت في
العشرين من شهر ايلول اجلاري)
مؤكـداً ان (األسواق احمللـية تـشهد
اســتـــقـــراراً بــأســـعـــار الــطـــحــ

ــطـاحن بــالـتــزامن مـع مـبــاشــرة ا
ـقـررة بـإنــتـاج وتــوزيع احلـصــة ا

اضي).  التي انطلقت االسبوع ا

ومـنارتـيه علـيهـا زخرفة تـعود إلى
العهد السلجوق والصفوي منارة
ــســـجـــد زرقـــاء الـــلـــون تـــقع في ا
الناحية اجلنوبية وهي مشيدة من
الطابق ومنارتان مـزينتان بنقوش
الفـسيـفسـاء مسـاحته 3500 مترا

مربعا.
في مقهى بالـقرب من بوابة قزوين
ة  احتـساء قـهوة جتعـلنا القـد

أكثر تركيزا ونحن نرى
بـوابة قـابو الـتي تـمثل
الـضفـة اخللـفيـة لقـصر
(كاخ موزه جهـلستون)
الـذي ستـكـون وجهـتـنا
غـــدا الـــيه مع احلـــديث
عن زيـارتـنـا إلى ( خـان
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بغداد
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27 أيـلـول هو  الـيـوم الذي يـحتـفل بهِ العـالم ومنـذ عام 1980 كـيوم لـلسـيـاحـة
ـي وكـإحـتــفـال دولي من أجل زيــادة الـوعي بــأهـمـيــة دور الـســيـاحـة داخل الـعـا
اجملـتمـع العـراقي والـعالم أجـمع وإظـهار أهـمـية تـأثـيرهـا عـلى القـيم اإلجـتـماعـية
والـثقـافـية والـديـنـية والـسـيـاسيـة واالقـتصـاديـة وتـعمل عـلى تـعـزيز فـرص الـعمل
وزيـادة دخل الـفـرد واجملتـمع والـراحل إغـنـاتيـوس وهـو مـواطن نيـجـيـري هو من
ـنـاسبـة وهنـالك نـوع من الـسيـاحـة الداخـليـة هو اقـترح فـكـرة االحتـفال بـهذه ا
ـدن والـقـرى في داخل الـبـلـدو والـسـيـاحـة اخلـارجـيـة هـو ان يـزور الـسـفـر بـ ا
ي الن له تأثـير الـسـائح بلـداً غيـر بـلده والـلون االزرق يـرمـز ليـوم الـسيـاحة الـعـا
كـن ان جنده في ـزاجـيـة وله تأثـيـر نـفـسي عـلى االنـسـان ولـون  عـلى احلـالـة ا
الـطـبيـعة وفـي كل مكـان وهو أيـضـاً لون الـسلـم والطـمأنـيـة والهـدوء واألمن ولون
السمـاء. ولدى مقـابلتي للـسيد مـحمد زهاوي احلـاصل على ماجـستير الـتخطيط
ي: رحـلة اجلـامعـية وقـال عن يوم الـسيـاحة الـعا السـياحي وكـان استـاذي في ا
اضي اذ كان رئيس هيـئة السياحة في "سأحتـدث عن حقبة تسعـينيات القـرن ا
بـغـداد يقـوم بأعـمـال تبـقى في الـذاكرة بـاإلعـتمـاد عـلى االصالـة والتـاريخ والـقيم
بـاد االنسانـية التي يـتمـيز بهـا االنسان الـعراقي وتـأريخه العـريق وسأسرد وا
: كـلف قسم الـعالقات السـياحـية بتـهيـئة تيـشيرت أبـيض وطُبع عـليه صورة مثاالً
لآلثار الـعراقـية و تـوزيعـها بـ الهيـئات الـدبلـوماسـية في الـعراق وكـان هنالك

هـرجان  ـانيـا وخالل مـشاركـة الوفـد العـراقي في ا مهـرجان سـينـمائي في أ
توزيـعها على احلضـور وكان له تأثير إيـجابي على التعـريف بالعراق واحلضارة

العراقية".
ـتـلك ثـروة سـيـاحـيـة عـظـيمـة سـمـيـتـهـا بـالـثـروة ألن لـهـا عـائد اقـلـيم كـردسـتـان 
اقتصـادي مهم للبلد ومن الشخـصيات التي عملت على تـطوير القطاع السياحي
رحوم السيد نعمت الطالباني الذي لقب بشيخ السياحة الذي كانت في األقلـيم ا
له أفكار رائـعة ويقـوم بتنفـيذها ومنـها انه حول "دوكـان" في محافظـة السليـمانية
من أرض جرداء حتـيط بهـا التـالل من كل جهـة قبل ان تـكون بـحيـرة وله العـديد
واقف الـتي  نشرها في مجلة ألف باء عنـدما كان رئيس حتريرها السيد من ا

أمير احللو.
ـناخي الذي يـشهده ـستـدامة بسـبب التغـير ا ويتم التـركيـز اآلن على السـياحة ا
ـوارد والوسـائل بطـريقـة يسـتفـاد منـها اجلـيل احلالي العـالم اي إستـخدام كل ا

واالجيال القادمة.

باعتـقاده ان فصل الـشتاء ذهب او
بــالــعــكس ولــهــذا يــعــرض نــفــسه
لالصـــابـــة بـــاالمـــراض ســـريـــعــا)
ويــضـيـف (ان الـتــدخــ وخــاصـة
الـنـركـيـلة مـن اكـبـر اسـبـاب ظـهور
الـسعـال والتـهاب احلـلق والتـهاب
اجملـاري الـتـنـفـسـيـة ويـشجـع على
ستمر واالصابة بارتفاع السعال ا
درجــــــات احلـــــــرارة واالصــــــابــــــة
بـالـتهـاب العـظـام واجلسـم عمـوما
ـالزمـة فـراش ـريض  مــايـعــرض ا
ــرض لــعـــدة ايــام) ويــقــول ( من ا
الــــضـــروري جـــدا اوال مــــراجـــعـــة
الطبيب اخملتـص ليشخص احلالة
وتـوصــيف االدويــة الـتـي تـســاعـد

على انهاء السعال واختفاء البلغم
الـــذي يــســـبب بــازعـــاجــات لــذوي
ـــريض واصـــدقـــاءه وهـــنـــا ومن ا
جتـــــربــــتـي اقـــــول البــــد مـن تــــرك
الــتـــدخـــ نـــهـــائـــيـــا النه من اهم
اسـبـاب تـهـيج اجملـاري التـنـفـسـية
واالبـتـعاد تـمـامـا عن اجلـلوس في
غلقة واالماكن التي تعج قاهي ا ا
ـجـرد اسـتـنـشـاق ـدخـ النك  بــا
ـنـبــعث من الـسـكـائـر او الـدخـان ا
الـنركـيلـة يـصيـبك باالعـراض التي
دخن فالبد من االبتعاد تصيب ا
من هـذه االجـواء وشـرب الـسـوائل
سـكـنـات التي يـصـفـها الـدافـئـة وا
الــطــبـيب  لــلــتـخــلص من الــبــلـغم

 œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

في مـــثل هـــذا الــوقـت من الــســـنــة
وعــنـــد تــغـــيــيـــر اجلــو يـــتــعــرض
الــبـــعـض وخـــاصــة كـــبـــار الـــسن
واالطـفـال الى االصابـة بـالتـهـابات
اجملـــاري الــتـــنــفـــســيـــة واهــمـــهــا
ـــصــحـــوب بــالــبـــلــغم الــســـعــال ا
واالصــابـة بـاالم الـصــدر والـتـهـاب
الـبلـعـوم وارتفـاع درجـات احلرارة
ا في الليل وخاصة عند االطفال 
يـحد مـن حركـتـهم بسـبب االصـابة
بـالـزكـام والـسـخـونـة واالم اجلسم
والــتـهـابــات مـصــحـوبــة بـالـبــلـغم
ـتــواصل وخـاصـة في والــسـعـال ا
ـسـاء مــايـسـبب بــازعـاج شـــديـد ا

لـــلــــمــــرضى وذويــــهم .(الــــزمـــان)
ـواطـنـ اســتـطـلـعت اراء بـعض ا

واالطباء في هذا الشأن.
WOLÝu  ÷«d «

ـواطن سـهيل عـبـد الله 76 يـقول ا
عاما متـقاعد ( منذ مـرحلة الشباب
ونـحن نــعــلم ان تـغــيـيــر اجلـو من
الصـيفي الى الـشتوي او الـربيعي
وبـــالـــعــكـس يــعـــرضـــنـــا لــبـــعض
ـوسمـيـة ومثـلـما يـقول االمـراض ا
ـــثـل الــعـــراقي الـــســـائـــد (غــرور ا
ــعـيـدي ) اي ان الــفالح والـريـفي ا
البس الـصيـفية يبـدا باسـتخدام ا
بدال من الـشتـوية وبـالعـكس ويبدا
ــدافئ بـــلف الـــبــطـــانــيـــات ورزم ا

ـســاء وهـنـا والـســعـال في فـتــرة ا
البـد ان نـشـجع اطـفـالـنـا بـضـرورة
ـالبس احلــــــفــــــاظ عـــــلـى لــــــبس ا
ــنـاســبــة واالبــتــعـاد عـن وسـائل ا
ـسـاء وترك الـتـبريـد وخـاصة في ا
وسائل الـتبريـد حتى في مركـباتنا
واالعـــتــمــاد عـــلى الــهـــواء الــنــقي
لـلـتـخـلص من الـسـعـال وااللـتـهاب
الــذي يــصــيب الــقــفص الــصــدري
واجملــاري الـتــنـفــسـيــة ومـراجــعـة

الطبيب للكشف عن احلالة ).
WO³KÝ  ôUŠ

ويـــقـــول الـــطـــبـــيب عـــلى جـــمـــيل
ــنــدالوي اخــتــصــاص االمــراض ا
الــتـنــفـســيـة والــصـدريــة انه (بـكل
تـاكـيـد ان عـدم االهــتـمـام بـاجلـسم
واهمـال الـتـغـيـير بـفـصـول الـسـنة
وعـــدم مــراجــعـــة الــطـــبــيب وتــرك
االدويـــة والــــتـــعـــرض لــــلـــحـــاالت
ـشـروبات الـسـلـبـيـة كـالـتـدخـ وا
اء الـبارد الـكـحولـيـة واستـخـدام ا
ثلجات كلها تساعد على وبعض ا

ستمر). االلتهابات والسعال ا
مضيـفاً (قد تسـتيقظ أحيـانًا لتجد
أنك تـعـاني من احـتـقـان شـديـد في
احلـلق وأن سـعـالك يــنـتج الـكـثـيـر
ن ال من الــــبــــلــــغم فــــإذا كــــنت 
يــفــضــلــون الــدواء لـلــتــخــلّص من
الــبـلــغم  عـلــيك اسـتــخـدام أشــيـاء
ـنـزل) مـوضـحـا عن مـوجـودة في ا
ـــشــروبــات الـــتي تــســـاعــد عــلى ا
الـتخـلّص من الـبلـغم (انـها الـشاي
بــالــلــيــمـون والــعــسل فــان تــنـاول
الـشـاي بـاللـيـمـون يؤدّي حـمـضـية
عــصــيــر الــلــيـــمــون إلى تــكــســيــر
اخملــاط ويــؤدّي إضــافــة مــلــعــقــة
صـغـيــرة من الـعــسل إلى تــلـطـيف
احلــــلـق. كـــذلـك شــــرب الـــســــوائل
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سـعــد الـســلـطــنـة) وكــانت اسـواق
وشـوارع قزوين جـمــــــيلـة ورائـعة
في الـــــــــــلــــيل. مع وجـــود ســـوق
شــــــعـــــبـي احملـــــابـس والـــــســــــبح
ــة يـــشــــبه مــا واألحــجـــار الــكـــر
ــــيـــدان وســـــــــوق مــــوجـــود في ا

الهرج.

l³²¹

الـدافئـة حيث أن الـسـوائل الدافـئة
تـــســـاعــد عـــلى تـــغـــذيـــة جــســـمك
ـتــجـمّع في وتـكـــــــسـيــر اخملــاط ا

حلقك ).
ويــــضـــيـف عن اهــــمــــيـــة اخلــــبـــز
احملـــمص فــيـــقــول  (يــعـــد اخلــبــز
احملــمّـص غــذاءً جــيــدًا لــتــكــســيــر
اخملــاط ونــقـلـه إلى مــعــدتك تــقـوم
سح احللق قطع اخلبز احملمّص 
بـرفـق لـلـتـخـلّص من اخملـاط أثـنـاء
بــلـعــهــا).مـؤكــدا (قـد يــعــني إفـراز
جـسـمك لـكـمـيـة كـبـيـرة من اخملـاط
مــحـــاولــة اجلــسم لــلـــتــخــلّص من
ــا يــعــني أن جــسـمك األمـراض 
تلكها يعمل بطاقة أكبر من التي 
ـاء الــذي يـحـتـاجه قــدّم جلـسـمك ا
ألداء وظيـفته وهـنا يـجب االبـتعاد
عن هـذه الـعــادات لـتـقـلــيل الـبـلـغم
اي واهــمـهـا اإلقالع عـن الـتـدخـ 
حاول االبتـعاد عن التدخـ عندما
تــعـاني من جتـمّـع اخملـاط بـاحلـلق
حـيث يـؤدّي التـدخـ إلى جتـفيف
احلـبـال الـصوتـيـة ويـقـوم اجلسم
ـزيـد من اخملاط. حـيـنـهـا بإنـتـاج ا
ـوجودة باحلليب كما ان الدهون ا
قد تـؤدّي إلى زيادة سمـاكة اخملاط

لدى بعض األشخاص.
مع ضــرورة االبـتـعــاد عن األبـخـرة
جتــنّـب الــتـــعــرّض الــكـــيـــمــاويـــة 
ـــواد الــكــيــمـــيــائــيــة لألبــخــرة وا
اخلـــطـــرة تـــؤدّي أبـــخــرة الـــطالء
ـواد الـكـيــمـيـائـيـة ـنـظــفـات وا وا
األخـــــرى إلى إيــــــذاء الـــــوظـــــائف
الــتـنــفّـســيـة بــاجلـسم) مــشـددا ان
(اجلــلـوس مع مــجــمـوعــة مــدخـ
يــعـني كــأنك تــشـرب الــسـكــائـر او
االركيـلة مـعهم فـيجب االبـتعاد عن

هذه االماكن).

مـارسة عـند االطالع عـلى مـقطع الـفيـديـو الذي ظـهر به شـخص وهـو يقـوم 
كـان العـام  وعند الـعادة الـسريـة في حافـلة نـقل الركـاب ( الكـوستـر ) في ا
اسـتعراض النـصوص القـانونية الـتي تضمـنها قانـون العقـوبات العراقي رقم
ـة  حـيث تـمـت مـعـاجلـة هـذه ـعـاقــبـة عـلى هـذه اجلــر 111لــسـنـة 1969ا
402 ـواد (400 ,401 ـة الـفــعل الـفـاضح في ا ـة الــتي هي جـر اجلـر
ـرتكب هل ـيـز الفـعل ا ـواد نسـتـطيع أن  403 404)  ومن خالل هـذه ا

هو حترش أم عمل مخل باحلياء.
ـادة (402) (يـعــاقب بـاحلـبـس مـدة ال تـزيــد عـلى ثالثـة الــتـحـرش عــاجلـته ا

: اشهر وبغرامة ال تزيد على ثالث دينارا او باحدى هات العقوبت
ا …… –

ب   –من تـعرض النثى فـي محل عام بـاقوال او افعـال او اشارات على وجه
يـخدش حـياءهـا … )  هذا الـنص اخلاص بـالتـحرش يـشتـرط أن يكـون هناك
اقـوال او افعـال تـصدر من اجلـاني (الـرجل) اجتـاه اجملني عـلـيهـا (األنثى) 
وهـذا األمـر لم يـكن ظـاهـراً فـي مـقـطع الـفـيـديـو  لـذلـك ال يـعـتـبـر هـذا الـفـعل
ة الفعل الفاضح  ا فعل ينطبق عليه نص آخر من نصوص جر حترش وإ

ادة (403) على هذا الفعل . ومن ثم ال مجال لتطبيق نص ا
ادة (401) والـتي ـة هـو ما تـضـمنـته ا الـنص الذي يـنـطبق عـلى هـذه اجلر
نـصت (يـعاقب بـاحلـبس مـدة ال تزيـد عـلى ستـة اشـهر وبـغـرامة ال تـزيـد على
خـمـســ ديـنـارا او بــاحـدى هـاتــ الـعـقــوبـتـ مـن اتى عالنـيــة عـمال مـخال
ة  بـاحلياء )  جـميع األركان الـتي تضمـنها هـذا النص متـوفرة بهـذه اجلر
من ركن مـادي متمثل بقيام اجلاني بالـفعل اخملل باحلياء  وحصول العالنية
عـند ارتـكـاب هذا الـفـعل في مـكان عـام والـتي ال يـشتـرط لـتـحقـقـها مـشـاهدة
عنوي شـاهدة محـتملـة  توفر الركـن ا ـا يكفي في ذلك أن تـكون ا الـغير وأ
ـتمثل بـالقـصد اجلنـائي وهو عـلم اجلاني بالـفعل واجتـاه أردته الى ارتكاب ا

هذا الفعل .
ـة عن غيرها من اخلـصائص التي تـتميز بـها هذه اجلر
من اجلـرائم  هي حتقـقهـا على الـرغم من أن اجلاني
يـقوم بأفـعال مخلـة باحليـاء على جسـمه نفسه وليس
عـلى جسم الـغـير  كـالظـهـور عاريـاً في مكـان عام 
مارسـة العادة الـسرية او كـما فعل هـذا الشـخص 

في مكان عام . 

-1-
أتـدرون ماذا قـال الـدار قطـني ( ابو احلـسن عـلي بن عمـر الـبغـدادي احلافظ

شهور ح سئل : احملدّث الفاضل ا
" هل رأيتَ مِثْلَ نَفْسِكَ " ?

أجاب :
قال الله تعالى :

" فال تزكوا أنفسكم "
النجم /  32

وهـذا اجلواب هو منتـهى  التواضع والبعـد عن التشدق باالدعـاءات العريضة
 ...

-2-
تنبي عن نفسه : ا قاله ا قارنْ هذا اجلواب 

أنا الذي نظرَ األعمى الى أدبي 
وأسمعتْ كلماتِي مَنْ به صَمْمُ 

ـفتون بـذاته حَـدّ الهوس وبَـيْنَ العـالِم احلصـيف الذي ال لـتعـرف الفـارق ب ا
يحيد عن النهج األخالقي الرفيع .

-3-
وأمـا اليـوم فقـد كـثر من يـرى نفـسه الـنسـخة الـفـريدة الـتي ال نظـيـر لهـا على

االطالق .
ـا يدل عـلى شيوع الـنرجسـية والـذاتية واالبـتعاد واذا دَلَّ هـذا على شيء فا

عن مرافئ االعتدال 
وهنا تكمن الكارثة .

-4-
ـنـاقـشـة وهـنـاك من ال يـتــردد في مـخـاطـبـة غـيــره عـنـد ا

ناظرة قائال : وا
ِثْلي يقال هذا ? " " أَ

فكأنّه القمة التي ال يرقى اليها أحد ..!!
نـعــوذ بــالـله مـن شـرور االنــتـــفــاخ ومن الــوقـوع في

األفخاخ .

ـنـاطق الــتي تـتـعـرض ـنـطــقـة اخلـضـراء فــا ـكن اخـتـصــار الـسـيــادة بـا ال 
لـــلــــقـــصف الـــتــــركي وااليـــراني والــــرصـــاص الـــطـــائش
ـعسكـرات االمريـكان هل اليـحق لنا ان نـسمـيه خرقاً

للسيادة إلنها خارج اخلضراء?
واذا حـافـظنـا عـلى سالمـة اخلـضراء هل يـعـني انـنا
حـافـظـنـا علـى سيـادة الـعـراق? سـيـادة الـبـلـد التـقبل

التجزأة. 

