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رفض رئـيـسـا الـوزراء مـصـطـفى
وإقــلــيـم كــردســتــان الـــكــاظــمـي 
نـيـجـرفـان الـبـارزاني انـتـهـاكات
اجلوار للـسيادة ومـحاولة جعل
الــعــراق ســـاحــة لـــلــتــصـــفــيــات
االقــلــيــمـيــة. وقــال بـيــان تــلــقـته
(الـــزمـــان) امـس ان (الـــبـــارزاني
اســتـقــبل في اربــيل  الــكــاظـمي
وجرى خالل اللقاء التباحث في
آخـر مـسـتـجـدات سـيـر الـعـمـلـيـة
ـــســاعي الــتي الـــســيــاســيــة وا
تـبـذلهـا احلـكـومـة بـغـداد واربيل
من أجل تــقـريب وجـهــات الـنـظـر
ب األطراف السـياسية الـفاعلة
واحلــفــاظ عــلـى الــســلم األهــلي
وتـــبــنّـي احلــوار كـــنــهجٍ وحـــيــدٍ
إلنــــتـــاج احلــــلـــول) مــــؤكـــدا ان
(اجلانـب تـطرقـا الى استـهداف
مــــنــــاطق فـي االقــــلــــيم  واكــــدا
ضــــرورة احـــتــــرام الـــســــيـــادة 
ورفـض حتــــــويل الــــــعــــــراق إلى

ســاحــة لــتــصــفــيــة احلــســابــات
اإلقلـيمـيـة). كمـا التـقى الكـاظمي
ــقــراطي بــرئـــيس احلــزب الـــد
الكردستاني مـسعود البارزاني 
وجـــرى خالل الــــلـــقـــاء تــــأكـــيـــد
(اعــتــمــاد احلــوار الــوطــني بــ
جميع القوى السـياسية للخروج
من حــالــة االنــسـداد الــتي بــاتت
تؤثـرعلـى الوضع الـعام وتـعوق
تــقــد اخلــدمـات لــلــمــواطــنـ

وتـــهــدد بـــزعــزعــة االســـتــقــرار)
واشار بيان تلقته (الزمان) امس
الى ان (الـــلـــقــاء شـــدد عــلى دور
الــــفـــعــــالــــيـــات الــــســــيـــاســــيـــة
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة فـي تـــســـهـــيل
الـــتـــفـــاهم وخـــفض مـــســـتـــوى
التوتر واالبتعاد عن التحريض
وأهــمــيــة الــركــون إلى اخلــطـاب
ـسؤول من أجل عراق الوطني ا
ــقــراطي احتــادي تــكــون فــيه د
كـلــمـة الـدسـتــور والـقـانـون فـوق
اجلـمـيع). فـيــمـا اتـفق الـكـاظـمي
مع رئـــيـس حـــكــــومـــة االقــــلـــيم

عــلى تـذلـيل مـســرور الـبـارزاني 
ـشتـركة. لـفات ا العـقبـات امـام ا
وذكر الـبيـان ان (اجلانـب شددا
عــــلى ضــــرورة خالل الــــلــــقـــــاء 
احلـوار من أجل تذلـيل الـعـقـبات
شـتركة بـ بغداد لـفات ا أمام ا
واربـيل) واضـاف ان (اجلـانـب
اتـفقـا عـلى أن األولـويـة يجب أن
تـــكـــون إلـى جـــانب مــــصـــلـــحـــة
ــكــونــاته كــافــة ومــا ــواطـن  ا
يـنـالـه من حـقـوقه ومـســتـحـقـاته
الــــدســــتــــوريـــــة في اخلــــدمــــات
والـرعايـة الصـحـية والـتعـلـيمـية
وبـــقـــيــة اخلـــدمـــات األخــرى في
أنحاء الـوطن كافة ومن ضـمنها
االقـلـيم). في غـضـون ذلك  تـلقى
رئيس حكومـة اإلقليم رسالة من
تحدة ليز ملكة ا رئيسة وزراء ا
تـراس التـي اكدت فـيـهـا (الـتزام
بالدها بحماية أمن اإلقليم كجزء
من عـــراق قـــوي ومــوحّـــد). وفي
وصل رئـيس اجلـمـهـوريـة تـطـور
بــــــــرهم صــــــــالـح الـى اربــــــــيل 

تـويــتــر انه (في الــثـالث من
تـــشــرين األول نـــســتـــعــيــد
ذكــــرى اســـتـــقـالل الـــدولـــة
وبداية مسيـرة الوطن كبلد
مـــــســــتــــقـل ذي ســــيــــادة)
واضاف (نـسـتلـهم من هذا
الــيـــوم واجب الـــدفــاع عن
ســـــيــــــادته واســــــتـــــقـالله
وسالمـة أراضـيه ونـتـحـد
حتت رايته ونعمل لتقدمه
وازدهــــاره). من جــــهـــته 
قـال نـائب رئــيس مـجـلس
ندالوي النـواب محـسن ا
في تـغــريـدة عـلـى تـوتـيـر
(عــقـود طــويــلـة قــطـعــهـا
الـعـراق وهــو يـبـحث عن
االســــــتــــــقالل آن اآلوان
لـــتـــحــقـــيــقـــهـــا). وأعــلن
ـــتـــحـــدث بـــأسم وزارة ا
اخلـــــارجـــــيــــــة أحـــــمـــــد

الــــصــــحــــاف ان الــــعــــراق دخل
عــــصـــبــــة األ في  3 تـــشــــرين
.1932 وقـــال في بـــيـــان تـــلــقـــته
(الـــزمـــان) امس ان (اجلــمـــعـــيّــة
الـعامّـة لـعـصـبـة األ وافقت في
يوم  3 تشـرين األول  على قـبول
الـعـراق عـضـواً في عـصـبـة األ
ُـقدم بـناءً عـلى طـلب االنـضمـام ا
ـة آنــذاك ــمـــلــكــة الـــعــراقـــيـَّ مـن ا
بـتـوقـيـع رئـيس الـوزراء األسـبق
نـوري السـعـيـد ليـصـبح الـعراق
أول دولة عـربـية تـنـضم إلى هذه
نـظمـة الدولـية) واشار الى ان ا
(وثائق اجلمـعية الـعامّة لـعصبة
األ تـــوضح قـــبـــول إنـــضـــمــام
الــعـراق إلــيـهــا بــعـد أن اكــتـسب
مــقــومــات الــدولــة الــتي تــتـمــثل
بــاالعـتــراف الــدوليّ) مــؤكـدا ان
(الــعــراق كــان أول دولــة عــربــيـة
وجب تنـضم إلى عـصبـة األ 

ادة  22 من عـهـد عـصـبة األ ا
اخلاصة بالوالية واالنتداب بعد
أن أصــبـح مــؤهالً لـــلــخــروج من
حـالة االنـتـداب البـريـطـانيّ الذي
وضع فـيـهـا بـعـد إنـهـيـار الـدولـة
العثمـانية). ونظـمت امانة بغداد
فـــعــالـــيــات في عـــمــوم مـــنــاطق
ــنــاســبـــة الــعــيــد الــعــاصــمـــة 
الوطني.وذكر بيان لألمانة تلقته
(الــزمــان)امس أن (االمــ عــمــار
وجـه جـــــمـــــيع مـــــوسى كـــــاظـم 
الدوائر واألقسام البلدية بتنظيم
احتـفاالت كبـيرة تشـمل فعـاليات
اطالق االلعاب الـناريـة في سماء
بـغـداد وتـوزيع اإلعالم الـعـراقـية
ـواطـن بـ الـقوات االمـنـيـة وا

احــتـــفـــاءً بـــالـــعـــيـــد الــوطـــني)
وأضاف ان (فعالـيات االحتـفالية
انـــطـــلـــقـت في عـــمــــوم مـــنـــاطق

العاصمة). 

ـعـرفة اسـبـاب انـهـيار الـتحـقـيق 
مبنى اخملـتبـر الوطـني). من جهة
اخـــــرى فـــــكـــــكت مـــــعـــــاونـــــيــــة
ــعـــلــومــات في االســخـــبــارات وا
مديـرية االسـتخـبارات الـعسـكرية
الــعـامــة  خـلــيــة إرهـابــيــة كـانت
تخطط لـتنفـيذ عمـليات انـتحارية
في مـحـافـظــة كـركـوك.وذكـر بـيـان
للحـشد تابعـته (الزمان) امس انه
(وخالل عملـية نـوعية وبـناءً على
مـعـلــومـات اسـتــخـبـاريــة دقـيـقـة
تـمــكـنت مــعـاونــيـة االســخـبـارات
عـلـومات وبـالـتنـسـيق مع قوة وا
من قيـادة عمـليـات كركـوك وشرق
دجـــلــة فـي احلــشـــد وبـــعـــد أخــذ
من تـفـكيك وافـقـات الـقـضائـيـة  ا
خلية داعشية والقاء القبض على
عنـصـرين يـنـتمـيـان لـها) مـشـيرا
الى ان (اخلـــلــيـــة كـــانت تـــخــطط
لـتـنـفـيـذ عـمـلـيـة انـتـحـاريـة داخل
مركـز مـحافـظة كـركـوك). كمـا دمر
مـضـافـة لـداعش طـيـران اجلـيش 
في احملافظة نفـسها. واشار بيان
لــوزارة الـدفــاع تــلــقــته (الــزمـان)
امس ان (طــيــران اجلـيـش تـمــكن
من تدمـير مـضافـة لداعش  وذلك
في أثنـاء تـنـفيـذ واجب اسـتطالع
مــســلح وبــحث وتــفـتــيش ضــمن
ـتـقـدم في ـقـر ا قـيـادة عـمـلـيـات ا

كركوك). 

نهار في بنـى ا حتقيـقية بـشأن ا
مــنــطــقــة الــكــرادة) واضــافت ان
ـــبـــنى لـم يـــبـــنى وفق قـــانـــون (ا
ا بالبناء اخلاص االستثمار وا
وهـــــو قـــــائـم مـــــنـــــذ عــــام 2009
واالجازة االسـتثمـارية مـنحت في
عــــــام 2018) واشـــــــارت الى ان
(اجازة االسـتـثـمار مـنـحت لـشراء
ــبــنى) االجــهــزة الـــطــبــيـــة في ا
واوضـــــحت جنـــــار ان (اجلـــــانب
االسـتـثــمـاري في مـبــنى اخملـتـبـر
هـــو شـــراء االجـــهـــزة الـــوطـــنـي 
الــطــبــيــة اخلــاصــة بــاخملــتــبــر)
واســتـــطــردت بــالـــقــول (نــواصل

أسفـرت عن إصابـة أحدهم بـحالة
اخـــتـــنـــاق شـــديــــد  نـــقـــله إلى
مـستـشـفى وانـتـشـلت جـثـة اآلخر
من داخل الـفـتـحـة لـيـتم نـقـله إلى
دائرة الطب العدلي). ودعا رئيس
جلـنة الـصـحـة والبـيـئـة النـيـابـية
ماجـد شـنـكـالي الى فـتح حتـقيق
بـنى. بدورها موسع في انهـيار ا
 أكـدت رئـيس هـيــئـة االسـتـثـمـار
الـوطـنـيـة سـهى جنـار  ان مـبـنى
نـهار لم يـبنى اخملتـبر الـوطنـي ا
ا ملك وا وفق قانون االستثمار 
خـاص. وقـالت جنـار في تـصـريح
امس أن (الــهــيـئــة شــكــلت جلــنـة
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دخـــلـت عـــمـــلـــيـــات الــــبـــحث عن
مفقودين حتت ركام انقاض مبنى
اخملتـبـر الـوطني بـسـاحـة الوائق
يومها نطقة الكـرادة في بغداد 
الـثــالث وسط دعــوات الى تــقـد
ـقــصــرين الى الــقـضــاء. وقـالت ا
ـدني فـي بـيـان مـديــريـة الـدفــاع ا
تـلـقـته (الــزمـان) امس ان (فـرقـهـا
أخـــــمـــــدت  78حـــــريــــــقـــــا خالل
نشـبت داخل ـاضـيـة  السـاعـات ا
دور ســكــنـيــة وبــنــايــات جتــاريـة
ومركـبات مـدنيـة ومناطـق زراعية
ومــقـــالع لـــلــنــفـــايــات فـي عــمــوم
احملـافـظـات عـدا إقـلـيم كـردسـتـان
بالـتـزامن مع االسـتمـرار بـتنـفـيذ
أعــــــمـــــال الــــــبــــــحث واإلنــــــقـــــاذ
للـمـحـتـجزين حتت ركـام اخملـتـبر
التي الوطني في مـنطقـة الكرادة 
دخلت يومهـا الثالث) واشار الى
ان (عـــمــلـــيـــات اإلنــقـــاذ الـــدقــيق
مستمرة باستخدام أجهزة القطع
والفـصل الـهـيدرولـيـكيـة وأجـهزة
االستشعار والـكاميرات احلرارية
لــلــوصــول إلـى الــضــحــايــا حتت
ح تعاملت فرق بنى في  ركام ا
االنقـاذ مع حـادث سـقوط عـامـل
لــلـنــظـافــة داخل فــتــحـة الــصـرف
الـــصـــحـي في مـــنـــطـــقـــة الـــدورة
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تـــــــزيـــــــنت ســـــــمـــــــاء بـــــــغــــــداد
بااللعاب النارية في فعالية امس
ابـتـهـاجا نـظـمتـهـا امـانـة بغـداد 
ذكــرى بــيــوم الـــعــراق الــوطــني 
التـحـرر من االنتـداب الـبريـطاني
ودخـــول عـــصـــبـــة اال . وجــدد
رئـيس الـتــيـار الـصـدري مـقـتـدى
دعـوته الى االصالح في الـصـدر 
اليوم الوطـني . وقال في تغريدة
عـلى تــوتـيـر تـابـعــتـهـا (الـزمـان)
امس (عــاش الــعــراق حــرا أبــيــاً
مستقالً قـوياً في يومه الوطني)
مـؤكـدا ان (يـوم الـعـراق الوطـني
هو حترره من الـفساد احلقيـقي 
والـــــفــــاســــديـن ويــــوم اإلصالح
احلــــقــــيـــــقي بال تـــــبــــعــــيــــة وال
محـاصـصة وال مـجرب وال فـساد
والتدخل خارجي وال ملـيشيات)
وأضــــاف (بل دولـــة مــــبـــاركـــة ال
شـرقــيـة وال غـربـيــة يـكـاد نـورهـا
يـــــضـيء مـن ســـــنــــــا الـــــشــــــعب
اسـتذكـر رئيس وكرامـته). بدوره
الـوزراء مــصـطـفى الــكـاظـمي في
تــغـريــدة عـلى تــوتـيـر تــابـعــتـهـا
(الــــزمـــــان) امس (الــــنـــــضــــاالت
الـــــوطــــنـــــيـــــة لــــلـــــشـــــعب ألجل
ــقـراطــيــة وتـرســيخ حــريـة الــد
الـبالد واســتـقاللـهــا ولـذلك فـإن
تعزيـز الهـوية الوطـنية اجلـامعة
هــــــو واجـب وطــــــني وأخـالقي
ألجل الـعراق ومـسـتقـبل أجـياله
سـؤولـية حـتى نكـون عـلى قـدر ا
التي نـتحمـلها جـميـعاً في حفظ
ـآثــر والـعـطـاء). تـأريخ زاخــر بـا
ـــان مــحـــمــد وعـــد رئـــيس الــبـــر
ــنـاســبــة بــدايـة احلــلــبــوسي  ا
مسـيرة الـوطن كـبلـد مسـتقل ذي
ســيــادة.وقــال في تــغــريــدة عــلى
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اكــدت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
ان شــهـادات والــبـحـث الـعــلـمي
خـريجي كـليـات الـصيـدلة وطب
ـــوجب ــــنـــوحـــة  االســـنـــان 
قانون الـتعلـيم اجلامعي االهلي
 ونـــرفض اي اجـــتـــهـــاد غـــيـــر
قــانـــونـي بــصـــدد ذلك . وقـــالت
الوزارة في بيان تـلقته (الزمان)
امس انـه (اســـــــــتــــــــنـــــــــادا الى
الصالحيات العلمية والقانونية
ــوجب الــتـشــريـعـات اخملــولـة 
الــنـافــذة عـقــد جـهــاز اإلشـراف
والــتـقــو الـعـلــمي في الـوزارة
اجتماعا مع رئـيس جلنة عمداء
كـلــيــات الــصـيــدلــة في الــعـراق
ورئـيس مـجـلس اعتـمـاد كـلـيات
الــصــيــدلــة في الــعــراق ومــديـر
الدائـرة القـانونـية ومـدير دائرة
جرى الـتعـلـيم اجلامـعي األهـلي
ـتعـلقة خالله منـاقشـة احملاور ا
ــعـايـيــر االعـتـمــاد الـبـرامـجي
الـتخـصـصي للـمجـاالت الـطبـية
والســيـــمـــا في تـــخـــصص طب

األسنان والصيدلة).
 واشـــــار الى ان (االجـــــتـــــمــــاع
خـلص الى أن جـمـيع مـخـرجات
ؤسسات التعلـيمية اجلامعية ا
ـــمـــنــوحـــة في وشـــهـــاداتــهـــا ا
اجلامـعات والـكليـات احلكـومية

واألهــــــــلـــــــيـــــــة تــــــــقع ضــــــــمن
االخـتصـاص احلـصري لـلوزارة
قـاضاة أي التي تـمتـلك احلق 
اجــتـهــاد غـيــر قـانــوني في هـذا
الــصــدد) واضــاف ان (الــوزارة
وجلـانــهــا اخملــتـصــة تــضــطـلع
ـتـابـعـة والـتـقـو واالشراف بـا
عـــــلى حتـــــقـق االشــــتـــــراطــــات
ــســؤولــة عن تــوفــر عــنــاصــر ا
االعـتـمـاديـة في كـلـيـات وأقـسام

الــصــيـدلــة وطب األســنــان عـلى
ـــنــاهـج الــعـــلـــمـــيــة صــعـــيـــد ا
والـــطـــالب واألســـتـــاذ والــبـــنى
الــــتــــحــــتــــيــــة) الفــــتــــا الى ان
ـمنـوحة في مـجال (الشـهادات ا
الـــــصــــيــــدلـــــة وطب األســــنــــان
والـــتـــخـــصــصـــات األخـــرى في
اجلــامـعـات والــكـلـيــات األهـلـيـة
تــســتـنــد الى قــانــون الــتــعـلــيم
حــيث نـصت اجلـامــعي األهـلي 

ــــادة  42 أوال مـــــنه عـــــلى ان ا
الـــشـــهــادات الـــتي تـــمـــنــحـــهــا
اجلـــامــــعـــات أو الـــكـــلـــيـــات او
ـعــاهـد األهـلــيـة تــعـد مــعـادلـة ا
لـــلــشـــهــادات الــتـي تــمــنـــحــهــا
اجلـــامــعـــات الــرســـمــيـــة وفــقــا
ألحـكـام هــذا الـقـانـون) ومـضى
البيان الى القول (نطمئن الرأي
هتـم بأن ـتابعـ وا العام وا
جمـيع كلـيات وأقـسام الـصيـدلة

وطـب األســنــان في اجلــامــعــات
األهــلـيـة جـرى تـأســيـسـهـا عـلى
وفق الـقانـون الـنافـذ وفي ضوء
إجـراءات عـلمـيـة وفـنيـة حـاكـمة
تـــضــــمن رصـــانــــة اخملـــرجـــات
ستندة الى التـحصيل العلمي ا
الــذي يـجــعل صـاحب الــشـهـادة
الـتـخـصصـيـة مـؤهال لاللـتـحاق
فـي ســـــوق الـــــعــــمـل وخـــــدمــــة
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طبعة العراق 

لـلـمـشـاركـة في احلـفل الـتـأبـيـني
ـــنــاســبــة الــذكــرى الــســنــويــة
اخلـامسـة لـرحـيل الـرئيس جالل
الـطـالـبـاني وكـان في اسـتـقبـاله
في مـطــار أربـيل رئــيس االقـلـيم.

عالقات اخـويـة وثيـقـة) واضاف
(كـــان الــراحل مـــثــاال لــلـــحــكــمــة
ـعـرفـة الـعـمـيـقة والـتـواضع  وا
بـــشـــؤون االدارة والــســـيـــاســة 
واالحــاطـة الــذكــيـة بــكل مــشـاكل
العراق وتـعقيـداتها وسـبل حلها
 وقـد نـال مـحــبـة كل الـعـراقـيـ
النه كـان يـحــبـهم جـمـيـعـا  فـهـو
شــخـصــيـة عــابـرة لــلـمــكـونـات)
مـؤكدا ان (سـيـرة الـراحل لـيست
ملـكا له او ألسـرته او لكـردستان
 ويفترض ان تكون هذه السيرة
مـؤثـرة في الـتجـربـة الـسـيـاسـية
الـعراقـيـة  ويتـعـلم مـنهـا سـاسة
البـلد شمـائل الصـبر والوسـطية
واالخــــالص وجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز
اخلــصــومــات). وقــدم امــ عــام
عـــــــصـــــــائـب اهـل احلق قــــــــيس
اخلزعلي في تـغريدة عـلى توتير
ـــواســاة بـــذكــرى (الـــتـــعــازي وا
رحـيـل الـطــالـبــاني) واضـاف ان
(الـراحل كـان له دوره الـسـيـاسي
ؤثر في كردستان وفي مساحة ا
الوطن). ووصف ام عـام حركة
بـــابــلـــيــون ريـــان الــكـــلــداني في
(الـطالـباني تغـريدة عـلى توتـير 
ــــنـــاضل الـــذي وحـــد الـــبالد بـــا
وكـــان صـــمـــام امـــان لـــلـــعـــراق
ن كـــان سـالمـــاً  ولــــكـــردســـتـــان
خـــفــــيف الـــنـــفس اليـــؤذي أحـــد
وطـــيب الــلـــســان اليـــجــرح احــد
فــكـان كــغـيــمــة مـرت ثم روت ثم

انبتت نباتاً طيباً). 

وقـــــــال صــــــــالح خـالل احلــــــــفل
الـتـأبـيــني في اربـيل ان (الـراحل
كـــرّس حــــيــــاته خلــــدمـــة وطــــنه
وشـعبـهِ فتـرك إرثـاً حـياً نـفـتـخر
به جمـيـعاً وبـصـماتٍ خـالدة في
مـــســــيــــرةِ الـــنِــــضـــال الــــكـــردي
والـــــعـــــراقـي من اجـل احلـــــريــــة

وقراطية).  والد
من جــانــبه  قــال الــكــاظــمي انه
(وسـط كـلِ هــــــــذا االنـــــــــســــــــدادِ
الـــســــيـــاسي يــــكـــون لــــغـــيـــاب
شـخصـيـة بـوزنِ الطـالـبـاني أثر
ومـــعــنى كـــان الــراحل ســـيــدفع
بقوة بجـميعِ القادةِ الـسياسي
إلى طـاولـةِ احلـوار ألجلِ نـقـاش
هاد عـاقل يعـيد من خالله ثـقة
ــــصــــالح فــــقــــدت مـع تــــغــــلّـبِ ا
ــكـتـســبـات اآلنـيـة الـضــيـقـةِ وا
ـصلحـةِ الوطـنية الـعامة). على ا
بـدوره  اسـتـذكـر رئـيس حتـالف
الــفــتح هــادي الـعــامــري ســيـرة
الــــــــــرئــــــــــيـس الــــــــــراحـل جـالل
الطـالبـاني. وقـال في بيـان تلـقته
(الـــــزمــــان) امـس (في الـــــذكــــرى
اخلــامـسـة لــرحـيـل الـطـالــبـاني 
لـهمة نسـتذكر تـلك الشـخصيـة ا
واالبـويــة الـتي تـركت بــصـمـتـهـا
واضحة في تـاريخ العراق  ففي
ايـام اجلــهـاد والـنـضــال عـرفـنـاه
عن قـرب مــقـاتال شــجـاعـا ورمـزا
لـــكــفـــاح شـــعـــبـه وبـــلـــده  وقــد
وحــــدتـــــنــــا ســــنـــــوات احملــــنــــة
وشـــدائـــدهـــا وكـــانت لـــنـــا مـــعه
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وارتــفع ضــحــايــا جــراء اإلعــصــار إيــان الــذي ضــرب
ــتــحـدة إلى  62 قــتـيـال عـلى جــنــوب شـرق الــواليـات ا
األقل. واكــدت جلـنــة األطـبــاء الــشـرعــيــ في فـلــوريـدا
(وجود  58 حـالة وفاة بـسبب اإلعصـار). في ح قال
حاكم واليـة كارولينا الشمالية إن (أربعة أشخاص لقوا
حتـفهـم بسـبب مرور إيـان). وبدأ سـكان فـلوريـدا الذين
يعـيشون حالة صـدمة اكتشاف احلـجم الكامل للدمار
بـيـنـمـا ما زال عـنـاصـر اإلنـقاذ يـبـحـثـون عن نـاج في
األحــيـــاء الــغــارقــة عــلى طـــول ســاحل الــواليــة جــنــوب

الغربي.
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توقـعت الهيـئة العـامة لالنواء اجلـوية والرصـد الزلزالي
ان يـكــون طـقس الـيـوم الـثالثـاء الـتـابــعـة لـوزارة الـنـقل 
صـحـوا يـتـحـول تـدريـجـيـا مـغـبـرا مع ارتـفـاع احلرارة.
وقالت الـهـيئـة في بيـان تـلقـته (الزمـان) امس ان (طقس
نـطقتـ الوسطى اليـوم الثالثاء  سـيكون صـحواً في ا
واجلـنـوبـيـة والـريـاح تنـشط مـسـبـبـة تـصـاعـداً لـلـغـبار
نطقة الشمالية غائماً جزئياً  اما بينما سيكون طقس ا
درجـات احلــرارة فـســتـرتــفع قـلـيـالً عن الـيــوم الـسـابق

حيث سجلت العظمى في بغداد  41 مئوية). 

