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يـتصـاعـد السـجـال بشـأن اعادة
العـمل بـنظـام اخلدمـة االلزامـية
بـــعـــد تــوقـــفه في  2003 وب
شـروع الذي مـؤيد بـقوة لـهـذا ا
يـنـاقــشه مـجـلس الـنـواب ضـمن
جــدول اعـــمــاله الـــيــوم االحــد 
ومــعـارض او مــتـحــفظ وأكـدت

جلنة األمن والدفاع النيابية ان
قانـون خدمـة العـلم الذي يـعتزم
ـان قــراءته لــلــمـرة األولى الــبــر
. بـحـاجـة الى مـراجـعـة وتـقو
وقال عضو اللجنة وعد قدو في
تـصريـح تابـعـته (الـزمان) امس
إن (الــقـــانــون لـــيس بـــاجلــديــد
بــاعــتــبــاره كــان مـطــبــقــا خالل
ــدة اال ان ا الــنـــظــام الــســـابق 

الـزمـنيـة والـفجـوة الـكبـيـرة ب
احلـــقــبـــتــ جــعـــلت الـــقــانــون
يــحـتــاج الى مـعــاجلـات كــثـيـرة
لـتسـهـيل إمكـانـية تـطبـيـقه على
ــــا يــــتـالئم مع ارض الــــواقع 
الــوضع الــعـام لــلــبالد) واشـار
الـى ان (الــــقــــانــــون بــــحــــاجــــة
راجـعة وتـقو وتـعديل بعض
ليتم طرحه لـلتصويت الفقـرات 

وتهيئة الـسبل الكفيلـة بتطبيقه
عـلى ارض الـواقع).بـدوره  قال
ـقراطي النـائب عن احلـزب الد
الكـردستـاني ماجـد شنـكالي في
تـغـريـدة عــلى تـوتـيـر تــابـعـتـهـا
ــــــــلف (الــــــــزمـــــــان) امـس ان (ا
هـــو االهـم الــذي االقـــتــصـــادي 
يــجب عـلى احلــكـومــة ومـجـلس
الـنـواب الـعـمل عـليـه خالل هذه

الــكـابــيــنــة في ضــوء تــوقــعـات
ي حــدوث ركــود تــضــخــمي عــا
قـــريــبـــاً نـــظـــرا لـــتـــعـــلـق هــذا
ـعــيــشـة الــشـعب) ــوضــوع  ا
واضاف ان (قانـون خدمـة العلم
يــهــدف الى عـــســكــرة اجملــتــمع
والــهـــاء الــشـــبــاب عن مـــلــفــات
الـبطـالة والـفـساد). من جـانبه 
اقــتـــرح الــكـــاتب مــحــمـــد عــبــد
اجلـــبــــار الـــشـــبـــوط ان تـــكـــون
اخلــدمـة االلـزامـيــة في احلـقـول
ـكن لـلـشـاب حـيث  ـصـانع  وا
ـــزارع ان يــــخـــدم الــــعــــلم فـي ا
ــــصـــانـع بــــدل الــــثــــكــــنـــات وا
الــعـسـكــريـة. وقــال في تـصـريح
امـس (لـــسـتُ مع الــــتـــجــــنــــيـــد
ـــواطن الــفــعــال االجــبــاري فــا
ــصــنع او انــســان مــنــتـج في ا
زرعة وليس بالضرورة جنديا ا
في الثـكنـة العسـكريـة وان بناء
جــيـشـا مـهـنــيـا قـويـا ال يـتـوقف
على التجنـيد االجباري) مؤكدا
ان (مـعاجلـة الـظواهـر الـسلـبـية
ـدرسـة لــدى الـشــبـاب تـتـم في ا
ومـواقع اخـرى وليس مـقـتـصرا
عــلى تــطـــبــيق هــذا الــقــانــون)
واستـطرد بـالقـول ان (الظـواهر
ـتفـشـية في اجملـتمع الـسلـبـية ا
ركب سبـبـها اخلـلل احلـاد في ا
احلــــــضـــــاري ولـــــيس غـــــيـــــاب
التجـنيـد). في غضون ذلك رأى
مستشار الشؤون الـستراتيجية
في مــسـتــشـاريـة األمـن الـقـومي
ســعــيــد اجلـيــاشي ان (الــعـراق
قـراطية تعددية دولة د اجلديد
ـؤسـسـات االمـنـيـة وا احتـاديـة 
والـعــســكـريــة واالســتـخــبــاريـة
ـــدنـــيـــة وفق مـــا حتـت االدارة ا
فـقـرار احلـرب جـاء بــالـدسـتـور 
واعالن الــطــوار بـيــد مــجـلس
الـــــــــنــــــــواب) واشـــــــــار الى ان
(التـجنـيد االلـزامي سيـسهم في
تــــفــــشي الــــهــــروب من جــــديـــد
ـالحــقــات والــســجــون الــتي وا
ـــكن مـــعــــاجلـــتـــهـــا من خالل
ــطـــلـــوب من حتـــديـــد الـــعـــدد ا
حيث ـواليـد  الشـباب بـحسب ا
يـــتم االخـــتــــيـــار وفق الـــنـــسب
ويكون السـكانيـة لكل مـحافظـة 

االستـقبال في مـركز الـتطوع او
فـي كل مـــحـــافــــظـــة ســـنـــويـــا)
مـــســـتـــدركـــا (اذا  طـــلب الف
شــخـص  ســيـقــدم ضــعـف هـذا
ن تــنــطـبق الـعــدد واخــتـيــار 
ــعــايـيــر بــعــد اجــتــيـاز عــلــيه ا
الـفحص بـدون جتـنيـد الزامي)
ـــقـــتــرح واشـــار الى ان (هـــذا ا
يـسـهم بتـدفق الـشـباب لـلـجيش
بــــقـــنـــاعــــاتـــهم وارادتــــهم ومن
مـحافـظـات العـراق كـافة ويـكون
اجليش وطـنيـا حقـيقـيا يـنخرط
فــيه اجلــمــيع ). الى ذلك  كــتب
النـاشط علي البـيدر في تـغريدة
ـكن عــلى تـويـتــر جـاء فـيــهـا (

لــــلــــقــــانــــون أن يـــنــــجح اذا 
تـطـبـيـقه عـلى عـلى اجلـيل الذي
ســيـــأتي بــعـــد إقــراره دون اثــر
رجعي كون من جتاوز عمر 18
عــامـــا  اكــتــمــلت شـــخــصــيــته
واليـنفـعه) مـشددا عـلى (إيـقاف
التطوع في اجليش بكل أشكاله
فــالــتــجــنــيــد فــرصـة وصــنــوفه
لــــلــــقـــــضــــاء عــــلـى الــــفــــوضى
األمــــنـــــيــــة).وســــبق أن افــــادت
الـلــجـنــة  بـجــاهـزيــة الـقــانـون
ان وأكدت إلقراره من قبل الـبر
ـرحلة أهمـية هـذا القـانون في ا
الراهنة وأن إقـراره يحتاج الى
. واقرت ارادة وتوافق سياسي
احلــكــومـة الــســابــقــة بــرئــاسـة
مـصــطــفى الــكــاظــمي مــشـروع
الـقانـون  وأحـالـته إلى مـجلس
الـــنـــواب. وتــعـــهـــد الـــكــاظـــمي
حـيــنـهـا بـإقـرار هـذا الـقـانـون 
بــيــد أن اخلالفـات الــســيـاســيـة
حــالـت دون ذلك. وكــانت  وزارة
الــدفــاع  قــد ارســلت في الــعـام
  2020مسـودة قانون الـتجـنيد
اإللـــزامـي إلى شـــورى الــــدولـــة
لـــــتــــدقـــــيــــقـه من الـــــنــــاحـــــيــــة
القـانونـية.وكـانت خدمـة العلم 
إلــــزامــــيــــة في الــــعـــراق حــــتى
تغييرالنظام عام  ?2003وقيام
ــدني األمــريــكي بــول احلــاكـم ا
ــر بــحل اجلــيش الــســابق بـــر
وإعـــادة إنــشـــاء جـــيش جـــديــد
يــعـتــمــد عــلى الــتــطــوع ولـيس

التجنيد.

باجلـوانب اخلـدمـية الـتي تـشكل
). فـيـما حـاجة مـلـحـة للـمـواطـن
جـــدد رئـــيـس الـــوزراء  تـــاكـــيــد
ــفـــردات الــبــطــاقــة االهـــتــمــام 
كـــونــهـــا الــداعم الــتـــمــويــنـــيــة 
االسـاسي لـلـفـقـراء وذوي الـدخل
احملــــدود. واوضـح الــــبــــيـــان ان
(االجتماع تـضمن مناقـشة تأم
الــغــذاء لــتــلك الــفــئــات وبــشــكل
مـســتـقـر من أجـل حتـقـيق األمن
واالســـــتـــــقـــــرار االجـــــتـــــمـــــاعي
والـتـخـفـيف من مـعـانـاتـهـا عـبـر
تـــوفــــيـــر مـــفــــردات الـــبــــطـــاقـــة
التـموينـية وتوزيـعهـا بتوقـيتات

منتظمة) 
واوعــــــز الـــــســــــوداني (لـــــوزارة
واد الـتجـارة بـتحـسـ نوعـيـة ا
ــواعــيـد الــغــذائـيــة وااللــتـزام 
الــــتـــوزيـع كـــمـــا وجـه بـــإجـــراء
دراسة تـهـدف إلى زيادة مـفردات
الـبـطـاقـة وتـخـفـيض أسـعـارها).
فـي غـــــــــضــــــــــون ذلـك  بــــــــــحث
آلــيــات دعـم شــبــكـة الــســوداني 
احلـمــايـة االجـتـمــاعـيـة وايـجـاد
ســبل مـعــاجلـة اآلثــار الـســلـبــيـة
الرتـفــاع سـعـر الـصـرف لــلـعـمـلـة
عـلى الــفـئـات األوطــأ في الـدخل.
ودعـا الــسـوداني خالل اجــتـمـاع
يـــضم وزيـــر الــعـــمل والـــشــؤون
االجـــتـــمـــاعــيـــة احـــمـــد االســدي
(الــوســائل الـعــمــلـيــة والــفـعــالـة
إلعانة مـستفيـدي شبكـة احلماية
االجـــتـــمـــاعـــيـــة وزيـــادة أعـــداد
) داعـيا الـباحـثـ االجـتـماعـيـ
ـباشـرة في إجـراء الـبحث الى (ا

ــيـداني لــلـمــسـتــفـيــدين اجلـدد ا
ستـحق منهم تمهيدا لـشمول ا
ضمن موازنـة العام الـقادم كذلك
وجّـه بــاكـــمــال مـــواد الـــبــطـــاقــة
الــتــمــويـــنــيــة لألســـر الــفــقــيــرة
بـالتـنـسيق مـع التـجـارة). واتفق
ووزير اخلارجية رئيس الوزراء 
األمـريـكي انـتـوني بـلـينـكن عـلى
تــعـــزيــز الــعالقــات بــ الــعــراق
ــتــحـدة األمــريـكــيـة والــواليـات ا
وتــــطـــــويــــرهــــا فـي مــــخـــــتــــلف
اجملــــاالت.وقــــال بـــيــــان امس ان
(السوداني تـلقى اتـصاال هاتـفيا
من بلينكن قدم خالل تهانيه الى
ـناسـبة رئيس مـجـلس الوزراء 
تـــشــكــيل احلــكـــومــة ومــبــاشــرة
مهـامه) واشار الى ان (االتـصال
شــهــد تـــأكــيــد أهـــمــيــة تـــعــزيــز
العالقات ب البـلدين وتطويرها
في مــخـــتــلف اجملــاالت ونــاقش
ـــتـــبــادل اجلـــانـــبـــان االلــتـــزام ا
باتفاقية اإلطار الستراتيجي ب
شـتـركة في ـصالـح ا الـبلـدين وا
احلـــــفـــــاظ عـــــلى أمـن الـــــعــــراق
واستقـراره وسيادته). كـما تلقى
الــســـوداني دعــوة رســـمــيــة من
ــانــويل الــرئـــيس الــفــرنـــسي ا
مـــاكــرون لـــزيــارة بـــاريس.وذكــر
الـبيـان ان (الـسـوداني الـتقى في
الـــقـــصـــر احلــكـــومي مـــبـــعــوث
الــــرئـــيس الـــفــــرنـــسي اخلـــاص
لـشـؤون الـشـرق األوسط وشـمال
افـريــقـيـا بـاتــريك دوريل والـوفـد
الـــذي ســلـم رســـالــة ـــرافق لـه  ا
مــــاكــــرون الى رئــــيـس مـــجــــلس
الوزراء تضمنت تأكيد العالقات
الـثـنــائـيـة والـســعي الى تـطـويـر
التـعاون والـشـراكة بـ البـلدين
ودعــــوة الـــســــوداني الـى زيـــارة
فـرنسـا الـتي وعد بـتـلـبيـتـها في

كنة).  أقرب فرصة 

بـــيـــلـــوسـي إلى تـــايـــوان في آب
أدت إلى وقـف قـــنــوات ـــاضي  ا
الـــتـــواصل بـــ الـــبــلـــدين عـــلى
ناخ. وقـد تفاقم الوضع صعيـد ا
مع فـرض إدارة الـرئـيس احلـالي
قــيـودا قـاســيـة عـلى جـو بــايـدن 
تـصديـر الـشرائـح التـكـنولـوجـية
. واكـــد ـــتــــطـــورة إلى الـــصـــ ا
اخلــــبــــيــــر لي شــــوو (نــــحن في
مرحلة مـفصلـية إذا كان الوضع
السـياسي بـهذا الـسوء بـحيث ال
تَـــواصُل بـــ أكـــبـــر مــســـبّـــبــ
لالنبعـاثات لن نحقق  1,5درجة
مئويـة) واشار الى انه (في حال
الـــتـــقى الـــرئـــيــســـان فـــإن هــذه
الدينامية ستؤثر على ما يحصل

في شرم الشيخ). 

بالهدف احملـدد في اتفاق باريس
للمناخ البالغ  1,5درجة مئوية).
 ويفـيـد خبـراء كثـر بـأن ما يـلقي
ــدة أطــول عــلى بــظاللـه أكــثــر و
لـــيس ـــفـــاوضـــات في مـــصـــر  ا
ـا التـراجع االزمـة ألوكـرانـيـة إ
تواصل في العالقات الـصينية ا
اذ اسـهم الـبـلدان في األمـريكـيـة 
السابق بحصـول اختراقات على
ا ناخية  صعيد الدبلوماسية ا
في ذلـك اتـــفـــاق بـــاريس. وخالل
كوب  26في غالسغو حـيّد أكبر
ـناخ عن اقـتصـادين في الـعـالم ا
خالفــاتــهــمــا الــشــائــكــة األخـرى
العـالقة وأصـدرا بيـانا مشـتركا.
إال أن زيـــارة رئــــيـــســـة مـــجـــلس
الــــنــــواب األمــــريــــكـي نــــانــــسي

الــتي تــســمح لــلــدول بــتــحـقــيق
أهــــدافـــــهـــــا من خـالل تــــمـــــويل
ـــنـــاخ في مـــشـــاريع حـــمــــايـــة ا
اخلــارج. وكــان رشــيــد  قــد اكــد
بـعـد تـلقـيه مـشـاركـته في الـقـمـة 
ــبــعــوث الــرئــاسي رســالــة مـن ا
ـنـاخ مـؤكدا األمـريكـي لشـؤون ا
أن (الــعـراق يــتـطــلّع وبــقـوة إلى
االنـــخـــراط بــجـــهـــود مــواجـــهــة
ــنـاخي). وفي ظــاهـرة الــتـغــيّـر ا
ناخ كوب  26الذي عقد مؤتمـر ا
ــاضي تــعــهــدت الــدول الــعــام ا
شاركة على حتس طموحاتها ا
بشـأن خفض االنبـعاثـات وتقد
مساهمـات محدثة مـحددة وطنياً
كل خـمس سـنـوات. كـمـا تـعـهدت
نـاخيـة لعام بتـحس خـططـها ا
 2030قـبـل حـلــول مـؤتــمـر األ

ـنـاخ. ـعـني بـتــغـيـر ا ـتــحـدة ا ا
ومع ذلك لم تقدم سوى  23دولة
رابـط خـــارجـي فـــقـط أهـــدافــــهـــا
ــــوعــــد احملــــدثــــة مـع حــــلــــول ا
الـنهـائي. وتـسـيـطر عـلى مـؤتـمر
حـاجـة الـدول الـفـقـيـرة األطـراف 
ــواجـــهــة الــتـــداعــيــات لــلــمـــال 
ـسـتــقـبـلـيــة الـتي أصـبـحت من ا
اآلن حتــــصـــد أرواحـــا وتــــعـــيث
فـسادا بـاالقـتـصـاد.وحذرت األ
ــاضي من ــتــحـــدة األســبــوع ا ا
(عدم توافر مسلك موثوق راهنا
حلـــصــر ارتـــفـــاع حــرارة األرض
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ـــقــــرر ان يــــشـــارك رئــــيس مـن ا
اجلـمهـوريـة عبـد الـلطـيف جـمال
في اعــمــال قــمــة الــقـادة رشــيــد 
الــتي تـــنــطــلق الــيــوم االحــد في
ـصـر  للـبحث في شرم الـشيخ 
ـــواضـــيع الـــتي تـــهــدد كـــوكب ا
األرض ومــا يــشــهـده الــعــالم من
كـوارث طــبـيـعــيـة جـراء الــتـغـيـر
ـــنــاخي وسـط انــقـــســام دولي ا
ـترابـطة ابـتداء بسـبب االزمات ا
من حــرب أوكـرانــيــا والـضــغـوط
الـتـضـخمـيـة واحـتـمـالـيـة حدوث
ي. وينتظر وصول أكثر ركود عا
من مــئــة رئــيس دولــة يـومـي غـد
ـــــقـــــبل االثـــــنــــ والـــــثـالثــــاء ا
لـلمـشـاركة في الـقـمة الـتي يـعول
فـيما العالم كثيرا على نـتائجها 
شاكل قلق على مستـقبله جراء ا
ـســبـبـة لـفــيـضـانـات ـنــاخـيـة ا ا
قـاتـلـة ومـوجـات قـيظ وعـواصف
في أنحـاء مخـتـلفـة  تعـطي حملة
عن أســـوأ الــــســـيــــنـــاريــــوهـــات
احملــتـمــلـة. وســيــنـاقش أعــضـاء
سؤولـون احلكوميون الوفود وا
18 ـــــــــدة من  6حـــــــــتى  خـالل ا
مـسـألـة تـشـرين الـثـاني اجلـاري 
تـنـفـيـذ اتـفـاقـيـة بـاريس وكـيـفـية
تعلقة بِخَفض حتقيق األهداف ا
االنـبـعـاثـات وكـذلك بـحث اآللـية
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يــواصل رئـيس مــجــلس الـوزراء
مـــحــــمـــد شــــيـــاع الــــســـوداني 
اجتـماعـاته مع الدوائـر اخلدمـية
خـالل ايــام الـــعـــطل الـــرســـمـــيــة
ـشاكل وتداعيات للوقوف على ا
نقص اخلـدمة في قـطاعـات يؤكد
انـــهـــا ذات تــمـــاس مـــبـــاشــر مع
ــواطــنـــ في وقت شــدد عــلى ا
ايالء قــطـاع الــكـهــربـاء االهــمـيـة
وحتـــســ ســاعــات الـــتــجــهــيــز
ـقـبل. وقال ابـتداء من الـصـيف ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
(الــسـودانـي عـقــد اجـتــمــاعـا في
مــبـــنى وزارة الــكــهـــربــاء يــضم
حــيـث جــرى ـــتـــقـــدم  مـالكــهـــا ا
مـنـاقشـة مـلف الـطـاقـة والـوقوف
ـشـخـصـة وسـبل ـشـاكـل ا عـلى ا
ــعــاجلــة الــســريــعــة له) واكــد ا
السوداني أن (احلـكومة احلـالية
وضـعـت قـطـاع الــكـهــربـاء ضـمن
أولــويـات عــمـلــهــا ألهـمــيـته في
) وشـدد عــلى ــواطــنــ حــيــاة ا
(الـوزارة وضع خـطة بـتـوقـيـتات
ــعــاجلــة هـذا زمــنــيــة واضــحــة 
الـــقـــطــــاع تـــكـــون ذات نــــتـــائج
ملموسة ابتداءً من صيف 2023
وللمـواسم التي تـليه إلى جانب
تــــفـــعــــيل أعــــمـــال الــــصـــيــــانـــة
واالسـتجـابـة السـريـعة لـشـكاوى
). كمـا عقد السوداني  واطن ا
اجـــتـــمــــاعـــا مع فــــريق اجلـــهـــد
اخلــدمي والـهــنــدسي احلــكـومي
الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء
في جلـسته الـسابـقة. واشار الى
(جـــديــة احلـــكــومـــة في تــنـــفــيــذ
مـــشــــاريـع خـــدمــــيــــة واضــــحـــة
ـنهاج وملـموسـة استـنادا الى ا
الــــوزاري ووجه بــــاإلســـراع في
إيــجـاد حـلــول حـقـيــقـيـة تــتـعـلق
بـتــوفـيـر اخلـدمـات لــلـمـواطـنـ

والتـخفـيف من معـاناتهـم بسبب
التلكؤ في تنفـيذ مشاريع خدمية
مـــهــمــة تــمـس حــيــاتـــهم بــشــكل
مباشـر) مؤكدا (رفـضه أية حالة
مـاطلة من حاالت التـسويف او ا
من أيــة جـهــة كــانت في تــنـفــيـذ
الــقــرارات والــتــوجــيــهـات الــتي
تــصـــدرهــا احلــكــومــة وتــتــعــلق
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خـــيـم الـــغـــضب عـــلى اصـــحـــاب
الـذين خـسروا احملـال التـجـاريـة 
مـوجـوداتـهم خالل حـريق وصف
التهم مساحات واسعة بالضخم 
شيدة بالواح ائيـة ا دينة ا من ا
الــــــســــــنـــــدويـج بــــــنل اخملــــــالف
دني لتـعلـيـمات مـديريـة الدفـاع ا
ــواطــنـون في الــنـجـف. وطـالب ا
(احلكومة بفـتح حتقيق باحلريق
الــــذي احلق خـــســـائــــر كـــبـــيـــرة
بـــاصــحــاب احملـــال الــتـــجــاريــة
وتـــقـــد اجلــنـــاة الى الـــقـــضــاء
لــيــنــالـوا جــزائــهم الــعــادل بــعـد
مـخــالـفـتـهم تــعـلـيــمـات الـسالمـة
دني). التي تؤكد عـليهـا الدفاع ا
ـدني في وجنـحت فــرق الـدفــاع ا
ـسـانـدة فـرق إضـافـية الـنـجف 
من احملـــافــــظـــات اجملـــاورة  في
دينة اطفاء حريق ضخم نشب با
ـديـنة. وقـال بـيان ائـيـة وسط ا ا
تلـقته (الزمـان) امس ان (احلريق
الـتـهم مـحـال جتـاريـة وقـاعـات و
مــكــاتـب و كــوفــيــات ومــطــاعم و
غـــيـــرهـــا  حـــيث بـــاشـــرت فـــرق
االطفـاء مـنـذ فجـر امس بـاشراف
ديـر الـعـام اللـواء كـاظم بـوهان ا
واحملـافظ مـاجـد الـوائـلي ومـديـر
شـــرطــة احملـــافــظـــة  بــعـــمــلـــيــة
االخماد التي استـمرت لساعات)
واشار الـى انه ( تشـكـيل جلـنة
ـعرفـة أسـبـاب نـشوب حتـقيـقـيـة 