دينة قزوين W∫ احملرر خالل جولته  uł
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ـكاتب من ذوي االهـلـية الـقانـونـية واخلـبرة يسـر شركـة مـصافي اجلـنوب / شـركـة عامـة بدعـوة اصـحاب الـشـركات وا
رحلتـ (مرحلة اولى) ناقصـة  سبق ضـمن ا واالخـتصاص لتـقد عروضهـم الفنيـة لالشتراك في طلـبات التأهـيل ا

dB³… مع مالحظة االتي:. « vHB* WOKOGA² «  «bŠu « w  lł«d « b¹d³² « ¡U Ë Í—U:«  UJ³ý qO¼Qð : لتنفيذ
ـعـنيـة جلمـيع مـقدمي v من االجـراءات التـنافـسـية لـلـمنـاقـصة ا Ëô« WK?Šd?*« سـبق عـبر ١- سوف يـتم اجـراء التـأهـيل ا
سبق وطبـقا للقـانون العراقي وتـعليمـات تنفيذ ؤهلة وبـحسب ما هو مـحدد في وثائق التأهـيل ا الـطلبات من الـدول ا

العقود احلكومية رقم (٢)  لسنة ٢٠١٤ النافذة.
ـفوض او وكيل له بـوكالـة رسميـة صادرة ومـصدقة من كـاتب العـدل او مخول ـدير ا ٢- تقـد طلب حتـريري من قبل ا
ناقصة مـعنون الى شركة مصـافي اجلنوب (شركة عامة) ودفع عن الشركة مـزود بكتاب رسمي يتـضمن وصف ورقم ا
w مع صورة من «dŽ —UM¹œ n « Êu LšË W?zU  jI  ©—UM¹œ ±μ∞[∞∞∞® سبق البالغة قيمة البـيع  للوثائق القيـاسية للتأهيـل ا

.w «dŽ —UM¹œ —UOK  ÊUMŁ« ©≤® الوثائق اخلاصة بتأسيس الشركة مصدقة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن
ــوقـــــــــــع االلــكــتــــــــــــــروني ـــقــدمي الــعــطــاءات الــراغـــبــ في احلــصــول عــلـى مــعــلــومــات اضــافــيــة زيـــارة ا  -٣
كنكم مراسلتنا على البريد االلكتروني التالي للشـــــــــــــــــــركة ( www.src.gov.iq)  ولالستفسار عن اية معلومات 

. (contracts@src.gov.iq)
سبق الساعة العاشرة صباحا يوم شارك في طلبات التأهيل ا ؤتمر لالجابة على استفسارات ا ٤- سيكون انعقاد ا

٢٠٢٢/١١/٦ في مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .
سبق بـظروف مغلـقة موقعـة ومختومـة ومثبت علـيها اسم وعنوان مـقدم الطلب ورقم ٥- يـتم تسليم طـلبات التـأهيل ا
ـنـاقـصـة الى الـعـنـوان الـتـالي: مـقـر شـركـة مـصـافي وتـاريخ الـطـلب وبـريـده االلـكـتـروني ورقم الـهـاتف ووصف ورقم ا
اجلنوب (شركة عـامة) - الشعيبة - محافظة البصرة - جمهـورية العراق / غرفة جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية
ـصادف ٢٠٢٢/١١/١٣  وفي حالـة مصادفة وان اخر موعـد الستالم الطـلبات الـساعة الـثانيـة عشر ظـهرا ليـوم الغلق ا
يوم الغلق عطلة رسمـية يستمر االعالن الى ما بعد العـطلة ويعتبر اليوم الذي يلي الـعطلة اخر يوم للغلق ويتم رفض
WM' W dſ® ثله الراغب باحلضور في العنوان االتي تأخرة. وسيتم فتح الـطلبات بحضور مقدم الطلب او  الطلبات ا
Ø …dB?³? « WE? U?×  ≠ W?³?OF?A? « ≠ W U?Ž W? dý Ø »u?M?'« w UB?  W? dý Ø W?O? O?zd? «  U? öF²?Ýô« ØW?OK?;«  «¡U?DF? « `²? Ë Âö²Ý«

?oKG حسب تـوقيت مـدينـة البـصرة احملـلي او اليـوم الذي « Âu¹ fH?½ w  d?NE? « bF?Ð …bŠ«u? « W?ŽU ? « w  ©‚«dF? « W¹—u?N?Lł

يليه.
¡«b²Ð« © U½UO³? « WLzU Ë  U³K?D « w bI  v «  ULO?KF² رفقة - ®» شـار اليها في الوثيقة الـقياسية ا ٦- تـقد كافة الوثائق ا
 «—UL²?Ýô« Vłu0 W?O½u½U?I « WO?K¼ô«  «b?M² ?  UN?O  U0 VK?D « .b?Ið …—UL?²Ý«Ë ¨W? öF «  «– WB?²<«  U?N'« q³?  s  W œUB?

qO¼Q?²© موقـعة ومـختـومة وفي حـالة عدم تـوفر اي من الـوثائق او « VK?Þ  «bM?²?  ≠ W?IO?Łu « s  lÐ«d? « r ?I « w  W?ł—b*«

ذكورة سيتم استبعاد الطلب. البيانات ا
درجة في القسم الثالث تطلبات ا qO¼Q²∫ على مقدم الطلب ان يقدم ادلة موثقـة تثبت قدرته على القيام با «  U³KD²  -٧

.VKD « œUF³²Ý« r²¹ p – ·ö ÐË ¨VKD « s  ¡«b²Ð« سبق) من الوثيقة القياسية (متطلبات التأهيل ا
ـسبق ورفض جميع الطلبات في اي ٨- جلـهة التعاقد احلق في قبـول او رفض اي طلب وفي الغاء اجراءات التأهيل ا
وقت وذلك دون حتـمل اية التزامات جتاه مقدمي الطـلبات. وفي  حال  االلغاء سوف تقوم جـهة التعاقد باعادة مبلغ

سبق الى مقدمي الطلبات. رسم شراء وثيقة التأهيل ا
سبق. ٩-  يجب االلتزام بكافة اقسام وثيقة التأهيل ا

5ÝbMN  Æ—
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ÊU O   U¹bKÐ d¹b

رقم ـرقم (١٣١٧٨) في ٢٠٢٢/٨/٢٢واحلاقـا باعالنـنا ا بناءا عـلى ما جـاء بكـتاب مـديريـة بلديـة اجملر الـكبـير ا
(٢٤٥) في ٢٠٢٢/٥/٩ وبالنـظر حلصـول نكول تـعلن جلنـة البيع وااليـجار الثـانية في مـديرية بـلديات مـيسان
ـزاد العـلني ـدرجة تـفاصـيلـها في ادنـاه  والعـائدة الى مـديريـة بلـدية اجملـر الكـبيـر با عن تـأجيـر (٤) امالك وا
زايدة عدل فـعلى من يـرغب باالشـتراك بـا رقم ٢١ لـسنـة ٢٠١٣ ا اسـتنـادا لقـانون بـيع وايجـار اموال الدولـة ا
العـلنـية مـراجعة مـديريـة بلـدية اجملـر الكـبيـر او سكـرتيـر اللـجنـة خالل مدة ١٥ يـوم تبدأ مـن اليوم الـتالي من
ستمسكات الشخصية مع التأمينات القانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من تاريخ نشر االعالن مستصحبا معه ا
زايدة في الـيوم الـتالي من مدة االعالن الـساعة الـعاشرة ـقدرة لبـدل االيجـار لكامل مـدته وستجـرى ا القـيمة ا
والـنصف صبـاحا خالل الدوام الرسـمي ويكون مكـان اجراءها في مقـر مديرية بـلدية اجملر الـكبير واذا صادف
زاد الـعلني عـطلة رسـمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يليـه من ايام العمـل الرسمي ويـتحمل من تـرسو عليه يوم ا

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

لك ت ساحة م٢رقم العقار وموقعهنوع ا الحظاتا ا بدل التقدير السنوي
احلالي
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مدة
التأجير

ستشفىكشك١ واد٦ م٢رقم ١٣ قرب ا ا  مشيد قد
ثابتة قبل عام ٢٠٠٣

٧٧٠٠٠٠ فقط سبعمائة
وسبعون الف دينار ال غيرها

سنتان

ستشفى٢ ٧٧٠٠٠٠ فقط سبعمائة٦ م٢رقم ١٤ قرب ا
وسبعون الف دينار ال غيرها

سنتان

ستشفى٣ ٧٧٠٠٠٠ فقط سبعمائة٦ م٢رقم ١٥ قرب ا
وسبعون الف دينار ال غيرها

سنتان

ستشفى٤ ٧٧٠٠٠٠ فقط سبعمائة٦ م٢رقم ١٩ قرب ا
وسبعون الف دينار ال غيرها

سنتان

كشك

كشك

كشك

واد ا  مشيد قد
ثابتة قبل عام ٢٠٠٣

واد ا  مشيد قد
ثابتة قبل عام ٢٠٠٣

واد ا  مشيد قد
ثابتة قبل عام ٢٠٠٣
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Hydrochloric Acid Transportation   ØeON&®®

©©Trailer (Tanker) with Truck Unit
يـسـر (شـركـة الـنـفط الوطـنـيـة الـعـراقـية/ شـركـة نـفط الـشـمال) بـدعـوة اجملـهـزين الـراغـب بـاالشـتـراك لـتـقد
∫ œbŽ  Hydrochloric Acid Transportation Trailer (Tanker) with Truck Unit)) عطاءاتـهم لتجهيز
ـواصـفـات الـفـنـية ± ®Q?A?M?*« ©b?Š«Ë (Italy/ France/ UK/ Sweden /Germany/ U.S.A) وفق الـشـروط وا

درجة في الوثيقة وحسب الشروط االتية: ا
دراء W) من قبل ا dŽ ≠ „u d –  œuIF « r  Ø‰ULA « jH½ W dý) ناقصة من ١- يتم طلب احلصول على وثائق ا
ـوجب وكـالة صـادرة من دائـرة الكـاتب الـعدل لـلـسنـة احلـاليـة او تـخويل ـفـوض او اخملـولـ الرسـمـي  ا

.(CD) مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية على شكل قرص
ذكورة œdK مـا عدا احلـاالت ا  q?ÐU  dO?ſ نـاقصة (٣٠٠٫٠٠٠) ثالثـمائة الف ديـنار عراقي ٢- سعـر شراء وثيـقة ا

في التعليمات.
٣- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.

W½uK من شـهادة التأسيس للشـركات العراقية او هوية  …—u  .bIð ناقصة شتـرك عند شراء وثيقة ا ٤- على ا
شـاركة تقـد شهادة ـوحدة وبالـنسبـة للشـركات االجنـبيـة الراغبـة با غـرفة الـتجارة نـافذة وهويـة الضريـبة ا

تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات/ وزارة التجارة.
نـاقصـات من الـهيـئة الـعـامة لـلضـرائب معـنـون الى شركـة نفط مـانعـة باالشـتـراك في ا ٥- تقـد كتـاب عـدم ا

الشمال (النسخة االصلية).
?bŠu*« W?O³?¹dC… لـلسـنة احلالـية مـتضمـنة الرقم الـضريـبي لالفراد والـشركات وفي حـالة عدم « W¹u?N ٦- تقد »

نافسة. وحدة يستبعد من ا تقد الهوية الضريبية ا
فوض) صادرة من قسم الشركات في الهيئة ٧- على اجملهز تقد الهوية الضريبة باسم (الشركة / ومديرها ا

العامة للضرائب او باسم (افراد او مكتب)
٨- تقد كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.

٩- تقـد احلسابات اخلتامية الخر سـنت مصادق عليهـا من قبل محاسب قانوني وبالنـسبة لشركات القطاع
الية االحتادي. العام تقد احلسابات اخلتامية الخر سنت مصدقة من قبل ديوان الرقابة ا

ماثـلة التي قامت بـاجنازها الشركـة التي قدمت العرض مع الـعرض التجاري ١٠- تقد عدد ®≥© من االعمال ا
مصدقة من اجلهات التي اجنزت لصاحلها.

w على شكل صك «dŽ —UM?¹œ ÊuO?K  Êu?ŁöŁ ©≥∞[∞∞∞[∞∞∞® بلغ شاركـة  ١١- تـقد تأمـينات اولـية لضـمان جديـة ا
مـصـدق او سـفـتجـة او خـطـاب ضـمـان ومغـطى ائـتـمـانـيا المـر شـركـة نـفط الـشـمال (يـتـضـمن االسم والـعـنوان
الوظيفي للمخـول بالتوقيع وتـدوين مبلغ اخلطاب رقما وكـتابة وذكر تاريخ النفـاذية وشروطها والغرض من
دة ـركزي الـعراقي نـافذة  ـعتمـدة لدى الـبنك ا ـصارف ا نـاقصـة) صادرين من ا اصـدارها مع ذكـر اسم ورقم ا
صـارف (حتت التـصفـية واشراف b¹b?L²?K عـدا ا  W?KÐU?  ¡UD?F « W?¹–UH?½ …d²?  ¡UN?²½« b?FÐ U? u¹ ÊËd?AŽË W?O½U?LŁ  ©≤∏®

ـعـلــومـات مــراجـعـة الــبـريـد االلــكـتـروني ـزيــد من ا ــركـزي الـعــراقي) و ووصـايـا وتــأهـيل ومـتــابـعــة الـبـنك ا
ركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة. (cbi@cbi.iq) البنك ا

واد الى مخازن شركة نفط الشمال /كركوك.  ١٢- ايصال ا
 ١٣- الكلفة التخمينية للمناقصة هي: (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليار دينار عراقي.

 ١٤- يستبعد العطاء الذي b¹e¹ Ë« qI¹ مبلغه عن (+-٢٠ %)  من الكلفة التخمينية.
ـقدمة في عـقود التـجهـيز وعقـود اخلدمات غـير االسـتشاريـة التي تقل عن (٢٠ %)  ١٥- يتم قـبول الـعطاءات ا
ناقص شركة مصـنعة رئيسية او وكيال حصـريا او موزعا معتمدا على من الكلفـة التخمينية WD¹dý ان يكون ا
وضـوع التخاء قـرارها بالـوافقة ان يتم االلـتزام بتـقد حتلـيل سعري مـقنع الى شـركتنـا التي تتـولى دراسة ا

على قبول العطاء من عدمه.
ناقصة قابلة للتمديد. دة (٩٠) تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمة نافذة   ١٦- تكون العطاءات ا

.U u¹ ÊËdAŽË WzU ١٧- مدة التجهيز ®∞≥±© 
ÆbIF « vKŽ w½u½UI « r I « W œUB ١٨- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 

ـنــاقـصــة في تـمـام ــشـاركــ اخلـاصـة بــا ـؤتــمـر الـفــني اخلـاص بــاالجـابــة عن اسـتــفـسـارات ا  ١٩- يـعـقــد ا
وافق ≤Ø±±Ø≥≥∞≥ في قاعة السينما (عرفه). الساعة (12.00) الثانية عشر ظهرا من يوم اخلميس ا

ـــــــــوافق: ـنـاقصـة في تـمام الـسـاعة  (12.00) الـثانـيـة عـشر ظـهـرا من يوم الـثالثـاء ا  ٢٠- تاريـخ غلـــــــق ا
Æ≤∞≤≤Ø±±Ø∏

ناقصة.  ٢١- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق ا
W dſ ØW d?Ž dz«Ëœ) اخلاص بـالتجهـيز احمللي الكـائن في استعالمات ©≤® r  ٢٢- تودع الـعطاءات في صندوق —

ناقصة. »s¹eN:« ‰U³I²Ý) في منطقة عرفة كركوك وقبل (12.00) الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم غلق ا

ـسـجل عـلى ان يؤمن ـكن استالم الـعـطـاءات عبـر الـبـريد ا  ٢٣- ال يـسـمح بتـقـد الـعطـاءات االلـكـترونـيـة و
وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.

. شارك  ٢٤- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين ا
نـاقصة اال فـي حال قيـام اجملهز بـتقد ما  ٢٥- تـستبـعد العـطاءات التي ال تـتضمن عـلى وصل شراء اوراق ا

ه العطاء. يثبت وجود وصل الشراء ولكن لم يرفق من قبله سهوا عند تقد
 ٢٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ا تـتطلبها الوثيقة القـياسية بكافة اقسامهـا وبنودها سيتم استبعاد  ٢٧- في حالـة عدم التزام مقدم العطاء 
عطاءه.

صلـحة العامـة وال يحق للمـناقص ناقصـة وقبل االحالة وحـسب مقتضـيات ا  ٢٨- للـشركة احلق في الغـاء ا
ناقصة. طالبة باي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق ا ا

طابقة الفنية. واد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد اجراء الكشف والفحص وا  ٢٩- جميع ا
ـواد اجملهـزة يتوجب رفـعهـا وسحـبهـا واستبـدالهـا خالل (١٥) يومـا اعتـبارا من تاريخ  ٣٠- في حـالة رفض ا

طلوبة. واد غير مطابقة للمواصفات ا تبيلغ بان ا
واد اجملهزة خالية من اي تلوث اشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.  ٣١- يجب ان تكون ا

ناقصة اجور النشر واالعالن.  ٣٢- تتحمل الشركة احملالة اليها ا
٣٣- تـسـتقـطع نسـبة (٢٫٧ %) من مبـلغ العـقد الغـراض ضـريبـة الدخل وتـرد للـطرف الـثاني بـعد جـلب ما

يؤيد براءة ذمته من الضريبة.
ـوقع االلـكـتــــــروني لـشــــــركـتـنـا ـنـاقـصــــــة بـامــكـان زيـــــارة ا ـعـلـومـــــــات حـول ا  ٣٤- لـلـمــزيــــــد من ا

ناقصة. (/https://nocoil.gov.iq/ar) واالطالع على تفاصيل ا
 ٣٥- يـخضع العقد للقانون الـعراقي والتعليمات والـتشريعات النافذة وقانـون حتصيل الديون احلكومية

رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ .
wK;« Z²MLK  ©% ±∞® W³ MÐ W¹dFÝ WOKC « ¡UDŽ« l  W bI*« W³O?−² *« ÷ËdFK  —UFÝô« q « o Ë W UŠô« r²ð - ٣٦
Ãu²MLK?  W−²M?*«  U dA « vK?Ž W UŠô« Í« ©’U)« rŁ ÂU?F «® wMÞu « Z²?M*« qOCH?ð v « —UB¹ m U³?*« ÍËU ð ‰UŠ w Ë
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٣٧- يـجب ان تكون التصريحـة الكمركية او اوراق الدخـول مسجلة بأسم شركـة نفط الشمال اما اذا كانت
ركبـات بأسم شـركة نـفط الشـمال في ركـبات داخل  الـعراق فـيتـعهـد الطـرف الثـاني (اجملهـز) بتسـجيـل ا ا

طابقة الفنية. رور العامة وتعتبر هذه الفقرة جزء من ا مديرية ا

©œ«u*«Ë  U b)« …QO¼ ØœuIF « r ®
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q Ë Ê«bI
رقم ٢٠١٢٩٨ فـي ٢٠٢٢/١/٢٣ الصـادر من مديـريه بلـدية الـعمـارة باسم فـقد الـوصل ا
واطن مـصـطفى عـبد الـزهرة مـحيـسن ومبـلغ قدره ١٠٠٠٠٠٠ مـليـون دينـار عن قيـمة ا
تـأمينـات مزايـدة خانـة رقم ٩ حي احلسـ العـصري (٣٨٨١/٥٢) فـعلى من يـعثـر عليه

تسليمه إلى جهة اإلصدار
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ستمدة عنى الشرعية ا ليست القـضية في أزمة العراق األخيرة قضية قلة وعي 
من الدستـور فقط  بل الن اكثـر جهد الوعي مـكرس حليازة مـا ال يجوز واقتراف
مـارسـات التي يـعـاقب علـيـها قـانـون العـقوبـات الـعراقي أي ما ال يـحق وتـغطـيـة ا
وجب وقـوع الضرر او اخلطر منه مواطن اعتـيادي عراقيا كـان أم غير عراقي- 
عـلى جـزء من اقـليم الـدولـة- بـتحـركـات و تصـريـحات و دعـايـة فـهمـهـا اكثـر ابـناء
ا عجـز اغلبـهم عن التحـرك السلمي او غـير السـلمي ألفهام الشعب الـعراقي ور
تسـبب باألزمـات ان يتصرفوا وفق األمـانة على العـمل و ما يقتـضيه العمل من ا
صالحيات و ان يـكفوا عن دعاية تهـز كل الثقة ال بعضـها ذلك ان الفرد الشرقي

كن ان ينحدر إلى افعال جرمية. سؤول ال  يفترض باألغلب ان ا
من ضمن ما كنـا ننبه له و أنـا شخصيـا تكلمت به هـو انتقاء الـتفسيـر للدستور و
تعطيل كـثير من مواده وقد بدا لنـا و لي ايضا ان العديد من التنـفيذي يعتقدون
ان الــدسـتـور وسـيـلـة تــسـلط لـهم والـيـمــ الـدسـتـوريـة و أمـانــة الـعـمل لـيـست اال

شكليات تستلزم الصور اإلعالنية واالناقة!.
rEŽ« —u²Ýœ

اعـتــقـد ان الـذي اسـتـقــر بـوجـدانه مـخــالـفـة دسـتــور اعـظم هـو الـكــتـاب الـعـزيـز-
الـرسـاالت الـثالث- الــفـطـرة في الـضـمــيـر لن يـسـتـصـعـب ان يـخـالف الـدسـتـور
سلح او االختـباء خلف نظام سياسي سلح بالبـشر او البشر ا مستـخدما درعه ا
قوي!. لم يتم اخـتصـار العـراق قبال بـشخص ولذا فـقد سـقط كل من اجبـر رعايا

بالده على منهجه وعهد النظام السابق ليس عنا ببعيد.
مثـلي مثل أي فـرد عراقي و كـردي اتابع اخـبارا رسـمية ( دعـك من اخبـار ليست
يـاه وعدم مـسألة ال واألرض و ا رسميـة) كلـها تخص عـدم األمانـة على الـدم وا
مثلي هذا احلـزب و هذه احلركة اال ما ندر دون الشعور بأن سياسـية او قانونية 
ال هو لـلعراقـي و ليس ارث تـفسيـر للمـحاصصـة التي حولت هذا الدم و هـذا ا

ناصب لتناغم مع قصص القصور التي يكون فيها اخلليفة كل السلطات. ا
هـذا دسـتـور سـنـة 2005 ويـفـصـلــنـا عـنه 17 سـنـة ونـالـه كل هـذا اخلـرق وهـو
دسـتور يـتمـسك الكل بـشرعيـته وهم في السـلطـة او في طريـقهم لـها وان حتـفظوا
عـلى شيء من مـواده فمـاذا حـدث لـتـحصل انـسـدادات تـضـيق كلـمـا ولـدت أزمة

وسم نيابي جديد? أزمة أخرى او رُحِلت األزمة 
تصريـحات احملكمة االحتادية العليا األخيرة تقول ما أقوله وقلنا به من قبل وهي
تـصريـحـات (اقصـد قـولهـا عن تـوصـيف االنسـداد انه بـسـبب سوء الـتـصرف مع
الــدسـتـور) قـانــونـيـة ولــيـست مـزاجــيـة سـيـاســيـة او تـوجـهــيـة ومع ذلك فال زالت
ـناورات تـستـند لـلتـجريب ال لـلخـبـرة وال زال التـعويل عـلى احلظ حاضـرا فيـما ا
يــغـيب الــتــخـطــيط و-عـلـى مـايــبـدو الــنــوايـا- عن الــرجـوع عـن جـادة اخلــطـأ إلى

الصواب.
ُـرّة لـلــعـراقـيـ هـو من زراعـة من اسـاءوا هـذا احلـصـاد الــذي سـتـسـوق ثـمـاره ا
استخدام الـسلطة السلطة التي يتوجب لـنجاحها ان تقارن هي قبل اجلمهور ب
مـا قدمـته و مـا قدمه نـظـام كـانت تعـارضه وان تـتأمـل دواخلـهـا قبل خـارجـها إن

كان فيها عدوى من نظام سيء أم ال.
ليست الـعراق إقطاعـية وليس العـراقيون عبـيدا لهذا او ذاك ومن اسـتحلى الدور

فليكتفِ بنفسه و ال يفكر ان يدخرنا وقودا او كمالة عدد.