Y×Ð∫ فرق االنقاذ تواصل البحث عن مفقودين حتت انقاض اخملتبر
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ســحب رعــايــاهم ومــحــاســبـتــهم
بحـسب قـوانـ كل دولـة) مبـيـنا
ان (احلــكــومــة مـــســتــعــدة لــنــقل
رعايـاهـا واسـتـقبـالـهم وإدخـالهم
ضمن برنامج اإلندماج اجملتمعي
ولـكــنـهــا بـحــاجـة إلى دعم دولي
السـتـيـعـاب هــذا الـعـدد الـكـبـيـر)
الفتا الى ان (إعادتهم تأتي ضمن
اخلطـة احلالـية الـتي تسـتغرق 5
لف اعوام إال أننا نريـد تسريع ا
عاناة) وتابع ان من أجل إنهاء ا
(هناك  25 ألف عراقي في مـخيم
ألـفاً الـهـول الـسـوري بيـنـهم  20 
 .( ب حدث وطفل دون  18 عاماً

تـــفــكـــيك هـــذا اخملـــيم حلـــمـــايــة
اإلنـــــســــانـــــيــــة وحتـــــقـــــيق أمن
نـطقة والعالم). وكان واستقرار ا
االعـــرجي  قـــد احــــصى في وقت
أعـــــداد الـــــعـــــراقـــــيـــــ ســـــابـق 
ـــوجـــودين في مـــخـــيـم الـــهــول ا
الــســـوري.وقـــال في تـــصــريح إن
(هناك اتفاقاً دولياً بشأن اخمليم 
إضـــــافـــــة إلـى دعم دول كـــــبـــــرى
لـلــعـراق من أجل تــفـكــيك اخملـيم
الـــذي يــــضم أكــــثـــر من  60 ألف
شخص بـ عراقي وسوري و50
دولــــــة أخــــــرى) واشــــــار الى ان
(الـعـراق طـالب الـكـثيـر مـن الدول
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ـوقف اسـتـرالـيا اشـاد الـعـراق 
في اخالء رعــــايـــاهـــا من مـــخـــيم
ويـأمل من الدول الهـول السوري 
ــاثـلـة االخـرى اتـخــاذ خـطـوات 
ــنـطـقـة. لـتـحــقـيق امن وسالمـة ا
وثــمن مــســتــشــار االمن الــقــومي
قـاسـم االعـرجي في بــيــان تـلــقـته
(الـزمـان) امس (إعالن اســتـرالـيـا
تسلم عددا من رعـاياها من مخيم
الهول وننـتظر من الدول األخرى
أن حتذو حذوها واتخاذ خطوات
ـاثــلــة) مـشــددا عــلى (ضـرورة قاسم االعرجي 
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فـيها القدس الـشرقية في العام .1967
وحـذر مراقب الدولة اإلسـرائيلي العام
مـتــنـايـاهـو إنـغـلـمـان من أن اخلـدمـات
الـلوجستية وخدمات التوريد اخلاصة
بـاجلـيش اإلسـرائـيلي غـيـر قـادرة على
مـواكبـة العـملـيات الـعسـكريـة اجلارية
في الـضفـة الغـربيـة.وبحـسب إنغـلمان
(يـــجب عــلى جـــيش الــدفـــاع حتــســ
الـبنـيـة التـحتـية الـلوجـستـية لـلجـنود
ـقاتـل وجـنود االحتـياط في الـضفة ا
الـغـربـية). مـركـدا أن (جـنود االحـتـياط
لـن يـحــصــلــوا عـلـى الـغــذاء الالزم في
األســـبـــوع األول من عــمـــلـــهم بـــســبب
الــزيــادة في الــقــوات الــعــامــلــة). وفي
ـسـؤولــون اجـتــمـاعـا يــعـقــد ا لــبـنـان 
ــقـتـرح لــبـلــورة الـردّ الـرســمي عـلى ا
الـذي أرسـله الوسـيط األمريـكي آموس
هــوكـــســتــ بــشـــأن تــرســيم احلــدود
البحرية مع إسرائيل تمهيداً للتوصل
الى اتـــفــاق نــهــائـي يــتــيح لـــلــبــلــدين
ـــتــنــازعـــ اســتـــثــمــار مـــواردهــمــا ا
الـنفـطية. ويـأتي االجتـماع بعـد يوم
من تــسـلـيم الـسـفــيـرة األمـريـكـيـة لـدى
بــــــيــــــروت دوروثـي شــــــيــــــا رؤســــــاء
ـان اجلــمـهـوريــة مـيــشـال عـون والــبـر
ـكــلف جنـيب نــبـيه بــري واحلـكــومـة ا
قترح األمريكي بشأن اتفاق ا مـيقاتي 
نــهـائي بــشـأن خـط احلـدود الــبـحـري
وفق مــا غــرّدت الـســفــارة األمـريــكــيـة.
كلـفة متـابعة وتـعقد الـلجـنة التـقنيـة ا

ـثـلـ عن جـهـات عدة ـلف وتـضم  ا
بـيـنـهم اجلـيش اجـتـمـاعـاً في الـقـصر
الـــرئــاسـي. ثم يــســـتـــقــبل عـــون بــري
ومــيـقــاتي لـلـبــحث في الــرد الـرسـمي

. على العرض الذي سلّمه هوكست
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وذكـرت تقاريرأن (االجـتماع سيبتّ في
الـعناوين الـرئيسـية للـموقف اللـبناني
قــــبل حتـــويــــله إلى ورقــــة تـــرسل إلى
اجلـانب األمريكي خالل  48سـاعة كردّ
رسـمي من الـدولة الـلبـنـانيـة). ولم يتم
اإلعـالن رسمـيـاً عن مـضمـون الـعرض
ـواقـف الـصـادرة عكـسـت تـفاؤالً لـكنّ ا

بإمكانية التوصّل الى اتفاق. 
وقـد صـدر أبـرزهـا عن حـزب الـله الذي
قـــال أمــيــنـه الــعــام حـــسن نــصـــرالــله
الــسـبت (نــحن أمـام أيـام حــاسـمـة في
ــلف  نــأمل أن تــكــون خــواتـيم هــذا ا

األمور جيدة).
بـاالقتراح  وأشـادت إسرائـيل بـدورها 
األمـــريــــكي.وقـــال رئـــيـس احلـــكـــومـــة
اإلسـرائيـلية يـائير لـبيد خالل اجـتماع
جملـلس الوزراء إن (االقتـراح يعزز أمن
إســرائـيل واقـتـصــادهـا) الفـتـاً إلى أن
(حـكومـته تنـاقش التـفاصـيل الـنهـائية
ــكن اإلشــارة إلى صــفــقــة وعــلــيـه ال 
مــحــســومــة). وتـســارعت مــنــذ بــدايـة
ـلف ـرتـبـطـة با حـزيـران الـتـطـورات ا
بـعد تـوقف ألشهـر إثر وصـول سفـينة
إنــتـاج وتـخـزين عـلـى مـقـربـة من حـقل
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ـائية مـهدي رشيد وارد ا اكـد وزير ا
احلــمـداني ان الـعـراق يـدخل مـوسم
اجلــفـاف الـرابع راهـنـاً زيـادة تـفـاقم
األزمة بالقرارات احلكومية. وقال في
ــائــيــة ــؤتـــمــر الــدولي لــلـــمــورد ا ا
جلـامعة كومار للعلـوم والتكنولوجيا
فـي كردستـان تابـعته (الـزمان) امس
واجـهة ان (الـوزارة وضـعت خطـطـاً 
ائية القادمة وارد ا حتـديات نقص ا
مـن تـركــيـا وايــران ومــواجـهــة ازمـة
اجلـــفــاف عـن طــريـق احلــفـــاظ عــلى
ـــيـــاه اجلــوفـــيــة مـن اإلســتـــنــزاف ا
والــتــوزيع الــعــادل لــلــمــيــاه جلـمــيع
ـــنــــاطق) واشـــار الى ان (الـــوزارة ا
بـدأت بإتـباع اسس تـرشيـد استهالك
ـستويات كـافة وتأهيل ـياه على ا ا
لـــلـــســدود واخلـــزانــات) واوضح ان
(جــمــيـع اخلــطط تــطــبــقــهــا الــوزارة
ياه حـسب تقييم اإليـرادات لتأم ا
لـلـشـرب بـالـدرجة األولـى ولألغراض
الـزراعية بالدرجة الثانية بإستخدام
طــرق الــري احلــديـثــة والــتــحـول من
غلق). فتوح الى الري ا نظام الري ا
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ــائــيــة مع وزارة ــوارد ا  واتــفـــقت ا
الـزراعة في اإلقـليم عـلى آليـة تعاون
في مـجال صيانة السدود. وذكر بيان
تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان (الـــوزيــر
اجـتمع مع وزيرة الزراعة بكردستان
بـــيـــكـــرد طـــالـــبـــاني لـــبـــحـث ادامــة
وصـــــيـــــانـــــة مــــــشـــــاريع الـــــســـــدود
الـسـتراتـيـجيـة في الـبالد مـنهـا سد
دوكــان ودربــنـدخــان ودهــوك) ولـفت

ـــائــــيـــة ان ــــوارد ا واكــــدت وزارة ا
الـعـام اجلاري يـشهـد ارتفـاعاً بـنسب
اجلــــفــــاف مــــنــــذ عـــام  .1930وقــــال
مــســـتــشــار الــوزارة عــون ذيــاب في
تــصــريح تــابـعــته (الــزمـان) امس ان
(الـسـنة احلـالـية تـعد اكـثـر السـنوات
) مــبــيــنـاً ان (ازمــة اجلــفـاف جــفــافـاً
جاءت  لسبب األول هو النقص في
كـمـيـات األمـطـار و انـخـفـاض نـسـبة
الـتـبـخـر لـسـنـوات مـتـكـررة مـنـذ عام

 2020وحتى اآلن والثاني قلة
الــــــــواردات الـــــــــتـي تــــــــأتـي من دول

اجلوار).
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مــشـيــراً الى انــهـا (ادت الى الــنـقص
ـائي وامـكـانـيـة احلــاد في اخلـزين ا
تــأمـ اإلحـتـيــاجـات لـلــمـسـتــهـلـكـ
كــافـة) واضـاف ان (الـوزارة تــعـتـمـد
ـــتـــاح في ســـدودهــا عـــلى اخلـــزين ا
وخـزانـاتـها لـشح الـواردات) مـؤكداً
انــهـا (حتـاول جـهــد اإلمـكـان مـراعـاة
اسـتخـدام اخلزين بصـورة تدريـجية
لـلحـفاظ علـيه وعدم اسـتهالكه كـلياً)
واعــــــــرب ذيـــــــاب عـن عـن امـــــــلـه في
حتـسـ نـسـبـة اخلزين) واوضح ان
(الـسـدود حتتـاج لـدخول خـزين اكـثر
ـــا يـــخــرج مـــنـــهـــا) الفــتـــاً الى ان
وسـم الشتائي (اخلـريف اجلاري اوا
الـقـادم يـحـتـاج غـزارة امـطـار داخل
الـــبالد بـــحــوض الـــفـــرات وتــركـــيــا
وســوريــا وايــران لـضــمــان ايـرادات
مـائية لتعزيز اخلزين) ونوه الى ان
(الـــوزارة تــعــمـل حــالــيـــاً بــدقــة وفق
اإلحـــتــمــاالت في حـــال عــدم تــســاقط
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الى ان (اجلــانــبـ اتــفــقـا عــلى آلــيـة
تــعـاون مـشــتـركــة في مـجـال صــيـانـة
ـهـمـة) واضاف الـسـدود احلـيـوية وا
ان (احلـــمـــداني شـــدد عـــلى اهـــمـــيــة
عـوقات ووضع مـواجـهة األزمـات وا
احلــــلـــول الـــســــريـــعـــة لــــهـــا) واكـــد
احلـمـداني ان (مشـكـلة اجلـفاف وشح
ـيـاه في احملـافـظـات واإلقـلـيم تـعد ا
مــشـكـلـة بــلـد ولـيس مــشـكـلـة وزارة)
مـبـينـاً انهـا (تـتطـلب تـعاون اجلـميع
الـية لتـنفيذ وتـوفير الـتخصـيصات ا
خــطــة الــوزارة لــلــمــعــاجلــة). واقـرت
الـوزارة  خـطـتهـا اإلروائـية لـلـموسم
قبل فيما دعت احلكومات الـشتوي ا
ــســانـدة احملــلــيــة الى اخــذ دورهــا 
الـــــوزارة ومـــــنـع الـــــتـــــجـــــاوز عـــــلى
ــائـــيـــة. واوضـح بـــيــان احلـــصـص ا
ــوارد تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امـس ان (ا
ـائي وضــعت اخلـطـة وفق اخلـزين ا
ـناخـية واآلثـار الـكبـيـرة للـتـغيـرات ا
بـــــــتــــــأمــــــ اإلرواء لـ  5,100مـالي
) مـضــيـفـاً انـهـا (تـتـوقع خـفض دو
ــائي) واشــار الى ان ضــغط الــشح ا
(اخلــطــة جــاءت لــوضع حــلــول انــيـة
حـسب توجـيهات رئـاسة الوزراء في
اطــار مــعــاجلــة ازمــة اجلــفــاف وقــلـة
ائـية وشـدد الوزير الـتخـصيـصات ا
مـهـدي رشيـد احلـمداني فـي اجتـماع
مـع مالكـــات الــــوزارة عـــلى ضـــرورة
اســتــخـدام الــتــقــنـيــات احلــديــثـة في
ــســاحـات الــزراعــة وتــأمــ اإلرواء 
ــيـاه اجلـوفــيـة حـسب زراعــيـة من ا
ا يدعـم اجراءات حفر اآلبار اخلـطة 
وصــيــانـة وادامــة الــعــشـرات مــنــهـا.

اء لغرض األمـطار على ضـرورة توفيـر ا
الـشرب واإلسـتخـدامات البـشريـة) مبـيناً
ــتــوفــر افــضل من الــعــام ان (اخلــزيـن ا
ــاضي بـنـســبـة كـبـيــرة تـصل نـحـو 60 ا
ـئـة) وفيـمـا يخص الـزراعـة اشار الى بـا
ان (اخلـطـة الزراعـيـة الـشتـائـية سـتـكون
حــرجـة جـداً اذا اسـتــمـر الـوضع في ظل
ــائي وقـــلــة تـــســاقط ضـــعف اخلــزيـن ا

األمـــطــار او غــيـــابــهـــا) مــؤكــداً ان (ذلك
ـساحـة لـلـمرة سـيـنـعكـس على تـقـلـيص ا
الـثــانـيـة بـالـنـســبـة حملـصـول احلـنـطـة)
وتــابع ان (احلــكـومــة اجتــهت إلسـتــيـراد
احلـنطـة كخطـوة احتيـاطية حتـسباً ألس
طـار لتأمـ مواد التـموينـية) واضاف
ياه ـوارد جلأت الى اإلعتمـاد على ا ان (ا
اجلــوفــيــة كــذلك وزارة الــزراعــة وجــهت

ـات احملــوريـة الــتي ــرشـَّ بــتــخــصــيص ا
تُــنــصب عــلـى اآلبــار االرتــوازيــة واآلبـار
الــزراعــيـة لــلـتــوسع بــزراعــة مـحــصـول
احلــنــطــة) ولــفت الى جلــنــة من رئــاسـة
ـثــلـ عن وزارتي الــوزراء وعـضــويـة 
ـائيـة لـغـرض حتـديد ـوارد ا الـزراعـة وا
اإلجـراءات الــتي سـتـتـخـذهـا في مـوسم

الشتاء اجلاري). 

ö‚  ∫ محال في رام الله تضّرب بعد مقتل شاب فلسطيني «

كـاريش تـمهـيداً لـبـدء استـخراج الـغاز
مـــنه. وتــعـــتــبـــر بــيــروت أنـه يــقع في
مـنـطـقـة مـتـنـازع علـيـهـا بـيـنـمـا تـقول
إســــرائـــيل إنـه ضـــمن مــــنـــطـــقــــتـــهـــا

االقتصادية اخلالصة.

وانـتـقل هـوكـسـتـ الـذي تـقـود بالده
مـــنـــذ عـــامـــ وســـاطـــة بـــ لـــبـــنــان
وإســرائـيل مــراراً بـ الـبــلـدين خالل
اضـية قـبل أن يقدّم األشـهر الـقلـيلـة ا

. عرضاً مكتوباً

Í“u  5

ø¡UHK(« wK  bF  «–U

بغداد

ما كشفه السـيد جعفر محـمد الصدر بشأن "تـخلي" حلفاء التـيار الصدري عن مشروع
حكـومة األغلبـية الذي كـانوا قد اتفـقوا علـيه مع السيـد مقتدى الـصدر يعـني أن السيد
قـراطي الكردسـتاني واألخوة شـروع لكن األخـرين الد مـقتدى حـرص على االلتـزام با
ـشروع  حتى الـنهاية. وهـو مشروع كان عـملياً الـسنة سرعـان ما تخلـوا عن االلتزام با

سينقل العراق خارج احملاصصة الطائفية.
وضـوعي للحـقيقة هم قالـوا أن "اإلطار" مسـتعد لـلتعـويض عن مقاعـدهم وفي التقـدير ا
السياسيـة والقانونية والدستورية هي أن استقالة أو حتفظ نصف مجلس النواب يعني
إسـقاط شـرعـيته بل يـثـيـر مشـكـلة دسـتـورية وقـانـونيـة و"دولـية" بـشـان شرعـيـة السـلـطة
القـائـمة بـدون الـتـحالف الـذي كـان عـلى رأسه الصـدريـون. في ظل حـقيـقـة أنـنا مـا زلـنا

حتت "ذيول" البند السابع.
ان فهذا موضوع نـاقشة مدى صواب قرار استقالة كتلة الصدري من البر لست هنا 
ان بـدون مشاركتهم قد فات وقته لكن احلـقيقة الكـبرى هي أن بقاء الصـدري في البر
انية مكثفة كما أن طروحات الصدرين وحلفائهم في الوزارة كان سيخـضعها لرقابة بر
كـانت سـتـؤدي إلحـراج كل الـكـتل الـنـيـابـيـة األخـرى غـيـر احلـلـيـفـة ويـسـقـطـها فـي نـظر
ـن صـوتـوا لإلصالح والـتـغــيـيـر بـالـتــالي كـان إسـقـاط الـنــظـام الـسـيـاسي الـنـاخـبـ 
سـيجري ضمن أطـر السلطـة التشـريعية وهي األعـلى في كل سلطـات الدولة مهـما كابر

اآلخرون.
إن أسبـاب االنـتفـاضيـة الشـعبـيـة التي انـطلـقت عام  2011مـا تزال قائـمة بل واألصح
قـاعـد وزارية لن أنـها بـاتت أعـمق وأكـثر قـوة لـذلك فـأن أي قبـول من الـتيـار الـصـدري 
يسـتقيم مع الـقيم التي أدت السـتقالـة الكتلـة الصدريـة وليس أمام الـتيار الـصدري غير
ن لم يـتم شراؤهم بـجـانب قـوى التـيار ـان  الـتواصل مع الـقـوى التـشـرينـيـة في الـبر
قراطي وحـركة الوفاق لتصعيد حملـة حراك جماهيري سلمي بكل الوسائل دني الد ا
ـتــحـدة من أجل الــطـعـن في شـرعــيـة الــنـظـام ــتـاحــة ضـمــنـهــا الـتـواصـل مع األ ا ا
السـياسي الـقائم على احملـاصصـة والفسـاد.إن ما أشـار له السـيد جعـفر الـصدر وهو
شخصية رصينة كنت منذ عام  2014قد توقعت له دور قيادي في بناء الدولة العراقية
ـقـراطـيـة بـشـأن مـحـاولــة مـحـاصـرة الـتـيـار الـصـدري سـواء بـالـتـرهـيب أو ـدنـيـة الـد ا
التـرغـيب وشراء الـذ فـأنـني اعتـقـد بأن األزمـة سـتظـل ترفـد الـصدريـ وبـقيـة الـقوى
شـكلـة الـكبـرى هي هل هنـاك وعي بـالتـعامل مع ـزيـد من اجلمـاهيـر لـكن ا ـعارضـة با ا
ـعـارضـة كـونـهـا "شـخـصـيـات" مـسـتـقـلـة ولـيـست تـابـعـة أو "مـلـحـقـة" الـقـوى واألطـراف ا
? إن التحدي الكبير الذي يواجه السيدين مقتدى وجعفر هو القدرة على جمع بالصدري
ـشاركة في صياغة إطراف معارضـة "مستقلة" وفق صـيغ حتالف واضح يكون أساسه ا
ـنبر أن نـعي كيف أن "اإلحلاق" الـقرار بدون هـيمنـة التيـار على اآلخرين?أتـمنى من هذا ا
والدمـج وحتويل الـقـوى السـيـاسيـة إلى تـابـع أو تـصـفيـتـهم كـيف قادنـا إلى الـكوارث
وأمني نـفسـي في أن تكـون قيـادة الـتيـار الصـدري مـؤمنـة بحـقوق
قـترح وأال يتم تـصريح أو قرار بدون "اآلخرين" في الـتحالف ا
تحالفـة كي ال نكرر جتربـة احلزب القائد قبول كل األطـراف ا
والـزعـيم الـضـرورة مع كـامل االحـتـرام لـتـضـحـيـات آل البـيت
منذ تـسميم سيدنا اإلمام احلـسن وذبح سيدنا اإلمام احلس
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يـتة بسبب تهالك الطرق واجلسور موت الفـساد... احتراق مستشفى حوادث 
مـريض بسـبب عدم تـوافر الـبنـية الـتحـتيـة والتـدريب تسـريب االسئـلة االمـتحـانية
ـصـالح الـنـاس غـرق الـعـبـارة عـدم تــمـكـ االصـلح الـتــحـايل والـغش والـلــعب 
ومـقـدراتهم اسـتـثـمـار احتـكـاري ألصـحـاب النـفـوذ والـسـلطـة انـتـشـار األمراض
تهالكة والطينية مزاد العملة انتشار اخملدرات غياب العدالة دارس ا واألوبئة ا
ـنـفـلت اسـتغالل ـسـاواة الـرشـوة واحملـسوبـيـة واحملـاصـصـة الـسالح ا مـوت ا
شـبوهة ـدروسة الصـفقـات ا ـال العام الـقرارات غـير ا السلـطة والـنفـوذ هدر ا
ثمر اخلدمات الصحية غير الصحية تدهور زيف التعليم غير ا النشـر العلمي ا
اخلدمات مـرض القـيم انهـيار البـنايـة انهـيار انهـيار انـهيـار والقائـمة طـويلة ال
ـيـ َسـعَيـ فِي اْلـأَرِْض لُِيـْفـسَِد ِفـيَهـا وَُيـْهِلَك اْلـحَرَْث تـتـوقف بسـبب الفـسـاد. (َوإَِذا تََولَّ