بـاشـرت احلـريق في بـاد االمـر 
به جلـنـة مـشـتـركة مـن قبـل األدلة
ــدني ) اجلـــنــائــيـــة و الــدفـــاع ا
مـــؤكــدا ان (الـــنــيـــران الــتـــهــمت
ساحـة بلوك كامل  و احملال 
مـنــعـهــا من الـتــوسع حلـرق عـدد
آخـــر مـن احملـــال الـــتــــجـــاريـــة و
الــقـاعــات و غــيــرهـا من االبــنــيـة
ـديــنـة) ولـفت ـوجــودة داخل ا ا
الى ان ( 50فـرقة من بـيـنـهـا فرق
سـانــدة من مـحـافــظـات كـربالء و
الــديـــوانــيــة و بـــابل  فــضالً عن
مــركـــبــات إطــفـــاء و حــوضــيــات
ـنـتـوجـات الــنـفـطـيـة و الـعـتـبـة ا
الـــعــلـــويـــة و فــرقـــة اإلمـــام عــلي
الــقــتــالــيــة و دوائــر الــبــلــديــة و
ـاء  شـاركت بإطـفاء اجملاري و ا
احلــــــادث). مـن جــــــانــــــبـه  وجه
الــوائـلي بــفــتح حتــقـيـق مـوسع
ائية. وقال ديـنة ا بشان حادث ا
في تــــصـــريح امـس إن (احلـــريق
حــصل في أحــد بــلــوك يــحــتــوي
الــعــديـد مـن احملـال الــتــجــاريـة)
الفتاً الى أن (االطفاء شخص هذا
االشـــكـــال من خالل مـــواصـــفــات
ـتـطـلـبات ـطـابـقـة  الـبـنـاء غـيـر ا
ـدني  وبحـسب ما أكده الدفاع ا
ـدني بــاحملـافـظـة مـديـر الــدفـاع ا
الــذي أشــار الى وجــود إضــبـارة
كـاملـة من مـخـاطـبات ومـطـالـبات
بــشــأن الــفــرصـة ا?ســتــثــمــاريـة
لــــكن لم حتــــصل أي احلــــالـــيــــة 
اســتـجــابــة) وتـابع ان (الــبــلـوك

الذي حـصل فـيه احلـادث احـترق
أمـــا الــبـــلـــوكــات بـــشـــكل كـــامل 
األخرى فـهي سلـيمـة بنـسبـة مئة
ـئــة بـعـد أن اســتـطـاعت فـرق بـا
ـدني من الـسيـطـرة على الدفـاع ا
احلـادث دون تــســجـيل اصــابـات
بـشـريـة) ولفـت الى ان (أصـحاب

احملــال طــالــبـــوا بــفــتح حتــقــيق
وضـوع للحـفاظ على حـقوقهم با
طالبة بهـا) واستطرد بالقول وا
ــوضـوع (ســيــفــتح حتــقـيــقــاً بــا
وعــرضه امــام الــقــضــاء من أجل
ـــواطـــنـــ اســــتـــرداد حـــقــــوق ا
والـكـســبـة). ورجح رئـيـس هـيـئـة

اإلسـتــثـمــار بـاحملـافــظـة في وقت
سابق  أن يكون الـسبب الرئيس
حلادث احلـريق  هـو عدم الـتزام
ستثمرة في ذلك الوقت الشركة ا
 بــتــعـلــيــمــات ووصـايــا الــدفـاع
ادة وهي عدم الـتشيـيد  دني  ا

السندويج بنل). 
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الكات وزارة الكهرباء ≈ŸUL²ł∫ رئيس الوزراء يرأس اجتماعا 
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احلـسن اجملــتـبى الـتـابع لــدائـرة صـحـة كـربالء  واطــلع عـلى اخلـدمـات
ـراجـعــ لـلـمـركـز) وأشــاد الـوزيـر بـ(اخلـدمـات ـقـدمـة لــلـمـرضى وا ا
ـالكات الـعامـلـة) مجـددا تأكـيد (حـرص الـصحـة على قـدمة وجـهود ا ا
ستلزمات الضرورية توفـير األدوية اخلاصة بعالج مرضى السرطـان وا
ــقــدمـــة لــلــمــرضى في عــمــوم من أجل تــكــامل اخلـــدمــات الــصــحــيــة ا
ــؤسـسـات الــصـحـيـة وكــذلك الـنـهــوض بـواقع الـبــنى الـتـحــتـيـة وإبـداء ا
راجع لـلمركز) واضـاف البيان ان واطنـ ا التـسهيالت للـمرضى وا
ـركـز واسـتـمع إلـى عرض (احلـسـنـاوي الـتـقى خـالل الزيـارة  بـإدارة ا
قـتـرحـات الالزمة لـتـحسـ اخلـدمات قـدمـة وأهم ا مـفـصل لـلخـدمـات ا
) وتـابع ان (هـذه الـزيـارة تـأتي ـراجـعــ وتـقـد األفــضل لـلـمـرضى وا
ضمن تـوجهات احلكومة في دعم القطاع الـصحي وأولوية تطوير مراكز

عالج األورام السرطانية). 
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ـنـطـقتـ الـوسطـى واجلنـوبـية.  ان يـكـون طـقس اليـوم االحـد صـحوا في ا
وقالت الـهيئة فـي بيان تلـقته (الزمان) امـس ان (طقس اليوم األحـد سيكون
نـطقتـ الوسطى والـشمالـية بيـنما سـيكون صحواً مـع بعض الغـيوم في ا
ـنطـقـة اجلـنوبـيـة صـحواً ويـتـحـول تدريـجـيـاً إلى غائـم جزئـيـا  أما طـقس ا
حـيث درجـات احلـرارة فـسـتـكــون مـقـاربـة لـلـيـوم الـســابق في عـمـوم الـبالد
تـسـجل الـعـظـمى في بـغـداد  28مـئـويـة) وتـابع أن (طـقس يـوم غـد االثـن
سيـكون صحـواً إلى غائم جزئيـا في عموم مـناطق البالد مع تـساقط امطار

نطقة الشمالية).  رعدية ليالً في ا
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سـتـشفى الـبصـرة التـخصـصي الـتابع لـدائرة صـحة جنح فريق طـبي 
احملافـظـة  في اجراء تـداخل جـراحي لـطلـفـة تبـلغ من الـعمـر يـوم واحد
تعـاني من انـسداد االمـعاء. وقـال رئيس الـفـريق مؤيـد عبـد احلسن في
تصـريح امس ان (الفريق اجـرى عمـلية لـطفلـة تبـلغ من العمـر يوم واحد
اتـضح بعـد اجـراء فـحص الـرقائـق الشـعـائـية تـعـاني من تـشـوه والدي 
اصابـتهـا بانـسداد االمعـاء النـاجت عن ضمـور االثنى عـشري) واضاف
انه (جرى مـعـاجلة الـتـشوه الـوالدي  وان هذه احلـالـة تعـد من احلاالت
النـادرة التي تتـطلب عـناية قـبل وبعد اجـراء العـمليـة). في غضون ذلك 
تعـهد وزير الصحة صالح مهدي احلـسناوي حرص الوزارة على توفير
األدويـة اخلـاصـة بـعالج مــرضى الـسـرطـان.وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
امس ان (احلـســنـاوي تــفـقــد مـركـز الــسـرطــان في مُـســتـشــفى اإلمـام

طبعة العراق 
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أخـوكم أبـو سـارة احتـرق مـحـله والبـد من مـسـاعـدته  هـكذا تـقـول الـعـبـارة الـتي خُطـت على
ـسـكـها شـابـان في العـقـد الـثاني من الـعـمر وثـالث يـقف الى جـانبـهـما قـطعـة من قـماش  و
كنني بحال تصديق مضمون ما وسط شارع عام مكتظ بـالسيارات والدراجات النارية  ال 
كُتب علـى الالفتة  ويتـملكـني احساس عـال بأنهـا اسلوب مـبتكـر لالستجـداء  ولكي يوحون
ـسك كل مـنهم للـمـارة بأن الـنـاس مـتعـاطـفة مع أبـو سـارة العـزيـز  واسـتمـالـتهم لـلـعـطاء  
ارة يعـطون تعاطفـا او استحيـاء او عدم رد السائل من باب دفع ال  القـلة من ا برزمة من ا

البالء صادقا كان ام كاذبا  والكثرة تشيح بوجهها عنهم .
 وفي يــوم ومـكــان آخـر رأيت شــبـابـا بــالـعــمـر نــفـسه ان كــانـوا هم ام غــيـرهم لم أركــز عـلى
وجوههم قدر تركـيزي على الالفتة التي تشير الى طفل مصاب بالسرطان  ولعل أغرب حالة
ولم يحدث أن رأيتهـا فيما سبق : شابان يـقفان الى جانب سيارة متـضررة بحادث كما يبدو

ساعدة إلصالحها ألنها باب رزق أخينا أبو لؤي .  ويطلبان ا
ـكن لها االنطالء على البسطاء  ومهنة ال بضاعة فيها تتلف  وال رأس مال الكدية فنون  و
يـخـسـر  وال جـهة مـسـؤولـة حتـاسب  مـردوداتـهـا ضـخـمـة بـداللـة اتـسـاعـهـا الـكـبـير  حـتى
أصبحت مزعجة ومـقرفة للناس  بل بـعضهم كالذبابـة تلتصق بعيـنك ال ينفع معها نشّ  وال
انت بقـادر على اخلالص مـنها  خـصوصا األطـفال الذين يـستجـدون بعمل كـاذب كبيع ورق
الـكـلـيـنـكـس او مـسح الـسـيـارات الـتي غـالـبـا مـا تــلـوث بـدل أن تـنـظف  ولن أحتـدث عن تـلك
راهقة  وبعـضهن سوريات كما يقـولون  فاحلديث عنهن محزن  الفتيات اجلمـيالت بعمر ا
لكن أكثر ما يـؤذيني ويعتصـر قلبي رؤية أطفـال رضع ال تتجاوز أعمـارهم الشهور ب أيدي
نسـاء بوجوه قـاسية  وبعـضهم ملـقى على الرصـيف يغط بنـوم عميق  اجـزم ان نومهم ليس
طبيعيا  بل بفعل حبوب منومة  فهل هؤالء األطفال أبناء لهذه النسوة ?  أشك في ذلك  لن
تعرّض أم مـهما كـان عوزها أطـفالها لـلحر والـبرد هكذا  مـا أستغـربه ان النسـوة يقفن قرب
نتسب  او سائلة أحد من ا سيطرات أمنية او مرورية وبحرية تامة  من دون أن يتعرضن 

التحقق من عائدية األطفال  ما ذنبهم  اليس للطفولة حقوق يجدر بنا احلفاظ عليها ? . 
 يـا سـادة األطفـال أبـناء الـدولـة قبل أن يـكـونـوا أبنـاء ألمـهات عـابـثات  ويـفـترض بـالـدولة أال
ينافسها أحـد بحنانها  فاذا كنا عاجزين عن معاجلـة هذا الظاهرة اخملجلة وغير احلضارية
ـنفـلت والـعـنف ضـد النـسـاء وحـفظ هـيبـة الـقـانون من  كـيف سـيـمكـنـنـا الـتصـدي لـلـسالح ا
مـنـتـهـكيـه  معـيـارنـا الـقـضاء عـلى هـذه الـظـواهـر  وعـند ذاك يـحق لـلـمـسـؤول احلـديث عن
ـنفلت  الـعجز واضح  وكل مـا عداه ذرائع غيـر منطـقية يـؤطرها الـبعض انسـانيا السالح ا
لـتـبريـر الـفشل  البـد من حـضور حـقـيقي لـلـدولـة في كل زوايا اجملـتـمع  وبغـيـابهـا  الـناس

أجناس ومنهم من ال يوضع في ( العب ) كما يُقال .
البـس رثة وأجساد قذرة  وتأكدوا ال يليق ببالدنا أن تـشيع فيها ظاهـرة الكدية ألشخاص 
انهم ليسوا فقراء  فالفقراء متعففون  وهم غاطس مجتمعنا  ال يراهم أحد  وحتسبهم من
فرط الـتـعـفف أغـنـيـاء  البـد من تـطـهـيـر حـياتـنـا من هـذه الـظـاهـرة  بـحـجـزهم ومـحـاسـبتـهم
والتـحقق مـنهـم  نحـيل الفـقراء حـقا الى الـرعايـة االجتـماعـية  ونـعاقب من كـان عنـصرا في
منظمة للـكدية  لكن كيف نعاقب أطفاال دخلوا على خط الظاهرة وال وجود لقانون يتعامل مع
ـمتهني الـكدية أطفاال هـذه احلالة  يتعـذر رجال األمن بعدم وجـود توجيه مركـزي بالتصدي 
ــكـن الـتــصــرف  بــدون أمــر  ولــهم في هــذا كل احلق  وكــبـارا  وال 
وأسعـدتنـا األنـشطـة الـتي تقـوم بهـا الـشرطـة اجملـتمـعيـة بـهذا الـشأن 
لكـنهـا غـير كـافـية لـكبـر حـجم الظـاهـرة ومحـدودية االمـكـانيـات   لذا
ناشدات واألدعية شكالت با نوجه كالمنا لـلجهات العليا : ال تُحل ا

واذكّركم بعدم نسيان الدعاء ألخيكم أبي السارة بالتوفيق.

Z_alhilly@yahoo.com
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البراغماتية مذهب فلسفي يعتبر جناح العمل معيار احلقيقة.!

السياسي العراقي صـناعة احملتل شوه فلسـفة البراغماتية .. بـفضل ساسة الفساد واجلهل
صخم الله وجوههم  الـبراغماتية حتولت إلى  فلسفة جديدة وفق مفهوم متخلف فاسد جاهل
الى بـراغـمـاتـية نـفـعـيـة أنـتهـازيـة.. الـبـراغمـاتـيـة بـالعـراق أصـبـحت نـفـعيـة أنـتـهـازيـة مع سبق
اإلصـرار والتـرصـد وبـتـفـرد ..!? لعـنـكم الـله يـا سـاسـة الـرياء والـدجل صـنـيـعـة احملتـل حتى
تصحرة صطلحات  الـفلسفيـة العظيمـة شوهت لم تسلم من عقـولكم ا ا
وسـيـاسـتكـم القـذرة وأفـعـالـكم الـدنـيـئة واخلـسـيـسـة في سـرقـة خـيرات
العـراق الى مزبـلـة التـاريخ أنـتم وأحزابـكم  وحكـمـكم اجلائـر  األعوج
الـظالم البـغيض.. القـمع والظـلم وتكمـيم األفواه الذي تـمارسهُ أحزاب
السلطة  الفاسدة بحق الشعب العراقي لن يدوم بأذنِ الله .. وإن غداً

لناظرهِ قريب .

ـاب في ــَّ اخلبر الذي زفه الـينا الناقد واالديب عـلي الفواز رئيس االحتاد الـعام لألدباء والكتــ
وسوي جلائزة النيل العربيـة  وهي اكبر جائزة  تمنحها مصر العراق بترشيح د. مـحسن ا
ـا يتـمتع به الـناقد ـا في العالم    اثلج الصـدور  ليس في الـعراق او الـبلدان الـعربـية  إ
ــوسـوي  من ثـقل مـعـرفي وفـكـري  تـوّجه بـحـصـد الـعـديـد من والـكـاتب الـعـراقي الـكـبـيـر ا

اجلوائز  عربية ودولية وجامعات رصينة  . 
ـفكـر أو مـبدع او نـاقد ومـعـروف ان هذه اجلـائزة تـعـدّ أرفع جائـزة مـصريـة تمـنـحهـا الـدولة 

عميق االثر .
ـوسـوي عـلى  جــائـزة الـشـيخ زايـد ويـأتـي هـذا الـتـرشح اجلـديــد  في اعـقـاب حـصــول د. ا
هم وسوعي ا لـلكتاب  2022 في فرع " الثقـافة العربية في الـلغات األخرى"  على مـنجزه  ا
ي والـترجـمـة والتـصـنيع عـاصـر: التـسـليع الـعـو كـتـاب "ألف لـيلـة ولـيلـة في ثـقافـات الـعـالم ا
ـيــة في الـلــغـة الــعـربــيـة واألدب ســنـة 2022 ـلـك فـيــصل الـعــا الــثـقــافي" وقـبــلـهــا جـائــزة ا
ومـوضوعـها " دراسات األدب الـعربي بـاللـغة اإلنـكلـيزيـة" كمـا نال  جـائزة الـعويس في الـنقد
ية األدبي  . وجـائزة الـكويت في الـلغـة العـربيـة وآدابهـا سنة    2018 اما اجلـوائز االكـاد
من اجلامـعات العـربية واالجـنبـية  فهي عـديدة  وذات سمـات ودالالت على الـنبوغ  الـفكري

في استقراء ماضي وحاضر االدب العربي بعمقه التاريخي .
وسـوي  جندها مآلى بـالكثير من ر على السـيرة الذاتية  لـلدكتور مـحسن جاسم ا وحـ 
ـفكر الـكبيـر عزيز الـسيد عرفي الـواسع   فهو ابـتداءً  رافق شـقيقه ا احملطـات ذات االفق ا
بكر  وفي نشأة القراءات العميقة  جاسم  الذي يكبره بثالث سنوات  في مسيرة الوعي ا
فتأثر به كثـيرا  وتوسعت مداركه  فكـتب القصة والروايـة ومارس  الترجمـة والنقد والبحث
ي   قبـل وبعـد  حصـوله عـلى الـدكتـوراه عام  1978من جامـعة الـهاوزي الـكنـدية  االكـاد
وقـد درّس في عـدد من اجلـامـعـات مـنـهـا جـامـعـة بـغـداد و اجلـامـعـة األمـريـكـيـة في الـشـارقة
وجامعة صنـعاء وجامعة عمّان األهلية  وجامعة تونس األولى   وشغل كرسي أستاذ األدب

قارن في جامعة كولومبيا في نيويورك .. ا
ـه الذاتي  فـسنـجد وعنـدما نـبـتعـد عن اجلانب االبـداعي لـهذه الـقامـة الـعراقـية  ونـدخل عا
عرفة واإلنسانية فهما عنده  مترادفتان .. شخصيا  تعرفتُ على واقف التي تمـثل ا مئات ا
ابي رواء في الـعام  1965 ( شـكالً ) حيـنما كـنت في زيارة لألسـتاذ  ناصـر حسـ البدري
صـاحب جـريـدة " األنوار"  وهي جـريـدة اسـبـوعـية ادبـيـة كـانت تـصـدر في سـتيـنـيـات الـقرن
ظـهـر  جمـيل الـشكل  ذا نـصـرم   واثنـاء وجـودي في مكـتـبه دخل علـيـنا شـاب  انـيق ا ا
مـهابـة واضحـة  حامـال معه اوراقـاً وصور شـخصـية  ولم يـطل البـقاء  خـرج بعـد ان سلم
االستاذ البـدري ما يحمل .. وعند خروجه .. القى البدري نظرة على تلك االوراق   وقال لي
 ان  اجلريدة اتفـقت معه ( ويعني الشخص الذي دخل قبل حلـظات)  على تزويدنا بلقاءات
شـاهـدي ..  وبـعد وآراء نـقـدية وادبـيـة  وبـعـثهـا الى رئـيس حتـريـر اجلريـدة الـزمـيل كـامل ا
اربـعـة  ايـام  وحتـديـدا  يـوم الثـالثاء  6تـمـوز  1965 قـرأت حتـقـيـقـا ثـقـافـيـا مـهـما فـي هذه
ـة صالح  وعـزيز الـسيد ـتحـدثون فـيه القـاصة سا ـوسوي " كان ا اجلـريدة بـقلم " مـحسن ا

جاسم  وابراهيم الزبيدي وعبد الرحمن مجيد الربيعي .. 
وسوي إال في العام  1969 ح استـلم قسم الترجمة بجريدة " الثورة " وكنت ولم اشاهد ا
عروفة  انا احد  محرريهـا  وقد ذكّرته مرة بصحيفة " االنوار" فضحك  ضحكته احملببة ا
 وعندما صدرت مـجلة " الغد " الـتي اسسها ورأس حتريـرها االستاذ عزيـز السيد جاسم 
انـتدبتُ اليهـا  وبقينـا نتزاور فاجملـلة واجلريدة في مـبنى واحد .. وبقى حـال الود ساريا مع
ـوسوي في وزارة االعالم .. ولن انـسى يوما مـوقفه ح واقـع الرفيـعة التي تـسنـمها ا كل ا
اغـلـقـت مـجـلـة " وعي الـعـمـال " الـتي كـنـت رئـيـسـا لـتـحـريـرهـا في الـعـام  1988حـيث ارسل
بطلبي  يوم كـان مديرا عاما لدار آفاق عربية  وقال انه رشـحني لشغل رئاسة حترير مجلة
" فنون " .. لـكني انتقلت الى عمل آخر  فلم يسعدني احلظ ان اعمل
مـعه .. وطـال الــفـراق  حـتى الـتـقــيـته في الـعـام  1999 في تـونس

اثناء حفل اقامته السفارة العراقية ..
وسوي .. انت رمز عراقي كبير.. فرحون بك بـروفيسور محسن ا

كبير  هنيئا لنا بك

ستشفى العلوم العصبية ببغداد vHA²∫ مراجعون 

من اجراء العـملية اعـقبه فحص اخر
بــعـد ثــمـانـيــة اشـهــر اظـهـر اخــتـفـاء
الورم بشكل كامل) منوها في الوقت
ذاته ان (الــــــعـــــامـــــلــــــ في وحـــــدة
الكامانيف يـبذلون جهود اسـتثنائية
مضـاعفـة من خالل تسـجيل حـصيـلة
شهرية متميزة جتاوزت 120 عملية)
واضاف ان (هذا النوع من العمليات
يحـتاج الى مـهارات مـتقـدمة لـضمان
ستشفى يضم جناحها  مؤكـدا ان ا
نــخــبـة مــتــمـيــزة من امــهــر االطــبـاء
ضـــمن هــــذا الـــتــــخـــصص الــــطـــبي

الدقيق).