قراطي الكردستاني كتب السياسي للحزب الد { سكرتير ا
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بغداد

من حــمـالت مـكــشــوفــة لــنــشــر الــيـاس
واالحـبـاط وبـكل االسلـحـة اخلبـيـثة في
الــسـر والــعـلـن ودس الـسم في الــعـسل
تــؤدي الى نــفـس الـغــرض ..عن طــريق
الـترويج خلـيارات ورؤى تدفع الـشباب
إلـى أن يــــحــــلـم بــــعـــــيــــدا عـن قــــدراته
وإمـكانـياته ومن ثم يجىء الـفشل الذى
ــثل بــدايــة فــقــدان الــثــقــة بــالــنــفس
وسـيـطـرة أحـاسـيس الـيـأس واإلحـباط
وتـــراجع مـــقـــومـــات األمل والـــتـــفــاؤل
وبالتالى فقدان الهمة وتناقص النشاط

والعزوف عن العمل.
q ô« ŸUO{

وعـلـيـنـا أن نـنـتـبه خلـطـر ضـيـاع األمل
وأن نـحث شـبـابـنا عـلى اسـتـخدام أهم
سـالح جـــربـه اإلنــــســــــان عــــلـى طـــول
الـــتـــاريـخ وهـــو سالح الـــــــعـــمل حتت
مــظــلــة اإلدراك بــأن األحـالم وحــدهـا ال
ـقـاصد تـكـفى لـصـنع الـنـجاح وبـلـوغ ا
ولـكن بـالـعـمل فـى أى مجـال حتـت راية
اإلصـــرار واإلرادة  ال مـــكـــان  لـــلـــيــأس

واإلحباط.

وشــبــابه وامــامــهم هــذا الــكم االعالمي
ـسيء بقـنواته و ـسيس وا ـغرض وا ا
ـؤدجلــة من خـارج احلـدود بــوسـائــله ا
وبــعــضـهــا من الــداخل الـوطــني تــقـرع
الـطبـول لتيـئيس شبـابنا وهـنا البد من
الـتذكـير بـأن على جـميع اجـهزة االعالم
الـوطـنـية اخـذ دورهـا وتـفنـيـد وافـشال
تــلك اخلـطط وضــرورة االهـتـمــام بـهـذه
ن يريد تـدميرها الـشريحـة و التصـدي 
وتــخـريــبـهــا من خالل اعــتـمــاد بـرامج
وفـعـالـيـات وورش عمل حتـمي شـبـابـنا
ــنـزلـقـات اخلــطـيـرة الـتي يـراد ان من ا
يــدفــعـوا الــيـهــا خــاصـة بــعــد انـتــشـار
اخملــدرات بـشـكل غـيــر مـسـبـوق وعـلى
وزارة الـــتــعــلــيـم الــعــالي تـــفــعــيل دور
اجلـامـعـات بهـذا االجتـاه بـكل الـوسائل
ـنــاهج والــفـعــالـيـات وفي مــقـدمــتـهــا ا
ـــؤتــــمـــرات احلـــواريـــة فـي جـــمـــيع وا
الـكـلـيات بـالـتنـسـيق مع اجـهزةاالعالم

وفي مقدمتها اجهزة اعالم الدولة. 
ــلـيــان) هــنـاك نــعم نــقــولـهــا ( بــالــفم ا
مـعـانـاة وحتـديـات وتـعـقـيـدات تعـصف

ودفــعـهم الى فـقـدان جــذورهم بـوطـنـهم
وانـتمـائهم جملـتمعـهم وادبيـات بيـئتهم
احملـلـية عـبر عـدة وسائل وطـرق  منـها
تــغــلـيـب الـشــعــور بــاحلـرمــان وفــقـدان
بـوصلة االمل والتفـاؤل والطموح واخذ
ــبــادرة بــاالصالح ورفـع الــثــقـة زمــام ا
بــالـنــفس وهم بــعـمــر الـزهــور في هـذه
بـكرة الستقبـال حياتهم وهذا ـرحلة ا ا
مـا اخـشى مـنه على وطـني وشـبابه الن
تـدمـيـر شـريـحـة الـشـبـاب وقـتل امـالـهم
ـبـكـر من وطـمـوحـاتـهم في هـذا الـسن ا
شـــأنه جــعــلــهـم في دائــرة االســتــسالم

ستحيل.  صاعب وا للمتاعب وا
اشـعــر ان هـذا احلـال هـو من يـخـيـفـني
عــلى وطــنـي اكـثــر مـن كل الــتــهــديـدات
واخملـــاطـــر واالحـــداث واالزمــات الـــتي
يعيشها العراق اليوم لكن من اخلطورة
ــكــان ان تــضــيع اجـيــالــنــا اجلــديـدة
بــوصــلــة االمل عــنــدمــا يــشــعــرون بـان
الـفـرص امامـهم اصـبحت مـحدودة وان
حـياتهم زادت تعقيدا وان الدنيا لم تعد
امـامـهم مبـهـرة نعم اخـشى عـلى وطني

يـتـطلـب الوقـوف عـنده خلـطـورته على
شـــــــريــــــحـــــــة وجـــــــيل الـــــــشـــــــبــــــاب

عاصرالحداثنا الوطنية . ا
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والـتي تـتـنـاولـهـا تـلك الـقـنـوات بـشكل
تـخــريـبي ومـنـهـجي قـائم عـلى اجـنـدة
وســلــوكـيــات واســالــيب مــخـابــراتــيـة
مــدروســة بــدقــة من شــأنــهــا الــتالعب
بــعـقـول وسـلــوك وتـوجـهــات الـشـبـاب

اعــتـدت ان اجـلس كل يـوم بـعـد الـغـداء
امـام الـتـلـفـاز مـتابـعـا االخـبـار احملـلـية
ــيــة وعـلى االخص قــنـوات دول والــعـا
اجلـوار الـتي اصـبـحت تـصـول وجتول
في سـاحتنا الوطنـية و في العقول بكل
مـا تمـلك من قدرات تـكنـلوجـية و مـالية
وخــبــرات مــهــنـيــة و فــنــيــة وبـعــد كل
جـلـسـة تـفـحـصيـة وحتـلـيـلـيـة اجد من
ـهم القـول بأن  مـا نسـمعه ونـشاهده ا

بــشـبــابــنـا لــكن عـلــيــنـا احــتـضــانـهم
ـسـؤولـيـة تـقع عـلى واقـصــد هـنـا ان ا
ـنــظـمـات ـثــقـفــ وا عــاتق الـدولــة وا
عـاضدة االعالم عـنيـة و  الـشبـابيـة ا
ـهني الوطني الـشريف وتقد كل ما ا
يــحـمــيـهـم ويـزرع االمل فــيـهم بــاعـداد
مــشــروع وطــني شــبــابي جــاد وفــاعل
ـيداني من وقـابل لـلـتـطبـيق الـعـمـلي ا
قــبل اصـحــاب اخلـبـرة واالخــتـصـاص
ـقـدوره صـناعـة طـوق الـنـجاة يـكـون 
حلــمـايــتـهم وتـتــحـمل وزارة الــشـبـاب
ــهــام الـرئــيــســيــة في اعـداد الــدور وا
شـروع الوطني الشبابي وتـنفيذ هذا ا
فـــالــــكل مـــســـؤول عـن حـــمـــايـــة هـــذه
الـشريحة الـتي يعد ثقلـها بثقل الوطن
نــعم هي مـسـؤولـيـة اجلــمـيع وعـلـيـهم
حـــمــايـــتــهـــا من االنــزالق الـى هــاويــة
طـلوب االخـطـار وعلى الـطرف االخـر ا
ـهـني مـراقـبـة وسـائل االعالم الـتي و
تروج لالنحراف وزرع اليأس واضاعة
الـبـوصـلـة امـام الـشـبـاب عـمـاد الـوطن
وحـاضره ومستقـبله الن ما اراه اليوم
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اخلــطـابـات  و وسـائل إتـصـال إعالمي
تلقي إلغتصاب تـقفرعلى موانع  عقـل ا
الـوعي و الـتـأثيـر عـلى االجتـاهات  ’مـا
دامـت إدارة الــوســـيــلـــة ال تــســـعى الى
ـوضــوعـيـة بـقـدر االهـتــمـام بـتـحـقـيق ا

أهدافها .
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وتـرى نـهونـد الـقادري  أن الـفـضائـيات
ـشاهـدين ثقـافةً تفـكيـكية  حـملت الى ا
غـارقة في الالمعـنى  عاجزة عـن البناء
 غـيـر قـادرة عـلى االسـهام الـتـغـيـيري 
وأنـكـشـفت الـعـيـوب البـنـيـويـة لـظـاهرة
ـــتــمـــثـــلــة االســـتـــثــمـــار في االعـالم  ا
بـــالــتــنـــافس الــعـــنــيف بـــ الــوســائل
االعالمـية و إعتمـاد أساليب مواربة في
ـوارد الـبـشـريـة  و قـلـة إكـتراث أدارة ا
هنة .و قد جتلى لالنتاج و ألخالقيات ا
هـذا االمـر في بـنـية االعالم والـصـحـافة
الـعـراقيـة إثر تـغـييـر النـظـام السـياسي
الــــذي أنـــقـــسـم عـــلى ثـالث إجتـــاهـــات
رسـمية و حزبية و مـستقلة  وإن كانت
االخـيـرة حتـمل مـحـتـوى وخـطـاب غـيـر
ـالك في مـبـاشـر يـشـيـر الى تـوجـهـات ا
تـناول القضايا السياسية واالجتماعية
ـتــابــعــة لــتــلك . و بــفــضل الــتــراكـم وا
الــوســائل في مــعــاجلــتــهــا لــلــقــضــايـا
ـــــعـــــلـــــومـــــات واالحـــــداث و نـــــشـــــر ا
والـتـحلـيالت  أصبح لـلـمتـلقي تـصوراً
ـا أنـعـكس عـلى حــول تـلك الـوسـيـلــة 

ـنصرمـة تؤكد هـيمنة رؤوس الـعقود ا
االمـــوال الــتـي تــتـــمــاهـى مع ســلـــطــة
االيـديولوجـيا .ليس ثـمة (إعالم صرف
أو إعـالم غــــــيــــــر ســــــيــــــاسي) فـي كل
تـخلـفة  ـتقـدمـة و ا فـضـاءات الدول ا
قـراطيـة و الدكتـاتورية  االنـظمـة الد
الــثــيـوقــراطــيـة و الــلــيـبــرالــيـة فــيــمـا
يــتــعــرض االعالم الــتــقــدمي لــلـضــغط
والـتــشـويـة .و إذا كـان ثـمـة تـبـاين في
اخلـطاب فان ذلك فأن يعود الى الواقع
ـوضوعي السائد في البلد . وبالرغم ا
مـن ذلك فأن احلـقـائق تـظل بـ أسوار
ـالكـة .في كـيفـيـة تـسويـقـها اجلـهـات ا
ا ا تـشـويهـهـا  كـلـياً او جـزئـيـاً و ر
يـؤثـرعلى اجلـمـهور الـفـاقد لـلـمعـلـومة
كـونه حساساً إزاء حوادث تـغيب فيها
احلــقـــيــقــة . و بــيــئـــة تــعــددت فــيــهــا

يـخـضع االعـالم لاليـديـولـوجـيا  أو أن
صــراع االيـديــولـوجــيـات يــتـجــسـد في
خــطـاب وسـائل االعالم  و تـقـتـرن تـلك
الــوسـائل مع شـكل الـنــظـام الـسـيـاسي
لـتمرير االفكار و التأثير على إجتاهات
 الـرأي  السيما أثـناء االزمات و ظهور
الــقـضـايــا ذات االثـر عـلـى اجملـتـمع في
احلــقــول الــسـيــاســيــة و االقـتــصــاديـة
واالجــتـمــاعـيـة . إذ أن االعـالم بـوصـفه
علومات وسـيلة تنوير من خـالل نشر ا
تلقي ., عرفة للتأثير على ا و إشـاعة ا
غـيـر أنه لم يـكن حـيـاديـاً مع فـرط تدفق
ـعلومات و التطور التقني واخلضوع ا
لكل أشكال السلطة . و بذلك يصبح من
كن الـثوابت و بخالفه يُـعد وهماً . ال 
الـركون أو االتفاق مـعه  و االحتكارات
الــتي ســادت عــلى أهم الــوسـائل خالل

ـوجـبة ألطالق عـدد كبـيـر من القـنوات ا
سـتنسخة من تشـابهة او ا والـبرامج ا
جــهــة مـع طــغــيــان إســتــخــدام وســائل
الـتـواصل االجـتـماعي و االعـالمي التي
أصــبــحت  بــنــيــة إتــصــالــيــة أســهــمت
بـــالــتـــأثــيـــر وإزاحـــة قــدر من حـــضــور
الـوسائل التـقليـدية في ميـدان التنافس
االعـالمي واالتــصــالي الــذي يـهــدف في
ـستقرة الـتي خلعت أردية اجملـتمعات ا
االمــراض االجـتــمـاعــيـة  ’الـى االرتـقـاء
بـالثـقافـة واجلدل واالخـتالف الذي يُـعد
ـقـراطيـة من مـنـفـذاً لـبـنـاء احلـيـاة الـد
جـهـة اخـرى  رغم أتـهامـهـا في أحـاي
صـداقية . فهي عـديدة بالتـضليل ودم ا
أيـضاً أدوات لـلدعـاية و االقـناع يـسيرة
ـؤسسات االسـتخـدام متاحـة لالفراد وا
ـا حتـمل من حـريـة وقدرة و االحـزاب  
عــلـى الــتــرويج واالنــتــشــار بــأعــتــمــاد
بالغة  وتتسم بالفورية في االثـارة و ا
عــمــلــيــة الــنــقل و أخــتــزال الــزمــكــان .
ـتــلــقي الــذي يــتـمــاهى مع لــتــطــويق ا
االخـبار الـزائفـة .وإذا كانت إدارات تلك
الـوسـائل االعالميـة تعـرف كيف تـخطط
و مــاذا تـــريــد  فــأنــنــا مــســؤولــ عن
ضـياعـنـا وإعتـقالـنا بـأشكـال مخـتلـفة .
بــوصف اإلعالم وسـيــلـة تـعـكـس ثـقـافـة
اجملـــــتــــمع  و تـــــســــعى الـى إشــــبــــاع
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االجـتمـاعي بفـعل العـصبـية و إنـقسام
ذهبي الذي أنتج الالهوت السياسي ا
عــنـفـاً وســقـوط ضــحـايـا تــثـيـر االسى
والـفجيعة . وهو مـا يشير الى إندحار
شـعـار حـمـاية الـهـويـة الطـائـفـيـة التي
نصرمة ظـلت سائدة طيـلة السنـوات ا
 أمــام بـــريق الــســلــطـــة .وبــذلك فــأنه
أصـــــــبـح رجل إعـالم دعـــــــائي هـــــــدفه
إخــتـراع رمــوز هـدفـيــة تـؤدي وظــيـفـة
مـزدوجة هي تـسهيل الـتبني وتـسهيل
الـتكـيف (د. علي نـاصر كـنانـة / إنتاج
واعــادة أنـــتــاج الــوعي).فــيــمــا كــشف
الــواقع عن تــقـويض حــريـة الــتـعــبـيـر
والـرأي  وأستيقـاظ الرقيب الداخلي 
خـشية  رصـاصة غيـر طائشة في واقع

يتسم بالعنت السياسي .
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مـا أفـضى الى تـراجع أهـمـيـة الـبرامج
شاهد تتناول احلـوارية التي يجدها ا
ذات الـــقـــضـــايـــا و الـــضـــيـــوف الــذي
يـطـلقـون الـتـأويالت بعـيـداً عن امتالك
ــعــلــومــات الـصــادقــة بــهــدف تـبــني ا
رسـائلـهم و محاولـة إستمـالة االغلـبية
الــصـامـتـة الـتـي أخـذ الـوعي يـدب الى
عـقولها مع ديـنامية احلـراك السياسي
و االجـــتــمـــاعي و وضـــوح خــطـــابــات
ـتـسـيدة وإهـداف الـقـوى السـيـاسـية ا
ـشـهـد الـسـيـاسي  . وهـذا االمر عـلى ا
يــــدعــــو الى الــــســــؤال عن االســــبـــاب

تـابعة  إذ أن ـشاهـدة و ا مـستـويات ا
كل وسـيلة كشفت عن جـهة التمويل من
باشر  باشر و غـير ا خالل اخلـطاب ا
بل أن أســمـهـا أحـيـانــاً يـشـيـر الى تـلك
اجلــهـة  –طــائـفــيـة  قــومـيـة أو دين –
والن وســائل االعالم تُـعـد أحـد الـروافـد
الـرئـيـسـة التي تـؤثـر في اجملـتـمع  لذا
يــؤكــد مــارشـال مــاكــلــوهـان أن االعالم
يـقـوم بـخلق بـنـية أجـتـمـاعيـة جـديدة 
إبـراز و تقـوية عالقـات القـوة السـائدة
و إعـادة تشكيل الـبنى اجملتـمعية حول
ـعـنى أن تـعـدد اخلـطـابـات نـفــسـهـا . 
الــقـائـمــة وفق مـنــطـلــقـات مـذهــبـيـة او
قـومية  تؤدي الى تكـريس االنقسامات
ـوجودة في مجتمع مـتعدد األثنيات . ا
) في الــبـرامج فــيـمــا أصـبـح (احملـلــلـ
الـسـيـاسيـة أدوات لـلـترويج و الـدعـاية
لالحـزاب  وإشهار التـبعية .أو بـصيغة
أخـرى يكون مصدراً ثانويـاً للمعلومات
ـتــمـثــلـة ومــفـســراً لـلــمـصــادر االولى ا
بــتـصـريــحـات الـســاسـة و تـغــريـداتـهم
ـتواتـرة. وتقـوم تلك التـفسـيرات على ا
االرجتــال في الــتـعــلـيق حــول االحـداث
ـوضوعات التي غدت تشكل عالمات وا
ا يخـبئ اآلتي من صراعات و إشـارات 
و حتــديــات أنـعــكــست عـلـى الـواقــعـ
الــسـيـاسـي و االجـتـمــاعي الـذي مـازال
ــاضي  وعـدم إســتــقـرار يــحــمل إرث ا
احلــــاضــــر  وتــــخـــلــــخـل الـــتــــمــــاسك
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ـؤهـلـ وذوي اخلبـرة لـتـقد ـنـتجـات الـنـفـطيـة / صـاحب الـعـمل) دعوة مـقـدمي الـعـطاءات ا ١- يـسـر( شـركة تـوزيع ا
عـطاءاتهم للعمل اخلاص في (مناقصة نقل مـنتسبي مقر الشركة واالقسام التـابع لها ومنتسبي قسم وقود الطائرات في

علنة للمرة االولى . مطار بغداد الدولي ومنتسبي مستودع الرصافة في خان بني سعد ) وا
وازنة االحتادية وينوي الية ضـمن ا نتـجات النفطيـة / صاحب العمل) التخصـيصات ا ٢- تتوفـر لدى ( شركة توزيع ا
استخدام جزء منها لـتنفيذ اخلدمات ( مناقصة رقم (٢) لـسنة ٢٠٢٢ مناقصة نقل منتسـبي مقر الشركة واالقسام التابعة
لها ومـنتسـبي قسم وقود الـطائـرات في مطار بـغداد الدولي ومـنتسـبي مسـتودع الرصـافة في خان بـني سعد (_وبـكلفة

تخمينية تبلغ (١٫٥٣٨٫١٠٠٫٠٠٠) مليار وخمسمائة وثمان وثالثون مليون ومائة الف دينار
٣- بإمكان مقدمي العطاء الراغب في شراء وثائق العطـاء باللغة (العربية) بعد تقد طلب حتريري الى [ شركة توزيع
نـتجات النفـطية في اجملمع النـفطي في الدورة /الهياة الـفنية /قسم خـدمات الصيانـة ] وبعد دفع قيمـة البيع للوثائق ا
زيد من سـتردة الـبالغـة (٥٠٠٫٠٠٠) خمـسمائـة الف دينـار  بإمـكان مقـدمي العـطاء الـراغب في احلـصول عـلى ا غـير ا

ب في أعاله. راجعة على العنوان ا علومات ا ا
ـنتـجـات النـفـطيـة في اجملـمع النـفـطي/ الدورة اجلـنـة فتح ٤- تـسلم الـعـطاءات الى الـعـنوان االتي (مـقـر شركـة تـوزيع ا
صادف ٢٠٢٢/ ركـزية) ويكون اخـر يوم الستالم الـعطاءات [ نهـاية الدوام الـرسمي ليوم االربـعاء ا وحتليل العـطاءات ا
ـثـليـهم الـراغـب ـتـأخـرة وسيـتم فـتح الـعـطاءات بـحـضور مـقـدمي الـعـطاءات او  ١٠/١٢] وسوف تـرفض الـعـطاءات ا
ـنتجات النفطيـة في اجملمع النفطي/ الدورة / القاعـة اخلاصة بلجنة فتح باحلـضور الى العنوان االتي [ شركة توزيع ا

صادف ٢٠٢٢/١٠/١٣] العطاءات ] صباحاً من يوم اخلميس ا
تطلبات األساسية االتية -, ستمسكات وا يجب ان تتضمن العطاءات ا

أ- ضمـان للـعطاء (١%) مـن قيمـة الكـلفة الـتخـميـنية لـلمـناقـصة ويكـون بشـكل صك مصـدقا او سـفتجـة أو خطـاب ضمان
ركـزي الـعراقي في حـيـنهـا ومـعنـون إلى شـركة صـادر من مـصـرف عراقي مـعـتمـد وحـسب النـشـرة الصـادرة من الـبنـك ا
ـبـلغ (١٥٫٣٨١٫٠٠٠) خمـسة عـشر دة (٢٨) يـوم بعـد انـتهـاء نفـاذيـة العـطاء و ـنتـجات الـنـفطـية ويـكـون نافـذ  تـوزيع ا

مليون وثالثمائة وواحد وثمانون الف دينار عراقي
ب- شهادة تأسيس شركة (في حال تقد العطاء من قبل شركة )

نتجات النفطية ناقصة ٢٠٢٢ من الضريبة معنون الى شركة توزيع ا انعة نافذ لسنة ا ج- كتاب عدم 
قدم العطاء. د - تقد الهوية الضريبية مع الرقم الضريبي 
قدمي العطاء. ه - تقد ما يؤيد حجب البطاقة التموينية 

مالحظة :-
لء القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخالفه يتم استبعاد عطائه. يلتزم مقدمو العطاء  •