وَالنَّْسلَ ـ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اْلفََساد( (205البقرة)
شـاهد اذا لم يـكافح الـفسـاد ويحاكم كل من روع لـلبـنايـة ليسـت اخر ا االنهـيار ا
دمر حتى للـحجر الن استمراره مـيت وا اشتـرك بهذا الوباء ا
يؤدي الى االنـهيار التام دون انذار كمشـهد انهيار البناية.
ـا هـلك الذين قـال رسول الـله صـلى الـله علـيه وسـلم: إ
قبـَلكم أنهـم كانوا إذا سرق فـيهمُ الشـريفُ تركوه وإذا
ُ اللهِ لو أن سرق فـيهمُ الضعـيفُ أقاموا علـيه احلدَّ وأ

فاطمةَ بنَت محمدٍ سرقتْ لقطعُت يَدها.
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كـــشف مـــحـــافظ الـــنـــجف مـــاجــد
الوائـلي عن وجود مسـاع النشاء
منطقة حرة لـلتبادل التجاري ب

العراق والسعـودية في احملافظة.
وقال الوائـلي في تصريح تـابعته
(الـــزمــــان) امس انـه ( حتـــديـــد
مــنـطــقـة لـلــتـبــادل الـتــجـاري بـ

الـعــراق والـســعـوديــة والـتي من
ــقـرر ان تـكـون مـسـاحـتـهـا الف ا
دو داخل الـعـمق الـعراقـي على
بــعـــد ١٠ كــيـــلــومـــتـــر من حــدود
ــــشــــتــــركــــة) وتــــابع ان (هــــذا ا
ــــــشــــــروع جـــــــار الــــــعــــــمـل به ا
بــالـتــنـســيق مع االمـانــة الـعــامـة
جملـــلس الـــوزراء) ولـــفت الى ان
ـــشـــروع عـــبــــارة عن مـــديـــنـــة (ا
جتارية للتـبادل احلر ب العراق
و الـــــســــعــــوديـــــة ) مــــؤكــــدا ان
ــشـــروع ســيـــوفــر ا?ف فــرص (ا
الــــــعـــــمـل بـــــنــــــاء احملـــــافــــــظـــــة
واحملــافــظــات اجملــاورة ) ولــفت
الى ان (مالكـات احملـافـظـة تـتابع
ـــوافــقــات من اجلــهــات اكــمــال ا
ـعـنـيـة بــاحلـكـومـة الـعـراقـيـة و ا
لــلــمـبــاشـرة اجلــانب الـســعـودي
ــشـروع). وفي كـركـوك  اكـدت بـا
ـــضي بــــتـــأهـــيل احملـــافـــظــــة  ا

W1bI « ¡UO _« rO d  q Q Ë W —U _« UNF «u  qO Q  WD  lC  „u d

w UIA « ÍR

w «dF « wM u « bOF «

اسطنبول

يـحـتـفل العـراقـيـون في يوم 10/3 بـالعـيـد الـوطـني لقـيـام الـدولة الـعـراقـية .هـذا الـعـام هو
ـئة على قيام الدولة العراقية بنظام ملكي دستوري  وتنصيب فيصل الذكرى األولى بعد ا
بن حس ملكـاً على العراق "كنوع من الترضية بعد عزلة عن عرش سوريا"  مرت الدولة
خـتلف مـراحل التـطـور بعـد التـخلف والـهبـوط واالرتقـاء للـقمـة حتى لـكي  خالل الـعهـد ا
نـطـقة واقـامـة حتالـفـات دوليـة كـبيـرة اهـمهـا حـلف بغـداد وانـشاء اسـتـطاعت قـيـادة دول ا

تحدة . جامعة الدول العربية ومنظمة اال ا
مر على العـراق بعد ذلك عدة انظمة "جـمهوري /مجلس سيـادة  جمهوري  مجلس حكم
اني" ولكن مـا يعاب على االنـظمة انهـا كانت تلـعن سابقتـها وتهوي رئـاسي  جمهوري بـر
ـلك فـاروق" حـيث  وداعـة بـهم اسـفـل سـافـلـ "عـكس مـا حـصل في مــصـر بـعـد عـزل ا

دافع  . بشكل رسمي يليق بهِ وغادر على ظهر احملروسة بعد اطالق ا
نـاسبـة مرور 100 عـام عـلى انشـاء الدولـة العـراقيـة ولكن لم قـبل عام اقـيمـت احتـفالـيـة 
ملكة ت بصلة لذكرى قيام ا طلوب  فلم يكن شعار االحتفال  ـستوى ا يكن االحتفال با
دافع ـلكي ولـم تطـلق ا وانـشاء الـدولـة "كان شـعـار عراقي سـومري" ولم يُـعـزف النـشـيد ا
ا لك فـيـصل  نـوري باشـا جـعـفر بـاشـا"  ـؤسـسون لـلـدولـة "ا والخ  ولم يُـذكر األبـاء ا
ملكة العـراقية ورجاالتها اخمللص اعتبارهم  يستحقـون .من االنصاف ان يعاد لرموز ا
ـكن ان نـنـسى تـضحـيـاتـهم في سـبـيل بـنـاء هـذة الـدولة فــحتـى وإن اختـلـفـنـا مـعـهم فال 

ومعاناتهم وما حتملوه من اجلها من ازمات ومصاعب وتهم وشتائم .
ناسبة اقترح ومن منبر اجلريدة ان تُنصب تماثيل لـ بهذة ا
عظم - نوري باشا السعيد مقابل بيته في ساحة باب ا

- جعفر باشا امام وزارة الدفاع التي أسسها في 1920\10\25
لك الشاب فيصل الثاني في احدى الساحات الكبيرة  -ا

لك فيصل االول .. اسوة با
واقـتــرح ايـضـاً اتـخـاذ مـكـان تـراثـي بـغـدادي "قـرب الـقـشـلـة
لكيه التي دامت 37 تـنبي" إلقامة متحف للحقبه ا وشارع ا
عـام  تـخـلـيــداً لـهـا وتـعـريـفـاً بــرجـاالتـهـا ورمـوزهـا وعـرض
مقتنـيات احلقبة واجنازاتها كــنوع من التكر ورد االعتبار

ورد الفضل .

ـواقع األثـريـة فـي قـلـعـة كـركوك ا
التأريخية فيما اشارت الى انها
تنتـظر اطالق مخصـصات قانون
األمن الغـذائي إلستـكمـال تأهيل

ة.  األحياء القد
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وقال محافظ كركوك راكان سعيد
اجلـبــوري في تـصــريح تـابــعـته
(الــــزمـــان) امس ان (احملــــافـــظـــة
ـــــواقع بـــــاشــــرت فـي تــــأهـــــيل ا
األثــريــة ضــمن مــوازنــتي 2019
و (2021مـــبــيــنــاً انــهـــا (تــتــطــلع
لصـرف مخـصصـات قانون األمن
الغـذائي لتـأهيل بـعض األحياء
مــــثل الـــــقــــوريــــة والـــــصــــاركــــة
واألســــــكــــــان وآزادي مـن قِــــــبل

وزارة الثقافة وهيئة اآلثار).
 واوضـــــــحـت وزارة اإلعــــــــمـــــــار
واإلســكـان والــبــلــديـات الــعــامـة
تــفـاصـيل مـشــروع تـأهـيل طـريق

حتـويـلـة احملـمـوديـة. وقـال بـيـان
تلـقته (الزمـان) امس ان (األعمال
مـــســتــمـــرة في مــشـــروع تــأهــيل
وصــــيــــانـــــة طــــريق حتـــــويــــلــــة
احملـموديـة بـطول  27كـيلـومـتراً
لـطريـقي الـذهاب واأليـاب بواقع

ر)  13.5كيلومتراً لكل 
شـروع يـعد نـقـطة واضـاف ان (ا
وصل رابـــــــطــــــة بــــــ بــــــغــــــداد
ومـحـافـظـات الـوسط واجلـنوب)
الفـتـاً الى انه (يـسـهم في تـنـظـيم
ركبات والتقليل من حركة سير ا
ــــــروري فـي قــــــضـــــاء الــــــزخم ا
احملـمــوديــة) وبــ ان (األعــمـال
ــــراحل اجلــــاريــــة وصــــلت الى ا
الـــنــهــائــيـــة). وحــقــقت الــوزارة
مــــراحل مـــتــــقــــدمـــة من اعــــمـــال
مشـروع ماء القـيارة في محـافظة
شروع نينوى. وذكر البيان ان (ا
بــلـغـت طـاقــته اإلنــتـاجــيــة ثالثـة

االف مـتـر مـكـعب بـالـسـاعـة على
( ـــاً مــــســــاحــــة بــــلــــغت  42دو
ـــاء مـــوضــــحـــاً انه (ســــيـــوفـــر ا
الـصـالح لـلشـرب لـنـحو  150الف
نـــســمـــة من اهـــالي احملــافـــظــة)
واشــار الـى انه (ســيـقــضي عــلى
ــاء في اقـــضــيــة ونــواحي شح ا
الــقــيـارة والــشــورة وتل عــبــطـة
والـقــرى اجملــاورة) مـضــيــفـاً ان
ـشـروع بـلغ مـرحـلـة الـتـشـغـيل (ا
الــتــجــريــبي). واجنــزت الــوزارة
طـــــريق فــــجـــــر ـ ديــــوانـــــيــــة في
محافـظة ذي قار. وقـال البيان ان
( (الطريق طـوله سبعة كـيلومتراً
مبيناً انه (يربط مـحافظة ميسان
بــشـــمــال مـــحـــافــظـــة ذي قــار و
الكات الديوانـية) واضاف ان (ا
الـهـنـدسـيـة والـفـنـيـة وصـلت الى
راحل األخيرة من اجناز اعمال ا

الطريق). 
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{ رام الــــــــــــــــلـه  (أ ف ب) - قــــــــــــــــتـل
بــرصــاص االحــتالل فــلــســـطــيــنــيــان 
اإلسـرائيـلي خالل عمـليـة قرب رام الله
بـالــضـفـة الـغـربـيـة احملــتـلـة حـسـبـمـا
أكــــــــــــــدت وزارة الــــــــــــــصــــــــــــــحـــــــــــــة
الـــفــلــســـطــيـــنــيـــة.وتــبــلـــغت الــوزارة
بـ(اسـتـشــهـاد فـلـسـطـيـنـيـ مـواطـنـ
إثـــنـــ عـــقب إطـالق االحــتـالل الـــنــار
عـليهـما قرب مـخيم اجللـزون) على ما
جـاء في بيـان للـوزارة. وافادت تـقارير
بـإن باسل قاسـم بصبوص ( 19عـاما)
قـتال وخــالـد فــادي عـنــبـر ( 21عــامـا) 
بــنـيـرات قـوات االحــتالل. مـشـيـرة إلى
(إصـابة شاب ثـالث يدعى رأفت سالمة
عـــوض حـــبش  من مـــديــنـــة بـــيــرزيت

القريبة). 
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وأعـلنت تـل ابيب عن حتـييـد اثن من
ـشتـبه بهـما بـعد مـحاولـتهـما تـنفـيذ ا
عـملـية دهس ضـد جنـود جيـش الدفاع
اإلســرائــيـلي. وجــاء ذلك بــعـد إصــابـة
الـعديد من اإلسرائيلـي بينهم جندي
بـجـروح في عـدد من احلوادث األمـنـية
في أنـحـاء الضـفـة الغـربيـة احملـتلـة ما
أدى إلـى تصاعـد التـوتر.واكـد اجليش
اعتقال  16شـخصا خالل اإلسـرائيلـي 
عــمـلـيـات دهم لـيال فـي أنـحـاء الـضـفـة
الـغربية.وعم اإلضـراب الشامل أسواق
مـــقــــر الــــقــــيـــادة مــــديــــنـــة رام الــــلـه 
الــفـــلــســطــيـــنــيــة حــدادا عـــلى مــقــتل

الـشاب كما خرجت مسيرة في مخيم
اجلــلـزون ســار فــيـهــا الـعــشـرات كــمـا
أشــعـلــوا اإلطـارات وأغــلـقـوا الــطـريق
الــفــصل قــرب مــقــطع اجلــدار األمــني 
الـعنصري بالنسبة للفلسطيني الذي
بـنته إسرائيل.وقُتل أربعـة فلسطيني
األربــعــاء في مــديــنــة جــنــ بــشــمــال
الـضفة الـغربية خالل عـملية عـسكرية
اســتـهـدفـت وفق إسـرائـيـل اثـنـ من
ـشتبه بـتورطهم في عـدد من هجمات ا
إطـالق النار األخيرة. وتوفي اخلميس
طـفل فلسـطيني فـي السابعـة من عمره
في ظـــروف مــلــتــبــســة خالل عــمــلــيــة
اسـرائيـليـة في جنوب الـضفـة الغـربية
احملـتـلـة منـذ الـعام .1967والـتـصـعـيد
بــ اجلـانــبـ مــسـتــمـر مــنـذ الــربـيع
ـاضي إذ قُتل  19شـخـصًا غـالـبيـتهم ا
ـــدنــــيــــ داخل إســــرائــــيل وفي مـن ا
الـضـفـة الـغـربيـة احملـتـلـة في هـجـمات
نـفذها فـلسطيـنيون بعـضهم من سكان
ـهـاجـمـ إســرائـيل وقـتل ثالثــة من ا
خاللها.وكثفت القوات اإلسرائيلية ردًا
عـلى الهجمات عملياتها العسكرية في
الـضفة الغربية احملـتلة حيث قتل أكثر
من خـمسـ فلـسطـينيـا بيـنهم نـشطاء
ومـدنـيـ والـصـحـافـية الـفـلـسـطـيـنـية
شـــيــرين أبـــو عــاقـــلــة خـالل عــمـــلــهــا
الــصـحــافي قـرب مــخـيم جــنـ مــعـقل
ـســلـحـة. الــفـصــائل الـفــلـســطـيــنـيــة ا
ا واحـتلت إسرائـيل الضـفة الغـربية 
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اكــــدت وزارة الــــتــــجــــارة وصـــول
كـمـيات جـديـدة من الـرز التـايـلـندي
واشـــــارت الى عــــدم الى الـــــعــــراق

وجـود معـوقـات بشـأن مـواد السـلة
ــتــحـدث بــإسم الــغـذائــيــة. وقــال ا
الـوزارة محـمـد حنـون في تـصريح
تابعـته (الزمان) امس ان (الـبواخر

ــادة الــرز الــتــايــلــنــدي احملــمــلــة 
ــوانئ) الفــتـاً الى ان وصــلت الى ا
(كـمــيــات الــرز ذو نـوعــيــة جــيـدة)
وبــ ان (بـــعض الـــوكالء يـــدَّعُــون
بـأنه غــيــر صـالـح لإلسـتــخــدام مـا
ــواطـنـ الى عـدم يــضـطـر بـعض ا
واطـنـ الى عدم تـسلـمه) داعـيـاً ا
تـصـديق الـشـائـعـات واشار الى ان
ـنـاشئ (هـذا الــرز يـعـد من افــضل ا
ـيـة) مـؤكـداً وصـول الـبـاخـرة الـعـا
بـاخرة الـثـامـنـة فـيـمـا سـتـصل 11 
نــهـايــة الــعـام) وتــابع ان (الـوزارة
تـــعــاقـــدت مع شـــركــات امـــريــكـــيــة
بــالــتــعـــاون مع الــقــطــاع اخلــاص
ـية). ـواد من مـنـاشئ عـا لـتـوفـيـر ا
في غـــــضــــون ذلـك بــــاشــــرت وزارة
التجارة بتوزيع البطاقة التموينية

ـواطــنـ في اإللـكــتـرونــيـة عــلى ا
مـحافـظـة النـجف. وقـالت مديـر عام
الــتــخــطــيـط في الــوزارة ابــتــهــال
هاشم في تصريح تابعته (الزمان)
امـس ان (هــنـاك جتــارب مــيــدانــيـة
جـرت في محـافـظـة النـجف اثـمرت
عن جنـــاح هــذا اإلجــراء احلــديث)
الفــتــة الى ان (الــوزارة بــدأت طــبع
الـبـطـاقـة الـتـمـوينـيـة اإللـكـتـرونـية
ـــواطــــنـــ وتـــوزيــــعـــهــــا عـــلـى ا

بــاحملــافـظــة) واوضــحت ان (عـدداً
موظفي التموين بفرع النجف وزع
ــواطـنــ بــعـد الــبـطــاقــات عــلى ا
تـــنـــظـــيم اســـتـــمــارة لـــكل مـــواطن
تـتــضـمن دخل الــعـائــلـة الــشـهـري
وعـدد األفـراد) مبـيـنـة ان (البـطـاقة
واطن ليست مخصصة لتجهيز ا m¹dHð∫ عمال يفرغون مواد السلة الغذائية من داخل باخرة

صـــعــــيـــد مـــتـــصل تــــبـــرع مـــصـــنع
مـــنـــســـوجــات ذي قـــار الـــتـــابع الى
الشـركة الـعـامـة لـصنـاعــات النـسيـج
واجلــــلــــود احــــدى شــــركـــات وزارة
الصناعة بكميـة من منتجاته الطبية
لــصــالح مــركــز احلــيـــاة لــلــتـعــافـي

التابع لدائـرة صحـة ذي قـار. 
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واوضح الــبـيــان ان (الــشـركــة وفـرت
للـمركـز وسـائد الـديبـاج والـكمّـامات
الطبـية واوجه الوسـائد والشراشف
ذات اإلسـتـخـدام الــواحـد) الفـتـاً الى
ـــبــــادرة جـــاءت في اطـــار ان (هـــذه ا
نشاطـات الشركـة لفتح بـاب التعاون
مع دوائر الـدولـة بـاحملافـظـات كـافة
والــتـرويج عـن مـنــتــجـاتــهــا وعـرض

جودتها). 
وذكرت الـوزارة اسبـاب عدم تـصدير
ـعدنـيـة الى خـارج البالد. اخلامـات ا
ـعدني وذكر مـديـر قـسم اإلسـتثـمـار ا
سح اجليولوجي التابعة في هيئة ا
لـلــوزارة احــمـد طــارق في تــصـريح
تــابــعــته (الــزمــان) امس ان (الــثـروة
ـكن تـصديـرهـا ألنـها ال عـدنـيـة ال  ا
حتقق جدوى اقتصادية) مشيراً الى
عدني ان (قانون تـنظيم اإلسـتثمـار ا
ـعـدل الـنـافـد رقم 91 لـسـنة 1988 ا
حــالــيــاً ومـــســودة مــشــروع قــانــون
رفوعـة منـذ العام 2008 ال يجيزان ا
ـــعـــادن اخلـــام كـــثــروات تـــصـــديــر ا
واد ـا اجازت تـصـديـر ا معـدنـيـة ا

صنعة الى اخلارج اسوة بالدول). ا
الى ذلك بـــحـــثـت دائــرة الـــتــطـــويــر
والتنظيم الصناعي احدى تشكيالت
الـــوزارة مـع مـــنــــظــــمـــة جي اي زت
انيـة تأسـيـس مركـز لـلسـياسـات األ
وتـدريـب الــكــوادر وبـنـــاء الـقُــدرات.
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ستـثمـرة ساجـدة اجلبوري حققـت ا
حضـوراً مـتـمـيزاً ودوراً مـهـمـاً كأول
مـسـتــثـمـرة في اجملــال الـطـبي. وقـال
عادن تلقته بيان لوزارة الصنـاعة وا
(الـزمـان) امس انـهـا (تـسـلـمت عـقـود
ـسـتـلـزمات مـشاريـع انشـاء مـصـانع 
طبـية) ولـفت الى انه (حتـقق اجنازا
غــيـــر مــســـبــوق فـي مــجـــال انــشــاء
مصـانع وطـنـيـة لتـوفـيـر مسـتـلـزمات
طـــبــيـــة تـــنــتـج ألول مــرة) واوضح
الـبـيـان ان (اجلــبـوري وضـعت خـطـة
نـتجات للحـد من استـيراد عـدد من ا
الــطـــبــيـــة الــداخـــلــة في مـــجــال طب
ــؤســسـات األســنـان وغــيــره لــرفـد ا
الــصــحــيــة احلــكــومــيــة واخلــاصــة
ـصانـع الـتي سـتـنزل ـسـتـلـزمـات ا
للـسـوق).وبحث الـوزيـر منـهـل عـزيـز
اخلــبــاز مـع الـســفــيــر الــتــركي لـدى
الــعــراق عــلــي رضـــا كــونـــاي آفــاق

شترك. التعاون الصناعي ا
WOŽUM  WM¹b

وذكـر بـيـان تـلــقـته (الـزمـان) امس ان
(اجلــانــبـ نــاقــشــا اعــمــال وآلــيـات
انـشــاء مـديـنــة صـنـاعــيـة في مــديـنـة
ـوصـل) واكــد اخلـبــاز ان (الـوزارة ا
ـا مـسـتـعـدة لـفـتح مـجـال الـتـعـاون 
دن يـخـدم الـبـلـدين مـوجـهـاً هـيـئـة ا
الـصــنـاعــيـة في الــوزارة بـالــتـعـاون
ـطـلق مـع اجلـانب الـتــركي إلنـشـاء ا
ــديــنــة الــصــنــاعــيــة بــاحملــافــظـة) ا

مــوضــحـــاً ان (الــوزارة تــتـــطــلع الى
حتقيق خـطوة فعـليـة حقيـقية لـلبدء
ـديـنـة) واوعـز اخلـباز الى بـإنشـاء ا
مالكــات الـوزارة بــعـقــد ورشــة عـمل
ــديـنــة الـصــنـاعــيـة حـول مــشـروع ا
لـــتــــضم اخلــــبـــراء اخملـــتــــصـــ من
ـشـتـركة اجلـانبـ لـوضع الـبـوادر ا
واإلتـفـاق عـلى اخلـطـوات األسـاسـيـة
ـــشـــروع) واشــار الى ان لــلـــبــدء بــا
(كوناي اعـرب عن توجهـات احلكومة
الـــتـــركـــيـــة الى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون
الـصــنـاعي داعــيـاً اســتـمـرار الــعـمل
شترك وتوثيق العالقت في انشاء ا
مــراكــز مــهــمــة كــمــشــروع صــنــاعي
وزراعي) مضيـفاً انـها (تـخلق فرص
ـنتجي احمللي العمل وتستقطب ا
واألتـراك). وحـضــر اخلـبـاز جــلـســة
ـناقـشــة األوضـاع مجـلـس الــوزراء 
الـــعــامــــة وبــحـث مــلـــفــــات تــخـص
قـطــاعـــات الـدولـــة. وقــال الـبــيـان ان
(الوزيـر حضـر اجلـلسـة يوم الـثالثاء
اضي الـتي عقـدها رئـيس الوزراء ا
مـصـطـفى الـكــاظـمي لـبـحث عـدد من
ــلــفــات اإلقـــتــصــاديــة واخلــدمــيــة ا
ُـــدرجــة عـــلـى جــدول والـــقـــضـــايـــا ا
األعــمـال) ونــوه الى اهــمــيــة الـواقع
اخلــدمي واإلقـــتــصــادي مـن جــانــبه
اخلبـاز اكد ان (الـصنـاعة ماضـية في
زيد من خططها واعمالـها لتحقيق ا
اإلجنــازات الـــتي تــدعـم الــصـــنــاعــة
الـوطــنـيــة واإلقــتـصــاد الـعــام). عـلى

وقـــال الـــبـــيــان ان (الـــلـــقـــاء تـــنــاول
ـؤسـسـة في اإلمـكـانـيـات لـدى وفـد ا
اجملاالت الصـناعـية األخـرى وكيـفية
نقل التـكنولـوجيـا لتطـوير واقع عمل
ـنـظـمة شـركـات الـوزارة) وبـ ان (ا
ائي لها نشـاط طويل في اجملال اإل

والــتــنـمــيــة اإلقــتــصـاديــة وحــمــايـة
الـــبــــيـــئـــة) الفــــتـــاً الى ان (الـــوزارة
اسـتــعـانت بـهــا في مـجــال الـتـدريب
لـــبـــنـــاء فـــرق قــادرة عـــلـى تــطـــبـــيق
الـســتـراتــيـجــيـات وتــطـويــر الـواقع

الصناعي). 