وبعد مرور سـنت من العـملية بدأت
تشـعـر بـالم حادة في الـراس اذ تـب
بعد اجراء الفحوصـات التشخيصية
االولـيـة وجـود ورم دمـاغي مـا تطـلب
اخضاعـها جللسـة عالجية اشـعاعية
بـجـهـاز الـكـامـانـيف من دون الـلـجوء
الى تــداخل جــراحي عن طــريق فــتح
ريـضة اجلمـجمـة مـا يعـرض حيـاة ا
للخطـر). وأضاف محمد ان (الـعملية
ــوضــعي اجــريـت حتت الــتــخــديــر ا
استغرقت زهاء النصف ساعة تكللت
بـــالـــنـــجـــاح الــتـــام من خـالل اجــراء
فحص الرن بعـد مرور اربعة اشهر

عالجــــيـــة لـــهــــا بـــواســـطــــة جـــهـــاز
الــكـامــانـيـف والـذي يــشـكل انــطالقـة
واداة عالجيـة هامـة ساعـدت االطباء
عـــلـى عالج الــــكـــثــــيــــر من احلـــاالت

عقدة). ا
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واوضح رئــــيس الـــــفــــريق الــــطــــبي
ـشــرف عـلى مــراحل الـعـالج يـاسـر ا
ـــريــضــة كــانت مـــحــمــد حــسن ان (ا
تعاني من سرطان الثدي وقد اجريت
لها عـمليـة استئـصال الورم في وقت
ســـابق واكــــمـــال مــــراحل عـالجـــهـــا
ـريـضـة الـتـحـفــظي) الفـتـا إلى ان (ا
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تـــمــكن فــريـق طــبي في مـــســتــشــفى
الــدكــتــور ســعـــد الــوتــري لــلــعــلــوم
الـعــصـبـيـة بـبـغــداد من انـقـاذ حـيـاة
سـيدة تـعـاني من ورم دمـاغي مـهددا
حـــيــاتـــهـــا بـــاخلــطـــر وقـــال مـــديــر
ـسـتـشــفى بـاسم حـنـون جـبـار  في ا
بـــيــــان تـــلـــقــــته (الــــزمـــان) أمس ان
ــسـتــشــفى في ــريــضــة راجــعت ا (ا

حـــالـــة صـــحـــيـــة حـــرجـــة حـــيث 
اخــضــاعــهــا الجــراء مــجــمــوعــة من
الــفـحـوصــات الـطـبــيـة االولــيـة عـلى
اثــرهـــا  حتــديـــد مــوعـــد جــلـــســة

…bO  q _« ÊËbOF¹ ÊuO «dŽ ¡U³Þ√

wſU œ Â—Ë s  w½UFð



www.azzaman.com

d¹—UIðË —U³š«3

محمد هادي الغزي

احملــافـــظـــة. وقـــال بــيـــان تـــلــقـــته
ـصـادقـة على (الزمـان) امس ان (ا
تـــلك الـــتــصـــامــيم ســـتــســـاهم في
تــخـــصــيص نــحــو 2500 قــطــعــة
ارض ســـكــنــيـــة جــديــدة لـــتــكــون
ـسـتـقـبل بـ جـاهـزة لـلـتــوزيع بـا

سـتـحقـة في القـضاء) الشـرائح ا
ـــســـاحــات واضـــاف ان (تـــوزيع ا
الــســكــنــيــة يــعــد جــزءاً مـن خــطـة
مـــعــاجلــة ازمــة الـــســكن). وجــهــز
الــــغــــزي خــــمــــســــة االف رحــــلـــة
مــــدرســــيــــة مع انــــطالق الــــعــــام
الدراسي اجلديـد. وذكر الـبيان ان
(احملــــافـظ اجــــرى زيــــارة لــــقــــسم
التـجهيـزات في مديـرية تـربية ذي
قار واطلع على اهم اإلستعدادات
درسـية) تـعلـقـة بالـتجـهيـزات ا ا
مــشــيـــراً الى انه (اوعــز بــتــوفــيــر
خـمـسـة االف رحــلـة جـديـدة لـدعم
وخــدمــة الــطــلـبــة بــالــتــعـاون مع
ــديـريــة) ووجه الـغــزي بـتــقـد ا
ــديـــريــة الـــتــربـــيــة الـــدعم الـالزم 
وقـسم الـتــجـهـيـز لـضـمـان تـقـد

خـدمـات افـضـل لـلـقـطـاع الـتـربـوي
في احملــافـــظــة). في غــضــون ذلك
اكد محافظ نينوى جنم اجلبوري
اجنـــاز اعـــمــال رفـع األنــقـــاض من
ـوصـل الـدولي الفــتـاً الى مـطــار ا

درج.  باشرة بتصاميم ا ا
÷UI½ô« r−Š

وقال اجلبوري في تصريح تابعته
(الزمـان) امس ان (حـجم األنـقاض
ـــطـــار بــــلغ مـــلـــيــــوني مـــتـــر في ا
مــــكــــعب) مــــضــــيــــفــــاً انه (تــــمت
ـباشـرة بـبـنـاء السـيـاج وإيـصال ا
ـطار وإقـامة الكـهربـاء الى موقع ا
ــــهــــنــــدســـ ــــقــــر اخلـــاص بــــا ا
والـــعــمـــال) وبــ ان (الـــشــركــات
الـتـركيـة تـعـمل اآلن عـلى تـصـاميم
ــــــدرج إلجنــــــازه). فـي ســــــيــــــاق ا
مـــتــــصل اشـــارت وزارة اإلعـــمـــار
واإلسـكـان الى قـرب اجنـاز طـريق
بغداد ـ كركوك ضمن اعادة اعمار

ناطق احملررة.  ا
وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان
(األعـمـال تـضــمـنت قـلع ومـعـاجلـة
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وجه محـافظ ذي قار مـحمـد هادي
الـغـزي بـتـفـعـيل امـتـيـازات الـقرار
315 جلـمـيع مــوظـفي الـعـقـود في

مديرية التربية في احملافظة .
وطبقا لتـوجيه الغزي  الذي صدر
عـــلـى شــكـل تــعـــمـــيم الـى جــمـــيع
اقـــســام الـــتــربـــيــة في احملـــافــظــة
ـتــعـاقــدين بـاجـازات فــسـيـشــمل ا
الــــعـــجــــز الـــصــــحي الــــطـــويــــلـــة
واالجــــازات مـن دون راتب فــــضال
ــسـتــحـقـات ـوظــفـات ا عن مــنح ا

اجازات امومة .
ـوافقة على كما تضـمن التوجيه ا
ـــتـــعــــاقـــدين بـــتـــايـــيـــد تـــزويـــد ا
اســتــمــراريــة بــاخلــدمــة الغــراض
القروض وقطع االراضي السكنية
فــــــــضـال عن بــــــــاقـي احلــــــــقـــــــوق
واالمــتــيـــازات مــثل مــنح االجــازة

صاحبة واالعالة . الدراسية وا
واشـتـرط الـتـعــمـيم بـان يـعـمل في
قترحـات لغاية نهـاية العقد هذه ا
في الـ  31 من شـهــر كـانـون االول

قـبل او في حـال ورود تعـليـمات ا
تتعارض معها . 

من جـــهــة اخــرى صـــادق الــغــزي
عـلى الـتـصــامـيم الـقـطـاعـيـة ألربع
مــقــاطــعـات لــقــضــاء الــغـراف في

والـــشــاحـــنــات وتـــســلـــيح وصب
ثالثة جسور على الـطريق) مبيناً
ان (الــعـمل جــارٍ لــبـنــاء األسـيــجـة
ـــروريــــة واعـــمـــال والــــعالمــــات ا

اخرى). 
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بغداد

 »«uÐ_« vKŽ »U²J « ÷dF
ـعارض الـدولية عـلى اراضيهـا للـتعريف بـآثارها تتـسابق دول العـالم في اقامة ا
وتراثهـا ونشاطاتها الثقافية او الصناعـية وغيرها ولذلك يتف اهالي البلد الذين
يـعشـقون بـلدانـهم ويفـتخـرون بتـأريخـها وجـغرافـيتـها والـعراق احـد هذه الـبلدان
ـعارض الـذين قـدم اخملـلـصـ من ابـنـائه واخملـلصـات الـكـثـيـر ودخـلـو مـعـتـرك ا
الدوليـة مساهم بـأقامتهـا بشكل يليق في سـمعة بغداد الـتي حتمل اسماء هذه
عـارض التي تقام عـلى ارضها العـزيزة وتعددت الـعناوين والتـخصصات فأنك ا
ـسـرحي ـزسـيـقى والــغـرض ا جتـد مـعـارض تـراثــيه ومـعـارض فــنـيـة لـلـرسـم وا
ومعارض لـلكتب ومـعارض لـلصنـاعات احملـلية كـان لها سـمعـتا محـليـة واقليـمية
يـة االخرى ودولـية كـبـيرة نـافست بـحـضورهـا الكـثيـر من الـدول االقلـيمـيـة والعـا
ونـحن نـتذكـر بـأن معـرض بغـداد الـدولي كان يـشـكل كرنـفـاال كبـيـرا وعيـدا ليس
ـوضـوع ومـشـاهدتي لـلـبـغدادين حـسب بل لـكل الـعـراقـي ان مـا دفـعـني لـهذا ا
عـرض بغداد الدولي الـذي عقد هـذه االيام وما نقـلته وسائل االعالم عن ضعف
ـشـاركة ولـو اننـا اعـطيـنا الـعـذر للـمـسؤلـ عن ذلك كون احلـضـور وقلـة الدول ا
البلـد مشغول بتـشكيل احلكومـة وما رافقها من انـتظار فأننـا على ثقه بأن بغداد
سـيكـون لـها حـضور عـند مـعرضـها الـقادم بـعـون الله تـعالى ولـكنـني اضع امام
وزارة الثـقافة واحتاد الناشرين العراقي فرصة قريبة جدا اذ ان معرض بغداد
الدولي لـلكتاب على االبـواب واتمنى ان تتـظافر اجلهـود بأن نعوض بـنجاحه عما

ـكـنا اذا  فـاتـنـا في معـرض بـغـداد الـدولي احلـالي واعتـقـد ان هـذا سـيكـون 
االستـعداد بصـورة صحيـحة واالستـعانة بـأصحاب اخلـبرة للـتواصل مع االدباء
ــكـتـبــات واحتـاد الــنـاشـريـن الـعـراقــيـ واالســتـفـادة من والــكـتـاب واصــحـاب ا
سفاراتـنا ودوائرنا الـثقافية واالعالمـية لالتصال بـدور النشر للـمشاركة في هذه

التـظاهـرة الثـقـافيـة واالدبيـة من اجل اجناحـها كـما اضع
ــسـؤلـ فـكـرة االسـتـفـادة من اصـحـاب اخلـبـرة امـام ا
لـالســتــعــانـــة بــهم وهـم من االدبــاء والــكـــتــاب أليــجــاد
نــشــاطــات ومـــشــاركــات في نـــدوات وحــوارات ادبــيــة
ـعرض وثـقـافـيـة وشـعـرية وعـلـمـيـة من اجل ان يـأخـذ ا

مداه وتتعدد نشاطاته فيزداد احلضور والعطاء.

انـيـاً يـتـداول في اإلعالم مـفردة انـتـخـابات سـؤال لـيس بـر
مـبــكــرة بال حــركـات مــثل مُــبــكَـر الــذي االسم مُــبــكَـر
أَيْ فِي أَوَّلِ الصَّـبَاحِ  وليس مـبكرة يَـسْتَيْـقِظُمُبَـكِّراً
من بَـكَـرة والـبَـكْـرَةُ  خـشـبـة مـسـتـديـرة في جـوفـهـا

مِحْور تدور عليه.
و بِكْر. بَكَّرَ

بـأعـدادٍ كــبـيـرةٍ. وأشـارت فـي الـتـقـريـر
ُـرسـلة نـسـخـة منـه إلى مكـتب الـسـيد ا
رئـيس مجـلس الوزراء واألمـانة الـعامَّة
ة إلى جملـلس الـوزراء ووزارة الـداخـلـيـَّ
ـات ـة لــتــوفـــيــر الــكــمــيـَّ ــاسـَّ احلـــاجــة ا

ـطلوبة من خامة اجلوازات بعد أن  ا
رصـد نـقص اخلـامة (دفـتـر اجلـواز قبل
ا يُؤدي إلى تأخيـر تسليم ـَّ الـطباعة) 
اجلـــوازات لـــلـــمُـــواطـــنـــ الفـــتـــاً إلى
ـةٍ الكــاتٍ فــنــيـَّ ضــرورة رفــد الــدوائــر 
مُـتخصـصةٍ وحـاسباتٍ حـديثةٍ.وأوصى
بـتــوفــيــر الــدعم الــلــوجــســتي ألقــسـام
اجلــوازات كـــافــة والـــعـــمل عــلـى فــتح
ُــحــافـظــات الــتي أقــســامٍ جــديـدةٍ فـي ا
راجع تـشهد زخماً كبيراً في أعداد ا

ال سـيـمـا في البـصـرة ونـيـنـوى; لتالفي
ُـعـامالت الـذي قد الـتـأخـير في إجنـاز ا
يــفــتـح بــابــاً لـــدفع الــرشـى فــضالً عن
إيـجـاد أمـاكن بديـلـةٍ في مـحـافـظات ذي
ثـنى وميـسان; لـضمان قـار واألنبـار وا
.الـتقرير تـقد أفضل خـدمةٍ للمُـراجع
َّ ة التي  الحظ قـلة اجملـالس الـتحـقيـقيـَّ
حــسـمــهـا خـالل الـعــام احلــالي إذ بـلغ
عــددهـا  4مــجـالــس فـــقط من أصل 27
ويـعـود الـسـبب في ذلك إلى عدم الـتزام

رؤسـاء اجملــالس بـحــسـمـهــا في مـوعـدٍ
مُـحـدَّدٍ إضافـةً إلى أنَّ دوائـر اجلوازات
كاتب ُحـافظـات مُحاطـة  في بـغداد وا
لء اســتـمــارة اجلـواز ـةٍ تـقــوم  أهـلــيـَّ
" ـةٍ وهـو مـا يُـعَــدُّ "ظـاهـرة غـيـر حـضـاريـَّ
ووســيــلــة لالبــتــزاز فــضالً عن وجــود
ُـواطن مُـعـقـبـ يـقـومـون بـاسـتـغالل ا
وقــــــــلـــــــة عـــــــدد مــــــــنـــــــافـــــــذ إدخـــــــال
ــفي الـــبـــيـــانـــات.واقـــتـــرح قـــيــام مُـــوظـَّ
االســتــخــبــارات في أقــســام اجلــوازات
ُراجع على معامالت بـتدقيق أسماء ا
إصـــــدار اجلـــــواز وتـــــأشـــــيـــــر ذلك في
الـــســــجالت; لـــضـــمـــان عـــدم حـــصـــول
احملـكـومـ عـلى جـواز سـفـرٍ الفتـاً إلى
مُـالحـــــظـــــة عــــــدم حـــــضــــــور مُـــــوظَّف
االســتــخـبــارات بــشــكلٍ دائمٍ فـي دوائـر
ـا يُـؤدي إلى عـدم تـدقـيق ـَّ اجلـوازات; 
د الـتـقـريـر تـمكُّن ـعـامـلة مـن قبـله.وأكـَّ ا
أحــد الــفـرق الــتـي قـامـت بـزيــاراتٍ إلى
أقــسـام اجلــوازات في احملــافــظـات من
رصـد وتنفيذ عـمليَّة ضـبط مُوظَّفٍ فيها
وصــاحب كــشك مُـــتــلــبــســـ بــاجلـــرم
شهـود أثناء تسلُّمهـم مـبلغ الـرشـوة ا
; لـقـاء اإلسراع في إجناز ُـواطـنـ من ا

معامالتهم.
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ــتـضــررة من الــطـريق ــنـاطق ا ا
وفــــرش طــــبــــقــــة مـن األســــفــــلت
وانــشـاء 63 قــنـطــرة و مــانــهـوالً
ـرات السـيطرات واعادة تـأهيل 
اخملــــــصــــــصــــــة لــــــلــــــســــــيـــــارات
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الكوت

ـظلومـ الذين ذاقوا انت من محـافظة ظـلمت كـثيرا في نـظام البـعث وانت احد ا
الــظــلم اذ فــقــدت ابــيك مــعــدومــا و نــلت مــا نــلت من غــطــرســة اجــهــزة االمن و
مالحقـتهم ولم تـكن مرفـها خـارج العـراق ومحـافظـتك  ميـسان قدمـت الكثـير من
الـشـهـداء بـعـد سـقـوط ذلك الـنـظـام لـذا يـنـبـغي ان تـكـون مـصـداق قـول الـشـاعـر

الشعبي :
انه امجرح كبل و ارحم باجملرح 

ـسـار و تـنـفــذ مـشـاريـعك و افــكـارك و مـحـاوالتك امــلـنـا بك كـبــيـر ان تـصـحـح ا
السـابقـة وان تهـتم بإصالح مـنظـومة الـقوانـ العـراقيـة و تكون

جـادا في تـطــبـيـقــهـا خـاصــة وقـد عـهــدنـاك مـدعــيـا امـام
القـضاء و سالكـا طرق التـقاضي لتصـحيح عمل بعض
ؤسسـات كنت طالبـا فيمـا سبق وانت اليوم الدوائـر وا
مطلوب و صاحب قرار الفرصة امامك كي تكمل كتابة

واقف والعمل .. تاريخك بجمال ا

-1-
ـهم  فـانّ أهم مـا يـجب مـراعاتُه ـوازين تـقـضي بـتـقـد األهمّ عـلى ا اذا كـانت ا
ـسؤول كـافة هـو تعـميق الـصلة بـينـهم وب مـواطنـيهم  ذلك أنّ الـرصيد على ا
سـاحة التـي يحـتلونـها من احلـقيـقي لهم  –والـذي ال تمـتد له يـد التـغيـير  –هـو ا

وجدان اجلماهير .
-2-

قال الشاعر :
وأَعزُّ ما يبقى وِداد دائم 

ناصبَ ال تدوم طويال  انّ ا
ا وصلت اليهم  ناصب ال تدوم ولو دامت لغيرهم  نعم ان ا

الحظ : وا
ــنــاصـبــهم ال يُــفــلـتــونَ مِنَ احــتــسـاء كــؤوس الــعـزلــة بــعـد زوال ــغـرورين  انّ ا
ا كانوا منـاصبهم وال يتـلقاهم النـاس االّ ببرود واضح وحتفـظات شديدة جـزاءً 
ـواطن على ا كان يـجب أن يُراعوه في الـتعامل مع ا علـيه من إعراض واهمـال 

اختالف مذاهبهم وأديانهم وقومياتهم واجتاهاتهم الفكرية والسياسية .
-3-

نطقة اخلضراء) التي ال سؤولـون الكبار عندنا حصنوا انفسهم بالسكن في (ا ا
يسمح ألحد بدخولها االّ اذا كان حامالً (للباج) اخلاص .

-4-
ـناصـبهم ـجرد تـسنـمهم  ثم ان معـظمـهم يسـارعون الى تـبديل ارقـام هواتـفهم 

واطن باب االتصال بهم . ليسدوا على ا
ـتـصـلـ بهـم االّ اذا كان من ولـو لم يُـغـيـروا ارقـام هواتـفـهم فـانـهم ال يـجـيـبـون ا

اخلاصة ..!!
وهذا ما يُسهم في زيادة عزلتهم االجتماعية .

-5-
لـكي يخـصصـون يومـاً معـيّنا سـؤول الـكبار فـي العهـد ا لـقد كـان الكـثيـر من ا

الستقبال اصدقائهم ومن يرغب بلقائهم .
قدور ـباشـر معـهم . و وكانت الـفرصـة متاحـة أمام مَنْ يُـريد لـقاءهم واحلديث ا
ـسـؤول اليـوم أنْ يُـعلن اسـتـعداده السـتـقبـال الراغـبـ بلـقـائه في مـوعد يـحدده ا
ـكن له ايضـا أنْ يعلن بنـفسه حـتى اذا كان لـساعـت او ثالث في االسـبوع  و
تصل به في ساعة معينـة  يحددها بعد انعقاد الدوام الرسمي انه يُجـيب على ا

لقاة على عاتقه . همات ا قابالت واالتصاالت عن اجناز ا لئال تشغله ا
-6-

ـستضـعفـ انهم يرون االثـرياء ورجـال االعمال الذي يـحز في نفـوس الفـقراء وا
ـسؤول  –وبـكل يـسر وسـهوله  –ويُـرحب بـهم متى ن يـشاؤون من ا يـتصـلون 
مـا اتـصـلوا آنـاء الـليـل وأطراف الـنـهار فـي ح انـهم ال يـجـدون االذن الصـاغـية

التصاالتهم..!!
-7-

ـهمـة في العـراق اجلديـد كثـيرون وغاب مـعظـمهم عن ـناصب ا انّ الذين تـولوا ا
جرد فقدانه للمنصب  سرح السياسي واالجتماعي  ا

وهذا ما جعل الكثيرين منهم يختارون السكن خارج الوطن 
وهذا هو االفالس بعينه .

-8-
ــنـاصب هي الــفـرصــة الـذهـبــيـة خلــدمـة الــشـعب والــوطن وتـعــمـيق الــصـلـة انّ ا

باجلماهير .
ومن هـنا فال خـوف على اخملـلصـ بعـد زوال مناصـبهم

عنهم 
ن لم وهـذا هـو الــفـارق الـكـبــيـر بـيـنـهـم وبـ غـيـرهم 
يـسـتـثـمـر الـفـرصـة وبـات يـعض أصـابع الـنـدم حـيث ال

ينفع الندم .

