
الـــلـــبـــنـــاني لـــدى الـــعـــراق عـــلي
التعـاون العسكري ب احلبحاب 
الـــبــلـــدين). كـــمـــا اكـــدت الـــدفــاع
حــصــول مــوافــقـــة الــوزيــر عــلى
تـمــديــد الـتــقـد الـى االسـتــمـارة
ــفـســوخـة عــقـودهم. اخلـاصــة بـا
وقـالت في بـيـان مـقـتـضب انه (ام
تــمـــديــد الـــتــقـــد الى اســتـــمــار
ونـود تـأكـيد فـسـوخـة عـقودهم  ا
ان رابط الـقـد يـعـتــبـر مـلـغـيـاً ال
ويكـون التقد يتم التقـد عليه 
عــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــرابــط
 .eforms.mod.mil.iq . فــــــي
غضون ذلك  شدد مـستشار األمن
الـــقـــومي قـــاسـم األعـــرجي عـــلى
أهمـيـة مـنع اسـتـغالل اإلرهـابـي

للسجـناء في شمـال شرق سوريا.
وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان
ـــكـــتـــبه (األعـــرجي اســـتـــقــــبل 
الـسـفـيـرة الـسـويـديـة لـدى بـغـداد
وجـرى جـيـسـيــكـا سـفــاردسـتـروم
استعراض العالقات الـثنائية ب
ـلـكـة الـسـويـد وبحث العـراق و
سـتـجـدات األمنـيـة والـسيـاسـية ا
عـــلى الــــصـــعـــيــــدين اإلقـــلــــيـــمي

األقـــدم لـــلـــرئـــيس االســـبق جالل
الـطــالـبـاني. فــيـمــا أعـلن االحتـاد
الـوطـنـي الـكـردســتـاني ان بـرهم
صالح مـرشـحه الـرسمي لـرئـاسة
رحـبت كتلة اجلمهوريـة. بدورها 
ـبادرة دولة الـقـانـون النـيـابيـة 
قراطي الكردستاني حللحلة الد
االزمــة الـســيــاسـيــة عــبــر سـحب
مــرشـحـه الـرئــاسي ريــبــر احــمـد
ودعم رشــيــد كــمـرشـح تـوافــقي
داخل الـبـيت الـكردي . وقـالت في
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بادرة رحبت اطـراف سيـاسيـة 
قـراطي الكـردستاني احلزب الـد
اختيار عبد اللطيف جمال رشيد
مـــــرشـح تـــــوافـــــقي لـــــرئـــــاســـــة
اجلـــــمــــهـــــوريــــة داخـل الــــبـــــيت
ـقـرر انـتـخابه الـذي من ا الـكردي
اليوم اخلـميس  وتوقع مـفاجآت
ـان التي قد تـشهـدها جـلسـة البر
تـنــعـقــد في ظل اجــراءات امـنــيـة
مـشــددة. وتــعـهــد مـرشح رئــاسـة
اجلـمـهــوريـة الـذي يــحـظى بـدعم
الــعــمل بــحــيـاد الــبــيت الــكـردي 
ووسـطيـة الدارة عـمـلـيـة الـتـفاهم
واخــتــيـار حــكــومــة قــويــة تـلــبي
تطلـعات الـشارع. وقـال رشيد في
ان كلـمة قـبل انعـقاد جـلسـة البـر
النــتـــخــاب رئــيس اجلـــمــهــوريــة
تابعتها (الزمان) امس ان (العمل
اجلـاد ســيـؤدي بــنـا الى الــعـراق
ويواجه ـقـراطي الـفـيـدرالي  الد
بلـدنا بـعض االزمـات التي تـعوق
لـــكن ال يـــعـــني ان ـــشـــاكل  حل ا
احلــلـول مــسـتــحــيـلــة بل هي في
متناول الـقوى السيـاسية والكتل
الـنـيـابـيـة) واضـاف ان (اخـتـيـار

شــخــصــيــات كــفــوءة ومــقــبــولــة
وبالـتـعاون مـع االخرين سـيـسهم
ـــشــاكل) مــؤكــدا ان بــحل هــذه ا
(الـهــدف االسـاسـي من تـرشــيـحه
هـو لـتـقـريب وجـهـات لـلـمـنـصب 
الـنـظـر بـ مخـتـلف االطـراف في
بـغـداد واالقــلـيم) واشـار الى انه
(سيـعـمل بحـيـاد ووسطـية الدارة
عملـية التـفاهم ب اجلـميع الذي
سيؤدي الى اختيار حكومة قوية
خـدمـيـة تـلـبي تـطـلـعت الـشـارع).
ورشــيـد  من مــوالـيــد مــحـافــظـة
السليـمانية ? �1944حاصل على
شـــــــهــــــادة الـــــــدكــــــتـــــــوراه  في
الــهــنــدســـة وتــولى الــعــديــد من
ـــنــاصـب مــنـــهـــا تــدريـــسي في ا
جـامـعــة الـسـلـيـمــانـيـة و  مـديـر
مشـروع منـظـمة الـغذاء والـزراعة
الـدولـيـة لـوادي تـوبان الـذي يـقع
في جنوب اليمن  ومهندس مقيم
نـظـمة الـغذاء والـزراعـة الدولـية
لـسـد وادي جـيـزان وشـبـكـة الري
في الـســعـوديــة و مـديــر مـشـروع
منـظـمة الـغذاء والـزراعـة الدولـية
ومشـروع تـطويـر وادي اجلـيزان
ــــوارد شــــغـل مــــنــــصـب وزيــــر ا
ـسـتـشـار ـائـيـة بـعـد  2003وا ا

بيان تابعته (الزمان) امس (ندعم
هذه اخلطـوة وندعـو اجلميع الى
كـونـهـا الـسـبيل الـتـعاطـي معـهـا 
الـوحــيـد النــهـاء حــالـة االنــسـداد
الــتي أخــرت تــشــكــيل احلــكــومـة
ـــــنــــزالقــــات وأدخـــــلت الـــــبالد 
خطـرة).من جانـبه  كشف مـصدر
أمــــني عن رفـع رمـــانــــة يــــدويـــة
مـــتــــروكـــة داخل بــــارك مـــجـــلس
الـنــواب.وذكــر في تــصـريح امس
ان (صــقــر بـغــداد تــمــكن من رفع
رمانـة يدويـة كانت مـتروكة داخل
بارك مجلس الـنواب). وفي تطور
تـأكـيد  جـدد االطـار الـتـنـسـيـقي 
ترشـيح مـحـمد شـيـاع الـسوداني
لـرئـاسـة الــوزراء. وقـال في بـيـان
مـــقــتـــضب ان (االطـــار بـــصـــفــته
يــجــدد تــأكــيــد الــكــتـــلــة االكــبــر 
تـــرشـــيـح الـــســـوداني لـــرئـــاســـة
حـيث الـوزراء).ويــشـهـد الــعـراق 
ـان اليـوم اخلـميس سيـعـقـد البـر
جـــــلـــــســـــةً النـــــتــــخـــــاب رئـــــيس
للـجـمهـوريـة أزمة سـيـاسيـة مـنذ
نـحـو عـام كـامل.فـفي الـعـاشـر من
تــــــشــــــرين األول  2021 تــــــوجه
العراقـيون إلى صنـاديق االقتراع
لإلدالء بأصـواتـهم في انتـخـابات

عـــقـــدت قـــبل عـــام من مـــوعـــدهــا
األصــــلي الــــتـي جــــاءت تــــنـــازالً
حلـركـة احـتـجــاجـيـة هـزت الـبالد
أواخـــر الـــعـــام  2019 تـــنـــديـــداً
بـــالـــفـــســـاد وتـــهــالـك اخلـــدمــات
الــــــعــــــامــــــة. وعـــــزّزت نــــــتــــــائج
االنـتـخـابـات الـتي شـهـدت نـسـبة
مقاطعة قويّة موقع رئيس التيار
الـــصـــدري مــقـــتـــدى الــصـــدر في
ــــقــــابـل ســــجّل ــــان.في ا الــــبـــــر
خــصــومه في حتــالف الــفــاالطـار
الـتــنـســيق  تـراجـعــاً مـلــحـوظـاً
وندّدت قواه بـتزوير في الـنتائج.
وشـــهــدت األســـابــيـع الــتـي تــلت
االنتخابات توتراً متصاعداً. نظّم
منـاصـرون للـتـنسـيـقي اعتـصـاماً
ــنــطــقــة اخلــضــراء في مــحــيط ا
احملـــصــنـــة الـــتي تـــضمّ مـــقــرات
حـــكــومـــيــة وســـفــارات غـــربــيــة
مـــحـــاولــ فـي بـــعض األحـــيــان
الـــعــبــور إلـــيــهـــا. امــا في لـــيــلــة
الـسـادس من الـشـهـر نـفسـه جنا

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
من مـــحــاولــة اغــتـــيــال بــطــائــرة
استهدفت مقر إقامته في مسيرة 
نطقة اخلـضراء. وبالتوازي مع ا
فاوضـات الهادفة ذلك انطلـقت ا
إلى تـشـكـيل حـكـومـة. وتـقـلـيـدياً
تقـوم األحـزاب الـشيـعـية الـكـبرى
ــــشـــهـــد الــــتي تـــهــــيـــمـن عـــلى ا
السـياسي فـي العـراق بالـتوصل
إلى حلّ توافقي بغضّ النظر عن
قـاعد في مجـلس النواب. توزع ا
لكن أراد  الـصدر تـشكـيل حكـومة
أغلـبيـة وطنـية وأن يـسمي تـياره
رئـــيـس الـــوزراء بــــتـــحــــالف مع
أحزاب سـنيـة وكرديـة. وإلى ح
تكلـيف خلف له يـتولى مـصطفى
الــكـــاظــمي حـــكــومــة لـــتــصــريف
ــان في األعـــمــال. وأخـــفق الـــبـــر
ثالث مـــحـــاوالت في  7 شـــبـــاط
وفي  26و 30 آذار  في انتـخاب
رئـيس لـلـجــمـهـوريـة بـسـبب عـدم

اكتمال النصاب.
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الـتــحق اكــثـر من  12مـلــيـون
دارسهم بال طالب وتلـميـذ 
مـنــاهج جـديــدة وسط فـرحـة
خجولة ونـقص كبير بـاالبنية
التي تـمثل مـشكـلة درسـيـة  ا
للطلبة واسرهم بسبب الدوام
ـــــا دفع جلـــــنـــــة ـــــزدوج  ا
الـــتــــربـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة الى
ـــعــوقــات الــتي تــشــخــيص ا
تــواجه ســـيــر الــعــمـــلــيــة في
عـاجلات البـالد بغـية وضـع ا
دارس امس لها.واستقبلت ا
طـلـبـتـهـا في أول يـوم من بـدء
العـام الـدراسي اجلديـد.وجاء
ذلك بعدما أعلن وزيـر التربية
عـــــلي الـــــدلـــــيـــــمـي في وقت
ســــابق ان انـــــطالق الــــعــــام
الـدراسي سـيـكـون ابـتـداء من
يـــوم امـس االربـــعــــاء.وهـــنـــأ
رئـــيس الــــوزراء مـــصــــطـــفى
ـنـاسـبـة الـكـاظـمي الـطـلـبـة 

العام الـدراسي اجلديد.وقال في
تــغـريـدة عـلـى تـويـتـر تــابـعـتـهـا
(الزمان) امس (أصـدق األمنيات
بــالـتــفـوق والــنـجـاح والــسالمـة
ألبنائـنا الطـلبة بـالعام الدراسي
اجلــديــد). وأعــلــنت الــوزارة في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس أن
(أكــثــر من ١٢ مـــلــيــون تــلــمــيــذ
ــدارسـهم  وطــالب الــتــحـقــوا 
وأن اعداد طلـبة االول االبتدائي
بـلغ اكثـر من مـلـيون و ٢٠٠ الف
تلمـيذ) ووجه الـوزير دعوة إلى
ــدرسـيــة والـهــيـئـات (اإلدارات ا
الــتـعـلـيـمـيـة والـتـدريـسـيـة كـافـة
إلقـامـة كرنـفـال تـربوي تـسـتـقبل
فــيـه الــطـــلـــبـــة) واشــار الى ان
(الــــوزارة تــــنــــاشــــد اجملــــتــــمع
بــشــرائــحه ومــؤســســاته كــافــة
وأولــــيــــاء األمـــور ألخــــذ دورهم
الـــوطـــنـي ومـــشـــاركـــة الـــوزارة
بـتـوفـيـر الـبيـئـة الـسـلـيـمـة التي
تضمن وتؤمن استقرار وانتظام
الدوام في مـدارسنـا واحملافـظة

ــعــلم وقــدســيــة عــلى مــكــانـــة ا
هـنـة) وأضاف أن (هـذا الـيوم ا
لــيس مــجـــرد مــحــطــة تــربــويــة
الســتــكـمــال مــســيــرة الــتــعـلــيم
وحـسب بل هـو عـهـداً والـتـزاما
اخالقــيــا وانـســانــيــا لــتــجــديـد
االنــتـمــاء لـلـعــراق الـعـظــيم بـلـد
احلـــضــــارة والــــتــــاريخ واالدب
والـثـقافـة) مـشـددا عـلى (الـعمل
ثـمر من اجل اسـتمرار اجلاد وا
الـــعــطـــاء والــبـــنــاء لـــلــنـــفــوس
والــــــعـــــــقــــــول) ولــــــفـت الى ان
(الــوزارة حـــقـــقت الــكـــثـــيــر من
كاسب التـربوية خالل األعوام ا
ــاضــيــة االمــر الــذي انـعــكس ا
إيـــجــــابـــاً عـــلـى زيـــادة الـــثـــقـــة
ـرونـة بـقــدراتـنـا في الـتــعـامل 
واستـباقيـة مع مجـريات األمور
وأكـســبت نـظــامـنــا الـتــعـلــيـمي
ومؤسساتنـا التعليـمية جاهزية
ــتـــلــكه من أدوات ـــا  تـــامــة 
مـــعــرفــيـــة وتــقـــنــيـــة وخــبــرات
إضـافـيـة وهـذا األمـر يـسـتـدعي

مـواصـلــة الـعـمل والـتـطـويـر في
نظـامنـا التـعلـيمي حـتى نسـتمر
ضــمـن الــدائــرة الـــتــنــافـــســيــة
حتــقـــيــقــاً الزدهـــار الــتـــعــلــيم).
الـعـام الدراسي وبـاشر الـطـلـبة 

اجلـــديــــد بال مـــنــــاهج جـــديـــدة
بــسـبب وسط فــرحــة خــجـولــة 
الـوعـود الـتي تطـلـقـتـهـا الوزارة
بـــــــحل مـــــــشـــــــكــــــلـــــــة الــــــدوام
ــــزدوج.وقــــال اولــــيــــاء امــــور ا

الـطـلــبـة في احـاديث امس انـهم
(بــاشـــروا بــنــقـل ابــنـــائــهم الى
دارس االهلية  نـتيجة الواقع ا
ــتــردي الــذي يــشــهــده قــطــاع ا
التربـية احلـكومي في البالد من

غـــيـــاب اخلـــدمـــات واكـــتـــظـــاظ
ـنـاهج التي الـصفـوف ونـقص ا
ـسـؤولـون طبـاعـتـها مع يـعـمد ا
مــبــاشــرة الــتالمــيــذ والــطــلــبــة
الـدوام) مـتــسـائـلـ (اين كـانت
ــنـاهج خالل الـوزارة مـن طـبع ا
الـعـطـلـة الـصـيـفـيـة?) واسـتدرك
اولـيـاء امـور الـطـلـبـة (اذا كـانت
ــشـكـلـة  الــتـخـصــيـصـات هي ا
فـانــنــا نـالحظ قــيــام احلــكــومـة
بـصـرف مـبـالغ لـقـطـاعـات اخرى
شاريع غير مهمة او ضرورية و
ــكن في الـــوقت الـــراهن الــتـي 
تـــأجــــيل تــــنــــفــــيــــذهـــا فـي مـــا
ناهج واالجدر هـو تهـيئـة ا بعـد
كـــــون قــــــبل انــــــطالق الــــــدوام 
طــبــاعــتــهــا فـي الــوقت احلــالي
سـيـدفع االهـالي الى شـراء كـتب
مـنــهـجـيـة البـنــائـهم من الـسـوق
وهـــــــذا عبء جـــــــديــــــد يـــــــرهق
كـــاهــلـــهم). في وقت شـــخــصت
جلنة التربية النيابية مجموعة
مـــشــاكـل تــعـــوق ســـيــر الـــواقع

التعـليمي في الـبالد. وقال نائب
رئيس اللجـنة جواد الغزالي في
تــــــصــــــريـح امس ان (الــــــوزارة
عـنـيـة بشـأن تـوفـير واجلـهـات ا
ناهج الدراسية ادت ما عليها ا
ـشـكلـة االسـاسـيـة تـكمن إال ان ا
ـاليـة التي في التـخـصيـصات ا
ـؤسـسـة) ال تـتــنـاسب وحـجـم ا
نـاهج الدراسية ولفت الى ان (ا
ـا ـشــكـلــة ا لــيــست وحـدهــا ا
تــوجــد مــشــاكـل تــتــعــلق بــقــلــة
ــدرسـيــة إذ ان هـنـاك االبــنـيـة ا
اقــســام غــيــر صـاحلــة لــلــعــمل
واخــرى بـحــاجــة الـى تــعــمــيـر
فـــــضـال عن مـــــســـــألـــــة االثـــــاث

درسي)  ا
وتابع ان (طباعـة مالي النسخ
حتـــتــــاج الى مــــطـــابـع عـــديـــدة
ووقت وهـــذا االمــر تــؤثــر عــلى
الطالب) واضاف (طالـبنا كثيرا
الية بأن تكـون التخـصيصـات ا
قــبـل بــدايـــة الـــعـــام الــدراسي).
عـلى تـطـويـر ويـسـتـابق الـعـالم 

الــقـطـاع الــتـربـوي وجتــهـيـزه
باحدث التقنيات بهدف توفير
اجــواء مــنــاســبـــة لــلــتالمــيــذ
تـــشــجـــعــهم عـــلى الـــتــركـــيــز
اال في الـــعـــراق مــا واالبـــداع 
زال الـقــطـاع يــواجه حتـديـات
دون حـــلـــول جــــذريـــة. وكـــان
ــتــحـدة االمــ الــعــام لـال ا
أنطونيو غوتيريش قد اكد إن
ـر بـأزمة عـمـيـقة) (الـتـعلـيم 
الفـتـا الـى ان (الـوقت قـد حـان
إلحــداث تـغــيــيــر فـي أنــظــمـة
الـتـعلـيم) وتـابع أن (الـتـعـليم
وبــــدال من أن يـــــكــــون عــــامال
تـمــكـيــنـيــا عـظـيــمـا يــصـبح
وبـــصــورة ســريــعــة حــاجــزا
كـبـيـرا والسـيـمـا ان نـحو 70
ـائـة من األطـفـال في سن في ا
الـعاشـرة في الـبلـدان الـفقـيرة
ال يـــســتــطــيــعــون قــراءة نص
بــــســـــيط إمــــا أنـــــهم خــــارج
ـــــدرســـــة ـــــدرســـــة أو فـي ا ا

ولكنهم بالكاد ال يتعلمون). 
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لتـفـكـيك وإنهـاء اخملـيم وجتـفيف
منـابع عصـابـات داعش اإلرهابـية
اليـة والبـشريـة) واكد االعرجي ا
ان (بــقــاء مـــخــيم الــهـــول يــشــكل
نطـقة واجملتمع حتديا للـعراق وا
الــدولي ويــجب تــشــجــيع الــدول
عـلى إعـادة رعـايــاهـا من اخملـيم).
الى ذلـك  اطــــــاح جــــــهــــــاز األمن
الوطـني بـخلـيـة إرهابـيـة حاولت
واطن لتمويل عصابات ابتزاز ا
ـتــحــدث الــرسـمي داعش. وقــال ا
بــاسم اجلــهــاز أرشــد احلــاكم في
بيان تلقته (الزمان) امس إن (قوة
تــــمـــــكــــنـت بــــعــــد من اجلـــــهــــاز 
ـوافـقات الـقـضائـية استـحـصال ا
من اإلطــاحـة بــخــلــيـة إرهــابــيـة)
واشـــار الى ان (اخلــــلـــيــــة كـــانت
حتـاول الـقـيـام بـعـمـلـيـات تـمـويل
لعصابـات داعش من خالل ابتزاز
ــواطــنــ وأخـذ األمــوال مــنــهم ا
عـــــنــــــوة). وضـــــبــــــطت وكــــــالـــــة
االســتــخـــبــارات والــتــحـــقــيــقــات
االحتــاديــة في وزارة الــداخــلــيــة
ضبط  25مركبة و 6مواقع نفطية

حافظات مختلفة. مخالفة 

األعـرجي أن بــقـاء مــخـيم الــهـول
ـنـطـقـة يـشـكل حتــديـاً لـلـعــراق وا
واجملتمع الدولي. واوضح البيان
أن (األعـــرجي اســـتـــقـــبل الـــقـــائم
بــاألعـمــال األســتــرالي فـي بــغـداد
سـتـيفـن يـاتس وبـحـثا الـعـالقات
الــثــنــائــيــة بــ الــبــلــدين وســبل
تــطـــويـــرهـــا في اجملـــاالت كـــافــة
والـتطـرق الـى ملـف مـخيـم الـهول
السوري وتعاون اجملتمع الدولي

كــــمــــورد بــــشــــري لــــهم) وتــــابع
(ضرورة ضـبط احلدود والـتعاون
مع الــــــدول اجملـــــاورة إليـــــقـــــاف
تـهـريب اخملـدرات). من جـانـبـهـا 
جــددت ســـفــاردســـتــروم (تـــأكــيــد
بالدها على دعـم العراق من خالل
دورهـا في الــبـعــثـة االســتـشــاريـة
ــــنــــظــــمـــات لالحتــــاد األوربي وا
اإلنــســانــيــة وكــذلك دعم ســيــادة
واســتـــقـــرار الــعـــراق). كــمـــا اكــد

والــدولي واســـتــمــرار الـــتــعــاون
والــشــراكــة في مــجــال مــكــافــحــة
اإلرهـــاب) واضـــاف االعـــرجي ان
ـالحـــقـــة (الـــعــــراق مـــســـتــــمـــر 
اجملامـيع اإلرهابـية حـتى القـضاء
عــلــيــهــا) مــؤكــدا ان (حتــدي آفـة
ـثل أولـويـة بـالـنـسـبة اخملدرات 
لألجــهـــزة األمــنــيـــة) واشــار الى
(أهمـية مـنع اسـتغـالل اإلرهابـي
للـسجـناء في شـمال شـرق سوريا
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استـعرض رئـيس مجـلس الوزراء
مــصــطـــفى الــكـــاظــمي مـع قــائــد
اجليش الـلبـناني الـعمـاد جوزاف
الــعالقــات الــثــنــائــيــة بــ عــون 
الـبـلـدين وسـبل تـعـزيـز الـتـعـاون
ـشــتــرك ومـنــاقـشــة آلــيـات دعم ا
ـا يـرتـقي ـؤسـسـة الـعـسكـريـة  ا
ستوى أدائها. وقـال بيان تلقته
(الـــــزمــــــان) امـس ان (الـــــلــــــقـــــاء
استعرض جهود القوات العراقية
في مــكــافــحــة اإلرهـاب ومـالحــقـة
فلوله واإلشادة بالـنجاحات التي
حتــقــقت مـــيــدانــيــاً وانـــعــكــست
إيــــجــــابــــاً عــــلـى تــــرســــيخ األمن
نطقة). واالستقرار في العـراق وا
كـمــا الـتــقى وزيـر الــدفـاع جــمـعـة
عــنـــاد ســـعــدون  قـــائـــد اجلــيش
الـــلــبـــنـــاني  وجـــرى مـــنـــاقـــشــة
الــــتــــعــــاون الــــعــــســــكــــرين بــــ
الـبـلـدين.وقـالت الـوزارة في بـيـان
مقـتـضب تلـقـته (الـزمان) امس ان
(الـلــقـاء بــحث بــحـضــور عـدد من
مـــســـؤولي الــــوزارة والـــســـفـــيـــر
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تـــعــزيــز الــعالقـــات بــ االقــلــيم
وهولـندا) بدوره  قـدم  بيـريندز
(شــكــره حلــكــومــة االقــلــيم عــلى
تــنــسـيــقــهـا وتــعــاونـهــا وأشـاد
بــــاإلصالحـــات الـــتي تـــنـــفـــذهـــا
التشـكيلـة الوزارية الـتاسعة وال
ســيــمــا فــيـمــا يــتــعــلق بــتــنـويع
االقـتــصـاد واالهـتــمـام بـالــقـطـاع
الـزراعـي والـتـحــول اإللـكــتـروني
في مـجــال اخلـدمـات احلــكـومـيـة
العامة واإلصالحات القائمة في

مفاصل وزارة البيشمركة). 

ـــعـــانــاة اإليـــزيـــديـــ إلنـــهـــاء ا
الطـويلة ألولـئك الذين يـواصلون
حتمّل الـعـبوديـة احلـديثـة). على
صـعيـد مـتـصل  اسـتـقـبل رئيس
حــــكـــــومــــة االقـــــلــــيـم مــــســــرور
البارزاني القنصل العام اجلديد
للمملكة الهولندية لدى كردستان
يــاكــو بـيــريــنـدز.  وفي مــســتـهل
الــلــقـاء (هــنــأ رئـيس احلــكــومـة
القنصل العام الهولندي اجلديد
نـاسبـة تسلّـم عمله وتـمنى له
الــــنـــجــــاح في مــــهـــامـه من أجل
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نــاقش رئــيس اقــلــيم كــردســتـان
نـــيــــجـــيـــرفــــان الـــبــــارزاني مع
الناشطة اإليزيدية وسفيرة اال
ـتـحدة لـلـنـوايـا احلسـنـة نـاديا ا
مــــــــراد قــــــــضـــــــايــــــــا تــــــــخص
ـفـقـودين.وقـال البـارزاني عـقب ا
انـتـهــاء اجـتـمـاعه مـع الـنـاشـطـة
الــكــرديــة احلــائــزة عــلى جــائـزة
نـوبل لــلـسالم في تـغــريـدة عـلى
تـوتـيـر اطـلـعت عـلـيـهـا (الـزمـان)
امس انه (بـحث مع مـراد مـصـير
آالف اإلزيـديــ الـذين ال يــزالـون
ـفقـودين كذلك اهـمية في عداد ا
ــــســـاعي اخلـــاصـــة تـــنـــســـيق ا
بتحـريرهم) واضـاف انه (تطرق
خـالل الـــلــــقــــاء الى الــــوضع في
ســنــجـار ومــحــاوالت الـنــاشــطـة
ـسـاعـدة الـناجـ من اإليـزيـديـة 
عـمـلـيـة االبـادة في سـنـجـار). من
جانـبـها ردت مـراد عـلى تغـريدة
واعـربت عن (شـكـرها البـارزاني 
لــلــبـارزاني  الجــتــمـاعـه مـعــهـا 
ـسألة اتطلع لـلعمل مـعك بشأن ا
ـفـقودين تـعـلـقـة بـا احلـسـاسـة ا

تـقـو وقــيـاس مـؤشـرات األداء
فـي خــــمـــــســـــة مــــجـــــاالت وهي
ئة والبحث 30 التدريس  30با
ئة ئة واالستشهادات  30 با با
ــئـة والـنــظـرة الــدولـيـة  7.5 بـا
ــئـة). ودخل الـصــنـاعـة  2.5 بـا
ي محمد بدوره  تسائل االكاد
الـــربـــيـــعي في بـــيـــان تـــابــعـــته
(الزمان) امس عن (ما قـيمة هذه
الـتـصــنـيف? فـجـامـعـة بـغـداد لم
يـتـغـيـر كـثـيـرا فـيـهـا واحلـقـيـقـة
انـهـا تطـورت لـكن تـرتيـبـهـا نزل

اضي)  كثيرا عن العام ا
مــــــؤكـــــــــــــــــــــدا ان (بــــــغـــــداد
ـرتبة 1001 والبـصرة احـتلـتا ا
في عـام  2021وتــراجــعـتــا الى
ــرتــبــة  1201 في عــام 2022 ا
واســتـــمــرا في الــنــزول في عــام
ــرتــبـة 1501  2023 لــيــحـتال ا
فـهل حـقا تـدهـور مـستـواهـما?)
واضــاف ان (هـــذا الــتـــصـــنــيف
يــــنــــطـــبق عــــلى مــــســـتــــويـــات
اجلامـعات في اخر الـقائـمة اما
جــامــعــة بــابـل انــتــقــدت الــعــام
اضي خلروجها من التصنيف ا
واالن تصبـح في قمة اجلـامعات
في حــ لـم تــظــهــر الــعــراقـــيــة
ـــاضي جـــامـــعـــة االنــــبـــار في ا
ــرتــبــة وحــالــيـــا جنــدهــا فـي ا
الـثــالــثـة مــتــفــوقـة عــلى بــغـداد
ــــــــــوصـل والـــــــــبــــــــــصـــــــــرة وا