ا تتطلبه الوثيقةّ القياسية باقسامها كافة بعد ختمها باخلتم احلي. يلتزم مقدم العطاء  •
وعد النهائي لتقد العطاء. مدة نفاذية العطاء (٩٠ يوم) من ا •
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ـغـفور له بـاذن اللـه اللـواء الطـيار تلـقيـنـا ببـالغ احلـزن واألسى نبـأ وفاة ا
حـا نــاجي احملــيــسن شــقـيـق االسـتــاذ الــدكـتــور عــبــد احملـسـن نـاجي
احمليسن  رئـيس اجلامعـة التقـنية الـوسطى و رئيس هـيئة الـتعليـم التقني
ـولى عز وجل أن يتـغــمد الـفقيـد بواسع رحمـته ويسكـنه فسيح سـائل ا
جــنــاته ويـلــهم اهــله و مــحـــــبــيه الــصـبــر والـســلــوان وإنـا لــله وإنــا الـيه

راجعون.
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مـنـطقي وقـابل لـلتـحـقيق لـكنـه يتـطلب
تـنــازل اإلطـار الـتـنـسـيـبـقي عن مـوقـفه
ــتــشــدد والــتـصــعــيــدي الــذي يــدعـو ا
لــتــشـكــيل حــكـومــة إطــاريـة أســمــوهـا
حكومة خدمات وال ادري أين كانوا عن
اخلـدمات طـيلـة تسـعة عـشر عـاما وهم
ـسكون بـزمام أمور الـبالد وسيطروا
عـلى كل احلـكومـات الـسابـقة من خالل
مـــنــاصـــبــهم فـــيــهـــا وفي جـــمـــــــــــيع
مـــــؤســـــســــات الـــــدولـــــة وفي الـــــوقت
نــفـــــــــسه أعـلــنت احلـركـة عن نــيـتـهـا
الـقــــــيـام بتظـاهرات واسـعة في ذكرى

انتفاضة تشرين.
n u*« n U%

وقف وفـي مبادرة أخـرى دعا حتـالف ا
وهـو حتالف من قـوى سيـاسية وطـنية
نـاشئة عبـر مقترحات طـرحها في بيان
لـه الى حل مــــجــــلـس الــــنــــواب وعـــدم
اســتـــفــزاز الــشــعب الـــعــراقي من قــبل
اإلطــار الــتـنــســيــقي من خالل الــدعـوة
لـتـشـكيل حـكـومـة إطاريـة كـمـا دعا الى
عـــدم االســتـــخــفــاف بـــقــرار احملـــكــمــة
االحتــــاديـــة الــــتي أوكـل الى مــــجـــلس
الـنـواب مـسـالـة حل نـفـسه جـزاءاً عـلى
ـــدد الــدســتــوريــة  فــإذا كــان جتــاوز ا
اإلطــار الـتـنـسـيــقي يـدعـو الى احـتـرام
دد لدستورية عليه القبول الـدستور وا
بــحل مـجــلس الــنـواب في أول جــلـسـة
وتــشـكـيل حـكـومــة مـؤقـتـة من كـفـاءات
وطـنـية بـعـيدة عن كل األحـزاب والـكتل
الـتي فشلت طوال تسـعة عشر عاما في
تـقد أيـة خدمـات للـشعب الـعراقي بل
عــلى الـعـكس ظـلـمـت الـشـعب وأفـقـرته
وسـلبته حقوقه وسرقت أمواله ونهبت
ثــرواته وأشـاعـت الـفــسـاد والــسـرقـات
ـنـسـوبـيـة ودمرت كل واحملـسـوبـيـة وا

شـيء في الــبـالد وفي مـــقــدمـــة  مــا 
تـدمـيـره التـعـلـيم واخلـدمات الـصـحـية
والـزراعـة والـصـنـاعـة وأهـمـلت الـبـنـاء
واألعـمـار وسـرقـت األمـوال اخملـصـصة

مــا الـذي سـيــحـدث بـعــد انـتـهــاء هـدنـة
?  وهـل ســتـــتـــمــخض زيـــارة األربـــعــ
ــرتـقـبـة عن حل ــبـادرات والـزيـارات ا ا
ــســتـــعــصــيــة? لالزمـــة الــســيــاســـيــة ا
فـالـعـراقيـون يـتـرقـبون مـا سـتـؤول إليه
ـعـقـد ـشـهـد ألـســيـاسـيي ا األمــور في ا
والــذي تـعـقـد أكـثـر بــعـد قـرار احملـكـمـة
االحتــــاديــــة الـــــذي أكــــدت فــــيه ان حل
مـجـلس الـنـواب ليس مـن اختـصـاصـها
لــكـنــهـا أشـارت الـى ان اجملـلس جتـاوز
ـــدد الــدســـتــوريــة النـــتــخـــاب رئــيس ا
اجلـــمــهـــوريــة ورئــيـس الــوزراء وهــذه
اخملـالفـة تستـوجب جزاءاً وجزائـها هو
ان يـــحل اجملـــلـس نــفـــسـه لــكـن اإلطــار
ــتـشــددين مـنه ألــتـنــسـيـقـي وبـالـذات ا
فــهــمــوا الــقــرار بـان اجملــلس يــجب ان
يـســتـمـر في عـقـد جـلـسـاته ويـجب عـدم
الـــتـــطـــرق الى مـــوضــوع حـل مــجـــلس
الـنواب ثانـية كما جـاء تغريدة لـلمالكي
وإنــهم مــاضــون فـي تــشـكــيـل حــكــومـة
إطـارية بعد انـتخاب رئيس اجلـمهورية
الـذي سـيـكـلف مـرشحـهم مـحـمـد شـياع
الـسـوداني بـتـشـكـيل هـذه احلـكـومة في
اســـتـــفـــزاز واضح وصـــريـح لـــلـــتـــيــار
الــصـدري وألغــلـبــيـة الــشـعب الــعـراقي
الــذين يــرفـضــون وبـشــدة هـذا اخلــيـار
ويــريـدون حل مـجــلس الـنـواب وإجـراء
انــتـخــابـات جـديــدة وفي هـذا الــسـيـاق
أعــلـنت حــركـة امــتـداد مــبـادرة جــديـدة
تــمـثل حال وسـطــا لالزمـة من خالل حل
مـــجــلس الـــنــواب وتــشـــكــيل حـــكــومــة
مــســـتــقــلــة من الــكـــفــاءات بــعــيــدة عن
ـتـنـفـذة األحـزاب والــكـتل الـسـيـاسـيـة ا
تــتـــولى تــســيــيـــر أمــور الــبالد وإقــرار
مــوازنــة عــام 2023 وإجــراء تــعــديالت
ـعــطـلـة لــعـمل ــواد ا دســتـوريــة عـلى ا
مـجـلس الـنـواب ولـلـعـملـيـة الـسـيـاسـية
وإعــــداد قـــــانــــون مــــتـــــوازن وجــــديــــد
لالنـتخابات والتمهيد إلجراء انتخابات
ـقــتــرح هـو جــديــدة واعـتــقــد ان هــذا ا

لــــهــــا وســــيــــست الــــديـن ودعــــمت بل
نـفلتـة اخلارجة يـليشـيات ا وأنـشأت ا
عن سـيطرة الدولة وبعد كل هذا الدمار
واخلــراب والــفــسـاد ويــردون تــشــكـيل
حـكومـة محاصـصة جديـدة يتقـاسمون
ـغـا ويـسـتـأثـرون ـنـاصب وا فـيـهـا ا
ـهــمـة في الـدولـة وفي ـنـاصب ا بــكل ا
ــقـدمــة مـنــهـا األمــنـيــة والـعــسـكــريـة ا
ــســتــقــلــة والــســيــاديــة والــهــيــئــات ا
ويـسـتـأثـرون بـأمـوال الـدولـة والـشعب
لـيـدعمـوا إمبـراطـورياتـهم االقـتصـادية
ـنهك ـظـلـوم وا عـلى حـسـاب الـشـعب ا
وفي هذا السياق أيضاً هناك من يعول
عــلى زيـارة مــرتـقـبــة بـقـوم بــهـا هـادي
الــــعــــامـــري وجنــــيــــرفــــان الـــبــــرزاني
واحلـلبـوسي للحـنانـة لطرح مـبادرتهم
عــلى الـسـيـد الــصـدر حلل األزمـة .فـمن
يـريد ان يتـجاوز هذه الفـترة العـصيبة
ـر بــهـا وطـنــنـا وشـعــبـنـا ومن الــتي 
يــريـد حـقن دمــاء الـعـراقــيـ ويـحـافظ
ـزيد عـلى أرواح شـبـابـنـا وال يـسـمح 
مـن الشـهـداء واجلـرحـى علـيـه أن يـقدم
تـنــازالت بـقـدر الـتـنـازالت الـتي قـدمـهـا
الـتيار الصدري وعنـدها يقول انه يريد
خــــدمـــة الــــشـــعب واحملــــافـــظــــة عـــلى
الـسياقات الدستـورية والقانونية ال ان
يـصر عـلى تـشكـيل حكـومة مـحاصـصة
جـــديـــدة ويـــتـــجـــاوز قـــرار احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة الـذي أوكل الى اجملـلس حل
ـوافــقـة عــلى تـشــكـيل نــفـسه وعــلـيـه ا
حـكومـة طوار مـستقـلة بـعيدة عن كل
األحـــزاب والـــكـــــــــــتـل الـــســـيـــاســـيــة
الـفاشلة وبغير هذه احللول فان األمور
ســتـسـيـر من سيء الى أسـوأ ال سـامح
الـــــلـه وســـــتـــــعـــــود الـــــتـــــظـــــاهـــــرات
واالعـــتــصــامـــات وبــوتـــيــرة أعـــــــــلى
ـا حدث في تـظاهـرات التـيار وأقـوى 
الـــصـــدري وســـتـــشـــارك فـــيـــهـــا قــوى
ا تـشـــــــريـن وقوى وطـنيـة أخرى ور
سـنشـهد مـواجهـات داميـة جديـدة اكبر
ـنـطقـة اخلـضراء مـن التي حـدثت في ا
بـ اإلطـار والتــيار وعـنـدها سـيخـسر
اجلــــمــــيع لألسـف الــــشـــديــــد واكــــبـــر
اخلــاسـرين سـيـكـون شـعــبـنـا الـصـابـر
ــشــكــلــة ــا ســتـــدول ا احملــتـــسب ور
الــعــراقـــيــة بــعـــــــــــد تــدخل اجملــتــمع
الــدولـي الــذي اليــريــد تــردي االوضـاع
الـسيـاسية واألمـنية في الـــــــبالد أكثر

ا هي  .
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ـباراةِ الـتي ضيفـتهـا قاعةُ خسرَ مـنتـخبنـا الوطـنيّ لكـرةِ الصاالت أمـام نظـيره الـتايلـندي بـثالثةِ أهـدافٍ مقابل هـدف في ا
غـلقـة في العاصـمةِ الكـويتـيّة الكـويت في إطارِ اجلـولةِ األولى من نهـائياتِ بـطولـة كأس آسيـا لكرةِ مجـمع سعـد العبـد الله ا
الصاالت 2022.وجنحَ منتـخبنـا الوطنيّ في التـقدمِ بهـدف طارق زياد في الـدقيقة الـثامنـة قبل أن يضاعفَ الـنتيـجةَ زميله
مصـطفى إحسان في الـدقيقة 14 بيـد أن الفريق الـتايلـندي عادَ للـمباراةِ وجنحَ في تـقليصِ الـفارق بهـدفٍ لينـتهي الشوطُ
واجهة بهـدف مقابل واحد لـصالحِ منتخبـنا.وفي الشوطِ الثـاني عاودَ منتخـبنا الوطنيّ سيـطرته من جديدٍ على مُـجرياتِ ا
ـنح األفـضلـيـة للـمـنافسِ الـتـايلـنـدي سادس الـقـارة في النـسـخةِ الـسـابقـة من الـنهـائـياتِ غيـر أن أخـطاءً بـسـيطـةً تـكفـلت 
بـاراة لصـاحله. ويسـتعـدُ منـتخـبنا الـوطنـيّ لكرةِ اآلسيـوية حـيث تمـكنَ من تسـجيلِ هـدف مـتتـاليـ كانـا كفـيلـ بنـهايـةِ ا
القـاةِ نظـيـره العُـماني في الـساعـةِ اخلـامسـة من مسـاء اليـوم اخلـميس ضـمن اجلولـةِ الثـانـية لـلمـجمـوعةِ األولى الـصاالت 

لكأس آسيا لكرةِ للصاالت في الكويت.
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انطلقت بطولة النهائي األول للرجال
والسيدات بالشطرجن الكالسيك لعام
ؤتـمرات والـندوات 2022 في قاعـة ا
في فـنــدق اإلنـتـر بــالـعـاصــمـة بـغـداد
وتـخــتــتم في األول من تــشـرين األول
ؤتـمر الفني ـقبل يسبـقها ا أكتوبر ا
واجـــــتـــــمـــــاع إحتـــــاد الـــــشـــــطــــرجن
. وتــضم هـذه الــبـطــولـة ــشـاركــ بـا
مختلف الالعب بتصانيفهم الدولية
ـنــاطق اخلـمــسـة حـسب ومن كـافــة ا
الـزونات (5-1) والـتي  تـقـسـيـمـها
جـــغـــرافـــيـــاً لـــلـــوقـــوف عـــلى كـــافـــة
ــســـتــويـــات وشــمـــلت الـــعــراق من ا
أقـصـاه ألقــصـاه وهي مــبـادرة عـدهـا
ـراقبـون خـطـوة رائـعة تـابـعـون وا ا
وفي االجتـاه الـصـحـيح والـتي كـانت
تقـليـد سنـوي سابق يـعتـمده االحتاد
ركـزي األسبق في ثـمـانيـنات الـقرن ا
رجح إن عدد الالعب اضي.ومن ا ا

ــثــلـــون كــافــة يــتـــجــاوز األربــعـــ 
محافظات ومناطق العراق أما بطولة
ــنـافـســات عـلى الـنــسـاء فــسـتــكـون ا
أشـــدهــا حلـــجـــز مــقـــاعــد الـــنـــهــائي
نتخب النسوي للعام والتنافس مع ا
ـنـصـرم مـن أجل تـسـمـيــة وتـشـكـيل ا
منتخب الـعراق للسـيدات لعام 2022
تــمــثـــيل الــعــراق في اســـتــحــقــاقــاته

الدولية القادمة
.والـبطـولـة مـعتـمـدة دولـياً ومـسـجـلة
في بيانـات االحتاد الدولي لـلشطرجن
وهناك الكثير من الالعب والالعبات
الـــذين يـــســـعـــون لــرفـع تـــدرجــاتـــهم
واحلــصــول عــلى ألــقــاب دولــيــة قـدر
سـتـطاع ومـسـؤول سـويس منـيـجر ا
عـلى بــطــولـة الــرجـال احلــكم الـدولي
ضــمـــيـــر جــبـــار مــوسى ومـــــســؤول
برنـامج سـويس مـنـيـجر عـلى بـطـولة
الـنـسـاء احلكـم الـدولي سـعـد محـسن

الكناني.

بـــاإلجــمــاع عـــلى تــرشـــيــحــهم
بحـسب البيـان كاشفـا عن إتمام
دراسة تشكيل جلـنة انبثقت عن
اجلــمــعـيــة الــعـامــة تــعـمـل عـلى
مـسـاعـدة االحتـادات في تـكـييف
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شـهـد فــتـرة الـتـوقف الــدولي االخـيـرة تــنـافس اوروبي مــثـيـر ومن نـوع
مـخـتــلف في دوري اال االوروبـيـة تــسـاقط فـيـه الـكـبـار وابــتـعـدوا عن
ـانيـا وشـاهدنـا خاللـها راكـز االولى واعـني هـنا فـرنـسا وانـكـلتـرا وا ا

اكثر من مباراة مثيرة.
ونـديال قـطر مـباريات تـأهلـة  ـنتـخبـات ا وفي اجلانب اآلخـر خاضت ا
ودية مـع منـتـخـبـات متـأهـلـة من مـجامـيع مـغـايـرة  او مـنتـخـبـات تـلعب

باسلوب قريب من فرق مجموعتها .
ـواجهة منـتخبات من العـيار الثقيل ولم يستغل احتادنـا هذه الفرصة 
ـمتاز الـذي ال نعرف حلد واضاعها النـه كان منشـغل بتنـظيم الدوري ا
ـوافقات االن عدده او هل سيـكون دوري تـراخيص ام بـدونه  وكذلك ا
ـقبل  واخـتـيار النـهـائـية لـتـنظـيم خـلـيجي 25 بالـبـصرة بـدايـة العـام ا

نتخبات الوطنية. احدى الشركات التي ستجهز مالبس ا
اء لكـنه اراد ان يـستـغل فـترة الـتوقـف الدولي هـذه وفـضل ان يحـرك ا
شـاركـة في بطـولة االردن نـتخب الـوطـني وقبل بـا الراكـد بخـصـوص ا
الودية بعـد غياب قارب الـ 6 اشهر منـذ مغادرة تـصفيـات كاس العالم
ونـديالي والـذي سنـنتـظره من جـديد في بخـفي حنـ وانتـهاء حـلمـنـا ا
قادم الـسنـوات عـسى ان نرى مـنـتخـبنـا من جـديد مع خـيرة مـنـتخـبات

العالم .
وكانت فـائدة مـشـاركتـنا في بـطولـة االردن مـحدودة جـدا الننـا واجهـنا
رات  ولم تـضيف بهـذه البـطولـة نفس الـفرق التـي قابـلناهـا عشـرات ا
لنا اي فائـدة فنية تـذكر  ال سيمـا ان اسلوب لـعبنا ولـعبهم كان عـقيما
تطـورة والتي تشعـرك باحلماس ـنتخبـات ا ويختلف عن اسـلوب لعب ا
بـالـرحــة واالسـتـمـتــاع عـنـدمـا تــشـاهـد مـبــاريـاتـهـا  وعــكس مـبـاريـات
ـلل والضجر ـشاهد با نتخـبات الفقـيرة ومنـها العراق الـتي تصيب ا ا
ـشاهدة مـسلسل وجتعله يـغادر الى مـباريات أخـرى  او االستمـتاع 

تركي او خليجي او مكسيكي .
نـتـخب من واقعـنـا  وهذا مـسـتوى مـنتـخـباتـنا البـعض يـقول ان هـذا ا
نـتخـبـات وتنـافس وتصل الوطـنيـة ويـجب ان نصـبر لـكي تـتطـور هـذه ا

ية. الى مستوى قريب من العا
العب ولكني اقول لالسف لم نشاهد اي العب عراقي من احملترف با
االوروبية او العربية او احمللية يصنع الفارق ويسهم في تقد مستوى
فني متـميز من خالل نـقل الكـرات القصـيرة او تـــــقـد حملة فنـية تدل
ـــسـتـوى واحد مع على الـتـطـور احلاصل في االداء  وكـأن اجلـمـيع 
بعض الفـوارق البـسيـطة في عـمليـة بنـاء الالعب بالـشكل الـصحيح في

اوروبا.
هجر احملترف مع يطالب البعض بالصبر من اجل ان ينسجم العبي ا
بقـيـة الالعـبـ احملـليـ وهـنـا أسـال متى يـحـصل ذلك وفـتـرة الـتوقف
الـدولي قـليـلـة?  وبـغـيـرهـا ال يـسـمح لـلـمحـتـرف ان يـتـواجـد بـتـدريـبات
نـتـخبـات الـوطنـيـة  واعتـقـد انـنا سـنـعاني من هـذا االمـر خالل كأس ا
قـبل النـها سـوف ال تقـام خالل ايـام الفـيـفا دي  وعـليه آسيـا بالـعـام ا
ـنتـخـبات الـوطـنيـة مخـاطـبة ادارات االنـديـة وهي التي فان عـلى ادارة ا

نتخباتنا ام ال. ستقرر السماح لالعبيها باالنضمام 
نتخبات الوطنية في اغلب دولنا العربية هي نتاج الدوريات احمللية ان ا
غـرب وتـونس واجلزائـر وكذلك تـطـورة  وباسـتثـنـاء منـتـخبـات ا غيـر ا
مصر التي تـضم في صفوفهـا العب متـميزين يحـترفون في الدوريات
بـاريـات الـقويـة الـتي يـلعـبـونـها مع ـتـقدمـة بـاالضـافة الـى ا االوروبيـة ا
الدول االفـريـقيـة الـتي عـبرت حـواجـز الهـوايـة ووصـلت الى االحتـرافـية
احلقيقية  لذلك يتطور اجلميع وينافس بقوة للتأهل لكاس العالم مرات

عدة.
تـطورة بـالـلعـبة ومـنـها كـوريا اجلـنـوبيـة واليـابان اما الـدول االسيـويـة ا
العب وايران واستراليـا فانها ايضا اسـتفادت من احتراف العـبيها با

االوروبية والتي شكلت عالمات فارقة باالداء .
ومن منـا ال يـعرف او يـتـذكر الـنـجم الكـوري اجلـنوبي سـون الـذي تألق
ـوسم في نــادي تـوتــنـهــام واحــرز لـقب هــداف الــدوري االنـكــلـيــزي بــا
ــبــاراة االخــيــرة لــلــشــمــشــون امـام ــاضي وســجل هــدف الــفــوز بــا ا
الـكــامــيـرون.وكــذلك احلــال مع احملـتــرفــان االيـرانــيـان مــهــدي طـارمي
تواجدان فـي الدوري البرتغالي وسردار آزمون ا
يـزة بالـفريق االيـراني وسجل وشكل عالمـة 
االول هـدف الــفـوز الـودي عــلى االورغـواي 
فــيــمــا ســجل الـــثــاني هــدف الــتــعــادل امــام

السنغال.
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متاز يناء في ا WNł«u∫ احدى مواجهات فريق ا

قــدمـــهــا عــضـــو اجلــمــــــــــعــيــة
العامـة السيد إبـراهــــــيم خليل
إبــــراهــــيـم عــــلى الــــنــــظــــــــــــام
ــمــثــلــيــات ــقــتــرح  الــداخــلي ا
ـبية في احملـافظات اللـجنة األو
ومـــــــــداخـالت من األعـــــــــضــــــــاء
ـصـادقة عـلى الـنـظام تـمـــــــت ا

باإلجماع.
fOzd « »«Òu½

ـصـادقـة ووفـقـا لـلـبـيـان; تـمت ا
أيـضـاً وبـاالجـمـاع عـلى إنـهـاء
عـضــويــة نـوّاب الــرئــيس حـيث
قــــدم الــــنــــائـب األول الــــســــابق
السيد إياد جنف إستقالته أمام
اجلـمـعــيـة الـعـامــة و قـبـولـهـا
بـاإلجمـاع فيـمـا أنهـيت عضـوية
الـنـائب الـثـانـي السـابـق الـسـيد
حيدر اجلميلي على وفق الفقرة
ــادة عـشــرين من خـامــســاً من ا
الـنـظـام الـداخـلي وذلك لـفـقـدانه
مؤهل تمـثيله الحتاد الـفروسية
في اجلمعية العامة كما أنهيت
عضـوية النـائب الثـالث السابق
ثل إحتاد السيد أحمد حنون 
البيسبول الذي أخرجته اللجنة
بـية الـدولية من بـرنامـجها األو