ـنـتـدى.وكـان عـضـو مـجـلس فـعـالـيـات ا
مـفوضي هـيـئة اإلعالم واالتـصاالت عـبد
الــعــظــيم مـــحــمــد الــصـــالح  بــحث مع
الـشــمـري آلــيـات إطالق مــشـروع عـراق
18 لـتـنـمـية مـهـارات الـشـبـاب الـرقـمـية
ـنـتـدى الوطـني عـلى هـامش فـعـالـيـات ا

الثاني للتواصل الرقمي 23.
wL — ¡UC

شروع على الرقم  18في وتعتمد فكرة ا
إشـارة إلى سن البـلوغ الذي يـتطلب ان
يـــرافــــقه وجـــود مـــهـــارات رقـــمـــيـــة في
مـســتـواهــا األول بـأقل تــقـديــر بـاقــامـة
الــدورات والـورش فــضالً عن مــجــمـوع
عـدد احملــافـظـات الــعـراقـيــة إلى جـانب
تـــوفـــيـــر فـــضـــاء رقــمـي فـــاعل ومـــؤثــر
هـارات الـرقـمـية لإلسـهـام في تـسـويق ا
الـعراقيـة إلى السوق احملـلية لـتمكـينها
فـي إيـــــجـــــاد فـــــرص عــــــمل تــــــتـــــوافق
ومــهـاراتــهـم الــرقـمــيــة.وأعــلن مــجــلس
ـنـتـدى الـوطني ـسـار اطالق اعـمال “ا ا
الـثــاني لـلـتــواصل الـرقـمي ”فـي كـانـون
ــقــبل والــذي ســيــشــهــد تــكـر األول ا
احلـــاصـــلـــ عـــلى الـــوســـام الـــعـــراقي
لــلــمـــحــتــوى الـــرقــمي الـــوطــني 2022
واإلعـالن عن الــــفــــائـــــزين بــــاجلــــائــــزة

الــــعــــراقــــيـــة لـإلبــــداع الـــرقــــمي 2023
والـوســام الــعــراقي لـلــتــواصل الــرقـمي
ـؤثـرة 2023  لـعـدد من الــشـخـصـيـات ا
سار في اجملـال الرقمي واقـرار برامج ا
ــقــبل.ودعـت هــيــئــة الــنــزاهــة لـــلــعــام ا
ة إلى اإلسراع بـإطالق مـشروع االحتـاديـَّ
ُطـابق للمُواصفات اجلـواز اإللكتروني ا
ـة; إلســهــامه في الــقــضـاء عــلى ــيـَّ الـعــا
ـة إضـافــة إلى ــكــاتب األهــلــيـَّ ظــاهـرة ا
ــنـظـومـة االنـتـرنـيت في إجـراء حتـديثٍ 
مُـديريَّة اجلوازات الـعامَّة وأقـسامها في
ر إجنـاز ُـحـافـظـات; لـضـمـان عـدم تـأخـُّ ا
. وحـــثـت دائــرة ـــواطــنـــ مُــعـــامـالت ا
الـوقـايـة في الـهـيـئـة وفي تـقـريرٍ أعـدَّته
عن الـزيـارات الـتي قـام بهـا فـريـقـها إلى
ـة و 23 من ـة اجلــوازات الـــعــامـَّ مُــديـــريـَّ
أقــسـام اجلـوازات فـي بـغــداد واألقـسـام
ُـحــافــظـات; لــرصـد الـتــابــعـة لــهـا فـي ا
ة الـتي قـد تـؤدي إلى الـظـواهـر الـســلـبـيـَّ
تـعـاطي الرشى عـلى الـعمل عـلى إنـشاء
نـافـذة إلـكـتـرونـيـة لـلـتـواصل بـ وزارة
ة اجلوازات; لـتالفي ة ومُـديـريـَّ اخلـارجـيـَّ
حــــصـــول تـــأخـــيـــرٍ فـي إتـــمـــام إصـــدار
ُــقــيــمــ في اجلــوازات لــلــمُــواطــنــ ا
اخلـــارج والـــتي تـــرد إلى الـــســـفـــارات

مــنـتــصف الــشــهــر اجلـاري فــضالً عن
إتـاحـة الـرابط اإللكـتـروني لـطـلب دعوة
شاركة في وقائع احلضور للراغب با
ـنــتــدى).وكــشـفـت مـنــصــة الــتـواصل ا
الــرقـمي عـن اطالق أول مـشــروع رقـمي
مــــجــــاني فـي الـــعــــراق حتت عــــنـــوان
“سـبـوبـة ”لـدعم مـجـاالت تـوفـيـر فرص
الـعمل لـلشبـاب وتوفـير قـواعد بـيانات
ـضـمـار وتـسـويق مـخـتـصــة في هـذا ا
ـهـارات بــهـدف اسـتـثــمـاراهـا من قـبل ا
ـسـتفـيدة وبـالـتنـسيق مع الـقطـاعات ا
عـنيـة على هامش اجلـهات الـرسميـة ا
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حتيـــة طيبـــة...
تعلن اجلامعة الـتكنولوجيـة عن اجراء مزايدة علنـية للمرة االولى أليجار
درج ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٢١) وقع ا ا
زايـدة للـموقع والـتي تعـتبر ـعدل) والـشروط اخلـاصة بـا لـسنة  ٢٠١٣ (ا
جـزء اليـتـجـزأ من الــعـقـد وذلك في الـسـاعــة (الـعـاشـرة ) من صـبـاح  يـوم
ـزايدة ـصادف (٢٠٢٢/١٢/٧) فـعـلى الـراغبـ بـاالشـتراك بـا (األربـعــاء) ا
ضـرورة مراجـعة شـعبـة العـقود احلـكوميـة في اجلامـعة مـن اليوم الـتالي
ـزايدة مـستصـحبـ معـهم في موعد لنـشر االعالن لالطالع عـلى شروط ا
ذكورة ـستمـسكات الـشخصـية ا زايـدة مبلغ الـتاميـنات القانـونية مع ا ا
في الشروط اعاله وكتاب براءة ذمة من الضريبة لعام ٢٠٢٢ وشهادة عدم
محـكومـيـة للـراغب باألسـتـئجـار ( النـسخه االصـلـية)  وفي حـالة حـصول
زايـــدة يكون يـوم الـدوام التالي عطلـة رسميـة غير مـتوقــــــــعة بـتاريخ ا
ـزايدة اجور زايــــــدة ويـتحـمل من ترســـــو عـليه ا للـمزايدة هـو موعـد ا

ئة من بدل االيجار. نشر االعالن والداللية البالغة (٠٫٠٢) اثنـــــان با

وقع اسم ا
كافتريا قسم هندسة الليزر والبصريــات 
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ـسـار الـرقـمي الـعـراقي أعـلن مـجـلـس ا
ـنـتـدى أقـرار مـوعــد اطالق فـعـالــيـات ا
الـوطـني الـثـاني لـلـتـواصل الـرقـمي 23
وحتــديـده في الــثـالث مـن كـانـون االول
ــقــبل والـــذي ســيــشـــهــد تــكــر 50 ا
شـخـصـيــة عـراقـيـة أسـهـمت في ارسـاء
قـواعـد االستـخـدام الرقـمي الـرشـيد في
الـبالد باجلـوائز الـرقمـية وقـال رئيس
اجملـلـس صـفــد الـشــمـري  ان (مــؤتـمـر
اإلعالن الـرسمي عن الفائـزين باجلوائز
ـسار لـلـعام 2023  سـيـعـقد وبـرنـامج ا

ت
١
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نصور - شارع النقابات    Address:Republic of Iraq – Baghdad – Al-Mansoorالعنوان: جمهورية العراق - بغداد - ا
Web site: www.iraqsfsc.Org
E-Mail:foodstuff1@iraqsfsc.Org    
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     Generalfood staff@yahoo.com

ـوجودة في قسم الشحن والـنقل التابع لشـركتنا هذا وتعـتبر قائمة درجة تفـاصيلها ادناه وا واد ا تعلن هذه الـشركة عن وجود مزايـدة علنية لبـيع ا
دة (١٥) خمـسة عشر يـوما تبدأ من اليـوم التالي لنشـر اإلعالن في الصحيفـة احمللية وفقـا لقانون بيع وإيـجار اموال الدولة رقم ٢١ زايدة مفـتوحة  ا
زايـدة عطلة ) وإذا وافق يوم ا صـادف يوم (االثنـ زايدة في الـساعة الـثانيـة عشرة ظـهراً من اليوم األخـير ٢٠٢٢٢/١١/٢١ ا لسـنة ٢٠١٣وستجـري ا
ذكورة مراجعة جلـنة البيع واإليجار في مركز عام الـشركة الكائن في منطقة زايدة ا زايدة لـليوم التالي فعلى الراغب باالشـتراك في ا رسمية تؤجل ا
عيـن مـستصـحبـ معهم كـان ا ـنصـور نهايـة شارع الـنقابـات لإلطالع على تـفاصـيلهـا وابداء رغـبتهم في الـشراء ويـكون احلضـور في الزمـان وا ا
شتري أجور خزن ينسبة باعة خالل مدة (١٥) خمسة عشر يـومأ من تاريخ اإلحالة القطعية ويخالفه سيتحمل ا واد ا طلوبة وترفع ا ستمسكات ا ا
ـدة ثالثـ يومـاً وبعـد انـتهـاء الفـترة أعاله جـاز لـلشـركة االعالن عن بـيـعهـا ثانـية وفق ـائة من بـدل البـيع عن كل يـوم تأخـير و (٢/١ %) نـصف من ا

صاريف التي يعد البيع فيها قطعياً. باع بعد دفع بدل البيع وا احكام هذا القانون ويجري تسليم اموال ا
∫WÐuKD*« ◊ËdA «

وجب صك مـصدق صادر من مصرف مـعتمد في الـعراق آلمر الساحب وال يـسمح لغير قدرة  - وصل التأميـنات القانـونية البالغ ٢٠ % من القيمـة ا
زايدة مطلقا وال تدخل هذه التأمينات ضمن بدل الشراء. مسددي تلك التأمينات باالشتراك في ا

واد الغذائية. انعة صادر عن الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢ معنونة الى الشركة العامة لتجارة ا - كتاب عدم 
ستمسكات الشخصية للمشترك  - ا

ادةت طلوبةالعددنوع ا مبلغ التأمينات ا
٢٥٠٫٠٠٠ فقط مائتان

وخمسون الف دينار ال اكثر

١جهاز تفريغ هواء٢

١alony ١جهاز اشعاع عالمة

٣shield ١درع رصاصي
٤Canberra شعة ١جهاز فحص العناصر ا
١درع رصاصي صغير احلجم٥
٦CANBERRA ١درع رصاصي كبير احلجم نوع
٧HERAEUS نوع OVEN ١
٨LTE نوع OVEN ١
٩METROHM نوع PH  ١جهاز
١٠GC ٢جهاز
١١MEHIER و DENNER  ٢ميزان حاس نوع
١٢JENAAY ١جهاز كلو ميتر نوع
٢جهاز تصعيد سكوليت١٣
١٤GERHAROT ٢جهاز هيتر نوع
١هيتر كبير١٥
١حمام مائي١٦
١٧IKA ١هيتر
١٨MELLER ١ميزان
١٩SERVIES١
٢٠SLIMA A EHER 400١
٢١SOVAN  ١اوفن
١جهاز تعفير٢٢
١هود معدني٢٣
٢٤20086f1 ١جهاز تقطير نوع
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ناقصـة رقم ٢ لسنة ٢٠٢٢ اخلـاصة (جتهـيز ونصب وتشـغيل خط انتاجي تعـلن الشركـة العامة لـلزجاج واحلراريـات ا
وازنـة االستثـمارية لـعام ٢٠٢٢ . فعـلى مقدمي الـعطاءات متـكامل (فرن دوار ) مع كـافة ملـحقاته) لـلمرة االولـى ضمن ا

ؤهل وذوي اخلبرة واالختصاص تقد عطاءاتهم للمناقصة اعاله وفق الشروط التالية: ا
ؤهلـ والراغبـ في احلصول عـلى معـلومات اضـافية االتـصال بالـشركة الـعامة لـلزجاج ١- عـلى مقدمي الـعطـاءات ا
واحلراريـات عـبر الـبـريد االلـكـتروني  (glass19612002@yahoo.com ) وخالل ايام الـدوام الـرسـمي من االحد الى

قدمي العطاءات. اخلميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية بعد الظهر. وكما موضح في التعليمات 
٢- متطلبات العقد كما موضحة في وثائق العطاء.

ـبلغ (٢٥٠٫٠٠٠) مائـتان وخمـسون الف دينـار غير قـابلة هـتم شـراء وثائق العـطاء  ٣- بامـكان مـقدمي العـطاءات ا
ناقصة من قبل الشركة حيث يعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي العطاءات. للرد اال في حالى الغاء ا

٤- يتم تـسلـيم الـعطـاءات الى العـنوان االتي - مـقر الـشركـة الكـائن في الـرمادي. ويـكون اخـر موعـد لتـقد عـطائـاتهم
صـادف يوم االربعاء. وفي حـالة صادف مـوعد الغلق السـاعة الثـانية بعـد الظهـر من تاريخ الغـلق يوم ٢٠٢٢/١٢/١٣ ا
ـتأخـر سوف يـرفض. وسيـتم فتح والـفتح عـطلـة رسمـية يـكـون في نفس الـوقت من اليـوم الـذي يلي الـعطـلة. الـعطـاء ا
ـثلـهم من الراغبـ باحلـضور في مقـر الشركـة في الرمـادي في يوم فتح الـعطاءات بـحضور مـقدمي الـعطاءات او من 
وافـق ٢٠٢٢/١٢/١٤ الساعة الـتاسعة صـباحا. والـشركة غيـر ملزمة بـقبول اوطـأ االسعار ويتـحمل من ترسو الـعطاء ا

ناقصة اجور نشر االعالن.  عليه ا
٥- يـلتـزم مقـدم العـطاء بـتقـد عطاءه وفـق متطـلبـات الوثـائق القـياسـية بـكافـة اقسـامهـا بعـد دراستهـا واالطالع على
ثبـتة فيـها وبخالفه سـيتم استـبعاد عطـاءه. مع مراعات مـلئ القسم الـرابع من الوثائق قـدمي العطـاءات ا التـعليـمات 
ـكونة لعطائه. اضافة قدم العطاء مع الوثائق ا ها ورقيا بعـد ختمها باخلتم احلي اخلـاص  وجداول الكميـات وتقد
بلغ ١ % من قيمة العطاء صرفية) و وذج ضمان العطاء (الكفالة ا الى استمارة تقد العطاء (االستمارت ١و٢) و
ناقـصة على ان يكون من دة (٩٠) يوم تبـدأ من تاريخ غلق ا وجب صك مصدق او خـطاب ضمان نـافد  على ان يـقدم 

ركزي العراقي. والنموذج االسترشادية ( صيغة العقد ) ( ملئها بشكل واضح ) مصرف عراقي معتمد من البنك ا
ا تتطلبة الوثائق القياسية بكافة اقسامها فانة سيتم استبعاد عطاءه ٦- في حالة عدم التزام مقدم العطاء 

طلوبة ٧- متطلبات التأهيل ا
قاول ومبلغ التأمينات االولية وقف القانوني : اختصاص ونفاذية هوية تصنيف ا > ا

الية والسيولة النقدية وارد ا الي : ا وقف ا > ا
اثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته تطلبات الفنية : خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع  > ا

بينه الحقا بشكل مفهرس ومرقم ومختوم ٨- على مقدمي العطاء تقد وثائق العطاء ا
ناقصة > وصل شراء وثائق ا

قاول الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام ٢٠٢٢  > هوية تصنيف ا
> كتاب براءة الذمة من الضريبة

ماثلة (ويعتمد في ذلك كتب االجناز الرسمية معززه بنسخ من العقود ) > قائمة باألعمال ا
هنة > تقد احلسابات اخلتامية (للسنت االخيرت ) موقعة من قبل محاسب قانوني ومصدقة من مجلس ا

فوض الثبوتية (البطاقة الوطنية - بطاقة السكن) دير ا > مستمسكات ا
ؤمنة من حـسابات اخلطة االستثمارية ضمن تـخصيصات شركتنا ويكون ٩- مراحل التنفيذ حسب السـيولة النقدية ا
الـعقد قد دخل حيـز التنفيذ مـن تاريخ اول دفعة تدخل حسـابات شركتنـا ويكون التسـديد حسب نسب االجناز ومراحل

توفرة وجب السيولة ا تقدم العمل و
بلغ التخميني (٢٢٤٠٠٠٠٠٠٠) ملياران ومئتان واربعون مليون دينار عراقي  ١٠- ا
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في وزارة التجارة اذا كان مقدم العطاء عراقياً.
شاريع النفطية. انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة ا ح- يلتزم مقدم (مقدمي) العطاء بتقد كتاب عدم 

عنية ومصدقة اصوليا. خ- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا
مثلها عند الشراء مصدق اصوليا. د- تخويل من الشركة 

وجب وثائق مصدقة. صنع او احد وكالئه اخملول رسميا  ذ- يجب ان يكون مقدم العطاء (مقدمي العطاء) من ا
ناقصة االصلي. ر- وصل شراء وثائق ا

طلوبة لغرض معايير التأهيل. ز- كافة الوثائق ا
 ≠∫ UEŠö*«

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

الثـاني-  يحـتوي على الـعرض الفـني + اجلدول الـزمني (نسـخة الـكترونـية مع الـنسخـة الورقـة وفي حالة وجـود تضارب او اخـتالف يتم اعـتماد
النسخة الورقية).

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

اخلـامس- يحتـوي على التـأمينات االولـية والبالـغة (٦٫٠٠٠٫٠٠٠) (ستـة مالي دينار عـراقي) ويجب ان تكـون بشكل خـطاب ضمان او سـفتجة او
ـنصة االلكترونية دة (١٢٠) يـوم على ان تكون التأميـنات االولية مدرجة ضمن ا صك مصدق صادر من مـصرف عراقي معتمد عـلى ان تكون نافذة 
ـشاريع الـية لـشـركة ا ـصارف احملـظـورة حالـيا مـن قبل الـهيـئـة ا كـن احلصـول على قـائـمة ا ـركـزي العـراقي. و خلـطابـات الضـمـان لدى الـبنك ا

النفطية.
توضع االظرف في ظرف واحد مغلق ومختوم بختم رسمي وبشمع سري ويكتب عليه وعلى االظرف الداخلية ما يلي:

أ -  اسم وعنوان مقدم العطاء.
قدمي العطاء وأي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد. ناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات  ب- اسم ا

ج- تاريخ الغلق.
طلوبة التأمينات االولية). د - بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني عرض جتاري مسعر عرض جتاري غير مسعر الوثائق ا

نـاقصة اعاله اضافـة الى العطاء االصلي عـلى ان تكون جميع ٩- على مـقدم العطاء تـقد نسخ اضافـية طبق االصل عدد ٢ من العـطاء اخلاص با
النسخ (مـختومة بـختم حي من مقـدم العطـاء) توضع النـسخة االصلـية (في غالف منـفصل) وتؤشـر بعبارة (نـسخة اصـلية) تـوضع كل نسخة من

غلفات (االصلية واالضافية) في مغلف واحد. النسخ االضافية في غالف منفصل ويتم تأشير كل مغلف بعبارة (نسخة اضافية) وتوضع هذه ا
١٠-  الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد. ناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن ا  ١١- يتحمل من ترسو عليه ا
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها. يجب ستوفي  طلوبة ويتم استبعاد العطاء غير ا ستوفية للمستمسكات ا ١٢- تهمل العطاءات غير ا

الية واال فانها تستبعد النها غير متوافقة. ناقصة القانونية والتقنية وا قدمة مع الشروط ا ان تتوافق جميع العطاءات ا
سؤول عـن متابـعة االسـتفـسارات والـتبلـيغـات واالنذارات داخل الـعراق وتـثبيت ـقدم الـعطـاء واسم الشـخص ا ١٣-  يـتم تدوين الـعنوان الـكامل 

وقع والبريد االلكتروني وعليه اشعار الطرف االول باي تغيير يطرأ على العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيير. ا
نـاقصـة قـبل صدور كـتاب االحـالـة بنـاء عـلى اسبـاب مبـررة دون تـعويض مـقدمـي العـطاءات ويـعـاد ثمن شـراء وثائق  ١٤- جلهـة الـتعـاقد الـغـاء ا

: ناقص في احلالت االتيت ناقصات الى ا ناقصة فقط للمناقص وكذلك يتم اعادة ثمن شراء وثائق ا ا
باشرة او العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوب . ناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة ا - عند  الغاء ا

ناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد  للعام الالحق. - عند الغاء ا
شـاريع النفطية SCOP) ويتم اتخاذ االجـراءات القانونـية ضد مقدم  (مقدمي ١٥- يتم مصـادرة التأمينات االولـية لصالح صاحب الـعمل (شركة ا

العطاء) في احلاالت االتية:
> اذ رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

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

مكن ان تؤثر على قرار االحالة. > اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا
ناقصة او اجراء اي تعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا  ١٦- ال يجوز 

دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا  ١٧- يعول على السعر ا
دونة قـدم ففي هذه احلالـة تعد كـلفة تلـك الفقرة او الـفقرات وبـحدود الكمـيات ا ١٨ -  اذا وردت فقرة او فقـرات لم يدون سعـر ازائها في العـطاء ا

ازائها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.
١٩- جتديد خطاب الضمان (الـتأمينات االولية وكفالة حسن االداء) بـصورة تلقائية بعد استالم قرار االحـالة وقبل توقيع العقد حل اصدار كتاب
صدر لها انتفاء احلاجة من شركتنا. يجب ان يتم تمديد فترة نفاذية خطابات الضمان (تأمينات اولية وكفالة حسن االداء) بشكل تلقائي من قبل ا
صـرف على ارسال سنـد التمديـد وصحة الصـدور الى صاحب العمل الى ان يـتم اصدار كتاب انـتفاء احلاجة كل ثالثـة اشهر ويقـوم اجملهز بحث ا

صدر. من صاحب العمل موجه للمصرف ا
٢٠ -عـلى مقدم العطـاء تقد تعهـد بعدم العمـل في عقود و/ او مشاريع في قـطاع النفط والغـاز في اقليم كردسـتان خالفا لقرار احملـكمة االحتادية
العليا رقم (٥٩) احتـادية / ٢٠١٢ وموحدتها ١١٠ احتادية / ٢٠١٩ وفي حـال وجود عقود و/ او مشاريع حالة فـعلى مقدم العطاء التـعهد بانهائها

ا ورد انفا يتم وضعه في القائمة السوداء ويحظر التعامل معه. خالل ثالث اشهر وعند عدم التزام مقدم العطاء 
ـواد كمـركيـا من نقطـة الدخـول ودفع اي مصاريف مـتعـلقة بـها مـدفوعة ٢١- مـقدم العـطاء يـكون مسـؤوال عن (ويتـحمل) جـميع تكـاليف تـخليص ا
واد وكذلـك دفع  كافة الضرائب والرسوم الكمركية وغيـر الكمركية وحسب القوان واالنظمة والـتعليمات العراقية وكلما داخل العراق لتخليص ا

يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر.
الية الستحصال صحة الصدور لهوية غرفة جتارة بغداد.  ٢٢- مقدم العطاء للشركات العراقية يكون مسؤوال عن دفع الرسوم ا

شاريع النفطية.  ٢٣ - عدم مشاركة مقدم عطاء لديه ثالثة عقود او اكثر ما زالت قيد التنفيذ ومبرمة مع شركة ا
كن الرجوع الى موقع الشركة (SCOP) او وزارة النفط على االنترنت:  -٢١

Web site: http://www.scop.gov.iq
E- mail:scop@scop.oil.gov.iq       
E- mail:pur.cus@scop.oil.gov.iq 
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينـة في ادناه والعائـدة الى مديريـة بلدية الـعمارة فعـلى الراغب تعلن جلـنة البيـع وااليجار في مديـرية بلديـة العمارة عـن اجراء مزايدة عـلنية لـتأجير االمـالك ا
زايدة مراجعة سـكرتير اللجنـة في مقر بلدية العـمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما تـبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبـا معه التأمينات باالشـتراك في ا
دة اعاله من تاريخ القـانونية البـالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكـامل مدة التأجيـر وينادى للمزايـدة في الساعة العـاشرة والنصف صبـاحا في اليوم التالـي النتهاء ا
ـزايدة اجور النشر وكافة زايـدة عطلة رسمية يكـون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا النشـر وعلى قاعة مديرية بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مـراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام من ترتبة على ذلك وبنسبة (٢%) مع جـلب هوية االحوال ا صاريف ا ا

زايدة. صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية وال يجوز قطع الوصل في يوم ا تاريخ ا
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وقعت ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
سنة واحدة٦٧٠ م٢
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
ـزايدة وحـسب كتاب هـيئة الـنزاهة / - على الـراغبـ باالشتـراك جلب براءة ذمـة من الهـيئة الـعامة لـلضـرائب / فرع ميـسان وبخالفه ال يـسمح له بـاالشتراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ حتقيقات ميسان ا
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١٢٠٠٠٠٠٠ اثنا عشر
مليون دينار

١٠٠٠ م٢

٢٢٨٠ م٢

١٣٥١٫٥ م٢

قادرية سينما البلدية جزء من العقار ١٨
قادرية

١

٢

٣

٤

سنة واحدة

سنة واحدة

سنة واحدة ٨٠٠٠٠٠٠ ثمانية مالي
دينار

٣٥٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
وخمسمائة دينار

٣٠٠٠٠٠٠ ثالثة مالي
دينار

دينة حي احلس ب اجلامع الكبير وا
الترفيهية

حي احلس قرب كراج االقضية

مغربة خلف مركز شرطة اجلوادين

لك ورقمه نوع ا
ساحة وقوف السيارات

ساحة وقوف السيارات
جزء من العقار  ٣٩٧٣/٥٢

ساحة وقوف السيارات
جزء من العقار ٣٢٣٠/٥٢

ساحة وقوف السيارات
جزء من العقار ٩٧٥١/١٢

التسلسل او رقم القطعة: 

قاطعة: ١٥ (جرف النداف) احمللة او رقم واسم ا
اجلنس: اراضي زراعية

مقدار الدين (٢٠٫٤٩٩٫٩٨٨) دينارا
النوع: ملك صرف
ساحة: ١٠ دو ا

ـشتـمالت: الـعـقار يـقع في اجلـسـر اجلديـد الى الـنـقل البـري تـبـعد عن الـشـارع الـعام اقل من كـيـلـو وشيـد عـليه ا
جملون مع دار وسياج