ستنصرية والكوفة).  وا
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اكـــدت وزارة الــتــعــلــيم الــعــالي
والـــبــحـث الـــعــلـــمي فـي إقــلـــيم
كــردســتـان قــبــول أكــثـر من 41
ألف طالب فـي جامـعات اإلقـليم
وأوضـــحت ســـبـب عـــدم قـــبـــول
تبق من الطلبة. وقال الوزير ا
آرام مــحـــمــد قــادر في تــصــريح
ــئـة امس إنه ( قــبـول  99 بــا
ـرحـلـة اإلعـداديـة من خـريــجي ا
ـتــقــدمـ الســتــمـارة الــقــبـول ا

ركزي االلكترونية)  ا
وأضاف أن (عدد اخلريج هذا
ــاضي الـــعـــام أقل من الـــعـــام ا
ـقبولـ بلغ أكثر حيث أن عدد ا
من  41الف طالب بـينـما يـوجد
أكــثـر من  21 الف مــقــعــد فـارغ
مـتـبقٍ) مـؤكـداً (تـأمـ اكثـر من
 61 الـف مـــــــــقــــــــــعـــــــــد دراسي
بـــاجلـــامـــعـــات) وأشـــار إلى أن
(هـــنـــاك  368 طــــالـــبـــاً لـم يـــتم
قــبــولـهم في جــامــعـات اإلقــلـيم
بــســـبب خــطـــأ في االســـتــمــارة
أعــلن االلـــكــتــرونــيـــة). الى ذلك 
ي نـتائج ز الـعا تصـنـيف التـا
نـسـخـته اجلـديـدة الـتي صـنـفت
وقـيمـت ألفـا وسـبعـمـئة وتـسـعا
وتسـع جـامعة من  104 دولة
ــقـــبل. حـــول الــعـــالم لـــلـــعـــام ا
ـعـلـنـة في وتـضـمـنت الـنـتـائج ا
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آرام محمد قادر 
وفـقـاً ـز  مــوقع تـصـنــيف الـتــا
لـبــيـان لـوزارة الـتـعــلـيم الـعـالي
والبحث العلمي تلقته (الزمان )
امس (حـــــصــــول اجلــــامــــعــــات
الـعـراقيـة عـلى مـراتب تنـافـسـية
مـؤشرة تـمثـلت بتـحـقيق ثـماني
جــامــعــات نــتــائج مــهــمــة عــلى
ي حـيث صـعـيـد الـتـنـافس الـعـا
ـرتــبـة حــصــدت جـامــعـة بــابل ا
601-800 تـــلـــتـــهـــا اجلـــامـــعــة
الـتـكـنـولـوجـية   1000-801 ثم
جـــامــعـــة األنــبــار 1200-1001
بــيـنـمــا جـاءت جـامــعـات بـغـداد
ــوصل والــبــصــرة والــكــوفــة وا
ركز+1501 ستـنصريـة في ا وا
واشار الى ان (التصنيف اعتمد
مـعــايــيـر رئــيــســة تـســتــنـد الى



لم يـكن طـول الـسلـك الذي يـحـمل احلـرارة لـلـهـاتف كـافـيـا إلتـاحـة حـرية
احلركة واالنتقال جلهاز التلفـون  ولذا فقد أبقاه مقيدا الى اجلدار فوق

ذلك الرف او الطاولة الصغيرة عند مدخل البيت !! 
ولــسـت أشك بــأن صـــورة ومــوقـع جــهـــاز الــهـــاتف ذو الــقـــرص الــدوار
صنوع من الـسيرامـيك الثقيل بـلونيه األبـيض واألسود كانت متـشابهة ا

الى حد كبير في اغلب البيوت !! 
ـة هـاتـفــيـة حـ تـنـقـطع وكم من مـرة اضـطـررت فــيـهـا طـلب إجـراء مــكـا
احلرارة عن هـاتـفـنـا من أحد اجلـيـران وكـان الـهاتف مـربـوطـا في مـكان

وتفاصيل تشابه ماعندنا في البيت !! 
ـسـجـون ـارد ا ـة  إسـتــطـاع عالء الـدين تـرويـض ا في احلـكـايـة الــقـد
صباح السـحري وجعله خـادما مطيـعا يلبي طـلبات سيده  وكم داخل ا
ارد وهو يطلق عبارة شبيك لبيك عبدك ب يديك  كان يسـعدني منظر ا

وكم حلمت وتمنيت بأن أكون في موقع عالء الدين مرات ومرات!! 
ولـست اخـفـيــكم سـرا من أسـرار طـفــولـتي الـبـسـيــطـة حـيث كـنت أحتـ
الـفرصـة وعـدم وجـود أحـدٍ يَـرقـبُـني ألديـر قـرص الـهـاتف عـدة مرات في
اليوم طالبا الرقم صفر ستة مستمتعا بسماع الرنة والصوت الذي يعلن
ـارد حــبـيس الـتــوقـيت احملــلي مـتــخـيال نــفـسي بــأني اسـتــمع لــصـوت ا

صباح !!  ا
تـدور االيام والـسـنـ ويـشـاء الـعلم إخـتـراع الـهـاتف الـنـقـال ذي احلجم
الصغيـر الذي أفلت من كل الـقيود واألسالك لـيصبح بـ ليلـة وضحاها

هو السجان ونحن عبيده !! 
وهـا أنـا مع كل صـبـاح ومع ارتـشـاف كــوب الـقـهـوة لـست اسـتـغـني عن
هـاتـفي الــذي يـعـلن : عـــــــنــد االشـارة تـكـون الــسـاعـة صـبــاحـا جـمـيال
وبــضع دقـــائق مــشـــرقــات وعـــشــرة ثــوانـي كــالــورد

ساحرات.
وقد حان األوان القول لكم اصدقائي صبحكم الله

باخلير والعافية ونهاركم سعيد… 
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ومن ثـم حدثنـا الدكـتور محـمود ضرار
ـقــدمه في جـمع اجلــوادي بـاجلــهـود ا
دينة ـعلومات قائال .. عملـنا ماكيت  ا
نـيـنـوى وجـمـيع بـوابـاتـهـا ومـعـابـدها
نـربط به الـشاشة مـع مجسـم يستـطيع
الـــزائــر بـــالــضـــغط عـــلى اي جــزء من
ادي فيـظهر له عـلى الشاشة اجملـسم ا

علومات التي يحتاجها  جميع ا
تكلمنا فيها عن سنحاريب

لوك فااللهة وا
بعد ذلك ننتقل الى مدينة سنجار 

ــهـا فــاحلــضــر ونــغــطي جــمــيع مــعــا
تكنولوجيا

وصل قبل اإلسالم  دينة ا ثم نأتي 
وصل بعد االسالم ثم ا

وبعد ذلك العهد اجلليلي 
ــوصـل كــمـا ثـم اعـدنــا احــيــاء ســور ا
احـيــيـنـا سـور نـيـنـوى تــكـنـلـوجـيـا ثم
ــوصل واشـــهـــرهــا عـــددنـــا جــوامـع ا
ومـنـهـا جـامع الـنـوري الـكـبـيـر وجامع

االمــوي وجـامع الــبـاشـا وجــامع عـمـر
االســــود وجـــامـع الـــنــــبي جــــرجـــيس
وجـامع الـنـبـي يـونس وابـرزنـا شـاشة
خــاصــة جلــامع الــكـبــيــر الــذي فــجـره

داعش 
وبـعــدهـا شـاشه ضـمت جـمـيع االديـرة
مـسـتعـرضه اهـمهـا تاريـخـيا  ديـر مار
بـهــنـام  و ديـر مـار مـتى و ديـر الـربـان

هرمز و دير مار كوركيس
واخـيرا  دير مار ايلـيا هو دير يقع في
ن من نـهـر دجـلـة جـنـوب اجلــانب األ
ـــوصـل داخل مـــعـــســـكـــر الـــغـــزالني ا
(ســابـقــاً) مـشــيـد من احلــجـر واجلص
والـكـلس وعـلى مـسـاحة  27000قـدمـاً
ا مـربعاً وكان يحوي على  27غـرفة 
ـذبح وبـيت الـصالة و الـسـقف فـيـهـا ا
الـذي تــسـاقط عـلى مـر الـسـنـ حـيث
وقف ديـــر الــقـــديس إيــلـــيــا شـــامــخــاً
دة 1400 ـوصل  بـالـقرب من مـديـنة ا

. عاماً

الـشــمـسـيـة وبـعـد ذلك نـنـتـقل الى اول
ـوصل اســتـيـطـان في الــعـراق ثم في ا
وبــــذلك وصــــلـــنــــا الى اول حــــضـــارة

مكتشفة وهي اشور 
نـبـدأ بـعـرض اول عاصـمـة اشـورية اال
وهي الــشـرقـاط نـحـاول ارجـاع مـديـنـة
الـشـرقاط وتـخـيـلهـا تـكنـولـوجيـا وفـقا
ــوجــودة عـلى ــكــتــشـفــات ا لالثــار وا
عـلومات شـاشات تـفاعـليـة فنـسرب بـا
سـواءا كـانت فـيـديـويـا من صـنـعـنا او
صــور حـقــيـقــيـة او تــخـيــلـيــة وايـضـا
دينة نستخدم ال  3dفي رسم تلك ا
بــعــد ذلك نــتــجه الى ثــانـي الـعــواصم
االشـورية وهي الـنمـرود بعـدما داعش
فـجرت هذه االثار عـملنا كمـا عملنا مع
الـشـرقـاط واجـرينـا لـقـاءا مع مـكـتشف
اضي الكنوز في النمرود في القرن ا
ومـن.ثم تـــــأتي شــــاشـــــة اخــــرى وهي
نـــيــنـــوى نــتــكـــلم فـــيــهــا عـن احلــيــاة
ـــدنـــيــــة كل ذلك في الـــعــــمـــرانـــيـــة وا

3d  تكنولوجيا
وبـعـد ذلك نـتـنـاول اخـر عـاصـمة وهي

خورسيباد 
ـعـروف ثـم نـتـكــلم عن المــاسـو وهــو ا
بـــالــثـــور اجملــنح وعـن اجــزاءه ومــاذا

يرمز كل منهم 
هـندسـة فـاطمه مـحمـد التي حـدثـتنـا ا
كـانت تـشـرح لـنـا  عن مـديـنـة الـبـلوات
بـاجلـزء  اخملصص لـها  من احلـضارة
االشـــوريـــة عـــلى الـــشـــاشه الـــرقــمـــيه

الثامنه في الصاله الثانيه قائله  
دن تـعـد  مـديـنه الـبـلـوات مـن اشـهـر ا
ه كـــان الــــغـــرض من االثــــريه الـــقــــد
رود وان بـناءهـا هو حتـص مـدينه 
مـا   اكتشافه مـن بلوات هو االبواب
الــــبــــرونــــزيـه وكــــانت هــــذه االبــــواب
مـصـنـوعه من خشب االرز ذو الـرائـحة
الــزكــيه يـحــتــوي الـبــاب عــلى اشـرطه

برونزيه ونقوشات برونزيه  . 
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ــكــنك الــتــعـرف مـن االلف الى الــيـاء
بــتـجـوال ورحـلـة رقـمــيـة وتـتـعـمق في
اجلـذور الـتـاريـخـيه مـنـذ بـدء اخلـلـيقه
لـيومـنا هذا ولـتتـعرف على كـيفـية بدء
ـوصل عبـر االزمان من انـشـاء مديـنه ا
خـالل شــاشــات رقــمــيه مـــحــمــله بــكل
ـوثـقـة بـالصـور  تـتـحدث ـعـلـومات ا ا
عن مـاضيـها وتـاريخـها وتـراثها و في
ه الى يومنا رحـلة عبر العصـور القد

هذا  .
بـعـد ان فـقـدت مـحافـظـة نـيـنـوى اغلب
ـــهـــا الــــتـــراثـــيـه واالثـــريه  في مـــعــــا
سـقـوطـهـا حتت سـلـطـة تـنـظـيم داعش
االرهـابي والذي نهبـها  ونسف  االخر
مـنـها بـادرت مؤسـسـة الهـدى الـعلـميه
الى اقـامة مـتحف رقـمي  متـطور  على
وصل ـلكي  في متحف ا قـاعة البهو ا
احلــــضــــاري في نــــيــــنــــوى   يـــجــــمع
ــحــتـواه  االرث الــتـاريــخي واالثـري
لـلــمـديـنه  وبـاسـتـخــدام الـتـكـنـلـوجـيـا

احلديثة  
W¹dŁ√ l «u

من خالل 36 شاشه الكترونيه عرضت
جميع احلقب التي مرت بها.. 

تحف الرقمي االول في كـما يعد هـذا ا
ـــواقع االثـــريه الـــعـــراق لـــتـــخــلـــيـــد ا
وصل وتوثيقها والـتراثيه في مدينه ا
ـهــا بــصـورة مــخــتـلــفــة عـلى  وتــقــد
شـاشـات الـكـترونـيه حـديـثـة لم يـسبق
اضي جتـربـتـهـا  في البـلـد .. لـتـربط ا

التاريخي القد  بتقنية احلاضر  
الـــتــقــيـــنــا االســتـــاذ ضــرار اجلــوادي

صاحب الفكرة ليحدثنا قائال  
ـتــحف عـبـارة عن تـوثـيق الـكـتـروني ا
تـفـاعلي اعـاد احـياء االثـار بـاستـخدام

التكنولوجيا 
حـيث يـبـدأ الـزائـر اوال بـالـتـعـرف على
نـشأة الكون ثم يتعـرف على مجموعته
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فــرمـانــات اجـداده عــنـدمــا تـولــو حـكم
ــــوصل من قــــبـل الــــدولـــة مــــديــــنــــة ا
الـعـثمـانيـة وحتـدث لنـا عن بعض اهم
االحــداث الــتــاريــخــيــة اثــنــاء تــولــيــة
ـــوصل ومن اجـــداده حـــكـم مـــديـــنـــة ا
ــديـــنــة اهـــمــهـــا حـــصــار نـــادر شـــاه 
ــوصل. كـمـا اكـد لــنـا االسـتـاذ ضـرار ا
بـان  كل شـاشـة وثقـهـا كادرنـا صـوريا
وفـديـويا وان لم جنـد اي اثـر اعتـمـدنا
عــلى الـنـصــوص الـتـأريــخـيـة فــاعـدنـا

تصويرها تكنولوجيا
وكل عـمل اشرف على تدقيقه نخبة من
ـوصل واخملـتـصـ اسـاتــذة جـامـعـة ا

باالثار . 
ــــتــــحـف اعــــجــــاب الــــزائــــرين نــــال ا
ـــؤرخـــرين  واخملـــتــصـــ بـــاالثــار وا
والـتراث.والذي يب العمق احلضاري
الـعريق لبلدنا الـعراق وحضارة مدينه
نـينـوى وارثها الـتاريـخي  لتتـفاخر به

األجيال

شاشة: محاضرات وصور تعرض من الشاشة الرقمية

 Í—bO(« Ê“U
احلــالـي ومــرشح االحتـــاد الــوطــني
الــكـردســتـاني بــرهم صـالح وريــبـر
أحـمــد وزيـر الـداخــلـيـة فـي حـكـومـة
إقــــلـــــيم كـــــردســـــتــــان عـن احلــــزب
ــوقـراطي الــكـردســتـاني. ورأى الـد
الــبــاحث فـي مــعــهــد "ســانــتــشـوري
انتـرنـاشونـال" سـجاد جـياد أنه "من
ـــرجح أن يـــتــحـــقق الــنـــصــاب في ا
ـان لـهـذه اجلـلـسـة" وهو 220 الـبـر

نائباً من أصل 329.
لكن تبقى تساؤالت عديدة معلّقة في
ان الـذي تتبـدل فيه الـتحـالفات البـر
وتهيمن عليه قـوى اإلطار التنسيقي
حـالـياً.وتـسـاءل جـيـاد "هل سـيـنجح
اإلطـار الـتنـسـيـقي في إقـنـاع احلزب
وقراطي الـكردستاني واالحتاد الد
الوطـني الكـردستـاني بالـتوافق? هل
ســيــكـــون هــنــاك مــرشح واحــد? هل
ســـيــكـــون صـــالح أم مــرشـــحــ أم
مــــــرشـح آخــــــر يــــــدعـــــــمه احلــــــزب

وقراطي الكردستاني?". الد
وتوقع احمللل السيـاسي علي البيدر
من جــهــته أن يــتـفق الــطــرفــان عـلى
مــرشح تــوافـقي هــو عــبـد الــلــطـيف
رشــــــيــــــد مـن االحتــــــاد الــــــوطــــــني
الـــكـــردســـتــاني والـــوزيـــر الـــســابق
ـائـيـة.وكـانت بـعـثـة األ لـلـمـوارد ا

ـسـاعدة الـعـراق (يـونامي) ـتحـدة  ا
قد قالت في بـيان االثنـ إنه "يتعيّن
على اجلهات الـفاعلة كـافة االنخراط

في حوارٍ دون شروط مسبقة".
ودعت ســـاســة الــبـالد إلى "االتــفــاق
بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة
مـن خالل تـــقـــد تـــنـــازالت تـــعـــيـــد
ـعــلن وهـو الــتـأكــيــد عـلى هــدفـهـم ا
تـلبـيـة احـتـياجـات الـشـعب الـعراقي
وتــشـكــيل حــكـومــة ذات صالحــيـات
كـامــلـة وفـاعــلـة". وقـال عـلـي الـبـيـدر

"يبدو أن هـناك حترك عـجول من قبل
قـوى اإلطـار الـتـنـسـيـقي إلنـهـاء هـذه
األزمة والـتمـسك بالـسلـطة".وكان في
فـي صــلب األزمـــة الـــســيـــاســـيــة في
الـــعـــراق مــنـــذ عـــام اخلالفـــات بــ
القـطـب الـسـياسـي الـشـيعـي أي
اإلطار الـتنـسيـقي والتـيار الـصدري
عــلى تــسـمــيــة رئـيس احلــكــومـة.من
جـهته يـدعـو مقـتـدى الـصدر إلى حل
ان وإجـراء انتخابات تـشريعية البر
مــــبـــكــــرة فـــيــــمـــا يــــســــعى اإلطـــار
الـــتــنــســيـــقي الــذي يـــضم فــصــائل
مـوالـية إليـران إلى تـشـكـيل حـكـومة
جـــــديـــــدة قـــــبـل الـــــتـــــوجه إلجـــــراء
ــــلك اإلطــــار اآلن انــــتــــخــــابـــــات.و
ـان بعدمـا انسحب الغالـبيـة في البر

نواب التيار الـ 73منه.
ورشّح اإلطــــــار مـــــحـــــمـــــد شـــــيـــــاع
السوداني الوزيـر واحملافظ السابق
الـبــالغ من الــعـمـر 52 عـامــاً لـتـولي
مــنــصب رئــاســة احلــكــومــة.ويـبــقى
مــعـــرفــة مــوقف الــصــدر جتــاه هــذه

اخلطوات. 
W uJŠ qOJAð

ورأى جياد أن "الصدري لن يكونوا
ســعــداء" فـي حــال جنح خــصــومــهم
بــتــشــكــيـل حـكــومــة لــكــنــهـم سـوف
يــســعــون إلى أن "ال تــؤدي هــيــمــنــة
ان إلى اإلطـار التـنـسـيقي عـلى الـبـر
ا يـضرّ تغـيـير قـانون االنـتـخابـات 
مــصـلــحـتــهم وإلى اســتـبــعـادهم من
منـاصب مـهمـة في احلـكومـة".وتوقّع
أن يـــشـــجّع الـــصــــدريـــون تـــنـــظـــيم
"تــظـاهــرات وأن يـبــدأوا االسـتــعـداد

النتخابات جديدة".
بدوره حتدث احمللل عـلي البيدر عن
ســيــنــاريــوهــ األوّل هــو مــوافــقــة
ضـمـنـيـة من الـصـدريـ تـضـمن لـهم

ــــا فــــيــــهــــا "عــــدداً من الــــوزارات 
وزارتــان ســيــاديــتــان" مــرجــحــاً أن
يــكـون هــذا اخلـيــار هــو األقـرب إلى
الـــواقـع أمـــا اخلـــيـــار اآلخـــر فـــهــو

"التصعيد".
تحـدة االثن إلى ونبه بيـان األ ا
أن "الـيوم لـيس لـدى الـعراق الـكـثـير
من الوقت. فـاألزمـة التـي طال أمـدها
ـــزيــد مـن عــدم االســـتــقــرار تـــنــذر 

واألحداث األخيرة دليل على ذلك".
وأضـاف بـأن "إقـرار مـيـزانـية 2023
ــــثل أمـــراً قـــبـل نـــهــــايــــة الـــعــــام 
ملـحاً".حـقق العـراق إيرادات نـفطـية
هائلة هـذا العام. وبلـغت احتياطاته
من العملة األجنبية 87 مليار دوالر
ـركزي وال لـكـنـهـا تـقـبع في الـبـنك ا
ــكن لـلــعـراق اسـتــثـمــارهـا في ظلّ
حكومة تصريف األعمال احلالية ما
يـحــرم الـبالد من فــرص اقـتــصـاديـة
هــامـة ومـشـاريـع لـبـنــيـته الـتــحـتـيـة
ـتـهـالــكـة جـراء عـقـود من احلـروب ا
والـــــنـــــزاعــــات.ويـــــواجـه الـــــعــــراق
استحقاقات أخرى هامة ال سيما مع
تعـرض أراضيه مـراراً لقـصف تركي
أو إيراني تسـتهدف جمـاعات كردية
مـعـارضـة.وأواخر أيـلـول/سـبـتـمـبر
قتل 14 شخـصـاً وجرح 58 آخرون
بــيــنــهم مــدنــيـون بــوابل صــواريخ
وضربـات طائـرات مسـيرة أطـلقـتها
طـهـران. واستـهـدفت تـلك الـهـجـمات
تـشـكـيالت مـعـارضـة كـرديـة إيـرانـية
متمركزة في العراق منذ عقود.فضالً
عن ذلك تـعـجـز الـسـلـطات عـن احلد
من البطالة التي يـواجهها أربعة من
كل عـشـرة شـبـاب. كـذلك يـعـاني 42
مليون عراقي بشدة من عواقب تغير
ـــنـــاخ مـع ازديـــاد اجلـــفـــاف وشح ا

ياه في بالد ما ب النهرين. ا
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بغداد
ÍË«d « wIŠ

كننا الوصول الى اعلى درجه ومستوى للسالمة النفسيه ? كيف 
1- ينبـغي على الفـرد ان يعرف قـدرات نفسه اوالً .(رحم الـله امرءٍ عرف

قدر نفسه)صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
ـنــظـار نــفـسه.(حب الخــيك مـا حتب 2- ان يـنــظـر الــفـرد الى االخــرين 

لنفسك)صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
3- ان يكون الفرد قادراً على مواجهة متطلبات احلياة.قول
االمـام عـلي سالم الــله عـلـيه وكــرم الـله وجـهه (عش
لدنـياك كـانك تعـيش ابدا وعش الخـرتك كانك تـموت

غدا).

b¹b'« wÝ«—b « ÂUFK  ‰Ë_« ÂuO «

انطلق العام الدراسي بانطالق جرس الدرس االول . 
ُـعـرقالت انـطـلق عـام الـتـحـدي وانـطـلقـت مـعه االمـنـيـات بـعام يـخـلـو من ا
ـشـــــــــاكـل الن اجلـمـيع يــعـلم بــاعـــوام خـلت كــانت الـتـركــة الـثـقــيـلـة وا
لالخـفـاق وعــدم الـرعــــــــايـة كــانت حـاضـرة لـعــقـود فـبـ حــرب الـثـمـان
سنـوات حلقـبة الـثمـانـيـنات واحلـصار االقـتصـادي واالنقـطاع عن الـعالم
حلقبة التسعينات لياتي عام 2003 عام التغيير ليعود بنا خطوات  هذه
الـفـتـرة انـفـقت امـوال كــبـيـره لـكـنـهـا لم تـكن تــنـاظـر االنـفـجـار الـسـكـاني

والعمراني . 
احداث خريف 2019 وما تالهـا وخصـوصـا جائـحـة كورونـا اوقفت كل

مناحي احلياة ومنها التعليم . 
ـدركـات الـعلـمـية مـع ضيـاع بل فـقدان ـعارف وا ثالثة اعـوام من نـقص ا
الساعـة البـيلـوجية كـفيـلة بارجـاع عجـلة التـطويـر والتـطور العـلمي لـعقود
فتـاخر كل شـهـر علـميـا يـناظـر عام مـن التـاخر احلـضاري.
شترك ب امنيات ودعوات بتذليل الصعاب بالعمل ا
ـدرسـة بـجـهة ـعـلم وا الـطالـب والعـائـلـة من جـهـة وا
وفقية والتألق للجميع من اجل غدا أفضل اخرى ا

البنائنا وبناتنا. 

الـكـســنـزانـيـة في الــعـالم  سـيـقـام
ــنــاســبــة مـيالد احــتــفــال كــبـيــر 
حــضــرة الـرســول االعــظم ســيــدنـا
محـمد صـلى الله تـعالى عـليه وآله
وصحبه وسلم الـذي يوافق مساء
ـصادف 15 تشـرين يـوم الـسـبت ا
االول 2022 فـي مـــــقـــــر رئـــــاســـــة
الـــطـــريـــقـــة الـــعـــلـــيـــة الـــقـــادريـــة

الكسنزانية في السليمانية). 
ـنـاسبـة الـنـبـيـلـة تـدعو وقـال (ان ا
إلى رفع القيم اإلنـسانيـة من محبة
وسالم ووسـطيـة وتـسـامح ب كل

الناس).
الى ذلك اكـدت تـقـاريـر من الـنجف
فوز بـحث (ازالة الـنعـاس) بجـائزة
افــضل اخـتــراع دولي في مــعـرض
الص العـلمي. وقالت ان (العالمة
الـشــيخ عــدي األعـسم هــو صـاحب

دولـــيـــة و عـــراقـــيــــة عن نـــظـــريـــة
الــنــعـاس) واشــار األعــسم الى ان
(هـــذه نــظـــريــتـي الزالــة الـــنــعــاس
والـتـعب نـعم انـهـا نـظـريـتي ايـهـا
الـسـادة والـتي شـرحت فـيـها كـيف
يـرفـع الـنـاعس عــيـنــيه الى االعـلى
ـدة نـصف دقــيـقـة حـيث اوضـحت
نـظــريـة جـديــدة لـنـا ايــضـا تـشـرح
الـتضـاغط الـفـسلـجي الـذي يـحدث
للدماغ اثناء اجـراء الطريقة والتي
حــصـــلـت بـــهـــا عــلـى الـــدكـــتــوراه
الـــفــخـــريــة وحـــصــلت كـــذلك عــلى
افــضل اخـتــراع دولي في مــعـرض
الص العلمي في شنغهاي والتي
ستنـشر قـريبا في مـجلة سـكوباس
ــشـاركــة مع الــعالمــة الـدكــتـور بــا
محـسن الالمي أرايـتم كيف يـسرق

الغرب نظرياتنا ونحن احياء).