ستثمرة ساجدة اجلبوري  UI¡∫ وزير الصناعة يلتقي ا
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ـــفــردات الـــتــمـــويــنـــيــة فـــقط بل
حتــتــوي عــلى تـــطــبــيق تــمــويــني
ــواطن مــراجـعــة مــراكـز لـتــجــنب ا

التموين وفروعه). 
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واجــرت الـشـركـة الـعــامـة لـتـصـنـيع
احلـبـوب الـتـابـعـة لـلـوزارة سـحب
ـنـتج لـغرض ـاذج من الـطـحـ ا
الـفــحص الـبـايـلـوجي في مـحـافـظـة
كـربالء. وذكـر بـيان تـلـقـته (الـزمان)
امس ان (جلان الـفحص والسـيطرة
سحبت لنمـاذج بالتزامن مع انتاج
ـــــقـــــررة من وتـــــوزيـع احلـــــصـــــة ا
الــطـــحــ لــبــيــان مــدى مــطــابــقــة
ــنـتج في مـعــامل انـتـاج الــطـحـ ا
ــعـتــمـدة الـطــحــ لـلــمـواصــفـات ا
ادة لإلسـتهالك) ومدى صالحـيـة ا

الكـــات الـــرقـــابـــيـــة واضـــاف ان (ا
يـدانـية لـتفـتيش جتـري الزيـارات ا
ــطــاحـن الــعــامــلـــة والــوكالء في ا
ـــواكــبــة الــعـــمــلــيــة احملـــافــظــات 
وزع اإلنتـاجيـة وجتهـيز الـطحـ ا
ضمن مفـردات البطـاقة التمـوينية).
واســـتــنــفــرت الـــشــركــة مـالكــاتــهــا
الــرقــابــيــة لـإلشــراف عــلى تــوزيع
احلـصة الـسـادسة من الـطـح في
بغداد واحملافظات. وبحسب البيان
فــإن (قــسـم الــرقــابــة يـــشــرف عــلى
جتــهـيــز مــادة الــطــحــ وايــصـال
الـكـمــيـات الى مـطـاحن الـشـركـة في
ديـــــالـى واألنـــــبـــــار والـــــســـــمـــــاوة
والديـوانيـة وبابل ومـطحـنة سـومر
واحلــــــســــــ فـي ذي قــــــار وواسط

وكربالء والفراهيدي بالبصرة).
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يسـارع الكـثيـرون منّـا الى التـعامـل مع النـاس مِنْ خالل مظـاهرهم ولـذلك فهم ال

يُولون أصحاب الثياب الرثة ما يستحقونه من عناية وإكرام..
-2-

واحلُـكمُ عــلى الـنـاس مِنْ خـالل مـظـاهــرهم ال يَـقُـومُ عــلى أسـاس صـحــيح  فـقـد
وهوب الفقير أردأ أنواع األلبسة لقلة ما في يده فهل يُحرم من االهتمام يرتدي ا

لبس الالئق به ? ا يكابده من عجز عن تأم ا واالحترام 
إنّ للظلم االجتماعي صوراً وألوانا عديدة .

وهذه هي احدى صُورِهِ القاتمة .
-3-

وقـد سـجّل لـنـا الـتاريـخ قصـصـاً وحـكـايـات كـثـيـرة عـمن كـانـوا مِنْ ذوي الـفضل
والـنـبـاهــة ولـكـنـهم كـانـوا ال يــسـتـطـيـعـون تــوفـيـر األلـبـسـة الالئــقـة بـهم  فـكـانـوا
يصطدمون بتعامالت قاسية مِنْ قِبلِ الذين يحكمون عليهم من خالل مظاهرهم .
ثـيرة قـصة الـشاعـر األديب الـفقـيه ( ابن الوردي ) عـمر بن ومن تلك الـقصـص ا
عري فقد دخل الى الشام وهـو في هيئة رثّه ومنظر رديء  وحضر الى مظـفر ا
مجـلس القاضي ( جنم الـدين بن صصري ) لـيُدلي بشـهادته أمامه فـاستخف به

الشهود وأجلسوه في طرف اجمللس .
وقد كان أحد احلضور حيث جرى بيع عقارٍ أمامه فقال بعض الشهود 

عري يكتب لكم وثيقة البيع "  " دعوا ا
قال ذلك مستهزئا به وساخراً منه فقال ابن الوردي :

أُكتب لكم نظماً أو نثراً ?
فازداد استهزاؤهم به وقالوا :

بل اكتبْ لنا نَظْمَاً 
فأخذ ورقة وقلما وكتب :

باسم إلهِ اخللق هذا ما اشترى 
محمدُ بن يونس بن شنفرى 

مِنْ مالكِ بن أحمد بن األزرقِ 
كالهما قد عرفا مِنْ خلقِ 

واستمر في الكتابة حتى كتب ثمانية عشر بيتا 
فلما فرغ مِنْ نظمه ووضع الورقة ب يديْ الشهود اقبلوا اليه يقبّلون يده  

واعتذروا من التقصير في حقه واعترفوا بفضله عليهم .
-4-

ن هارة واخلبرة  وهوب والبارع في ( العراق اجلديد ) مِنْ ذوي ا غيـر أن ا
ناصب الرسيمة  لم ينتسبوا الى األحزاب واستبعدوا كليا عن الوظائف وا

لم يعتذر منهم معتذر 
ولم يُعْنَ بشأنهم قَطْب مِنْ أقطاب السياسة .

صيبة  وهنا تكمن ا
انّ االصـرار عـلى ان تـكون الـكـعـكة لـلـسلـطـويـ وحدهم دون سـواهم هـو اخلـطأ

الكبير الذي ال يغتفر  
وهـو خــطـأ وخــيم الــعـواقب وبــقـاء هــذه الـثــغـرات يــنـذر
ـسـتـعـان وال نـدري مـتى ـآالت صـعـبـة لـلـغـايـة والـله ا
يـؤوب الــنـرجـسـيــون الى رشـدهم لـيــدركـوا أنَّ الـعـراق

للعراقي جميعا وليس لهم وحدهم .
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انتـفض بحـزم جتاه اي سـلوك مـنحـرف عن الـقيم االخالقـية الالئـقة في اجملـتمع
الذي انت فـيه وال تـسايـره مبـدئيـاً او تـتبـعه و ترضـاه عن قريب

او بعـيد سـواءً من جـاء اليك لـنشـره او تبـنيه بـاي وسيـلة
ـنـمقه الـتي حتمل تـبـريرات غـير من وسائـل االحتـيال ا
ـواجهـة كذلك فان ذلك منـطقـية في قـبوله فـان لم تكن ا
ـثـابـة ظـاهـرة مـجـتـمـعـيه سـائـدة الـسـلـوك قـد يـصـبح 
التسـتطـيع رفضـها في يـوم من االيام مـهمـا حاولت بل

ستفرض عليك وترضاها بامتياز  .

ـدنـيـة بـعد أن مـضت الـسـنـون وتـدرجت في مـنـاصبـي ودراساتـي العـسـكـريـة وا
ثم األركان ثم الـدكتـوراه.هنا حـصلت لي هزة ـاجستـير تطـوعت فحصـلت على ا
طائـفية أخرى. فقـد أخترت أن أكتب أطروحـة الدكتوراه عن القـيادات احمللية في
الـعراق مـنـذ تـأسيـسه ولـغـاية 1996 بعـد أن حـثـني أستـاذي د عـامـر الكـبـيسي
ــضي في مــشــروعه الـعــلـمـي لـتــوثـيق قــيـادات األدارة (أطــال الـلـه عـمــره)عـلى ا
العـامة(احلكومية) في العراق. أمضيت أشهر طويلة أنقب يدوياً في ملفات وزارة
ـكتبـة الوطنـية لكي أتـتبع كل من شغل ايـكروفلم في ا الداخـلية تـارة وفي قسم ا
منـصب مديـر ناحـية أو قـائمـمقـام أو محـافظ(متـصرف) في الـعراق مـنذ 1921
الى 1996. لقـد أستـغـربت كثـيراً عـندمـا وجـدت أن من مجـموع أكـثر من 800
قائـد محلي وثّـقتهم في أطروحـتي كان حوالي ثالثـة أرباعهم من أربع مـحافظات
وصالح الـدين). وأن من مـحـافـظـتي الـبـصـرة لم االنـبـار نـيـنـوى فـقط هي(بـغـداد
يـشـغل سـوى شـخص واحـد عـلى مدار 75 سـنـة منـصب مـتـصـرف او مـحافظ!
ثـنى لم يخـرج منـها أي مـدير ناحـية أو قـائمـمقـام ناهيك عن وان محافـظة مـثل ا
محـافظ. هذه الدراسـة التـوثيـقية الـتي سأنـشرها فـي كتاب قـريبـاً جداً أوضحت
ـناصب الـقـياديـة في الـدولة. لي بـشـدة مدى الـتـبايـن ب احملـافـظات في شـغل ا
كان يـصعب عـليَّ أن أقتـنع أن ذلك حـدث بالـصدفـة سواء خالل كـبـاحث بالـطبع
لكي أو اجلمـهوري! لقد كـان االستنتاج الـذي ال يقبل الشك بـالنسبة لي العهـد ا
أن هناك طـائفية وظـيفية مسـتترة في أختيـار القيادات احمللـية في العراق. أعرف
وضـوعـية ويـسـتـشهـدون بـاحداث أن كـثـيرين سـيـنكـرون ذلك ويـتـهمـوني بـعـدم ا
واألرقـام كــانت واضـحــة جـداً فـرديــة هـنــا او هـنــاك لـكــني رجل أؤمن بــاألرقــام
ولم تـكن هـناك بـالنـسـبة لـي. نعم لم تـكن هـناك سـيـاسة طـائـفيـة مـعلـنـة مثل االن
منـاصب مخـصصـة لهـذه الـطائـفة أو تـلك كمـا هـو فاضح اآلن لـكن كانت هـناك
قـادت الى عدم التوازن الوظيفي.كان (دعني أسـميها) تفضيالت طائـفية مستترة
هنـاك محافـظون وقـائممـقامون ومـديري نـواحي بل ووزراء وقادة في اجليش من
فـتـرض? أعرف أن لـكن كم كـانت نسـبـتهم?وهل تـتـنـاسب مع حجـمـهم ا الـشـيعـة
قاطعـة احملتل البريـطاني في بداية الـعشرينـات أسهم كثيراً في أختيـار الشيعـة 
لـكن بعد 75 سنـة من تـأسيس الـعراق كـان ينـبغي أن تـنتـهي هذه هـذه الفـجوة 

الفجوة.
ثم نُـقلت بعـدها(بـناء على عُينـت بعد إكـمالي لـلدكتـوراه مدرسـاً في كليـة االركان
تـوسـطي)الـى مـنـصب مـدرس أقــدم في كـلـيــة الـدفـاع الـوطــني. وعـلى الـرغم من
صـدور أمـر نقـلي مـنـذ أكـثر من شـهـرين لم يـتم ألـتحـاقي بـكـلـية الـدفـاع الـوطني
ألسبـاب كنت أجهلها. فتوسطت مرة أخرى لتنفيذ النقل وقد حصل ذلك في عام
وهي 1998.كـنت مـسـؤوالً عن دورة الـقـيـادات الـعـلـيـا في كـلـيـة الـدفاع الـوطـني
ناصبهم ديرين العام  دورة أتمـنى لوأنها ال زالت موجودة ألنها كانت تهيىء ا
تدرب فضالً عن أن تـوصيـتنا (كـأدارة دورة)تعد عـامال حاسـماً في أن يصـبح ا
هل مديـراً عاماً أو ال. وبعد أن تعـمقت عالقتي باللـواء(عميد الكـلية) قال لي يوماً
حيـنمـا عـلمت أنك من ال. قـال ـاذا تأخـر ألتـحـاقك بكـلـيتـنـا? أجبـته تـعلم يـامـنقـذ 
البـصرة و(كـناني) قلـت لنفـسي لن أسمح بـوجود مـدرس(شيـعي) في كلـيتي لذا
حاولت بـكل الطرق تأخـير النـقل لكن واسطتك كـانت قوية وأُجـبرت على التـنفيذ!
أنـعـقد لـسانـي أمام كالم هـذا الضـابط الـكبـيـر الذي صـار بعـد األحـتالل يفـاخر

بأمه(الشيعية) وعاد للخدمة بعدها !
كانت هـذه أهم جتاربي الطـائفيـة خالل النظـام السابق. وكـنت أتوقع طائـفية أقل

وقراطيـة وعاش قادته معظم في ظل نـظام خلفه ويدّعي الـد
حيـاتهم في الغرب في ظل دول علمانية ال تؤمن بالتفرقة
أكتشفت الديـنية والطـائفية.لـكني بعد مـدة بسيطة جـدًا
وأن ما كـان سـيـاسة طـائـفـية أن تـخـمـينـي كان خـاطـئـاً

نهجة وظاهرة.  مستترة بات سياسة 
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حتية طيبة..
شـار لـهـا في االعلى والـشـركات الـراغـبة ـناقـصـة ا تـقـدمة عـلى ا الى كـافة الـشـركـات ا
عـلومـاتيـة إحدى تـشكيالت وزارة بـاالشتـراك فيهـا تسـر الشـركة الـعامـة لالتصـاالت وا
نـاقصـة اعاله للـمرة الـثانـية واالخـيرة لـيكون االتـصاالت ان تـنوه لـكم بأنه  تـمديـد ا
صادف ٢٠٢٢/١٠/١٨  ولهذا اقتضى الغلق الساعة الـواحدة  ظهراً من يوم الثالثـاء ا
ـعــلـومــات االتــصـال عــلى ارقـام الــهـواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) او ـزيــد من ا الـتــنـويـه. و
زيد من درجـ ادناه .. مع التقـدير   وقع االلـكتروني ا (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او مـراجعة ا
ـعـلومـات االتـصال عـلى ارقام الـهـواتف ٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨ او ٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢ او البـريد ا

contractsitpc@itpc.gov.iq     االلكتروني للقسم .. مع التقدير
contractsitpc@gmail.com                                              

www.itpc.qov.iq   وقع االلكتروني لشركتنا مع مراجعة ا
www.moc.gov.iq    وقع االلكتروني لوزارة االتصاالت وا

قسم العقود:
contractsitpc@itpc.gov.iq 
contractsitpc@gmail.com

دير العام: مكتب ا
dgoffice@itpc.gov.iq

Baghdad - A. Sadon Street - nearby 
Baghdad Hotel
Tel - 07600017078
www.itpc.qov.iq
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ناقصة ادة والكميةرقم ا موعد الغلقالكلفة التخمينيةا

٢٠٢٢/١٠/١٩

التأمينات االولية

١٢٫٠٠٠٫٠٠٠
 مليون دينار عراقي

٧٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
دينار 

جتهيز (٢) مبادلة الفران٢٠٢٢/٤
االثل

ÆdOÐe « —uš Ø …dB³ « Ø W dA « dI  w   «¡UDŽô« ‚ËbM  w  ŸœuðË bŠ«Ë nKG  w  WO U{ô«Ë WOK ô« a M « lOLł l{uðË ©WO U{« W ½® …—U³FÐ
ا ا تتطـلبه الوثيقة القيـاسية بكافة اقسامهـا المالء القسم الرابع منها فانه سـيتم استبعاد عطاءه  ٨-  في حال عدم التـزام مقدمي العطاءات 

. يقتضي مراعاة ذلك عند التقد
ثليهم الـراغب باحلضور الى مقر الشـركة العامة للصناعـات البتروكيمياوية / ٩- يتم فتح العـطاءات التجارية بحضور مـقدمي العطاءات او 

غرفة جلنة استالم وفتح العطاءات وان ال تقل مدة نفاذية العروض عن ثالثة اشهر.
ناقصة على العطاءات وعلى ان تكون مغلفة ومختومة. فوض ورقم واسم ا دير ا ١٠- يثبت العنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل ا

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

وقع شركتنا. مالحظة/ القسم الرابع من الوثيقة القياسية بصيغة ( Word) موجود على الصفحة االخبارية 
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تخصصة من الشركات عادن عن دعوتها لـكافة اجلهات ا ١- يسر الشركة العامة لـلصناعات البتروكيمياويـة احدى شركات وزارة الصناعة وا
ـفوض او وكيل لـه بوكالـة رسمية دير ا ـراجع ا ـدرجة ادناه عـلى ان يكون ا نـاقصة ا ـسجلـة رسميـا داخل العراق لالشـتراك في ا كاتب ا وا

صادرة ومصدقة من كاتب عدل.
درجـة ادناه ـشتـريات احملـلـية ودفع قـيمـة الـبيع لـلوثـائق الـقيـاسـية لـلمـنـاقصـات ا ٢- تـقد طـلب حتريـري مـعنـون الى الـقسم الـتجـاري / ا

والبالغة (٤٠٠ الف) دينار غير قابلة للرد.
قدمي العطاء الراغب في احلصول على معلومات اضافية زيارة موقع شركتنا على االنترنت  -٣

www.industry.gov.iq  او موقع الوزارة www.Pchem.gov.iq   
٤- يـتم تـسـليم الـعـطـاءات في مقـر الـشـركة الـعـامـة للـصـناعـات الـبـتروكـيـميـاويـة / غـرفة جلـنـة اسـتالم وفتح الـعـطـاءات واخر مـوعـد الستالم
ـشارك في ـؤتمـر لالجابـة على اسـتفـسارات ا صـادف ٢٠٢٢/١٠/١٩ وسيـكون انعـقاد ا الـعطـاءات السـاعة الـثانيـة عشـر ظهـرا ليـوم الغـلق ا

ناقصات الساعة العاشرة صباحا ليوم ٢٠٢٢/١٠/١٢ في مقر الشركة / البصرة/ خور الزبير. ا
سعـرة وحسب ما موضح في الوثـيقة على ان تكون طـلوبة وجداول ا واصفات ا ٥- يتم تـقد القسم الرابع من الـوثيقة القيـاسية بعد مـلئ ا
دير موقعة ومختومة على جميع اوراقهـا ومغلفة في ظرف واحد مغلق ومختوم مثبت عليه الـعنوان القانوني الكامل للشركة مع رقم موبايل ا

طلوبة. ستمسكات ا ناقصة مع تزويدنا بقرص (CD) للوثيقة كاملة اضافة لظرف ثاني يتضمن ا فوض ورقم واسم ا ا
w  a M « œbŽ b¹b% r²?¹Ë W dA « s  wŠ r² ?Ð W u²  ÊuJ?ð Ê« vKŽ WB UM*U?Ð ’U)« ¡UDF « s  q ô« vK?Ž ©≤® œbŽ q ô« o³Þ WO U{« a ?½ .bIð -٦
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nKG  q  dOýQð r²?¹ qBHM  ·öſ w  WO? U{ô« a M « s  W ? ½ q  l{ËË ©WOK « W ? ½® …—U³FÐ Ád?OýQð r²¹Ë ©qBH?M  ·öſ® w  WOK ô« W ? M « l{Ë -٧
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا بالنظر لعدم حصول راغب 
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمسة عشر يوما وتبدأ من اليوم العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
تـرتبة على ذلك وبنسبة (٢%) مع صاريف ا زايدة اجور الـنشر وكافة ا عطلة رسـمية يكون موعدها الـيوم الذي يليه ويتحمل مـن ترسو عليه ا
صـادقة الكمال دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا جـلب هوية االحـوال ا

زايدة. اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية ال يجوز قطع الوصول في يوم ا

≥∂∞ππ ∫œbF «
≤∞≤≤ØπØ≤± ∫a¹—U² «

w½UŁ ÊöŽ≈

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سوق الثورة العصريحانوت رقم ١٣
سنة واحدة١٤ م٢  ١٨٧٩/١٠٦ الهادي ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
زايدة وحسب كتاب - على الـراغب باالشتراك جـلب براءة ذمة من الهيئـة العامة للـضرائب / فرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشتـراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٢٩
سنة واحدة١٤ م٢  ١٨٧٩/١٠٦ الهادي

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٣١٠
  ١٨٧٩/١٠٦ الهادي

سنة واحدة١٤ م٢

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٤١٢
  ١٨٧٩/١٠٦ الهادي

سنة واحدة١٤ م٢ ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون
 الف دينار

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٥١٨
  ١٨٧٩/١٠٦ الهادي

سنة واحدة١٤ م٢

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٦١٩
  ١٨٧٩/١٠٦ الهادي

سنة واحدة١٤ م٢

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون
 الف دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون
 الف دينار

سوق الثورة العصريحانوت رقم ٧٢٠
سنة واحدة١٤ م٢  ١٨٧٩/١٠٦ الهادي ٥٠٠٠٠٠  خمسمائة الف دينار
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ . استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا بالنظر لعدم حصول راغب 
ـبينـة في ادناه والـعائـدة الى مديـرية بـلدية تـعلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مزايـدة علنـية لـتأجـير االمالك وا
زايدة مراجعة سكرتير اللجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمسة عشر يوما وتبدأ من اليوم العمارة فعلى الراغب باالشتراك في ا
التـالي لنـشر االعالن مـستـصـحبـا معه الـتأمـينـات القـانونـية الـبالـغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجيـر وينـادى للـمزايـدة في السـاعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
تـرتبة على ذلك وبنسبة (٢%) مع صاريف ا زايدة اجور الـنشر وكافة ا عطلة رسـمية يكون موعدها الـيوم الذي يليه ويتحمل مـن ترسو عليه ا
صـادقة الكمال دنية وبـطاقة السـكن ويكون علـيه مراجعة مـديرية بلـدية العمـارة خالل فترة (١٠) عشـرة ايام من تاريخ ا جـلب هوية االحـوال ا

زايدة. اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية ال يجوز قطع الوصول في يوم ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

قطاع ١٥ شعبان ١٣١١/١٠٧كشك رقم ١٢٠
سنة واحدة٩ م٢الهادي ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دينار

∫ dOłQ² « ◊Ëdý

طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
زايدة وحسب كتاب - على الـراغب باالشتراك جـلب براءة ذمة من الهيئـة العامة للـضرائب / فرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشتـراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

قطاع ١٥ شعبان ١٣١١/١٠٧كشك رقم ٢٢٨
سنة واحدة٩ م٢الهادي

سنة واحدة١٢ م٢الكفاءاة ٢٣٨٤/١٨كشك رقم ٣٢

حي الكرار ٨٠١٥/١٦ كشك رقم ٤٢
ابو رمانة

سنة واحدة١٥ م٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

قطاع ١٥ شعبان ١٣١١/١٠٧كشك رقم ٥٢
الهادي

سنة واحدة١٢ م٢

اجديةخانة رقم ٦٥١ ١٦ م٢سوق العروبة ٥٠/٤ ا

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي وخمسمائة
 الف دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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ــرقم (٢٠٩٤٦٩ في ٢٠٢٢/٥/٢٢) فـــقــد الــوصل ا
واطن الصادر من مـديرية بلـدية العـمارة باسم ا
ــــبـــلغ قـــدره (اســـد عــــبـــاس عـــبــــد احلـــسن) و
(٤٥٠٫٠٠٠) اربـعـمـائة وخـمـسـون الف ديـنار عن
رقمة (١٤/٢١٨٩ / ابو قيـمة تأميـنات العرصـة ا
رمـانـة) فـعلى من يـعـثـر عـليـه تسـلـيـمه الى جـهة

االصدار.