الشاغل: حارس
( دين عالء عبد احلس جعفر البالغة نصف العقار (٥ دو بيع: حصة ا مقدار ا

وصـوف اعاله العائد للراهن حصة / عالء زايدة العـلنية العقار ا دائن با ستـبيع دائرة التسيجل الـعقاري في ا
رتهن مصرف الرافدين الـبالغ (٥٨٤٫١١٤٫٥٨٨) دينارا فعلى الراغب في االشتراك عبد احلسن لقـاء طلب الدائن ا
فيـها مـراجعـة هذه الدائـرة خالل (٣٠) يـوما اعتـبارا مـن اليوم الـتالـي لتاريـخ نشـر هذا االعالن مـستـصحبـا معه
قـدرة للمبـيع البالغة (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) تأميـنات قانونـية نقديـة او كفالة مصـرفية ال تقل عن ١٠ % من الـقيمة ا

زايدة ستجري في الساعة (١٢) ظهرا من اليوم االخير. مليار ديناراً وان ا

١
٢٠٠٧

ـناقـصة (جتهـيز مـواد منـظومة ـؤهلـ ذوي االختصـاص واخلبـرة لتـقد عطـاءاتهم  ـشاريع النـفطـية) بـدعوة مقـدمي العـطاءات ا يـسر (شـركة ا
احلمـايـة الكـاثوديـة خلزانـات مصـفى الـصيـنيـة عدد (٥) من مـحـطة حـمايـة كاثـودية وانـودات ومـلحـقاتـها) وتـسلـيـمهـا وتفـريغـها (DDP) حسب
ـناشئ الـتالـية: (امريـكا الـيابان واد من ا ـشروع في مـصفى الصـينـية / صالح الـدين - العـراق على ان تكـون ا االنكـوتيرم (2010) في موقع ا
ـولة ذاتـيا وان الكـلفـة التـخمـينيـة للـمنـاقصة هي ـناقـصة  تـحدة) عـلما ان ا ـملكـة ا انـيا فـنلـندا هولـندا اسـبانـيا ا كنـدا فرنـسا ايـطالـيا ا
ي دة تنفيذ (١٨٠) مائة وثمانون يوم تقو (٢٩٨٫٧٢٥٫٠٠٠) (مائتان وثمانية وتسعون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون الف دينار عراقي) و

مع مالحظة ومراعاة ما يأتي:
ــشـــــــــــاريـع الــنــفــطــــــــــــــيـــة/ قــســـــــم الــتــــــــــوريــدات والــتــعـــــــــــــاقــدات ١- لــلــحــصــول عــلـى مــعــلــومـــات اضــافــيــة االتــصــال بـــشــركــة ا
scop@scop.oil.gov.iq  // Pur.cus@scop.oil.gov.iq مـن االحــد الى اخلــمــيـس وخالل الــدوام الــرســـمي من الــســـاعــة (٠٠: ٩ ص) لــغــايــة

قدمي العطاءات. (١٢:٠٠م) وكما موضحة بالتعليمات 
طلوبة في ناقصة تقد عطاءاتهم وفقا للشروط ا ؤهل من ذوي اخلبرة واالختصاص الراغب باالشتراك في هذه ا ٢- على مقدمي العطاءات ا

عايير االتية: وجب ا الوثائق القياسية واالعالن 
تصلة بها. واصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات ا ١٫٢- ا

٢٫٢ - خدمات ما بعد البيع.
ـتـلكـئة صـالح وقائـمـة الشـركات ا ـناقـصة من حـيث (اجلـنسـية وتـضـارب ا ـشتـرك بـا قـدمي الـعطـاءات ا ٣٫٢- يـتم حتديـد االهـليـة القـانـونيـة 
ـشاريع الـنفـطيـة او اي جهة والـقائـمة السـوداء) وفق النـشرات الـرسمـية الـصادرة من وزارة التـخطـيط وضوابط تـعلـيمـات وزارة النفـط وشركة ا
ـتحدة ومـجلس االمن الدولي فـيتم العـمل بها حـسب النشـرات الرسمـية الصارة من وزارة وجب قرارات اال ا رسميـة اخرى وبالـنسبـة للمـنع 
ـتحـدة / مجلس االمن شـاريع النفـطيـة او اي جهة رسـميـة اخرى والـقرار صادر من اال ا التـخطـيط وضوابط وتعـليـمات وزارة الـنفط وشركـة ا

تحدة. حتت الفصل السابع من دستور اال ا
 ٤٫٢ - يجب ان يقدم مقدم العـطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقديـة تبلغ (٥٩٫٧٤٥٫٠٠٠) (تسعة وخمسون مليـون وسبعمائة وخمسة واربعون الف

دينار عراقي) من مصرف معتمد .
ية. ٥٫٢ - مدة تنفيذ العقد بااليام التقو

شروع فـي مصفـى الصيـنيـة/ صالح الدين - واد (DDP) (تـسلـيم وتفـريغ) حسـب االنكوتـرم (٢٠١٠) في موقـع ا ٦٫٢- يـكون الـتجهـيز وتـسلـيم ا
شروع في مصفى الصينية/ صالح الدين - العراق. العراق على ان يتم قبول (استالم) التجهيز في موقع ا

تحققة لها. ناقص مع ذكر كلفتها ونسب االجناز ا شاريع التي بعهدة ا ٧٫٢ - بيان عدد ا
ناقصة. طلوبة في ا ناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ ا ٨٫٢ - مطابقة ا

ؤسسات نـاقصة بـتقد تـعهد يـقضي بعـدم وجود مطـالبة مـالية غـير محـسومة جتـاه مختـلف الشركـات وا شتـرك با ٩٫٢- يلـتزم مقـدم العطـاء ا
الـعراقـيـة خالل (٣٠) ثالثون يـوما من تـاريخ التـبـليغ بـقرار االحـالة عـلـما ان اجـراء التـسويـة شرط الـزامي الصـدار قرار االحـالة وبـخالف ذلك يتم

استبعاده.
ناقصة يـلتزم بتقد تـعهد بتسويـة مرضية للطـرف (التسوية وفـقا التفاقية شتـرك با ١٠٫٢- في حـالة وجود مطالبـات مالية لدى مقـدم العطاء ا
نـادي باريس او التـسوية وفقـا لقرار مـجلس الوزراء رقم  ٢٨ لسـنة ٢٠١٤ او شطب الـدين كليـا بحسب مقـتضى احلال) اليـة منازعات او مـطالبات

سابقة خالل (٣٠) من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاده.
ـؤسسات ناقـصة بعـدم اجراء اي مطـالبة قـضائيـة او ادارية عـلى اي مديونـية بحق مـختلف الـشركات وا ـشترك بـا ١١٫٢- يتـعهد مـقدم العـطاء ا
عـنى استمرار العراقـية بعـد االحالة مبـاشرة او غيـر مباشـرة من خالل البيع او الـتنازل للـغير عن جـزء او كل الدين بصـفة رضائيـة او قضائـية 
ـطلوبة تـقدم لبـذل اجلهود ا بـاعة للـغير ويـسعى ا تـنازل عنـها او ا ديـونات ا ـناقصـة للعـمل بالعـراق با شتـركة با تقـدمة او ا عالقـة الشركـة ا

طالبات. للمساهمة لتسوية تلك ا
هتمـ شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري الى العنـوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع ٣- بامكان مقدمي العطاء ا

للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) (مائتان وخمسون الف دينار عراقي ) نقدا وغير قابل للرد.
شاريع النفطية -  الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي من االحد  - قسم التوريدات ناقصة (وزارة النفط - شركة ا ٤- يكون مكان بيع وثائق ا

والتعاقدات) من االحد الى اخلميس من الساعة (٠٠ : ٩ ص) لغاية (٠٠ : ١٢م)
ـشاريع الـنفـطية  – الـوزيريـة/ خلف مـعهـد التـدريب النـفطي - جلـنة اسـتالم وفتح الـعطاءات ٥- مـكان تـسلـيم العـطاءات (وزارة الـنفط - شـركة ا

احمللية - الطابق االول).
تـاخرة سوف تـرفض وسيتم الـفتح بحـضور مقدمي نـاقصة وتـسليم الـعطاءات بـتاريخ (٢٠٢٢/١٢/٤) حيث ان العـطاءات ا > يكون موعـد غلق ا

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

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

ثلهم بحضور مؤتمر ما قبل تقد العطاء ويكون احلضور للمؤتمر (الزامي) للتوضيح واالجابة ٦- يتم دعوة مقدمي العطاءات اخملول او من 
على االستفسارات ويكـون تاريخ االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعـلى مقدمي العطاء تقد استفـساراتهم حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد

ؤتمر. انعقاد ا
الوقت: (٠٠ : ٩ ص) لغاية (٠٠ : ١٢م)

التاريخ:     /    /    
كان: يحدد الحقا ا

دة (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد. قدمة نافذة  ٧- تكون العطاءات ا
قدم:- ستمسكات التالية مع عطاءه ا ٨- يلتزم مقدم (مقدمي) العطاء بارفاق ا

أ- شـهادة تـأسيس الـشركـة االجنـبية مـن غرفة الـتجـارة او الصـناعـة في بلـد تأسـيس الشركـة مصـدقة من الـسفـارة العـراقيـة في ذلك البـلد ودائرة
التصديقات في وزارة اخلارجية في العراق.

قدم الـعطاء االجنبي فرع لشركته بـالعراق عليه تقدمي شهـادة تسجيل هذا الفرع والعنـوان الفعلي للفرع مصـدق اصوليا وفقا لنظام ب- اذا كان 
فروع الشركات االجنبية رقم (٢) لسنة ٢٠١٧ وشهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان عملها الفعلي مصدق اصوليا.

ت - يلتزم مقدم العطاء سواء كان شركة عراقية او (شركة اجنبية لها فرع في العراق او مكتب اقليمي) بتقد كتاب من دائرة الضمان االجتماعي
يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي للعمال حسب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٦٤) لسنة ٢٠١٥.

فوض : ستمسكات الثبوتية للمدير ا ث- ا
دنية) بطاقـة السكن عقد ايجـار او الطابو للداللة وحدة (او شهادة اجلـنسية + هوية االحـوال ا واطـني جمهورية العـراق: البطاقة الوطنـية ا  <

على العنوان.
واطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.  <

ج- هوية غرفة التجارة (نافذة) وعقد تـأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخـلي وشهادة تأسيس الشركة. مصدقة من مسجل الشركات
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تـوقف مـنـتـخب الـشـبـاب ويـصـعد
شـبــاب الــوطــني من مــدة االعـداد
شاركة بنهائي بـطولة منتخبات ا
شـباب آسـيا الـتي ستـقام في آذار
ـقـبل في أوزبـكـستـان وسـيـنـتقل ا
الـفـريق بـقـيـادة عـمـاد مـحـمـد الى
انـطـالـبا بـتـركيـا مـنـتصف الـشـهر
ـــنــــتـــخب احلـــالـي وســـيـــلــــعب ا
اجملـمــوعــة األولى الـتـي تـضم فـي

احملــلــيــة واآلســيــويــة ووقع حتت
اجتـهادات خـمسـة مدربـ لكنه لم
يحـقق مبتـغاه فقط حـقق الوصافة
في الـيوم األخـير من الـدوري الذي

عاني فيه اجلوية كثيرا.
bL×  VŠU

ويــقـــول مــدرب نــادي الــنــاصــريــة
صـاحب محـمـد اجد بـدايـة الدوري
احلـــــالي واضــــــحـــــة وسط شـــــدة
ـنـافـسـة امـام تــطـلع اجلـمـيع في ا
التـركيز عـلى البدايـة بهدف تـعزيز
ـنـافسـة بـقوة الـبـداية ومـواصـلة ا
الــسـيـطـرة وعــلى دعم االمـور عـبـر
جـهود الالعـب ويـتـوقع ان تشـهد
ــو اجـهــات الـقــادمـة مــنـافــسـات ا
صـــاعــدة خـــصــوصــا بـــ الــفــرق
اجلــمــاهــيــريــة الــتي تــلــعب حتت
ضـغط الـنتـائج وجـمـاهيـرهـا التي
تـنـتـظـر الـنــتـائج وتـرى كـلـمـا اتت
ايــجــابــيــة كــلــمــا دعــمت الــتــوجه
ــزيــد من وتــفـــتح األبــواب امـــام ا
الــتــقــدم نــحـو أهــدافــهــا وظــهـرت
ــتـعــة من الــبـدايــة بــفـضل فــتـرة ا
االعـــداد الـــتي مـــرت بــهـــا جـــمــيع
الـــفـــرق ويـــرجح أن تـــكـــون اكـــثــر
ــرة واجــد مــطـــاولــة وقــوة هـــذه ا
اجلوية يقدم ما عليه ويعيش فترة
عــمل ايــجـابــيــة مع انـصــاره بــعـد
الــذهـاب لــلــراحــة رفـقــة الــصـدارة
التي مؤكد ستـزيد من قيام الفريق
فـي تــصــعــيـــد اجلــهــود والــعــودة
باهـتـمـام للـمـبـاريـات القـادمـة كـما
مــهم االشـارة الى مـا يــقـدمه فـريق
احلـدود الـذي عاد لـلـبـطولـة بـشكل
مــخــتــلـف ونــأمل أن يــســتــمــر في
باريـات بنتائج جيدة دون تقد ا

ودعم الــــفــــريق مـن هــــذه االوقـــات
بـعـدمــا تـظـهـر قــدرتـة واضـحـة في
االداء والتسجيل ويامل ان يستمر
بـالــعـطــاء مع الـفــريق الـذي يــبـقى
بــحـاجـة لألهـداف مـصـدر الـتـحـول
في حـصـد الـتـقـاط و الـنـتـائج كـمـا
يـظـهـر الـدفـاع بـشـكل مـتـوازن بـعد
تـلـقي هدفـ لـكن كمـا قـلنـا ان هذا
الـوضع ال يــعـكـس حـقــيـقــيـة دفـاع
الــفـريق الـذي لم يـخـتـبـر االن امـام
فـــرق مــتـــكــامـــلــة فـــيــمـــا يــتـــعــلق
بـقـوةمهـاجـميـهـا لكن هـذا ال يـعني
الـتـقــلـيل من شـأن مــا قـام به دفـاع
الـــفــــريق لـالن واكـــيــــد يـــعــــلم أنه
ســيــكــون امــام مــبــاريــات صــعــبـة
وسـيـكـون احلـمل كـبـيرا فـي حتمل
مـسـؤولــيـة الـنـتــائج الـقـادمـة ومن
ــبــكـــر تــقــيم هــذا االمــر من هــذه ا

االوقات.
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ــهم هــنــا ان يــتــحــلى جــمــهـور وا
الـفريق بـالـصبـر امـام النـتائج النه
ال يـوجــد فـريق اليـخــسـر ويــتـأخـر
بـالـفـوز ويـجب تـقـبل الـنـتـائج كـما
هي ومــنح الـثــقــة لالعــبي الــفـريق
ـدرب قحـطان جـثـير الـذي أبدى وا
انــزعـاج مـن تــصـرف بــعـض أفـراد
اجلمهور بعد التعادل مع الكهرباء
النه كـلــمـا كـان تــصـرف اجلــمـهـور
بــعـيــدا عن الـتــوتـر فــهـذا ســيـدعم
االمـور ويــجب أن يــكــون االنــصـار
عـنــصـر فـعــال وهـو الـذي يــتـحـمل
مشـاق السفـر الى احملافـظات لدعم
الـــفــريـق الــذي اليـــريــد تـــكــرار مــا
اضي بعدما حصد وسم ا حصل ا
اخلــيـــبـــة في جــمـــيع مـــشـــاركــاته

الـتي الزالت في بـدايـتـهـا وحتـتاج
الى نــفس طــويل وجــهـود كــبــيـرة
وتبقى مـهمة لـيست بالسـهلة وهو
مــا يـعـلم به جــثـيـر والعـبي االزرق
ـوسم وكــان اجلـويــة قــد افــتـتـح ا
بـالفـوز عـلى النـجف بـهدفـ وقدم
ــتـــوازن وجنح في فــيـــهـــا االداء ا
جتـســيــد االمـور واحلــصــول عـلى
كـامل الـنـقـاط وانــتـقل بـعـدهـا الى
مــلـعـب فـريـق الـقــاسم وتــمــكن من
الـــــعــــودة بـــــفــــوائـــــد الــــســـــفــــرة
القصيرةحيـث كامل النقاط وتمكن
من الـفـوز في الــلـقـاء الــثـالث عـلى
بـهـدف قـبل ان يـتـعـادل مع كـربـالء
الــكـهــربـاء بــهـدف قــبل ان يــحـسم
الصدارة بفوزه العريض على نفط
ميـسان بعـقر داره بربـاعية نـظيفة
واحــتــفـل مع انــصــاره فـي مــلــعب
الـعـمـارة بالـنـتيـجـة والـصدارة في

بداية مهمة .
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وشيء مـــهم ان يـــظـــهـــر الــفـــر يق
بـقدرات هـجوميـة عنـدما تـمكن من
تــسـجــيل عـشـرة اهــداف سـجل كل
من حــســ جـــبــار ومــهـــنــد عــبــد
الــــرحـــيـم ثالثـــة اهــــداف ودعـــمت
صفقة مهنـد حاجة الفريق للهداف
وسم بـعد مـعـاناة الـتسـجـيل في ا
ـاضي والــتي تـركت آثـارهـا عـلى ا
نــتـائج ومــوقف الــفــريق الــذي مـر
بـــأزمــة واضــحــة ويــجـب تــهــنــئــة
ــذكــور عــلى قــدرته عــلى الالعب ا
الــــتــــســــجــــيـل رغم انـه لم يــــدخل
أســـاسي بل فـي أوقــات مـــتـــاخــرة
لـــكـــنه اكـــد حــضـــوره في أصـــعب
واجب حـيث الـهـجـوم والـتـسـجـيل
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جددت اجلمعية العامة لالحتاد العراقي للبيسبول والسوفت بول ثقتها بالبلداوي رئيساً لألحتاد.
ـؤتمـرات في الـلجـنة وأسفـرت نـتائج االنـتـخابـات التي اقـامـتهـا اجلـمعـيـة العـامة لالحتـاد بـقاعـة ا
نـصب النائـب األول كما فـاز بعـضويـة مجلس بـية الوطـنيـة العـراقية عن فـوز أحمـد حنـون  األو
إدارة االحتاد االحتـاد كل من عـلي عـبـد الـواحــــــد وسيف عـبـاس وبـراء كـامل وزهـراء علي وآدم

هونر.
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زار وزيــر الـشــبــاب والــريــاضـة
ـــبــرقـع مــســـاء الــيــوم احـــمــد ا
ـديـنـة الـرياضـيـة في الـبـصرة ا
ــتــقـدم لــلـوزارة الك ا يـرافــقه ا

واطــــــلـع عــــــلى اخــــــر اعــــــمـــــال
الـصــيـانــة والـتـحــديـثـات فــيـهـا
قبيل تسليمهـا للجنة اخلليجية
ـنــظـمــة لـبـطــولـة خــلـيـجي 25 ا

في البصرة .

وجــــرى خالل الـــزيــــارة تـــفـــقـــد
مـلـعب الـبصـرة الـدولي ومـلعب
الـفـيحـاء والشـقق الـفنـدقـية في
ـديـنـة الـريـاضـيـة واطـلع عـلى ا
اخر اعـمال الـتاهـيل في اجملمع

 عقـد بعد ذلك اجـتماعـا خاصا
ــؤلـفــة من مـدراء مع الـلــجــنـة ا
شـؤون االقالـيم ودائرة الـتربـية
الـبــدنـيــة والـدائـرة الــهـنــدسـيـة
ودائـرة الطب الـريـاضي ودائرة
الرعايـة العلـمية ومديـر الشركة
العامـة لالستثمـارات الرياضية
ـــــــديـــــــنـــــــة فـــــــضال عـن مـالك ا
ــنــفـذة الــريــاضـيــة والــشــركـة ا
العمال الـتاهيل وعقـد االجتماع
بـرئـاسـة الـسـيـد الـوزيـر وجـرى
ــبـاشــر عـلى خالله الــتـوجــيه ا
اكمال جمـيع االعمال في الوقت
ـطـلـوب وقـبـيل تـسـلـيم جـميع ا
نشـات الرياضـية الى االحتاد ا
اخلــلـيــجي بــعــد الــعـشــرين من

قبل . شهر كانون اول ا
وقـدم مــديــر عــام دائــرة شـؤون
االقـالـيم واحملـافـظات في وزارة
وسـوي شرحا الشـباب طـالب ا
مــفــصال عن اعــمــال الــصــيــانـة
والــتــاهـــيل الــتي تــكــفــلت بــهــا

دلــوفـــان مــهــدي حـــسن أحــمــد
هـــيــران أحـــمــد مـــحــمـــد قــاسم
حـــســ جــبــار حـــمــزه عــدنــان
إبــراهـيم بـايش عــلي فـائـز زيـد
حتــسـ أحــمــد عـبــد احلــسـ
عالء عـبـاس حسن عـبـد الـكر
شـــهـــاب رزاق أمـــجـــد عـــطــوان
ن حـسـ كرار عـامـر سـجاد أ
جـــاسـم مــنـــاف يـــونـس أحـــمــد

زيرو أحمد يحيى.
كــمــا تــضـم الــقــائــمـــة الالعــبــ

احملــتـرفــ الـذين ســيـلــتـحــقـون
نـتخب وهـم الكـسنـدر اوراها بـا
اآلي فــاضل عـمــار مـحــسن امـيـر

العماري.
ـــــنــــتـــــخب الـــــعــــراقي وواصلَ ا
حتــضـيــراته في مـلــعبِ الـشـعب
الــدولـيّ في الــعــاصـــمــةِ بــغــداد
ـواجـهــتي مـنـتـخـبي اسـتـعـداداً 
ـكـسـيك واإلكـوادور وديـاً في 9 ا
و 12 تــشـريـن الـثــاني نــوفــمــبـر

احلالي.
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من األخـطـاء الـتي ظـلت شـائـعـة في الـعـراق بـعـد 2003 ان وزراء الـشـبـاب
والـرياضة حولوها الى وزارة ( طوبة ) كما يـردد بتهكم .. علما ان قانونها
يـشيـر صـراحة الى انـهـا وزارة قـطاعـيـة تهـتم بـالشـان الـشـبابي والـثـقافي
واالبـداعي والصـحي والـريـاضي لشـريـحـة الشـبـاب خاصـة .. فـيمـا تـكون
الـوزارة مشـرفـة سانـدة لـرياضـة اإلجنـاز التي تـدار وتـتطـور داخل األنـدية

واالحتادات ..
اجلـمـيع قـصـدا او بـنوايـا حـسـنـة سـاروا بـهـذا االجتـاه مـتـاثـرين بـضـغوط
كن جتـاوزه سيـما االعالم واجلـماهـير الـتي أصبـحت تمـثل راي عامـا ال 
ـا أوقعـهم وسبب لـهم إشـكاالت كـبيـرة ما في عـراق تسـوده الفـوضى .. 