بي. األو
وتـلى الـرئــيس أسـمـاء الــلـجـنـة
القضائية االنتخابية السباعية
ـرشــحـة عن مــجـلس الــقـضـاء ا

األعـــلى إلجـــراء االنــتـــخـــابــات
ــقـبــلـة لــلـمــكـتب الـتــكـمــيـلــيـة ا
ــبــيـة الــتــنـفــيــذي لــلــجــنــة األو
الـــوطـــنــيـــة الـــعـــراقـــيــة حـــيث
صـــادقت اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامــة
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اضي وسم ا ـمتاز واالولـى من ا سابقـة غيـر مألـوفة شهـدها دوريـنا ا
درب واالداري والالعب ازاء التجاوز جتاه حكامنا وسط من قبل ا

صمت غريب وعجيب من قبل احتاد الكرة.
ـسـيـر وقــيـادة مـبـاريـات ورغم ذلك واصـلت هــذه الـنـخـبــة الـشـجـاعــة ا
الدوري بـكل جناح وتـالق ايـها احلـكم العـراقي الـشجـاع اطرد وان لم
تـطــرد االحتــاد الــدولي مـعـك وال تـتــردد في رفع الــكــارت وكن حــازمـا
صارمـا ال مجـامال اليـعرف هـذا كـاب فـريق او ذاك جنـما المـعا ومن
يتـردد في تـنفـيـذ القـرارات والـتعـليـمـات سيـجـني على نـفـسه واالفضل

هنة الشاقة. مغادرة هذه ا
سـيئ واخملالف للقانون لقد وقف االحتاد الدولي فيـفا بكل حزم ضد ا
ـساعدة من ووقف مع احلكام من خـالل تطويـر القدرات الـتحـكيمـية وا
ـاضي وخالل مــبـاريـات خالل تـقــنـيـة الــفـار في تــسـعــيـنـيــات الـقــرن ا
جـمــاهـيــريـة جــمـعت اجلــويـة واخــر من فــرق احملـافــظـات الــتي تـتــمـتع
بـجـماهـيـريـة كـبـيـرة احـتـسب احلـكم الـدولي الـسـابق مـحـمد سـلـيم في
دافع الدقـيقة 89 ضربـة جزاء لـصالح اجلـويـة وفي حيـنهـا اعتـرض ا
ا ولـد غضـبا ـساعـد حالـيا لـهاتـف شمـران  ـدرب ا حسن عـباس ا
بية موجودة واخذت جماهيريا ومن سوء حظ عباس كانت كامرات االو
عترض واجلماهـير الغاضبة وبعد 24 ساعة ثيـرة من قبل ا اللقطات ا
ـبــيــة وامــضى شــهـرا في مــعــســكـر  اســتـدعــاء حــسن عــبـاس لـالو

الرضوانية سيئ الصيت وحرمان جماهير النادي مرحلة كاملة.
النرغب للعودة لهذه احلقبة التي ولت الرجعة ونحن على ابواب موسم
كروي جديـد على االحتاد الـعراقي لكـرة القدم اصـدار قرارات مشددة
ضــد كل من يــحــاول االســاءة واخلــروج عن الــروح الــريــاضــيــة جتــاه
ـفـتـوح حلــكـامـنـا بـدءا من تـسـديـد احلـكـام والـدعم ا
ـاليـة ودعم اصـحـاب الـشـهادات سـتـحـقـات ا ا
رحـوم طارق احمد ية ا العليـا وافتتاح اكـاد
الــتي وضع أســســهــا ومــاعـلـى احلــكـام اال
تنفـيذ التـعلـيمات واصـدار القرارات اجلـريئة

وال تتردد اطرد وان لم تطرد تطرد.

ودخل نفط البـصرة مرحـلة االعداد
الثالـثة في ملعـب الفيحـاء للموسم
الــــقــــادم الـــذي ســــيــــخـــوض فــــيه
قـبل واستـمرار مبـاريات الـدوري ا
تـنـفــيـذ الـبـرنـامج بـدعم من االدارة
الـتي تبـذل ما في وسـعـها لـلحـفاظ
عـلى مـقــعـد الــفـريق الـذي اســتـمـر
يـــكـــتب تـــاريـــخـه ويــشـــكـل طـــرفــا
ـــنــــافــــــــــســـات مــــهـــــــــــمــــا في ا
وســـــــــط تــــــبــــــايـن مــــــركــــــزه من
بـطــــــولـة الخـرى لـكــــــن االهم هو
ـــمـــتــاز الـــبـــــــــقـــاء فـي الــدوري ا
وتــــدرك االدارة لـــو شــــاركـت فـــرق
ـكن ان الـنــادي بـبـقـيـة األلـعـاب ال
تـاتـي جـمــيـعــهـا  بــالــشـهــرة الـتي

يحضى بها فريق كرة القـــــدم .
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ويـواصـل الـفـريق بــرنـامج االعـداد
للفـترة الثـالثة بـقيادة عـبد الوهاب
ابو الهيل في البصرة الذي كان قد
انطلـق به من مدينـة اربيل وخاض
اربع مـــبــاريــات هـــنــاك خـــســر من
الشـرطة بـهدف وتـعادل مع الوسط
وزاخـو بـدون اهــداف وتـغـلب عـلى
الـكرمـة بـهدفـ لـواحد وتـعـاقد مع
االعــبــ احـمــد جالل وعــلي رحـيم
وصالح حــــسن وحـــســــام مـــهـــدي
وأكــرم صـبـيـح ومـحـمــد سـنـحـارب
وحـسـن عــمـارحــســام مــالك الــذين
فـظـلـوا الـبـقـاء والـلعـب مع الـفريق
مـقابل انـتـقال حـسـ عبـد الـواحد
مـن الـــــــوسط وســـــــيـف كـــــــر من
اجلــويــة وعـــبــاس قــاسـم من نــفط
مـــيـــســـان اضــــافـــة الى الالعـــبـــ
احملــتـرفـ ومــهم ان يـســتـمـر هـذا
الــعـــدد من الـالعــبـــ مع الـــفــريق
لـلــمـوسـم الـتــالي مــا يـدعم جــهـود
ـــــــدرب والــــــفــــــريـق في خــــــوض ا
ــنـافــسـات بـشــكل مـنــاسب ومـهم ا
وهـنــاك أســمـاء مــؤثــرة وكـان لــهـا
األثــر الــواضح في نــتــائج الــفـريق
الذي جتاوز مشـاكل البقاء في اخر
ـطـلوب الـوقت لـكن الـفـريق حـقق ا
ركـز الثالث في انهـاء الدوري في ا
عـــشــر ويـــعـــود ذلك لـــعـــدم تــوازن
الـــــدفـــــاع والـــــهـــــجــــــــــوم وعـــــدم
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ــمـثل هل ســيـكــون نــفط الــبـصــرةا
ـديـنـة الـبـصـرة في الـوحـيـد لـكـرة ا
ـقـبل اذا مــا نـفـذ ــوسم الـكــروي ا ا
ـيـنــاء لـلـدرجـة قــرار هـبـوط نــادي ا
تـارجح  ب البقاء االولى الفريق ا
والـهبـوط وسط اخـبار مـخـتلـفة من
داخل البـصرة واالحتـاد وان هنالك
وســاطــات وتـــدخالت من حـــكــومــة
ـوانئ ـديـنـة احملـلـيـة ومـؤسـسـة ا ا
في إقناع االحتاد بـابقاء الفريق في
ـمـتــاز تـزامــنـا مع اجنـاز الــدوري ا
احـــد اجــمـل مالعب الـــعـــراق بـــعــد
وانئ جـهـود كـبـيـرة من مـؤسـسـة ا
وحـكومـة الـبصـرة وبـإشراف وزارة
ـيـناء ان الـشـبـاب ويـامل جـمـهـور ا
ـشكـلة فـي هذه االيـام لكي تـنتـهي ا
يحتـفلوا مـرت حيث عـودة الفريق
ـلـعب األجـمل لــلـمـمـتـاز وافـتــتـاح ا
خـــصــوصــا بــعــد تـــنــفــيــذ الــنــادي
لتعليمات جلنة التراخيص بالكامل
لــكن األمــر مــازال يــشـغـل االنــصـار
ـديـنـة وعـشـاق الـفريـق على واهل ا
مستوى العراق السباب كثيرة امام
وسم ايـام معـدودات عـلى افتـتـاح ا
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ـمــثل الــوحـيــد لــكـرة لــلـيــوم فــإن ا
ـديـنــة هـو نـفـط الـبـصــرة بـعـد أن ا
ــديــنــة الــعــريــقــة تــالــقــا شــهــدت ا
رياضياوكرويـا واضحا على فترات
مـــخــتــلــفـــة بــســبب عـــنــدمــا كــانت
تشـاركةثالثـة فرق في  فـي البـطولة
االكبر نهاية السـبعينيات من القرن
ــــيـــنــــاء واالحتـــاد ـــاضـي وهي ا ا
ــيــنــاء والــبــحــري قــبل ان يــبــقى ا
لــوحـده لــغـايـة 2005عــنـدمــا تـاهل
نفط الـبصرة لـدوري النـخبة عـندما
كــان يـحــمل اسم نــفط اجلــنـوب في
حـينـها وبـعـده تاهل نـادي البـصرة
واألخـير غـادر الـبطـولـة بسـرعـةلكن
ــــــكن اهل الــــــبــــــصـــــرة يــــــرون ال
ـيناء واالبـتعاد عن االستـغناء عن ا
ـمـتـاز لـكن هـذا حـال الـكـرة وكيف ا
تــــــــدور االمـــــــور عـــــــلـى الـــــــفـــــــرق
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شاكل سـابقة وا االمور مع بداية ا
التي ستظهر فيما بعد هنا وهناك.
والن تــفـكـيــر أغـلـبــيـة فـرق الـدوري
يـنـصب عـلى كـيـفيـة الـبـقـاء الـهدف
األسـمى لهـا ما يـجـعلـها ان تـسعى
لـالســتــفـادة مـن فــتــرة االعـداد وان
تكـون متـكامـلة من جـميع اجلوانب
وهـو مـا تنـتـظره مـنـها جـمـاهيـرها
ويــــامل نــــفط الــــبــــصـــرة ان يــــقف
ــيـنـاء مـعه لــدعم نـتـائج جــمـهـور ا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

عـقـدت اجلـمـعيـة الـعـامة لـلـجـنة
ــبــيـة الــوطــنـيــة الــعـراقــيـة األو
إجتـماعاً إسـتثنـائياً لـبحث عدد
ـبـيـة الـوطـنـيـة ـلـفـات األو من ا

واتخاذ القرارات بصددها.
ـبـيـة أن رئـيس وذكـر بـيـان لالو
ـــبــيــة الــوطــنــيــة الــلــجــنــة األو
الـــعــراقـــيـــة رعــد حـــمــودي أدار
االجـتمـاع بعـد إكتـمال الـنصاب
القانوني بحضور ستة وثالث

. عضواً
وأضــاف الــبــيــان; أنه  بــحث
لـفات تتـابعـاً على وفق جدول ا
األعــمــال والـوثــائق الــتي كـانت
قـدمتـها األمـانـة العـامة ألعـضاء
اجلـــمــعـــيــة الـــعــامـــة عــلى وفق
ـقـررة في الـنـظـام الـتـوقـيـتـات ا

بية. الداخلي للجنة األو
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وأشــار الـبـيــان إلى ان الـرئـيس
اوعـــز بــــإجـــراء االنـــتــــخـــابـــات
اخلـــاصـــة بــتـــشـــكـــيل مـــجـــلس
الـتـسويـة والـتـحكـيم الـرياضي
وجلــــنــــة األخـالقــــيـــــات حــــيث
أسفـرت النـتائج عـن فوز الـسيد
زيـد فـارس رحـيم رئيـسـاً لـغـرفة
احملـكمـ وثمانـية مـحكـم هم
ضرغام عبداحلـس ولينا بهاء
ضــيـــاء وأحـــمــد جـــبـــار خـــلــيل

وفـالح حـسن مــحــسن وبــشـرى
عــــبــــدالــــرزاق عــــبــــداحلــــســــ
ومـــــصــــــطـــــفى ضــــــاري كـــــاظم
وريــســان سالم عــبــد احلــســ
وعـلي سلـمان إلـياس فـيمـا فاز
ـركـز بــعـضـويـة مـجـلس إدارة ا
ثـالثــــــة أعـــــضــــــاء هم أروى زو
مـحــمـود حــسـ وعـلـي حـسـ

علي وبراق خضير جواد.
وفــــــاز بـــــعــــــضـــــويــــــة جلـــــنـــــة
األخالقيـات عضـوان إثنـان هما
هـديل طـالب مـحـمـد ومـصـطـفى
.وســتــتم مــفــاحتـة عالء حــسـ
مـجـلس الـقـضـاء األعـلى إلجراء
إنـتــخــابــات تــكــمـيــلــيــة الحــقـة
لــلـمـنـاصب الـتي بـقـيت شـاغـرة
فـي مالك مـــجـــلـس الـــتـــســـويـــة
وجلـنـة األخالقـيـات.ويـشـار إلى
أن مـجـلس القـضـاء األعـلى كان
قـــــــد عـــــــيّن فـي وقـت ســـــــابق
الـقــاضي مـحـمــد عـلي مــحـمـود
ـركــز الــتـســويـة نــد رئـيــســاً 
والــــتــــحـــــكــــيم الــــريـــــاضي كي
يــكـــتـــسب اجملـــلس الـــصــبـــغــة
القانونية وتكون قراراته ملزمة
في جـــمـــيـع دوائـــر الـــتـــنـــفـــيــذ

العراقية.
 UOK¦L*« ÂUE½

وتـابـع الـبـيـان; أنه بـعـد دراسـة
مـســتـفـيـضــة لـلـتــعـديالت الـتي

وضعها القانوني مع مقتضيات
قانـون االحتادات الريـاضية رقم
20 لسنة 2021 على أن يتم ذلك
بـالتـشـاور والتـنـسيق مع وزارة

الشباب والرياضة.

ـثال وحـيـدا لهـا. وان بـقـاء الـعدد
اضي و ـوسم ا الكـبيـر من العبي ا
شاركة مواصلة تمثيل الفريق في ا
الـقـادمـة مـا يـجـعل مـنـهم قـوة لدعم
ــواجـهـات ــشـاركــة امـام خـوض ا ا
بافضل طريقة واللعب بقوة للفريق
الـــذي يــــحث اخلـــطـى وفي جتـــاوز
التحديات الـتي تنتظره النه لم يكن
شيء مضـمون الي من فـرق الدوري
جــمـيـعـا وهي تـعــلم كـيف سـتـسـيـر

االستفادة الكامـلة من مباريات عقر
الدار.
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درب الى ان يتاقلم ومؤكد يسعى ا
االعــبـ جــمـيــعــا لـتــحــقـيق حــالـة
االنــسـجــام مـع احملــتــرفــ وأفـراد
طالـبة بالـدفاع عن ألوان الكـتيبـة ا
واصـلةالـبقاء الفـريق وعن مـقعـده 
فـي البـطـولـة كـمـا سـيـكـون مـطـالـبا
بالدفاع عن كرة البصرة اذا ما بقي

ـدينـة عـلى األقل التي تـبـاينت في ا
ـاضيـة لكنه يـعيش االمل في رة ا ا
ان يـكــون مــتـكــامال ويــعـتــمــد عـلى
جـهـود عـنـاصـره الـتي مـنـها الزالت
راغــبـة لــلــعب لــلـفــريق واســتــمـرت
تعكس مستواهـا باستمرار وتطمح
ادارة الـنـادي الى ان يـقـدم اجلـمـيع
مـا يـقـدرون عـليـه في مـوسم يـتوقع
أن يكـون ساخن في ظل مـا تقوم به
الـــفـــرق من حتـــضــيـــرات مـــكــثـــفــة
وصـرف مـبـالغ كـبيـرة وقـد تـتـجاوز
الـتــخــمـيــنــات كـمــا يـحــصل في كل
ؤسسات ا في ذلك أندية ا موسم 
بــاخـتـصــار ان ادارة نـفط الــبـصـرة
تــريـد من الـفـريق ان يــكـون عـنـصـر

قوة.
‚dH «  «œ«bF²Ý«

وتــــصـــاعـــد اســـتـــعـــدادات الـــفـــرق
قـبلة  حيث انـتهى لقاء للمـسابقة ا
الـنـفط ومنـتـخب الشـبـاب بالـتـعادل
من دون اهـــداف في الـــلـــقـــاء الــذي
جرى بـيـنهـما امس االول في مـلعب
ــديــنـة ويــأتي ضــمن فـتــرة اعـداد ا
ــنـتــخب لــتـصــفــيـات آســيــا الـتي ا
سـتـقـام في الـرابع عـشـر من الـشـهر
قـبل وسيلـعب في اجملمـوعة التي ا
تــــضم مـــنـــتـــخـــــــــــبـــات الـــكـــويت
واستراليا والهند في الكويت حيث
تغـلب فريـق الشرطـة علـى الكـهرباء
بـــثالثـــة اهـــداف وتـــعـــادل الــزوراء
والـديـوانـيـة بـهدف وتـغـلب الـطـلـبة
عـلى الصـنـاعـة بهـدف وأنـهى فريق
الـشـرطـة تـعـاقـده مع العب الـوطـني
ونــــفط الـــبـــصـــرة أحـــمـــد فـــرحـــان
قـبل وأعلن نادي ـوسم ا بتـمثـيله ا
نــفط مــيــســـان الــتــعــاقــد مع ثالثــة
مـحــتـرفــ من ســوريـا وفــلـســطـ

ونيجيريا.
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سـرحي علـى قاعة تـتواصل دورة الـتمثـيل ا
مسـرح قصـر الثـقافة والـفنـون في الديـوانية
بإشـراف مـديـر قـصـر الـثـقـافـة والـفنـون في
رزوك الـديوانـيـة صادق مـرزوك فـيمـا قـدم ا
تدريـبات أسـاسيـة البد أن يـتمـتع أو يـتعرف
ـتـدرب من أهـمهـا ريـاضـة الـتـنفس علـيـهـا ا
وسيقي وكذلـك طريقة اإللقاء وحفظ السلم ا
وكـيفـيـة األداء الـصـحـيح لـكل مـتـدرب .وب
مــرزوك وفــقـــاً لــصــفـــحــة دائـــرة الــعالقــات
ــتـــــدربـ الــثـقـافــيـة في (فــيـســبـوك) أن (ا
لـديهم رغـبة كـبيـرة وطـموح واسع لالنـخراط
بعـالم الـفن من خالل اسـتـيـعابـهم لـلـتـمارين
الـتي  طـرحـهـا خالل الـدورة ورفع حـاجـز
ــــســــرح اخلــــوف لــــديــــــــــهـم من رهــــبــــة ا
واجلــمـــهــور بـــاإلضــافـــة إلى وجـــود بــعض
ـؤهالت لديهم مـنها الـصوت وحسن األداء ا
رغـم عـــــفــــــويــــــته
خــــــــــــــــــالل
الدورة)

.
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اجلــراح االسـتــشــاري الـعــراقي ضــيـفــته امس االربــعـاء
حـاضـرة عن (قـوان اللـجـنـة الثـقـافـية بـنـادي العـلـويـة 
الدمـاغ في التأثير و الـتدريب) ادارها رئيس نادي رجال

االعمال الثقافي عالء القصير.
 Ê«bLŠ uÐ√ b¹“

اخملـرج االردني يـشارك فـيـلمه  (بـنـات عبـد الـرحمن) في
الـنسـخة 13 من مهـرجان سـينـما وثـقافـة الشرق األوسط
ديـنة فلـورنسا اإليطـالية في  4تـشرين األول عـاصرة  ا
وفعـالـيـات الـنـسـخة  18 من مـهرجـان الـفـيـلم الـعربي في

قبل. انيا الذي ينطلق في 6 تشرين األول ا أ
wLþUJ « ¡UNÐ
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ــوســـيـــقي الـــســوري حتـــدث عن الــشـــاعـــر الــزجـــلـي وا
خصـوصـيـة األغـنيـة الـشـعبـيـة في الـقلـمـون خالل الـندوة
ـركـز الـثقـافي الـعـربي في الـتـراثـيـة الـتي اسـتـضـافـهـا ا

العدوي وادارتها الباحثة سارة بحبوح.