ÂU ²Ð« s  q  ¡U dA « v «

rþU  vÝu   UMÐ W¹—bÐË WONÐË

اقــتـضى حـضــــــــــوركم الى مـديـريــة بـلـديـة الــعـمـارة لـغـرض
احلصـول على اجازة بناء لـلعقار تسـلسل (١٢/٧٥٨ / مغربة)
كونه مـنـاصفـة بـينـنـا وخالل فتـرة (٣٠ يـوما) من تـاريخ نـشر
االعالن فـي اجلــريـــدة وبـــعــكـــسه يـــتم الــســـيـــر في اجــراءات
احلـصــول عـلى اجـازة الــبـنـاء ويــسـقط حـقــكم في االعـتـراض

مســتقبال.
 p¹dA «

œuLŠ bŠ«u « b³Ž œUFÝ

ÂU ²Ð« s  q  ¡U dA « v «

rþU  vÝu   UMÐ W¹—bÐË WONÐË

اقــتـضى حــضـــــــــوركـم الى صـنــدوق االسـكــان فـرع مــيـسـان
كـوني اروم احلـصـول عـلى قـرض بــنـاء لـلـعـقـــــــار تـسـلــســل
(١٢/٧٥٨ / مـغـربـة)  كـون مـنـاصــفـة بـيـنـنـا وخــالل فـتــــــــرة
(٣٠/ يوما) من تـاريخ نشـر االعالن في اجلريـدة وبعـكسه يتم
الــســيــر فـي اجــراءات احلــصــول عــلى الــقــرض من صــنــدوق

االسكان فرع ميسان ويسقط حقكم في االعتراض مستقبال.
 p¹dA «

œuLŠ bŠ«u « b³Ž œUFÝ

©©ÊöŽ«®®
تقـوم مديـرية بـلديـة قضـاء الكحـالء في محـافظة
مـيـسان بـتـصمـيم قـطـاعي جلـزء من القـطـعة االم
ـرقـمـة (٥/٤٠٤٤/ الـظـلـيـمـة الـشـرقـيـة) لـغـرض ا
افـــرازهـــا الى قـــطـــاعـــات ســـكـــنـــيـــة فـــمن لـــديه
ـها الى الـبـلـدية اعـتراضـات او مـقـترحـات تـقـد
خالل (٦٠) يـــوم مـن تـــاريـخ االعالن وبـــعــــكـــسه

ستقوم البلدية باجراء الالزم وحسب االصول.
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ـــواس الـــذي صـــنع عـــدة فـــرص ا
لـكــنـهــا افـتــقـدت لــلـمــتـابــعـة امـام
تـــصــــدي احلـــارس وهم يـــدركـــون
هـمة ومـحاولة االعـتماد صعـوبة ا

رتدة . على الهجمات ا
وواصل العبو الشـرطة تفوقهم مع
مـــرور الــوقت ومــحـــاولــة تــهــديــد
ــرمى عــبــر عــدة مــحــاوالت امـام ا
تــكـدس فــريق الــكــرخ في مـنــطــقـة
الـدفـاع قـبل ان تـهـتـز شـبـاكـهم من
كرة قويـة من خارج منـطقة اجلزاء
قــبل ان يـعــلن احلـكم صــبـاح عـلي
صـافـرته مـعلـنـا عن نـهايـة الـشوط
االول بـتقـدم الـشرطـة بـالهـدف قبل
ان يـعود لـلـقريـق لـلـشوط الـثاني
ومر الـشرطـةبالـهدف للـنهـاية امام
مــحــاوالت الـــكــرخ الــتي افــتــقــدت
للتـركيز والقوة ولـم تشكل خطورة
على مـرمى الشـرطة كـما لم يـتمكن
ــنــافس الــتي احلــد من خــطـورة ا
ظـهرت بـشكـل واضح مع استـمرار
الـضـغط الـهـجـومي وتـصـاعده في
الربع األخـير امـام تسـرع الالعب
ــــتــــاحـــة فـي ضـــيــــاع الــــفــــرص ا
لـلـتـسـجـيل قــبل ان يـكـتب الـفـريق
عـنـوان اخـر في سـجـلـه والـبـطـولة
الـتي أحــرزتــهـا لــلــمـرة األولى في
موسم2019 بـالـفـوز عـلى الـزوراء
بـفــارق الـركالت الــتـرجــيـحــيـة في
اللقاء الذي جـرى في ملعب الكوت

واجهة . الذي شهد فقط تلك ا
WLN  …uDš

وخطوة مهمة للشرطة في ان يرفع
من مـعنـويات عـنـاصره كـثيـرا قبل
دخـول مـنـافـسات الـدوري الـقـريـبة
قـبلة تـوقع ان تنـطلق اجلـمعـة ا ا
ـتــكـامل واليـزال الــفـريـق الـقــوي ا
الــــذي عــــزز مـــــفــــارزه بــــعــــدد من
الالعـبـ سـعـيا لـلـدفـاع عن الـلقب
وسـط عــــمل االدارة عــــلى تــــقــــد
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حــقق بـطل الـدوري الــشـرطـة لـقـبه
ــــوسم اجلــــديـــد و ذلك االول في ا
باحـرازلقب السـوبر اثـر فوزه على

بـطل الـكـاس الـكـرخ
بــــالـــــهــــدف
اجلـــــمــــيل
لــــعـــــبــــد
اجملــــيـــد
بــكـر في
الدقـيـقة
االخيرة
مــــــــــــــن
الـشـوط
االول

فــــــــــــــــــــــي
ــــواجـــهـــة ا
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تـلقى االحتاد الـعراقي للقـوة البدنـية دعوة رسمـية للمـشاركة في بـطولة آسيـا للمـتقدم والـشباب والنـاشئ الـتي ستقام في
شاركة واسعة للمنتخبات القارية. قبل  دبي خالل للمدة من 7 - 2 من شهر كانون األول ا

وقـال رئيس االحتـاد الـعراقي صالح فـتاح فـي تصـريح صحـفي تـلقـينـا دعـوة رسمـية إلى احتـاد الـقوة الـبدنـية لـلـمشـاركة في
ـتلك سـجالً حافالً البـطولـة الـقاريـة التي تـشـكل محـطة مـهمـة ألبـطال الـلعـبـة. وأشار أن الـعراق سـيشـارك في الـبطـولة كـونه 
ـنافـسات اآلسـيويـة إذ حقق الـعديـد من االجنازات.وبـ أن تمـثيل مـنتـخبـاتنـا الوطـنيـة في البـطولـة القـارية تـكون ورائـعاً في ا
يداليات بشكل دائم ويكون تمـثيالً مشرفاً باجنازات جيدة تعود للعراق.ولـفت فتاح; إلى أن اجلميع يأمل في حتقيق عدد من ا
ـشـاركة قـارية واسـعـة.وفاز صالح فـتاح ـنافـسـة ستـكون قـويـة والسيـما  واحـتالل مركـز متـقـدم على صـعيـد الـفرق إال أن ا

نصب رئاسة احتاد القوة البدنية بعد حصده  40 صوتاً من أصل 46 صوتا.
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ـوجب الـعـقد سـبق وان  الـتـعاقـد مـعـكم 
رقمة برم على قطعة األرض ا االستثماري ا
ـنطـقة احلرة في (p.l) الواقـعة في مـديرية ا
الــقـائم واسـتـنــادا إلى قـرا ر مـجـلس اإلدارة
نعقد تخذ في اجللسة األولى ا رقم  (1) ا ا
بـتـاريخ 13/2/2022. ونـظــرا لـعـدم قـيـامـكم
بـتسـديد مـا بذمـتكم من مـبالغ مـاليـة لصالح
هـيئـتـنا لـذا ننـذركم بـوجوب الـتسـديد خالل
مـــدة (10)  أيـــام من تــــاريخ الــــتـــبــــلـــيغ او
اعـتباركم مـتبلـغ وجملهـولية مـحل إقامتكم
تـقـرر تبـلـيـغـكم بـالصـحف احملـلـيـة وبخالفه
سـيــتم اتــخـاذ كــافـة اإلجــراءات الـقــانـونــيـة

بحقكم.
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lg.L 05g239.003 ســـــــــــــــــــوري
اجلــنــســيــة عــلى من يــعــثــر عــلــيه

تسليمه الى السفارة السورية.
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ؤهـل وذوي اخلبرة (شركات ومـكاتب) لتقد عطـاءاتهم للعمل اخلاص ١- يسر ( شـبكة االعالم العراقي) دعوة مـقدمي العطاءات ا
بتجهيز  led video wallوبكلفة تخمينية قدرها (950000000) تسعمائة وخمسون مليون دينار عراقي ال غير.

وازنة اجلارية األحتادية وينوي الية ضمن ا ٢- تتوفر لدى ( شبكة االعالم العراقي ) التخصيصات ا
. ( أستخدام جزء منها بتجهيز  led video wallعلى ان تكون مدة التجهيز (180 يوماً

٣- بـامـكان مـقـدمي الـعـطـاء الـراغبـ في شـراء وثـائق لـلـعـطاء ( بـالـلـغـة الـعربـيـة ) مـراجـعـة ( شـبكـة االعالم الـعـراقي قـسم الـعـقود
ـسـتردة الـبـالـغة ( نـاقـصـات الكـائن في بـغـداد / الـصـاحليـة / مـبـنى االذاعـة والتـلـفـزيون ) بـعـد دفع قـيـمة الـبـيع لـلـوثائق غـيـرا وا
علومات مراجعة زيد من ا ٢٥٠٫٠٠٠) مئت وخمسون الف دينار عراقي الغير) وبامكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا

ب في أعاله. العنوان ا
٤- تسلم العطاءات الى العنوان األتي ( شبكة االعالم العراقي / التشريفات الكائن في بغداد الصاحلية / مبنى االذاعة والتلفزيون )
وافق ٢٠٢٢/١٠/٢٤) وسـوف ترفض الـعطاءات ويكـون تقـد العـطاءات لغـاية (الـساعـة الثانـية عـشرة بـعد الـظهر من يـوم االثنـ ا

تأخرة. ا
ـثلـيـهم الـراغبـ بـاحلضـور في نـفس الـزمان والـتـاريخ اعاله. ويجب ان ٥- سـيـتم فتح الـعـطـاءات بحـضـور مقـدمي الـعطـاءات او 
تتضمن العطاءات ضمان للعـطاء (التامينات االولية ) والبالغة (٢ %) من مبلغ الكـلفة التخمينية على شكل ( خطاب ضمان مصرفي
ـبلغ (١٩٫٠٠٠٫٠٠٠) تسعة عشر مـليون دينارعراقي ال غيـر ) وسيتم اعتماد الـوثائق القياسية اخلـاصة بتجهيز او صك مصدق ) و

ناقصة . السلع في جميع مراحل ا
ا يـقتضي مراعاة شروع .  طـلوبة ضمن الوثـائق القياسـية اخلاصة بـا عـايير ا ٦- سيتم اسـتبعاد اي عطـاء غير مسـتوفي ألحد ا

. ذلك عند التقد
ـقدمي الـعطاءات  الـشروط الـعامـة للعـقد) امـا االقسام ـقدمي الـعطـاء اضافة او حـذف او تعـديل على كل من ( تـعليـمات  كن  ٧- ال
ـطلوبـة يتم ملـؤها من قبل الـشركة هـي ( القسم الـرابع / استمـارة تقد الـعطاء واسـتمـارة معلـومات التـاهيل  القـسم السادس / ا

طلوبة واحملددة في ورقة البيانات العطاء ١-١٢. جدول الفعاليات ) اضافة الى تقد الوثائق ا
ناقصة أجور النشر واالعالن . ٨- يتحمل من ترسو عليه ا

ـوقع االلـكــتـروني لــشـبـكــة االعالم الـعـراقي ـنـاقــصـات هـو (contract@imn.iq) وا ٩- أن الـبـريــد االلـكـتــروني لـقــسم الـعـقــود وا
.(www.imn.iq)هو
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ـركـز الـثـالث بـعـد نـفط مـيـسـان بـا
تـــغــلـــبه عــلـى مــصــافـي اجلــنــوب
بــثالثـة اهــداف لــهــدفــ ومـهم ان
يــنــشط االحتــاد الـفــرعي من خالل
ذكورة لغرض إقامــــــــة البطولة ا
دعم الفرق االربعة للموسم اجلديد
ـشـاركـة نـــــــــفط الـبـصـرة ونفط
متـاز والبحري ميـسان بالـدوري ا
ومــصــافي اجلــــــــنــوب في االولى
ـيـنـاء قـد تـغـلب وديـا عـلى وكــان ا
نـفط مـيـسـان بــهـدف سـجـله سـالم
احـمــد وتــمـكن الــزوراء من الــفـوز
عـلـى احلـدود بــــــــــهـدفـ دون رد
سجـلهـما عالء عـباس وحـسن عبد
الكـر وتصـاعد جـــــــــهود الـفرق
في إعــداد فـــريــقـــهــا عـــبــر اقـــامــة
ـبـاريات الـتجـريـبيـة بـعد تـخطي ا
فـترة االعـداد البـدني عـبر اكـثر من
جتـــــمع داخـل وخـــــارج الـــــعــــراق
بـانـتـظـار بـدايـة الـدوري احملـافـظة

له.

ـوسم بـاالفـضـلـيـة كــمـا ظـهـر في ا
االخير ويامل عبد اجلبار ان يكون
ــــــــوســـــــــم الـــــــقــــــــادم حـــــــافال ا
لـــــلـــــفـــــــــــــــريق مـن حـــــيث االداء
ركـز بعد تـواجد جيد والنـتائج وا
في ال مــشـــــــــاركــة االخــيــرة كــان

فــــــــيها بالواجهة. 
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أحـــرز فـــريق الـــبـــحـــري بـــطـــولـــة
البصـرة الرباعـية بكـرة القدم التي
نظـمها االحتاد الـفرعي لـكرة القدم
بـالتـنـسـيق مع جلنـة احلـكام وذلك
بــتــغــلــبه عــلى نــفط الــبــصــرة في
الـلــقـاء الـنــهـائي الــذي جـرى عـلى
مــلـعـب الـفــيــحـاء بــفــارق الـركالت
الـترجـيحـيـة بثـماني ركالت مـقابل
سـبـع بـعـد انـتـهـاء الـوقت االصـلي
بتعـادلهما بـدون اهداف ويعد هذا
عـمل مــهم الــبـحــري الـذي يــحـاول
الـعـودة لـلـمـمـتـاز عـبـر الـتـحـضـير
بـكر لـدوري الدرجـة االولى وعاد ا

فـريق مــنـســجم قـادر عــلى خـوض
مـنـافـسات الـبـطـوالت احمللـيـة كـما
يجب وشيء جيد ان يحقق الفريق
لقب في العام احلالي باستحقاق
ــتـــلـــكه من العـــبــ بــفـــضل مـــا 
واســــمـــاء مـــعــــروفـــة اســــتـــمـــرت
ــوسم تــظــهــربــاداء واضح مــنــذ ا
االخــيـر و الـتـتــويج بـقـلب الـدوري

والتطلع بقوة للموسم القريب.
مـن جـانـبه افـتـقـد الـكـرخ الى ابـرز
العـبـ سـبق وشـكـرا قـوة لـلـفـريق
قـبل ان يـنـتـقال ا حـيث حـسـن عـبد
الـكـر الى الـزوراء ومـنـال يـونس
درب الى الشرطة ويامل ان يقوم ا
الـشـاب احـمد عـبـد اجلـبار بـتـقد
ــيـزة الـتي الـبــدائل من الـشــبـاب ا
يتصف فيهـا الفريق والذي استمر
يقدم عـدد من الالعب الـشباب في
كل موسم ويامل ان يحظى الفريق
بـــحـــالـــة مـن االنـــســـجـــام من أجل
خــــــوض مــــــبـــــــاريــــــات الــــــدوري

ديـنة امس التي جـرت في ملـعب ا
االول وقـادهــا بـنـجـاح احلـكم عـلي
صـبـاح وجــرت بـحـضــور الـكـابـ
عـــدنـــان درجـــال وزيـــر الـــشـــبـــاب

ورئيس احتاد الكرة.
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ودخل الفريقان في ظروف متشابه
حيث الشرطـة بطل الدوري واالخر
ـران في بـطل الــكــاس وكالهــمــا 
فــتــرة االعـــداد لــلــمــوسم اجلــديــد
وسط الـفوارق الـفـنيـة الـتي تقف
جلـــــانـب األخــــضـــــر من حـــــيث
مـــــوجـــــود الـالعـــــبـــــ الـــــذين
سـيطـروا علـى االمور في بـداية
قـويــة جـاءت سـاخـنـة من جـانب
الشرطة بضغط هجومي امال في
احـــرازهـــدف مـــبـــكـــر الــذي شـــكل
ـباراة خـطورة كـبيـرة اغلب وقت ا
وسط تراجع الكرخ وحتمل دفاع
وحــارس مــرمــاه كــثــيــرا
بـسـبب اسـتـمرار
الــــهـــجــــمـــات
بـــقـــيـــادة
اخـــطــر
الالعب
يـــــــــــــن

عبد اجمليد 
ابو بكر
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قبل ان يخوض منتخبنا الوطني لكرة الصاالت مباراته امام منتخب سلطنة عمان ضمن
اجلـولة الـثانـيـة من مبـاريـات اجملمـوعة األولـى لبـطولـة آسـيا اجلـاريـة في مجـمّع صاالت
ديـنة صبـاح السـالم في الكويـت  قال مدرب مـنتخـبنـا الوطني الشيخ سـعد الـعبدالـله 
محمد ناظم الشريعة لوسائل االعالم  انه سيراهن على عامل التحفيز النفسي لالعب
ومـحـاولة مـعاجلـة اخلـسارة الـتي تعـرّضـوا لهـا أمام مـنـتخب تـايالند (3-2© بـعد بـذلهم
جهـوداً كبـيـرة في مبـاراة افـتتـاح مـنافـسـات اجملمـوعـة .. كالم الشـريـعة عن الـتـحفـيز 
عـلـمي ال غبـار عـلـيه  الن التـحـفيـز الـنفـسي حـيوي  بـل ان له نسـبـة تقـديـرية ثـابـتة في
ـئـة ولــكن الـشـريـعـة لم يـشـر الى الـيـة بـرنـامج اعـداد اي فـريق او ريـاضي تـبـلغ 20 بـا
التـحفـيـز هل تتم بـالكالم فـقط  ام بخـطوات عـلمـية مـبرمـجة مـعتـمدة سـلفـاً  عن طريق
ـكن ان يـتـفـاعل الالعب مع اجلـرعـة خـبـيـر أومـخــتص بـعـلم الـنـفس الـريـاضي  وهـل 
ـعـنـويـة  دون ان يكـون هـذا الالعب قـد (تـدرّب) عـلـيـهـا مسـبـقـاً في الـنـادي عـلى نـحو ا
عـد النـفسي الى الـكوادر الـتدريـبية اذا ال تـسمح ادارات االنـدية بـانضـمام ا منتـظم .. 
سؤولية عن كاهل عظم الفعاليات الرياضية  ليرفع بعض ا لفرق اندية الـدوري احمللي 
ـدرب .. تـسـاؤالت تبـقى بال اجـوبـة الى اجل غـيـر مسـمى .. والـعـمق الـعـلمي االدارة وا
لـلمـعد النـفسي مـعلوم تـماماً  الن عـلم النـفس مادة منـهجـية في كلـيات واقـسام التـربية
الـبـدنـية وعـلـوم الـريـاضـة في جامـعـات الـعـراق كـلهـا  وقـبل ذلك فـان عـلم الـنـفس مادة
ـدة زمنـية ـكن تغـييـبة  اسـاسيـة في كلـيات الـطب في جامـعات الـعالم كـلهـا  ولذلك ال 

اكثر .
واذكـر هنا ان باحـثا عراقيـاً حاول قبل عدة سنـوات ان يقوم بدراسـة علميـة حول اهمية
ـعد الـنفـسي في عضـوية الـكادر الـتـدريبي  لـيسـاهم البـاحث بقـدر معـ في تشـجيع ا
ـعــد الـنـفـسي حق ـمـتــازة لـكـرة الـقــدم  في مـنح ا مــدربي فـرق انـديـة دوري الــدرجـة ا
نافسات  لكن الباحث ارسة دوره في البـناء الفني للرياضي في مرحلـتي االعداد وا
ـدرب  التـجاوب معه  اصطـدم بواقع غـير طبـيعي  عنـدما رفض عـدد غير قـليل من ا
حتى ان احدهم وهـو اسم معروف في عالم التدريب احملـلي اليوم  قال  انا اقوم بدور
ـعد النـفسي  و ال احتاج الـيه .. وبعد مدة زمـنية وجـيزة عرض مقـدم برنامج رياضي ا
ـعـد النـفـسي الى الطـاقم الـتدريـبي على في احدى الـقـنوات الـفـضائـية فـكـرة انضـمام ا
مـدرب محـلي  يحـمل شهـادة بكـالـوريوس في الـتربـية الـرياضـية  قـاد في فتـرة سابـقة
درب غـريبـة جداً .. ال ارحب بالـفكـرة الن الالعب ال نـتخب الـوطني  فـكانت اجابـة ا ا

يعانون من ان ( عقد) نفسية .
تـقدمـة في اجملـال الريـاضي تولي اجلـانب النـفسي اهـتمـاماً كـبيـراً في مرحـلة  الـدول ا
بية االمـريكيـة اعتمدت ثالثـة مرشدين نـفسي اعداد ريـاضييهـا  بدليل ان الـلجنـة االو
ـيدالـيات في دورة شـرف عـلى أي رياضي مـرشح لـنيل احـدى ا في الكـادر الـتدريـبي ا
ـعـد الـنـفـسي عـضو أصـيل في ـبيـة الـتي جـرت في بـكـ عام 2008.. وا االلـعـاب االو

نتخب البرازيل منذ عام 1958.  الكادر التدريبي 
وهــنـا ال بـد االشــارة الى خـطــأ شـائع وهــو ان الـتـحــفـيـز
هارة واخلبرة الفنية كن ان يكون بديال عن ا النفسي 
لالعب  وهــذا غــيــر صــحـيـح  الـكـالم احلـمــاسي  ال
يعـول عـلـيه .. و ال بـد ان يكـون الـريـاضي جاهـز بـدنـيا
وفـنـيـا  لـيـفـعـل الـتـحـفـيـز الـنـفــسي فـعـله  قـبل واثـنـاء

نافسة الرسمية. ا
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قــال بـوشــكـيــان إنّ (الــتـفــاح عـنــدنـا
ـــــذاق. يـــــزرع مـــــعــــــروف وشـــــهي ا
تعلق باألرض. بسواعد مزارعينا ا
ويــســتـحــقــون أن يــنـالــوا أتــعــابـهم
وعـــرق جــبـــيـــنــهم وال تـــذهب غـــلّــة
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احتـفل في لـبنـان قبـل يومـ رسمـيا
وشعبيا بـيوم التفاح الـلبناني وبدأ
وزيـر الــزراعـة عــبـاس احلــاج حـسن
ـــنـــاســــبـــة (يـــوم الـــتـــفـــاح جـــولـــة 
اللبناني) اسـتهلهـا بزيارة إلى بلدة
اللـبـوة في مـحافـظـة بـعلـبك الـهرمل
حـيث عـقـد لـقـاءً جـامـعـاً ضم رؤسـاء
ــنــطـــقــة وفــاعــلــيــات بــلـــديــات في ا
ومــزارعــ في مـنــزل رئــيس بــلــديـة
الـلــبــوة.  وأعـلن وزيــر الــزراعـة  أنّه
خالل أسبوع ستُفتح األسواق إلى
األردن بـــشـــكل كــامـل أمــام الـــتـــفــاح
اللـبـنـاني. ورأى احلـاج حسن خالل
افـتـتـاحه مع وزيـر الـصـنـاعـة جورج
بـوشكـيـان يـوم الـتفـاح الـلـبـناني في
عــنـــجــر أنّه يـــجب (أن نــتـــحــدث مع
سوريـا ومع الـسعـودية ومع كل دول
الـعـالم ألنه ال عـدو لـديـنا فـي العـالم
اال إســرائـــيل) وقــال: (لـن نــتــرك أي
جـهــد في سـبـيل الــتـفـاح والــبـطـاطـا
والـعـنـب وكل مـا من شــأنه أن يـثـبت
أهلنـا وناسـنا في كل لبـنان). بدوره
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اخملرج مـحمـد فوزي اعـتمـد فن الرسوم
ــتــحــركــة ( االنــيــمــيــشن) في فــيــلــمه ا
ــعــنــون (اســتــمــراريــة )الـذي اخــرجه ا
وانـتجه وكـتب الـسـيـناريـو له.وعن ذلك
قـال (يــعـتـمــد مـخـرج االفالم الــقـصـيـرة
ـؤثــرات الـصــوتـيــة والـبــصـريـة عــلى ا
ــؤديــة الى اثــارة احلــواس في تــتــبع ا
ـــضـــمــون ـــعـــرفـــة مـــاهـــو ا احلـــركـــة
بالـكـامل..وفيـلم االسـتمـرارية هـو دراما
قـصــيــرة مــؤثــر عــاطــفــيــا ومــشــاهـده
ــفـتـوحــة عـلى مــتـرابــطـة مع احلــركـة ا
ابـطـاله طـلـبـة احلـيـرة والـنــدم والـوجع
ــدارس وبـــلت مـــجـــهـــودا كـــمـــخــرج ا
الخــراج افالمـا قــصـيــرة حتـمل مــعـاني
وتـــمــدهم انــســـانـــيــة تـــدعم الـــشــبـــاب
ــــعـــــلــــومــــات فــــنـــــيــــة في اجملــــاالت

التصويرية والتاليف واالخراج).
وعن فــكــرة الـفــيــلم قـال (فــكــرة الـفــيـلم
رمـزيــة تـتـحــدث عن صـحـفـي مـقـتـول
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ي الـذي ضــمن مــهـرجــان الــكــيـبــوب الــعــا
أقـيـمت فـعـالـيـاته فـي الـعـاصـمـة الـسـعـودية
ي الـريـاض قـدمت الـنـجـمـة الـكـوريـة سـو
مـجـمـوعـة كـبـيرة من اغـنـيـاتـهـا الـتي تـفاعل
مــعـهـا احلـضــور بـحـمــاس شـديـد. وتـداول
عـدد كبير من رواد مـواقع التواصل مقاطع
ـذكـور ضـمن مـهـرجان فـيـديـو من احلـفل ا
ي ـوقع الـفن عـبّـرت سو ووفـقـا  الـكيـبـوب
عـبـر مـنـشـور لـهـا في صـفـحـتـهـا الـرسـمـية
ـوقع للـتـواصل االجتـمـاعي عن سعـادتـها
لتـواجدها في هذا احلفل وللجمهور العربي
بـشـكل عـام الـذي وجـهت له حتـيـة فـنـشرت
عـدداً من الصـور لـهـا ومقـاطع فـيـديـو نالت
ـهـرجـان الـكوري تفـاعالً كـبـيـراً. واحـتفى ا
على مـدى يومـ بالـثقـافة والـفنـون الكـورية
ومــجـاالتــهـا اإلبــداعــيـة وتــضـمـن مـعــرضًـا
يسـلط الضوء عـلى الثقـافة الكـورية ومنـطقة
ـنتجـات الكوريـة ويشارك مخـصصة لـبيع ا

. فيه نخبة من الفنان الكوري

لــلـــتــمــور الــعــراقـــيــة بــرعــايــة
وتـشجـيع الـدولـة مقـتـرحـا على
الـزمالء الـصحـفـيـ ان يـتـبـنوا
ـواطن الفـكرة خـدمة لـلوطن وا

اقتصاديا.