زالت تالحقهم الى االن ..
رحلة عمقها جتارب االخرين برقع  عـلى بركة الله انطلق األستاذ احمد ا
ـعيـار (االسدي)  –اذا جـازت التـسمـية - ..هـنا حـصـة الشـباب سـتـكون ا
اشـيه ومـا عـداه يـتـرك الصـحـاب الـتـخـصص من انـدية الـذي يـنـبـغي ان 
ا يـنسـجم مع فلـسفة ـهامـهم وحتمل مـسؤولـياتـهم  واحتـادات للـنهوض 
ـا يتـناسب مـع حجم فـئة الـشبـاب وما تعـنيه احلـكومـة ومصـلحـة الدولة و

الرياضة في عالم اليوم .
هـناك عدد من العقـبات األساسية الـتي ستواجه الوزير .. واخـريات فرعية
لفات ال حتتاج عاجلتها سيكون في االجتـاه الصحيح.. ا .. اذا مـا جنح 
انية وتخـصيصات مالـية ضخمة بـقدر حاجتنا الى مـعجزة او موافقات بـر

فيها الى رؤية ووعي وقرار نبلغ فيه رضا الله والناس والنفس :-.
ـفسدين وضـرورة ابعادهم عن مـفاصل العمل أوال : - الـفساد اإلداري وا

همة وتكليف اشخاص مقتدرين مخلص . ا
ـبتـز والراي العـام مشكـلة كـبرى تشـكل اجندة .. احلل ثـانيا : - االعالم ا
هـنا يـكـون عبـر انـتقـاء شـخصـيـات إعالمـية حتـظى بـاالحتـرام تـضع خطط
قـصودة عـاجـلة احلـالة الـتي ال حتل بـشراء وسـائل االعالم ا واسـتراتـيج 
ـهــنـيــة عــالـيــة جتـعـل من اعالم الـوزارة وال بــتــهـديــدهـا بــقــدر الـتــعـاطـي 

ناصر له بديل او ند قوي لالخر . وا
ثـالثا : البنى التحتية وضرورة ادامتها وبـناء ما ينقص منها سيما لأللعاب

األخرى .. عبر خطط وجلان متخصصة ..
رابـعا : مـلف قـانوني .. يـتـطلب تـشـكيل جلـنـة قانـونـية مـختـصـة من خارج
ـلــفـات الــقـانــونـيـة الـوزارة وبـالــتـعــاون مع مالكــات الـوازرة لـدراســة كل ا
ـطروحة مـنذ سـنوات وتشـريع ما نـحتـاج من قوان في ظل حـكومـة قوية ا
ـنــتـديـات ـبــيـة واألنــديـة وا مــسـانــدة تـنـهـي االزمـات والـتــقـاطـعــات مع األو

ومديريات احملافظات التي يجب ان تعود الى الوزارة .
خـامـسـا : تـرتــيب الـبـيت الـريـاضـي والـشـبـابي من خالل ثــقـافـة االهـتـمـام
واالعـتنـاء بالرواد والـنشيء اجلـديد والـرياضـي والـشبـاب كافـة عبـر نشر

وجبها. عنية للعمل  ؤسسات ا مباديء أخالقية تعممها الوزارة الى ا
هـناك عـدد اكبـر من أزمات إداريـة وجمـاهيـرية واسـتثـماريـة وعقـود سابـقة
تـشـكل ثـقل يـجب ان يـسـتــعـ الـسـيـد الـوزيـر بـكل الـلـجـان أعاله لإلفـادة
بحلحلتها وفقا للقانون دون عرقلة منهاج الوزارة وخطط الوزير اجلديد .
أخـيرا وليس آخـرا .. بطـولة خلـيجي الـبصرة تـعد بـطولة احتـادات وليست
طلوب من الـسيد الوزير ان يكـون ساند لتوجهات ـبيات .. ا وزارات وال او
االحتاد فيها وان يشجعه على حتمل مسؤوليته ويكمل ما ابتدئه .. شريطة
ان يـكون الـتـنظـيم مـتمـاشيء مع رؤيـة وفـلسـفـة الدولـة ومـصلـحـة الوطن ..
وعـلى الزوارة اال التعـاون اللوجسـتي مع االحتاد واجلهات األخرى .. وان
لـف على ان تـكون من تـكلف جلـنـة تمـثل الوزيـر لـلعـمل مع االحتـاد بهـذا ا
ن عـرفـوا اشـخـاص واعـ مـتـخـصـصـ مـحـتـرمـ من قـبل األوسـاط و

بالنزاهة والسيرة احلسنة ..
نـصيـحـة : - اخلـطوة األولـى للـوزيـر .. سـيتـعـاطى مـعهـا االعالم وسـتـمثل
شـخص السيد الـوزير وطريـقة تفكـيره وتبـقى عالقة
بـاذهـان االعالم واجلـمـهـور والـريـاضـيـ .. لـذا
يـجب ان تـكون خـطـوة مدروسـة جـدا ومسـؤولة

حلها . وبوقتها و
والله ولي االمر . وهو من وراء القصد .
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وصـلَ إلى الـــعــــاصـــمـــةِ بـــغـــداد
الكُ الـــــتـــــدريــــبـيّ اإلســــبـــــانيّ ا
للـتبـاحُثِ حول قـيادته لـلمُـنتخبِ

ُقبلة. دةِ ا الوطنيّ في ا
ـالكُ الـــتـــدريــــبيّ من ويــــتـــألفُ ا
خــــيــــســــوس كــــاســــاس مــــدربـــاً
درب وأليخـاندرو فاريال لـوبيز ا
ُساعد األول وسلفادور روميرو ا
مـدربـاً مـسـاعـداً ثـالـثـاً وخـافـيـيـر
سـانـشــيـز مـدربـاً لـلــيـاقـة ويـاغـو

درب. راما لوبيز وكيل أعمال ا
وسيـلتـحقُ باقـي أعضـاء اجلهاز
ــنــتــخبِ الــفــنيّ اإلســـبــاني مع ا
كون من الوطنيّ في إسبانيا وا
ُـســاعـد ــدرب ا بــابـلــو غـرانــدز ا
الــثـاني ومــحــلل األداء ومــيــغـيل
أنـــــخــــيـل غــــونـــــزالــــيـس مــــدرب

احلراس.
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الكِ وكــــــان في اســــــتـــــقــــــبـــــالِ ا
التدريبيّ اإلسـبانيّ كل من عُضو
االحتاد العراقيّ لـكُرةِ القدم غا
ُـدير اإلداريّ للـمُنتخبِ عريبي وا
ُــنـسق الــوطـنيّ مــهــدي كــر وا
اإلعالميّ للمنتخبِ محمد عماد.
وذكـرَ عــريـبي إن اجلــهـازَ الــفـنيّ
ـؤمل أن اإلســبـاني اجلـديــد من ا
ُنـتـخبِ يـتـسـلمَ مـهـامَ عـمـله مـع ا
ــقـــبــلــة الــوطـــنيّ في الـــفــتـــرةِ ا
وسـتـكــون له جـلـســةُ مـفـاوضـاتٍ
أخــــيــــرة مـع االحتـــادِ الــــعــــراقيّ
ــــــركــــــزيّ فـي مــــــقــــــرّ االحتـــــاد ا
بــالــعــاصـمــةِ بــغــداد وبــإشـرافٍ
مـــــبــــاشـــــرٍ مـن رئــــيـسِ االحتــــاد
الـــعــراقـيّ لــكـــرةِ الـــقـــدم عـــدنــان

درجــــــال من أجـل وضع خــــــطـــــةِ
ُـتـبــعـة والـتي ســتـكـون الـعــمل ا
طــويــلــةَ األمــد من أجل االرتــقــاءِ

بواقعِ الكُرةِ العراقيّة.
ومن جــهـــة اخــرى كـــشف مــدرب
ـــــنـــــتــــــخب الـــــعـــــراقـي راضي ا
شـنـيـشل عن قـائمـة بـأسـماء 25
ــنــتـخب في العــبـاً ســيــمـثــلـون ا
ــكــســيك واالكــوادور مــبــاراتي ا

قرر إقامتهما في اسبانيا. ا
وتألـفت القائـمة من جالل حسن
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ظـهــرفـريق الـقــوة اجلـويــة بـشـكل
ــوسم واضـح ومــؤثـر مـع بــدايـة ا
وفــرض نــفــسه عــلى االمــور مــنــذ
البداية باالعتـمادعلى عناصره في
بـاريـات واالنتـقال الـتـركيـز علـى ا
لــــلـــصـــدارة قـــبـل تـــوقف الـــدوري
ـهم الـذي بـدء به الـفـريق الـشيء ا
ــتـوهج لــلـمــنــافـســة عـلى لــقـبي ا
الكـاس والدوري الـلذين خـسرهـما
ــاضي ويــشــعـر ــوسم ا بـإرادته ا
الـفـريق وجـمهـوره بـالـفـخر في ان
ـقدمـة امام بـعد يـقف الفـريق في ا
خـمس جـوالت قـبل تـوقف الدوري
والتحـضير والـعودة له وان يكون
عــــلـى قــــدر الــــتـــــحــــدي في قــــادم
ــبـاريــات عـنـدمــا يالعب احلـدود ا
بـاريات مـباشـرة عنـد استـئنـاف ا
وكـله امل في ان يـواصل مـسـيـرته
دون تــوقف وان جــمع الـنــقـاط من
ـهــمـة ــواجـهــات سـتــدعم ا هـذه ا
حيث رصيد النقاط الذي من شأنه
ــنح الــفــريق دفــعه امــام مــو أن 
ـطلوب التخلص اصلة السباق وا
من االخــطــاء الــدفـاعــيــة وتــعــزيـز
الـقدرات الـهـجومـيـة والتـعامل مع
الـــفـــرص وتـــرجـــمـــتـــهـــا من أجل
احلــــفـــــاظ عــــلى مـــــســــتــــواه النه

سيواجه الصعوبات ال محالة.
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وتـعد بـدايـة الفـريق واعـدة بعـدما
جنـح بـالـفــوز بـاربع مــبـاريـات من
اصل خمس لعـبها لـالن ويعد هذا
ـقـبــول ويـظـهـر الـفـريق بـاالمـر بـا
بـامــتالكه لـلـحــلـول عـبــر االسـمـاء
ـشـاركة الـقـادرة عـلى الـدفـاع عن ا

ـــوصــلـي ويــلـــتـــقي في األمـــواج ا
عـقل ويـضيف الـبـصرة الـقـرنـة وا
الـــنـــاصـــريـــة جــــيـــرانه مـــصـــافي
ــرور وحـيــفـا اجلــنـوب ويــلـتــقي ا
واالمــانــة واالتـصــاالت ومــصــافي
الـــوسط والـــتــجـــارة و ويـــتــواجه
الــشـرقــاط واجلــوالن والـصــوفــيـة
والرمـادي والكـفل وعفك واالزدهار

والكوفة.

مـنتـخبـات أوزبـكسـتان وسـوريا و
انــدونــيـســيــا وتـظــهــر مـجــمــوعـة
ــــــقــدور الــفـريق ان مــنــاسـبــة و
يـــصـل الى الـــدور الـــتـــالي اذا مـــا

اجتهد.
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وجتري اليوم األحد عشر مباريات
ضـمن الـدور الثـاني لـبطـولـة كأس
العـراق وفيـها يـضيف البـيشـمركة

عماد محمد

مـحـافـظـة البـصـرة عـلى اعـتـبار
ان الـســيــد احملـافـظ هـو عــضـو
ركـزيـة ونائب الـلـجنـة الـعلـيـا ا
رئـيس الـلـجـنـة الـتـنـفـيـذيـة الى
ذلك تـنـاول االجـتـمـاع تـفـاصـيل
الــربط الــكــهــربـــائي لــلــمــديــنــة
الرياضـية بشـكل دائم وحتس
الـربط مع الـتـعـديالت وحتـس
جتهـيز القـدرة واعمال الـتاهيل
والــصـــيــانـــة عــلـى الــشـــاشــات
ــــركــــزيـــة ونــــظــــام الــــصـــوت ا

تعلقات االخرى . وا
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ــبـرقع عن قـنــاعـته بـان وعـبـر ا
ناسب االعمال تـسير بالـشكل ا
مـع ضـرورة مـضـاعــفـة اجلـهـود
الكمال جميع متطلبات البطولة
الـتي نريـد النـجاح لـها بـصورة
مثالية.وعلى صعيد اخر اختتم
فـــريـق الـــبـــنك الـــدولي الـــتـــابع
لــوزارة الــشــبــاب والــريــاضــة 
ــثـلي الــبـنك اجـتــمـاعــاته مع 

الدولي العداد الدليل التشغيلي
ــالــيــة واإلجــراءات اإلداريــة وا
ــعـلـومــات قـبـيل ونـظـام إدارة ا
اإلعالن عـن انــــطـالق مــــشــــروع
ــــوصل خالل ادمـــاج شــــبـــاب ا
الصناعات الثقافية واالبداعية.
اذ تضمن اليوم األخـير مناقشة
مــطـــولـــة بـــحـــضـــور فـــريق من
وزارة التخـطيط دائرة الـتعاون
الدولي ودائرة التنمية البشرية
الــذي بـدوره اكـد مــوافـقـة وزيـر
الـتـخـطـيط عـلى مـشـروع ادماج
ــوصل  واخــصــائــيـة شــبـاب ا
الــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة
واالخـصـائي الـبـيـئي في الـبـنك
الــدولي لـعــرض اهم مـا ســيـتم
اتـبـاعه خالل مـرحـلة الـتـنـفـيذ 
فــضال عن مــنــاقـشــة اإلجـراءات
الوقائية واالجتمـاعية والبيئية
للـصحة والـسالمة والـتوريدات
والعـقود وضرورة تـفعـيل نظام

ادارة الشكاوى .
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الــريـاضــيـة ومـيــزانـيــة الـلــجـنـة
ـــــــبـــــــيــــــة بـــــــشــــــكـل عــــــام األو
والتشغـيلية مـنها بشكل أخص

كـمـا قـدم أيـضـاً قـراءة أولـية عن
ـــــــــفـتـرضـة ـيـزانـيـة ا أبـواب ا
ــركـز الــتــسـويــة والـتــحــكــــــيم
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ـالـيـة السـت طيف تـلـقت وزيـر ا
ســامي تــهـنــئــة رئــيس الـلــجــنـة
ــبــيــة الـوطــنــيــة الـعــراقــيـة األو
االســــتـــاذ رعــــد حــــمـــودي وذلك
ــنــصب ــنــاســـبــة تــســنّــمـــهــا ا

اجلديد.
الي لـلجنة نقل ذلك لهـا األم ا
ـبـيـة الـسـيـد احـمـد صـبـري األو

كتبها . خالل زيارة رسمية 
وإســـتــعـــرض صــبــري لـــســامي
ــقـــر الــلـــجــنــة ـــالي  ــشـــهــد ا ا
بـية واالحتـادات الريـاضية األو
ــــعــــاضل الــــتي كــــانت وأبــــرز ا
الي إعترضت إنسيابية االداء ا
لـلــمـؤســسـات الــريـاضــيـة خالل

اضية. رحلة ا ا
وتـنـاول صبـري في عـرضه آلـية
صــــــــــرف مـــــــــــنـح االحتــــــــــادات

الـــريــاضـي الــذي  تـــأســـيــسه
مؤخراً.

من جانبها رحّبت معالي الوزير
بزيـارة صبري وحـمّلته شـكرها
ـباركة رئيس اللجنة وإمتنانها 

بية الوطنية. األو
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وأعـربت سـامي عن إسـتـعـدادها
للتعاون وتقد كل ما من شأنه
ـعاضل ان يـطوي صـفـحة تـلك ا
ــبــيــة في ويــخــدم احلـــركــة األو
الــــعـــراق عـــلى وفـق الـــقـــوانـــ

الية القائمة. واللوائح ا
ومن جهة اخرى إسـتقبل رئيس
ــبــيـــة الــوطــنــيــة الــلــجـــنــة األو
الـعــراقـيــة رعـد حـمــودي رئـيس
ـركزي للتنس االحتاد العراقي ا
ـكتـبـه صـباح سـيـف الـعـگيـلـي 

اليوم.

و قـدم الـعـگـيــلي عـرضـاً مـوجـزاً
ــبــيـة عن لــرئــيس الــلـجــنــة األو
واقع الـلعـبـة وأبرز مـا تـضمـنته
خــطط مــجـــلس االدارة اجلــديــد
لالرتـــــقـــــاء بــــــهـــــا وإيالجـــــهـــــا
مــســتـويــات الــتــنــافس الــعـربي

والقاري.
مـن جــــــانـــــبـه رحّـب حــــــمـــــودي
برئيس إحتاد الـتنس معرباً عن
دعـم االحتـــــــــــــاد بـــــكل مـــــا من
شـأنه حتقـيق مـــــــفـردات خطط
إدارتــه وصــــــــــــــــوالً ألفــــــــــــــــضـل

ستويات. ا
هــذا وقـد حــضــر الــلـقــاء عــضـو
بية كتب التنفيذي للجنة األو ا
إبـراهـيم الـبـهـادلـي كـمـا حـضره
أيـــضــاً األمـــ الـــعـــام لــلـــجـــنــة
ـبـية الـوطـنيـة الـسيـد هـيثم األو
الي أحمد عبداحلميـد واألم ا

الك التدريبي االسباني »U³I²Ý‰∫ احتاد الكرة يستقبل ا
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dF÷∫ لقطات من معرض (عنتر وعبلة) حملمود شوبر

بــ الــعــراق والــكــويت والــتـي شــهـدت
حتـسـنــا في عـهـد الـرئــيس عـبـد الـسالم
مــحــمـد عــارف بــعـد ان ســاءت في عــهـد
الزعيم عبـد الكر قـاسم الذي اعترض
على اسـتقالل الـكويت واعـتبـره قضاء

تابعا للبصرة.
وكــان في اسـتــقــبـال الــشـيخ صــبـاح
وزيـر خـارجـيــة الـعـراق انـذاك نـاجي
طالب وهـو في الصـورة جالـسا (الى
) يـسـتــمع الى مـا يـدور بـ الـيــمـ
مــجـمــوعــة الـصــحـفــيـ والــوزيـر

الكويتي.
الشيخ صباح هو األمير اخلامس
عشر للـكويت تولى مقـاليد احلكم
في  29كانـون الـثاني  2006 وذلك
بعد األمير سعد العبد الله السالم
الصـباح إلـذى ترك مـنصب االمـير

بسبب أحواله الصحية.
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من الـشـخـصـيـات الـتي الـتـقـيـتـهـا خالل
عـمـلي الـصحـفي أمـيـر الـكـويت الـسابق
ـبـارك الـشــيخ صـبـاح األحـمــد اجلـابـر ا
الــصـــبـــاح الـــذي شـــغل مـــنــصـب وزيــر
خـارجــيـة الــكـويت  40 عـامــا مـنـذ 1963
حتـى عام 2003. وفي خالل تـلك الـفـتـرة
زار بغـداد عدة مرات مـنهـا زيارته عام 1
 965كــمـــا زارهــا وهــو امــيــر عــام 2012
لـلــمـشـاركـة في مـؤتـمــر الـقـمـة الـعـربـيـة
الثـالثـة والعـشرين.وتـعود هـذه الصورة
الى عام  1965 لدى وصوله مـطار بغداد
حــيث الــتــقـيــنــا به نـحـن مـجــمــوعـة من
الصحفي كنت من بينهم كما يظهر في
الـصــورة مـراسـلـو وكـالــة انـبـاء الـشـرق
االوسط ووكـــــالـــــة رويــــتـــــرز ووكـــــالــــة
الـصـحافـة الـفـرنسـيـة ووكـالة شـيـنـخوا
الصـينـيـنة وقـد حتدث لـنا عن الـعالقات
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الـقاصـة الـعـراقيـة ضـيـفـها اجلـمـعـة ملـتـقى الـسـرد الروائي
نـاقـشة مـجمـوعتـهـا القـصصـية ـركز الـثقـافي الـبغـدادي  وا
) بـجلسة ادارها رياض عنونـة (حدث في عشية الـقديسي ا

داخل على قاعة مكتبة بغداد.
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اســـتـــاذ االقــــتـــصـــاد الــــســـيـــاسي
ــعـهــد الـدبـلــومـاسي الــعـراقي في ا
ـــســـتـــشـــارين  في وزارة كـــبـــيـــر ا
اخلارجيـة القطرية يـحل ضيفا على
قـنـاة (الشـرقيـة) مسـاء اليـوم االحد
في بـرنـامج (اطـراف احلديث) الـذي يـعـده ويـقدمه االعالمي

مجيد السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
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االعالمي والـكـاتب الـعـراقي تـلـقى تـهـاني االهل واالصـدقـاء
ــوفـقــيـة مــتـمــنـ له دوام ا لـتــرقـيــة ابـنه اري لــرتــبـة مــقـدم 

والنجاح.
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هـا ضمن فعـاليات مـهرجان األردن ـمثلـة االردنية  تـكر ا
سرحي بدورته 29  مع الفـنان زهير النوراني ونبيل جنم ا

ويوسف اجلمل.
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الـبـاحث الـسـوري حتــدث في مـحـاضـرة فـكـريـة عن (رمـزيـة
ة) احلـية في قـصة آدم وحـواء وداللتـها في الـثقـافات الـقد
دينة السويداء اقيمت على خشبة مسرح مديرية التربية 

باستضافة فرع احتاد الكتاب العرب باحملافظة.
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الكاتب الـعراقي وقع اجلمعة كتابه (فضة وطن ) ضمن
فعـاليـات مـعرض الـشارقـة الـدولي للـكتـاب وهـو الكـتاب
األول لـلمـصمم والـذي طبع بدعـم ومسانـدة وزارة الثـقافة
والــشـبــاب االمـاراتــيــة ودار شـاهــ لـلــنــشـر والــطـبــاعـة

والتوزيع.
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طـالـبــة الـدراسـات الــعـلـيــا الـعـراقــيـة نـاقــشت في قـسم
االذاعـة والـتـلـفـزيـون بـكـلــيـة االعالم في جـامـعـة بـغـداد
ـواقع ـوســومـة (دور الـتــفـاعـلــيـة  ــاجـسـتــيـر ا رسـالـة ا
الـبـرامج الـتلـفـزيـونيـة الـسـاخرة فـي احلراك الـشـعـبي لدى

تظاهرين). جمهور ا
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ـكـتبـة الوطـنيـة بـعمـان في حفل ي االردنـي ضيـفته ا االكاد
إشهار كـتابه (تأمالت في التاريخ) وقدم قراءة نـقدية للكتاب
ي أمـجـد الـفـاعـوري فـيـمـا أدارت احلـوار اإلعـالمـية االكـاد

ابتسام راجح.
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منذ ايـام  والنشطاء في وسائل الـتواصل االجتماعي يتـناقلون صورة  طالبـة الدراسات العليا
ـاجـستـيـر من كـلـيـة االدارة واالقـتـصـاد بـجـامـعة ـة مـحـمـد مـدهـوش الـتي نـالت شـهـادة ا كر
مـشـيـدين بـارادتهـا واصـرارهـا عـلى حتـقـيق حـلـمـهـا بـنيل البـصـرة بـرغم تـقـدمـهـا في الـسن 

الشهادة العليا متحدية الظروف كافة.