هـذه الــنـظــريـة و مــنـذ عـام  2008
أجــرى عــدة جتــارب و جــمــيــعــهــا
كانت نـاجحـة. ومنح عـدة شهادات

WO Ëœ …ezU−Ð “uH¹ r Žú  ”UFM « W «“≈ ∫n−M «

عدي االعسم
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تـوافـد االف الــدراويش الـكـسـنـزان
القادم من ايران الى السليمانية
ــولــد حلـــضــور احـــتــفــال ذكـــرى ا
الـنـبوي الـشـريف الـذي سـيـقام في
مــقـر الــطــريـقــة الـعــلـيــة الـقــادريـة

الكسنزانية في العراق.
وكان رئيس الطريقة الشيخ شمس
الــديـن مــحــمــد نــهــرو الــكــســنـزان
احلـسـيـنـي قـد دعـا وسـائل االعالم
حلـــضــــور االحـــتـــفــــال الـــكــــبـــيـــر

ناسبة.  با
ة وقال بيان امس انه (برعاية كر
من لـــدن حــضــرة الــســيــد الــشــيخ
شــــمس الــــديـن مــــحــــمــــد نــــهــــرو
الـــكــســنـــزان احلــســيـــني  رئــيس
WI¹dÞ∫ دراويش الطريقة الكسنزانية يؤدون صولة روحانيةالـــطـــريـــقـــة الـــعـــلـــيـــة الـــقـــادريـــة

ـان { بـغداد) ,أ ف ب) - حـدّد الـبـر
الــيـوم اخلـمــيس جـلــسـةً النــتـخـاب
رئـيـس اجلـمـهــوريـة من شــأنـهـا أن
تـكـون خـطـوةً أولى بـاجتـاه تـشـكـيل
حكـومـة جـديدة ووضع حـدّ لـعام من

الشلل السياسي.
وجــاء في بـيــان صــادر الـثـالثـاء عن
ــان أن "رئــيس مــكــتـب رئــيس الــبــر
مـجـلس الـنـواب مـحـمـد احلـلـبـوسي
يـــعــلن عـن جــلـــســة يــوم اخلـــمــيس
وافق  13تشرين االول" وأن جدول ا
األعــمـال ســيـكــون "من فـقــرة واحـدة
وهـي انـــــــــــتــــــــــــخـــــــــــاب رئـــــــــــيـس
اجلــــمـــهــــوريــــة".وأجــــرى الــــعـــراق
انـتخـابـات تشـريـعـية مـبـكرة في 10

تــسـريـعـاً لـلــعـمـلـيـة الــسـيـاسـيـة في
الـبالد واالجتـاه نـحـو تـعـي رئـيس
للـحـكومـة تـختـاره الكـتـلة األكـبر في
ــان.ويـــعــود مـــنــصـب رئــيس الـــبـــر
اجلمهورية إلى األقلـية الكردية لكن
اخلالفـات ال تـزال قائـمـة مـنـذ أشـهر
بـ احلــزبـ الـكــرديـ الـكــبـيـرين
ــقـراطي الــكـردســتـاني احلــزب الـد
واالحتاد الوطني الـكردستاني وفق
ـــنــصب عــادةً .ويـــتــولى ا مـــراقــبــ
شخـصيـة من حزب االحتـاد الوطني
الــــــكـــــردســــــتـــــانـي لـــــكـن احلـــــزب
ـوقـراطي الـكـردسـتـاني يـسـعى الـد
ــرشــحــ إلى تـــولــيه. ويــبـــدو أن ا
األوفر حـظاً هـمـا رئيس اجلـمهـورية

تــــشــــرين األول 2021 حتت ضــــغط
سبوقة االحتجاجات الشعبـية غير ا
الـتي خـرجت رفـضـا لـفـسـاد الـطـبـقة
السـياسـية وتـدهور الـبنـية الـتحـتية

في خريف العام 2019.
fOzd « »U ²½«

لكن بعد عام على ذلك فشلت أطراف
األزمـــة فـي الـــتـــوصل التـــفـــاق عـــلى
انـتـخـاب رئـيس جـديـد لـلـجـمـهـوريـة
وتـــســمــيــة رئــيـس جــديــد لــلــوزراء.
وشـهـدت األشـهـر األخـيـرة تـصـعـيـداً
وتـظــاهـرات وأعـمـال عــنف.وتـهـيـمن
حـالـة من عـدم الـيـقـ بـشـأن جـلـسـة
اخلـــمــيـس. وقــد يـــعـــني اإلعالن عن
جـلـسـة انـتـخـاب رئـيس اجلـمـهـورية

فــالـكـنــائس ومـنــهـا كـنــيـسـة الــسـاعـة
وكـنيسـة مار اشعيـا وكنيسـة الطاهرة
الــكــبـــرى وكــنــيــســة حــوش الــبــيــعــة
وكــنـيـســة روح الـقــدس وكـنـيــسـة مـار
تــومـا وكـنــيـسـة شــمـعـون الــصـفـا  ثم
وصل فبكسة جنـمع ابرز شخصيات ا
ـكـننـا ان نعـرف عن اي شـخصـية زر 

وصل. مشهورة في ا
w «u « dB

اضـاف اجلوادي ضـمن جولـتنـا جلمع
ــعـلـومـات قــائال قـمـنــا بـزيـارة  بـيت ا
اجلـلـيـلي وهـو مـن ابـرز الـشـخـصـيات
ـــديــنـه  وكــان في اســـتــقــبـــالــنــا في ا
االســتـاذ سـعــود اجلـلــيـلي في مــكـتـبه
الـكائن في قصـر الوالي الغـازي محمد
ــوصل امـــ بــاشــا اجلــلــيـــلي والي ا
ـعلـومات سـابـقا".. سـاعدنـا في جمع ا
ـوصل فـي الـعــهــد اجلــلـيــلي من عـن ا
ــصــادر الــلي خـالل بــعض الــكــتـب وا
ــتـــلــكــهــا واطــلــعــنـــا عــلى قــسم من
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 بـغـداد عـاصـمـة اجلَـمــال الـتي تـغـنّى بـهـا الــشُـعـراء واألدبـاء والـفـنـانـ
بـغداد أجـمل عـواصم الـعـالم بـكل تـاريـخـهـا وحـاضرهـا ونـهـريـهـا دجـلة
ر بـكل بـساتـيـنهـا .. اال تـستـحق هـذه العـاصـمة اخليـر وفُـراتهـا الـذي 
الـتي كَـتب كُل من زارهـا عـلى جـمـال بـيوتـهـا وأزقـتـهـا الـتـراثـيـة وآثـارها
ـصنـفات العـريقـة والشـخـصيـات البـغـدادية الـتي اضافت لـلـتأريخ أهم ا
والـدراسـات آهٍ يــا ضـفـاف دجــلـة وشـارع أبــو نـؤاس الــبـاقي في ذاكـرة

الزمن ...
  بغدادنـا اليوم حـزينـة عندمـا جتد ان امانـة بغـداد التي علـيها أن تـعيد
وجتـدد واقـعـهـا كل حـ وتـضع بـغـداد بـالـصـورة الـتي يـجب ان تـكـون
بــجـمــالــهـا الــســابق وتــبــدأ بـحــمــلـة وطــنــيــة تـســاهم بــهــا كل الـوزارات
ن لـهم اخلـبرة ـنـظـمـات  ويـشـرف عـلـيـهـا مـخـتـصـ  ـؤسـسات وا وا
بالبناء واالعمار خاصـة من لهم معلومات كاملـة عن حضارتها وتاريخها
اجمليد وشخصياتها لذين لهم دور كبيـر في جمالية هذه العاصمة لتعود
كــمــا كــانت عــاصــمـة الــسـالم واجلـمــال واحلـب الـتـي كــانت تــزهــو بـ

العواصم ....واليوم ..ال جتد فيها ما يسر الناظرين  
ؤسـفة ونعـود لنـقـول يا أمـانـة بغـداد أفتـحـوا نوافـذكم لـتجـديد احلـالـة ا
لتعـدين لبغـداد جمالـها وألقـها ورونقـها ..وتاريـخها وفـنونهـا أنظري الى
ركزي كيف أبدعت بتصميمه الفنانة البغدادية بناية البنك ا
زهـا حـديد يـرحـمـهـا الـله ويـاله مـن صرح جـمـيل ..
ولديكم من تصاميمها العمرانية الكثير الكثير .. 
أين أنــــتم من كـلّ الـــذي ذكــــرنـــاه لـــقــــد اهـــمــــلـــتم

عاصمتنا.

عمان
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تـعــقـد مــجـمــوعـة الـسـالم الـعـربي
اجتماعا في مقر اجلامعة العربية
ـصــريــة الــقــاهـرة بــالــعــاصــمــة ا

الــعـربــيــة) واضـاف ان (اجلــلــسـة
الـثـانـية تـتـضمـن انتـخـاب اجمللس
التـنفـيذي وجلـنة عـضويـة  بحيث
تقـدم توصيـاتهـا الى اجمللس لضم

اعضاء جدد للمجموعة).
مــــشـــيــــرا الى (مــــنـــاقــــشـــة قـــرارا
بــاالنــضــمـــام الى مــجــلس الــســلم
ي في هــلــسـنــكي ومــنــظــمـة الــعــا
الـتـضـامن االفـرو ومـنـظـمـة السالم
والـسـعي ي في سـتـوكـهـولم  الـعــا
للحصول علـى صفة استشارية في
جامـعة الدول الـعربـية ومثـلها في
ــــتـــحـــدة االوربي في مـــقـــر اال ا

جنيف.
نظمة وترجمة وذلك بعد تسجيل ا
وثــائــقــهـــا وتــأمــ تــدقـــيق مــالي
وتـخويل حلـسـابـاتـها وايـراداتـهـا 
ــنـتــخب بــالــتــعـاون مع اجملــلس ا
منـظمـات عربـية ودوليـة وفعـاليات
مــشــتـركــة مع هــيــئــات مــتــمــاثــلـة

باالهداف). 

هـنة { مـنذ مـتى وأنت تـمارسـ هـذه ا
وكيف تقوم بذلك?

تجولة - إنا أمارس مهنة البقالة ا
مــنـذ أكـثـر من ثـالث سـنـوات حـيث
انــهض في الــصـبــاح الــبــاكــر قـبل
شـــــروق الـــــشـــــمـس وأتـــــوجه إلى
العـلوة الـشعـبيـة واتبـضع الفواكه
ــنـــاطق واخلـــضــر ثـم اعــود الـى ا
الـتي يـقطـنـهـا (معـامـيـلي) الذين ال
يشترون من غيري ويعاتبونني إذا

تأخرت عليهم يوما.
ـصـاعـب في عـمـلك { وهل تـواجـهــ ا
خــصـوصــا وانت تــقــودين هـذه الــعــربـة

سافات بعيدة ? واحلصان 
ـتاعب - ال يـوجد عـمل يـخلـو من ا
لـكن هـذا اليـعـني إنـني اشـتـكي من
عـملي والـدنيـا مازالت بـخيـر فأهل
احلالل يــســاعــدونــني في تــخــطي

الصعاب واحلمد لله.
- لـيـست جـاهـلـة فـهي قـد تـخرجت
ـتـوســطـة ودرست في مــعـهـد مـن ا
ـرحلة الثانية إال إن علمات إلى ا ا
ظروفهـا اخلاصة دفـعتهـا للخوض
عـترك الـذي تـفتـخر به .. في هـذا ا
فـبــيـنــمـا انــسـاقت بــعض الــنـسـاء
اللواتي مررن بظروف مشابهة إلى
االســتـجـداء وطـرق الــرذيـلـة راحت
(أم زمـان) تـكــسب لـقــمـتــهـا وقـوت
يــومـــهـــا ورزق أطــفـــالـــهــا بـــعــرق
جـبيـنهـا وبعـمل شريف يـحفظ لـها

كرامتها.
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{ مــاهي طـبـيـعـة عالقـتك بـأهل الـبـيـوت
التي تبتاع منك?

- إن طبـيعـة عالقتي بـأهل الـبيوت
الذين يشترون مني وحتديدا ربات
البـيوت عالقـتي طيـبة وجـيدة جدا
فهن يـثـقن بي كثـيرا وانـأ أثق بهن
كــثـيـرا وأحـيـانـا أبـيع لـهن بـالـدين
وأحــيـــانــا أبـــيع بــالـــدين لـــنــســاء
الاعرفهن لكنني اعرف فقط بيوتهم
وبعضهن يتحاس معي أسبوعيا
أو شـهـريـا ومـنـهن من تـطـلب مـني
فــــواكـه أو خــــضـــــراوات بــــشـــــكل
ا يوفـر عليها النزول خصوصي 
لـلـسـوق كـمـا ان الــتـقـارب الـفـكـري
بـينـنـا في مجـال الـتبـضع لـلمـطبخ
كــبــيـر جــدا كــونــنـا نــســاء ونــفـهم

بعضنا اكثر  .
{ وهل جتـــدين الـــعـــمل صـــعـــبــاً عـــلى
النساء أوقد يكون مقتصرا على الرجال

نوعا ما?
ـراءة ال - عـلى الــعـكـس تـمــامـا فــا
تـقل أهـمـيـة عن الـرجل وتـسـتـطـيع
ــرأة بـــإرادتــهـــا وتـــصــمـــيــمـــهــا ا
ـارســة الـعـمل لـلـكـسب والـعـيش
بكرامة دون العازة واحلـاجة للغير
وقــد ربــيت أوالدي عـــلى الــكــرامــة
وعــزت الـــنــفـس واحــتــرام الـــعــمل
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والــرزق احلـالل والــكـــسب بـــعــرق
. اجلب

{ مــاالـــذي دفـــعك لـــلـــخــوض فـي هــذا
عترك? ا

- إنــا ومـنــذ صـغـري تــعـودت عـلى
الــعــمل حــيث إنــنـي مــنــذ نــعــومـة
أظــــافـــري وانــــأ اعـــمـل وســـبق أن
ــتـوسـطـة فـي مـعـهـد درست بـعـد ا
رحلة الـثانية ولكن علمـات إلى ا ا
شـاءت الــظـروف أن اتـرك الـدراسـة
ـسـاعـدة عـائـلـتي وأتــوجه لـلـعـمل 
وبعـد زواجي بفتـرة تعرض زوجي
إلى وعكة صحية أقعدته عن العمل
رض صريـعا مسـتسلـما للـفراش ا
ا حفز لدي ال حول له وال قوة ..  
هـــاجس الــعـــمل ثـــانــيـــة حــيث إن
مـسـؤوليـة إعـالـة األسرة التـقـتـصر
ـرأة أيــضـا عـلى الــرجـال فــقط  فــا
تـتـحـمل جـزءا من هذا الـواجب كي
التــتـــفــكك األســـــــــــرة وتــتــعــرض
لـلــضــيـاع وانــأ فــخـــــــــورة بــهـذه
سؤولية وتكفي ابتسامة أطفالي ا
الــتي يــســتـقــــــــبــلـونـي بـهــا عــنـد
عــودتـي بــإن تــغــنــيـــني عن كــنــوز
الـــدنــــيـــا وراحـــتـــهـــا حـــيث أحس
بـأهــمـيــة عـمــلي وقـيــمـته الــكـبـرى
عـــــنــــــدمـــــا اوفــــــر ألطــــــفـــــالـي كل

مايحتاجون إليه.
{ مـاهي الـكـلـمـة الـتي حتـبـ أن تـكون
خــتــامـا لــهــذا احلــوار الى لــقــاء وحـوار
قــادم يـســتـهل ويــخـتم بــاخلـيــر ان شـاء

الله?
- أشجع جميع النـساء على العمل
الـــشـــريـف وكـــسب الـــرزق بـــعـــرق
اجلــبــ فــلـيـس الـعــيـب إن تـعــمل
ـــرأة ولـــكـن الـــعـــيب إن حتـــتـــاج ا
الـــنـــاس .وبـــعـــد فــتـــرة من الـــزمن

الــتــــقـيـتـهـا مـرة اخـرى ولـكن هـذه
رة !!! ا

تـفاجـئت فـرحاً عـندمـا اسـتوقـفتـها
مـــرة اخـــرى وهي بـــحـــلـــة الــعـــمل
اجلـديـدة وكـعــادتـهـا اسـتــقـبـلـتـني
بــابـتــســامـة األم احلــنــونــة وقـالت
(هـــلــــة بـــيك ولــــيـــدي ) (وجــــهـــكم
خـيـرعـلـيـنة) واسـتـرسـلت بـكالمـها
بـــكل تــلـــقــائـــيــة وهي تـــتــرجل من
الــسـيــارة الـتي تــقـودهـا !!!  _نـعم
(السيارة ) نوع  كيا حمل 2 طن  :
احلمد لـله .. بتوفـيق الله سـبحانة
وتـعـالى وبالـعـمل اجلـدي الـشريف
ثابر اسـتطعنا حتـس وضعنا وا
ـثـابـرة ـعـاشي من خالل اجلـد وا ا
وطـلب الــرزق احلالل الـذي يـبـاركه
سبحانه وتعـالى ياولدي التتفاجئ
ن من مــــاتـــرى فـــان الـــله يـــبـــارك 
يسـعى لـلحالل في رزقـة ويضـاعفه
له وانا يوميا احـمده واشكره على
نعمتـه وحمدي وشكـري للباري عز
وجل في الـــســـراء والــضـــراء وقــد
استطعت التدبـير والتوفير بعد ان
اصبح الـناس يشـيرون لي بالـبنان
ان استبدل العـربة واحلصان بهذه
الــســـيــارة وان اتـــعـــلم قـــيــادتـــهــا

واقودها في عملي  .
{ نـرى االن مـعك هـذا الــشـاب يـتـبـادل
مـســؤولـيـة الــسـيـاقــة بـ احلـ واالخـر

فمن يكون?
- الـبقـالـة ام زمان : هـذا هـو ولدي
زمان يسـاعدني في العمل فـاحيانا
في االمــاكن الــعــامــة تــتــعــذر عــلي
الـسيـاقة كـامـراة اما داخل االحـياء
الـسكـنـية فـاتـولى السـيـاقة والـبيع
درسة. وخاصة عندما يكون في ا

{ وهل لديك ابناء غيره يساعدونك?

- كـمـا اخـبـرتك سابـقـا يـاولـدي انا
ام لسـتة اطـفال اكـبرهم زمـان وهو
ــــرحــــلــــة االعــــداديـــة طـــالـب في ا
وعـــمــومـــا هم ثـالث بــنـــات وثالث
اوالد صغار على العمل وانا افضل
الــتــعب والـــتــضــحــيــة من اجل ان
يكملو دراستهم وافرح بتخرجهم.
{ هل هـنـاك فرق او تـغـيـيـر طـار على
واقع عـــمـــلك بـــعــد اســـتـــبــدال الـــعـــربــة
واحلــصــان بــالــسـيــارة الــكــبــيــرة? وهل
تواجـه صعوبـة في قيادتهـا خصوصا
ــصــنف ب( ســيـارة وانــهــا من الــنــوع ا

حمل )?
- بـالـتـاكيـد هـنـاك تغـيـيـر كامل في
العـمل فانا الـيوم اصل الى الـعلوة
الشعبية مبكرا وبعد شراء الفواكه
ـناطق واخلضـر اعـود مبـكرا الى ا
السكـنية التـي يشترون مـني اهلها
وطبـعا عـندما يـكون كل ذلك مـبكرا
سـيـنــعـكس ايـجــابـيـا عــلى الـبـائع
والـــشــاري امــا مــســـالــة صــعــوبــة
الــقــيــادة فـــايــضــا اقــول انــني في
البـداية واجهت بـعض الصـعوبات
ولـكن واحلمـدلـله انا الـيـوم سائـقة
مــاهــرة ولــلــطــرافـــــة كــتــبت عــلى
مــؤخـرة الــسـيـارة (عــلى عـنـادهم )
ن راهــنـو وهي عـبــارة اوجــهـهــا  
ـــتي عــلـى فــشـــلي فـــأثـــبت بـــعــز

النجاح  .
ــة كـر { (ام زمــان) او الــسـيــدة كـر
حـمـودي نـحن نـعـلم بـانك درسـتي حـتى
ـعـلـمات اال ـرحـلـة الـثـانـية من مـعـهـد ا ا
يوجد بداخلك مشروع الكمال الدراسة?
- بـــصـــراحـــة الــرغـــبـــة مـــوجــودة
والطمـوح عال لكـنني كيـفت نفسي
ـوضوع وارد حـالـيا مع الـعـمل و ا
ــسـتـقــبل لـكن االهم ضــمن خـطط ا

œUO…∫ ام زمان تقود مركبتها خالل جولة عمل

رقم 2)  مبيناً ان (الفريق استخدم
الرافـعة الـسلـكيـة كروف 150 طن
ـسـافن بـعـد تــأهـيـلـهـا بـيــد قـسم ا
والـصـنــاعـات الـبــحـريـة). واجـرت
فـرق الصـنـاعات الـبحـريـة تسـف
الـســاحـبـة نــيـنــوى عـلى احلـوض

 . العائم حط
واوضح الـــفــــرطـــوسي ان (إعـــادة
إعمار وتأهيل هـذه القطع البحرية
ــســافـن والــصــنــاعــات في قـــسم ا
ال والوقت وفق البـحريـة يوفـر ا
خطط وبـرامج مسـبقـة) ولفت الى
ان (عملية الصيانة تشمل العصف
الــرمـلي لـلــبـدن اخلـارجي والـطالء
بـاألصـبــاغ الـبـحـريــة اخملـصـصـة
وتـبـديل اقطـاب احلـمـاية وصـيـانة
ــولــدات ــكــائـن الــرئــيـــســيـــة وا ا
ـصـافي الـبـحـرية والـصـمـامـات وا
الــرئــيــســيــة والـفــرعــيــة واعــمـال
الـــلــحـــام وإعـــادة تــأهـــيل األثــاث
وتــــبــــديل حــــاصـــرات الــــزيت الى
الحــة جـــانب صـــيــانـــة اجــهـــزة ا

البحرية واإلتصاالت).
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وصــلت عـــشــر نـــاقالت نـــفــطـــيــة
ـشتقـات نفطـية متـنوعة محـملة 
الـى مـــــيــــــنـــــاء خـــــور الــــــزبـــــيـــــر
التخصصي التابع للشركة العامة
للموانئ. وقال بيان تلقته (الزمان)
ـــيــنـــاء اصــبح امس ان (نـــشــاط ا
مـــتــمـــيــزاً بـــعــد اعـــادة صــيـــانــته
وجتــهــيــزه) واوضـح ان (ارصــفـة
ــيــنــاء اســتــقــبــلت حــمــوالت من ا
ــشــتــقـات الــنــفـطــيــة مــثل مـادة ا
الــبـنـزين وزيـتـي الـوقـود والـغـاز)
ــــواد رست عــــنـــد مــــبـــيــــنـــاً ان (ا
األرصـــــفــــة  2 و 3 و  5 و 7 و10
و11 و12 و13). ورسـت ســفـــيــنــة
ـادة جتـاريــة وجـنــيـبـة مــحـمــلـة 
الـكـلـنـكـر عـلى ارصـفـة مـيـنـاء ابو
فـلـوس الـتـجـاري. وقـال الـبـيان ان
ـواد (الــسـفـيـنـة حتـمل حـاويـات 
ـادة مـتـنـوعـة وجــنـيـبـة مـحـمـلـة 
الـــكـــلــنـــكـــر) واشـــار الى ان (ابــو
ــهــمـة ــوانئ ا فــلــوس يــعــد من ا
ــوقــعه عــنــد مــدخل شـط الــعـرب

حـيث ترسـو فيه الـسفن الـتجـارية
ـتوسـطة و اجلـنائب الـصغـيرة وا
ـتـنــوعـة) كـمـا ــواد ا احملـمــلـة بـا
ـيـنــاء سـفـيـنـة مـاج وصـلت الى ا
بـــــــيــــــرل حتــــــمل 95 حــــــاويـــــة
والــســاحـبــة اوســتـا الـى جـنــيــبـة
مـوسى حتـمل 2,834 الف طن من

مادة الكلنكر). 
Íd×Ð –UI½«

في سيـاق متصل تـستمـر الشركة
في نـشـاطـاتـهـا بـرفع الـغـوارق من
الحــيـة وشط الــعـرب الـقــنـوات ا
من قِـــبل قــسم اإلنـــقــاذ الــبــحــري
وتـخـزين حـطـام الـسـفن والزوارق
ـعـقل فـي احـدى سـاحـات مـيــنـاء ا

وسط البصرة. 
ـديرالـعـام للـشـركة فـرحان وقـال ا
الـفــرطـوسي في تـصـريح تـابـعـته
(الــــزمـــان) امـس ان (فـــريـق قـــسم
اإلنـقاذ الـبـحري اسـتـطاعت تـفريغ
نـتشلة جنـيبة محـملة بـالغوارق ا
من شط الـعـرب في مـنـطـقـة إيواء
ـعقل رصيف الغوارق في مـيناء ا

الكات البلدية حمـلة لتنظيف شارع 71 محلة 101 WKLŠ∫ بايعـاز من مدير عام بلدية الـرصافة أحمد اخلوام  اجنـزت ا

ـبـادرة اخلوام ـناسـبـة بدء الـدوام الـدراسي اجلديـد. وعـبـر االهالي عن تـقـديرهم  الذي تـقع فـيه ثانـويـة الـنظـامـية لـلـبنـ 
وإستجابته الفورية لطلباتهم.
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منه االن هو ان اوفر الطفالي ما لم
يـــوفـــر لي وان افـــرح بــنـــجـــاحــهم

وتفوقهم الدراسي .
{ وكيـف استقبلك زبائنك (معاميلك) او
(معـميالتك) بـحلة الـعمل وسيـارة العمل

اجلديدة?
- اجلمـيع كـانوا فـرح وفـخورين
بـهـذا التـغـييـر امـا طـبيـعـة عالقتي
بــهم فـــانــا اعــتـــبــر نــفـــسي اخــتــا
لـلـجـمـيع وهم ايــضـا يـعـتـبـرونـني
كــذلك وبـصـراحـة انــا دائـمـا اخـبـر
اجلـــمـــيع بـــأنـــكـم ومـــؤســـســـتـــكم
االعالمـيـة التي كـانت سـبـباً كـبـيراً
لكي يعرفني النـاس اكثر ويطلبون
بــضـاعــتي وهـو مـا حــسن وضـعي
نحـو االفـضل ومن خاللـها وخاللك

شـخــصـيــا وهــذا مـا لن انــسـاه 
ثـالية في ترشـيحي لبـرنامج االم ا
قناة الشرقية ولن انسى فضلكم ما

حييت .
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{ نعـود مرة اخرى للسـياقة ونسال هل
ــــرأة اقل جــــدارة من تــــعــــتـــقــــدين ان ا

الرجال في سياقة السيارات?
ـــلــكـه الــرجل من - ابــداً فـــكل مــا
رأة مـؤهالت لـلـسـياقـة تـمـتلـكـهـا ا
ايـضـا ويـبــقى فـقط االجــتـهـاد بـ
الطرف .. فالسـياقة كما يقال ( فن
ـراة مـجـتـهـدة وذوق واخالق )  وا
في جــمــيع مــاذكــر واقــول جلـمــيع
اخواتي بـان كل ماعـليـهن االصرار
والـثقـة بـالنـفس وسـوف يرين بـعد
ذلـك كل شي ســـهـال ولن يـــواجـــهن
اية صعـوبة في أي معتـرك يدخلنه
بــطـــمــوح عـــال وثـــقــة مـــســتـــمــرة

واصرار متواصل.
{ برأيـك هل ستنعكس جتربتك ايجابيا
رأة عـلى اجملتـمع بصـورة عـامة وعـلى ا

بصورة خاصة ?
- دون أي شـك جتــــــربـــــتـي الــــــتي
جتاوزت الـثالث سنوات خـير دليل
عـــلى ان من يــطـــلب الــرزق احلالل
مـن خالل الـعــمل الــشـريف يــعـيش
لكة خاصة يباركها الله ملكا في 
راة فاعتقد تعالى اما بخـصوص ا
ان الـكـثــيـرات يـقــتـدين بـتــجـربـتي
ويـــتــــوجـــهـن لـــلــــعـــمل الــــشـــريف
مبـتعـدات عن ماسـواه والفضل في
ذلـك لـكم فـانــتم من يـعـرفــهن بـهـذه

التجربة.
ـاذا حتب ان تختـتم (ام زمان) هذا  }

احلوار .. على امل اللقاء باخلير ?
- ام زمان: اختـــــتم كالمي برسالة
اوجــهــهــا لــكل الــعــــــراقــيــات بـان
الــعــمل عــبــادة والــعــمل وكــــــسب
الــرزق خـــيــر الف مـــرة من الــعــوز
لـلـنـاس .. وانه ال يـوجـد مـسـتـحيل
ـراءة الــتي كــرمـهـا الــله عـز امـام ا

وجل ..
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ـتــجـولـة مـرة أخـرى مـع الـبـقــالـة ا
ـة كـر ) واعـاود الـلـقـاء بـها (كـر
بعـد ان التقـيتهـا سابقـاً حيث كنت
قــــد كـــتــــبت  :  كـــعــــادتي.. اخـــرج
للبـحث عن مادة صحفـية دسمة !..
وكــعـادتي أيــضـا أكـون قــد جـهـزت
وأعـــددت أكــثـــر من مـــادة جـــاهــزة
للنـشر ولكنـني ودون سابق ترتيب
وجـدت نــفـسي أمـام هـذه الـظـاهـرة
الــتي تــســتـحـق الـوقــوف أمــامــهـا
وتسليط الضوء علـيها لتتصدر ما
فـي حــــــــقــــــــيـــــــبــــــــتـي مـن مـــــــواد
ومـوضوعـات.  وبـعد .. فـهـذا الذي
أقـــدمه لـــقــرائـي (مــرة أخـــرى) هي
قـضـيـة حــقـيـقـة عـن امـرأة عـراقـيـة
قـلت عنـها يـوماً  بـأنهـا (صراع مع
الــواقع من اجل الــبــقـاء) ولــذلك لم
اســــمح لــــلــــخــــيـــال أو احلــــبــــكـــة
الـصحـفيـة أن يأخـذا دورهمـا فيـها
كمـا في مواد وموضـوعات أخرى..
وأرجـو أن يـحـقق نـشـرهـا الـفـائـدة
والعـبرة والـعضة  ,أن احللم الذي
ـرأة تــنـام وتــصــحـو عــلــيـة هــذه ا
الـعراقـية هـو كـسب رزقهـا وقوتـها
الـيـومي وسـد رمق أطـفـالـهـا الذين
بــانــتــظـــارهــا واحلــمــد الـــله فــقــد
اسـتــجـاب الــله سـبــحـانه وتــعـالى
لـدعــائـهــا وحـقق لــهـا حــلـمــهـا في
تام مسـتوى أفضل للـمعيشة من
خـالل الــعــمل الــشــريف وبــارك في
رزقهـا ونَمـاه لها فـحمـدته وشكرته
بـــكــــرة وعــــشـــيــــا لــــذا وجـــدت أن
جتربتها تستفز أفكاري لتتصدرها
في  الــنـــشــر لـــلــعـــبــرة والـــفــائــدة
ـــراءة واالتـــعـــاض ولـــلـــفـــخـــر بـــا

ثابرة . العراقية ا
أســــتــــوقـــــفــــتـــــهــــا في الـــــطــــريق
فـأستـقبـلتـني بابـتسـامة أم حـنونة
وقـالت (تـفضـل وليـدي) وكل ظـنـها
إنـني سأبـتاع مـنـها شـيئـا وعنـدما
عرفتها بنـفسي ونيتي بإجراء هذا
احلــوار مـعـهـا اسـتـوجـست خـيـفـة
بعض الشيء لـكنهـا وافقت بعد ان
قـلت لــهـا إنــنــا نـريــد من كل امـرأة
تــطـلب الــرزق الـشـريف إن تــقـتـدي
بـتـجــربـتك من خـالل نـشـرنــا لـهـذا
ــوضــوع وابـتــدئــتــهـا بــالــسـؤال ا

واالستفسار .
{ (أم زمـان) اسم معـروف لدى الـكثـير
من الــــعـــوائـل الـــتي تــــبــــتـــاع الــــفـــواكه
واخلـــضــــر مـــنك فــــمن هي (أم زمـــان )

بتعريفها لنفسها ?
ـــة كـــر حـــمـــودي - اســـمي كـــر
والناس يعرفونني (بأم زمان) وانأ
أم لـســتـة أطـفـال ثالثـة مـنـهم أوالد
وثالثـة بنـات وكبـيرهم ولـدي زمان
وهــو الزال طـالـبــا احـرص عـلى ان

يكمل دراسته.
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يــعـتـذر سـمـاحـة الـســيـد حـسـ الـصـدر عن رفـد
ــقــاله الســبــاب تـقــنــيـة (الــزمـان) هــذا الــيـوم 
خــارجــة عـن االرادة وســيــعــاود االطاللــة عــلى
ــعــــــتــاد بــدءاً من الــسـبت الـقــراء الــكـرام كــا

قبل. ا
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عنـدما يـتآمـر عـدد من أعضـاء مجـلس الشـيوخ الـروماني  بـقيـادة غايـوس كاسـيوس
وت  فـهناك أسباب ومبـررات لفعلهم هذا وبروتس  ليطـعنوا يوليـوس قيصر حتى ا
ا تـكون أعذارهم مقـبوله  ولكن عـملية قـتل يوليوس منها انه دكـتاتور او طـاغية ور

يالد  قيصر بهذه الطريقة وقبل 100 سنة قبل ا
التزال هذه احلادثة مثار جدل ونقاش 

عاني اإلنسانية والتاريخية  والسيما بعد ان حوّلت إلى عمل مسرحي جسدّ ا
لتلك الفترة الزمنية  

وأهم ما أفرزته احلادثة من معطيات 
ومعاني سلبية كانت ام أيجابية  هي 

ـيالد فـقط بل مـنـذ ان خـلق ان اخلـيـانـة مـتـأصـلـة  في الـنــفس الـبـشـريـة لـيس قـبـل ا
االنسان  وانزله االرض. 