ـصدّر). وزّع وا احلصـاد لـلتـاجـر وا
واذكــر انــني في عــام  2019 نــشــرت
مـوضـوعا عن يـوم الـتـفـاح الـلـبـناني
كن ان وقلت ان التجـربة اللبـنانية 
تـنتـقل الى الـعـراق بـتـخـصـيص يوم

لــذلك قــررت ان تـكــون فـيــلم انــيـمــيـشن
الــفـــكـــرة رمــزيـــة عن مـــقـــتل صـــحــفي
وســقـوط قـلـمـه والـذي يـلــتـقـطه تــلـمـيـذ
كاسـتمـرارية حلـياة الـصحفـي ومن هنا
ودم الــصــحــفي يــروي جــاء الــعــنــوان 
التربـة والتي انـفجرت لـتصبح شـجيرة
وشجـرة واغصـان تـتدلى لـيأتي تالمـيذ
يـقفـزون لـيلـتـقـطوا االغـصـان وهي رمز
للـقلم ) مـوضحـا (لقـد شرعت بـتخـطيط
الـلـقــطـات لـقـطـة بــلـقـطـة من خالل رسم
فــر فــر ولــكــون االنـتــاج صــعب في
العراق قررت ان يـكون انتـاج الفيلم من
جــيـــبي اخلــاص واحلــمـــدالــله اجنــزت
الـفـيــلم و  ارسـاله لـعــدة مـهـرجـانـات
خارج العراق لـلمشاركة )مـؤكدا (الفيلم
نـــفــذ بـــتـــقــنـــيــة  3dمن خالل رسـامـ
محترف وقريبـا يعرض في مهرجانات
مدته العاصمة بغداد ومحافظات القطر

دقيقتان واثنان واربع ثانية).
عـــلى صـــعـــيــد اخـــر شـــاركت االســـتــاذ

يــرمى عـلـى قـارعــة الـطــريق من ســيـارة
مـجـهـولــة يـتـرجل مـنـهـا اشـخـاص غـيـر
ــعـالـم يـرمــوه ويـنــطـلــقـون واضــحـ ا
تاركـيه وعنـد الصـباح الـباكـر يتـجمـهر
حوله مجموعـة من الناس ماب شرطي
وتاتي فـكرة الرمـزمن تالميذ وعسكـري 
ذاهب الى مدارسهم ليـجد احدهم قلما
ضي في مرميـا على االرض يـلتـقطه و
لـيــجـد شـجـرة انـبـتت من خالل طـريـقه 
يــحــاول هــو مــجــرى الــدمـــاء الــزكــيـــة 
وزمـالئه الــقــفــز لــقـــطف الــغــصن الــذي
يــعـتــبـر رمــزا لـلــقـلـم من اجل مـواصــلـة

مسيرة الصحفي).
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مـضـيـفـا (جــاءت فـكـرة الـفـيـلم من خالل
قــرائــتي الحـدى الــصــحف احملــلــيـة عن
سـطـر او سـطريـن ومن خالل الـسـطرين
فــكــرت ان اعـمـل مـعــاجلــة سـيــنــمـائــيـة
وسيـناريو لـيكـون فيـلما قـصيـرا ولكون
كن تـنـفـيـذهـا كـفيـلم روائي الـفـكـرة ال 
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طرب مصـطفى سمير لطرح ثالث يسـتعد ا
أغنـيات جديدة باللهـجة العراقية وذلك بعد
غــيــابه عن الــســاحــة الــفــنــيــة خالل اآلونــة
األخـيرة وسـيـعود بـثالث أغـنيـات إحـداها
بـعنـوان "راسـمله في بـالك عـشك" والثـانـية
"يــا طـولـت بـالــفـرقــة" والــثـالــثـة "راح اروح
وانت انـسى" كمـا سيـتم طرح فـيديو كـليب
غــنــائي إلحــدى أعــمــاله اجلــديــدة. وشـارك
ـــــوسم األول مـن بــــرنــــامج ســـــمــــيــــر في ا
ــواهب عــراق أيــدول وهـو من اكــتــشــاف ا
كـركوك واسـمه احلـقـيـقي مـصـطـفى بارالغ
ييـلدز قـدم خالل حلـقات الـبرنـامج أغـنيات
بالـعراقي والكردي والتركي. وينتمي سمير
ـوزّع من عــائــلـة فــنــيـة حــيث أنّ عــمه هــو ا
ـوسـيـقي الـراحل فــتح الـله أحـمـد ألـتـون ا
ـوسيقـية للـقيصر الذي قـاد سابقـاً الفرقة ا

كاظم الساهر.
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غـتربـة شـاركت مؤخـرا في بـينـالة التـشـكيـليـة الـعراقـيـة ا
و  بالسويد. اورورا الثقافي الذي اقيم في مدينه ما
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الــكـاتب الــعـراقي صــدر له كـتـاب
بـعنـوان (وداعـا يـا ولدي  –هـناك
حــيث يــقــبــعــون ..ال ســبــيـل غــيـر
الـسـمــاء) يـعـبــر فـيه عن خــلـجـاته
ومشـاعـره وفجـيـعته جـراء فـقدانه
اعـــــز نـــــاسـه ولـــــده (انـــــصـــــار)
فالـكتاب يـضم نصوصـاً وقصائد
واعمدة كـتبها بقلم اب مفجوع سـاعة احملنة وتداعياتها. 
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مثـلة العراقـية تلقت مـواساة االوساط الفـنية واالعالمية ا
لوفاة ابن اخـيها الـشاب سـهيل بسـبب صعقـة كهربـائية

سائل الرحمة لروحه الطاهرة.
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ــمــثل الــســوري اعــلن عن دوره اجلــديــد فـي عــشــاريـة ا
الح مع وصـايـا الصـبار حـيث يـؤدي شخـصـية سـلوم ا

. اخملرج سمير حس
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نــائب مـديـر مــرور بـغـداد الــكـرخ تـلـقـى تـعـازي االوسـاط
رورية واجملـتمـعية  لـوفاة والدته سـائل الـله تعالى ان ا

يسكنها فسيح جناته.
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ـسـرح اخملـرج االردني يــكـرمه مـهـرجــان األردن الـدولي 
الطفل بدورته االولى مع الكاتب حسن عبد الفتاح ناجي
والـفنـان شـعـبان آغـا الـذي انطـلـقت فـعالـيـاته االحـد على

مسرح مركز اربد الثقافي.
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ـشترك عرض ا ـغترب شـارك في ا التشـكيـلي العراقي ا
ان الذي اقيم في برل لعدد من الـفناني الـتعبيريـ اال

اضي. في  30 من ايلول ا
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الفـنان االردني افتتح االحـد في العاصمـة عمان معرضه
ـعـنـون (أزهـار األردن الـبـريـة اجلـمـال والـبـهـجـة) وضم ا
 160صــورة لــلـنــبــاتــات الــزهــريـة فـي األردن والـتـي قـام

بتصويرها في مناطق متعددة في األردن.
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ألـف مـــشـــاهــــدة بـــعـــد طــــرحـــهـــا بــــأســـبـــوع
واحد.أغـنـية "مـجنـونك انا" من كـلمـات واحلان
أميـرة زهير وتـوزيع رشيد مـحمد عـلي وتقول
كلـماتها(قلبي صافي ضرب عقلي طار وهرب
ع يـوني عـليه زعمـا نـكـون كـنـحب نـكـون نـحب
ومنـي باغي يهرب وبان ليـا غادي سالت مـالت
ولـلي خــطــوة تـقــتل نــظــرة تـذبـح بــاغي يــهـرب
يـبــقـا طــايـر عــقـلــو حـايـر شـاف فــيه مـا يــربح
كيـموت). الى ذلك عبرت الفنانة الكويتية روان
بن حسـ عن فرحتها الـكبيرة بنجـاح أغنيتها
األخـيـرة الـتي أطـلـقـتـهـا مـنـذ أسـبـوع تـقـريـبـا
وصورتـها على طـريقة الفـيديو كلـيب في لبنان
بــإدارة اخملـرج الــلــبـنــاني دان حـداد.ونــشـرت
روان مــقـــطع فــيــديــو قـــصــيــر من أغـــنــيــتــهــا
"إخـتـاري" وذلك عـبـر حــسـابـهـا اخلـاص عـلى
موقع الـتواصل اإلجتمـاعي وعلقت عـليه قائلة:
لـيون مـشاهـدة مبروك "أغنـية اخـتاري حـقت ا
عـلـيــنـا وشـكـررا لــكم اذا مـا شـفـتــوا الـفـيـديـو
كـليب لـيلـح الزم تشـوفونه". و"إخـتاري" من
كـلمـات عـلـيم وأحلـان عـمـرو الـشاذلـي وتوزيع
كـس دي جاي مـوسـيـقي عـمـر اسـماعـيـل ور

بيتر.
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ـغـربـيـة ابـتـسـام تـسـكت عـلى أطـلت الـفـنـانـة ا
مـحـبــيـهـا ومـتــابـعـيــهـا عـبـر مــواقع الـتـواصل
اإلجـــتـــمـــاعـي بـــعــمـل فـــني جـــديـــد من خالل
أغنـيتهـا األخيـرة "مجنـونك أنا" التي صـورتها
على طـريقة الفيديـو كليب بإدارة اخملرج عماد
ــعــربــيــة جنـاح أزويــات.وحـصــدت الــفــنــانـة ا
األغنـية بعـد أسبـوع من طرحهـا محـققة نـسبة
ـليون و 100 مشـاهدات عـالية حـيث تخطت ا
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كـتبـت نصف مـازح ربع جاد وربع آمل في اجلـديد : لـوكنت بـصحـبتك في بالد الـرافدين
دن ترحيبا وايثارا بغداد من جميع مناطقها تلقيت  64دعوة تاخذني وين ? فكانت اكثر ا
تـتـلـوها: نـيـنـوى قرة الـعـيون :  21 وتعـادلت الـدعـوات ب مـسـقط رأسي وبابل  17دعـوة
وتلـتهـا ذي قار والـبصرة ب 14 دعـوة ومن بعـدها واسط   8دعوات  ثم  3من كـركوك و7

من اربيل و 7 من هيت و 5 من النجف و 7 من كربالء.
سقوف ). ومن بعده الكباب  بلحم الدجاج او الضأن عشر دعـوات على السمك (احلي ا
غامرات في بلد قطعت اوصاله الصبات واني بعد ذلك لست عازما على هذا النوع من ا
ت قـرير الع ولـقد شعرت بـريح تأتيـني من بعيد خالف مـاتروجه دائرة االنواء  لكني 

كنك فيه ان تنام من غير حلاف. اجلوية التي تنذر بخريف جاف 
 ولـقد شنـفت اسمـاعي اغنيـة فطريـة  من طور جبـير الـكون او صبـا زمزم : تسـالني على
احلـال ضـاقت فــرد نـوب  سـاتـرنـي بـ الـنـاس خــلف الـله ع الـثــوب   .. ثم يـأتـيه الـرد :

اي وبظهري فاله! تسألني على احلال ? حالي على حاله  سمجة وشحيح ا
ـا انا عـليه االن  كـنت احفظ هـذا من زمن االعـدادية الـزاهر واسـتاذي يـتنـبـأ لي بشيء 
ؤثـر والذي يـجـعل الدمع يـخرج من ثـال ا واظن ان كثـيـرا من اهلـنا يـنـطبق عـليـهم هـذا ا

آقي دون خجل. ا
أنهم يـخـرجـون السـمك احلي من الـنـهر الـذي يـلفـظ انفـاسه مع رجـاء بـانه حتيـيه دفـقات
واطالقـات عــلى شـكـل دفـعــات : الـيـوم مـع الـفــجـر تـنــفـست اهــوار اجلـبــايش شـيــئـا من
ـاء شيء يسيـر .مع ان اجلواميس كـانت قد جنحت فـي مقاومة الصعـداء فقد نـالها من ا
كن تناولها خارج مواعيد النفوق اكثر من االسماك لكن الدعوات ماتزال قائمة لوجبات 

سكوف. الوجبات الثالث من السمك ا
ـسيـب : شمـالي مـحـافـظـة بابل (جـنـوب بـغـداد) حـيث تفـاجـأ سـاكـنو اول الـدعـوات من ا
ضفتي نهـر الفرات بـنفوق أعداد كـبيرة من األسمـاك على حافـتي النهر الـذي سرعان ما
حتـولت بعض مـناطـقه إلى الـلون األبـيض خاصـة داخل األقفـاص احلـديديـة التي يـعتـمد
زارعون في تربية أسماكه.مع إني لست اكوال وال عجوال  او ملوال لكني استعذب عليها ا
تعـاطيه بـاليـد بدائـيـا دون شوكـة او ملـعقـة وانا مـصغ الى تـرنيـمة صـباح فـخري : صـيد
صيادك ماهر بياعك اه يا سمك بني يه لعبك يعـجبني تلعب با العصاري يـا سمك يا بني

ووجودك نادر ما احالك يا بني. شاطر
واالسـمـاك بـعــد ذلك  بـني : شــبـوط ;  بـيـاح ; بــوري ; جـري ; حـمـري; خــشـني زبـيـدي;
شـانك ; شعـم ; شعـوم ; صبـور ;كطـان ; برزم; ثم سـمك احملـيط وسمك الـكبـاب وال احد

يقرب من الكوسج فهو ابن عم القرش.
سقوف في الطبق : ا يحفظ هذا الشاب الواسطي هو ينزل ا نسخت 

يــا مــن أضــاءَ شــهـابُ أنَّى وَجــــودُك ضــــامــنُ الـدركِ عــسُـرتْ عــلـيــنـا دعــوةُ الـسَّمكِ
فجال ظالمَ الليل ذي احللكِ غـرَّتِهِ

ا الن السمك اذ السمـك دائما الم يرتـفع سعره بـعد نفـوق اطنان غيـر محددة مـنه ? ر  
ـية  –قـبل الغـذائيـة يـجيب د.هـيثم الـزبـيدي االسـتشـاري النـفسي له قيـمـة اعتـباريـة تـكر
الـذي يـضـيف  الـعـراقـيـون في الدخـل رغم كل شيء مـتفـائـلـون  ; الـسـمك له ايـضـا جذر

تاريخي مرتبط بحضارة العراقية نفسيا وشعبيا.
كلهم قـالوا : تـنزل في مآقـينا ; هال وغال ; عـ غطـا وع فراش . لـيس ب الردود  من
يـحـذر من قـابل االيـام   ومـا يـحـمل اجملـهـول كالـغـوول . لـن اقول لـك تـعال  –مـواطن من
السمـاوة -  وطن محاله جان ب االوطـان  ربحت منه كلـها وهو خسـران  بقت من عنده

ذكرى شوية حيطان  !
ـت فـحلـمـت بـسمـكـة : تـفـسـيـرهـا عـنـد ابن سـيـرين (من رأى أنه
ـنام في واقع يـصـطاد سـمـكاً ذات الـلـون البـني وكـان صحـاب ا
األمـر يـرغب أن يـشارك أحـداً في مـصـلـحة مـحـددة فـيدل  ذلك
على التـوفيق والنجاح ب الشـركاء أما من رأى منامه أن ينظر
ـاء ويرى سمكاً مـيتاً فمعنـاها أن صاحبهـا لن ينال منها لقعر ا

أو لن تتحقق أمنية).

عمان

أعطِ أفــضل مـا لــديك ألنّ الــظــروف تـمــتــحن قـدراتك
وهي ال تريد إضعافك. 
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قـد جتــد نـفــسك مـضـطــراً إلى مـؤازرة الــشـريك في 
مواجهة عائلية رقم احلظ 9.
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تشهد أسـبوعا غنيّاً بالـتواصل والتفاعل اجليّد لذلك
لن تشعر بالوحدة .
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ـواعـيد سـيتـرك انطـباعـاً إيجـابيـاً جتاهك. التـزامك با
ستقبل يتحدث عن مشروع.  ا
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تـبتـعد عن الكـآبة وتشـعر بـاألمل والتفـاؤل وتضاعف
رقم احلظ 2. جهودك
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وكـلـة إليك بـدقة وجنـاح وتـبدو شـرساً هـام ا تنـجـز ا
في مفاوضاتك.
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تــشـــارك في انــشــطــة مــخــتـــلــفــة وتــمــارس جــمــيع 
صالحياتك بنجاح.رقم احلظ 3.
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لن جتد الهـدوء والطمأنينة إال عند الشريك فهو أكثر
من يدرك األنسب لتوفير راحتك.

Íb'«

كن دقــيــقــاً فـي عــمــلك ال تــلــفـت الــنــظــر إلى نــقــاط 
ضعفك.يوم السعد السبت.
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تـسـعى لـلـتحـقق من أمـر وتـبـدو عازمـا عـلى الـنـجاح.
يوم السعد اخلميس.
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يـوم جــديـد وأكـثــر تـطــوراً في حـيــاتك الـعــمـلــيـة لـذا
سؤولية. يستحسن أن تكون على قدر ا
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تـبـدو متـأهـبـا لـلدفـاع عن قـضـايـاك ومؤمـنـا بـتـفوقك.
مشاريع باجلملة.رقم احلظ 3.

 u(«
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اكـتب مــرادفـات ومــعـاني
الــكــلــمــات أفــقــيــا ضــمن
الــدوائــر لــتـقــرأ الــكــلــمـة
طلوبة: (دولة أوربية): ا

 1- حظ
 2- تالفة

 3- كتاب ومفكرون
دن جغرافياً  4- جتاور ا
 5- مدينة اردنية أثرية
 6- متفجرات أرضية

 7- مكاسب
 8- مواد غذائية

ـساعـد انـوار علـي علـوان الـتدريـسـية ا
في قــسم الـتــصـمــيم في كـلــيـة الــفـنـون
اجلـمــيـلـة بـجــامـعـة بـابل  فـي مـنـاقـشـة
اجسـتير رغد اكـرم صبيح  عن طالبـة ا
ـوســومــة (بـنــاء االيـقــونـة رســالــتـهــا ا
قـدمة اجلـرافيـكيـة لـلمـدن الـعراقـيـة) وا
الـى مـجــلس كــلــيـة الــفــنــون اجلـمــيــلـة

بجامعة البصرة.
و اهتم  البحث وفقا لصـفحة الكلية في
(فــيــســبــوك) بــدراســة بــنــاء االيــقــونــة
ـيـدنيـة وتـسلـيط الـضوء اجلـرافيـكـية ا
عـليـها كـمـصطـلح ومـسار فـني وعـلمي
تـطبـيـقي حـيث تـنـاول البـحث االيـقـونة
مـفهـومـا  الذي شـمل عـلى بـيان مـفـهوم
االيـقـونـة تاريـخـيـا وفـلـسفـيـا مـنـذ اقدم
عـــصــــور ظــــهـــورهــــا حــــتى الــــتـــاريخ

عاصـر.  ا
دينية في العراق كما تناول  االيقونـة ا
وتناول ايـضا  ابعـاد العالمة االيـقونية

اجلرافيكية.

محمد
فوزي
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صري هشام جمال اجلـمهور لعمل فني جديد شوق الفنـان ا
صـرية شيـرين عبـد الوهاب والـفنان مـحمد يجـمعه بـالفنـانة ا
ـوسـيـقي مـادي.ونـشـر ـوزع ا أسـامـة طـفل الـغـزالـة رايـقـة وا
جـمـال صـورة جـديـدة عبـر حـسـابه اخلـاص جتـمـعه بـشـيرين
وأسامة ومادي وعـلق عليها بـكلمت ليـشوق اجلمهور وقال:
"ماذا تـتـوقعـون?". واطـلت شيـرين عـبد الـوهـاب أطلت مـؤخرا
عـلى مـحـبـيهـا واجلـمـهـور بـعـمل فـني جـديـد من خـالل أغـنـية
طـرحـتـهــا عـبـر قـنـاتـهــا اخلـاصـة عـلى "يــوتـيـوب"وهي بـعـوان
ـتـرو" مـن كـلـمـات أمـيـر طـعـيـمـة أحلـان عـمـرو مـصـطـفى "ا
توزيع مـوسيـقي الـنابـلسي وتـسجـيل غنـاء ميـكس و ماسـتر

طارق مدكور.
ـطرب اللـبناني ربـيع األسمر اجلـمهور لـعمل فني كـما شوق ا
جـديد من خالل أغـنيـة جديـدة بـعنـوان "خبـرية احلب" ونـشر
رتقب إطالقه قريبا األسمر البـرومو الترويجي لعمـله الفني ا
وذلك عـــــبـــــر حـــــســــابـه اخلـــــاص عـــــلى مـــــوقع الـــــتـــــواصل
ـنـشـور ذاته وقـال: "خـبـرية اإلجـتـمـاعي.وعـلق األسـمـر عـلى ا
احلبّ قريبـاً كلمات وأحلـان حس خلـيفة تـوزيع علي حسّون
مـيـكس ومـاستـريـنغ : هـشام بـنـدقـجي تـسجـيل سـتـديو : 51
نـزار بندقـجي".وكانت أخر أغـنية طـرحها الـفنان الـلبناني هي
"أكتر من هـيك" التي صورها على طريقة الفيديو كليب بإدارة
اخملرج بالل زيبارة.والعمل من أحلان وكلمات ربيع األسمر.