ÍUÝd  dB  qšbð g UÞ
اخلــاص ظــهــرت فــيه بــإطاللــة رائــعــة من
قــصـر فــرسـاي في فــرنـســا مـتــجـاهــلـة كل
أخـبـار إنـفـصالـهـا عن زوجـهـا.وعـلـقت على
ــنـــشــور وقــالت: "وفــيـك انــطــوى الــعــالم ا
األكــبـر صــبـاح الــرضـا و اجلـمــال".وكـانت
طــافش قــد فـاجــأت اجلـمــهـور مــرة أخـرى
بــعـدمـا حـذفـت صـورهـا مع زوجـهــا خـبـيـر
صري شريف الشرقاوي ليتصدر الـطاقة ا
احلـــديث حـــول انـــفـــصـــالـــهـــمـــا الـــتـــرنـــد
.وشــاركت مــنــذ يـــومــ مــنــشــوراً مــجـــدداً
عــبـرصــفـحــتـهــا اخلـاصـة كــاتـبــة :"قـبل ان
تــطـــالب االخــر بــان تــكـــون افــعــاله خــيــرة
جتــاهك إسـأل نــفـسك أولًــا هل تـصــرفـاتك
مـعه تـنم عن لـطف نـاجت عن مـحـبة و وعي
أم آنك تـتصـرف باسـتفـزاز ناجت عن خوف
نـشور كن صـادقـا مع نفـسك أولًـا".وجاء بـا
قـياس احلقيـقي جلميع افـعالنا ـصور :"ا ا

هو كم من الوقت يدوم اخلير فيها".
وقـد نـفى الـشرقـاوي زوج طـافش مـا تردد
عــبـر بــعض مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
ـواقع اإللـكـتـرونـية بـشـأن انـفـصاله عن وا
زوجـته.وكـتب شريف عـبـر حسـابه اخلاص
:"نــسـريـن طـافش زوجــتي وست الـســتـات
نـسـرين لـهـا مطـلق احلـريـة في الـتـحكم في
صـور صفـحتهـا من فضلـكم سيبـوا الناس
تـعـيش بحـرية واسـتـخدمـوا طاقـتـكم فيـما

يفيدكم".
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شـاركت الـفـنـانـة الـسـوريـة نـسريـن طافش
اجلــمـهــور مـقــطع فـيــديـو عــبـر حــسـابــهـا
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ÊUC — U «—œ w  „—UA¹ wLN عــبــر مـــواقع الــتــواصل االجــتــمــاعي
مــحـتـفــظـ بـحــيـاتـهــمـا الـشــخـصـيـة
لـــنــفـــســيــهـــمــا.وبـــظــهـــور نــادر أمــام
الــصــحــافــة رافـــقت الــكــيالني حــسن
حلــضـــور الــعــرض اخلــاص لــفــيــلــمه
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يــحــاول الـفــنــان الـســوري تــيم حـسن
ــصـــريـــة وفــاء وزوجـــته اإلعالمـــيـــة ا
الـكيالني االبتـعاد عن أع الـصحافة
و نــادرًا مـا يـنـشـرا صــورًا جتـمـعـهـمـا

ـنتظر "الهيبة" في سينما ريل بدبي. ا
إلـى جــانب نــخـــبــة من جنـــوم الــعــمل
وطـــاقم اإلخــراج.وخــاضـت اإلعالمــيــة
نــقـاشــات وحـوارات مع جنــوم الـعـمل
والــصـحــافـة وأشـادت بــأداء زوجـهـا
مــؤكــدةً عـــلى جنــاحه وجنــاج الــعــمل
نـظــرًا لـتـواجـد الـفـنـانـة الـقـديـرة مـنى
واصـف به بــــاإلضــــافــــة إلـى اخملـــرج
ســامــر الـبــرقـاوي.ووصــفت الــكـيالني
زوجه بـ"الـقمر" قائلـة: "أنا مش خايفة
عـلى تـيم. مش خايـفة عـليه أبـدًا وهو
مـع أيــقــونــة الــدرامـــا الــســوريــة ومع
اخملـرج سـامـر الـبـرقـاوي الـلي هـو ليه
عـ جـمالـيـة عالـيـة اجلودة ومـتـأكدة
إن شـاء الله هتشوفوا حاجة حلوة مع

جنم زي القمر وكل فريق العمل".
ولـــفـــتت الـــكـــيالني األنـــظـــار إلـــيـــهــا
ـتواضعة حيث بـجمالها وبـساطتها ا
تـألـقت مُـرتديـةً فـستـانًـا أسودًا بـقـصة
ضـيـقة مـبـرزةً مـنحـنـيات جـسـدها في
حـ جـاء تـصـمـيم كـتـفه مـكـشـوفًـا من
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ـــمـــثل حـــســـ فـــهـــمي في يـــشـــارك ا
مـسلسل عودة البـارون الذي سيعرض
ـقـبل وهـو مـؤلف من خـالل رمـضـان ا
ــسـلــسل يـدور حـول رجل  15حــلـقـة.ا
االعــمــال عـزام الــرشــيـدي الــذي يــقـرر
الــعــودة الى بـلــده مـصــر بــعـد قــضـاء
عــشــرين سـنــة مــغـتــربــاً والـذي يــقـوم
بــدوره  فــهـمي ويــقــرر اعـادة افــتــتـاح
.يـختار ـغلق منـذ عشـرين عاماً فـندقه ا
الــرشـــيــدي مــجــمــوعـــة من اصــدقــائه
ــعـاونــته والـبــحث عن افـكــار جـديـدة
خــارج الـصــنــدوق ودراسـتــهـا بــهـدف

اعادة اطالق عدة مشاريع وتمويلها.
ـثـلون ـسـلـسل  يـشـارك في بـطـولـة ا
مثل من مـصر والدول العربية بينهم ا
خـالد سـليم نـهال عنـبر مـيس حمدان

الـلـبـنـاني آالن الـزغـبـي ريـهـام سـعـيد
االردنـي ربـــيع زيــــتـــون وغـــيــــرهم من

. مثل ا
ـــمـــثـــلـــة مـن جـــهـــة اخـــرى شـــاركت ا
ـصريـة منة فـضالي اجلمـهور صورة ا
حـديثة لـها عبـر حسابـها اخلاص على
مــوقع الــتــواصل اإلجــتــمــاعي اطــلت
ــألـوف فــيــهــا بــإطاللــة خــارجــة عـن ا
ـيـزة. وظـهـرت فـضـالي وقـد إرتدت و
بـدلة رجالية مؤلـفة من قميص باللون
األبــــيض مـع ســــروال من الــــقــــمـــاش
بــالـلـون الــرمـادي مع باليــزر بـالـلـون
األســود ضــيــقـة وطــويــلــة ونــسـقت
مــعـــهــا مــجــمــوعــة أكــســســوارات

أضافت رونقاً خاصاً لإلطاللة.
ومن الـنـاحيـة اجلـمالـيـة رفعت
الـفضالي شعـرها بالكامل إلى

ـلًــا فى الـعــمل .ضـيــوف يـزورونك ســيـكــون الـيــوم 
بشكل مفاجئ .
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عـليك أن تـدرك ان القـلق والتوتـر همـا سبب مـشاكلك
الصحية. 
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رئــيــسك فى الــعـمل يــســلـمـك مـهــمــة وسـتــتــمـكن من
االرتقاء بتنفيذها. رقم احلظ.9
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سوف تسـتفيـد إذا مارست تمـارين ذهنيـة تخفف من
شعورك باإلجهاد .
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هـناك حـاجة مـاسة التـخاذ إجـراء حاسم من جـانبك 
لتحديد االجتاه.
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حتـتـاج بـعض الـوقت لـلـتـفـكـيـر مع نـفـسـك وإدراك ما
تريده فعالً .
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حتتاج إلى حتلـيل اإليجابـيات والسلـبيات بعـناية قبل
حتديد قرارك.

ÊUÞd «

أنت فى حــاجـة مــاسـة إلى إعــادة تـقـيــيم أهـدافك فى
احلياة.رقم احلظ.3
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ـرجح أن يـزيد دخـلك بـشـكل كـبيـر بـسـبب قرار من ا
تتخذه.
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ــكـنـك جتـاهــلــهـا فــكن دقــيــقـاً فى هــنــاك أعـمــاال ال 
استكمال األوراق اخلاصة بك.
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إذا كـان شـريـكك يــضـعف ثـقـتك بــنـفـسك ال يـعـززهـا
عليك انهاء عالقتك به. 
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قـد تـرتـكب خــطـأ صـغــيـرا ولـكن حـاسـم بـسـبب عـدم
رقم احلظ .7 االنتباه
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أوجـد مـفـردات ومـعــاني الـكـلـمـات
الـتي تـشـتـرك مع بـعـضـهـا بـعـضا

بأخر حرف من كل كلمة:
1-6= عاصمة خليجية

6-10= من سور القرآن الكر

10-14= مدينة فلسطينية

14-18= دولة عربية

18-21= معتقل

21-24= من فصول السنة

اخملـرج العـراقي يـضيـفه نـادي السـيـنمـا في نـقابـة الـفنـان
الـعراقـيـ في السـاعـة السـادسـة من مسـاء الـيوم اخلـميس
ال. في مقر الـنقابة مع عرض فيلمـ هما :بندقية الشرق وا

وت االثـن رئـيس هيـئـة استـثمـار محـافظـة واسط غيـبه ا
أثـــر حـــادث ســـيـــر مـــؤسف والـــراحـل هـــو األخ االكـــبــر

للموسيقار نصير شمة .

الروائي االردني نـاقش نقـاد وأدباء روايـته (تقـاسيم على
جـدار الـوهـم)  خالل حـفل إشـهـارهــا االثـنـ في دائـرة

. ثقف هتم وا كتبة الوطنية بحضور عدد من ا ا

الــصــحــفي الــريــاضي يــصــدر له
كـتــاب جـديــد بـعــنـوان (قــرن عـلى
ـنــاسـبـة الــصـحــافـة الـريــاضـيــة) 
مرور 100 سـنة عـلى صدور أول
جــــريـــدة ريــــاضـــيـــة فـي الـــعـــراق
(نـادي االلـعــاب الـريـاضـيــة ) الـتي صـدرت عـام 1922
والـكـتــاب هـو الـسـابع الـذي يـصـدره الـسـلـمـان مـنـذ عـام

2007
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ــاضي الــدعـوة الـعـالمـة الــعــراقي لــبى مــســاء االثـنــ ا
وجـهة اليه من قبـل رئيس مجلس إدارة مـركز الرافدين ا
لـلـحــوار حلـضـور مـلـتـقى الـرافـديـن لـلـحـوار في نـسـخـته

الرابعة حتت عنوان (العالم يتغير).

منة فضالي

إغـــراء أجــوف أدى الى عـــشــو الــوعي
وتـضـبيب الـبـصيـرة" مـؤكدة: "وهـنا ال
بـد من الـعـودة الـى الثـوابـت احملـورية
الـتي كـانت تمـسك مجـتـمعـنا.. حتـميه
مـن اإلنــزالق في فـــجــوة تــفـــصم عــرى
سـتقبل اضي وتـغيب ا احلـاضر عن ا
بــــ مــــهـــاوي اإلنــــفالت والــــقَــــبـــول
ـوذج للحـاضنة األصـيلة الـبغدادي إ
إلحـتـواء الـتـنـوع الـفـئـوي في الـعراق
ـــؤلف من ألـــوان طــيـف مــتـــنــوع من ا
عتقدات واألعراق والتوزع ب حيث ا
مـحافـظات حتـدها تـكويـنات جـغرافـية

متنائية".
WOMÞË WL(

وبــيـنـت الـطــائي في صـالــون جـيــهـان
الـثـقافي: "قَـبـولنـا الـيوم يـضم سـيدات
مـن مـحـافــظـات ووظــائف وإنــتـمـاءات
مـتنـوعة عرقـياً ومعـتقـدياً لكـنها كـلها
تـصب في الوالء الـوطني" مـشددة على
أن: "هـذا القبول يسهم بتـعزيز اللحمة
الــوطـنــيـة والــتـعـايـش الـسـلــمي ردمـاً
لـلفجـوة التي خلقـتها ظروف سـياسية

وإقتصادية وبيئية وصحية".
رأةُ البغداديةُ وقالت النقاش: "ورثتْ ا
.. أماً عن جِدةٍ مثلُ كلِ اخلِـفْرَ واحلَيـاءَ

اإلجــتـمـاعي فـي الـزيـجــات والـتـعـارف
والـــتــكـــافل وتـــمــتـــ عــرى اجملـــتــمع
وتــرصـ نـسـيــجه.وقـالت وتـوت: "إيٍ
.. سـواء وافـداً من كـان مـصـدرُ الـقَـبـولِ
تـركـيـا مع العـثـمانـيـ أم مـنبـثـقاً من
.. بــغـدادَ فــهـو عــاصـمــة الــعـبــاسـيــ
تــعـاظمَ شـأنُـه مـتـبــعـاً في دارِ الـسالمِ
ونَـــــضُـَج فـــــيـــــهـــــا وأخـــــذَ بُـــــنـــــيَـــــتِهِ
الـسـوسـيـولـوجيـة إجـتـمـاعـياً كـتـقـلـيدٍ
بـــغـــداديِ الـــهُـــويـــةِ والـــتـــمـــظـــهـــراتِ
" الفــتــة: "ونـــحن في نــادي والـــنــتــائـجَ
الـــصـــيـــد الـــعـــراقي نـــحـــاول إنـــشـــاء
تــشـكــيالت حتــقق األهـداف الــسـامــيـة
ــاضي الــعـراقي الــتي يــتــحـلـى بـهــا ا

الراقي".
lL²:« bO UIð

وإسـتـعـرضت جابـوك تـقـاليـد اجملـتمع
الــتـركـمــاني والـقَـبــول في كـركـوك من
خـالل أمـثـلــة حـيـة شــدت احلـاضـرات:
"وإذا نــشـــأتْ في مــجــتــمــعــاتٍ أخــرى
تـقاليدُ تـقتربُ من القَبـولِ; فهي متأثرة
بــالـــعــاداتِ والــتـــقــالــيــدَ الـــبــغــداديــةِ
: وَدَعْ كلّ صَـوْتٍ غَـيـرَ صَـوْتي األصـيـلـةِ
َــحْــكِيُّ وَاآلخَـرُ فــإنّــني.. أنَـا الــطّــائِـرُ ا

الصّدَى".

" مـؤكدة: "لـذلك الـعـراقـيـاتِ الـنـجـيـبـاتِ
إجــتـرحتْ احلـيـاةُ الـبـغــداديـةَ تـقـلـيـداً
ـتزنـةِ التي تـليقُ إجـتمـاعيـاً للـبهـجةِ ا
بحُرمتِها" مواصلة احلديث عن احلياة
الــبـــغــداديــة وســحـــر الــقــبــول وأثــره
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ــسـرح اجلـوال لــلـطـفل تـشــارك  فـرقـة ا
في ــســرحــيـة (عــشــرة عــلى عــشـرة) 
ـسـرح الـطـفل مـهـرجـان االردن الــدولي 
الـذي تـنـطـلق فـعالـيـاته في الـثـاني من
ـقــبل وتــتـواصـل حـتى تــشـريـن االول ا
ــشــاركــة الــعـديــد من الــســادس مــنه 
ـسرحـية الدول الـعـربيـة واالجنـبـية وا
اخـــراج مـن تـــالـــيـف مـــاجـــد درنـــدش

تـــمــثـــيل :ســـعــد حــســـ عـــلي صـــالح
حـــســـ عــلـي صــالـح وعــلي شـــعـــبــان
ســـــيــــنــــوغــــرافــــيــــا ســــهــــيل الــــغــــزي
تـنـفـيـذ اإلضـاءة كـر مـجـيـد الـبـيـاتـي

هندسة الصوت هشام الركابي.
سـرحية قـال صالح(تناقش وعن فكرة ا
ــسـرحــيـة مــوضـوع الــقـبح واجلــمـال ا
واثرهما في تـنشئة وبـناء الطفل  حيث
تـؤكــد أن اجلـمــال احلـقـيــقي لـيس
جـــمــال الـــشــكـل بل اجلــوهـــر هــو
األسـاس ..حـيث أن الــقـبح سـلـوك
الـشـكل والـشــكل اليـعـني اجلـوهـر
..كذلك فيها رسـائل تربوية عديدة
مـنـهـا  حـث األطـفـال عـلى أهـمـيـة
ـشـاركـة الـنـظـافــة في حـيـاتـنـا وا
ــوضــوع الــوجــدانـــيــة في هــذا ا
كــذلـك الـــتــأكـــيـــد عـــلى أهـــمـــيــة
الرياضـة حيث أن العـقل السليم
في اجلسم ).مضيفاً(يختلف هذا
العمل عن أعمالي الـسابقة التي
قــدمــتــهــا في عــروض مــحــلــيــة
ومــشــاركـــات خــارجــيــة ..حــيث
اعــتــمــدت في طــريــقـة إخــراجه
عـلى أسـلـوب الـتـفاعـل وإشراك
ــشــاهــد في الــعـرض الــطــفل ا
ــشـاهـدون هم .بـحــيث يـكـون ا
ـــــمــــثل الــــرابـع في الــــعــــمل ا

ـــتــــكـــونــــة شـــخــــصـــيــــاته مـن ثالثـــة ا
:الـطفل والوحش وعامل الـنظافة ثل
..واعــتـمــدت الـكــومـيــديـا الــنـظـيــفـة في
ــعــلــومــة الـتــربــويــة لــلـطــفل إيـصــال ا
..ولكـون األحداث تدور في حـديقـة عامة
نـظـر ثابت كـان البد مـن  العـمل على وا
ـــمـــثـل اإلداريــة تـــطـــويـــر قـــابـــلــيـــات ا
واالهــتـمــام بـالــتـوزيـع اجلـغــرافي عـلى
ـسرح واعـتمـاد اسلـوب مسرح خشـبة ا
سرح وهذا ماخلق تفاعال كبيرا داخل ا
هـمـة سـهـلة ـشـاهديـن ..ولم تكـن ا مع ا
حــيث أن الــتـعــامل مـع هـكــذا نــصـوص
يـعـتـبـر سالح ذو حـدين أمـا الوقـوع في
ال وامـا االرتقاء بـالعمل جو الرتـابة وا
ـرح والفـائدة ولـقد تـمكـنا تـعة وا إلى ا
ولله احلمـد من االمساك بـخيوط الـلعبة
ـرح والتـفاعل وتقـد العـمل بـجو من ا
ـنــضـبط عــلى مـدار خــمـسـة واإليــقـاع ا
وأربع دقيقة التي هي زمن العرض).
وسبق للمخرج إن قدم وعلى مدار اثن
جـال عروض وعشـرين عامـا مخـتصـا 
مـسرح الـطـفل األعـمال الـتـالـية:( سـعـيد
الـسـعـداء) لـلـكـاتب الـراحل عـبـد الـباري
العبودي..وحصلت عـلى جائزة التمثيل
في مـهـرجـان دار ثـقـافـة األطـفال (ورود
وســر الـعــنـقــود) لـلــكــاتب فـالح حــسـ
العـبـد الله وحـصـلت  علـى سبع جـوائز

الـثــالــثــة لـلــمــهــرجـان تــقــد الــعـرض
الـعراقي ازهـار بـحـضور جـمـهور كـبـير
عــلى مــســرح الــهـنــاجــر بــدار االوبـرا 
ـرأة الـتي تـذوق ويـحـكي الـعـرض عن ا
ويالت احلـــروب عـــبــر فـــقــد االب واالخ
واالبن الـذين يشـكـلون ازهـار حـديقـتـها
الـتي اخـتـفت وتـقـول حـ يـجن الـلـيل
تـاتي فــراشـة الى نـافــذتي حتـدثـني عن
اخــتــفــاء ازهـار حــديــقــتي بــكـيــنــا انـا
في والفـراشة وانتـم احبتي ولـم نغادر 
تـعيد محـطات ليـلتـها تبـحث عن ذكرى 
مالمح زوجها عند منتصف الليل الاحد
اصابع يسمع انينها الكل غادر احلياة 
ـسـيـرهـا الـيـومي ـلل  يـدهـا اصـابـهــا ا
يضىء ليـلها خـصلة بخصالت شـعرهـا
اضاعت طـريقها الى بيضـاء من احدهم
حــقل االزهــار لـتــجـد نــفـســهــا في حـقل
ـــراة). وانـــعـــقــد االلــغـــام انـــهـــا تـــلك ا
ـهرجـان كـانت لـلـفـترة من  12الى 16 ا
ايـلـول اجلـاري بـرعـايـة وزيـرة الـثـقـافـة
شاركة 13 صرية نـيف الكـيالني و ا
ية وعربية.ومسرحية فرقة مسرحية عا
ازهــار  تــالـيـف جـمــيل الــرجــا اخـراج
ان عبد حس جوير  تمثيل الفنانة ا
احلــسـ مــسـاعــد مــخـرج عــلي عـادل
السعيدي  هندسة الصوت محمد فواد

سينوغرافيا غيث زهير.

إحــدى اجلــهــات وأكــمــلت إطـاللــتــهـا
بـكالتش أسـود وحـذاء أسـود ذي كعب

عالٍ وإكسسوارات سوداء بسيطو.
فــيــمــا  اخــتـار حــسن ســتــرة بــالــلـون
ـقــهـا بــتــيــشــيـرت األزرق الــغــامق نــسـَّ
أبـيض وبـنـطـال جـيـنـز أزرق فـي ح
اعـتـمـدت حـلَّق ذقـنه الـطـويل مع إبـقاء
شـاربــيه الـكـثـيـفـ وسـخـر من شـكـله
اجلــديـــد أمــا احلــضــور مُــعــلــقًــا: "إن
شـاءالـله يـا رب حتـبـوه وإن شـاء الله
مـا تـنـضـرب اإليـرادات بـعـد مـا حـلـقت
ذقـن جــــواد".وبـــالــــعــــودة إلـى عـــرض
الـفـيلم أقـيم مؤتـمـر صحـفي بحـضور
جنــوم الـــعــمل من بـــيــنــهم: الـــفــنــانــة
الــــســـوريـــة الــــقـــديـــرة مــــنى واصف
والــفــنـانــة الــلـــــبــنــانــيـة زيــنــة مـكي
ومـخرج الـعمل صـادق الصـباح الذين
ــنـاقـشـة كــوالـيس "الــهـيـبـة" جــلـسـوا 
وأجــابــوا عـــلى أســئــلــة اجلــمــاهــيــر
بـاإلضـافة إلى الـتـقاطـهم الـصور رفـقة

معجبيهم.
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تسـتعد النـجمة ماجدة الـرومي حلفل افتتاح
مـهــرجـان الــغـنـاء بــالـفـصــحى في الـريـاض
ـمـلــكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة وذلك يـوم 5 بـا
نتظر قبل. وروجت حلفلها ا تشـرين االول ا
من خالل نـشرها الـبوسـتر الـرسمي لـلحفل
معـلقة: (ويـتجدد اللـقاء باألحـبة في الرياض
ضمن فـعالـيات  مهـرجان الغـناء بالـفصحى
يـوم األربـعاء 5 أكـتـوبر 2022 عـلى مـسرح

أبو بكر سالم  —رياض بوليفارد سيتي).
ـهـرجـان الـضـخم مـجـمـوعة من ويتـضـيف ا
طرب العرب الـذين اشتهروا بتقد كبـار ا
قصـائد عربـية مـغنّاة بـالفصـحى جتمع ب
كالسيـكيات الفنّ العربي والعروض الغنائية
احلديـثـة; حيث سـيـحظى الـضيـوف بـتجـربة
تـعة تعـزّز ارتباط اجلـمهور بـاللغة طربـية 

العربية.