وكمـا جنـد اخليـانة فـهـناك ايـضا  اخلـذالن  والسـيمـا  عنـدمـا يكـون من أقرب وأحب
الـنـاس إليـك  كـمـا كان ( بـروتـس)  اَي خـيانـة او غـدر او خـذالن من عـدو لـم يـذكره

التاريخ كما ذكر مؤامرة قتل يوليوس قيصر من قبل احملب له  
اليوم وبعد أكثر من قرن من الزمن

دون يـصبح (اخلـذالن) صفة عامـة وسلوك طـبيعـي لغالـبية الـناس لدرجـة ان احدَ ا
كتبَ عبارة ( لن اخشى خذالن احد بقدر ان تخذلني صحتي ) 

وال اعلم هل جرّب   كاتبُ  العبارة 
اخلذالن ?!  خذالن الزوجة او الصديق او االخ او ابن  عم 

له  كان يحبهم ويعدهم  مالذه اآلمن 
من غدر الزمان و شرار الناس 

واقف فمن لم يـقف إلى جانبك بكلمة حق او موقف شجاع في ا
لعونة   و بحضورك او غيابك هو من ساللة بروتس ا

اً  قيـصر تلقى ميتـة  أشد أ ان  طعنـات (بروتس) غيـر ا
الطعنات ومات  

وانت اليـوم  ترى طاعنيك شامت فرح  النكسار ما او
محنة ما. 

. حفظنا الله وإياكم من الغادرين واخلاذل والشامت

النـتــخـاب مــجــلـســهـا الــتــنـفــيـذي
واعالن انـطالق عمـلـها والـتـعريف

بها. 
وقـال بــيـان تـلــقـته (الــزمـان) امس
اجملــمـوعــة ســتــعــقـد
جـلسـتـهـا االلولى في
مقر اجلامعـة العربية
الختـيار هـيئـة رئاسة
ـــؤتــــمـــر وجلـــنـــتي ا
اعـــتــمـــاد وصــيـــاغــة
الــــبـــيـــان اخلــــتـــامي
والـــــــــــــــــقــــــــــــــــرارات
حــيث والــتــوصــيــات
ســيـــديــر االجـــتــمــاع
ـفـكـر عـبـد احلـسـ ا
يـتــخــلـلــهـا شــعـبــان 
كــــــلــــــمــــــات رئــــــيس
اجملموعـة علي ناصر
ـنسق العام محمد وا
سمير حباشنة وام
عــام جــامـــعــة الــدول شعار الدولة العربية
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بـعـد انـتهـاء الـوقت االصـلي لـتـشكـيل احلـكـومـة الـعراقـيـة  ونـفـاذ الـوقت االضافي 
ـباراة  واالعالن على بدء الـضربات الترجـيحية التي صارَّ لزامـاً على احلكم إنهاء ا

ستكون احلل الفاصل لالعالن عن الفريق الفائز .
ـتـعـة ــنـتـخـبــات الـسـيــاسـيـة ادوا مـبــاراة  في هـذه احلـالـة اعــتـقـد جــمـيع مـدربي ا
واســتـنـفـذوا  كــافـة الـتــبـديالت واخلـطط الــتي من شـأنــهـا رفع مـســتـوى اداء الـفـرق
ـتـنـافـسـة  إال ان كل تـلك اخلـطط  لم تـأتي اؤكـلهـا وصـار لـزامـاً انـهاء الـسـيـاسـية ا

باراة بالضربات الترجيحية .. ا
باراة  الذكاء واخلبرة واحلكمة والتميز من سيحكم نتيجة ا

هنا يجب ان نقول هاردلك لكل الفرق "وفيتوا وكفيتوا "
باراة السياسية خسارة وربح  وماقصرتوا لكن هذا حال ا

ـستوى االداء ومن سـينتـصر هـو باحلـقيـقة لـيس االكثـر تمـيزاً  الن اجلـميع كـانوا 
ـبـاراة ان تـنتـهي  لـصـالح طـرف على ـتـمـيز  ولـكل مـبـاراة ظروفـهـا   والبـد لـتلك ا ا

حساب االخر ..
نتصر من باب الروح السياسية العالية التي نظن ان يتحلى مهما كـان ذلك الطرف ا
ـن حـقق الـفـوز ويـتــمـنى له الـتـوفـيق بـهـا جـمــيع سـيـاسـيـنــا البـد ان يـبـارك اجلـمـيع 

والسداد في اداء مهامه النها مهمة صعبة في ظروف استثنائية .
وتـنـتظـر  باقي الـكـتل السـياسـيـة الدورات الـقادمـة لـتسـتثـمـر الوقت في رفع لـيـاقتـها

ومستواها  فان اللعبة السياسية فصول مستمرة والتنتهي بدورة واحدة  
فقد انتهى منها  فصل واحد وامامها فصول كثيرة وكبيرة .

 . ننتظر من اجلميع تغليب احلكمة من اجل عراق أمن وشعب ينعم بالعيش الكر
درب ن يفقه بـعلم السيـاسة يعلم جـيداً ان اللعب الـسياسي اذا خرج عن سـيطرة ا

واطن !! وقوان اللعبة  سيكون اخلاسر الوحيد ا
عـهدي بـائتالفـاتنـا السـيـاسيـة وحيث انـنا نـحسن الـظن بهم
ـواطن  وعلى جـمـيعـاً  انـهم لن يقـبـلوا بـخـسارة وضـرر ا
رحلة جميع الـساسة ان يكونـوا شركاء فاعلـ في هذه ا
الصـعبـة من اجل تصـفيـر  اخلالفات والـعمل عـلى اعادة
ـواطـن والـنـهـوض بــالـعـراق وايــقـاف جـمـيع الـثــقـة لـدى ا

التداعيات اخلطرة .

لو أردت قراءة األزمة الـعراقية األخيـرة للقار فـأن وضعها بعـدة أسئلة قد يُـبسطها
على عكس تعقيداتها و عمقها.

1- انحن في أزمة وهل هي وليدة احداث 2018 وهل انتهت و هل تبرز?
ة و قد تتكرر و تكون اشد تعقـيدا ان لم نشخص و نعترف و نبذل جهدا أزمتنا قـد

لتغيير التوجه.
2- مسببا األزمة الرئيسيان?

ارسة السلطة و اضطراب القرار االقتصادي. طريقة تصور 
3- مسببات أخرى?

ارث مـتـراكم مؤجل من احلـلـول للـمـشاكل و أكـثـرها حـلـول يصـار لـلتـفـكيـر بـها بـعد
فوات تـأثيـرها مع تـرسخ قنـاعة ان فـرصة الـقرار للـمنـصب هي غنـيمـة شخـصية في
واقع تناهش لـلمكاسـب في ظل فوضى.ايضـا وقبل التأثـير اإلقلـيمي فثـمة اعوجاج
نصب اذ ـطلوب لـلمنـصب التنـفيذي األول اذ ان شـاغل هذا ا في اإلنتاج اإلداري ا
كـان قبال قـياديـا فقـد صار بـعدها مـن الصف الـثاني او الـثالث و كـلهم أمـام الناس
حـصـة حــزبـيـة و مــا يـعـنـيـه ذلك من خـلط حــزبي و اداري يـعـطل فــيه األول االخـيـر(
احلزبية تـعطل اإلدارية) بسـبب صيغة غيـر موفقة لـلمحاصـصة ال تفيـد بالنهوض اال

برصيد الشخوص دون مسميات.
دة? 4- هل البد من جردة حساب بعد كل هذه ا

قـبل اجلردة البـد من مواجـهة صـادقة تـظهـر أين  صرف االهـتمـام االهتـمام الذي
غـابت شـمس الـتـاسع من نـيـسان  2003 عـلـيه كـانت اثـار احلـصـار مـاثـلـة و اثار
افعـال الـنظـام الـذي ورث دولة ثـريـة فـحولـهـا إلى بقـايـا مـا سهل الـتـدخل اخلارجي
لإلطاحـة به.عـلـيه: هل جـنى الـنـاس و بتـجـرد و بـعـيدا عن أي انـحـيـاز هل جـنوا في
أغلبهم مـا يعكس الشعارات التي يصرح بها احلـراك الذي كان ينتمي للمعارضة او
احلـراك الـذي تـشكل بـعـد ذلك باالنـشـقـاقات او بـوالدة حـزبيـة طـبيـعـية او كـواجـهات
الحزاب و دول اخـر?مع اجلـردة البـد من الـتفـكـر بـاالهتـمـامـات التي تـشـكل أولـويات
دنـيـة اكـثـر أم بـالـعـسـكـرية ايـواكب خـطط اإلصـالح التي الـنـظـام احلـالي إيـهـتم بـا
ـنـفـرد و أخـذ حـصة من تعـتـمـدهـا األنـظـمـة التـي تنـوي الـنـجـاح لـلـدولـة أم النـجـاح ا

السلطة بأعتبار ان حشرا مع الناس عيد?.
لـيست محـاصصة الـرئاسات الـتي تتكرر مـع كل انتخاب بـوقته او بأنـتخابـات مبكرة
هي الـتي إن جرى حـلـها فـمـعنـى ذلك حل مشـاكل الـعـراق او قسم مـنـها أبـداً فـهذا
واقف امـر غيـر صـحيح ودلـيل صـحـته ان األزمة و دعـايـات األزمة و الـتـقافـز بـ ا

صار مكررا مع كل مفصل انتخابي.
اإلحـصاء الـسـكاني و تـبـني نظـريـة اقتـصـادية واقـعـية قـابـلة لـلـتنـفـيذ والـفـصل ب
ـعــايـيـر والـرقـابـة اإلداريـة و قـبل ذلك االعـتـراف بـقـوى الـسـلـطـات و عـدم ازدواج ا
مـتـغلـبـة على الـقـانـون ومعـهـا اعادة االعـتـبار لـسـيادة الـقـرار الـداخلي في االخـتـيار

ناصب و العمل بها لكل  لشغل ا
ـكون او حزب ضمـن مكون هذه أمـور تخفف العـراقي ال 
من زخم األزمة و قـطعـا حتول دون تـكرارهـا إذا ما جرى

األخذ بها. 
ــقـراطي ـكــتب الـســيـاسي لـلــحـزب الـد { سـكــرتـيــر ا

الكردستاني.
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شروع انشاء طرق ريفـية في قضاء كرمة بني سعيد) ضمن  خطة تعلن محـافظة ذي قار عن مناقصة مشروع (االعمال التـكميلية 
يـة واستنادا لتـعليمات تـنفيذ الـعقود احلكومـية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ تـنمية االقالـيم ٢٠٢١ على حساب نـاكل شركة) الكرمـة  العا
ـوازنة العـامة االحتـادية لـعام ٢٠١٩ ان وثـيقة ـلحـقة بـها وتعـليـمات تـنفـيذ ا ـعدلة الـصادرة من وزارة الـتخـطيط والـضوابط ا ا
شروع سـوف تنشـر في اجلرائد الوطـنية. وسـيتم العـمل عند فحص نـاقصة الـعامة لـهذا ا الدعوة لـتقد الـعطاء (االعالن) عن ا
ؤهـلة قـدمي العـطاءات كـافة من الـدول ا عـتمـدة للـمنـاقصـات (الوثـائق القـياسـية) والـتي تتـيح  وتقـييم الـعطـاءات وفق االليـة ا

ؤهلة). تحدة (اخلاصة بتعريف الدول ا االشتراك فيها كما هو محدد في النشرة التوضيحية الصادرة من اال ا
قدمي وبـإمكان مقدمـي العطاءات شراء وثـائق العطاء بـاللغة العـربية بعد تـقد طلب حتريـري الى العنوان احملـدد بالتعلـيمات 
ـشـاريع في ديـوان احملـافـظـة وسوف يـتم ـوجـب وصل شـراء يـقطـع من قـبل قـسم حـسـابـات ا الـعـطـاء ان اسلـوب الـدفع سـيـتم 
ـصادف نـاقصـة عنـد السـاعة (١٢) ظـهرا من يـوم االحد ا ـشاركـ في ا ؤتـمـر اخلاص بـاالجابـات على اسـتفـسارات ا عـقــــــــد ا
ؤهـل قـاول الـعـراقيـ ا ٢٠٢٢/١٠/١٦ في مـديريـة طرق  وجـسـور ذي قار  مـحافـظة ذي قـار فـعلى الـراغبـ من الـشركـات وا
ذكورة ادنـاه على االقل والشـركات الـعربيـة واالجنبـية من اصـحاب االختـصاص مـراجعة مـديرية بـلدية ـصنفـ من الدرجـة ا وا
شروع علمـا ان سعر العطاء الـواحد (وكما مؤشر ازاءه) غيـر  قابلة للرد على ان الناصرية لشـراء نسخة من الوثائق اخلـاصة با
يتم تقد هوية الـتصنيف االصلية للـشركات العراقية غـير نافذة واوراق التسجيل لـلشركات االجنبيـة عند شراء العطاء على ان

ستمسكات التالية:- يتضمن العطاء ا
طلوبة: ١- متطلبات التأهيل ا

ج- الكوادر الفنية :-                                                                      

الية: تطلبات ا د - ا
ـبـلغ اكـبـر او يـسـاوي ـشـروع  ـالـيـة لـتـنـفـيـذ ا ـالـيـة (الـسـيـولـة الـنـقـديـة)  من خالل تـقـد مـا يـثـبت الـقـدرة ا ـوارد ا ثـانـيـا:- ا

(٢٦٣٫٠٠٠٫٠٠٠) مائتان وثالثة وستون مليون دينار عراقي.
تطلبات القانونية: هـ ـ ا

ـقـدمة في الـقائـمة صـالح لم يـتم ادراج الشـركة ا اوال:- االهلـيـة وتشـمل (جنـسـية الـشركـة مـقدمـة العـطاء  –ال يوجـد تضـارب بـا
ملوكـة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيـا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت السوداء الشركات ا
ـتـحدة/ مـجلس االمن تـابعـة لصـاحب الـعمل) غـير مـسـتبـعدة من قـبل صـاحب العـمل او استـنـادا الى قرار صـادر من قبل اال ا

ناقصات). للمشاركة في ا
انعـة (نسخة اصـلية + نسـخة مصـورة) ونافذة صادرة من الـهيئة الـعامة لـلضرائب ومعـنونة الى ديوان مـحافظة ثانيـا:- عدم 

ذي قار وهوية التحاسب الضريبي.
ثالثا:- شـهادة تأسيس الشركـة مع مالحظة في حال كون الشـركة مقدمة العـطاء اجنبية تـقوم بتقد اوراقهـا كافة ومصدقة لدى

وزارة اخلارجية العراقية.
قاولة حسب ما قاول او الـشركات ا قاول صادرة من وزارة التخطـيط وتكون درجة وصنف ا رابعـا:- هوية تسجل وتصنـيف ا

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

ـوجب خطـاب ضـمان بـنكي او صك ـقدمـي العـطاءات  ٢- كـل العـطاءات يـجب ان تتـضـمن ضمـان للـعـطاء (الـتأمـيـنات االولـية) 
مصدق او سفـتجة صادرة من مـصرف معتـمد في العراق وبـنسبة  ١ % من مبلغ الـكلفة الـتخميـنية للـمشروع ومعـنون الى جهة
دة ١٥٠ يوم من تاريخ غلق ناقصة ويكون نافذ  التعاقد (ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقـود احلكومية) ويذكر فيه رقم واسم ا
ناقصة مباشرة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد قاول) الذي ترسو عليه ا ناقص الفائز (الشركة او ا ناقصة وعلى ا ا
صارف الـعراقية تقد خطـاب ضمان بـحسن التنـفيذ بـقيمة ٥ % من مبلغ االحالـة على ان يكون خـطاب ضمان صـادر من احد ا

في بغداد او احملافظات اجلنوبية نافذا الى ما بعد انتهاء فترة الصيانة وتصفية احلسابات النهائية.
ـناقصـ مستجـيبة عـند تلبـيتها ـقدمة من ا ٣- يتم اعـتماد الـوثائق القيـاسية الـصادرة من وزارة التخـطيط وتكـون العطاءات ا
نـاقصـة وفي حال عدم طـلوبة في شـروط ا ـاليـة ا ـعايـير التـأهيل احملـددة فيـها بـفروعهـا كافـة والشـروط القانـونيـة والفـنية وا

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعتبر عطاءه غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
ناقصة دة (١٢٠) يوم اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمي العطاءات  ٤- تبقى العطاءات نافذة وملزمة 

٥- ان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
نـاقصة وان تـتحـمل الشـركة التـي يحال بـعهـدتها نـاقصة اجـور النـشر واالعالن والخـر اعالن عن ا ٦- تتحـمل من ترسـو علـيه ا

العمل كافة الضرائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
٧- يلـتزم الـطرف الـثاني بان يـشغل مـا ال يقل عن (٣٠%) من عمـالة مـوظفـيه العـمالـة الوطـنيـة عن طريق مـراكز الـتشـغيل اال في
طـلوبـة وبكـتاب رسـمي مبـاشر وخالل مـدة (٣٠ يوم) من تـاريخ استالم ركـز عن توفـير االعـداد واالختـصاصـات ا حالـة اعتـذار ا

ركز للطلب. ا
٨- في حالـة اشتراك اكـثر من مناقص في تـقد عطـاء واحد لتنـفيذ الـعقد تكـون مسؤولـيتهم تضـامنيـة تكافلـية في ذلك لتـنفيذه
ـوذج اتفاق اولي عـلى الشـراكة موقع مـن قبل اطراف الـشراكة علـى ان يقدم عـقد مشـاركة مـصادق علـيه اصولـيا مع العـطاء او 
ناقصة عـليهما علـى ان يتم تقد الشراكـة بينهمـا مصدق اصوليا معـزز بتعهد من قـبلهم بعدم التـنازل او االنسحاب في رسـو ا
شترك بعـد توقيع العقد خالل مدة ال تتجـاوز (١٤ يوما) من تاريخ توقيع العقـد وفي حال انسحاب احد الشركاء فـيتم معاملة ا

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

ثال لرب عد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها  ستفيدة مسؤولية الكشف الفني ا  ١٠- تتحمل الدائرة ا
قاولة. العمل بعقد ا

 ١١- احملافظة غير ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
قدم على الـعطاءات باستكـمال النواقص التي تسـمح بها التعلـيمات خالل سبعة قاول واجملـهزين ا  ١٢- تلتزم الـشركات وا

كن قبولها. ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال 
صـنعـة واجملهزة داخل الـعراق لـلمشـروع مع مراعـاة االلتزام بـالضـوابط السـعر والنـوعية  ١٣- تـكون االولـوية للـمواد االولـية ا

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

صادف ٢٠٢٢/١٠/٢٣ الى العـنوان التالي مـحافظة  ١٥-ان اخر يـوم لتقد الـعطاءات نهـاية الساعـة (١١) ظهرا من يوم االحـد ا
ذي قـار قـسم - العـقـود احلكـومـية في مـقـرها الـكـائن في النـاصـرية  - االدارة احملـلـية قـرب مـصرف الـرشـيد  - فـرع ذي قار ٥٣٥
قدمة بـالدينار العـراقي حصرا رقما وكـتابة وان يوقع على جـميع مستندات (مبنى هـيئة االعمار سـابقا) على ان تكـون االسعار ا
ـقاول مع ذكر العـنوان الكامل الـعطاء وتكـون الكتابـة واضحة وخـالية من احلك والشـطب وتكون جمـيع االوراق مختـومة بختم ا
قـاول بصحـته ويعـتبر الـتبلـيغ من خالله ملـزم واصوليـا وكما يـقدم البـطاقة للشـركة ورقم الهـاتف والبـريد االلكـتروني ويلـتزم ا
دنية وبـطاقة السـكن وال يسمح التـقد عن طريق البـريد االلكتـروني وسيتم فتح التمويـنية وما يـؤيد حجبـها وهوية االحـوال ا
ثـليهم الـراغب بـاحلضور الى ديـوان محافظـة ذي قار مبـنى احملافظـة اجلديد شارع العطـاءات بحضـور مقدمي الـعطاءات او 
ناقصة عطلة رسمـية فيؤجل الى اليوم الذي يليه على تأخرة. واذا صادف يوم فـتح ا االمام علي (ع) وسـوف ترفض العطاءات ا
ناقـصة واسم مـقدم الـعطاء وتـوقيـعه ورقم الهاتف ان تـقدم الـعطاءات داخل ظـروف مغـلقـة ومختـومة ومـثبت علـيهـا رقم واسم ا

والعنوان االلكتروني.
الية والتمويل الالزم. ذكور ادناه حل توفر التخصيصات ا شروع ا ١٦- تسدد مبالغ ا
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رقم (٣٢٤) في ٢٠٢٢/٦/٢٣ وبالـنظـر لعدم حـصول راغب بالـتأجـير . تعـلن جلنة الـبيع وااليجـار الثـانية في مـديرية بـلديات احلاقـا باعالننـا ا
مـيسان عن تأجيـر ((١٨ ملك)) والتي تبـدأ بالتسلـسل ((١: حانوت والبالـغ مساحته (١٥ م٢) وتنـتهي بالتسـلسل ١٨ : حانوت والـبالغ مساحته
زاد الـعلني اسـتنادا لـقانون بـيع وايجار امـوال الدولة ـيمونـة با درجـة تفاصـيلهـا في القائـمة ادناه والـعائدة الى مـديرية بـلدية ا (١٥ م٢) وا
يمـونة او سكرتير الـلجنة خالل مدة ١٥ يوم ـزايدة العلنيـة مراجعة مديريـة بلدية ا عدل فعلى من يـرغب باالشتراك با رقم ٢١ لسـنة ٢٠١٣ ا ا
ستمسكات الشخصية مع التأمينات القانونية التي ال تقل عن ٢٠ % من القيمة تبدأ من اليوم التالي من تاريخ نشر االعالن مستصحبا معه ا
زايـدة في اليوم الـتالي من مدة االعالن الـساعة العـاشرة والنـصف صباحـا خالل الدوام الرسمي ـقدرة لبـدل االيجار لـكامل مدته وسـتجرى ا ا
زاد العلـني عطلـة رسمية فـيؤجل الى اليـوم الذي يلـيه من ايام العمل يمـونة واذا صادف يـوم ا ويكون مـكان اجراءها في مـقر مديـرية بلديـة ا

زايدة اجور النشر واالعالن واجور اللجان البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى. الرسمي ويتحمل من ترسو عليه ا

لك ت ساحة م٢نوع ا دةا القيمة التقديرية احلاليةموقعها
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يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١ ٤١٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنا عشر الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت٢ ٤١٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنا عشر الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت٣ ٤١٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنا عشر الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت٤ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت٥ ٤٠٠٠٠٠ فقط اربعمائة الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت٦ ٤٠٠٠٠٠ فقط اربعمائة الف دينار ال غيرهاالسوق ا
واشي٧ ٢٠٤٠٠٠٠ فقط مليونان واربعون الف دينار ال غيرهاحي الشهداءسنة واحدة٨٠٠ م٢ساحة لبيع ا
١٢٤٠٠٠٠ فقط مليون ومائتان واربعون الف دينار ال غيرهاحي السالمسنة واحدة١٣٥٠ م٢ملعب خماسي٨
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت٩ ٦٥٢٠٠٠ فقط ستمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٠ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١١ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٢ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٣ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٤ ٦٥٢٠٠٠ فقط ستمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٥ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٦ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٧ ٤٥٢٠٠٠ فقط اربعمائة واثنان وخمسون الف دينار ال غيرهاالسوق ا
يمونةسنة واحدة١٥ م٢حانوت١٨ ٤٠٠٠٠٠ فقط اربعمائة الف دينار ال غيرهاالسوق ا

عـادن ذوي االختصاص تدعو الشـركة العامـة للصـناعات الكـهربائيـة وااللكترونـية احدى تـشكيالت وزارة الصـناعة وا
ؤشر إزاءها وغير قابل للرد بلغ ا بينه تفاصيلها ادناه لقاء ا علنة من قبلنا وا ناقصة ا للمشاركة في ا
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ناقصةت تاريخ الغلقرقم ا سعر الشراء شروط الدفع ادة اسم ا
٣٢٠٢٢/١٠/٢٣ / م/ ص ك هـ / ١٢٠٢٢ ١٥٠٫٠٠٠

مائة وخمسون الف 
دينار

دينار عراقي باالجل تراكيب  انارة
اقتصادية 

180 W LED

بكمية (٦٠٠٠ قطعة)
وعلى شكل اجزاء
نصف مصنعة 

(SKD)

ناقصة اعاله ومرفق معـها كافة التفاصيل شاركة مـراجعة مقر الشركـة الكائن في الوزيرية لشـراء ا فعلى الـراغب با
والشروط وحسب الوثائق الـقياسية الصادرة من وزارة التـخطيط ويهمل اي عطاء اليـتضمن تلك الوثائق مع مراعاة

مايلي:-
وافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣). ناقصة (الساعة الثانية عشر من ظهر يوم االحد ا وعد النهائي لغلق ا ١- ا

ناقصة . دة (ثالثة اشهر) من تاريخ غلق ا ٢- تكون العطاءات نافدة 
٣- تقـد التامينات االولـية وبنسبة (١ %) من قـيمة العطاء علـى شكل خطاب ضمان او صك مـصدق وخطاب الضمان

ها يتم اهمال العطاء. دة ثالثة اشهر وفي حالة عدم تقد نافذ 
ناقصة وقبل اسبوع من تاريخ الغلق احملدد. شارك في ا ٤- سيتم عقد مؤتمر باالجابة على استفسارات ا

ناقصة وبخالفة ستمسـكات) مع وصل شراء ا ٥- تقد العروض بثالثة ظـروف مغلقة ومنفصـلة ( فني - جتاري - ا
ناقصة والعنوان. يهمل العطاء وتقدم بظرف واحد كبير ويثبت علية اسم الشركة ورقم ا

قدمي العطاءات في الوثائق القياسية . ٦- ملئ وتصديق استمارة تقد العطاء اخلاصة 
٧-  علما ان الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .

٨- ال تقبل العطاءات الواردة عن طريق االنترنيت .
ناقصة لعام ٢٠٢٢ . مانعة من الهيئة العامة للضرائب لالشتراك في ا ٩- ارفاق كتاب عدم ا
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كن احلصول ذكور انفا والتي  بينة (باللغة العربـية) ضمن الوثيقة القياسية للمشروع ا واصفات الفنية وجداول الكميات ا وفق ا
عليها بعد تقد طلب حتريري الى قسم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار
ن لهم هـوية نـافذة قـاولـ والشـركات الـعراقـيـة  ـاليـة في احملـافظـة فعـلى الـراغبـ من ا غـيـر قابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشؤون ا
ركزيـة لفتح ستـوفيـة للوثـيقة الـقيـاسية لـلمشـروع انفـا الى سكرتـير اللـجنـة ا بدرجـة التـصنيف ®»½WFÝU?ð Ø WO?zUA© تـقد اعطـيتـهم ا
ـناقصة ذكـورة ضمن شروط ا العطـاءات الطابق الـثاني من بنايـة قسم العـقود العـامة في احملافظـة مرافق معـها التـأمينات االولـية ا
بـيـنة فـي الوثـيـقة الـقـياسـية ـطلـوبـة وا ـسـتمـسـكات االخـرى ا ادناه مع وصل الـشـراء (بأسم مـقـدم العـطـاء) النـسـخة االصـلـية مع ا
≤∞≤≤Ø±∞Ø≤¥ ·œUB*« ©5?MŁô«® Âu?¹ Î«dN?þ dAŽ W?O½U?¦ « W?ŽU لـلمشـروع انفـا. وان اخر موعـد لتـقد وتسـليم االعـطية (مـوعد الـغلق) هو »
وعد ثليهم الراغب باحلضور في ا وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعـطية بحضور مقدمي العطاءات او 

. انفاً
ØWB UM*« ◊Ëdý

بلغ قـدره (٩٫٢٩٤٫٠٠٠) تسعة ذكـورة في ادناه و ١- تـقد التأمـينات االولـية بنسـبة ال تقل عن (١ %) من مـبلغ الكلـفة التـخمينـية ا
ـقـدسـة / بـنك امـانات ماليـ ومـائتـان واربـعـة وتـسـعـون الف ديـنـار عـراقي عـلى شـكل صك مـصـدق  مـعنـون الى مـحـافـظـة كـربالء ا
ـنـاقـصة ـدة ١٢٠ يـوم) من تـاريخ غـلق ا ـالـية ( ـقدسـة / قـسم الـشـؤون ا شـاريع أو خـطـاب ضـمـان مـعنـون الى مـحـافـظـة كـربالء ا ا
ؤسـس (بالنسبة لـلشركات حصرا) وصادر فوض او احد ا ـدير ا )  او ا (وبالعملـة احمللية وباسم مقدم الـعطاء (بالنسـبة للمقاول

قدسة. عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
٢- على مقدم العطاء تقـد نسخة اضافية طبق االصل من العطاء عدد (١) مخـتومة بختم حي من الشركة اضافة الى العطاء االصلي
وتوضع الـنسـخة االصلـية في غالف منـفصل ويـتم تأشيـره بعبـارة نسـخة اصلـية ووضع  النـسخة االصـليـة مع النسخ االضـافية في
ـصدقة وكالته النافذة لدى كاتب الـعدل وبعكسه لن يتم استالم االعطية قاول نفسه او وكيله اخملول وا مغلف واحد ويـقدم من قبل ا

مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

انـعة مـن الهـيئـة الـعامـة لـلضـرائب ٢٠٢٢ وشـهادة تـأسـيس الشـركة ـقـاول والـشركـات تـقد (بـراءة ذمـة او كتـاب عـدم  ٤- على ا
ـقدمي الـعطاءات مـاثلـة وحسب مـا مذكـور في الوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشـروع انفا ) وال يـوجد افـضلـية  والـسيـولة الـنقديـة واألعمـال ا

احمللي

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٥- يتحمل من ترسو عليه ا
شروع اعتمادا قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٦- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا
ـــــــــادة (٦٢/ط) من ضمون ا ستحقاتـه اصوليا دون االخالل  الية التي قـدمها ابتداء عند االحـالة وتستمر مطـالبته  عـلى كفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

 Uþu×K*«

شروع (١٨٠) مائة  وثمانون يوم. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (٩٢٩٫٤٠٠٫٠٠٠) تسعمائة وتسعة وعشرون مليون واربعمائة الف دينار .

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قاول تدوين االسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي من احلك والشطب. ٤- على جميع الشركات وا
WO?ŠU½ e »(dO» ) وكل ما يـتطلبه الـعمل وحسب جداول d?  w  Ÿ—«uAK?  Íd d*« dJ?¹U²A? UÐ WH? —ô« oO³D?ð sLC²¹) شروع عبارة عن ٥- ا

رفقة. الكميات ا
قدسة لعام ٢٠٢٢. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 

ناقـشة اراء ومالحظات ¦dNþ d?AŽ WO?½U»© في قـسم العقـود العامـة  «® W?ŽU ? « ≤∞≤≤Ø±∞Ø±∑ ·œUB*« © 5?MŁô«® Âu¹ ؤتمر ٧- موعـد انعقـاد ا
شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ا

ؤهلـ والراغب فـي احلصول عـلى معلـومات اضافـية ارسال االسـئلة عـبر عنوان الـبريد االلـكتروني ٨- بامـكان مقـدمي العطـاءات ا
لـقسم العـقود الـعامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة عـلى استفـساراتـكم من السـاعة الـثامنـة صبـاحا والى الـساعة

الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
. قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونياَ شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ٩- العناوين ا
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كن ـذكور انـفا والـتي  بـينـة (بالـلغـة العـربـيـة) ضمن الـوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشروع ا ـواصفات الـفنـية وجـداول الكـميـات ا وفق ا
احلصول علـيها بـعد تقـد طلب حتريري الى قـسم العقـود العامـة في احملافظة / وحـدة بيع التـنادر مقـابل مبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠)
ن لهم قاول والشركات العراقية  ـالية في احملافظة فعلى الراغب من ا مائة الف دينار غير قابل للرد يدفع لدى قسم الشؤون ا
fOÝUð ‚«—Ë« sL{ W²³?¦  …—U−² « ‰UL?Ž« WÝ—U2 oŠ UN¹b  w²? «  U dA « s  ©“U²L?*« nMB « Ø …—U& W dſ® هوية نافـذة بدرجة التصنيف
ركزية لفتح الـعطاءات الطابق الثاني من ستوفية لـلوثيقة القيـاسية للمشروع انـفا الى سكرتير اللجـنة ا W تقد اعطيـتهم ا dA «

ناقصة ادناه مع وصل الشراء (بأسم ذكورة ضمن شروط ا بناية قسم العقود العامة في احملافظة مرافق معها التأمينات االولية ا
بـينـة في الوثيـقة الـقياسـية للـمشـروع انفا. وان اخـر موعد ـطلـوبة وا سـتمسـكات االخرى ا مـقدم العـطاء) النـسخـة االصليـة مع ا
¦Ø±∞Ø≤¥ ·œUB*« ©5MŁô«® Âu¹ Î«d?Nþ dAŽ WO?½U≥≥∞≥ وسترفض اي عطاء متأخر عن « WŽU لتقـد وتسليم االعطيـة (موعد الغلق) هو »

. وعد انفاً ثليهم الراغب باحلضور في ا موعد الغلق وسيتم فتح االعطية بحضور مقدمي العطاءات او 
ØWB UM*« ◊Ëdý

بلغ قدره (١١٫٠٨١٫٠٠٠) احد ذكـورة في ادناه و ١- تقدم التـأمينات االوليـة بنسبة ال تـقل عن (١ %) من مبلغ الكلـفة التخمـينية ا
ـشاريع أو ـقدسـة / بنك امـانات ا عشـر مـليـون وواحد وثـمانـون الف دينـار على شـكل صك مصـدق  معـنـون الى محـافظـة كربالء ا
ناقصة (وبالعملة احمللية دة ١٢٠ يوم) من تاريخ غلق ا الية ( قدسـة / قسم الشؤون ا خطاب ضمان معنون الى محافظة كربالء ا
ؤسـس (بـالنسـبة لـلشـركات حـصرا) وصـادر عن مصرف ـفوض او احـد ا ـدير ا )  او ا وبـاسم مقـدم العطـاء (بالـنسـبة لـلمـقاول

قدسة. عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
٢- عـلى مـقدم الـعطـاء تقـد نـسخـة اضافـية طـبق االصل من الـعطـاء عدد (١) مـخـتومـة بخـتم حي من الـشركـة اضافـة الى العـطاء
االصلي  وتوضع النسخة االصلية في غالف منفصل ويتم تأشيره بعبارة نسخة اصلية ووضع  النسخة االصلية مع االضافية في
صـدقـة وكالـته الـنـافذة لـدى كـاتب العـدل وبـعكـسه لن يـتم استالم ـقاول نـفـسه او وكيـله اخملـول وا مغـلف واحـد ويـقدم من قـبل ا

االعطية مهما كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٤- يتحمل من ترسو عليه ا
انعـة من الهـيئة الـعامـة للضـرائب ٢٠٢٢ وشهـادة تأسيس الـشركة قاولـ والشـركات تقـد (براءة ذمـة او كتاب عـدم  ٥- عـلى ا
ـقدمي الـعطاءات ـاثلـة وحسب مـا مذكور فـي الوثيـقة الـقياسـية لـلمـشروع انفـا ) وال يوجـد افضـلية  والـسيـولة النـقديـة واعمال 

. احمللي

ـشروع ـقاول) الـسلـفة فال يـحق له ان يطـالب بـاية تـعويـضات وعـليه االسـتمـرار بتـنفـيذ ا ٦- في حـال تأخـر الصـرف وعدم مـنح (ا
ـــــــــادة ضمون ا ستحـقاته اصوليـا دون االخالل  اليـة التي قدمها ابـتداء عند االحـالة وتستـمر مطالبـته  اعـتمادا على كـفاءته ا

يكانيكية والكيمياوية بقسميها االول والثاني. قاولة العمال الهندسة الكهربائية وا (٣٨/ي) من شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

 Uþu×K*«

شروع (٣٠٠ يوم) ثالثمائة يوماً. ١- مدة ا
٢- الكلفة التخمينية (١٫١٠٨٫١٠٠٫٠٠٠) واحد مليار ومائة وثمانية مليون ومائة الف دينار .

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ـقـاول تـدوين االسـعـار في جـدول الـكـمـيات رقـمـا وكـتـابـة وبـشكـل واضح وان يـكون خـالي من احلك ٤- على جـمـيع الـشـركـات وا

والشطب.
π WJ³A Ë d²  ±± Ë π …—Ëb  …bLŽ«Ë UH  ¥∞∞  ôu× ¢ WOzUÐd  œ«u  eON&Ë sÞ ± qLŠ WO «Ë d²  ±¥ …—U½« WF «— eON&) شروع عبارة عن ٥- ا

رفقة. lÞ«u¢) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات ا Ë WHK²   «uKÐU Ë „öÝ«Ë d²  ±±Ë 

قدسة لعام ٢٠٢٢. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـناقشة اراء ومالحظات ¦dNþ dAŽ WO?½U»© في قسم العـقود العامة  «® WŽU ? « ≤∞≤≤Ø±∞Ø±∑ ·œUB*« ©5MŁô«® Âu¹ ؤتمر ٧- موعد انعـقاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ا
ؤهل والراغب في احلـصول على معلومات اضافـية ارسال االسئلة عبر عـنوان البريد االلكتروني ٨- بامكان مقدمي العطـاءات ا
لقسم العـقود العامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة على استفـساراتكم من الساعـة الثامنة صـباحا والى الساعة

الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
. قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونياَ شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ٩- العناوين ا

©≤±≥  ±∏  ±≥  ¥® V¹u³ð WOLM² «Ë wz«cG « s ö  Δ—UD « rŽb « WDš sL{Ø ©∑® r — eON& WB UM  ÊöŽ«
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كن احلصول ذكور انفا والتي  بينة (باللغة العربـية) ضمن الوثيقة القياسية للمشروع ا واصفات الفنية وجداول الكميات ا وفق ا
عليها بعد تقد طلب حتريري الى قسم العقود العامة في احملافظة / وحدة بيع التنادر مقابل مبلغ قدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة الف دينار
ن لهم هـوية نـافذة قـاولـ والشـركات الـعراقـيـة  ـاليـة في احملـافظـة فعـلى الـراغبـ من ا غـيـر قابل لـلرد يـدفع لـدى قسم الـشؤون ا
ـركزيـة لفتح سـتوفـية لـلوثيـقة الـقيـاسيـة للـمشـروع انفا الى سـكرتـير الـلجـنة ا ?WM© تقـد اعطـيتـهم ا UŁ ØW?OzU?A½≈® بدرجـة التـصنيف
ـناقصة ذكـورة ضمن شروط ا العطـاءات الطابق الـثاني من بنايـة قسم العـقود العـامة في احملافظـة مرافق معـها التـأمينات االولـية ا
بـيـنة فـي الوثـيـقة الـقـياسـية ـطلـوبـة وا ـسـتمـسـكات االخـرى ا ادناه مع وصل الـشـراء (بأسم مـقـدم العـطـاء) النـسـخة االصـلـية مع ا
≤∞≤≤Ø±∞Ø≤¥ ·œUB*« ©5?MŁô«® Âu?¹ Î«dN?þ dAŽ W?O½U?¦ « W?ŽU لـلمشـروع انفـا. وان اخر موعـد لتـقد وتسـليم االعـطية (مـوعد الـغلق) هو »
وعد ثليهم الراغب باحلضور في ا وسترفض اي عطاء متأخر عن موعد الغلق وسيتم فتح االعـطية بحضور مقدمي العطاءات او 

. انفاً
ØWB UM*« ◊Ëdý

بـلغ قدره (١١٫٢٨٨٫٧٥٠) احد ذكورة في ادنـاه و ١- تـقدم التـأميـنات االوليـة بنـسبـة ال تقل عن (١ %) من مـبلغ الكـلفـة التخـميـنيـة ا
عشـر مليون ومـائتان وثـمانيـة وثمانـون الف وسبعـمائة وخـمسون ديـنار عراقي عـلى شكل صك مصـدق  معنـون الى محافـظة كربالء
دة ١٢٠ يوم) من تاريخ الية ( قدسـة / قسم الشؤون ا شاريع أو خطاب ضمان معـنون الى محافظة كربالء ا قدسة / بـنك امانات ا ا
ـؤسس (بالـنسبة لـلشركات فوض او احد ا ديـر ا )  او ا ناقـصة (وبالـعملة احملـلية وباسم مـقدم العطـاء (بالنسـبة للمـقاول غلق ا

قدسة. حصرا) وصادر عن مصرف عراقي معتمد ويفضل ان يكون من محافظة كربالء ا
٢- على مقدم العطاء تقـد نسخة اضافية طبق االصل من العطاء عدد (١) مخـتومة بختم حي من الشركة اضافة الى العطاء االصلي
وتـوضع النـسخـة االصلـية في غالف مـنفصل ويـتم تأشـيره بـعبـارة نسخـة اصلـية ووضع  الـنسخـة االصلـية مع االضـافيـة في مغلف
صدقة وكالته الـنافذة لدى كاتب العـدل وبعكسه لن يتم استالم االعـطية مهما قـاول نفسه او وكيله اخملـول وا واحد ويقدم من قبل ا

كانت االعذار.
ناقصة . قدم (٩٠) تسعون يوما من تاريخ غلق ا ٣- مدة نفاذية العطاء ا

انـعة مـن الهـيئـة الـعامـة لـلضـرائب ٢٠٢٢ وشـهادة تـأسـيس الشـركة ـقـاول والـشركـات تـقد (بـراءة ذمـة او كتـاب عـدم  ٤- على ا
ـقـدمي العـطاءات اثـلـة وحسب مـا مـذكور في الـوثيـقـة القـيـاسيـة للـمـشروع انـفـا ) وال يوجـد افضـلـية  والسـيولـة الـنقـديـة واعمـال 

. احمللي

ناقصة اجور نشر االعالن في الصحف. ٥- يتحمل من ترسو عليه ا
شروع اعتمادا قاول) السلفة فال يحق له ان يطالب باية تعويضات وعليه االستمرار بتنفيذ ا ٦- في حال تأخر الصرف وعدم منح (ا
ـــــــــادة (٦٢/ط) من ضمون ا ستحقاتـه اصوليا دون االخالل  الية التي قـدمها ابتداء عند االحـالة وتستمر مطـالبته  عـلى كفاءته ا

دنية. قاولة العمال الهندسة ا شروط ا
قاول او الشركة سلفة تشغيلية. ٧- ال يتم منح ا

 Uþu×K*«

شروع (٢٤٠يوم) مائتان واربعون يوم. ١- مدة ا
ائة وخمسة وسبعون الف دينار . ٢- الكلفة التخمينية (١٫١٢٨٫٨٧٥٫٠٠٠) واحد مليار ومائة وثمانية وعشرون مليون وثما

٣- احملافظة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
قاول تدوين االسعار في جدول الكميات رقما وكتابة وبشكل واضح وان يكون خالي من احلك والشطب. ٤- على جميع الشركات وا
ÍdOI? « ”UÝô«Ë jÐU)« vB?(UÐ UN?ýd  rŁ s Ë WO?Ð«d² U?Ð UNM? b  UN?²¾O?NðË .bI? « XKHÝô« lK? Ë  UHK?<« l — ‰ULŽ«) شروع عبارة عن ٥- ا

رفقة. W¹d¹c×²) وكل ما يتطلبه العمل وحسب جداول الكميات ا «  U öF UÐ o¹dD « eON&Ë

قدسة لعام ٢٠٢٢. قدم العطاء في دائرة اتصاالت وبريد كربالء ا ٦- حتديد رقم صندوق البريد 
ـناقشـة اراء ومالحظات ¦?dNþ d?AŽ W?O½U»© في قـسم العـقود العـامة  «® WŽU? « ≤∞≤≤Ø±∞Ø±∑ ·œU?B*« ©5?MŁô«® Âu¹ ـؤتمر ٧- مـوعد انعـقاد ا

شاريع اعاله. قاول الراغب بتقد عطاءاتهم لتنفيذ ا ا
ؤهلـ والراغب فـي احلصول عـلى معلـومات اضافـية ارسال االسـئلة عـبر عنوان الـبريد االلـكتروني ٨- بامـكان مقـدمي العطـاءات ا
لـقسم العـقود الـعامة (okoodkerbala2008@gmail.com) لالجـابة عـلى استفـساراتـكم من السـاعة الـثامنـة صبـاحا والى الـساعة

الثانية عشر ظهرا وحسب ما مب في ورقة بيانات العطاء ضمن وثيقة للمشروع انفا.
. قدسة) وال يسمح بتقد العطاء الكترونياَ شار اليها انفا هي (محافظة كربالء ا ٩- العناوين ا

wÐUD)« rÝUł nOB½ ”bMN*«
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واالداءوتــــــرجــــــمـــــة الــــــفـــــرص
ومــطــالـبــتـهـم بـتــحـقــيق الــفـوز
ـا لـديــهم من إمـكــانـيـة الـثـانـي 
ـتــكـامل من تـقــد الـعـــــــــمل ا
جــــمــــيع الـــــوجــــوه ويـــــــــــامل
التقدم من هذه االوقات امال في
ان يكون منافسا علـــــــى اللقب
ويــــــــــســعى العـبـو كـربالء في
تــقـــد االفـــضـــلــيـــة و مـــبــاراة
نــوعــيــة ويــامل الــتــقــدم فــيــهــا
وتـقــد كل مــا لـديـــــــــهم بــعـد
الــــفــــوز الــــشــــاق عـــــلى اربــــيل
واهــــدائـه جلــــمـــهــــورهـم الـــذي
ســيـــــــصــاحـبــهم لـلــمــلـعب في
الـلــقــــــــــاء الــذي سـيــقـام عــنـد
الــســـابــعـــة والــنـــصف مـــســاءا
ويــفــتــقـــــــــد الــطالب الهـــــــــم
عـنــاصــر الـهــجــوم االعب وكـاع
رمــــــضــــــان إلصــــــابــــــتـه الــــــتي
وسم احلالي ستبــــــــعده عن ا
وهــــو الـــذي كـــان وراء نــــتـــائج
ـــــوســم الـــــفــــــريق اجلـــــيــــــدة ا

اضي. ا

صــعــوبـــة عــبــر عــامــلي االرض
واجلـمـهـور والـعـمل مـا بـوسعه
لـعـرقـلـة مـهـمـة االزرق وحتـقـيق
الـــنــتــيـــجــة االهم والثـــبــات انه
الــفـريـق الـقــادر عــلى مــواجــهـة
اقـرانه عــلى مــخـتــلف االســمـاء
مـــعـــتــــمـــدا عــــلى قـــدرات واداء
الالعــبــ فــيــمــا يــقــود جــثــيــر
ـعـنـوبات عـالـيـة بـعد اجلـويـة 
ثـالية االداء اجليـد والنـتيجـة ا
على الـنجف وبـامكـانه ان يفعل
مـــا بـــوســــعه حـــتـى الـــوصـــول
ــرشح له في الهــداف الــلــقـــاء ا
ظل الــــفـــوارق الــــتي يـــدركــــهـــا
الـقاسم الـذي عـليه الـلـعب بثـقة
فـــيــمــا يــريــد اجلـــويــة حتــقــيق
الـفـوز الـثـاني له ودعم اجلـهود
مـن هــــــذه االوقــــــات ســــــعــــــيـــــا
لـلـمـنـافـســة عـلى لـقـبي الـدوري
والـــكــــأس وتــــشــــكـــيـل احلـــدث
الـــكـــروي عــبـــر االســـمـــاء الــتي
يــحـــضى بــهـــا الــتـي تــعـــلم مــا
ـــوسم مـــطــــلـــوب مــــنـــهـــا فـي ا

احلالي .
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تلك الوسط الفر صة ليحكم و
ـهـمةبـنـجاح قـبـضـته ويحـسم ا
ــعـطــيـات عـبــر تــقـد األداء وا
االيــجـــابــيـــةامــام ضـــيــفـه نــفط
ـنتـشي بـفـوزه اجلـيد مـيـسـان ا
عـــلى الــــنـــفط ويــــرد الـــظـــهـــور
بـافضل مـستـوى والتـاكيـد على
االداء والتهديف وما متتظر من
العـبيه لـدعم الـبدايـة فـيمـا يرى
شــهــد الـــهــدف احلــصــول عــلى
الـــفـــوز االول و كـــامل الـــنـــقــاط
والـــعــودة لـالنــتـــصــارات بـــعــد
الــتــعــادل من الــكــهــربــاء ولــدى
مـيـسـان إمـكـانيـة تـقـد مـباراة
متـكاملـة بقـيادة عدي إسـماعيل
عنويات من الفوز بعد ارتفاع ا
عـلى الــنـفط والــلـعب لــلـوصـول
إلى حـسـم الـلــقـاء الــغـيــر سـهل
وخوضه بـخيـار احلصـول على

كامل النقاط.
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وينتـظر جمـهوره الطالب عودة
ـواجهـةكربالء فـريقـهم للـشعب 
ـسـتوى وكـلـهم ثقـة في تـقد ا

شـــــربـــــا من كـــــأس واحـــــدة في
جـولـة االفــتـتـاح ويـبــحـثـان عن
الـــــتـــــعــــديـل والن الــــضـــــيــــوف
يحـاولون االبـتعـاد عن الفـترات
الـــصـــعــــبـــة من خـالل الـــعـــودة
بــالـنـقـاط الـثالث الـتي سـيـلـعب
من أجـلـهـا اصـحـاب االرض في
الــســيـطــرة عــلى مــســار االمـور
وفـي حتـــــقـــــيـق االجنـــــاز وسط
رغبـة االثن لـتعـويض خسارة
ـاضي لــلـصـنــاعـة امـام الـدور ا
الــــزوراء والـــثـــانـي من الـــكـــرخ
ويظهـر االمر بالـغير سـهل لهما
امـام حتـقـيق رغـبـة الـفـوز الـتي
تـــعــــتـــمــــد عـــلـى جـــهـــود وأداء

. الالعب
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ويــجـد الـديـوانــيـة احلـاجـة الى
تعـزيز اجلـهود لـلقيـام بالـبداية
احلـــقــــيـــقـــيــــة وجتـــاوز كـــبـــوة
احلـدود مــسـتـنــدا عـلى عــامـلي
االرض واجلـهور عـنـدما يـنـتقل
الى مـــلـــعـب الـــكـــوت صـــحـــبـــة
جــمـهـوره السـتــقـبـال دهـوك في
الساعة الـثالثة عـصرا وبامكان
الـفـريق حتـقيق مـا يـتـطـلع اليه
ــــــقــــــنع فـي ان يــــــقــــــدم االداء ا
ــشـاهـدته ـتــلـهف  جلـمــهـوره ا
بــعـد الــتــخـلص من تــعــلـيــمـات
الـــتـــراخـــيص واالســـتــمـــرارفي
الـبـطولـة و يـدرك العبـو الـفريق
انــهم سـيـواجـهـون فـريـقـا لـيس
سـهـال بـعــد االداء اجلــيــد الـذي
قدمه امام الشرطة قبل ان يفرط
بــالــفــوز فـي الــوقت الــقــاتل مــا
ثل عـنصر قوة يجعل مـنه ان 
لــتــحــقـيق الــنــتــيـجــة والــعـودة
ـواجهـة الـتي ستـكون بـفوائـد ا
صـعــبـة لــكال الــفـريــقـ في ظل
سـعي كل مــنـهــمـاحلــصـد كـامل
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ـــبـــاريـــات ويـــبـــدو ان جـــدول ا
يعاكس رغبة القاسم وجمهوره
فــبــعــد خــوض لــقــاء االفــتــتــاح
وخـــســـارته من الـــطـالب االحــد
اضي سيخوض لقاء الغد في ا
مـــلــعــبـه أمــام ضــيـــفه اجلــويــة
ويريد أن يجعل من االمور اكثر
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حصد فـريق نادي الشرطة الرياضي ميداليـةً ذهبيةً وأخرى فضية خالل مشاركـتهم في منافسات بطولة األندية
العـربيـة لـلتـايـكوانـدو التي تـسـتضـيـفهـا العـاصـمة الـلبـنـانيـة بـيروت وتـستـمـر لغـاية  13من شـهر تـشرين األول

ثلون 20 نادياً عربياً. شاركة أكثر من 100 العب  احلالي 
ة الالعب اللـبناني واإلطاحة تـقدم عبـر الالعب عباس نعيم في وزن 63 بعـدما تمكن من هـز وجاءت ذهـبية ا
بعدهـا باألردني ليضيف العب نادي البصـرة إلى قائمة ضحاياه ويتأهل إلى الـنزال النهائي ويضرب موعداً مع
يـدالية الذهبية عن العب أمانة بـغداد حيث تمكن بطل الـقيثارة اخلضراء عـباس نعيم من التغـلب عليه وحصد ا
يدالية الفضية بوزن 54 بعد خسارته جدارة واستـحقاق. فيما تمكن زميله في الفريق أحمد هادي من الظفر با

صري في النزال النهائي . أمام الالعب ا
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حقق فـريق نادي الـدفاع اجلوي
فـوزا مفـاجـئاً عـلى بـطل الدوري
ـمــتـاز لــكـرة الــسـلـة الـعــراقي ا
لــلـمـوسم األخـيــر والـذي سـبـقه
ــــتــــخم فــــريق نـــــادي الــــنــــفط ا

بالنجوم واحملترف .
ـباراة التـي تغلب فـيها وكانت ا
ــتــأهل فــريـق الــدفــاع اجلـــوي ا
ــمــتــاز عــلى حــديــثــا لــلــدوري ا
فريق نادي النـفط مرعب األندية
بـفــارق واسع وبـنـتـيـجـة 95-76
متاز حلساب الدوري العراقي ا

بكرة السلة.
وتــمــيـــز صــانع الــعــاب الــدفــاع
اجلوي الالعب مـحمد امـ عبد
ـلــقب حـمـو اخلــالق من اربــيل ا
بــشــكل مــلــفت وكــان ســر جنـاح
وهــيــمــنــة الــدفـاع اجلــوي عــلى

مجريات الفترات األربعة .
ويـقــتـنص الــدفـاع اجلــوي بـعـد
هــذا الـفــوز الــثــمــ عـلـى أغـلى
ثالث نقاط ويدق ناقوس اخلطر
ـمـتـاز عـلى بـاقي فـرق الـدوري ا

لـكـرة السـلـة .وعـلى صعـيـد اخر
أكــد وزيـر الــشــبـاب والــريــاضـة
عدنـان درجال أن مـلعب كـركوك
ـبي سـيكـون إضـافة نـوعـية األو
ـيزة لـلمالعـب العـراقيـة فيـما
أشـــارت الـــوزارة إلى إجنــاز 90

ئة  من أعمال التنفيذ. با
ونــقل بــيــان صــادر عن الــوزارة
عـن درجـــــال قــــولـه إن الــــعـــــمل
ـيــدانــيـة ــتـابــعــة ا مــســتـمــر وا
متواصـلة الجناز مـشروع ملعب
ــبـي ســعـة 25 الف كــركــوك االو

متفرج.
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ـتابعـة أثمرت عن وأضاف أن ا
ــــلـــعـب الى مــــراحـــله وصــــول ا
الـنـهائـيـة لـيكـون اضـافة نـوعـية
مـتـمــيـزة الى مالعـبـنــا الـكـبـيـرة
الـتي نــعـول عـلــيـهـا اســتـضـافـة

االحداث احمللية والدولية.
وذكـر الــبـيـان أنه ووفـقـا ألحـدث
قيم في هنـدس ا كـتب ا تقـرير 
لعب فإن نسـبة االجناز الكلية ا
ـئة من تـقـتـرب من حـاجز 90 بـا

ــشــروع االجنــاز الــفــعــلي في ا
الــذي تـنــفـذه شــركــة افـا ســبـور
التـركيـة حلسـاب وزارة الشـباب
والـــريـــاضــة وتـــضـــمن الـــعــمل
ـــاضـــيـــ أعـــمــال لـــلـــيـــومــ ا
الــتــجـــهــيــز والــقـــطع والــلــحــام
ــسـقف ـتــبــقـيــة من ا لألجــزاء ا
لـــلــــجـــزئـــ 3Aو3B وأعـــــمــــال
الــتــغــلــيف لألجــزاء الــســفــلــيــة
A3وB لـــــلــــمـــــســـــقف لـالجــــزاء
والـفـرش لـلـطـبـقـة الـنـهـائـيـة من
ــلــعب لــغــرض زراعـة أرضــيــة ا