{ بــــاريس  –وكــــاالت - لـم يــــوفــــر
ـشــاهــيـر حلــظــة واحـدة مــصــورو ا
راقبة كل من النجم ليوناردو دي
يـة جـيجي كـابريـو والـعارضـة الـعـا
حـديد اللـتـقـاط صـور تؤكـد الـشـكوك
حـول إقامـتـهـما عالقـة عـاطـفيـة غـير
صورين معـلنـة.ورصدت كـاميـرات ا
دي كابـريو فـي العـاصمـة الفـرنسـية
بـاريـس الـتي كـانـت تـوجـهت إلــيـهـا
ـشـاركـة في أسـبوع حـديد من أجل ا
ـــقـــام هـــنـــاك.و أثـــبـــتت ـــوضـــة ا ا
الــلــقــطــات أن دي كــابــريــو وحــديــد
تــواجـدا فـي الـفــنـدق نــفــسه  إذ مـا
كـادت حـديد تـعـود إلى الـفـنـدق عـند
الــعـــاشــرة مــســاء وعالمــات الــفــرح
بــاديــة عــلى وجــهــهــا حـتـى رصـدت
الـكـامــيـرات لـقـطـة لــلـنـجم اإليـطـالي
األصل وهو يغادر الفندق نفسه عند
الـسـاعـة الـواحـدة صـبـاحًـا مـحـاوالً

إلى فــــــنـــــدق الــــــذى يـــــنـــــزل
فـيه.وانـتـشــرت أخـبـار بـأن الـثـنـائي
الــشــهـيــر يــتـواعــدان طــوال الـوقت
بـعـدمــا  اإلعالن عن وجـود عالقـة
عاطفـية جتمـعهمـا سويا ألول مرة
فى وقت ســابق من هـذا الــشـهـر
وأكــــد مـــــصــــدر لـ(اي تي) بــــأن
جـيجي ولـيـو ارتـبطـا رسـمـياً
وأن أمـورهـمـا تـسـيـر عـلى
مـــا يــرام.إشـــارة إلى أن
لـيـونـاردو انـفـصل عن
كــامــيال مــوروني في
ــــاضـي بــــعــــد آب ا
عالقـــــة دامت أربع
ســــــنــــــوات أمــــــا
جـــيــجي حـــديــد
فـقــد واعـدت زين
مالك والد ابـنتها

كاي.

جـهــده إخـفـاء وجــهه ثم عـاد ودخل
إلى أحـد الـنـوادي الـلـيـلـيـة لـيمـضي
فيه قرابـة الساعـة ثم ما يلـبث عائداً

ليوناردو دي كابريو
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جيجي
حديد

ابتسام تسكت
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ضللة األغـلبية الساحقة من التصريحات الكاذبة وا
ـثيرة للـهلع واالنقسـام والتشويش وخلط األوراق وا
وتـغطـيـة حيـتـان الفـسـاد الكـبـار انّمـا تـأتي من باب
واحـــد هـــو مـــجــمـــوعـــة من الـــنـــواب الــذيـن صــدأت
وجـوههم لكثرة استخدامها كأوراق اشغال وجتيل
ـواطن يــرى انّ الـنــواب االخـرين الـذين حـتـى بـات ا
ـا ال يعرفون معنى ان يحملوا صفة نواب أرحم ر
في وجـودهم غـير اجملـدي من تلك اجملـمـوعة الـناقـلة
لتبريرات الفشل والتردي على أيدي زعمائهم الذين

يقفون خلف الستار في الغالب.
لـو سرنا وراء تصريحات نواب الثرثرة والتسريبات
الــكــاذبــة لــكُــنــا قـد رأيــنــا أكــثــر من حــكــومــة جـرى
ستوى تـشكيلها وأكثر من مؤتمر واجتماع عالي ا
انـعقد في احلنانة بالنـجف وأكثر من موعد جللسة
انـتخاب رئـيس اجلمـهورية وأكـثر من حتالف دولي
أو مـحلـي انبـثق في خضم هـذه االزمـة السـارية في
الــبالد والــتي عـــنــوانــهــا األســاس هـــو الــعــجــز عن
اخلـروج من مسـتنقع فـساد الـعمـلية الـسيـاسية الى

شرق. ساحل الوطن ا
انه في الــعــراق وحـده مـن دون جـمــيع دول الــعـالم
الـتي فـيـهـا مـجـالس نـيـابـيـة تـتوجـه أصـابع االتـهام
الى مـجلس الـنواب قـبل اجلهـاز التـنفـيذي بـالفـساد
ـان قـبل ـشـبـوهـة ويـكـون مـبـنى الـبـر والـصـفـقـات ا
مـــبـــنى ايـــة وزارة او مـــؤســـســـة حـــكـــومـــيـــة هـــدفـــاً
لـلمـتـظـاهرين الـذين حـ يقـتـحـمون مـبـانيه يـرفـعون
شـعــارات االنــتــصـار فـي رمـزيــة مــوحــيـة الجــتــيـاح
الـعنـوان األبرز للـفاسـدين. أليـست هذه من سـخرية

نكوبة? االقدار في البالد ا
لـقـد تـوهّـمت عـنــاوين سـيـاديـة وسـيـاسـيـة عـدة عـلى
ــــســــاءلــــة مــــدى عــــقـــــدين انــــهـــــا في مــــنــــأى عـن ا
والـقـصـاص كون الـشـعب كـان حتت ضـغـوط شتى
ـسـتـمرة في الـسـنـوات التي سـبـقت ثـورة تـشرين ا
لـذلك جــرى الـتـمـادي في الــسـرقـة والـنــهب وخـيـانـة

األمانة.
هـــنــاك اســـتــحـــقــاقـــات كــبـــيــرة فـي صــلب مـــطــالب
الـعراقـي من ثوار تـشرين وسـواهم تنص على أن
ـنــاصب مالحــقــة الــفـاســديـن بـعــد خــروجــهم مـن ا
الـكـبـيــرة جـزء أسـاس من الـواجب الـوطـني الـذي ال
ـكن التـفريـط به ألنّ سالسل الفـساد مـتصـلة في
ناصب ـناصب الـشاغـرة وا تـرابط مشـبوه مـا ب ا
ـأهولة وانّ ثوّار تشرين سيقطعون تلك السالسل ا
ـتاجـرة باسم الـشعب في يـوم قريب ويـنـهون لـعبـة ا

ان الشعب. من داخل مبنى بر

أمور يـنتظرني عندَ باب الدار بعد عودتي من بغداد خارتْ قوايَ وجدتُ ا
بغتةً; تمـنيتُ لو أنَّ جبروتاً مجهوالً يرفـعني إلى السماء; أو يتفتَّتْ جسدي
هلني سوى دقـائق للجلوس مع عائلتي إلى ذرَّات ويختلط مـع الغبار; لمْ 
لـيـأخــذ بـيـدي إلى مـركـبـتهِ وانـطـلق نـحــو مـديـنـة الـديـوانـيـة حـيث الـسـجن
بـانتظـاري. كنتُ احمل في داخل حـقيبتي نـسخاً من مـجموعتي الـشعرية
ـعـتـقل بـيـنـمـا وزّعتُ الـنسـخ األخرى عـلى أهـديتُ نـسـخـة مـنـهـا إِلى آمـر ا
أصدقائي من السـجناء. غدوتُ أعيش بحظوةٍ يُحسد عليها ب أقراني من
عتقل بـشؤوني. ذات ظهيرة وقف السجَّان عند النزالء نتيـجة اهتمام آمر ا
باب الـقاعـة بيده ورقـة ليـعلن عن أسـماء عشـرينَ نزيالً كـان اسمي بـينهم;
جتمَّـعنـا في باحة الـسجن والقـلق يعـصف في بنا; ال نـعرف مـاذا ينتـظرنا

حتى حضرَ آمر السجن ليخبرنا:
- حلُسن سلوككم ستمضون بقيَّة محكوميتكم في وحدة أشغال عسكرية.
كـان مـا تـبقَّى من مـحـكـوميـتي خـمـسـة وأربعـون يـومـاً أمضـيـتـها بـأعـمالٍ
ة لبـناء مـدرسة في قـصبةٍ جـنوب الـبالد. أُطلقَ سـراحي بعـدها ألعود شاقـَّ
ض سوى أسـبوع حـتى تـوقَّفتْ احلـرب; بدأ إِلى وحـدتي العـسكـريـة. لم 
اجلنود يـسرَّحونَ وحسب تدرّج موالـيدهم; لكني لم أسرَّح مع موالدي; إذْ
البـدَّ من بـقـائي في اخلــدمـة مـا يـنـاهـز الـعـام; تـعــويـضـاً عن الـفـتـرة الـتي
عتقل مع فترة هروبي قبل حترري من اجليش. لبثتُ أحصي مكثتـها في ا
األيام على مـضض وظلَّ يفصلـني عن استالم كتـاب التسـريح أربعة أيام;
لكنْ وقـعَ ما لمْ يكنْ في احلـسبـان مطـلقاً; أفـقنـا صباحـاً على صـوت بيان
ذياع يـعلن عن دخول الـقوات العسـكرية إلى الـكويت! بعد عـسكري عـبر ا
أسبـوع جاءت األوامـر عاجلـة لوحدتـي العسـكرية بـالتـحرّك الستـبدال قوَّة
من احلـرس اجلـمهـوري في مـنـطـقـة الـوفـرة. مكـثتُ هـنـاك زهـاء أسـبـوع
حــتى صــدر كـتــاب تـســريـحي; فــمن حُــسن احلظ كــانت دفـعــة مـوالــيـدي
مسرَّحة من اجليش. لكني وجدتُ نفسي أمام مأزق عصيب لم يخطر على
بـالي فال مــورد رزق عـنــدي بـعـد انــقـطــاع راتـبي الــعـســكـري عـدتُ إِلى
الـوشَق مـسـتـجـيـراً به عـسى أنْ يـجـد لي عـمال ً في إحـدى احلـانـات التي
يـعـرف الكـثيـر من أصـحابـها بـعـد مداوالت مـعهُ وقعَ االختـيـار على حـانة
االنـتـعـاش فـي شـارع الـسـعـدون. قـبل مـبـاشـرة عـمـلي بـيـوم واحـد حـدثتْ
ة قتل في تلك احلانة; فصرفتُ النظر عن مزاولة العمل هناك لم يبق جر
أمـامي سوى زيـارة صديـقي الـرسَّام في مـشغـلهِ عـلى أمل احلصـول على
فرصة عمـل لدى احد معـارفه وعدني خيراً بـرغم أنَّ الظفـر بعملٍ في تلك
الفتـرة أشبه باحلـلم; النَّ مئات اآلالف من الـشبَّان قـدْ سرَّحوا من اجليش
وكانوا يبـحثون عن فرصة عمل جاءني اخلـبر السار من صديقي الرسام
لَّون لكني لم أتمكَّن من الصمود باشرة الـعمل في معمل لصنع البالط ا
ـضني إالَّ أسـبوعـاً واحـداً كان الـعمل يـفوق طـاقتي بـكثـير بذلك الـعمل ا
وبـيـنمـا كنـتُ أجتول قـرب ملـهى الـطاحـونـة احلمـراء بحـثـاً عن عمل حملتُ
عـلى اجلـهـة األخــرى مـطـعـمـاً لـشـواء الـكـبــاب سـألتُ صـاحـبه بـيـأس عن
إمكانيـة احلصول على شغل لديه أجابني الرجل من خلف شاربيه الكث

وكان لبنانياً:
- تعال غدا..

لم اصـدق مـا سـمـعـتـه مـنهُ وهـكـذا أصـبـحت نـادالً في مـطـعم »نـعُّـومي«
وائد شوي إِلى الزبائن وتـنظيف ا كانت مهمـتي تنحصر بـتقد الكبـاب ا
ـطعم بـعد انـتـهاء نـوبة الـعـمل كنتُ مـسروراً والـصـحون وغـسل أرضيـة ا
بعملي برغم األجـور القليلة الـتي احصل عليها لكـني حتمَّستُ على البقاء
هملة طعم ألنًّهُ كـان يوفر لي منامـاً على أرضية الطابق الـثاني ا في هذا ا
طـعم انطلق إِلى نادي ـا انتهي من تنـظيف ا واخلالية مـن األثاث كنتُ حا
األدباء ألشـرب العـرق كل لـيلـة وأعود مـترنـحاً ألصـعد إلى الـطابق الـثاني
ـطـعم وأقـذف بـجـسدي عـلى فـراش قـذر حـتى يـطلُّ الـصـبـاح وهـكذا من ا
ـطـعم فـتــجـرَّأتُ عـلى اصـطـحـاب دوالـيك. تـوطَّـدت عالقـتـي مع صـاحب ا
أصحابي للمـبيت معي واحتساء ما تبقى لدينا من خمر; واجهّز لهم وجبة
شوي قبل النـوم. بدأ الصعاليك يتوافدون ليالً طعام محتـرمة من الكباب ا
ـضـون ـطــعم خـلـسـةً يــقـودهم الـوشَق; أشــبع بـطـونـهـم اخلـاويـة و إلى ا
فـرحـ بـيـنمـا يـبـقى الـوشق بـصحـبـتي نـحـتسـي اخلمـر ونـشـتم الـرئيس
ــشـوي بـعـد ــطـعم بـيع الــكـبـاب ا عـنــدمـا نـثــمل. اقـتـرحتُ عــلى صـاحب ا
مـنـتـصف الـلـيل عـلـى زبـائن الـطـاحـونـة احلـمراء الـذيـن عـادة مـا يـغادرون
ـطـعم يـزدحم ـلـهى بـبـطـون جـائـعـة جنـحتْ فـكـرتي فـوق الـتـصـوّر; صـار ا ا
ـشـوي خالل سـاعة لـهى وبـائـعـات الهـوى; كـنتُ أبـيع من الـكـباب ا بـزبـائن ا
طعم من الفجـر حتى غروب الشمس. بعد مضي واحدة أضعاف مـا يسوّق ا
; شـهر صـدر إعـمام بـتـعيـ األدبـاء العـاطـل
فـالــتـحـقتُ كـمـصـحح في جـريـدة الـعـراق من
الساعـة الرابعة عـصراً حتى انتـصاف الليل;
طعم بعد عودتي من بينـما أصبح عملي في ا
اجلـريدة لـساعـة واحـدةٍ أمضـيهـا أبيع الـلحم
ـشـوي عـلى الـغــواني والـسُـكـارى; كل هـذا ا
طعم. العناء حتى اضمن منامي في داخل ا
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تحدة) (أ { فريسكو (الواليات ا
ف ب)  –تــظـهـر فـي سـمـاء واليـة
تـكــسـاس طـائـرة مـسـيّـرة تـهـبط
ـنـازل فـتودع فـوق حـديـقـة أحد ا
علبة كرتون صغيرة وتغادر على
الــفـور بـدون أن تـثـيـر ريـبـة أحـد

في اجلوار.
بـعـد اإلعالن عـنـها مـنـذ سـنوات
بـاتت خدمة التـوصيل بواسطات
ــــســـيّــــرة واقـــعـــاً الــــطـــائـــرات ا
مـــلـــمـــوســـاً فـي بـــعض مـــنـــاطق
ـــتـــحــدة وفـي حــ الـــواليـــات ا
يـشـك الـبـعض في إمـكـان تـعـمـيم
الـتجـربة عـلى نطـاق واسع يرى
فـيهـا مؤيـدو اعتـمادهـا بديالً من
الـنقل بـالشـاحنـات أسرع وأكـثر
أمــانــاً ومـــراعــاةً لــلــمــتــطــلــبــات

البيئية.
تـلـقت تيـفاني بـخـاري يومـها في
فـريـسكـو بـشمـال داالس الـرقائق
ــــيـــاه الــــفــــوارة الـــتـي كـــانت وا
تـنـتـظـرهـا بـعـد دقـائق قـلـيلـة من
ــهـا طـلــبـاً عــلى الـتــطـبـيق تــقـد
الـــذي أنـــشـــأته شـــركــة “ويـــنغ”
الـتابعـة جملموعة “ألـفابت ”التي

تنتمي إليها “غوغل .”
ــرأة الـبــالـغـة  51عــامـاً وقــالت ا
ـوضـوعـة بـعـد فـتـحـهـا الـعـلـبـة ا
عـلى أرض احلديقـة بحماسة إن
الـزجـاجة “ال تـزال رطـبـة وباردة

جدًا.”
وال تــشـمل خــدمـة الـتــوصـيل من
“وينغ  ”في الوقت الراهن سوى
بـضع عـشـرات من الـكيـلـومـترات
ــربـعـة فــحـسب وهي تــقـتـصـر ا
عــــلى تــــســـلــــيم الــــبـــضــــائع من
” (Wal-صـيـدلـيـات “والـغـريـنـز
ــــثـــــلــــجــــات  (greensومـــــحل ا

احملــلــيـة “بــلـو بِل  .”إال أن عــدد
عـمـليـات التـوصيـل التي تـنفـذها
الـــشــركــة فـي جــزء من مــنـــطــقــة
بـريـسـبـان األسـتـرالـيـة بـلغ حـتى
اآلن  نــحــو ألف يــومـيــاً. وتــوفـر
الــشــركـة خــدمـاتــهــا في فــنـلــنـدا
أيــــضــــاً وحـــددت حــــمــــولـــتــــهـــا
الـــقـــصــوى بـــأكـــثـــر بــقـــلـــيل من
كـيـلـوغـرام واحد “اي مـا يوازي
دجـــاجـــة مـــشـــويــة … ”عـــلـى مــا
يـشـرح تبـسـيطـاً مـدير الـتـسويق
والتواصل  في “وينغ ”جوناثان
بـــاس. إذا كـــان نـــقل الـــوجـــبــات
الــســاخــنــة واألدويــة واألغـراض
الـصغيـرة كفرش األسـنان يُعـتمد
تـدريـجـاً في السـمـاء األميـركـية 
ـسـيّــرة تـتـولى فــإن الـطـائــرات ا
عدات الـطبية مـنذ سنـوات نقل ا

في بعض مناطق من إفريقيا.
ـسـيّـرات التي وتُـسـتـخـدم هـذه ا
ـــراوح لــــتـــوصــــيل تــــعــــمل بــــا
نتجات القابلة للتلف كالدم في ا
حــال عــدم وجــود بــنـيــة حتــتــيـة

كن الركون إليها.  جوية 
ولـم يصل األمـر إلى هذه الـدرجة
ـتـحـدة لـكن بــعـد في الـواليـات ا
اخلــدمــات من هــذا الــنــوع آخـذة
فـي االنــــتــــشــــار فـي تــــكــــســــاس
وكـالـيفـورنـيا وفـرجـينـيـا ونورث
كــــارواليـــــنــــا بــــفــــضل “ويـــــنغ”
وشـــــــــركــــــــة “فـاليـــــــــتـــــــــركس”
اإلسـرائيـليـة ومجمـوعة الـتجارة
اإللكترونية العمالقة “أمازون.”
وأثــار مــؤسس “أمــازون ”جــيف
بـــيـــزوس ضــجـــة إعالمـــيـــة عــام
 2013عـنــدمـا أعـلن عـبـر مـحـطـة
“سـي بي إس ”عـن اخـــتـــبـــاراته
األولـى خلــــدمـــــات الــــتـــــوصــــيل

بـواسـطة طـائرات من دون طـيّار
مـتـوقعـاً تعـمـيمـهـا في السـنوات

اخلمس التالية.
لــكنّ تـوقـعـاته لم تُـصب وسـاهم
فـي احلـدّ من حـمـاسـة اجملـمـوعة
ــشــروع تـــســبب طــائــرة لـــهــذا ا
مــسـيّـرة تـعـرضت حلـادث حتـطّم
الــعـام الـفــائت بـحــريق أتى عـلى
مــســاحــة عــشــرة هــكـتــارات  من

الغطاء النباتي.
أمـــــا “ويــــــنغ ”فــــــأطــــــلـــــقـت في
ــنــصـرم “أول نــيــســان/أبــريـل ا
خــــدمـــة جتــــاريـــة لــــلـــتــــوصـــيل
ـسيّرة ”في بـواسطة الـطائرات ا
منطقة داالس فورت وورث ضمن
ـــنــــطــــقـــة احملــــيــــطـــة نــــطــــاق ا
بــالــعــاصــمــة األمــيــركــيــة. إال أن
بـــعض اخلـــبـــراء يــرون أن ثـــمــة
أســـبــــابـــاً حتـــول دون اعـــتـــمـــاد
وسـيلة التوصيل هذه على نطاق

واسع. 
وكــتب تـومـاس بـالك ضـمن قـسم
مـقاالت الرأي في “بـلومـبرغ ”أن
“تـــوصـــيـل الـــطــرود الـ 150إلى
 200الـــتي تـــتـــسع لـــهـــا نـــقـــلــة
شـاحـنـة يـتـطـلب جـيـشـاً صـغـيراً
ـسـيّرات ?”لـكـنـه اعـتـبر أن مـن ا
الـطـائـرات الـصـغـيـرة مـفـيـدة في

عمليات التوصيل العاجلة.
أمــا الـرئـيس الــتـنـفـيــذي لـشـركـة
“فـاليــــتــــركس ”يـــــاريف بــــاش 
فـشدد عـلى أن توصـيل الـوجبات
سـيّرة أكثر بـواسطة الـطائرات ا
أمـاناً من نـقلـها بالـسيـارة ويولّد

انبعاثات أقل لغازات الدفيئة.
وقــــال لــــوكــــالــــة فــــرانـس بـــرس
“الـطـائـرات بدون طـيـار ال تـتعب
وال تــكـتب رســائل نــصـيــة اثـنـاء

الـقـيـادة وال تـشرب الـكـحـول قبل
الـــقـــيــادة .”وأضـــاف “اخلـــدمـــة

أفضل ببساطة.”
وشــكــلت مــســألــة األمــان مــحـور
ــــنـــاقـــشــــات احلـــكـــومــــيـــة في ا
تحدة في شأن إعطاء الـواليات ا
ـــبــاشــرة الـــشــركــات تـــصــاريح 

العمل في هذا اجملال.
فـــــــمع أن “ويـــــــنغ ”تــــــكـــــــتــــــفي
بـاستخدام طائـرة مسيّرة واحدة
تـزن أقل من خمـسة كيـلوغرامات
مـن البـولـيسـتـرين اضـطرت إلى
االســتــحــصــال عــلى الــشــهـادات
ـطـلـوبـة من “دي إتش نــفـسـهـا ا
إل ”أو “يــــــو بي إس ”الــــلـــتـــ
تــســلّــمــان بــضــائع بــالــطــائـرات
الـعــاديـة عـلى مـا قـال جـونـاثـان

باس  من شركة “ألفابت.”
وأشــار إلـى أن جلــنــة أنــشــأتــهـا
اإلدارة اجلـوية األميركية أوصت
بـوضع أنـظمـة خاصـة لـلطـائرات
مـن دون طـيـار. وقـال “أعــتـقـد أن
ذلـك سيـفـتـح الـبـاب واسـعـاً أمام
ـو (هـذا الـقـطـاع) فـي الـواليات

تحدة.” ا
وهـــذا مــا حــصل بــالـــفــعل. فــفي
تـــقـــريـــر نُـــشـــر فـي آذار/مــارس
أشـــــارت شــــركــــة “مـــــاكــــنــــزي”
االسـتشاريـة إلى أن عدد عمـليات
ـسـيّـرة الــتـوصـيل بـالـطــائـرات ا
ارتــفع من ســتـة آالف عـام 2018
إلـى نحو نصف مـليون في العام
الـفــائت. لـكنّ الـتـقـريـر اعـتـبـر أن
ـسـتقـبل غيـر مضـمون ”ورأى “ا
أن “الـــــلــــوائـح ودرجــــة قـــــبــــول
ـستهـلك والتكـاليف سـتحدد ما ا
إذا كـان هـذا القـطاع سـيصل إلى

كامل إمكاناته .”