خـتاماً قـالت رئيسـة الصالـون (القبول
تــقـلــيـد مــتـبع في بــغـداد.. إبــان رفـعـة
الـبــسـاطـة اإلرسـتـقـراطـيـة الـتي تـعـتـد
بــنــفــســهــا من دون أن تــذل اآلخــرين..
فـــنــســـاء الـــطــرف.. الـــغـــنــيـــة مـــنــهن
والـفـقـيـرة.. عـلى حـد سـواء يـجـتـمعن
بـخـصـوصـيـة األنـثى يـطـرين مـحـاسن
بـناتـهن في الطبخ.. نـادرات وجميالت
وقـــنـــوعـــات.. إن شـــاء الـــله صـــاحب
الــقــسـمــة يــعــيش مـرتــاح ويــاهـة
داده.. وكــلـــمــة "داده" تــتــداولــهــا
األلـسن اجلميلة بصدق.. للقبول
مـعاني جنملها باللمه احللوة..
الـبـريـئـة الـتـي ال يـراد بـها إال
وجـه الـله فـي تـزجــيـة وقت
لـــطـــيف بـــإحـــتـــرام جم
وثــمــة أهـداف بــريــئـة..
تـــتــلـــخص بــتـــســويق
الـــــبــــنــــات عـــــلى وجه
زواج أمـــــام أمــــهــــات
األوالد بــغض الــنــظـر
عـما يـكون علـيه الولد;
ألن ثــــــمــــة مــــجــــتــــمع

مـــــتــــــــــكـــــافل بــــــالـــــعـــــيش
واألخالق).
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ـنـبثق أقـام صـالون جـيـهان الـثـقافي ا
عـن مجلس أرض بـابل قَبوالً بـغدادياً
في مــنـزل راعـيـة الــصـالـون اإلعالمـيـة
جـيـهـان الطـائي بـبـغداد حـاضـرت فيه
عـضوة مجلس نقابة الـصحفي سناء
الـــنــقـــاش عن "الـــقــبـــول الــبـــغــدادي"
وعـضوة الهيـئة اإلدارية لنـادي الصيد
سـنـاء وتوت عن "الـقبـوالت احلديـثة..
ــوذجــاً" والــنــائــبــة نــادي الــصــيــد إ
صـــنــكـــول جــابـــوك عن "الــقـــبــول في

اجملتمع التركماني".
إســتــهــلــته الــطــائي بــالــتــرحـاب: "ألن
الــوضع اإلجـتـمــاعي تالقـفــته كـورونـا
وتـظاهرات تشرين على مدى السنوات
ـاضية تضـافراً مع تطورات الـقريبة ا
ية ومحـلية سبـبت عزلة إجتـماعية عـا
تــرتب عـلـيـهــا سـلـوك فـردي وعـام أدى
الـى عـــزلـــة أدت الى نـــوع من إهـــمـــال
مــتــبــادل بــ الـبــشــر مــثل اإلكــتــفـاء
ـريض أو التهـنئة بـرسالـة بدل زيارة ا
فـي األفـراح أو الـتـعــزيـة في األحـزان..
ــعـنى غـابت األصـول وإجتـهـنـا الى
الـتـفـكك األسـري تـقـلـيـداً لـلـغـرب.. من
حـــيث نـــدري أو ال نــدري.. يـــســوقـــنــا

ــيــزة األعـــلى بــتــســـريــحــة 
وطـبـقت ماكـيـاجاً نـاعـماً يـليق

المحها.

ـسرح في مـهـرجـان دائـرة الـسـيـنـمـا وا
ـفـقود ) (حـكـايـة الـلـؤلـوء ا عام 2005 
حصلت على خمس جـوائز في مهرجان
ـســرح دورة قـاسم دائــرة الـســيـنـمــا وا
مـحــمـد عـام 2008 كـذلك حــصـلت عـلى
جــــائـــزة أفـــضل عـــرض في مـــهـــرجـــان
ـــســرح الــطـــفل عــام الـــكــويت الـــدولي 
2015 (عـفـريـت الـعـلـبـة) تــالـيف مـثـال
غـــازي عــــرضت عـــام  )?2011نـــشـــيط
والعنـاصر األربعـة )تاليف مـقداد مسلم
2013 (سـر الــنـجــاح) تـالـيف قــحـطـان
ــــصــــبــــاح زغــــيـــر 2015 (مــــيــــري وا
الــســـحـــري) تــالـــيف فـــاضل الـــكـــعــبي
ــصــبـــاح) تــالــيف (الــســـاحل وا 2016
محمود ابو العباس عام 2018 (عشرة
عـــلى عـــشــرة )تـــالـــيف مــاجـــد درنــدش
2019 (أمـــيــرة األحالم) تـــالــيـف فــالح
حس العبد الله  2020 وحصلت على
أربع جــوائــز في مــهـرجــان احلــســيـني

الصغير عام 2021.
dłUMN « Õd  

عـلى صـعــيـد اخـر حـصـدت مـونـودرامـا
مـسرحـيـة ازهار فـرقـة مسـرح الـتسـع
عــلى جــائــزة افــضل تــمــثـيـل لـلــفــنــانـة
ــان عــبــد احلــسـ في ــيـة ا واالكــاد
مهـرجـان القـاهـرة الدولي لـلـمونـودراما
الــدورة اخلــامــســة.اذ شــهــدت الــلــيــلــة
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مـن االصــطــدام عــلـى مــســافــة 55
كـيـلـومـتـراً من الـكـويـكب الـصـغـير
اللـتقاط صور لـلمقذوفـات الناجمة

عن االصطدام.
كـما يفترض أن يكـون التلسكوبان

الــفـــضــائــيــان (هــابل) و(جــيــمس
ويب)  قــد رصـدا ســحـابـة الــغـبـار
الـسـاطـعـة الـتي خـلّـفـهـا االرتـطام
وبـالـتـالي سـيـسـاهم هـذا األمر في

قذوفة. واد ا تقو كمية ا
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{ مـيالنو (أ ف ب)  –طـبع احلن
إلى حـــقـــبــة تـــســعـــيـــنــات الـــقــرن
الـعشـرين أسبـوع ميالنـو للـموضة
الــذي أسـدل سـتــارته مـسـاء األحـد
عـــلى بـــرنــامـج حــفـل بــالـــعــروض

شاهير.  وبحضور ا
ومـن خالل عــــروض عــــلى أنــــغـــام
أغـنـيـات هادواي وألـيـزيه شاركت
في بـعضهـا جنمات بـينهنّ باريس
هــيـلــتـون في عــرض (فـرســاتـشي)
وكــايت مـوس في عـرض (بــوتـيـغـا
فـينيـتا) أمكنَ اسـتشفـاف توجهات
ــوضــة الـنــسـائــيــة لـربــيع ســنـة ا
2023 وصـــيــفـــهــا. وفي مـــا يــأتي
بــعــضـهــا:  وسـيــكــون جنم مـوسم
ـقـبل بـنـطـلـون الـربــيع والـصـيف ا
الـ(كــارغـو). وقـد شــكّل هـذا الـنـوع
ـســتـوحـاة لــعـالم مـن الـسـراويـل ا
ــوضــة من الــبــزات الــعــســكــريـة ا
قــطــعـاً أســاسـيــة من األزيــاء الـتي
راجـت في تـــســــعـــيــــنـــات الــــقـــرن
الـــعـــشـــريـن. وأعـــادت دور األزيــاء
وسم في اإليـطاليـة إحياءهـا هذا ا
نــسخ أنـيـقـة فــصـنـعـتــهـا (فِـنـدي)
مـثالً من أقمـشة تـقنـية حـريرية مع
جـيوب مـزينـة بشـعار FF الـشهـير
وأحـزمـة طـويـلـة فـيـمـا اسـتـعمـلت
دار (جــــيل ســـانـــدر) أقــــمـــشـــة من
احلــــريـــر بـــلــــون الـــشــــوكـــوالتـــة
واخـــتـــارت (فـــرســـاتـــشي) الـــلــون
الـبنفـسجي األميـري. أما (فيراري)
الـــــتي أنــــتـــــجت حـــــتى اآلن ثالث
البس اجلــاهــزة تـــشــكــيالت مـن ا
فـاعـتمـدت قـماش اجلـيـنز الـباهت
بـيـنمـا فـضل (دولـتشه إيه غـابـانا)

طعّمة بالثقوب. مزقة وا تلك ا
الفستان فوق السروال

ومـن الــتـــوجـــهـــات األخــرى الـــتي
لــوحـظت عـلى مــنـصـات الـعـروض
الـفـسـتان اخملـصص لالرتـداء فوق
الــسـروال فــلـدى (بـرادا) قــمـصـان
نـــوم طــويــلــة مـن الــطــراز الــقــد
شـفافة كـلياً تُرتـدى فوق طقم كامل
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مـؤلـف من قـمـيص وبـنـطـلـون. أمـا
(فِـنـدي) فنـسّقت الـتنـانـير الـفوقـية
والـفسـات الـشفـافة مع الـسراويل
الـواسـعـة. وبرز الـنـمط نفـسه عـند
(جــيـل ســانـدر) مـن خالل فـسـاتـ
ـثـابـة قـطــنـيـة بال أكـمـام تـصـبح 
قـــمــصــان طـــويــلــة جـــداً لــلــرجــال
يـرتـدونـها فـوق شـورت بـرمودا أو
بـنـطـلـون. بـالـنـسـبـة لـلـنـسـاء يـتم
أيـــضـــاً تــــنـــســـيق فـــســـاتـــ ذات
شــــــراريـب مع الــــــســـــراويـل. وفي
تـــشـــكـــيـــلـــة (إمـــبــوريـــو أرمـــاني)

اجلـديـدة سـتـرات فضـفـاضـة فوق
سـراويل نسائية نـابعة من اهتمام
جـورجـيـو أرماني بـالـثـقافـات غـير
الـغربية كـتلك العربيـة أو الهندية
أو الـصـينـية الـلمـعان…من احلـرير
أو الــسـاتـان وحـضـرت الـقـمـصـان
والـفساتـ والسراويل والـسترات
ـصنـوعة من احلـرير أو الـساتان ا
فـي كل الـــعـــروض خالل أســـبـــوع
مــيالنـو ويـتــوقع تـالــيـاً أن تـكـون
ـــقـــبل. رائـــجــــة خالل الـــصـــيـف ا
واستحضرت دار (روبرتو كافالي)

ـاط الـتـفـاح والـكـمـثـرى وزيـنـت أ
والـكـرز بأحـجـام صغـيـرة وكبـيرة
قــطع تـشــكـيــلـة (بــيـنـيــتـون) حتت
قـيــادة مـديـرتـهـا الـفـنـيـة اجلـديـدة
أنــدريـا إنـكـونـتـري. وفي (روبـرتـو
ـاطُ َ أ كــافــالي) تــزيّن الــفـســاتــ
العنب وأشجار النخيل واألناناس
وســـــواهــــا. وبـــــالــــنـــــســــبـــــة إلى
ي (مــوســكـــيــنــو) اعــتــمــد جــيــر
ــــاطـــاً (مــــنـــفــــوخـــة) ســــكـــوت أ
ـطــاطــيـة والــفـرش كــالــعـوامــات ا

الهوائية األخرى.

األسود والدانتيل فستان زفاف.
ولـم تــشـذّ دار “مــيــســوني ”الــتي
تـشتهـر باحلياكـة عن هذا التوجه
ومـع ذلك ابــتـعــد مــديــرهــا الـفــني
اجلــديـد فـابـريــزيـو غـرازيـولي عن
ـــألـــوفـــة لــــديـــهـــا وعن ــــاط ا األ
ـتغـيرة لـتقد تـشكـيلـة ألوانـها ا
مـجـمـوعـة من الـفـسـاتـ الـضـيـقة
احملـبـوكـة بألـوان األصـفر واألزرق

السماوي واألرجواني.  
ــاط الـفــاكــهـة وطــغت األلــوان وأ
. ـصـمـم عـلى تـشـكـيالت بعض ا

مـثالً الفـساتـ احلريـرية الـكبـيرة
الـعـاجيـة الـلون الـتي تـذكّر بـبريق
هـــولــيــوود في الــعـــصــر الــذهــبي
لـلـسيـنـما. وفي تـشـكيـلة “بـوتـيـغا
فـينـيتا ”اجلـديدة تُـضفي تـفاصيل
وشـاح حـريـري معـلق عـلى الـظـهر
حـركـة عـلى الـلـواتي يـرتـديـنه. أما
نسدلة (بـرادا) فتخرج الفسـات ا
مـن اجلـو احلـمــيـمي بــفـضل ظالل
األلـوان الدافـئة. فهي مـجعّـدة كما
عــنـد “فــرســاتـشي ”الــتي جــعـلت
فــســتـــانــهــا الــطــويل من احلــريــر
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كناً ومـن شأن كل ذلك أن يجـعل 
ــورفــوس بــشــكل فــهـم تــكــوين د
ـثل مــجـمــوعـة من أفــضل وهــو 
الـكـويـكـبات الـشـائـعـة إلى حـد ما
وبـالـتـالي قـيـاس الـتـأثـيـر الـدقـيق
كن أن حتدثـه هذه التـقنية الـذي 
الــتـي تــســمى الــتــأثــيــر احلــركي

عليها.
وسـيراقب مسبار (هيرا) األوروبي
ــــــــــقــــــــــرر إطـالقـه عـــــــــام 2024 ا
ـــورفـــوس من كـــثب في الـــعــام د
2026 لــتـقـو عــواقب االصـطـدام
وحــسـاب كــتـلــة الـكــويـكب لــلـمـرة
ـــــــاضـي خـــــــبـــــــأت األولـى. فـي ا
الـكـويكـبات مـفـاجآت لـلـعلـماء. في
ـــســـبـــار الـــعـــام 2020 اقــــتـــرب ا
األمـــيـــركـي (أوزيـــريس-ركس) من
سـطح الكويكب (بينـو) أكثر بكثير
ــثل فـإن ــا كــان مـتــوقــعـا. وبــا
ـورفـوس غـيـر مـعـروف تــكـوين د

حاليا.
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ان العراقي او لم تنعقد حلّ فالن في انعقدت جلسة البـر
عضـوية عالن أو لـم يحل كـلهـا عـملـيات مـجـوفة لن يـكون
لــهـا الــثــبـات والــتــأثــيـر إذا لم تــنل مــوافــقـة زعــيم الــتــيـار
ـشتق من الصـدري مقـتـدى الصـدر هـذا هو الـتوصـيف ا
الواقع العراقي في هذه اللحظة. هناك أرانب وقنافذ وقطط
ودواب داجنـة تتـقـافز هـنـا وهنـاك وتتـنـقل من موضع الى
آخر في محاولـة لتحريك اجلـو السياسي لـصاحلها وذلك
في حصيلته ال يعني شيئاً عملياً ناجزاً من دون ان جتري
تسـويـة سيـاسـية حـقيـقـية مع الـتـيار الـصـدري بل ازيدكم
من الـشــعــر بـيــتـاً في انّ ال إمــكــانـيــة مـطــلـقــاً إلقـامــة ايـة
انتخابات في العراق مبكرة او عادية في حال كانت فاعلية

التيار الصدري مستبعدة او معطلة.
 تأسيـساً عـلى هذه احلـقيقـة التي أنـبتـها الـوضع الداخلي
ـسمى على سـطح الـكـوكب الـسيـاسي الـغـريب والهـجـ ا
العراق يكـون ترتيب أوراق حل االزمة الـتي ليس لها حل
نـــهـــائي اصالً من خـالل بـــوابـــة واحــدة هـي االجـــتـــمــاع
رتقـب في احلنانـة بالـنجف وهـو اجتـماع سـيتـرتب عليه ا
ـوقف الـسـيـاسي بـاجتـاه الـتـعـاطي اإليـجـابي مع حتـريك ا
طرف منتقى من اإلطار التـنسيقي وليس كل اإلطار وهي
ـراحـل واخلـطـوات في مـرحـلــة الحـقــة ولن تـكـون فــاحتـة ا

ستمرة. اعقاب االزمة العاصفة الكبيرة ا
 حلـفاء الـصـدر من الكـرد والـسُنـة في مـوقف ال يُحـسدون
عـلـيه وهم الـذين لـديـهم اكـثـر من قـنـاة لـلـتـعـاطي مع قـوى
ـكنهم التخلي نـظور االستراتيجي ال  االطار لكنهم في ا
عن الــتــحــالـف مع الــصــدر وهم عــلـى يــقــ انّ ثــمن هــذا
ناوئة للصدر التخلي واالنخراط مع اجملمـوعة السياسيـة ا
غير مضمـون وقد ال يكون مـقبوضاً ولن يـكون بالضرورة
ـعـطل مع أكـبـر من وضــعـهم احلــالي في هـذا الــتـحـالـف ا
الــصــدر او حــتى لن يــكــون اكــبــر من حــالــة الــبـقــاء عــلى

احلياد.
إذا كانت إيران كمـا يوحي أعضـاء في اإلطار التـنسيقي

غير
 راضية عن قيام حكـومة اغلبية في الـعراق بدل التوافقات
الهـزيلـة والـفاسـدة طول عـقـدين من الزمـان فـإنَّ هذا يـعني
انّ هناك قـراءة أحادية اجلـانب ومنـحازة وفوقـية تمـارسها
إيـران عــلى الــوضع الـســيــاسي الـعــراقي الــشـيــعي وقـد
تـتـسـبب مـسـتـقـبال في تـصـدعـات أكـبـر من الـصـدع الـذي
احـدثه التـيـار الـصـدري بـعـد فـوزه باالنـتـخـابـات الـعـراقـية
وتعطيل مشروعه. وهي قراءة لو صحّت نسبتها الى ايران
ـصالح اإليـرانيـة قبل بـاشـر على ا سوف تـعود بـالضـرر ا

سواها. 
وعد بقريب? إنّ موعدهم في احلنانة  أليس ا
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تـخـيَّل عـزيزي الـقـار لـو كـان لـدى العـرب أيـام زمـان مـراكز
لـلـتـجمـيل مـثـلـمـا لـديـهم في هـذه األيـام.. فـهل سـيـذهب إلـيـها
ـعــري واجلـاحظ وأبـو األعـشـى واحلـطـيــئـة واألحــوص وا
ـا تـكـون أنـوفـهم الـعـتـاهـيـة والـتـوحــيـدي وابن الـرومي? فـر
مـشـدودة ووجـوهـهم المـعــة.. وهل يـصـلح الـعـطَّـار مـا أفـسـد

الدهر?!.  
فـابن الرومي مثالً كـان يعاني من مشـكلة عـويصة في حجم
أنـفه واستـدارته وضخـامته.. لـذلك لم يدع أنـفاً لـصاحبه إال

هجاه وهو القائل:
لكَ أنـف يا ابنَ حــربٍ
أنِـفَـتْ مـنـه األنـــوفُ

أنتَ في القدس تصلِّي 
وهو في البيتِ يَطـوفُ

ـاء فنـزل إلى الـبـئر وعـنـدما ومـرة أراد احلطـيـئـة أن يأتي بـا
: اء استقبح وجهه قائالً رأى صورته على صفحة ا

أَرى ليَ وجهاً قبَّحَ الله خَلقَهُ
فَقُبِّحَ مِن وجهٍ وقُبِّحَ حامِلُـه

أمَّـا شيخ الـفـلسـفة سـقـراط فمـنـذ خمـسة وعـشـرين قرنـاً كان
نـظـر. شـعث الـلـحـيـة. حافي ـوذجـاً غريـبـاً لـلـقـذارة. قـبـيح ا
.. وكانـت زوجته حتـتـقـره وتـشـتمـه وحتطُّ من قدره الـقـدمـ
ـاء وتـنــال مـنه بــكل طــريـقــة وتـرمــيه بـالــنــفـايــات وتـســكب ا
الــســـاخن فـــوق رأسه حـــ كــان يـــجـــمع تالمـــذته مـن حــوله

للدرس. 
رأة بعنف ـا لهذا السبب أصبح سقراط فيـلسوفاً يهاجم ا ر
ومـرارة.. حـتى تالمـيـذه كـانوا يـخـجـلـون من هـيـئـة أسـتاذهم
ومن دمـامة وجهه وقباحة منظره فيعتذرون لآلخرين بقولهم:

لكنه سقراط!. 
وقـرأنـا لــلـجـاحظ كــتـابـاً ظــريـفـاً يــحـصي أسـمــاء الـبـرصـان
والـعـرجـان والـعوران واحلـوالن والـعـمـيـان والـصـلـعان من
أعـيان الـعرب وأعالمـهم.. لعلَّ شـيخـنا اجلـاحظ أراد أن يقول
في كـتابه إنه ليس اخمللـوق الدميم الوحيـد في الدنيا.. فال هو

أولهم وال هو آخرهم!.
ـوسـيـقـار بـيـتهـوفـن كان يـتـضـايق من كـبـر رأسه ومن فـمه وا
الكبير أيضاً ومن أسنانه ورائحته الكريهة وعاش حياته ب
الـقاذورات. يبـصق في كل مكان ويـسيل لعـابه ويربط أذنيه
وفي الوقت ذاته كان يحلم ويؤلف موسيقى في ضوء القمر!.
وشـاعرنـا الكـبيـر بدر شـاكر الـسيـاب عاش الـيأس واحلـرمان
طـوال حياته بسـبب قسمات وجـهه وشكله الهـزيل ليخرج في
كل مـرة بـخـيـبـات عـاطـفـيـة من جتـاربه الـغـراميـة حـتى أصـبح

يتوسَّل كل فتاة يقابلها فيقول لها:
أحبِّيني.. 