الثيل للموسم الشتوي.
وتــابع أن الــعـمـل تـضــمن كــذلك
ـــــقـــــرنص أعـــــمـــــال احلـــــجـــــر ا
الـبيـهـارتون ثالثـي االبعـاد امام
ـــركـــز بــــنـــايـــة VIP وبـــنــــايـــة ا
اإلعالمي وإعــــادة صـــبـغ الـــرنك
ــــلــــعب الــــداخــــلـي احملــــيـط بــــا
الرئـيس مع الـنثـر لالبنـية حتت
ـــركـــز ـــدرجــــات وبـــنــــايـــتـي ا ا
اإلعالمي واألمــنـي ومــد شــبــكــة
السـقي للحـدائق اخلارجيـة عند
بــوابـة الـدخـول وغــرف الـتـذاكـر

واعــمــال الــتــشـجــيــر لــلــحـدائق
الداخـلية بـالتزامن مع اسـتمرار
اعـــمـــال االدامــــة والـــتـــســـمـــيـــد
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متاز بكرة السلة Í—Ëœ∫ احدى منافسات الدوري ا

وسمه اجلـديد بعد طول انتظار وترقب  من اجل متاز  انطـلق قطار الدوري ا
ـباريـات وكذلك مـعرفـة الـعدد الـنهـائي لـلمـسابـقـة والطـريـقة الـتي ستـنـظم بهـا ا
اضي وسـبـبت اشـكـاليـات كـبـيرة ـوسم ا مـعـرفة لـوائح الـبـطـولة الـتي غـابت بـا

لالحتاد واالندية.
ـسـابـقـات فـي االحتـاد الـعـراقي لـكـرة الـقـدم ومـنـذ عـام وهـنـا نـذكـر ان جلـنـة ا
ـتاز يلـبي طموح جـماهيـر الكرة 2004 وحلد االن لم تـنجح في تنـظيم دوري 
ـعـايـير ـهـتمـ بـالـلـعبـة  ووفق ا ـدربـ وكل ا الـعـراقيـة واالنـديـة والالعـب وا

عروفة باالحتاد اآلسيوي والدولي والدول اجملاورة للعراق . ا
عايير هو وضع مواعيد مبكرة النطالق الدوري واخرى لنهايتها وهنا اقـصد با
ـشاركة عدد مـحدود من االندية في شهـر ايار او بداية حـزيران من كل عام و
قومـات الصحيحـة والعمل االحتـرافي وان ال تتجاوز الـ 16 التي تـتوفر فيـها ا
مـتاز وبشرط ان ناديـا لدوري النـخبة او احملـترف  وعـدد مقارب له لـلدوري ا
ـهـمـة من اجل الـتـواجـد بـالـبـطـولـتـ  واسـتـغالل يـتم دعم انـديـة احملـافـظـات ا
ــالـيـة بـالــدعم الـعـادل لــكل هـذه االنـديــة ولـيس لـبــعض االنـديـة مــوارد الـدولـة ا

ؤسساتية فقط. ا
شـاركة ونتـذكر هـنـا ان البـاب فتح عـلى مـصراعـيه قبل اكـثر من  10سـنـوات 
واسم عدة اكبـر عدد من االندية الـتي قسمت على مـجاميع واستـمرت العمـلية 
الى ان تـوصل االحتـاد الى عدد الـ (20) فـريقـاً بالـرغم من عـدم وجود مالعب
تسـتوعب هذا العدد الكبير من االندية التي فاقت دول اكثر تطورا منا في توفر
العب والفـكر االحترافي وكذلك االنـدية النموذجـية  فيما تـلعب اندية الدرجة ا
ناطق االولى احملـلي التي تـضم اكثر من  50نـادياً دورياً شاقـاً باحملافـظات وا

متاز. وصوال الى التنافس على احدى بطاقت التاهل للدوري ا
ـمـتــاز االيـراني يـتـألف من 16 نـاديـاً يـهـبط آخـر نـادي  ونـذكـر ان الـدوري ا
ويـصـعـد فـريـقـان من دوري الـدرجـة االولى ايـضـا  فـيـمـا يـضم دوري الـدرجة
االولى االيراني 21 فريـقاً ايـضاً  ويضم دوري احملـترف الـسعودي (روشن)
16 نـاديـا  ودوري الـدرجـة االولى (18) نـاديـا  فيـمـا يـضم دوري احملـتـرف
االمـــاراتي (ادنــوك) 14 نـــاديــا فـــقط ودوري الـــدرجــة االولى 17 نــاديـــا فــقط

وبوجود مالعب على مستوى عالي من التنظيم والترتيب والتجهيز.
امــا دوري الـســوبـر الـصــيـني فــانه يـضم (18) نـاديــا  وكـذلك دوري الـدرجـة
ـرات تـعـداد الـعـراق  االولى  بـالـرغـم من ان تـعـداد الـصـ يـفــوق عـشـرات ا
ويـضم دوري كوريـا اجلنـوبية 12 نـادياً وكـذلك الدوري االسـترالي  والـياباني

هو االستثناء الوحيد الي يضم 20 ناديا .
ويـعرف اجلـمـيع ان هذه الـدول اآلسـيويـة والعـربـية لـديهـا تـنظـيم متـمـيز وعـقود
ا يسهم في تـطوير عمل االنـدية والوصول الى االحـترافية الغ عاليـة  رعايـة 
ال او الـدعم احلكـومي  بل على طـلوبـة والتي جتـعل االنديـة ال تعـتمد عـلى ا ا
حـقـوق الـنـقل الـتـلـفـزيـوني وعـقـود االسـتـثـمـارات والرعـايـة واالعـالن وبالـشـكل

الصحيح.
ـوسم احلالي سيشـهد الول مرة اقامـة كاس العالم ومن محـاسن الصدف ان ا
ـقـبـل  وان اغـلب دول الـعـالم سـتوقف بـشـهـر تشـرين الـثـاني وكـانون االول ا
ـونـديـال مــبـاريـاتـهــا احملـلـيـة من اجـل فـسح اجملـال امـام مــشـاهـدة مـبــاريـات ا
الــقـطـري واالسـتـمــتـاع بـهـا السـيـمــا وانـهـا تـقـام كل اربـع سـنـوات  وسـتـكـون

نسختها احلالية بنكهة عربية واجواء يتمنى اجلميع ان يعيشها.
ـسـابــقـات بــاالحتـاد الـعــراقي جـدوال لــلـمــبـاريـات والــسـؤال هل اعــدت جلـنــة ا
باريـات ولن تبالي يتـناسب مع اهمـية كـاس العالم ? ام انـها ستـواصل اقامـة ا

دة شهر . فيما يعيشه العالم من مهرجانات كروية على مدار اليوم الواحد و
ـمـتـاز تقـع على وهـنـا نـعود ونـؤكـد ان مـسـؤولـيـة تـقلـيص عـدد انـديـة الـدوري ا
الهـيئـة العـامـة لالحتاد الـعراقي لـكرة الـقدم الـتي يجب
ان تـضـع مـصــلــحـة الــلــعــبـة فــوق كل اعــتــبـار وان
ـصالح سـؤوليـة بـعيـدة عن ا تتـعـامل مع الواقـع 
ـبـاريات يـحـتـاج الى مـعـرفة اخلاصـة.ان تـنـظـيم ا
بـاجــنـدة الــعـام الــكـرويــة  ولـيس بــكـيــفـيـة ادراج

باريات الدوري احمللي فقط. تواريخ ملزمة 
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اخلـالق وسـيـغـادرهـا مُـتـوجـهاً
إلـى دولـةِ الـكـويت صــبـاح الـغـد
لــلــدخــولِ في غِــمــار تــصــفــيـاتِ
كأس آسيا للشباب 2023 حيث
ســيالقي فـي افــتــتــاحِ مِــشــواره
بالـتصـفيـاتِ نظـيره الـهندي في
الـرابع عـشر من الـشـهـر احلالي
فـي الـسـاعـةِ الـرابــعـة والـنـصف
ُــقـبل في عـصــر يـوم اجلـمــعـة ا
ملـعبِ عـلي سالم الـصبـاح.وأكدَ
مـدرب مــنـتـخب الــشـبــاب عـمـاد
مــحــمــد إكــمــالَ االســتــعــدادات
الـــــفـــــــــــــنــــيّــــةِ لـــــلــــدخــــولِ في
الـتـصـفـيـاتِ اآلسـيـويّـة واصـفـاً
إيــاهــا بـــالــبُــطــولـــةِ بــاجلــيــدة
متمنياً الظهورَ بصورةٍ مناسبةٍ
وعـــكس وجـهٍ طـــيبٍ عن الـــكـــرةِ
الـــــعــــراقـــــيّـــــة رغم صُـــــعـــــوبــــةِ
ُواجـهـات التي سـنالعبُ فيـها ا
مــنـتــخـبـاتَ الــهـنــد وأسـتــرالـيـا

والكويت. d…∫ وفد منتخب الشباب بكرة القدم
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مـتازة تـشهـد اجلولـة الثـانيـة ا
قـــمــــة مـــبـــكـــرة بـــ الـــشـــرطـــة
والــزوراء وذلـك عــنــد الـــســاعــة
الـــثـــامـــنـــة من لـــيـــلـــة الـــســـبت
اخلــــامس عــــشــــر من تــــشــــرين
اجلــــاري فـي مـــلــــعـب الـــشــــعب
ويـــــجــــدد اوديـــــشـــــو الـــــثـــــقــــة
بـاجملـمـوعـة الـتي حـقـقـت الـفوز
على الصـناعة بهـدف والسعي
الى النـتيـجة االهم والـثار الخر
اضي ـوسم ا لقـاء مع الـغر ا
ـرور بـسالموهـو األهم فـيـما وا
ا يـجنبه يرى الـشرطة الـلعب 
الــتـعــثـر مــرة ثـانــيـة دفــاعـا عن
الــــــــلـــــــقب مـن هـــــــذه االوقـــــــات
وســـنـــســــلط األضـــواء بــــشـــكل
ــواجــهـة فـي عـدد أوسـع عــلى ا
الـــــســـــبـت قـــــبل الـــــذهـــــاب إلى

مباريات الغد اجلمعة.
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ويبـدو النفط حـذرا للغـاية امام
مواجهـة احلدود التي سـتجري
عـنـد الـثـالـثـة عـصـرا في مـلـعب
ـــديـــنــــة وفي رغـــبـــة االول في ا
تــعـويض سـقــوطه في الـعـمـارة
والعودة لـسكة االنـتصارات من
هــذه اجلــولــة بــاالعــتـمــاد عــلى
ــطــالــبــة بــتــفـادي الـعــنــاصــر ا
اخلـــســــارة الـــثـــانــــيـــة وعـــكس
الصورة احلقـيقية للـفريق فيما
يــرى عـــمـــاد نـــعــمـــة ان الـــفــوز
الــشــاق عـــلى الــديــوانــيــة مــنح
احلدود الثـقة في خوض الـلقاء
الـــتـــالي والـــعــمل عـــلى تـــقــد
ـــــردود ومـــــحــــاولـــــة تـــــقــــد ا
اإلنـتـفـاضـة وحتقـيـق الـنـتـيـجة
عـبـر صـنع الـفـرص وتـرجـمـتـها
وانــــــهــــــاء االمـــــور بــــــاالجتـــــاه
. طلوب وسط جاهزية االعب ا
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ويــرى زاخـــو ان االنــتـــصــارات
و قف مـبكـرا ما هي من تـدعم ا
يجعله السعي الستغالل عاملي
االرض واجلــــمـــهــــور والــــلـــعب
بقوة لـعبور الـصناعة من خالل
إظهـار قدرات التـشكـيل واللعب
بـجديـة لتـحـقيق الـفوز في لـقاء
لـم يـكن سـهال لـلــطـرفـ الـلـذين

WI¹b  Ê«dO½
متـازة بيوم واحد  قبل اجـراء قرعة بـطولة دوري انديـة العراق لـفرق الدرجـة ا
صّب النـائب االول لرئيس االحتاد العراقي لكرة الـقدم علي جبار  جام غضبه
 على جلـنة التـراخيص  ووصـفهـا بانـها (ال) تفـقه شيـئاً في عـملـها  وأوقعت
االحتاد في مـشاكل كـثيـرة  وكأن االحتاد كـان غائـباً تـمامـا عن تفـاصيل عمل
اللـجنة في الـفتـرة السابـقة  وال يـعرف كيف كـانت تسـير االمور .. وهـذه طامة
كــبــرى حتـسب عــلى نــحـو مــؤكــد  عـلى االحتــاد وعــلى الـنــائب االول لــرئـيس
ـوثق رسـميـا  الذي االحتاد  الـذي جتـنب اخلوض في الـوعد الـشـفوي غـير ا
ينـاء وامانة بـغداد بان فـريقهـما سيـكونان ضمن قطعـه رئيس االحتاد لنـاديي ا
متاز لـلموسم الرياضي 2023-2022 في حال شاركة في الـدوري ا الفـرق ا
يـناء علـى كتاب رسـمي صادر عن اكمـالهـما شـروط التـراخيص .. ثم حـصل ا
ـيناء جلـنة التـراخيص بـصيـغة قرار في (2022-9-20) يـسمح لفـريق نادي ا
ـشـاركـة النه اسـتـوفى كل شـروط الـتـراخـيص  ويحـق له الـلعـب في الدوري بـا
ـيناء بالدوري تضرر من وجود ا مـتاز  ومنحت جلنـة التراخيص  الطـرف ا ا
مـتاز  فـرصة السـتثـناف الـقـرار خالل خمـسة ايـام .. ومرت االيـام اخلمـسة ا
ـيناء حق الـتواجد ولم يعـترض احد عـلى قرار جلنـة التراخـيص  و(أكتسب) ا
ـيـنـاء في ـمـتـاز .. بــ قـرار جلـنـة الـتــراخـيص بـصـدد اسـتــمـرار ا بـالـدوري ا
ـمـتـاز وتــصـريح الـنـائب االول لـرئـيـس االحتـاد بـصـدد اخـطـاء جلـنـة الـدوري ا
التـراخيص اكـثـر من عشـرة ايام  فـلمـاذا الـتزم الـنائب االول الـصمت .. ثم ال
ـاذا لـم (يـنـوّر) الــنـائب االول  زمـيــله رئـيس االحتــاد بـان تـصــريـحـاته اعـرف 
متـاز قبل نحو ينـاء وامانة بغـداد في الدوري ا الدبلـوماسيـة جداً بصدد بـقاء ا
شـهر  غـيـر مقـبولـة  النهـا غـير قـانونـية  اسـتنـاداً الى الـنظـام الداخـلي الذي
ــوسم احلـالي  والــذي فـيه فـقــرة واضـحـة اعـتـمــد عـلـيه االحتــاد في تـنــظـيم ا
ـشـاركـة في بـطـولـة دوري انـديـة وضـوح الـشـمس تـشـيــر الى ان عـدد الـفـرق ا
ـمتـازة  هو (20) فـريقـاً  وأي تـعديل عـلى هـذا الرقم الـعراق لـفـرق الدرجـة ا
وافقة الهيـئة العامة لالحتاد  وقبل كل هذا بالزيـادة او النقصان  يتم حتـما 
ـتـلك اصال شـهـادة اجلدارة الـريـاضـيـة  النه هبط ـينـاء ال  فـان فـريق نـادي ا
ؤهل ـركز التاسع عشـر  وهو غير ا الى الدرجـة االولى على اساس احتالله ا

متاز . للبقاء في الدوري ا
اضي الصـمت الطـويل الذي مـارسه النائب االول لـرئيس االحتـاد في الشـهر ا
ليء بـالتحديات الـقانونية  ال يـنسجم ابدا مع واجبـات موقعه االداري الرفيع ا
 و ال يتـفق مع طـبيـعتـه االدارية  حـيث كان رأس حـربـة االحتاد الـسابق  وله
خـبـرة تـمـتـد لـعـدة سـنـوات  إذ كـان بـوسع الـنـائب االول لـرئـيس االحتـاد  ان
يـجـلس مع جلـنة الـتـراخـيص قـبل ان تـصدر الـلـجـنـة التـقـيـيم االداري الـنـهائي
لالنديـة  ويقـدم خبـرته للـجـنة  النـها جـزء أصيل من االحتـاد  وجناح الـلجـنة

في مهمتها حتسب لالحتاد  ال ان تترك االمور تصل الى وصلت اليها .
زيد  التـحديـات االدارية الـتي تتـربص باالحتـاد ال تزال قـائمـة ..االمر يـتطلـب ا
من احلـرص في قيام كل عـضو في االحتاد بـواجباته
 ويـتابـع عمـله بـشـكل يـومي .. الـعـمل في االحتاد
لـيس ترفـاً  أو إسقـاط فرض اداري كـما يـحصل
الي ا مـسـؤوليـة ثـقـيلـة جـداً تتـعـلق  االن  ,وا
الـــعـــراقـــيــ .. يـــجب ان يـــعي رئـــيس واعـــضــاء

االحتاد هذه احلقيقة .
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اخــــتـــتـم مـــنــــتـــخـب الـــشــــبـــاب
العراقي مُعسـكره التدريبيّ في
مُــحـافـظـةِ أربـيل والـذي اسـتـمـرَ
عـشـرةَ أيـامٍ اسـتـعـداداً لـلـدخولِ
فـي تَـصـفـيـاتِ كـأس آسـيـا الـتي
تـــنـــطـــلقُ في الـــرابـع عــشـــر من
الــــــشـــــهــــــرِ احلـــــالـي في دولـــــةِ

الكويت.
wM  qK×

وغادر وفدُ منـتخب الشباب إلى
دولــةِ الـكـويت امس مُــتـألـفـاً من
عُـــــضـــــو االحتـــــاد خـــــلف جالل
رئيـساً وبدر نـاصر نائـباً وند
كـــر مــــديـــراً إداريــــاً وعـــمـــاد
مـــحــمــد مــدربـــاً وحــيــدر جــبــار
وحـــســـان تـــركي وأحـــمـــد والي
مساعدين ومنتظر كولي محلالً
فنياً وولـيد جمعة مُـدرباً للياقة
الكي منسقاً إعالمياً وقحطان ا
وحسن خـليـفة مـصوراً وأحـمد

خصيف وفالح جـاسم معاجل
وعـمـاد جبـار رسن وعـدي جـبار

. إداري
واخـــتــارَ اجلـــهــازُ الـــفــنيّ (23)
ــنـــتــخب في العــبــاً لـــتــمــثـــيلِ ا
الـتـصـفـيـاتِ اآلسـيويّـة وهم كل
من: إســـمــاعــيل أحـــمــد اســهــر
عـــلي ســـجـــاد مــحـــمـــد فــاضل
حيدر عبد الـكر سجاد محمد
مــهـدي عــبــاس مـاجــد حــسـ
حـــسن عــــبـــاس فـــاضـل عـــبـــد
الـــــرزاق قــــاسم عـــــلي صــــادق
عـباس كـر كـاظم رعد عـمران
زكـي حـسـ كــاظم بــلـنـد ازاد
عـبـد الـله أحـمـد مـحـمـد جـميل
عباس مانع حـس علي عبود
رباح علي عباس محمد قاسم
مـــــســـــلم مـــــوسـى.ووصلَ وفـــــدُ
مـنـتـخب الـشــبـاب إلى الـبـصـرة
عـبـر مــطـارهـا بـعــد تـوديـعه من
قـبل عُـضـو االحتـاد كـوفـنـد عـبد

والـــســـقي لـــلـــثـــيل الـــطـــبـــيـــعي
لــلــمالعب اخملــتــلــفـة واحلــدائق
اخلـارجـية الفـتـاً إلى أن "جـميع

هـــذه االعــمـــال جتــري بـــوتــيــره
تصاعـدية ضمن الـفترة الـزمنية
احملددة لالجناز الكلي للملعب.

ايوب
اديشو

متاز بكرة القدم Í—Ëœ∫ احدى مواجهات الدوري ا
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ULMOÝ∫ لقطات من احتفاء احتاد االذاعي والتلفزيوني بسينما شباب السماوة
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اعـلن مــهـرجــان الـفـيــلم في مـراكـش عن أعـضـاء
جلـنـة الـتـحـكيـم لدورته 19 التـي ستـنـعـقد خالل
الـــــفــــتـــــرة من 11 إلى 19 تـــــشــــريـن الــــثـــــاني
قـبل.وتتـألف اللـجنة من 8 أعـضاء من مـختلف ا
البلدان وسيرافقون رئيس جلنة التحكيم اخملرج
ـمـثـلة اإليـطـالي بـاولو سـوريـنـتـيـنـو  وستـنـضم ا
واخملــرجــة الــلــبــنــانــيــة نــاديـن لــبــكي إلى جلــنــة
الـتحـكـيم وذلك بـعد أن أحـدثت تـغيـيـرا في عالم
الـسـيـنـما الـلـبـنـاني بـسـبب أفالمـهـا التـي وصلت
ـــيــة مــنــهـــا "هأل لــوين" "كـــفــرنــحــوم" إلى الــعــا
"أصــحـاب وال أعـز" وسـتـكــون بـجـانب اخملـرجـة
ـراكــشي وأهم أعــمـالــهـا "روك ــغـربــيـة لــيــلى ا ا
ـاركـيـة الـقـصـبــة" بـاالضـافـة إلى اخملـرجــة الـد
ــمـثـل أوسـكــار إســحــاق والـذي ســوزان بــيــر وا
سلسالت الضخمة شارك بالـعديد من األفالم وا
ــمـثــلـة الــبـريــطـانــيـة وتــشـارك ا ع الـنــجـوم مع أ
ـمـثـلة فـانيـسـا كـيـربي في الـلـجـنـة  وترافـقـهـا ا

انية ديان كروجر . اال
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ي الـعراقي صدر له عـن دار ورد األردنية لـلنشر االكاد
والـتـوزيع كـتـاب (بـيــوتـات دمـشق الـعـلـمـيـة وإسـهـامـاتـهـا
احلــضـاريــة من الــقـرن اخلــامس الـهــجــري حـتى الــقـرن

العاشر الهجري).
 q² « qOC  œuL×

الــشـاعـر االردني احــتـفى به فــرع أربـد بــرابـطـة الــكـتـاب
األردنـيـ ضـمن بـرنـامج (مـنـارات ثـقـافـيـة) بـحـفل اداره

الشاعر أحمد طناش شطناوي .
ÍbN  qOIŽ
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ـمـثل الـسـوري يـشـارك في مـسـلـسل الـكـرزون تألـيف: ا
مروان قـاووق إخراج: رشاد كوكش  ويُجسد شخصية

سلبية تُدعى كر  .
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ي قــبل ســنـــوات وفي هــذا الــيــوم  الــعــا
للبريد ومع اختفاء البطاقة البريدية التي
اعـتـدنـا عـلـيـهـا لـلـمـراسـلـة تـذكـرت مـقـالة
الـصحـفي داوود الـفرحـان  دعـا فيـها الى

الـســويـســريـة بــرن  لـكن حتــدبـيــد الـيـوم
ي للبريد حدد في مؤتمر االحتاد في الـعا
طــوكـــيـــو عــام 1969  وفـي الـــصـــفـــحــة
اخلـاصة باالحتـاد ذكرت تفاصـيل خدمات
البـريـد كالـطوابع والـرسائل وغـيرهـا لكن
لـم يـتم الـتـطـرق الى الـبـطـاقـات الـبـريـدية
ـديـر الـعـام لالحتاد ومـا الت الـيه.يقـول ا
ي :  لم تـزل خدمات الـبريد الـبريدي الـعا
الــتـقــلـيــدي مـطــلـوبــة. ومع ذلك فــان عـام
2022 هـو الـعـام الـذي أظـــر فـيه الـقـطـاع
الــبـرـــدي لــلــعــالم قــدرتـه عـلـى الــصــمـود
وإصـراره على العـمل والدور الـثمـن الذي
دـه في كل مـجتـمع. لقـد أثبـتنـا أننـا لسـنا
مـجرد بـرــد. وحـسب االحتـاد فـقـد فرضت
أزمــة كـــورونـــا  ضـــغــوطـــا عـــلى سالسل
الـتـوريـد الـبـريـديـة الـدولـيـة بـصـورة غـير
مسـبوقة.ونظرًا ألهمية اخلدمات البريدية
عظم االقتصادات.في في األداء األساسي 
كـثـيــر من الـبـلـدان تـنـظم مـعـارض لـهـواة
جـمع الطوابع كما تـصدر طوابع جديدة
وحتـدد تـواريخ إلـغــاء الـطـوابع. وتـشـمل
أنشـطة أخـرى مثل عرض مـلصقـات اليوم
ي للـبريد في مـكاتب الـبريد وغـيرها العـا
من األمــاكن الـعــامـة وأيــام مـفــتـوحـة في
تاحف راكز البريدية وا مكـاتب البريد وا
ـؤتــمـرات الــبـريــديـة وعــقــد الـنــدوات وا

ــســؤول ولــعــلــهــا تـكــشف الــصـحــفي وا
ـســؤولـ ايــام زمـان حــقـيــقـة ان كــبــار ا
يــتــحـاشــون االنــفـاق من امــوال الــدولـة.ا
لبـطاقة البريدية ارسلها لي وزير التجارة
عـبد الـلـطـيف الـشواف من بـكـ وكـان قد
اتـفق معي على ارسال اخـبار زيارة الوفد
الـذي يراسه بهـذه الطـريقة الـتي تعد االن
بـدائـيـة لــكـنـهـا كـمـا ارى مــثـاال لـلـنـزاهـة.
والـغريب ان الـبـطـاقة وصـلت بـعد 3 ايـام

ونشرت ما ماكتبه الوزير الشواف:
(العـراق بغداد-وكالة االنـباء العراقية في

الصاحلية
االخ االستاذ محسن حس

عـزيزي- نـحن االن في بـكـ وسنـغـادرها
الى مـوسكـو صـبـاح اجلـمعـة بـعـد تـوقيع
االتفاقية بعد غد- زرنا اليوم مسجد بك
الــقـــد عــمــره 900 ســنـــة- وقــدمت الى
االمـام هدية نيابة عن سيادة الزعيم وهي
ـسجد معي وقد قـرآن ارسله الزعيم الى ا
سـجـد هذه الـهـدية وحـمـلني شكـر امـام ا
احـترامـاته الى الـزعيـم. احملادثـات سارت

بنجاح حول االتفاق.حتياتي
 الـتـوقــــــــــيع عـــــــبـد الـلـطـيف الـشـواف

.(60-5-23
فـي تــلك الـــفــتـــرة كــنت مـــديــرا لـالخــبــار
الـــداخــــلـــيـــة في الــــوكـــالـــة ورغم وجـــود

مــنـــدوبــ لــلــوكــالــة
يــعــمــلــون مــعي اال
انـي كــــــنـت اقــــــوم
بـــــزيـــــارة بـــــعض
الوزرات وخاصة
وزارة الــتــجـارة
عــــنــــدمــــا كـــان
الـشـواف وزيـرا
وكــنت فـي اخـر
سـاعـات الـدوام
اقــــابـــلـه فـــكـــان
يـحـرص على ان
يـعـطي لــلـوكـالـة
اخـــــبـــــار وزراته
وعـــنـــد انـــتـــهــاء
الــدوام يـــأخــذني
مــــــــــــــــــعـــــــه فـي
ســــــــيــــــــارتـه الى
الــــــوكــــــالـــــــة في
الـــصـــاحلـــيـــة اذ
كـان مـنـزله هـناك

قبل االذاعة.
الــله يــرحم ايــام
زمـان والــبـطـاقـة
الـــــــبــــــريــــــديــــــة

رحومة! ا

ـنــصب مــهم أو تـســعى إلى تــرقـيــة.يـوم  قــد تــرشح 
السعد االربعاء.
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ال تدع اآلخـرين يتالعبون بوضعك الصحي بإسدائك
. نصائح غير مدروسة طبياً
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حتــصل عــلى كل الــدعم مـن احلـبــيـب وتـلــمس ?مــنه
تعاطفًا صادقًا.
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تتـأخـر بـعض االستـحـقـاقات وتـبـطئ اخلـطى وتـرتبك
ويولد جوّ من سوء التفاهم .
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لن تـــشــعـــر بـــالــوحـــدة أو احلــزن أو اإلهـــمـــال عــلى
ستوى العاطفى.رقم احلظ.2 ا
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ـهنية مـهما بذلت يعكر مـزاجك االلتبـاس في حياتك ا
من جهود.
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ال تـــهــمل نـــفــسك عـــلى الــصـــعــيــد الـــصــحى وبــادر
باالهتمام بوضعك العام .
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 قــد ال جتــد من يــقــدّرك ســوى الــشــريـك وهــذا أمـر
جيد.رقم احلظ.6

Íb'«

سـيــجـد نـفـسك تـسـيـر خـلـف إبـداعك وبـالـتـالى تـنـفـذ
هارة كل ماتقوم به .
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خـفف من رفع األشـيـاء الـثــقـيـلـة فـقـد تـعـرض ظـهـرك
آلالم حادة.