مــتـظـاهــري تـشــرين الـذين كــان لـهم
دوراً كبيـراً في احلركـة اإلحتجـاجية
السابـقة ومازالـوا يطمـحون لتـعزيز
تــلك اإلحــتــجـاجــات عــبـر اإلهــتــمـام
بـالــتــوعــيــة الـثــقــافــيـة لــلــمــجــتـمع
وتـــوســيع مــســـاحــة الــرأي والــرأي
اآلخــر  فــضالً عن إتــاحـة الــفــرصـة
ـواهـب الـشــابــة لـتــتــفـتح جلــمــيع ا
إبــداعـاتــهـا الــثـقــافـيــة والـفـنــيـة في
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عـــاود شــارع الـــثــقـــافــة في مـــديــنــة
الـنـاصـريــة نـشـاطه األسـبـوعي بـعـد
تــوقف دام ألكــثــر من ثـالث ســنـوات
بــســبب أحــداث إنـتــفــاضــة تــشـرين
وجـائـحـة كـورونـا.وقـال  رئيـس فرع
احتاد االدبـاء السـابق ياسـر البراك:
" أن الـشـارع أفــتـتح في الـعـام 2016
ـــهـــتـــمـــ ـــبـــادرة من عـــدد مـن ا
كـتبات بالـشأن الثـقافي وأصـحاب ا
وقــد كــان لــلــشــارع دوراً كــبــيــراً في
توفير فضاء جديد للثقافة في وقتها
 وإستمرت فعالياته األسبوعية الى
 1تــــشـــــرين  2019حـــــيث إنـــــدلــــعت
اإلنـتـفـاضـة واحلـركـة اإلحـتـجـاجـيـة
ضد حـكومة األحـزاب الفـاسدة األمر
الـذي أدى الى تــوقف نـشــاطـاته الى
يـــــوم  2022 / 10 / 28حـــــيـث عـــــاود
نشاطه من جديد بعد أن  نقله الى
ـدرسـة مـكـانه اجلـديـد بـالـقـرب من ا
ــركــزيـة وحــديـقــة شــهـيــد تــشـرين ا
أحـمــد نــوفل " وأضـاف الــبـراك ( أن
عودة الشارع للحياة من جديد يؤكد
مــرة أخــرى إنــتـصــار قــوة األمل في
نفوس وعقول الشباب القائم على
الـــــشـــــارع وهـم في أغـــــلـــــبـــــهـم من

ــؤســسـات احلــكــومــة احملـلــيــة أو ا
ـعــنـيـة بـالـثــقـافـة مـثل احلـكــومـيـة ا
وزارات الـــثــــقــــافـــة  والــــشــــبـــاب 
والـتربـيـة  والـتعـلـيم الـعـالي  حيث
يُــفــتـرض أن يــكــون لــتــلك الـوزارات
تنوعة دوراً كبيراً في ؤسساتها ا
وضع برامـج ثقـافيـة وفنـيـة تنـعكس
بـشـكل إيـجـابي عـلى حـيـاة اجملتـمع

وبناء اإلنسان احمللي).

فـضـاء هذا الـشـارع الـذي شـهـد عـند
إفتتاحه اجلمعة العديد من األنشطة
مثل معارض الـرسم  والفوتوغراف
 والـــكــتب  واألشـــغــال الـــيــدويــة 
ــوســيــقى  والــغــنــاء  والــشــعـر وا
وغيـرها). مؤكـدا (أن الشـارع يعـتمد
عـلى الـقـدرات الـذاتـيـة جملـموعـة من
ـيــدان الـثـقـافي من الـنـاشــطـ في ا
دون أن يــــحــــصـــلــــوا عـــلـى دعم من
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ـوسـيـقـار نـصـيـر شـمـة اخلمـيس في اعـلن ا
صـفـحـته عـلى (فـيـسـبـوك) عن اجنـازه عـمال
ـنـاسـبة جـديـدا اسـتـذكـر فـيه اخـيه الـراحل 
اربــعـيـنـيــته  قـفـائال (انــتـهـيت الــيـوم من عـمل
مـقـطوعـة الـنبـيل.صـغت فيـهـا كل الوجع واأللم
الــذي اعـتــصـر قـلــبي بـرحــيل أخي نـبــيل .الـيـوم
أربـعيـنـيته.. ولم يـزل األلم برحـيل زهيـر محـفورا
فـي قـلــبي ..ال أجــد عـزاء لــنـفــسي.. وال مــواسـاة
تـضـمـد هـذا الغـيـاب..لـعل "الـنبـيل" يـكـون حـاضرا
دائــمـا مـعي هـو الـذي أحب مــوسـيـقـاي وكـان ومـعه
شــقـــيــقي زهــيــر الــذي رحل قـــبــله يــخــافــان عــلي

ويـحـتـضـنـان كل نـغـمـة أكـتـبـهـا."الـنبـيل"
لــهـمـا مـعـا ولـبــتـول ولـكل غـيـاب
هــذا مـــحـــفـــور في الـــقـــلـب
الــغـيــاب الـذي لن يـرحل
أبـــدا..حتـــيــة ومـــحـــبــة
كـــبــيــرة لــكل أهــلــنــا
واصـدقاء نـبيل في
واســط الــــــــــــذيـن
يــجـتــمـعـوا األن

لتأبينه).

إذا أبــديت بــعض االهــتــمــام بــالــتــحـديــات واخلــطط
فسوف تكَون أصدقاءً جدد. 
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اسـتغل الـفـرصة لـلـتواصل مع أشـخـاص يشـاركونك
بنفس العقلية.رقم احلظ  3.
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متعة إذا أبديت قد تظـهر بعض العالقات اجلديـدة وا
رد فعل إيجابي.
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 اكمل خطـطك بأفكار اآلخرين وابـدأ في العمل بطاقة
مركزة.رقم احلظ 2.
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تــشــعــر بــإحــســاس رائع وصــحــتك جــيــدة وتــشــعـر
يوم السعد االربعاء. بالثقة
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عـلـيك بـالتـفـاؤل فـمـا كـان يـبدو غـيـر مـتـاح قـد أصبح
اآلن في يدك.
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ـكنـك البـدء في تطـبيق ـقدمـة في الـعمل و أنت في ا
أفكار جديدة. 
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ـكن التـغلب عـلى الـعقـبات الـتي تراهـا أمامك في ال 
الوقت احلالي.

Íb'«

حيـاتك اخلاصـة في االزدهار. اسـتغل الـوقت حملاولة
اكتشاف فرص جديدة. 

bÝô«

 يـجب أن تـغـيـر مـدخـلك والتـوصل إلى اسـتـراتـيـجـية
جديدة.رقم احلظ 5.
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تشعـر بالراحة الـتامة فيمـا يخص ذاتك واألمور التي
تقوم بها.
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ال تسمح لـآلخرين بتغييـر رأيك أو خططك كثيرًا. يوم
. السعد االثن
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الــكـلــمـات لـهــا مـكــانـهـا
طلوب اعادة ناسب ا ا
ترتـيبـها بـشكل صـحيح
واكـتـشف كــلـمـة اغـفـلت
عــــــمـــــدا: (عــــــاصـــــمـــــة

خليجية):
كــا  –عـــمـــال  –أي –
ابل  –الـــقــــامــــشــــلي –
وسيط  –كوع  –وجع –
طي  –قسائم  –سوق –
ســـقــا  –لــو  –جـــهل –

حائط.
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ـعـرض الـشـخصي (عـنـتر وعـبـلـة) عـنوان ا
لـلفـنـان التـشـكيـلي الـعراقي مـحـمود شـوبر
الــذي أقــيم عــلى قــاعــة جــمــعــيــة اإلمـارات
لـلـفــنـون الــتـشــكـيــلـيــة في إمـارة الــشـارقـة
بـــحـــضـــور الفت لـــكـــبـــار الـــشـــخـــصـــيــات
واخملـتـص ومـتـذوقي الـفن التـشـكـيلي
واجلـــالـــيــة الـــعـــراقــيـــة والـــعــربـــيــة

والصحافة ومحطات التلفاز .
جـاء مــعـرض عـنــتـر وعـبــلـة الـذي
افــــتـــتح في  22 تــــشـــرين االول
ــاضي  ثـمــرة جتـارب شــوبـر ا
تواصل ألكثر الـفنية وبحثه ا
من عـــقـــد من الـــزمن والــذي
تــمـخض مــؤخـراً عن بــيـان
(الـشـوبــريـالـزم) ! والـنـتـاج
الـفــني الـكــبـيــر الـذي ضـمه
مـعــرضه الـشــخـصي "عــنـتـر
وعـبــلــة" وهـو نــتــاج حـقــيـقي
وجـاد في التـفرد بـفلـسفة وأداء
ـاضي مـبـهـر وهـمـزة وصل بـ ا
ي فـتح واحلـاضـر بـأسـلـوب أكـاد
لـلحـكـاية نـافـذة تطل عـلى الـعالم من

عاصرة. خالل جتربته ا
إن احــتــضـان اإلمــارات لــهــذا احلـدث
الـفـني الـكـبــيـر هـو احـتـفـاء حـقـيـقي
بـالــفن الــعـراقـي كـونــهـا ســبــاقـة في
ــبــدعــ والــبــلـد راعــيــة لإلبــداع وا
الــعـربـي الـفــخــر صــاحب الــتــجــربـة
ــيـة الـراقــيـة بـرعــايـة الـعــلـمـاء الـعـا

بدع من كل مكان في العالم. وا
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حـتى جــاءت جتـربــة (عـنـتــر وعـبــلـة) الـتي
كانت انعطافة مهمة في تاريخ شوبر وعلى

صعيد الرسم بشكل عام.
dO³  Èb

ـعرض صـدى كـبـيـرا في الوسط لـقـد القى ا
الـفــني اإلمـاراتي ألــقى بـظاللـه عـلى تـاريخ
الـفنان العـراقي. اخذآ مساحـة واسعة نحو

اجلمال واإلبداع والتفرد.
كـان لـ( الـزمان)  حـديث مع الـفـنان مـحـمود

شوبر من قلب احلدث:
عرض? { ما هي انطباعاتك عن ا

- لــقــد كـان تــفــاعـل احلــضـور مــفــرحــاً مع
ـعرض (عـنتـر و عبـلة) علـى قاعة مـفردات ا
جـمعـية اإلمـارات لـلفـنـون التـشكـيـليـة التي
تــبــنــته مــشــكــورة.فـاالنــطــبــاع الــعــام كـان
(دهـشة) وإعجاب اجلمهـور باللوحات التي
بـلغ عـددهـا 25 وبـقـيـاسـات مـخـتـلـفـة وهذا
الـتـبـاين أضـاف شـيـئـا من الـتـنـاغم مـا ب
أفـكار تـلك الـلوحـات ومواضـيـعهـا وطريـقة
إنـتاجهـا وعرضهـا التي أثنى عـليهـا جميع
ـتـازا الـزوار. وهـذا مـا يــجـعل انـطـبـاعي 

وأشعر بالسعادة.
{ هـل كـان مـعـرضـا (عـنـتـر وعــبـلـة) يـخـتـلف من

عارض السابقة? ناحية مستوى احلضور عن ا
ـعـنى حتـديداً فـلـكل مـعرض - لـيس بـهذا ا
ه ـكانـية وطـريقـة تقد ظـروفه الزمـانية وا
عرض جاء في لـلجمهور. باعـتبار أن هذا ا
دولـة اإلمارات هـذه الـبالد الراعـية لـلـثقـافة
والـفـنـون فـهـنـاك الـكثـيـر من مـتـذوقي الـفن

ومـتـابعي جتـربـة (الشـوبـريالـيـزم) التي 
الـتنظير لها عبر بيان فكري فلسفي جمالي

وإن اسـتضافـة معرض لـفنـان شهيـر بحجم
شـوبر صـاحب الـتجـارب الكـبـيرة في إقـامة
ـعارض في الـعـراق ودول عـربـية عـشـرات ا
ــيــة هي خــطــوة رائــعـة جتــســد أولى وعــا
جتـارب التعايش الـفني ب الفن الـتشكيلي
الـعراقي والـفن التـشكـيلي اإلمـاراتي تعـتبر
ية في همة الـتي ارتقت للعا من الـتجارب ا
ـــضــمــون تـــبــني احلـــداثــة في الـــفــكــرة وا
ـا يـسـاهم في خـلق اخملـتـلف لـكـل لـوحـة. 
ـــاضي أجـــواء جــــمـــالـــيـــة جـــمـــعـت بـــ ا
ـفـهوم واضح ـتـلـقي  واحلـاضـر عـاشهـا ا

عنى أصل وأصالة احلكاية.
عارض ان معرض "عنتر وعبلة" من أجنح ا
الـــفــنــيـــة لــهــذا الــعـــام  في دولــة االمــارات
. والـذي ضم  25عــمال بـشــهـادة اخملـتــصـ
ضمون ـختلف القـياسات واألحجـام . و
جـديد في الطرح والـرؤيا تختـلف فيه لوحة
ضمون عن األخرى كانت جميعها قمة في ا
تـفـرد . انـهـا ألعـمال واجلـمـال واألسـلـوب ا
ــكـــانــة الــفن الــعـــراقي ومــكــانــة تـــرتــقي 

اإلمارات احلضارية والثقافية.
سيرة إن تـاريخ عائلة شوبر الـفني يتسم 
إبـداعـيـة طويـلـة مـعـروفـة . فـهم من الـرعيل
األول في مـسـيرة الـفن الـتشـكيـلي الـعراقي.
فـوالـده الـتــشـكـيـلـي الـكـبـيــر الـراحل شـاكـر
نعمة. وعمه التشكيلي الكبير الراحل زيدان
ــنــجـز ورواد الــنـعــمــة وهم من أصــحــاب ا
وأســاتــذة الــفن الــتــشــكــيــلي. وقــد تــوارث
مـحـمود هـذا االبـداع وأجنز مـعـارض مهـمة
داخل وخـارج الـعـراق القت شـهـرة واسـعـة.
أهـمـهـا مـعـرض (مـذكـرات رجل مـوالـيد 65)

بـالـعـام 2020 ووفق هـذا الـطـرح  إجنـاز
جتـربة عنـتر و عبـلة بالـشكل الذي يـتماهى
بـقوة معه فكان اإلقبال واسعا ومثيرا. فقد
كـانت الــنــخـبــة هي الـتـي تـتــابع وجتـتــهـد
بـاحلـضـور ومـواكـبـة احلـدث الـذي اعـتـبره
ـــوسم عـــلى الـــصـــعـــيــد أنـه األهم لـــهـــذا ا

التشكيلي والثقافي.
{ هل إقــامـتك بــدبي أضـافت لـك أشـيــاء جـديـدة
ـكن أن تـكـون مـشـروع فـني مـسـتـقـبـلي سـيـرى

النور قريبا?
- نـعم أنـا أرى (دبي) مـديـنة عـظـيـمـة فـيـها
الـكثير من الفضـاءات التي تؤهل الفنان أن
يـــقــدم نــفـــسه بــالـــشــكل االحـــتــرافي الــذي
يـــتــمــنــاه. ومـــنــذ حــصــولـي عــلى اإلقــامــة
الـذهـبـيـة أسـعى أن أقـيم قـاعـة عـرض للـفن
الــتــشــكــيــلي تــهــتم بــتــقـد الــفن الــواعي

احلقيقي على أرض الواقع.
شـاركة مع فنان { هل سيكـون تعاون أوسع با
تـشـكيـليـ عراقـي وإمـاراتـي وخـليـجيـ وعرب

يا كبيرا? عرض مشترك ليكون حدثا عا
- بـواقع احلــال نـحن نــطـمح لــبـنــاء ذائـقـة
جـمـالــيـة تـتـمـاهـى مع روح الـعـصـر ومـدى
الـــتــــطـــور احلــــاصل في ودولــــة اإلمـــارات
ـعنى فـسوف حتـديداً وكـل ما يـخدم هـذا ا
ه بـالــشـكل الـذي نـكــون جـادين عـلى تــقـد
يـتـبــنى الـسـلـوك االحــتـرافي الـواعي بـدور
الـفن وأهمـيته فـي اكتـمال بـناء اجملـتمـعات
ـتــقـدمـة. أرى مـن اجلـمـيل جــدا أن تـكـون ا
ـبدعـ الـعرب هـنـاك لوحـات من مـختـلف ا

حتت سقف اإلمارات راعية اإلبداع.
{ لك بـصمـة في الـفن العـراقي هل سـيكـون لكم

دور في حترر أعمـالك الفنيـة من اخلصوصية في
الـقاعـة إلى جتـربـة العـامـة في الـشـارع اإلماراتي
ليتاح رؤية أعمالكم ونشر الذائقة الفنية للجميع?
- الفن احلقيقي واجلاد وكما تعلمون ليس
ـتلك أسـيـر صالـة الـعرض مـطـلـقاً بل هـو 
جـــانـب الـــتــداولـــيـــة والـــشـــيـــوع من خالل
ـهـتمـ بـالفـن وكذلك من خالل ـقـتنـ وا ا
الـنـقـد الـفـني الـذي يـضع جتـارب الـفـنـان

تلقي. على احملك وجهاً لوجه مع ا
ـتـلـكه واالنـتـقـال إلى الــشـارع لـيس فـعال 
الـفـنان بل هـو قـرار مـؤسـساتي تـعـمـد إليه
ــؤســسـات الــراعــيــة لــلــفــنــون من خالل ا
اخــتــيــار أعــمــال بـعــيــنــهــا لــتــكـون ضــمن
الـسـاحـات العـامـة عـلى شـاكـلـة اجلـداريات
الـكبيرة والنصب النحتية. أسعى ألن تكون
ــيــة وفي ــتــاحف الــعــا لــوحــتي في أهـم ا
األمــــاكن الـــعـــامـــة أيــــضـــا وبـــقـــوة ووعي
يتراصف مع إنتاجي الذي أواكب عليه منذ

عقود.
{ كيف كانت جتربتك في اإلمارات وهل ستتكرر

بتجربة أكثر شمولية?
- نــعم أنــوي تـقــد جتــربــة فــنــيــة أخـرى
أعـكف عـلى إعـدادهـا بعـد االنـتـهـاء من هذا
نـحني الفرصـة على تتبع ـعرض. وهذا  ا
كل الـتجارب الفنيـة واالجتاهات التي تمثل
ـعــاصـرة. حـيــنـمـا أســست مـرسـمي روح ا
الـذي أعمل فيه جتاربي الفـنية اآلن كنت قد
قـررت مع نـفــسي ان ال أكـون رقـمـاً مـضـافـاً
ــوجــودة فـي ســاحــة االشــتــغــال لألرقــام ا
ـا رقمـاً صـعبـاً يـكون اجلـمـالي العـربي وإ

ساحات. له األثر اجلميل في هذه ا
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صري محمد حماقي عن استعداده لطرح ألبومه طرب ا كشف ا
قبل مكتفيا هذا العام بأغنيت الغنائي اجلديد خالل صيف العام ا

فقط وهما "ادرينال وقلبي حبك جدا".وأشار حماقي إلى أن ألبومه
اجلديد سوف يحتوي على  12 أغنية وسيتعاون فيهم مع نفس
. وكان حماقي لحن فريق عمل ألبوماته السابقة من الشعراء وا
قد أحيا حفال غنائيا في الكويت على مسرح الكويت أرينا وسط
حشد جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد وقدم ي وصلته

سرح على أنغام نفسي أبقى جنبه وبعدها قدم الغنائية وصعد ا
ميزة التي رقص على أنغامها اجلمهور باقة من أغانيه اجلميلة وا
وردد كلماتها عن ظهر قلب "ياستار أجمل يوم حاجة

مستخبية أحلى حاجة فيكي
المالمة مابالش مالبداية

لو هتسيب".
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تمضي األيام وال أقول الـشهور والسنـوات وحيرة العالم
نـاخي الـتي بـات أثـرها تزداد شـدة أمـام ظـواهـر التـغـيـر ا
السيء واقـعـاً فـعـليـاً عـلى الـغـني والفـقـيـر من دول الـعالم
ـعـرضة لـظـاهرة لكن بـدرجـات مـتفـاوتـة. الدول الـفـقـيرة وا
ناخ قـليلـة احليلـة واالمكانـات وهي تواجه عواصف تغيـر ا
يـتـة وموجـات مـرعبـة من احلـر واجلفـاف والـفيـضـانات
والدول الغنية سبب إضافي في زيادة التلوث بحكم الطاقة

الصناعية العمالقة لديها.
 بعـد مـحـطـة بـاريس في الـعام  2015 ثمّ غالسـكـو يجيء
ـناخ – دور دولة عـربـيـة كـبيـرة هي مـصـر لـتـنظم مـؤتـمـر ا
ــنـاخـيـة ـواجـهــة مع األوضـاع ا كوب -27وقـد أصـبــحت ا
تـقـلبـة أمـراً واقعـاً وانّ الـدول تـواجه حقـيـقة مـاذا فـعلت ا
ومــاذا لم تــفــعـل إلنــقــاذ نــفــســـهــا أوالً قــبل االخــرين ازاء

قلقة. تسارع الزمن في التغييرات ا
ـتحدة من ـواصفـات دوليـة تريـدها األ ا  هناك مـطالب 
الـبـلـدان كـافـة في تـقـلـيل نـسـبـة انـبـعـاث الـغـازات الـثـقـيـلـة
للـسيـطـرة على الـتـلوث أوالً ذلك الـتلـوث الـذي اغلق الـيوم
مــدارس احــدى أكـــبــر الــعــواصـم في الــعــالـم لــشــدته إذ
اتـخــذت الـهــنـد قــراراً فـوريــاً بـإيــقـاف الــدوام في مـدارس
العاصمـة نيودلهي حتـى تنخفض درجـة التلوث. في الدول
الــعــربــيــة ال تــوجــد قــرارات من هــذا الــنــوع ألنّه ال تــعــلن
درجات الـتـلـوث وطرق قـيـاسـهـا والوقـايـة مـنهـا كـمـا حال
اعالن درجات احلرارة والـبرودة والـرطوبة فـمصـر تعاني
من نسـبة تلـوث كبـيرة بـحسب تـقاريـر دورية لـكن الدولة ال
ـسـألة توقف مـجـاالت عـملـهـا لـهـذا السـبب وهي مـعـنيـة 
ناخ كثـيراً ولهـا موقع دولي كبيـر من خالل استضـافتها ا

ؤتمر في منتجع شرم الشيخ. هذا ا
ناخ عـلى نحـو مقـلق جدا في في العـراق تتـضح مشـكلـة ا
اجلفاف الـذي يضرب بـحيرات ومـسطحـات مائيـة شاسعة
تنوعة. في وضع العراق الذي ويقتل معها احلياة البيئية ا
ـيـاه الـواردة الى نـهرَي دجـلـة والـفرات مهـمـا قـلّت نـسبـة ا
ـياه في ارين فـي خالل أراضيـه فإنّ فـرص اسـتـغالل ا ا
ائي كـنة وقـابلـة لتـطوير اخلـزين ا مواسم الـوفرة تبـقى 
وهذا ليس أمـراً خاضعاً لـرد فعل آني فـقد جرى احلديث
طويال عن التمـاهل والتقـاعس في إقامة سـدود جديدة قبل
خـمـســة عـشـرة عــامـا في األقل لـكـي تـكـون عـونــاً لـلـواقع

ناخ. الزراعي الذي سيكون في مقدمة ضحايا ا
ينبـغي ان ال تذهب قـطرة ماء واحـدة من دجلـة والفرت الى
ـصب الـبـحــري هـبـاءاً مـنـثــوراً ونـحن في أمس احلـاجـة ا
ـدى حسن ـاء الواحـدة مصـيـرها مـرتبط  للـميـاه. قطـرة ا

التصرف احلكومي والشعبي معها.
 أمّا اجملاالت األخـرى لتـقلـيل األثر السـيء للتـلوث فـأوّلها
ـتـاخمـة لـلـتـجمـعـات الـسـكانـيـة السـيـما في حقـول الـنـفط ا
ــسـألـة ال تـخص الـبـصـرة واجلــنـوب. والـقـائــمـة تـطـول وا
ا جـميـع األنشـطة اهتـمـامات وزارة بـعـينـها فـي البـلـد وا
والـفــعـالــيـات لــكي نــواكب بـعـض إجـراءات احلــد من اثـار
ــنــاخـي. فــمـــاذا عــمــلـــنــا الـى حــد اآلن ســوى الــتـــغــيـــر ا

تصريحات تقلد ما يقال في دول أخرى?
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رء على نفسه  -وقد يضحك ا
-من األسواق التجارية الى االسواق السياسية

-وماذا عن الترهل ?
- ليست الزكاة في االموال فقط

يام  الع من ا -أين ا
انية -نفحات ا

-وصايا شعرية للخطباء 
كتب االعالمي لسماحة السيد الصدر  ا
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-العنف مرفوض بكل أشكاله 
-ثنائية احلظوظ والعقول 

-الداء القد اجلديد

{ اوتاوا (أ ف ب)  –أوقف كنديان
فـي وسط البالد بـسبب إعـطـائهـما
ســكــاكـر حتــوي مــادة احلـشــيــشـة
ـنـاسـبـة هــالـووين فـيـمـا ألطــفـال 
ــــســــتــــشــــفى قــــرب أدخـل طــــفل ا
فــانــكــوفــر بــعــد تــعــرضه حلــادثـة
ــاثــلــة وفق الـشــرطــة. وأعــلـنت
قـاطعة مانيتوبا شـرطة وينيبيغ 
الـكنديـة األربعاء أنـها أوقفت رجال

في سن  63عــامـاً وامــرأة تـبـلغ 53
هـما سكاكر عـاماً لالشتبـاه بتقد
حتـوي ربـاعي هـيـدرو كانـابـيـنول
اجلـــــزيء األســـــاسي فـي الــــقـــــنب
سـؤول عن آثار نـفسـية الـهنـدي ا

ألطفال عشية عيد هالووين.
وفـي اجملــمـــوع حـــصل أكـــثـــر من
اثــني عـشـر طــفال تـراوح أعـمـارهم
بـــ سـت ســـنـــوات وست عـــشـــرة

ــســبــبــة ســنــة عــلى الــســكــاكــر ا
لـلـهـلـوسة هـذه وفق الـشـرطـة التي
كن سـألة. و فـتحت حتـقيقـاً في ا
لـلبـالغـ شراء احلشـيشـة بصورة
قــانـونـيـة في كـنــدا الـتي أصـبـحت
ســـــنـــــة  2018 أول بــــــلـــــد ضـــــمن
مـجمـوعة العـشرين وثـاني بلد في
الــعـالم يـشـرّع تـعــاطي احلـشـيـشـة

لغايات الترفيه.
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ـدن تـلـوثـاً في عــلى قـائـمـة أكـثــر ا
الــعــالم. وقـد تــصــدرت الـعــاصــمـة
IQAir الــهــنـديــة اجلـمــعــة قـائــمـة
لـلـمـدن الـرئيـسـيـة الـتي تـعاني من
الـهواء األكثر تـلوثاً. في عام 2020
عــزت دراسـة نــشــرتـهــا مـجــلـة ذي
النـسـيت  1,67مـلـيـون حـالـة وفـاة
إلـى تلوث الهواء في الهند في عام
ـــا في ذلك مــا يــقــرب من  2019  
 17ألفاً و 500 حالة في العاصمة.