ألني كلَّ من أحببتُ قبلكِ ما أحبّوني!.
ـصـري رجاء عـلـيش مؤلف فـي العام 1979 انـتـحر األديب ا
كـتاب (ال تولد قبيحاً) برصاصة في رأسه بعدما كتب السطر
عذب فوق األخير في حياته بهذه الكلمات: (ارقد أيها القلب ا
ــيــتـة صــدر أمك احلــنـون واســتــرح إلى األبــد. دع أحالمك ا

.( تتفتح كزهرة تعيش مليونًا من السن
غـمور مثاالً عـلى قساوة اجملـتمع وتوحشه كـان هذا األديب ا
والـظروف السيئـة التي الحقته بـسبب شكله وهـيئته ورثاثته

ومنظره حتى أن امراة لم تقبل به للزواج فقرر االنتحار.
قـابل.. يدهـشك في هؤالء أيـضاً وأنت بـا
ــنــا قــبــيــحـاً تــتــأمَّل كم ســيــكــون عــا
وتـعيـسـاً وغلـيظـاً من دونهم.. من دون
ـــشــوّقـــة  وحــكـــايـــاتــهم أشــعـــارهم ا
ــمـــتـــعــة وأســـمـــارهم اجلــمـــيـــلــة?!. ا
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{ بـرشـلـونة (أ ف ب)  –سـتُـحـاكم
الـنـجـمـة الـكولـومـبـيـة شـاكـيرا في
قـضيـة تتـعلق بـالتـهرب الـضريبي
عــقب اتـهـامــهـا بـالــتـهـرب عن دفع
ضـرائب بقـيمة 14,5 مـليـون يورو
ب 2012 و2014 عــلى مـا أفـادت
الـسـلـطـات الـقـضـائـيـة اإلسـبـانـيـة
الــثالثـاء. وال يـزال يـتـعـيّن حتـديـد
تـاريخ بـدء احملاكـمة الـتي سـتعـقد
أمــام مـحــكـمــة بـرشــلـونــة (شـمـال
شـرق إسـبانـيا) اإلقـليـميـة. وكانت
شــاكــيــرا (45 ســنــة) الــتـي تــؤكـد
بــراءتـــهــا من أي عــمـــلــيــة تــهــرب
ضــــريــــبـي أعــــلــــنت في نــــهــــايــــة
تـمـوز/يـولـيـو رفضـهـا عـقـد اتـفاق
مع الــنــيـابــة الـعــامــة مـعــربـةً عن
ـضي في الــقـضـيـة عــزمـهـا عــلى ا
حـتى احملـاكمـة. وبـعد أيـام قـليـلة
أعـلنت النيابة العامة في برشلونة
أنّــهـا سـتــطـلب الـســجن ألكـثـر من
ثــمـاني ســنـوات في حق صــاحـبـة
أغـاني (هـيـبس دونـت الي) و(واكا
بلغ 24 ها  واكا) و(لـوكا) وتغر
مــلــيــون يــورو. وتــقــول الــنــيــابــة
الـعامة إن شاكيرا كانت تعيش في
إسـبـانـيـا مـنـذ 2011 وهـي الـسـنة
الــتي أعــلــنت فــيـهــا عن عالقــتــهـا
بــنـــجم نــادي بــرشــلــونــة في كــرة
الـقـدم جـيـرار بـيكـيه لـكـنـهـا أبقت
عــلى مــقـرهــا الـضــريــبي في جـزر
ـصنفة مالذاً ضـريبياً بـاهاماس ا
حـــــــــــتـى ســـــــــــنــــــــــة 2015. وفـي
حــزيـــران/يــونــيــو الــفــائت أعــلن
الـثــنـائي انـفـصـالـهـمـا بـعـد عالقـة

. ألكثر من عقد أثمرت طفل
امـــا وكالء الـــدفــاع عـن شــاكـــيــرا
فـيــقـولـون إنّ مـعـظم دخـلـهـا حـتى
عـام 2014 كـان يـأتي من جـوالتـها
ـــيــة ومـن مــشـــاركــتـــهــا في الـــعــا
بــرنــامج (ذي فــويس) الــذي كـانت
عـضـو جلنـة الـتحـكيم فـي نسـخته
ـتـحـدة األمـيــركـيـة في الـواليـات ا
وانـها لم تـكن تعيـش لفتـرات تزيد
عـن ســتـــة أشــهـــر في الــســـنــة في
إســبــانــيــا وهــو شــرط لــتــحــديـد

إقامتها الضريبية في البالد.
كـذلك أكدت شـاكيرا أنـها سبق أن
دفـعت 17,2 مـلـيون يـورو لـهيـئات
الـضـرائب اإلسبـانيـة وبالـتالي لم
تــعـــد تــتــرتب عـــلــيــهــا (أي ديــون

للخزانة منذ سنوات عدة).
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{ ديــــنـــار (فـــرنـــســـا) (أ ف ب) –
يُـشارك نـحو 30 فـيلـماً روائـياً في
الـــدورة الـــثـــالـــثــة والـــثالثـــ من
(Dinard) مـــــهـــــرجـــــان ديـــــنــــار
الــســـيــنــمــائي الـــفــرنــسي لألفالم
البريطانية التي افتتحت األربعاء
من بــيـنـهــا أعـمـال تُـعــرض لـلـمـرة
. ــــنـــــظــــمــــ األولـى بــــحــــسـب ا
ـسابـقة وتـتـنافس سـتة أفالم في ا
هـي (أول ماي فريـندس هايت مي)
ألنـــــدرو غــــايـــــنــــورد و(إمـــــيــــلي)
لـفـرنـسيـس أوكونـور و(مـاي أولد
ســــكــــول) جلــــونــــو مــــاكــــلــــويــــد
و(بــــايـــــرتس) لــــريــــجـي يــــيــــتس
و(ويــــنــــرز) حلــــسن نــــاظـــر و(ذي
ـوند أنـد ذي سيهـورس) لسـيل أ

الــــــذي تــــــوفـي في الــــــثــــــانـي من
تـموز/يوليو عن 97 عـاماً بعرض
ـقـتــبس عن روايـة ولـيـام فــيـلـمه ا
غــــولـــدنع (لــــورد أوف ذي فاليـــز)
ــلــكـة (1963). وفـي حتــيـة إلـى ا
الـراحــلـة إلـيـزابـيث الـثـانـيـة الـتي
تـوفيت في 8 أيـلـول تُعـرض األحد
ثـالث وثـائق أرشـيـفــيـة تـعـود إلى
زيـارتها لفرنسا في نيسان 1957
بـــيـــنـــهـــا وصــولـــهـــا إلى بـــاريس
ومـأدبـة الـعشـاء الـتي أقـيـمت على
شــــرفـــهــــا في مــــتـــحـف الـــلــــوفـــر
وخـطابـها الرسـمي. ويقـام السبت
احـتفال توزيع جوائـز (هيتشكوك)
ـــنــــحـــهــــا هـــذا اخلــــمس الــــتي 

هرجان. ا

الـكبرى وأقـراص الفيـديو الرقـمية
وصوالً إلى األفالم التفاعلية.

ـمـثل الـفـرنسـي جوزيه ويـتـرأس ا
غـارسيـا جلنـة التحـكيم الـفرنـسية
ـمـثالت الـبـريـطـانـيـة الـتي تـضم ا
الــفــرنـســيــات ألــيس بـول وعــلــيـة
عــمـــامــرة وصــوفــيـــا الــســعــيــدي
ـنـتج أوغو ومـواطـنـهن اخملـرج وا
ـمثـل إضافـة إلى اخملرج جـيالن ا
الــبـريـطـاني أدريـان لــيـسـتـر الـذي
ايك ري كولورز)  شـارك في (برا
ــمـثل جـورج نــيـكـولــز ومـواطـنه ا
بـالغدين الذي شارك في مـسلسلي
. (فـرساي) و(فايـكينـغز) النـاجح
ويـقـام تـكـر لـلـمـخـرج وأسـطورة
ــسـرح الــبـريــطـاني بــيـتــر بـروك ا

جـونـز وتوم سـتـيرن الـذي يُـعرض
ــهـــرجـــان. وأشــار فـي افــتـــتـــاح ا
ـنظمـون إلى أن هذه الدورة التي ا
تـــســـتـــمــــر إلى األحـــد تـــتـــضـــمن
الـعـروض األوروبـيـة األولى لـنـحو
ديرة .  ونـقل بيـان عن ا 20 فـيلـماً
الـفنـيـة للـمهـرجان دومـينـيك غرين
قـــولـــهــــا إن األفالم تـــتـــوزع عـــلى
أقــســام عـدة أحــدهــا يـضـم أفالمـاً
تـتـناول قـصص رجـال ونسـاء كان
ي لــشـغـفـهم ومـعــاركـهم طـابع عـا
يـصـلح لـكل زمـان ومـكان والـثـاني
يـتــمـحـور عـلى أفالم تُـظـهـر (طـرق
الـوجـود اخملـتـلـفـة) في حـ تـتبع
فــئـة ثـالـثـة “تــطـور الـســيـنـمـا من
األبــيض واألسـود إلى اإلنــتـاجـات
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حــول كــويـكب آخــر أكــبـر حــجــمـاً
ــوس. ويــســتــغــرق يــســـمى ديــد
ـورفوس 11 سـاعة و55 دقـيـقة د
لــــلـــقـــيــــام بـــدورة كـــامــــلـــة حـــول
وس. لكنّ وكالة ناسا تسعى ديـد
ــهــمّــة الـــتي نــفّــذتــهــا مـن خالل ا
ـــدة اإلثــــنــــ إلى خــــفض هــــذه ا
ـــــقــــدار 10 دقـــــائـق عن طـــــريق
ـورفــوس عــبـر تــصــغـيــر مــدار د

وس. تقريبه من ديد
وسـيـستـغـرق األمر مـا بـ بضـعة
عرفة ما إذا أيـام وبضعة أسابيع 
كـان مـسـار الـكـويـكب الـصـغـيـر قد
تـــغــيّــر فــعالً بـــســبب االصــطــدام.
ـهـمّة عـلمـاء على وسـيـقوم بـهذه ا
األرض بـفـضل تـلـسكـوبـاتـهم التي
سـيرصدون بواسطتها التباين في
الــســـطــوع لــدى مــرور الــكــويــكب
الــصـغـيـر أمــام الـكـويـكب الــكـبـيـر
وخـلفه. وإذا كان هدفهـا متواضعاً
مــقـارنـة بــسـيـنـاريــوهـات عـدد من
أفـالم اخلــــيــــال الـــــعــــلــــمـي مــــثل

ـــهـــمــة (أرمـــاغـــيـــدن) فــإنّ هـــذه ا
ـسـبـوقـة تدشنّ االخـتـبـاريـة غيـر ا
عــصـر الـتــدرّب عـلى طـريــقـة دفـاع
الــبـــشــريــة عن نـــفــســهــا إذا هــدّد
احلـيـاة عـلى األرض كـويـكب يـوماً
مـــا. وقـــالت إلـــيـــنـــا أدامس وهي
همـة أعتقد أنّ مـهندسـة في هذه ا
ــــكــــنـــهم اآلن أن أبــــنـــاء األرض 
يـنامـوا مطمـئني البـال. من جهتي
ـــركــبــة ســـأفــعل ذلـك. وســافــرت ا
دة عـشـرة أشـهـر مـنذ الـفـضـائـيـة 
أقــلــعت من كــالــيــفــورنــيــا وحلـ
ارتـطمت بالكويكب. ولضرب هدف
ــورفــوس كــانت صــغــيــر مــثل د
ـــرحـــلـــة األخـــيـــرة من الـــرحـــلــة ا
ـركبة مـؤتمـتة تـمامـاً إذ حتولت ا
ــوجّه إلـى مــا يــشــبه الــصــاروخ ا
همة فإنّ ذاتـياً. وبحسب مخـطّط ا
قـمـراً اصـطـنـاعـيـاً صـغـيـراً بحـجم
عـلـبة أحـذية يُـطلق عـلـيه (ليـتشـيا
ركـبة الـفـضائـية كـيـوب) أطلـقتـه ا
قـبل فـتـرة سـيمـرّ بـعـد ثالث دقائق

{ بـــابـــيـــنـــو (أ ف ب)  –مـــرّ زمن
طـويـل عـلى مـغـادرة مـعـظم سـكـان
بـابـينـو قريـتـهم النـائـية في جـبال
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيـة لــكنّ آالف
الـــكـــتب ال تــزال صـــامـــدة فــيـــهــا
ومـثـلـهـا حـارسـهـا األمـ سـتـيـفـو

ستيبانوفسكي.
وتـــــنـــــاقــــلـت أجـــــيــــال عـــــائـــــلــــة
ـؤلفة سـتيـبانـوفسـكي اجملمـوعة ا
من 20 ألـف كـــتـــاب إذ كـــان والــد
جـدّه هو من أطلـق هذا التقـليد في
نــهـايـة الـقـرن الــتـاسع عـشـر عـقب
تـلـقّـيه كـتـبـاً من جـنـود عـثـمـانـي
عزول في مـرّوا عبـر هذا الـوادي ا

جـنـوب غـرب مـقـدونـيـا الـشـمـالـيـة
الواقعة في منطقة البلقان.

ـكـتـبــة كـتـبـاً تــاريـخـيـة وحتــوي ا
تـتـناول مـا أصبح حـالـياً مـقدونـيا
الـشمالية وروايات مكتوبة باللغة
احملــلـيــة ومـجــلـدات بــالـفــارسـيـة
والـعـربيـة والتـركيـة باإلضـافة إلى

كتب باللغة الصربية-الكرواتية.
وتُــعــرض مـجــمــوعـة الــكــتب هـذه
داخـل مـنـزل حــجـري عـمــره مـئـات
الـسـنـ إلى جـانب صـور أصـلـية
الــتـقـطــهـا صـحــافي غـطّى أحـداث
ــيـة األولى وخـرائط احلــرب الـعـا
ـة وقـوامـيس بلـغـات مـتـعددة قـد

ـقـبل احلــظـر بـسـبـب دور الـدوق ا
ــلك فـي تـنــظــيم مــراسم تــتــويج ا
ــتـوقــعـة أوائل تــشـارلــز الـثــالث ا
قـبل. وطـلبـت احملامـية أن الـعـام ا
تــبـــقى تــفــاصــيـل احلــجج ســريــة
ألسـبـاب تتـعـلق بقـضـايا مـحـتمـلة

مرتبطة باألمن القومي.
وقــالـت نــظــراً ألنّ الــوضع غــريب
هم جداً وبـسبب الدور اخلاص وا
الـذي يـتـمـتع به الـدوق في مـراسم

الــــــتــــــتــــــويج أود أن أطــــــلـب من
احملكمة عقد جلسات مغلقة.

وكـان فيـتزاالن هـاورد مسؤوالً عن
ـلكة اليزابيث تـنظيم مراسم دفن ا
الـــثــانـــيــة الـــتي حـــضــرهـــا ألــفي
ن فـــــيــــهم قــــادة دول شـــــخص 
وأفـراد من عـائالت مـلـكـيـة وجرت
فـي وســتــمــنــســتــر أبي في لــنــدن
االثـنـ الـفائـت. واستـغـرق الدوق

20 سنة لتنظيمها.

نـطـقة الـبـلقـان. ويـتولى خـاصـة 
سـتيفـو ستيبـانوفسكي (72 سنة)
ـكان مـنذ عـقود ويـقدّم االعـتنـاء با
لـلـزوار مشـروب راكيـا الـشهـير في
مــنــطـقــة الـبــلــقـان والــذي يُــصـنَّع
بـاستخـدام الفاكهـة. ويقول الرجل
ـتـقـاعـد لـوكـالـة فـرانس بـرس إنّ ا
بابينو تمثل (قرية تنوير وتعليم).
ويـعـتبـر أنّ السـكـان استـفادوا من
ـكـتبـة فـيمـا خـرّجت القـريـة عدداً ا

. علم كبيراً من ا
 ويــقــول لم يــكن هــنــاك مــنــزل إلّـا
. لكنّ علّم وكـان أحد أفراده من ا
ـسؤولية ـكتبـة تُحمَّل جزءاً من ا ا
ــغـادرة الــسـكـان في مــا يـتــعـلّق 
بـابـيـنـو.  وفي خـمـسـيـنـات الـقـرن
الــفـائـت جـنّــدت الـســلـطــات الـتي
كـانت تـابـعـة آنذاك لـيـوغـوسالفـيا
الـــشـــيـــوعـــيــة أســـاتـــذة الـــقـــريــة
لـيشاركـوا في حملة واسـعة تهدف
إلـى مـحــو األمــيــة وهـو مــا أفــقـد

بابينو عدداً كبيراً من  سكانها.
وعـلى غرار ما يـحصل في كل هذه
ـنـطـقة الـفـقـيرة من جـنـوب شرق ا
أوروبـا تشـهد مـقدونـيا الـشمـالية
انـخفاضاً كبيـراً في أعداد سكانها
واليد يـعزّزه انخفاض في مـعدّل ا
ونــزوح جـمــاعي. وأصـبــحت قـرى
ريــفـيــة كـثـيــرة حـالــيـاً خــالـيـة من

الــسـكــان. وتـأثــرت قـريــة بـابــيـنـو
بــصـورة كـبــيـرة إذ لم يـبـق فـيـهـا
ســوى ثالثـة مــقـيــمـ دائــمـ من
أصـل 800 شـــــــــخـص كـــــــــانـــــــــوا

يقطنونها.
ويـظـهـر سـتـيـفو سـتـيـبـانـوفـسكي
ـــنـــزل الـــذي طــــرده أبـــنـــاؤه من ا
إصـــراراً عـــلى عـــدم تـــرك قــريـــته.
ورغم قـلـة الـسكـان فـيهـا نـادراً ما
يــكـون وحــيـداً ألنـه يـســتـقــبل بـ
ــكـــتــبــة 3000 و3500 زائـــر في ا
.ويــــأتي هــــؤالء الـــزوار ســــنــــويـــاً
ــدن والــقــرى بـــغــالــبــيـــتــهم مـن ا
اجملــــاورة أو مـن دول مــــنــــطــــقــــة
الـبـلقـان هـذا باإلضـافـة إلى الذين
يــحــضــرون من الــبــرازيل ومــصـر
ــــغــــرب فـــــضالً عن عــــشــــرات وا

. ثقف الباحث وا
ويــقـول غــوكـسي ســيـكـولــوسـكي
وهــــــو مـــــدرس مــــــوســـــيـــــقـى من
ــكـتـبـة الــعـاصـمـة ســكـوبـيي زار ا
أخـــيـــراً بـــعـــدمــا أخـــبـــره عـــنـــهــا
أصــدقـاؤه “تــفـاجــأت الحـتــوائـهـا
ـكن الـعــثـور عـلـيـهـا في كــتـبـاً ال 

دن.” مكتبات ا
كتبة وإلضـفاء طابع ثقافي على ا
بـنى ستـيفو سـتيبـانوفسـكي قاعة
صـغيرة لعقد محاضرات أو إحياء

حفالت موسيقية.

ـتحدة) (أ ف { لـوريل (الـواليات ا
ب)  –اصـطــدمت مـركـبـة فـضـائـيـة
تـابـعـة لـوكـالـة الفـضـاء األمـيـركـية
(نـاسـا) اإلثنـ عـمداً بـكـويكب في
مـــحــاولــة لـــتــحــويـل مــســاره في
اخـتبار غير مسبـوق يهدف لتعليم
الــبــشـريــة طـريــقــة مـنع األجــسـام
الــكـونـيـة من تـدمــيـر احلـيـاة عـلى
ـركـبـة الـفضـائـيـة التي األرض. وا
يقلّ حجمها قليالً عن حجم سيارة
اصـطـدمت كمـا كان مـتوقّـعاً عـند
الــســاعـة 14.23 ت غ بــالــكــويـكب
بـسرعة تزيد عن 20 ألـف كيلومتر
في الـساعـة. ونقلـت وكالة الـفضاء
األمــيـركـيـة وقــائع هـذا االصـطـدام
مـــبـــاشــرة عـــلى الـــهـــواء. ومــا أن
ـركـبة بـالـكـويـكب حتى ارتـطـمت ا
انــفــجــر فـرحــاً أفــراد طــاقم نــاسـا
الـذين جتـمّعـوا في مركـز اإلشراف
ـــهــــمّـــة في مــــاريالنـــد في عــــلى ا
ـتـحــدة. وقـبـيل دقـائق الــواليـات ا
ــركـبــة بـالـكــويـكب من اصــطـدام ا

ـورفوس الذي يـبعد عن األرض د
11 مـليون كيلـومتر أخذت صورة
اجلــرم تــكــبــر شـيــئــاً فــشــيـئــاً مع
ـركـبــة الـفـضــائـيـة مـنه. اقــتـراب ا
وفـي نــقل حيّ بــثّـت الــكــامــيــرات
ـركـبـة الــفـضـائـيـة ــثـبّـتـة عـلـى ا ا
صـوراً مذهلة للجرم الفلكي ظهرت
ا ـورفوس  فـيهـا كل تفـاصيل د
فـي ذلك سطحه الرمادي واحلصى
الــصـغـيـرة الـتي تــغـطّـيه. وحلـظـة
ــركـــبـــة بــالـــكـــويــكب اصـــطـــدام ا
وحتطّمها عليه توقف بثّ الصور.
وقــالت لـوري غـلـيــز مـديـرة عـلـوم
الــكــواكب فـي وكــالــة نــاسـا “لــقــد
دخـلـنـا حـقـبـة جـديـدة من احملـتمل
أن تكون لدينا فيها القدرة على أن
نـــحـــمي أنـــفــســـنـــا من اصـــطــدام
كــــويــــكــــبــــات خــــطــــرة بــــاألرض.
ـورفـوس الـبالغ قـطـره حوالى ود
 160مـتـراً ال يـشكّل أيّ خـطـر على
األرض. وفـي الــــــواقع فــــــإنّ هـــــذا
الـكـويـكب الـصـغيـر هـو قـمـر يدور

{ لـــــــــنـــــــــدن (أ ف ب)  –جـــــــــادل
األرســتــقـراطي الــبــريـطــاني الـذي
ـــلـــكـــة تـــولّـى تـــنـــظـــيم جـــنـــازة ا
إلـيـزابـيث الـثـانـيـة بـأنّ عـلـيـه عدم
االلتزام بحظر قيادة إلزامي تلقاه
ألنه يـحـتـاج إلى سـيـارتـه لتـنـظـيم
ـــلك تـــشـــارلـــز مـــراسـم تـــتـــويج ا
الـثالث. وأمـام محـكمـة الفنـدر هيل
مــاجـيـسـتـرايـت في لـنـدن اعـتـرف
ـعـروف إدوارد فـيـتـزاالن هـاورد ا
بـــــــدوق نـــــــورفــــــولـك االثـــــــنــــــ
بـاستـخدامه هـاتفه احملـمول وعدم
رور احلـمراء تـوقـفه عنـد إشـارة ا
أثـنـاء قيـادته سيـارته من نوع (بي
ام دبــــــلـــــيــــــو) في الــــــســـــابـع من
نـيـسـان/أبـريل. وسـبق أن سُـجلت
فـي حق فـــيـــتـــزاالن هـــاورد وهــو
الــدوق األعــلى رتـبــة في إنــكـلــتـرا
ويـحـمل أيضـاً لـقب إيرل مـارشال
مــخــالـفــتـان ســنـة  2019ويــواجه
حــظــراً إلـــزامــيــاً بــالــقــيــادة بــعــد
ـوجهتـ له أخيراً. إال الـتهـمت ا
أنّ مـحامـية الـدوق البالغ 65 عـاماً
نـــاتــاشـــا دارداشــتـي قــالت إنـــهــا
سـتـطـلب مـن الـقاضـي عـدم تـنـفـيذ
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