Ë«b «

تـواصلة في العـمل ستعود علـيك بنجاحات جهودك ا
لم تكن تتوقعها.
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شبوهة وال تتسرّع في بت أمورك إحذر التحالفات ا
بل كن مرِناً .
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اكـتب أجـوبـة الـتـحـديـدات التـي تـسـير
عكـس دوران الـساعـة لـتـصل الى ربط

صحيح للكلمات:
1- نواقص في الشيء

2- مخلص ووفي

3- حقول نفطية

4- عكس فردي

5- مساحات خضراء

6- تقدم العذر

7- مثيرة

8- بسات زراعية

9- يحضر معه

الــبـــاحث االردني شـــارك بــبـــحث مـــعــنـــون (االقــتـــصــاد
اإلسالمي وأثــره فـي الــتــكــامل االقــتــصــادي بــ الــدول
ـؤتــمــر دولي افـتــراضي مــعـنــون (قــمـة بــلـد الــعـربــيــة) 

الشهداء.. فرصة حقيقية لوحدة العرب).

القـاضي العراقي سـجلت له قناة
الوطـن السـوريـة لقـاء في بـرنامج
(أروقة عـراقية) مع االعالمية هبة
عــيـــادة يــعــرض مــســـاء الــســبت

قبل. ا

نقيب الـفنان العراقـي يحل ضيفا عـلى قناة (الشرقية)
قـبل عبر برنـامج (اطراف احلديث) الذي مسـاء السبت ا
يـعـده ويقـدمه االعالمي مجـيـد السـامرئي ويـخرجه حـيدر

االنصاري.
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ـــاني األســــبق والــــنـــاشط الـــبــــر
العـراقي تماثل لـلشفاء من عـملية
ثانة وتـلقى امنيات جراحـية في ا
االوساط الـسياسـية واالجتـماعية
بـالــصـحــة الـدائــمـة . وقــد شـكـر
ــتـجـول خــالـد الــصـافي عـلى طـبــيـبه اجلــراح الـعـراقي ا

اجلهود التي بذلها في جناح العملية.

شاكيرا

مـنـجـزهم الـفـني في مـجال الـسـيـنـما
وفي احـــدث جـــلـــســـات االحتـــاد كــان
(نـتــاج ســيــنــمــا شــبــاب الــســمـاوة )
وعن ذلـك قــــال رئـــــيس مـــــحــــورهـــــا 
ي صـــبـــاح اجلــــلـــســـة االكـــاد
ــوســـوي بــعــد عـــرض أربــعــة ا
أفالم قـــصـــيـــرة هـي (كـــذبــة) و
(رســائـل ايــفـــا) إخـــراج حــسن
الـــعــزاوي و(ذهــان) و (شــاش)
إخـراج علي الـكعـبي (استـطاع
مـــنـــجـــزهم الـــفــنـي ان يــثـــبت
حضـورهم محـليـا وعربـيا الى
ية وفيـلم شاش لـلمخرج العـا
عـلي الـكـعـبي نـال الـعـديـد من

اجلوائز الدولية) .
وسـوي (على اجلهات واكد ا
ـعـنيـة دعم نـشـاطـات هؤالء ا
الـشــبــاب خــصــوصـا االفالم
كـــــون نـــــحن االن نـــــعـــــيش
كــون هـؤالء عــصــرالــصــورة
الـشـبـاب يـخـاطـبـون الـنـاس

من خالل الصورة).
بـعدهـا حتـدث اخملـرج عزام
صالح عن جتـربة الـسماوة
مـن خالل الــــــســـــيــــــنـــــمـــــا
قائال(لـدينـا جسـور تنـقطع

وحــديـــثي عن افالم وثـــقــافــة تـــقــطع 
الــســمـــاوة الــتي اثــرت بــالـــســيــنــمــا
العراقية منها فيلم كذبة وفيلم رسائل
ايـفـا لـلـمـخـرج صـبـاح الـعـزاوي الذي
تلك الـلغة السـينمائـية ويقدم دراما
ولـديه امــكـانـيـة واسـلـوب ـواضـيع  ا
ولــديه ـــوضــوعــة واحـــد واخــتــيــار ا
طموح ان يتجاوز الواقع الذي يعيشه
مـن خالل فـيـلم ايـفــا كـون كل االشـيـاء
مبـاحة فـهو فـيلم سـلس ضمن مـنجزه
لـذلك يـسـتـحق االنــتـاجي الـشـخـصي 
كـل مــحـــبــة واحـــتــرام كـــونه صــاحب
مــنـجــز وكـذلـك زمـيــله عـلـي الـكــعـبي
وفيلـمه شاش الذي يعـمل على ماساة
الـواقع كـون لــديه حـركـة كــامـلـة وهـو
يــســرد لك احـــداث الــفــيــلـم كــمــخــرج
نــال الـــعــديــد من اجلــوائــز مـــتــمــكن 
ـعـنـيـة الـدعم واتـمـنى من اجلـهــات ا

لهؤالء الشباب).
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وعن واقع احلياة الفـنية فى السماوة
ي ســــالم حتـــدث الــــنــــاقـــد واالكــــاد
شـــدهــــان قـــائال(عــــروض مـــهـــرجـــان
حـبذا لو تعرض السماوة الـسينمائي
في بـغـداد كي يـخـلق جـو سـيـنـمائي 
ـهــرجـان االخــيـر شـاهــدنـا ثالث في ا

الــتـعــبـيــر إزاء احلـيــاة وخـاصــة فـلم
ــــثل صــــرخــــة ادانه شـــــاش الــــذي 
ـــريـــر وقـــد أشــاد مـــدويـــة لـــلـــواقع ا
احلـضـور بـقـدرات الــشـبـاب  الـذاتـيـة
وإمــكـانـيـاتــهم الـفــنـيـة عـلـى صـنـاعـة
خـطــاب سـيـنــمـائي يـفــرض حـضـوره
ــيـاً وقــد حتــدث اخملـرج عــربـيــاً وعــا

عزام صالح ود . 
سالم شـدهان عن واقع احلـياة الفـنية

في احملـافـظـة وكـان لـلـجـلـسة
أن تــــكـــــون أكــــثـــــر غــــنى
بحضور صناع األفالم
ولــــــــــكـن ظـــــــــروف
ــــــــــــــواصـالت ا
حــــــالت دون

ذلك) .

مــــخـــرجـــ  كــــنـــا اعـــضــــاء جلـــنـــة
اول فـيــلم كـان عـن احلـشـد الـتــحـكــيم
وهو الـشـعبي لـلـمخـرج حـسن مونـيـر
مــخـرج وكــاتب سـيــنـاريــو يــعـمل في
االعالنـات كي يسـتـطيع انـتاج االفالم
تــطــور كــثــيــرا كــون هـو الـقــصــيــرة 
صــــاحـب الــــســــيــــنــــاريــــوواالخــــراج
والتاليف ابارك كل هذه اخلطوات).
ــوسـوي وعن فــيــلم (الــشــاش) قــال ا
ــؤلم (الــفــيــلم يــتــحــدث عن الــواقع ا
لفتاة عمياء تعيش على اصوات االب
واصــــــــوات طالب وهـــــــو يــــــــعـــــــزف
وبـــــعــــد عـــــودة الــــبـــــصــــر ــــدارس ا
ـــر الـــذي تــــكـــتـــشـف الـــواقـع ا لــــهـــا
فــتـقــرر الـعــودة الى الـشـاش تـعــيـشه
ــؤلم مــرة حــتى التــرى هــذا الــواقع ا

اخرى.)
ـــوســـوي وبــــعـــد اجلـــلــــســـة كـــتـب ا
الحـــظــات ادنـــاه في صـــفــحـــته في ا
ــركــز (فــيــســـبــوك) (شــهــدت قـــاعــة ا
الـثـقافـي في االحتاد الـعـام لإلذاعـي
والـتــلـفـزيــونـيـ عــرض أربـعـة أفالم
قصـيرة ( فـلم كذبـة و فلم رسـائل ايفا
إخـراج حـسن الـعـزاوي وفـلم ذهـان و
فـلم شـاش إخـراج عـلي الـكـعبـي نالت
اإلعــمــال األربـعــة أإلعــجــاب  بــبالغـة

وورش الــعـمـل وكـذلك أنــشــطــة ثـقــافــيـة
ورياضـة واألنـشـطـة الـتـرفـيـهـيـة األخرى.
كــمــا تــصــدر بـــعض اإلدارات الــبــريــديــة
تـذكارات خاصة مـثل القمـصان والشارات
لكن لـيس من ب هـذه الفعـاليات الـبطاقة

البريدية.
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وعـودة الى مـقـال داود الـفـرحـان اذ يـقول
(من الـنـادر اآلن أنْ جتـدَ في مـعـظم الـدول
العـربية كـشكـاً لبيع الـصحف يبـيع أيضاً
بــطـاقــات بــريــديـة مــلــونــة حتــمل صـوراً
تذكـاريـة وسيـاحيـة يـرسلـهـا السـياح إلى
أهالـيـهم وأصـدقـائـهم أو يـتـبـادلـهـا هواة

راسلة ب القارات اخلمس). ا
ـناسبـة كانت لي ذكريات صـحفية مع وبا
الـبطاقة الـبريديـة  فمن  ب االوراق التي
بـعثـرها زمن االغـتراب والـتـنقل من مـكان
الـى اخـر عـثـرت عـلى بـطـاقـة الـبـريـد هـذه
الــتي تــعــود الى االيــام االولى لــتــاسـيس
وكـالـة االنـبـاء الـعـراقـيـة واع وبـالـتـحـديد
الى يوم 23-5- 1960 ولم يـكن قد مضى
عـلى تــاسـيس واع سـوى  6اشـهـروتـبـدو
بـطـاقـة الـبـريـد عـاديـة من صـديـق مـسـافر
الى الــصــ لــكن الــواقع هــو صــلــة هـذه
الـبــطـاقــة بـالــعــمل الـصــحـفي ايــام زمـان
عـنــدمـا كــان هـنــاك احـتــرام مـتــبـادل بـ
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ـكـافـحة بـعـد انتـهـاء جـلـسـات مـؤتـمـر الـقمـة الـثـقـافي الـعـربي الـثـاني  
التصحر فـي ميسان  وصلت إلى قـناعة تامة إلى أن االسـباب احلقيقة
الــتي تــقف وراء مــوت االهــوار وجــفــاف االنــهــار والــبــحــيــرات ونـزوح
صيـر اجملهول عديدة مـنها (غلق بوابات الـسدود علينا الفالح إلى ا
ـياه من خـارج احلـدود / عـدم وجـود سـد في الـبصـرة لـلـحـفـاظ عـلى ا
ـائيـة غير نـاضجـة / قصور احللـوة التي تـهدر كل ثـانيـة / السيـاسة ا
اء من اغلب طبقات اجملتمع العراقي عند الرجال من واضح في هدر ا
ــنــازل وتــرك ـــاء في غــسل الـــســيــارات والــرش أمـــام ا خالل (هــدر ا
ياه العذبة بدون واعز ياه في البيوت تعمل ليل نهار لهدر ا مضخات ا
اء بـطريقة غـير واعية وطني و اخالقي) ومن النـساء من خالل ( هدر ا

البس واالستحمام) . في غسل الصحون وا
ـاء بــطـريــقــة غـسل االيــادي والــلـعب كـذلك األطــفــال من خالل (هــدر ا
والـــــرش بــطـريـقــة غـيــر مـــــــسـؤولــة) كـمــا ان هـنـالـك قـصـور واضح
ومـؤشــــــــــر في ثـقــافـة الـفالح إلسـتـثــمـاره الـسـقي بـالــرش ولـتـنـقـيط
ة الـتي ال تنسجم بالطـرق احلديـــــــثـة واعتمـاده السقي بـالطرق الـقد
مع الـتـطـور الـذي حـصل في اســــــــتـثـمـار الـتـكـنـولـوجـيـا في الـزراعـة

والري .
وان الذي يحدث االن من مـوت الزرع والضرع وهـجرة الفالح وأهل
االهـــوار إلى مــنــاطـق مــجــهــولـــة بــشــكل قـــســري هي لــيـــست رســالــة
ـا(بـرقـيــة لـلـعـالم) تــنـبـأ ان مـنـطــقـة االهـوار في مـيــسـان لـيس فـقط وإ
(مـنـطقـة منـكـوبة) فـقط بل هي عـبارة عن (قـنبـلـة موقـوتة) سـتـنفـجر في
حلـظـة مـا لـتـدمـر وتـهـشم وتـقـتل وتـفـتك كل شيء كـان سـبـبـا وراء هذه

اجملازر التي اغضبت الله واالنسان والطبيعة.
لذا أجد عـلينا نـحن كمثـقف ومن خالل فعـاليات مؤتـمر القمـة الثقافي
: األول هو الـعربي الـتي سـتسـتـمر أجـد ان احلـلول تـكمـن في اجتاهـ
مـســؤولـيـة حــكـومـيـة بــحـتـة مـن خالل تـنـســيق دبـلـومــاسي عـبـر وزارة
اخلارجية بإجراء حوارات سريعة لـفتح بوابات السدود وعلى احلكومة
ضي السـريع في إنشاء ائـية الداخـليـة وا إعادة الـنظر في الـسيـاسة ا
سـد في الـبـصـرة كـذلك تـفـعـيل فـرض غـرامـات مـالـيـة قـاسيـة بـحق كل

ياه. مواطن او مواطنة او أسرة تسهم في هدر ا
واحلـــــــل الثـاني هو اعـادة انتـــــــاج سلوك ثـقافي مـجتـمعي يـتلخص
ـنــــــــظـمـات الـثـقـافـيـة في بـــــث الـوعي عـنـد اجملـتــــــــــمع من خالل ا
ـكـثف في (عـرض افالم قـصـيرة وافالم كـذلك اسـتـثـمـار دور االعالم ا
وثائـقـــــيـة هـادفـة / طـبـاعـة كـتب/ فـواصـل  اعالنـيـة /مـعـارض فـنـية)
ـاء في الـبـيـوت وكـيـفـية تـســــــهـم في كـيـفـيـة اسـتــــــــــخـدام ا
برمج لدى ياه العذبة في السقي احلديث وا استثمار ا
الـفالحـ والـقـطـاعـــــــات الـزراعـيـة لـكي نـســـــتـرد
ـائـيـة قـبل أن نصـبح في خـبـر كـان وندخل ثـروتـنا ا

(منطقة الظمأ).

ي الـعراقي يـضـيفه عـصـر اليـوم اخلـميس مـركز االكـاد
ي عـبـدالــبـاسط سـلـمـان في افـرست لالعـالم مع االكـاد

سرح والسينما العراقية الى اين?) ندوة بعنوان (ا
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ــيـة { لــنـدن  –وكــاالت - تــعـود الــنــجــمـة الــعــا
شاكيـرا الى الساحة الفـنية بأغنـية جديدة سوف
يـتم طرحـها يوم 19 تـشرين االول اجلاري وذلك
بعد ازمـة انفصـالها عن حـبيبـها جنم كرة
الــقـدم جــيـرارد بــيـكــيه.وحتـمل
األغــنــيــة اجلــديــدة اسم
(مـــونـــوتــــونـــيـــا) ومن
ـتـداولة التـفـاصيل ا
عنـها أنـهـا ستـكون
بالـتعاون مع النجم
ي "أوزونــا" الـــعــا
ولـم تــكـــشف عن
أي تــــفــــاصــــيل

أخرى. 
واشـــــــــــــــــــــاد
الـــعــــديـــد من
مـــــــتــــــابـــــــعي
الـــــفــــــنــــــانـــــة
بـعـودتـهـا الى
الــــــســــــاحــــــة
وعــــبـــــروا عن
اهــــتـــمــــامــــهم
بــــجــــديــــدهــــا.

ــســاحـة 2000 مــتــر مـربـع من مـادة
حـــصــيـــر الــقـــصب) واوضح ان (هــذا
الــــعـــمل بــــدافع ودعم شــــخـــصي دون
مـــســـاعــدة أيـــة جــهـــة) الفـــتــا إلى(ان
الـتخـطيط عـلى اللـوحة اسـتغـرق نحو
شهر  وجرى تنفيذها في يومٍ كامل).

ـعـروف عـنـد سـكـان األهـوار الـقـصب ا
هـدي في بيان بـإسم (البـارية). وقـال ا
تـلـقته (الـزمـان) امس (  انـشاء اكـبر
لـوحة باخلط الكوفي على ارض مدينة
اجلـبايش حتمل عـبارة انقذوا االهوار
وقـــيــاس الـــلــوحـــة بــلغ 40×50 مـــتــر
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هدي  لوحة عمالقة نـفذ الفنان باسم ا
مـــكــتــوبــة بـــاخلط الــكــوفـي بــعــنــوان
(انـقذوا االهوار) لـتسلـيط الضوء على
ـيـاه إلـيـها جـفـافـهـا والـسعي إلعـادة ا
ـسـاحة 2000 مـتر مـربع من حـصير
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بــعـد الــبـلــبـلــة الـتي احــدثـتــهـا
ـا يـخص الـزي تـصـريــحـاته 
الـــرســـمي (الـــدرس كـــود) في
هـرجان الـقاهرة الدورة الـ44 
ـمثل الـسـيـنـمـائي الـدولي رد ا
صـري حسـ فهـمي ورئيس ا
مـهـرجان الـقاهـرة السـينـمائي
الـدولي مسـتـغـربـاً التـعـلـيـقات
حــول فـــرض لــبـــاس مــوحــد
ـهــرجـانـات في كـون اعــرق ا
الـــعـــالم تـــفـــرض درس كــود
خالل فـــعـــالـــيـــاتــهـــا وعـــلى
الــسـجــادة احلــمـراء.  (مش
مـفـهـوم لـيه ده عـامـل أزمة?!
أي مــهــرجـــان في الــدنــيــا له
ا (دريس كود) وآالن ديلون 

هرجان قبل كده كان واخد جه ا
اللبس على كتفه في كيس).

ي لـلــبـطـاقــات الـبــريـديـة في ظل يــوم عـا
الـطـغـيـان اإللـكـتـروني.وقـد اخـتـيـر الـيـوم
ي للبـريد سنوياً في  9تـشرين األول الـعا
 النـه تـاريـخ تـأســيس االحتــاد الــبــريـدي
ي فـي عــام  1874في الــعـــاصـــمــة الــعـــا
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تـتــواصل جـلــسـات احتــاد االذاعـيـ
والـتـلـفـزيـونــيـ في تـسـلـيط الـضـوء
عـلى الـطـاقـات شـبابـيـة وهم يـقـدمون
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ــوســـيــقـــيــة الـــعــمـل واحلــفـالت ا
احلـيـة يـهـدف احلدث إلى “نـفض
تـوارثـة حول الـغـبار عن األفـكـار ا

الطب النفسي. 
ويـوضح جان فيكتور بالن “لفترة
طــويــلــة ارتــبــطـت االضــطــرابـات
الـنفـسـية بـشكل مـنهـجي بالـعنف
أو بـأعراض ال عالقة لها باالعتالل
الـنـفـسي.ويـتـابع قـائالً عـلى الرغم
من كل قيمتها الفنية إال أن أفالماً
Flight over the Cuck-  مــــــثل
oo’s Nest ســــــاهـــــمت فـي نـــــقل
صــورة ســـلــبــيــة عن مـــســتــشــفى

األمراض النفسية.
لـــكن األحــوال تـــغــيــرت “وبـــتــنــا
نـشعر الـيوم أن إنتـاج مسلسل مع
شـخصية مـتأثرة باضـطراب عقلي
أصبح أمراً ال مفر منه وفق بالن.
وتـشير الـتقديـرات إلى أن شخصاً
مـن كل أربـعـة أشــخـاص سـيـواجه
خالل حــيـاته مـشـكـلـة في الـصـحـة
الـذهنـية من قـريب أو من بعـيد. لم

تـساعد أزمة كوفيد في حل األمور
ـــعــنـــويــة إذ أثـــرت عــلـى الــروح ا
لــكــثــيــر من الــنــاس وخــصــوصـاً
ــديــرة األصـــغــر مــنــهـم. تــشــرح ا
الــعـامـة جلـمـعـيـة “لــوفـر فـالـريه”
واكـبـة األشـخاص ذوي ـعـنـيـة  ا
االضـطـرابـات النـفـسيـة سـاندرين
بــروتـ مع هـذه األزمــة (كـوفـيـد)
س اجلــمـيع حـقـيــقـة أن الـصـحـة

كن أن تترنح. العقلية 
وتـضــيف بـات يـتم احلـديث عـنـهـا
أكـثر لكن ال يـزال هناك الـكثير من

احملظورات.
وتــقــول من نـاحــيــتـهــا الــطـبــيــبـة
الـنـفسـية فـاني جاك في مـا يتـعلق
بــاألشــكــال اجلـديــة تــبــقى هــنـاك
كـلـيشـيهـات واحلديث عـنهـا ليس
دائـماً عـنصراً مـساعداً مـستـشهدة
ـثال بـريتني سـبيرز الـتي حلقت
رأســهـــا بــصــورة مــفــاجــئــة بــعــد
مـعاناة من حـاالت إدمان واكتئاب.
غـالطات ترتـبط خصوصاً وأكـثر ا
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تــصــامــيم أزيــاء شــانـيـل عـلـى مـا
ــديـــر الــفـــني لـــلــمـــتــحف شـــرح ا
غـييرمـو سوالنا.  ويالحَظ مثالً أن
مـعـطفـاً صمـمته شـانيل بـ عامي
1918 و 1919 مـــــســـــتـــــوحى من
درجــات الــلـونــ األسـود والــبـني
واخلــطـوط في لــوحـة (رأس رجل)
الــتـكـعــيـبـيـة (1913). أمــا الـقـسم
ــعــرض الــذي يــركّـز الــثــاني مـن ا
عــــلـى زوجـــة بــــيــــكــــاســــو األولى
الـروسية أولغا خوخلوفا فـيتغير
اجتــاه الـتـأثــيـر فـيه عــلى مـا قـال
سـوالنا.  فـفي اللـوحات التي رسم
فــيـهــا بـيــكـاســو مـلـهــمـتـه أولـغـا
وكـانت زبونـة منـتظـمة لـلمـصمـمة

{  بـــاريس (أ ف ب)  –جنـــحت
إيـــثــيـــريـــوم ثــانـي أهم سالسل
الــكـتل (بـلــوكـتـشــاين) لـتـشــفـيـر
العمالت الـرقمـية في العـالم بعد
ـسـتـخـدمـة مع الـبـتكـوين تـلك ا
في تقليص أثرهـا البيئي بدرجة
كبيرة لكن هذا التغيير قد تكون
. له تبعات ثقيلة وفق أخصائي
ومـنـذ إطالقـهـا عام 2015 باتت
إيـثـيريـوم تـسـتـضـيف مـعامالت
ــلـيــارات الــدوالرات ال سـيــمـا
شفـرة إيثر كما بفضل العـملة ا
تعـمل كـدعم لـلعـديـد من األصول
بـــيــــنـــهـــا الـ”ان اف تي ?”وهي
كن شـهادات تـوثـيق رقـمـيـة ال 

تزويرها.
بعد أشهـر من التحضـير أكملت
(ســلــســلــة الــكــتل) هــذه - وهــو
مـــصـــطـــلح يـــشــــيـــر إلى ســـجل
مـعـلومـاتي ضـخم  –بـنجـاح في
15 أيـلــول/سـبـتـمــبـر أحـد أكـبـر
حتديثات البرامج في تاريخ هذا
الـقـطـاع.  وقــامت هـذه الـعـمـلـيـة
احملـفـوفـة بـاخملـاطـر الـتي أُطـلق
(The Merge) عــــلـــــيــــهــــا اسم
الدمج (بـاللغـة اإلنكـليـزية) على
تغيـير أحد ركـائز عمل إيـثيريوم
 –طــريــقــة الــتــحــقق مـن صــحـة
العمـليات  –لالنتقال نـحو نظام

أقل استهالكاً للطاقة.
ـا أنــهـا تــعـمل بـدون ســلـطـة و
مركزية فإن األمر متروك لبعض
مستخدمي إيثيريوم للتحقق من
صــحـة الــعـمـلــيـات الــتي حتـدث

على هذا السجل الواسع.
حتى مـنـتصف أيـلـول/سبـتمـبر
( ـدقــقـ لالنــتـمــاء إلى دائــرة (ا
هــــذه كـــان مـن الـــضــــروري حل
عـمـليـة حـسـابيـة مـعـقدة لـلـغـاية
تـتـطـلب قـوة حـاسـوبـيـة كـبـيـرة.
Proof of  سماة هذه العملية ا
Work باللغة اإلنكـليزية (إثبات
العـمل) تـستـهـلك قدراً كـبـيراً من

الكهرباء. 
لـكن من اآلن فــصـاعـداً يـجب أن
دققون ”مبلغاً من عملة يضع “ا
إيــــثـــر لــــيـــكــــون لـــهـم احلق في
Proof) التـحقـق. طريـقة تـسمى
of Stake )(إثــــبـــات احلــــصـــة)
وتــســمح بــتـفــادي الــلــجـوء إلى
بـنيـة حتـتـية ثـقـيـلة مع االكـتـفاء

باستخدام برمجيات.

وقع طالباً وأوضح حارس في ا
عـدم كـشف اسـمه “في لـيـلـة 12
أيلول/سبتمبـر عند الثالثة ليالً
تـمـكن الـلـصـوص من االسـتـيالء
على ثالثة من صغار الشمبانزي
 إنـــقــاذهــا مـن الــصــيـــد غــيــر
الــقـــانــوني واالجتـــار بــهــا و
ـلـجـأ لالعـتـناء إحـضـارهـا إلى ا
بـــهــــا. وأضــــاف قــــبل يــــومـــ

الحــــظـــنــــا أن خـــادم (ســــرفـــور)
ــراقــبــة قـد تــســجــيل كــامــيــرا ا
سُــرق. في الــيــوم الــتــالـي غــيّـر
الـرئـيس أقــفـال جـمـيع حـاويـات
وأقفـاص احليـوانات بـاستـثناء
أقــفــاص صــغــار الــشــمــبــانــزي.