وفـي عام 2000بـعد عـقد من الـتراجع
ـتـحـدة انـخـفـاضاً سـجـلت الـواليـات ا
قـيـاسيـاً في مـعدل االنـتـحار الـذي بلغ
 10حـاالت لكل مئة ألـف نسمة. وقالت
جـيل هـاركافي فـريـدمان األسـتاذة في
ـنع االنـتـحـار ــؤسـسـة األمـيـركـيــة  ا
لـوكـالة فـرانس بـرس إن أحد الـعوامل
ـــســـاهـــمـــة هــو “ظـــهـــور عـالجــات ا
لـــلــمـــســاعـــدة في تـــقــلـــيل مــخـــاطــر
االنـتـحـار.لـكـن معـدل االنـتـحـار ارتـفع
بـعد ذلك بنسبة  %35حتى  .2018ثم
في  2019و  ?2020انــخـفض بــنـحـو
.%5ويـصـعب تـفسـيـر هـذه التـقـلـبات
األخـيـرة بـحـسب هـاركـافي فـريـدمانت
الـتي قالت “سـيتعـ علينـا النظر إلى
ـدى لـفهم مـا تـعـكسه االجتـاه طـويل ا
ــعـدالت حـالـيـاً.ويــشـكل حتـديـد دور ا
جــــائــــحـــة كــــوفــــيـــد- 19عــــلى وجه
اخلــــصــــوص في هــــذا اجملــــال أمـــراً
. فـخالل مـثل هـذه األحـداث قد مـعـقـداً
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{ بــايــو (فــرنــســا) (أ ف ب)  –حتــتل
مـأسـاة األوكـرانـيـ ومـعـانـاة الـنـساء
األفــغــانــيــات مــوقــعــاً رئــيــســيــاً في
الـنسخة التاسعة والـعشرين لفعاليات
جـوائز بايو للمـراسل احلربي التي
تــنـطـلق االثـنـ فـي غـرب فـرنـسـا مع
سـلسلة مـعارض وفعاليـات قبل تسليم
ــقـبل. وســتـدرس ــكـافــآت الـســبت ا ا
جلـنـة التـحكـيم الـدوليـة الـتي يرأسـها
ــاني تـومـاس ــصـور الـصــحـافي األ ا
ـــــتـــــخـــــصـص في شـــــؤون دورزاك ا
الــقــوقــاز يــومي اجلــمــعــة والــســبت
مــجــمــوعــة مــخـتــارة من  51تــقــريـراً
“تـتـمحـور مـوضـوعات مـعـظمـهـا على

أوكــرانـيـا وأفــغـانــسـتـان ومــوزمـبـيق
وسوريا ”عـلى ما يوضح رئـيس بلدية
ديـنة بـايـو باتـريك غـومون.وتـشـارك ا
الـــواقـــعــة فـي مــنـــطـــقــة كـــلـــفــادوس
ـقــاطــعـة الــفــرنـســيــة مع سـلــطــات ا
ــنـطـقـة فـي تـنـظـيـم اجلـائـزة الـتي وا
تـــســــتـــقـــبل ســـنــــويـــاً أربـــعـــ ألف
زائــر.ورُشح في هــذه الـدورة مــا يـزيـد
اني راسل األ .وعـبّر ا عن  350تـقريراً
الــبـالغ  50عــامـاً والـذي تــولى رئـاسـة
وكالة “ماغنوم ”عن “حماسة وفضول
ــنـاقـشــة الـطـريـقــة الـتي عـالـج فـيـهـا
الـصحافـيون الغزو الـروسي ألوكرانيا
ــنــافــســة مـع زمالئه.”وبــعـــيــداً عن ا

{ واشــنـطن (أ ف ب)  –ارتــفع مـعـدل
تحدة في عام االنـتحار في الواليـات ا
 ?2021خـــصــوصـــاً لـــدى الــشـــبّــان
بـحـسب بـيانـات أصـدرتـها الـسـلـطات
الـصـحـيـة اجلمـعـة وهي زيـادة تـنهي
اجتـاهـاً تـراجعـيـاً سُجـل في السـنـت
.فـــقــد ازداد عـــدد حــاالت األخـــيــرتـــ
االنـتـحـار من حـوالي  46ألـفـاً فـي عام

 2020إلـى  47650عــــــام  2021وفـق
ـركز الوطني أرقـام أولية صادرة عن ا
األمــيـــركي لإلحــصــاءات الــصــحــيــة.
وبـذلك انـخـفـض مـعدل االنـتـحـار لـكل
 100ألـف شخص من  135عـام 2020
ـــــاضي (+ ?4 إلى  14فـي الـــــعـــــام ا
وسُــجـلت الـزيـادة األكــبـر في صـفـوف
الـشبّان ب  15و  24عـاماً (بازدياد 8

يــشـارك تــومـاس دورزاك األربــعـاء مع
صـحـافيـ آخرين في جـلـسة مـناقـشة
مسائية موضوعها “إلقاء الضوء على
مــا يـحـصل حـالـيـاً ”فـي أوكـرانـيـا من
خـالل العودة إلى احلـرب الروسـيت

عـلى الشيشان ( 1996-1994و-1999
 .(2000وتـسـاءل مـنـظمـو اجلـائـزة ما
ـيـر إذا كــان الـرئــيس الـروسي “فـالد
بـــوتـــ يـــريـــد من خالل حـــربه عـــلى
أوكـرانيا الـتي بدأت في شبـاط/فبراير
 2022أن يـكـرر معـركـة غروزني إذ ان
اخلــطـابـات واألسـالــيب تـتـشـابه ”ب

. الفترت
وسـتكـون أوكرانـيا مـوضوع مـعرض

يـنطلق أحدهـما االثن ويضم “الـعمل
الـهـام للـصحـافـيَّيْن الـوحـيدَيْن الـلذين
بـقيـا في ماريـوبول عـندمـا كانت حتت
الـــقــصف الــروسي ”عـــلى مــا يــشــيــر

نظمون. ا
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نـظـمون أن “عـودة طـالـبان وأوضـح ا
إلى الـسـلـطة فـي أفغـانـسـتان سـتـكون
طـروحة في ـوضوعـات ا ضـمن أبرز ا
هـذه الدورة .”وسـتشـارك الصحـافية
الـــبــريــطـــانــيــة مـن أصل إيــراني
رامــيــتـا نــوايي عن تــقـريــرهـا
الـوثـائقي “أفـغـانسـتـان: نو

ن” كــــاونـــتـــري فـــور و

“)أفـغـانسـتان: لـيـست بلـداً لـلنـساء(”
الـــذي يـــتـــنـــاول الـــنـــســـاء الـــلـــواتي
احـتجزتهنّ طـالبان من دون توجيه أي
.أمــا تـــهم أو إجــراء مــحــاكـــمــات لــهنّ
مــعـرض الــصــور الـذي يــضمّ لـقــطـات
بـحجمها الكبـير الذي ينظم سنوياً في
شــوارع بـايـو فــسـيُــخـصّص لـكــيـانـا
هـايري وهي مصورة إيرانية تقيم في
كـابول منـذ ثماني سـنوات.وتقول
الــصــحــافــيـة “جــمــعتُ ”عــلى
ـثال “قـصص نـساء سـبـيل ا
كـــان قــتـلُ أزواجــهنّ احلل
الـوحـيـد أمـامـهنّ إلنـهاء
عـالقاتهنّ السـيئة بهم
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بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا والـــصــ
تحدة والبرازيل. والواليات ا

وشـمـل استـطالع “شـي ترافل70  ”
مــعــيـاراً تــتــعــلق بـاألمــان والــراحـة
واخلـدمـات والـطـعام لـتـنـبيه إدارات
ــعـايـيـر احلــقـيـقـيـة الــفـنـادق إلى “ا
الـــتي تــهم الـــنــســاء ”وهـي لــيــست
“الــــزهــــور أو الــــلــــون الــــوردي في
الـديـكور … ”بـحـسب هوفـنبـرغ التي
أسـست مركز “مـاري كليـر للعمل من
ـساواة ”الـبـحـثي وسـبق أن أجـل ا
ثـلـة خـاصة لـفـرنـسا تـولت مـهـمـة 

في الشرق األوسط.
وتـهـدف الـوكالـة إلى تـمـك الـنـساء
ـؤسـسـات الـتي حتـترم من مـعـرفـة ا
ـعايـيـر ومـعظـمـها حـالـياً من هـذه ا
فـئتي  4و 5جنـوم  وعددها   50في

أوروبــا والـشـرق األوسط  من خالل
شـراكات مع عمالـقة القطـاع الفندقي
كــمـجـمـوعـتي “إنــتـركـونـتـيـنـنـتـال”

و”أكور
ويـشكّّل توفير فوط صحية أحد أبرز
. وقال أنطوان مـطالب النساء فنـدقياً
مـــيــدا  مــديــر فــنــدق “ســـيــتي ”ذي
الــنــجـوم الــثالث في لــوكــسـمــبـورغ
واحلــاصـل عــلى شــهــادة تــصــنــيف
“شـي تـرافل ”إن “شــفــرات احلالقـة
ورغــــوة احلالقــــة لـــلــــرجــــال كـــانت
مـتـوافرة ”فـي غرف الفـندق لـكنه لم
يكن يؤمّن “الفوط الصحية للنساء 
ـاكـيـاج ?”فــاكـتـشف أنه وال مــزيل ا
ساواة.” “بعيد كلياً من التكافؤ وا

{ تـتــمــة اخلــبـر عــلى مــوقع (الــزمـان)
االلكتروني
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حــالــيــاً سـوى  %20مـن األعـداد”
الــــتـي كــــانت مـــــوجــــودة في ذلك

الوقت.
وســـابــقــاً كــانـت مــئــات آالف من
سـمك السلمون الـصغير األطلسي
تــعـبــر سـنــويـاً أنــهـر اســكـتــلـنـدا
لـلوصول إلى احمليط. وبـينما كان
يـعود ربع أعدادها لتـضع بيضها
في مـياهها األساسية أصبح هذا
الـعـدد حالـيـاً يوازي  %4فـقط من
األســـمـــاك وفق جلـــنـــة الـــصـــيــد

اخلاصة بنهر سباي.
وعـلـى مـسـتـوى اسـكـتـلـنـدا كـلـهـا
الــتي يــخـضـع الـصــيــادون فـيــهـا
لـقــانـون بـيـئي يـلـزمـهم إطالق مـا
يـــصـــطـــادون سُـــجّـل اصـــطـــيــاد
 35693سـمـكـة عام  2021في رقم
هــو األدنى مــنــذ بـدايــة تــســجـيل

أرقام ضئيلة.
ويـعـتبـر صيـادون على غـرار إيان

{ تـشـارلـز تاون
أوف أبـــــــرلـــــــور
تحدة) ـملكة ا (ا
(أ ف ب)  –يـلـقي
إيــــــان غـــــوردون
صـــــنّـــــارته وسط
نـــــهـــــر ســـــبـــــاي
مـــنـــتــظـــراً أن تــقع
إحـــدى األســمــاك في
فـخ خــــــطّــــــافـه لــــــكن
… فـــــاألنـــــهـــــر عـــــبـــــثـــــاً
االســـكــتــلــنـــديــة تــشــهــد
انـخـفـاضـاً كـبـيـراً في أعداد
سـمـك الـسـلـمـون الـبـري الذي
تـــشــتـــهـــر به. ويــدق صـــيــادون
وجـمـعيـات بيـئـية نـاقوس اخلـطر
فـي شــأن تــأثــيــرات االحــتــرار
ــــنــــاخي وإزالــــة الـــغــــابـــات ا
وانـــتــــشـــار احلـــشـــرات عـــلى
انــــــخـــــفــــــاض أعـــــداد ســــــمك

السلمون.
ويــقــول إيـان غــوردون لـوكــالـة
فـــرانس بــرس “بـــدأت أمــارس
الــصــيــد هــنـا في ســبــعــيــنـات
الـــقــرن الـــفــائت عـــنــدمـــا كــنت
ـرحـلـة لم صــغـيـراً وفي تـلك ا
أكـن أنـتــظــر طــويالً الصــطــيـاد

سمكة سلمون جيدة!.”
ويــــؤكـــد أنّ أعـــداد “األســــمـــاك
بــــــــــــــــــــدأت
تـــنـــخـــفض

ب
مـــنـــتـــصف
الثمانينات
وأواخــــــــــر
الـتـسـعـيـنا
ت مـضـيـفاً
“لـم يـــــــبق

غــــوردون أنّ انــــخـــفــــاض أعـــداد
الـسلمون يعود جـزئياً إلى الصيد
اجلــائـر لـلـرنـكــة وهـو نـوع يـقـوم
عـليه “نـظام إيكـولوجي كامل ”في
تحدة. وبسبب انخفاض ملكة ا ا
أعــــداد الــــرنــــكــــة أصــــبح ســــمك
الـسـلـمون الـذي يـصل إلى احمليط

فريسة لألنواع األكبر منه.
ويـقول مـدير جـمعـية “وايـلـدفيش
ســــكــــوتـــلــــنـــد ”أنــــدرو غــــراهـــام
سـتـيوارت “لـديـنـا مـشكـلـة كـبـيرة
فـي احملــيط ويــبـــدو أن الــتــغــيــر
ــنـاخي هــو الـعــامل الـرئــيـسي” ا
الذي يتسبب بحصولها. ويضيف
أثـناء اسـتكشـافه عمق نهـر سباي
وهـو يقف عـلى جسـر قرب منـطقة
ـكـنـنـا الـقـيـام بـونـار بـريـدج “ال 

بأي خطوات مهمة.”
{ تـتــمــة اخلــبـر عــلى مــوقع (الــزمـان)

االلكتروني

{ باريس (أ ف ب)  –بـدأت الفـنادق
تــولي اهـتــمـامـا بــالـنـســاء الـلـواتي
ـسـافرين في الـعالم ـثـلن نصف ا
فـبـاتت تسـعى السـتجـابـة مطـالـبهنّ
احملـدّدة كتوفير فوط صحية وإمكان
إغـالق أبـــواب الـــغـــرف من الـــداخل
وتــأمـ قـائـمــة طـعـام أكـثــر تـنـوعـا
خلـــدمــة الــغـــرف ال تــقــتـــصــر عــلى

عهودة. الشطائر ا
وقـــالت فــالــيــري هـــوفــنــبــرغ وهي
مـؤسِـسَـة “شـي تـرافل كـلوب ”الـتي
تـعـرّف عن نفـسـها بـأنـها أول وكـالة
تـصـنيـف في العـالم مـتخـصـصة في
تـقيـيم مدى تـلبـية الـفنـادق توقـعات
ــتــعــلــقــة ــرأة واحــتــيــاجــاتــهــا ا ا
بــخــدمــات الــسـفــر والــضــيــافـة إن
“الــفـنــادق صـمـمــهـا رجــال لـرجـال
وهي لـم تـكــيّف خــدمــاتــهـا بــالــقـدر
الــكـــافي مع احــتـــيــاجــات الــنــســاء
اخلـاصة والحـظت أن “عـدد الـنـساء
الــلـواتي يـســافـرن إلى ازديـاد وهن
ـــئـــة من مـــجـــمل ـــثّـــلن  64فـي ا
ـســافـرين أمـا نـسـبـتـهنّ من كـامل ا
ـسافرين ألغراض الـعمل فتبلغ 52 ا
ـــئــة .”إال أن إقـــامــتـــهن خالل فـي ا

. السفر قد تكون مخيّبة آلمالهنّ
فـــالــشـــعـــور بــاألمـــان قــد ال يـــكــون
مـتوافراً دائـماً ومسـتلزمـات الراحة
لـيـست مؤمّـنة في كل مـكان عـلى ما
بـيّـنت دراسة أجـريت حلـساب “شي
تـرافـل كـلوب ”شــمـلت خـمـسـة آالف
امــــرأة فـي خــــمــــســـــة بــــلــــدان هي

تـنظـيـمهـا نشـاطات ريـاضيـة وفنـية.
هـرجان أسـاساً رهـبان وأنـشأ هـذا ا
كانوا يهدفون من خالله إلى التعبير
عن امـــتــنــانــهم لـــلــمــزارعــ الــذين
يــســاعـــدونــهم في حــرث أراضــيــهم

. قبيل حصاد األرزّ
واشــتـــرى لــيت ثــوريه ســنــة 2013
بـ 700دوالر وهـــو ســـعـــر بــاهظ إذ
يــوازي رواتـب ســنــة كــامــلــة وكــان
مـــصــمـــمــاً عـــلى حتــويـــلــهـــمــا إلى

. متسابق محترف
ويقول “كنت قادراً على معرفة الثور

{ آن جيانغ (فيتنام) (أ ف ب)  –فاز
ثـورا نغوين فان ليت اللذان يتغذيان
عــلى الـبــيض وشـراب جـوز الــهـنـد
بـسباق ثيران “بـاي نوي ”الـسنوي
ـــتـــفـــرجــ وسـط هــتـــافـــات آالف ا
ـوجـودين في حـقل مـوحل من دلـتا ا

نهر ميكونغ في فيتنام.
ــثل هـذا الـسـبــاق الـسـنـوي أحـد و
طـقوس مجموعة اخلمير التي تشكّل
أقـلـيـة وتضم أفـرداً يـعـيشـون بـشكل
رئـــيــــسي في جــــنـــوب الـــبالد قـــرب
كـمبـوديـا.وخلف مـظهـرهمـا اللـطيف
الـذي يـظـهرهـمـا وكـأنّـهمـا حـيـوان
يــسـتـخـدمـان حلـرث حـقـول األرزّ في
جــنـوب فــيــتـنــام يـخــفي ثــورا لـيت
الـلذان يتـمتعان بـعيون كبـيرة داكنة
وقــوائـم طــويــلــة وقــرون مــلــتــويــة
قـوّتـهـمـا. ويـفـخـر لـيت قـائالً لـوكـالة
فــــرانـس بــــرس في حــــديـث قــــبــــيل
الــسـبـاق بـ”فــوز ثــوريه ثالث مـرات
مـن أصل الــــبـــطــــوالت األربع الــــتي

شاركا فيها.”
ويُـقام السباق الـذي تنافس فيه هذه
الــســنــة  56زوجــاً مـن الـثــيــران في
مـحافـظة أن زانغ الـفيـتنـاميـة ضمن
مـهرجان “سـيني دولتا ”الـتي تبجّل
فـيه مـجمـوعة اخلـمـير أسالفـها عـبر
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ووضـع حـد لـلــعـنف األســري الـذي كنّ
يـتعرّضن له مـضيـفةً أنّ هؤالء الـنساء
“وجـــدن الــسالم فـي الــســجن.”وقـــبل
رتـقبـة السبت حـفلـة توزيع اجلـوائز ا
ـقبل تتـيح هذه الدورة “الـعودة إلى ا
أسـاسـيـات الـصـحـافة ?”مـع فعـالـيات
عــــدة بـــيــــنـــهــــا مـــعــــرض من إعـــداد
الـصحـافي إيرفـيه بروسـينـي يتـمحور
عــلى “صـــور ألــبــيـــر لــونــدر (-1884
 (1932الـــــتي لم يُـــــكــــشف عـــــنــــهــــا
.”وكـمـا جرت الـعادة في دورات مـطلـقاً
ســابـقــة سـيــشـهــد احلـدث اخلــمـيس
تــدشـ لـوحــة تـذكـاريــة حتـيي ذكـرى
ارسة الـصحافي الذين قُتلوا أثناء 

مــهـامــهم.وســتـقــام مــراسم الـتــدشـ
ـــصــور بـــحـــضـــور عــائـالت وزمالء ا
الــصــحـافي األوكــراني مــاكس لـيــفـ
الـــــذي “أعــــــدمه ”جــــــنـــــود روس في
آذار/مـارس بحسب منظمة “مراسلون
بال حدود ?”والـصحافيـة الفلسـطينية
األميركية شيرين أبو عاقلة التي كانت
تـعـمل في قـناة “اجلـزيرة ”وقُـتـلت في
أيــار/مـايـو إثـر تـلـقــيـهـا رصـاصـة في
ـــــراسل الـــــرأس بـــــاإلضــــافـــــة إلى ا
وف الـفـرنـسي فـريـديـريـك لـوكـلـيـر-إ

الذي قُتل في أيار/مايو في أوكرانيا.
{ تـتــمــة اخلــبـر عــلى مــوقع (الــزمـان)

االلكتروني

ـــيل األقـــارب إلى
دعـم بــــــعــــــضــــــهم
الــبــعـض أكــثــر (مـا
ـكن أن يـسـاعد في
مـنـع االنتـحـار) لـكن
مـن دون أن يـســتـمـر
ــــرور الــــوقت ذلـك 

ؤسسة. وفق ا
{ تـــتـــمـــة اخلـــبـــر عـــلى
موقع (الزمان) االلكتروني

ب سنتي  900و.1450وقال لويس
فــلـوريس “فــوجـئـنــا بـالـعــثـور عـلى
مـزيـد من الرفـات عنـدما حـفرنـا على
”? عـمق عشرة أو عـشرين سنتـيمتراً
مـوضـحـاً أن صـدور األطـفـال فُـتـحت
بــشـكل مــسـتــقـيم لــسـحب قــلـوبـهم.
وتــابع انّ األطــفــال قُــدمــوا كــأضـاح
ـا تزامـناً مع أحداث كـانت جارية ر
آنــذاك كـقـلـة األمـطـار أو اجلـفـاف أو
(مـشاكل) سياسيـة أو حروب مشيراً
إلـى وجــود فـــرضــيـــات عــدة جتــري
دراسـتهـا.ومن ب الـرفات الـتي عثر
عـلـيـها عـظـام عـائدة خلـمس فـتـيات
“جـــالـــســات ”دُفـنّ بــوضـع رؤســهنّ

{  تـروخيو بيرو (البيرو) (أ ف ب)
 –عُـثر أخـيراً في الـبيـرو على مـقابر
عـائدة لـ 76طـفالً قُدّموا كـأضاح قبل
نــحـو ألف عـام خالل طـقـوس ديـنـيـة
حلـــضـــارة تـــشــــيـــمـــو الـــتي كـــانت
موجودة في العصر قبل الكولومبي.
ـقابر أثنـاء عمليات واكـتُشفت هذه ا
تـفتيش كانت تُجرى في مكان مقدّس
عُـثـر فـيه سـابـقـاً عـلى عـظـام أطـفال.
وقــال عـــالم اآلثــار لــويس فــلــوريس
لـوكالة فرانس برس “عثرنا على 76
قــبـــراً حتــوي رفــات أطــفــال قُــدّمــوا

كأضاح.
وعُثر على رفات هؤالء األطفال الذين

جـرت الــتـضـحـيـة بـهم عـنـدمـا كـانت
أعـمارهـم تراوح ب الـ 6و 15سـنـة
بـ تمـوز/يولـيو وآب/أغـسطس في
سـاحـت صـغيـرت في مـوقع بامـبا
نـتجع هـوانتـشاكو ال كـروث التـابع 
الـساحـلي قرب مـدينـة تروخـيو التي
تـبـعـد حوالى  500كـيـلـومـتـر شـمال
الــعـــاصــمــة لــيــمـــا. وســبق لــفــريق
الـبــاحـثـ نـفـسه الـذي يـرأسه عـالم
اآلثـار غـابـرييل بـريـيـتو أن عـثـر ب
عـــــامي  2016و 2019عـــــلى رفــــات
 240طـــــفالً قُــــدمـــــوا كــــأضــــاح من
مـجمـوعة تشـيمـو التي كـانت تعيش
عـلى ساحل البـيرو الشـمالي احلالي
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مـقـابل بـعـضهنّ
عـــــــــلـى شــــــــــكل
دائـــــــــــرة.وقــــــــــال
غــابـريــيل بـريــيـتـو
لـــــوكـــــالـــــة أنـــــبــــاء
“أنـديـنـا ”الـبـيـروفـية
“بـفضل مـوقع بـامبا ال
كـــــــروث أدركــــــنــــــا أنّ
األضـــاحـي الـــبـــشـــريـــة
وبـخاصة األطـفال كانت
عــنـصـراً أســاسـيـاً لـدى

حضارة تشيمو.”
{ تـتــمـة اخلــبـر عــلى مـوقع
(الــــزمــــان) االلــــكـــتــــروني

اجلـيد من السيء ألننـي ربيت سابقاً
مــجـمـوعـة ثـيـران الســتـخـدامـهـا في
عـمـليـات حرث األراضي ?”مـوضـحاً
ــمــارســة من جــده أنـه تــعــلم هــذه ا
ووالـده الـلـذين تـولـيـا تـربـيـة ثـيـران
مــدى سـنــوات لالســتـعــانـة بــهـا في
ملوكة للعائلة.  ويقول حقول األرز ا
إنّ “الــــــثــــــور الـــــذي يُــــــشــــــارك في
الـسـبـاقـات يـنـبـغي أن يـكـون كـبـيـراً

”. وقوياً ورشيقاً
{ تـتــمــة اخلــبــر عــلى مــوقع (الــزمـان)

االلكتروني
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