وتـابع احلـارس قــائالً : الحـظـنـا
اخـتفـاء ثالثـة صـغار شـمـبـانزي
من بـــ اخلـــمــســـة الــتـي كــانت
تعيش في القـفص. وفي فترة ما
بـعــد الـظـهـر اتــصل الـلـصـوص

هاتفياً للمطالبة بفدية.
كـــمــا نــشــر اخلـــاطــفــون شــريط
فــيــديـــو يُــظــهـــر الــشــمـــبــانــزي
الـصـغـيـرة في غـرفـة ذات جدران
من الـــطـــوب تـــنـــتـــشـــر فـــيـــهــا
الـنـفـايـات كـمـا وجـهـوا بحـسب

شانترو تهديدات لعائلته.
ـوقع شــكـوى ضـد وقـدم مــديـر ا
مجـهـول و تـوقيف خـمـسة من

زمالئي بحسب احلارس.
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الـــفــــرنـــســـيـــة تــــرتـــدي أزيـــاءهـــا
بـاسـتمـرار يواجه الـرسام مـشكـلة
سـتـقيـمة ويـعمل خـطـوط شانـيل ا
عــلى إعــادة ابــتــكــار مــا ابــتــكــرته
شـــانـــيل في نـــوع من (حـــوار بــ
مــبـتـكــرين) بـحــسب سـوالنـا. ومن
ـعروضات في هـذا القسـم فستان ا
مـن تصميم (شانيل) يعود إلى عام
1922 رمادي اللون مع فرو أبيض
ـعــصـمـ مـشـابه عــلى الـيـاقـة وا
جـدًا لـذلك الـذي تـرتـديـه شـخـصـية
هـرّج لبيـكاسو عام 1923. لـوحة ا
وبـتـمـحـور القـسـمـان األخـيران من
ـعرض على الفـرص التي سنحت ا
لـشـانـيل وبـيـكـاسو الـلـذين الـتـقـيا

بعد مـا يقرب من شـهر أدى هذا
التغيير بالفعل إلى تراجع بأكثر
ــــئـــة فـي اســـتــــهالك من 99 بــــا
الكهربـاء من بلوكـتشاين والذي
كـان حـتى ذلك احلـ يـعادل إلى
حـــد مــــا اســـتـــهـالك بـــلــــد مـــثل
نــيــوزيــلــنــدا بــحــسب اخلــبــيـر
االقـــــتـــــصـــــادي في جـــــامـــــعـــــة
أمــســـتــردام احلـــرة ألــيــكس دي
فــــــريس. ويــــــقــــــول الــــــبــــــاحث
شفرة تخصص في الـعمالت ا ا
في مـعهـد (كـينـغـز كولـدج لـندن)
ئة موريتز بالت إن تقدير 99 با
ـثل خــطـوة إيـجـابـيـة واقـعي و
شفرة). نحو (استدامة العملة ا
من نـــاحــيــة أخــرى أحــدث هــذا
االنــتــقــال الــذي طــال انــتــظـاره
زلزاالً حـقيقـياً لـدى العـامل في
مجـال تعـدين الـعمالت الـرقمـية
وهم أفــــــراد مـــــســـــؤولــــــون عن
الــتـحـقق مـن صـحـة الــعـمــلـيـات
استـثـمروا في مـعدات كـمـبيـوتر

عالية األداء.
قــبل (الــدمج) كــان بـإمــكــان هـذا
القـطاع جـني حوالى 22 ملـيون
دوالر يــــومـــيـــاً من إيـــثـــيـــريـــوم

وحدهـا وفق أليـكس دي فريس.
لكنّ طريـقة التـحقق اجلديدة من
ـــعـــامالت جـــعــلـت مــا صـــحـــة ا

اً. سبقها يبدو قد
ويشـتـكي عامل تـعـدين للـعمالت
ـشـفـرة يـعرّف عـن نفـسه بـاسم ا
(J )ويـــعـــمل بـــ ســـنـــغـــافــورة
ـكن وهــونغ كــونغ من أنه “ال 
إعـــادة بـــيع كـل هـــذه الـــبـــنـــيـــة
الــتــحــتــيــة بــطــريــقــة ســحــريــة
سـتثـمر. ـال ا واستـعادة رأس ا
نتـيجـة أخرى غـير مـرغوب فـيها
لعـمـلـية (الدمج )تعـزيـز الـطابع

ركزي لإليثيريوم. ا
ـــكن ألي شـــخص قـــادر عــلى و
ــبـلغ مــعـ من إيــثـر الــتـعــهـد 
خـوض عــمـلــيـات الــتـحـقق اآلن.
ـرهون زادت ـبـلغ ا وكـلمـا زاد ا
إمــكـانـيــات الـتــحـقق وبــالـتـالي
نح حتقـيق الربح.  وبـالتـالي 
الــنــظـام مــيــزة ألكـبــر الالعــبـ

وثالث شركات تـمثل حالـياً أكثر
دقق )وفق دراسة من نصف (ا
أجــــــــرتــــــــهــــــــا شــــــــركـــــــة (دون
أناليـتيـكس). ويشـكل ذلك ضربة

ــــشـــفـــرة الـــتي  لـــلـــعـــمالت ا

إنــــشــــاؤهـــا فـي األصل كــــبـــديل
المـركــزي لـلــبـنـوك واحلــكـومـات
بــــــعـــــد أزمـــــة عـــــام 2008.  في
ـتحـدة اعـتبـر رئيس الواليـات ا
(SEC) هــيــئـة تــنــظــيم الــسـوق
غـاري غـيـنسـلـر سـابـقـاً أن نـظام
ـــكن أن “إثــــبــــات احلــــصـــة ”
ـشفرة بسوق يساوي العمالت ا
ـاليـة مـا يـؤدي فعـلـياً األوراق ا
إلى تنـظيم قـوي أكبـر. وسيـكون
السيناريو الـكارثي بالنسبة إلى
إيثيريوم هو أن يفضّل عدد كافٍ
ــســتــخــدمـ الــســاخــطـ من ا
بــدائل ال تــزال تـســتــخـدم نــظـام
(إثبات الـعمل) وال سيـما اخليار
ــســمى إيــثــيــريـوم الــرئــيــسي ا
كالســيـك. وبــحــسب ألــيــكس دو
فــريس مـن احملــتــمل أن يــحــقق
ـشـفـرة عـمـال تـعـدين الـعـمالت ا
أربـاحـاً كـبـيـرة في حـال حـصول
صلحتهم في السوق. حتوالت 
 ويشير إلى أن التـهافت للتحول
من بــلـوكــتــشـ األكــثـر مــراعـاة
لـــلـــبـــيـــئـــة إلى الـــنـــوع األكـــثـــر
اســـتــهالكــاً لــلــطــاقــة ســيــكــون

كناً بالكامل). )
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بـالفصام وهو مرض نفسي مزمن
مــــعــــقـــد إذ يُــــتــــهم األشــــخـــاص

صابون به  –زوراً  –بالعنف. ا
ويــوضح الـطــبـيب الــنـفــسي جـيل
مــارتــيــنــيـز مــديــر فــرع الــصــحـة
الـــــعـــــقـــــلـــــيــــة فـي اجملـــــمـــــوعــــة
االسـتشفائية اجلامعية في باريس
نـــحن نــعــلـم أنه كــلـــمــا  تــقــد
الـــعالج مــبــكـــراً كــانت الـــنــتــائج
أفـضل لـذلك من الـضروري الـعمل
ــرافق لــهــذه عـــلى إزالــة الــنــبـــذ ا
األمــراض لـتـسـهــيل الـوصـول إلى

الرعاية.
ويــســتـذكــر قـائالً “قــبل خـمس أو
عـــشـــر ســـنـــوات عـــنـــدمـــا بـــدأت
شـــــخـــــصـــــيـــــات تـــــتـــــحـــــدث عن
اضـطراباتهـا ثنائيـة القطب رأينا
ســـيالً مـن طــلـــبـــات االســـتـــشــارة
الـطبية مشيداً بكون اجليل الشاب
“يـتمـتع اليـوم بإمـكانـية الـوصول
إلى جتــسـيــد مـخــتـلف لــلـمــشـاكل

النفسية.
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جرى لـعـقود عـديدة االسـتـهانـة بـصوت الـدول الـعربـية في
ية واألسباب معظمها تعود احملافل الدولية واالزمات العا
للعرب أنفسهم الذين كـانت ارادتهم واهنة في التعاطي مع
القـضـايا االسـتـراتـيجـيـة من حيـث العالقـات والـتحـالـفات
حتى وقـعت احلـرب بـ روسـيـا وأوكرانـيـا وصـارت ورقة
الطـاقـة حـاسـمـة في صراع يـتـطـور يـوما بـعـد آخـر ويـأخذ
مديـات بـعـيـدة في عـمق الـقارة االوربـيـة عـلى نـحـو خاص.
وبالرغم من الـعرب لم يـنزعوا كـليـا نحو الـتحـول الى تكتل
كن جتاوزه إال انّ دولي نوعي ومؤثـر له حسـاب وازن ال 
هناك عالمات قوة أفادت منها دول بعينها منها السعودية
واالمارات في ملف النـفط واجلزائر وقطـر في نطاق الغاز
واجتهت األنـظار الـدولـية الـغربـية نـحـو هذا الـشرق الـغني

بالثروات ذات الكلمة الفصل في موازين النزاع اليوم.
 في الوقت ذاته نـرى الدول الـغربـية تـتحـرك هذا األسـبوع
عـلى نـحو حـثـيث لـكـسب األصـوات الـعـربـيـة في اجلـمـعـية
شـروع ادانة لـروسيا إذ ـتحـدة وهي تعـد  العـامة لأل ا
يـشـكل الــصـوت الـعـربي قــيـمـة مع الــصـوت االفـريـقي في

تغيير صورة اإلرادة الدولية نحو روسيا.
لم يــعــد خــافــيــا ذلك االنــزعــاج األمــريــكي مـن الــقـرارات
الـســعــوديـة الــنــفـطــيــة والـدبــلــومـاســيــة الـتي نــزعت نــحـو
ـسـار اسـتـقاللـيــة نـسـبـيــة في عـدم الـسـيــر االعـمى وراء ا
األمـريـكي في مــلف الـصـراع الــغـربي مع مــوسـكـو بـرغم
ــتــطــورة بـــ واشــنــطن عالقــات الـــتــحــالف الـــكــبــيـــرة وا
والرياض. ووجدنا البيت األبيض يتحدث اليوم عن التفكير
بإعادة تقييم العالقـات مع السعودية وهذا تطور الفت في
لـغـة االنـزعـاج الـدبـلـومـاسـيـة لكـنـه يـبـقى ثـمـنـا هـيـنـاً امام
التحـلي بالـتمسـك باخليـارات الوطـنية الـتي تتـقدم على أي
ـا ســتــظــهـر اإلدارة االمــريــكــيـة حتـالـف نـوعـي دولي. ور
انزعاجـاً من مواقف حـلفـاء آخرين في اخلـليج فضالً عن
ـستمر من مـسارات تركية مـع روسيا كما عدم االرتياح ا
انّ إيــران الــتي انــدفــعت في تــزويــد روســيــا بــالــطــائــرات
ـنأى عن الـتشدد شـاركة في احلـرب لن تكون  سيـرة ا ا
ـلف الـنــووي الـعـالق او أوضـاعــهـا الـداخـلـيـة ازاءهـا في ا

القلقة.
الدول العـربية اكـتسبت خـبرات كبيـرة من جتارب احلروب
ـــتـــعــــلـــقـــة بـــالـــطـــاقــــة والـــتـــجـــارة والـــسالح واألزمـــات ا
واالستثمارات عبر عقود طويلة وهذا يجعلها أرقاما دولية
شــاخـصــة ومــؤثــرة غــيــر انّ األهم هــو ان تــمــتـلـك الـدول
الــعــربــيــة ســـواء عــلى انــفــراد او بــشــكـل تــكــتــلي رؤيــة
استـراتيـجيـة لـتحـويل منـافع النـزاعـات الدولـية لـصاحلـها
نطقـة العربية كـمواقد للحروب بعد عقود من  استـخدام ا
ـتـحدة او واألسـبـاب لـيـست تـتـعـلق بـالـغـرب او الـواليـات ا
القوى اإلقليمية دائـماً وانّما بنوعية بـعض األنظمة العربية
الـتي عــاشت األوهـام الــقـاتــلـة كــمـا مع الــنـظـام الــعـراقي
ــصــيـر الــعـربي الـســــابق بــوابـة الــتـدخـل اخلـارجي في ا

برمته.
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لـيس هــنــاك قـانــون لـلــجــمـال. كل الــورود حتب أن تــتـعــطـر وأن
تتكحل. ليس هناك امرأة في العالم ال تريد أن تكون جميلة. 

أمّا اإلحـساس بـاجلـمال فـإنه نسـبي. وكل مرحـلـة من العـمر لـها
إغـواء وسـلــطـنـة واغــراء. والـذي نـفــسه بـغـيــر جـمـال ال يـرى في
الوجـود شيئاً جـميالً. وع الـرضا عن كل عيب كـليلة كـما يقول

الشعراء.
مـشوقات واجلاحظ يـتحـدث عن النـساء (الـسمان الـضخـام) و(ا
والقـضاف). من الالتي (يصـرعن ذا اللبّ). وأجمل النـساء عنده
ـمـشـوقة ـعـنى الـهـيفـاء الـرشـيـقـة ا اخلـمـصانـة والـسـيـفـانـة. 
ـشدودة اخلـصـر الـتي ال حتـتـاج في عـصـرنا إلى ـتـنـاسـقـة ا ا
مراكـز للـرشاقة ونـقص الوزن.. كـأنهـا جان وكأنـها جَـدْلُ عنان

وكأنها عود خيزران!. 
ـنسوب إلى ابن قـيّم اجلوزيـة تقرأ وفي كـتاب “أخـبار الـنساء ”ا
رأة اجلـميـلة: الصّـباحة في الـوجه والوضّاءة في الـبشرة عن ا
الحــة في الـفم واجلــمـال فـي األنف واحلالوة في الــعـيــنـ وا
والظّـرف في اللّـسان والرّشـاقة في القـدّ واللّـباقة في الـشّمائل

وكمال احلسن في الشّعر.
وفي الـتـراث الــعـربي تـقـلَّب عـيـنـيـك في الـعـشـرات من الـرسـائل
الـتي تــتـحـدث عن أنــواع الـطـيب لــلـنـســاء من مـاء الــقـرنـفل إلى

العنبر البحراني. 
ثمَّ انك تـقرأ في كتب الـقدامى من أدبائـنا عن النـساء اجلميالت:
من (طـوق احلمامة) البن حـزم إلى (مصارع العـشاق) للسراج..
ومن (ديوان الصبابة) للتلمساني إلى (حتفة العروس) للتجاني..
ومـن (رســالـــة في الــعـــشق) إلخـــوان الــصـــفــا إلى (رســـالــة في
الـعشق) البن سـينـا.. ومن (ذم الهـوى) البن اجلوزي إلى (احلب

واجلمال عند العرب) ألحمد تيمور فتنحني لكل ما هو جميل.
ـرأة ومالحـتـهـا قـال الـشـعـراء وتـدلَّـهـوا وتـغـزَّلوا وفي جـمـال ا

ومنهم أبو نواس القائل:
يزيدكَ وجهه حسناً
إذا ما زدتــه نـظــراً

الـله الله على هذا الوصف.. وما تراه أنت جميالً ال أراه أنا فال
قـواعـد مـحـددة وال صـفـات ثــابـتـة وال أحـكـام قـاطـعـة لـلـجـمـال.
ويــحـدث أن الــســمـراء تــثـيــر اهــتـمــامـاً أكــثـر مـن الـشــقـراء ومن
البـيضاء. والشاعر الكبير نزار قباني كان ديوانه األول: قالت لي

السمراء.
والـنـسـاء عالم مـدهش من (نـفـر تيـتي) ومـعنـى اسمـهـا (اجلمـيـلة
ليحة والقـبيحة واحلسناء أتت) إلى هنـد وعفراء وظمياء. فـيه ا
والـدمـيمـة والـرشيـقـة والبـديـنة الـتي قـال فيـها األعـشى: تـمشي

.! شي الوَجي الوَحِلُ الهوينى كما 
ـديـنة.. ومـقـايّـيس اجلـمـال عـند أهـل البـاديـة تـخـتـلف عـنـد أهل ا
تـنبي يقف مع البدويات ذوات اخلدود احلمر والعيون السود وا
كـيـاج والـكـحل الالتي ال يـسـتـعـمـلن فـي زيـنتـهـنَّ األصـبـاغ وا
واخلضـاب والقص والنتف والتحذيق والنمس واحللق.. وهو

القائل:
حسنُ احلضارةِ مجلوبٍ بتطريـةٍ

وفي البداوة حُسْن غيـرُ مجلـوبِ
أفـدِي ظِبـاءَ فَـالةٍ ما عرَفْــنَ بهـا
مَضْغَ الكالمِ وال صبغَ احلواجيبِ

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
القـائل: الـدنيـا متـاع وخيـر متـاع الدنـيا

رأة الصاحلة. ا
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{ لـــــوس اجنــــلــــوس) ,أ ف ب) -
تـــوفـــيـت الـــثالثـــاء عن  96عـــامـــاً
ــمـثـلــة األمـريــكـيـة الــبـريـطــانـيـة ا
أجنــيال النــســبــري بــعــد مــســيـرة
حـــافــلــة عُـــرفت خاللــهـــا بــدورهــا
ـســلـسل كــكـاتــبـة ومــحــقـقــة غي ا
الـــتــلــفــزيـــوني "مــوردِر شي روت"
ــســرحــيـات وبــرزت في عــدد من ا
الـغـنـائيـة وفي أكـثر من 60 فـيـلـماً
مـــــنــــــذ أربـــــعـــــيــــــنـــــات الـــــقـــــرن
مـثلة الـعشـرين.وأوضحت عائـلة ا
الـبـريـطانـيـة الـتي نالـت اجلنـسـية
األمـريـكـيـة في بـيـان أنـهـا "تـوفيت
بـسالم أثناء نـومها في مـنزلها في
لـوس أجنـلـوس  قـبل خـمـسـة أيام
فـــقط من عــيـــد مــيالدهـــا الــســابع
". واستـحـقت النسـبري والـتـسعـ
عن مـــجـــمل مــســـيــرتـــهــا جـــائــزة
أوسـكـار فخـريـة عام 2014 بـعـدما
كـانت رُشحت لألوسكار عن دورها
األول الـــــــــذي أدتـه فـي فـــــــــيــــــــــلم
"غــــاسـاليت" عــــنــــدمـــــا كــــانت في
الــســـابــعــة عــشــرة.ومــا لــبــثت أن
رشـــحت لألوســـكـــار مــجـــدداً عــام
1946 عـن فيـلم "ذي بيـكتـشر أوف
دوريـــان غــراي" عــام 1946 ومــرة
ثــــالـــثـــة عن "ذي مــــانـــدشـــوريـــان
كـانـديـدايـت" عام 1963 وقـد نـالت
عـن هذين الدورين جـائزتي غولدن
غــلـوب. كـذلك فــازت بـأربع جـوائـز
ـــســــلـــسل غــــولـــدن غـــلــــوب عن ا
األمــريـكي "مـوردِر شي روت" الـذي
تــولت بــطــولـته عــنــدمـا كــانت في
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الــسـتــ وكـانت جتــسّـد فـيه دور
مـؤلفـة روايات بـوليـسيـة ومحـققة
هــــاويـــة.ونـــال "مـــوردِر شي روت"
الــذي عُـرضت مـنه 264 حــلـقـة مـا
بــ الـعـامـ 1984 و1996 عـــلى
شــــبــــكــــة "سـي بي إس" ثـم في كل
أنـــحــاء الـــعــالم عـــدداً كــبـــيــراً من
ـي وغـــولـــدن غـــلــوب. جـــوائـــز إ
ـمـثـلـة عـنـدمـا كـانت في وأعـربت ا
احلـادية والتسعـ عن رغبتها في
تـولّي دور جيسـيكا فلـيتشـر للمرة
األخـيرة بعدما كانت تتقاضى عنه
نـــــــــحــــــــو 300 ألـف دوالر عـن كـل
ولودة في حلقة.وكانت النسبري ا
16 تــشـرين األول 1925 فـي لـنـدن
لــعـائــلـة من الــسـيــاسـيــ (تـرأس
جـــدهـــا جـــورج النــســـبـــري حــزب
مثل  الـعمال في الثالثينات) وا

ـتحـدة عام انـتـقلت إلى الـواليات ا
ـيـة 1940 هــربـاً من احلــرب الـعــا
الـثـانيـة بعـد وفاة والـدها.وفـتحت
ـمـثــلـة األيـرلـنـديـة لـهــا والـدتـهـا ا
مـوينا مـاكغيل بـاب احلصول على
Hantise" دورهـــا األول في فـــيــلم
وهــو فــيــلم إثــارة نــفـسـي جلـورج
كـوكـور مع إجنريـد بيـرغمـان أنتج
في 1944. أكـسـبـهـا دور اخلـادمـة
ــزعــجــة تــرشــيــحــهـا ــغــريــة وا ا
جلـــائـــزة األوســـكـــار في دور داعم
ــــدة ســــبع ســــنـــوات في وعــــقـــد 
اســــتـــوديـــوهـــات MGM. كــــانت
آنـذاك تبـلغ من الـعمر 19 عـامًا.مع
ذلـك  غـالــبــاً مــا كــانت النــســبـري
تــــهـــمّـش من خالل إســــنـــاد أدوار
ثـانوية إليها وجسّدت شخصيات

. أكبر منها سناً

{ سـان فـرانـسـيـسـكـو (أ ف ب) –
لياردير وأحد رجل األعمال أعلن ا
في سـيـلـيـكـون فـالي يـوري مـيـلـنر
االثـــنــ تـــخــلـــيه عن جـــنــســـيــته

الروسية.
ـولـود في مـوسـكو وكـتب مـيـلـنر ا

عـبر تويـتر تركت وعائـلتي روسيا
بـصـورة نـهـائـيـة عـام 2014 بـعـد
ضـــمّـــهــــا شـــبه جـــزيـــرة الـــقـــرم .
وأنـهينا خالل هذا الـصيف رسمياً
إجـراءات الــتـخـلي عن جـنـسـيـتـنـا
الروسية. وميلر الذي أسس شركة
االستثمار االلكتروني (دي إس تي
ـــســـتـــثـــمـــرين غـــلـــوبل)  وأحـــد ا
األســـاســيــ في فـــيــســبــوك هــو
مواطن إسرائيلي منذ عام 1999.
ـــوقع إلى أنّ مـــيــلـــنــر ال وأشـــار ا
ـلـك أية أصـول فـي روسـيـا الفـتاً
ـــــئـــــة مـن ثـــــروته إلى أنّ 97 بـــــا
خـــارجـــهــا. وأضـــاف أنّ يــوري لم
يــلـتق مـطـلـقــاً (الـرئـيس الـروسي)
ير بـوت  ال ضـمن اجـتماع فـالد
فــردي وال ضــمــان لــقــاء جــمــاعي.
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وكـــانت مـــؤســـســـته (بـــرايـك ثــرو
بـرايـز فـاونـدايشن) غـيـر الـربـحـية
دانـت الـغــزو الـروسـي ألوكـرانــيـا.
ا ؤسسات التابعة له  وتبرعت ا
ال يـــــقـل عن 11 مــــــلـــــيـــــون دوالر
ــســاعــدة الالجــئـ األوكــرانــيـ
والـعـلمـاء الـذين أُجبـروا عـلى ترك
روسـيا وفق (دي سي تي غلوبل).
وعـام 2016 أعــلن مـيــلـنــر وعـالم
الـــفــيـــزيــاء الــبـــريــطـــاني الــراحل
ســـتـــيـــفن هـــوكـــيــنـغ عن مـــبــادرة
فـضـائـيـة تـهـدف إلى إطالق مـهـمة
نـحـو (ألـفـا سنـتـوري) أقـرب نـظام
جنـــمي إلـى األرض بــاســـتـــخــدام
مـركـبـات فـضـائـيـة صـغـيـرة تعـمل
بــالــدفع اخلـفــيف وأخــرى فـائــقـة

اخلفة أو مركبة نانوية.

{ مدريد (أ ف ب)  –يجمع متحف
يزا في مدريد اعتباراً تـيسن بور
من الـثالثاء لوحات بابـلو بيكاسو
الـــطــلــيــعـــيــة وتــصـــامــيم األزيــاء
الـرصيـنة العـابرة للـزمن من كوكو
شـانيل في حوار فني ب عمالقي
ـوضة والفن التشكيلي في القرن ا
الـــعـــشـــرين.  .ويـــنـــدرج مـــعــرض
(بـيكـاسو/شـانيل) ضـمن األنـشطة
ـقـررة إلحـيـاء الذكـرى اخلـمـس ا
ـولــود في مـلــقـة لــوفـاة الــرســام ا
بـإسبانـيا عام 1881 والـذي توفي
فـي مـوجـان (فــرنـسـا) عـام .1973
ويــــقـــيم الــــبـــلـــدان أكــــثـــر من 40
مــعـرضــاً اسـتـعــاديـاً في مــخـتـلف

ناسبة.  أنحاء العالم في هذه ا
ـدريدي من 11 ـتحف ا ويـعرض ا
تـــشــــرين األول/أكـــتـــوبـــر إلى 15
كـانون الثاني/ينايـر نحو خمس
ـصـمـمة األزيـاء الـفرنـسـية قـطـعة 
الـــكـــبــيـــرة تـــتـــداخل مع لـــوحــات
ورسـوم لبيكاسـو سعياً إلى إبراز

أوجه التشابه بينهما.
ـعـرض وأوضــحت الـقـيّـمــة عـلى ا
بـــاوال لـــويــــنـــغـــو خالل مـــؤتـــمـــر
ـــتــــحف صــــحــــافي أن قــــاعــــات ا
حتـــتــضن حــوارات مـــحــفِــزة بــ
األعـمال الطـليعـية لبـابلو بـيكاسو

بتكرة لشانيل.” واإلبداعات ا
عروضات وفق الترتيب وقـسّمت ا
الـزمني إذ يضمّ الـقسم األول على
الـسواء لوحات للـرسام وقطعاً من
دار األزيــاء الـراقـيـة بـهـدف إظـهـار
الـتأثيـر الذي مارسه بيـكاسو على

إلى فـنـانـ يـتـحـدثـون عالنـية عن
إصــابــتــهم بــاالكــتــئــاب تــســاعــد
الـثـقافـة الشـعبـيـة بدرجـة متـزايدة

عـلى فـهم االضـطـرابـات النـفـسـية
رغم اسـتمرار وجود أحكام مسبقة
كــثـيـرة في هـذا اجملـال. عـلى مـدى
ـاضـيـة صـدر الـسـنـوات الـعـشـر ا
عـدد كـبيـر من األعمـال التي تـسلط
الـــضــوء عــلى قـــضــايــا الـــصــحــة
الـــعــقــلــيــة. مـن هــومالنــد إلى 13
ريـــزنــز واي مـــروراً بـ(هـــابـــيــنس
ثـيـرابي). إنــتـاجـات كـثـيـرة قـدمت
عـلى الشـاشة شـخصـيات رئـيسـية
تـعاني من القطبيـة الثنائية أو من

اضطرابات القلق.
كــذلك جتـرّأ فـنــانـون وريـاضـيـون
ـكـنـونـاتـهم في كـثـر عـلى الـبـوح 
هـذا اجملال… مـن ب هـؤالء ماريا
كـاري وكانييه ويسـت اللذان كشفا
عن مـعاناتهما من اضطراب ثنائي
الــــقـــطب. وفي عـــام 2021 كــــشف
ـغـني الـبـلـجـيـكي سـتـرومـاي عن ا
مــــعـــانــــاته االكــــتــــئـــاب وكــــســـر
احملـرّمات من خالل أغنيته “هل?”
بــعــد مــوجــة ألــبــومــات ســجــلــهـا

أصـــحــــابـــهـــا كـــنــــوع من الـــعالج
الــنـفـسي لــهم بـيـنــهم جنـوم مـثل
أديـل أو بيـلي ايـلـيش. وانـسـحبت
ريـاضـيـات مثل نـاومي أوسـاكا أو
ســـيــمــون بـــيــلـــز من مــســـابــقــات
ريـاضـيـة بـهدف مـعـلن يـتـمثل في

احلفاظ على صحتهنّ العقلية.
ويـــقـــول الــطـــبـــيب الـــنــفـــسي في
مـــســتـــشــفـى ســانت أنـــطــوان في
بــاريس جـان فـيــكـتـور بالن “إنـنـا
نــشـهــد عـلى ســيل من الــشـهـادات
ــــــــوضـــــــوع وكل حـــــــول هـــــــذا ا
الــقــطـاعــات مــعــنـيــة وهــذا يــتـيح
تغيير التصورات التي كانت لدينا
شـاكل الـنفـسـية  .وقـد أطلق عـن ا
(Pop & Psy) بـالن مـؤلف كـتاب
الـــصـــادر عــام 2019 مـــهـــرجـــانــاً
يـحـمل الـعنـوان عـينـه استـضـافته
الــعـــاصــمــة الــفــرنـــســيــة نــهــايــة

األسبوع الفائت.
مـن خالل اجلـــمع بـــ الـــطـــاوالت
ــنــاقــشـات وورش ــســتــديــرة وا ا

{ بـــــــــاريس (أ ف ب)  –مـن أفـالم
ومــســلــسالت تــضـمّ شــخــصــيـات
تـعـاني اضطـرابات ثـنائـية الـقطب

{ لــوبـــومـــبـــاشي (الـــكـــونـــغــو
ــــوقــــراطــــيـــة) (أ ف ب) – الــــد
أودعت ســـلــــطـــات الــــكـــونــــغـــو
ـوقـراطـيـة الـسـجن خـمـسـة الـد
متـواطـئ مـفـترضـ في خطف
ثالثة صغار شـمبانـزي من ملجأ
للـحيـوانات في الـبالد قبل شـهر
تقريباً لكنّ اخلاطف يواصلون
طالبة بـفدية كبيـرة لتحريرها ا
على ما أفادت مصادر متطابقة.
ـسـؤول وقـال فــرانك شــانـتــرو ا
عن منظمة (جاك) غير احلكومية
الـتي تـديـر مـحمـيـة لـلـحـيـوانات
في لـــوبــــومـــبـــاشـي عـــاصـــمـــة
مــقــاطـعــة كــاتـانــغــا الـعــلــيـا في
جنوب شرق جـمهورية الـكونغو
ـقــراطـيــة لــوكـالــة فـرانس الــد
بــرس إن اخلــاطــفـ يــطــالــبـون
ـــئــــات اآلالف إلعـــادة ــــبـــلـغ 
صغـار الشـمـبانـزي. هذا جـنون!
ـــــبــــلغ لــــيـس لــــديـــــنــــا هـــــذا ا
فاوضـات جارية عـبر الهاتف وا

والقضية في احملكمة. 
وأشـــار مــــصــــدر مــــطــــلع عــــلى
طالب به بلغ ا القضية إلى أن ا

هو 200 ألف دوالر.
وقـال شـانتـرو في مـقـطع فـيـديو
نـظـمـة على نُـشر عـلى صـفـحـة ا
ما فـيــسـبــوك بـعـد االخــتـطـاف “
يحدث لنـا غير مـسبوق في عالم
احلـفـاظ على الـقـردة مـضـيـفاً إن
ـــــطــــالـــــبــــة بـــــفــــديـــــة إلطالق ا
احلـــيـــوانـــات تــشـــكل ســـابـــقــة.

عــام 1917 وكــان لــهــمــا أصــدقـاء
مـشتركون كـثر ألن يتعـاونا بشكل
مـــبــاشــر. وتُــظـــهــر هــذه األعــمــال
ــوضـة الــتــعــاونــيـة حــواراً بــ ا
ـــوســيـــقى والـــرسم والـــشـــعـــر وا
ـسـرح والـرقـص والـفـنـون كان وا
ــشــاهــد الــثــقــافــيــة في صـــمــيم ا
اإلبـداعـيـة والـتـجـريبـيـة لـفـتـرة ما
ـيـتـ ويـشـكل بـ احلــربـ الـعـا
ــعــرض عــلى مــا مــوضـــوع هــذا ا
قــالت ســيــســيل دوبــريه رئــيــسـة
مـتـحف بـيـكـاسـو في بـاريس الذي
أعــارت مـتــحف تــيـسن في مــدريـد
قــطـــعــاً عــدداً من أعــمــال الــفــنــان

عرض.  الستخدامها في هذا ا
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