أعــلى بـ 25مــرة من احلــد األقـصى
الـــذي حــددته مــنـــظــمــة الـــصــحــة
ــيـــة. مع بــرودة الـــهــواء كل الـــعــا
شـتاء تـهيمن سـحابة ضـباب سام
مـصــفـر تـغـذيـهـا عـمـلـيـات احلـرق
تـأتية من الـزراعيـة واالنبـعاثـات ا
قـطـاعات الـصـناعـة والـنقل الـبري
دينة الكـبرى التي يبلغ عدد عـلى ا
سـكانـها  20مـلـيون نـسمـة. وحتتل
راتب األولى نـيودلهي باسـتمرار ا

{ نـــيـــودلــهي (أ ف ب)  –أعـــلـــنت
ســلــطــات نـيــودلــهي اجلــمــعـة أنه
ـدارس اعتـبـاراً من سـيـتم إغـالق ا
الــســبت في الــعــاصــمـة الــهــنــديـة
ــســتــويــات اخلـطــرة من بــســبب ا
تــلـوث الــهــواء الـنــاجم عن احلـرق
الــزراعي في شـمـال الـهـنـد والـذي
ـتـردي أصالً عـلى يــفـاقم الـوضع ا
هــذا الــصــعــيــد جــراء انــبــعــاثـات
ـــصـــانع وحـــركـــة الـــنــقـل. وقــال ا
رئـــيس وزراء نــيــودلـــهي أرفــيــنــد
كـيـجـريـوال لـلـصـحـافـيـ سـنغـلق
دارس االبتدائية اعتبارا من يوم ا
غـد (الـسـبت) حـتى يـتـحسن وضع
الـتـلـوث. وشدد عـلى أنه ال يـنـبغي
أن يــعــاني أي طــفل بـأي شــكل من

شكلة. األشكال جراء هذه ا
وبــحـــسب شــركــة مــراقــبــة جــودة
الـهـواء الـسـويـسـريـة IQAir  فـإن
مـعدل جـزيئات بي ام   2,5األصـغر
ـــكن أن واألكـــثـــر ضـــرراً والـــتي 
تــدخل مـجــرى الـدم اجلـمــعـة كـان
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تـعـلـيـميـة اسـتـبـاقـية لـلـغـايـة تـقوم
ــئــة من عــلـى تــخــصــيص   85 بـــا
ـيــزانـيـة لـتــغـطـيـة الـرواتب و15 ا
ـئــة كـانت تــذهب لـلــتـجــهـيـزات بــا
ـعــلـمـ والـتـدريب مـا مـكّن من وا
دارس حتـقيق نسـبة تسـجيل في ا
ئة في التسعينيات. بلغت   95 با
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لـكن مئة ألف تـلميـذ يوقفـون حالياً
ـدارس حتــصــيـلــهم الــعــلـمـي في ا
الــتـونــسـيــة سـنـويــاً وسط ازديـاد
كــــبــــيـــــر في نــــســـــبــــة احلــــصص
الـتـعـلـيـمـيـة اخلـاصـة وتـراجع في
ــسـتـوى الــتـعــلـيــمي. وأمـام هـذا ا
الـــواقع قــرر لـــطــفـي حــمــادي (46
ـتخصص في االسـتشارات عـاما) ا
ـطـاعم وهو في مـجـال الـفنـادق وا
ابن مـهـاجرين تـونسـي أمـيّ من
ـكـثر من مـنـطـقة كـسـرى احملـاذية 
الـعـودة إلى تـونس لـلمـسـاهـمة في

+اصالح+ بالده إثر ثورة 2011.
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عن الــعــاصــمـة في اجتــاه الــغـرب
يــبــدأ مـــؤسس اجلــمــعـــيــة لــطــفي
حـمادي في العمل مباشرة وينطلق
في مـــســاعــدة الــعـــمّــال عــلى طالء
ـدرســة الــداخـلــيــة.  يـعــبّـر ســور ا
لــــطـــفـي عن أسف شــــديـــد ألن أداء
نـظــام الـتـعـلــيم سـيئ لـلــغـايـة مـنـذ
ثــــــــورة ) 2011 الــــــــتـي أطــــــــاحت
بـالرئيس السـابق زين العابدين بن
عــلي) لـيس بـســبب الـثـورة ولـكن
ألن كل حــكـومـة خـضـعت لـضـغـوط
الـــنــــقـــابــــة وانـــتــــهى بــــنـــا األمـــر
ئـة من ميـزانية بـتخـصيص  95 بـا
الــوزارة (الــتــربــيــة) لـدفـع األجـور.
وكــنـــتــيــجــة لــذلـك لم تــبقَ أمــوال
لـلصـيانة وحتـس منـاهج التـعليم
ــســـتــمـــر لألســـاتــذة والـــتــدريـب ا
. غـير أن الوزيـر السابق ـدرّس وا
وأسـتاذ الـسياسـات العامـة الهادي
الـعربي يؤكـد لوكالـة فرانس برس
أن تـونس تميزت في عهد (رئيسها
األول) احلـبـيب بـورقـيبـة بـسـيـاسة

{ مـكـثـر (تونس) (أ ف ب)  –تـبـدو
مـدرســة مـكـثــر الـداخـلــيـة لـلــوهـلـة
ــــدارس األولى كـــــغـــــيـــــرهــــا مـن ا
الـتونسية لكن خصـوصيتها تكمن
في كـونـها حتـقق اكـتفـاءهـا الذاتي
من الـطاقة والغذاء للتالميذ وتمول
أنـشطة تكمـيلية تتـيح لهم االنفتاح
عـلى العـالم. انطـلقت جـمعـية والله
وي كـان (والـله نـسـتـطـيع) فـي هذا
ـشروع قبل عشـر سنوات وتعمل ا
وذج لـلـمسـاهـمة في عـلى إنـشـاء 
إصالح الـــنــظـــام الـــتــعـــلــيـــمي في
تــونس الـبـلـد الــذي كـان مـنـذ زمن
غـير بـعيـد رائدا في هـذا اجملال في
ــغــرب الــعــربي.  تــضم مــنــطــقــة ا
ــدرسـة الــداخـلــيـة  565 تــلـمــيـذاً ا
ــئـة مــتــحـدرون من بــيــنـهم  80 بــا
ـدرسة. عـائالت تـعيش بـعـيداً من ا
وتـقع في مـنـطقـة زراعـية عـلى عـلو
 900 مـتـر فـوق سطـح البـحـر. عـند
الـوصـول إلى مديـنة مـكـثر الـريفـية
والـتي تـبـعـد نـحو  170 كـيـلـومـترا

ـواد األفـيونـيـة بشـكل كـبيـر. كـما ا
اسـتلـهمت دول وشركـات تأم من
هـــذه الــقـــواعـــد لــوضع حـــدودهــا

اخلاصة. 
واشــتـكى مـرضى يـعـانـون من آالم
مــزمــنــة من عــدم حــصــولــهم عــلى
األدويـــة الــــتي تـــســـمـح لـــهم بـــأن
يـعـيـشـوا حـياة طـبـيـعـيـة وحذروا

من تفاقم خطر االنتحار لديهم.
وتـسعى التوصيات اجلديدة التي
جُـمعت في تقرير من  200 صـفحة
إلـى حتــــقــــيق تـــــوازن عــــلى هــــذا

الصعيد.
وذكـر مـعدو الـوثـيقـة أنّ واحداً من
كل خـمسة أميـركي يعاني من ألم
ـــواد ـــكـن أن تـــكـــون ا مــــزمن و 
األفـيونية عقاقيـر أساسية للتعامل
مع مـعـاناتـهم لكـنـها تـنطـوي على

مخاطر كبيرة.

{ واشـــــنـــــطن (أ ف ب)  –أصـــــدر
مــســؤولــو الــصـحــة األمــيــركــيـون
تـوصـيات جـديـدة اخلمـيس تـهدف
إلـى مـسـاعـدة األطـبـاء عـلى وصف
مــواد أفـيـونـيـة مــسـكـنـة لأللم رغم
مخاطر تسببها باإلدمان. وراجعت
راقـبة األمراض ـراكز األمـيركيـة  ا
والـسـيـطرة عـلـيـها (سي دي سي)

ـــــبــــاد الـــــصــــادرة عــــام 2016 ا
حملـاولة القضـاء على آفة اجلرعات
ــواد األفـيــونــيـة في الــزائــدة من ا

تحدة. الواليات ا
وعــلى عــكس الـوثــيــقـة الــسـابــقـة
يــحـرص الـدلـيل اجلـديـد عـلى عـدم
حتـديـد عتـبات لـناحـية اجلـرعة أو
مــدة الــوصـفــة الــطـبــيــة. وقـد أدى
تـفـسيـر ذلك بشـكل صارم إلى قـيام
األطــبــاء فـــجــأة بــقــطع أو تــقــلــيل
ـرضى الـذيـن يـتـنـاولون جـرعـات ا
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ـليـاردير يرسل في الـتعـبيـر. لكن ا
الـــــســــاعــــات األخـــــيــــرة إشــــارات
مــتــضـــاربــة حــيــال تــطــبــيق هــذه
الــرؤيـة واعــداً من جــهـة بــاإلبـقـاء
ومة الشبـكة ومتعهداً من عـلى د

جهة أخرى بإنهاء الرقابة.
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ويـسـعى إيـلون مـاسك إلى تـشـكيل
مـجـلس مخـتص في اإلشـراف على
احملـــتــــوى. وهـــو أكـــد أيـــضـــاً أنه
تـناقش مع مـنظـمات غيـر حكـومية
عــدة مـعــنـيــة بـالــدفـاع عن حــقـوق
األقـلـيـات بـشـأن طـريـقـة اسـتـمرار
تــويــتــر في مــكــافــحــة الــكــراهــيــة
ـضايقات. وتقول مديرة جمعية وا
ــدافـــعــة عـن حــريــة بـن أمــيــركـــا ا
الـتـعـبـيـر سـوزان نـوسل إن مـاسك
يرسل إشارات متضاربة. هو يدرك
ـا تـبـدو عـليه ـهـمـة أصـعب  أن ا
مـن الـوهــلـة األولـى. وحض جتـمع
يــضم حــوالـى خــمــســ جــمــعــيـة
ــوقـــراطــيــة أو مـــدافــعــة عـن الــد
نــاشـطـة ضـد الـتــضـلـيل اإلعالمي
عـلـنـ على تـويـتر (بـيـنهم أكـبـر ا
كـوكـا كـوال وغـوغل وديـزني) عـلى
تــــهــــديــــد إيـــلــــون مــــاسك بــــوقف
إعـالنــاتــهم عــلى الــشــبــكــة إذا مــا
قـــــــضـى عــــــلـى اإلشـــــــراف عـــــــلى
. وأعـلنت جنـرال موتورز ـضام ا
أنـها علقت موقـتا إنفاقها اإلعالني
عـلى تويتر. واألربـعاء طلب إيلون
مـاسك في استـطالع آلراء متـابعيه
الـبـالغ عـددهم  113مـلـيـونـاً ما إذا
عـلنـ دعم حرية كـان يجب عـلى ا
الــتـعــبـيــر أو اعـتــمـاد الــصـوابــيـة

السياسية. 

{ ســان فـرانـســيـسـكـو (أ ف ب) –
يــتـرقب مـسـتـخـدمــو تـويـتـر بـقـلق
الك الـطـريقـة التي سـيتـرجم بهـا ا
اجلـديد للـشبكة االجـتماعـية إيلون
مـاسك رؤيـته حلريـة التـعـبيـر على
ـــنــصــة ذات الـــتــأثـــيــر الــواسع ا
وكــيـفـيـة انـعـكــاس تـوجـهـاته عـلى

طريقة إدارة محتوى التغريدات.
وأكــــــد أغــــــنى رجـل في الــــــعــــــالم
ـعــلــقـة األربــعــاء أن احلـســابــات ا
حـاليـاً على تـويتـر لن تعـود للـعمل
قـبل بضـعة أسابـيع ريثـما يوضع
مـــــســــار واضح فـي هــــذا اإلطــــار.
واســتــبــعــد تـالــيــاً إعــادة حــسـاب
الـرئـيس األميـركي الـسابق دونـالد
ترامب على تويتر قبل بضعة أيام
مـن انـــتــــخـــابــــات جـــوهــــريـــة في
ــتــحــدة. وكـان تــرامب الــواليــات ا
أُقــصي من الـشــبـكــة االجـتـمــاعـيـة
بعيد الهجوم على مبنى الكابيتول
فـي كــــانـــون الــــثــــاني 2021  إثــــر
اتــهــامه بـتــحـريـض أنـصــاره عـلى
ـوقع. وقـد أكد مـذاك عدم اقـتـحام ا
نــيــته الــعــودة إلى تــويـتــر بــتــاتـا
بعدما أطلق شبكته اخلاصة تروث
ســـوشـــال الــتـي يــلف الـــغـــمــوض
مـــســتـــخــدمـــيــهـــا. لــكـنّ كــثـــيــرين
يــعـتــبــرون أنه قـد ال يــصـمــد أمـام
الي من إغراء استعادة عشرات ا
ـنصـة التي شـكّلت مـتابـعـيه على ا
طــويالً أداة الـتــواصل الـرئـيــسـيـة
لـديه. إال أن إيلون ماسك اعتبر في
أيــار/مـايـو أن هـذا احلــظـر يـشـكل
قـراراً سيـئاً من النـاحيـة األخالقية
وبـال أي مـــعـــنى إطـالقـــا. ويـــدافع
مــاسك عن نــظــرة مــطـلــقــة حلــريـة

الي الدوالرات مـن سي بي اس 
فـي األسـابــيـع الـتـي ســبـقـت نــشـر

االتهامات.

لـلقـناة ليـزلي مونفـز الذي أقيل من
مـهـامه فـي أيـلـول/سـبـتـمـبر 2018
إثــر اتـهـامـات بـارتـكـاب اعـتـداءات
نسية دفع مليون ونصف مليون

دوالر للمساهم في القناة.
ـدعـية الـعـامـة أظـهرت وبـحـسب ا
حتـقيقات فريقها القضائي أن سي
بي اس وقـادتها الـكبار كـانوا على
عـلم باالدعـاءات الكـثيـرة باالعـتداء
ــوجــهــة ضــد مــونــفـز اجلــنــسي ا
زاعم عمداً عن لـكنهم أخفـوا هذه ا
ـســاهـمـ الــهـيــئـات الـنــاظـمــة وا
وأفــراد الـعــامـة عــلى مــدى أشـهـر
فـيما عمـد شخص آخر من الكوادر
الـعـلـيا فـي الشـركـة إلى بـيع أسهم

الــسـابـق لـيــزلي مـونــفـز دفع 30,5
ــوجب اتــفـاق مع مــلــيـون دوالر 
الـقـضـاء في نـيويـورك حلل قـضـية
مــرتـبــطــة بـاتــهـامــات بــالـتــحـرش
واالعــتـداءات اجلـنــسـيــة. وأعـلـنت
ــدعـيـة الـعـامــة لـواليـة نـيـويـورك ا
لــيــتـيــســيـا جــيــمس في بــيـان إنه
ــوجب االتــفــاق سـيــتــعــ عـلى
سي بي اس دفع  28مـلـيـون دوالر
بــيــنــهـا  22مــلــيــونــا ســتُــدفع إلى
مـسـاهـمـيـهـا وسـتـة ماليـ بـهـدف
تــعـزيـز آلــيـات اإلبالغ والـتــحـقـيق
بـــــشـــــأن شـــــكـــــاوى الـــــتـــــحــــرش

واالعتداءات اجلنسية.
دير العام السابق وسيتع على ا

الـشـكـوى. وقد بـدأت الـقـضيـة بـعد
عـــامـــ من الـــوقــائـع أي في عــام
 2019 عـنـدما كـشفت الـصحـافة أن
الـشـابة اسـتدعـيت ألخـذ تعـلـيقـها
فـي الـيـوم الــتـالي عـلـى مـا حـصل
أمـام الكـاميرا في مـا يسمى بـغرفة
االعــتـراف.  وأظـهـر مـقــطع فـيـديـو
لـهذا االعتراف كـشفت عنه وسائل
إعـالم عبـر اإلنـترنت الـشـابة وهي
تـتـوسل وتبـكي طالـبة الـتوقف عن
تهم تـسابق ا بـث الصور. وطُرد ا

من البرنامج. 
كما سيتع على قناة سي بي اس
مـلـوكة  الـتـلفـزيـونيـة األمـيركـيـة ا
جملــمـوعـة بــارامـاونت ورئـيــسـهـا

الــــبــــرنــــامج كــــانت عــــلى عـالقـــة
عــاطــفــيــة مــعه لــفــتــرة اســتــمــرت
حــوالى خــمــســ يــومــاً بـحــسب
االدعـاء بـاالعـتداء عـلـيـها جـنـسـياً
في غـرفـة أمـام عـدسـة الـكـامـيـرات
بـينما كانت في حـالة سكر. وكتبت
الـنيابـة العامـة في بيان أن الـشابة
رفـعت يـدهـا مـرتـ وكـأنـهـا تـطلب
مـــنه الـــتــوقف و قـــالت بـــكــلـــمــات
مـتلعثمـة + ال أستطيع ذلك+. وبعد
 10دقـــائـق فـــقط عــــنـــدمـــا رفـــعت
الشابة اللحاف تدخّل أحد أعضاء
ـــســــؤولـــ عن فــــريق اإلنـــتــــاج ا
مـشـاهـدة مـقـاطع الـفـيـديـو عـنـدما
رأى حـــالـــة اخلـــمــول لـــصـــاحـــبــة

اإلدالء بــــشـــهـــادتــــهـــا. وبــــحـــسب
صـحـيـفـة ايه بي سي الـصادرة في
مــدريـد تـخـلت صـاحــبـة الـشـكـوى
مــــذاك عن اتــــهــــام مــــهـــاجــــمــــهـــا
ــشـــهــد خالل ـــفــتـــرض.  ووقع ا ا
تـصـويـر بـرنـامج بـيغ بـراذر (غران
هيرمانو باللغة اإلسبانية) في عام
Telecin- 2017وهـو برنامج تبثه  
 coالـــقــنــاة األكـــثــر مـــشــاهــدة في
إســبـانـيــا. ويـقـوم الـبــرنـامج عـلى
إيــداع مــجــمــوعــة مـن األشــخـاص
داخل منزل وتصويرهم باستمرار
شـاهـدون استـبـعاد فـيـما يـتـولى ا
ــتــســابــقــ واحــداً تــلــو اآلخــر. ا
ـدعـية مـشـاركـاً آخر في واتـهـمت ا

{ مــــدريـــد (أ ف ب)  –انــــطــــلـــقت
اخلـميس في مـدريد مـحاكـمة أحد
ـشـارك في الـنـسخـة اإلسـبانـية ا
Big Brother مـن بــرنـــامج الــواقع
ـــتــهم بـــاالعـــتــداء )بـــيغ بـــراذر) ا
اجلـنسي على مـتسابـقة أخرى عام
2017. وطــــالـب االدعــــاء بــــســــجن
ــــتـــهم عــــامـــ ونـــصـف الـــعـــام ا
وبـتـعـويض قدره  6000يـورو. كـما
ــبــلـغ نــفــسه من مـــنــتــجي طـــلب ا
الــبــرنــامج عن الــضــرر الـذي حلق
ــقـرر أن بــالــضــحـيــة.  وكــان من ا
تـبـدأ احملـاكـمة في شـبـاط/فـبـراير
لـكن جرى تـعلـيقـها بـسبب مـشاكل
نـفـسـيـة كـانت تـمـنع الـضـحـيـة من
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{ واشــــنـــــطن (أ ف ب)  –يـــــتــــســـــبب
ــنـــاخي بــحــرائق مــتــزايــدة االحــتــرار ا
بـحـدتهـا في مـنـطـقـة سـيـبيـريـا الـقـطـبـية
الشمـالية ما يهدد بإطالق كميات هائلة
من الـكربـون احملتـجز حـاليـا في الـتربة
ـقبـلة إلـى الغالف اجلـوي في الـعقـود ا
وفق دراسة جـديدة. ويـخشى الـباحـثون
أن يـــتم الـــوصـــول قــريـــبـــاً إلى عـــتـــبــة
سـتـؤدي بـعـدهـا الـزيـادات الـطـفـيـفـة في
درجــة احلـــرارة إلى ازديـــاد كــبـــيــر في
نـطقـة. وكشـفت هذه احلرائق في هـذه ا
الدراسة التي نُشرت في مجلة ساينس

أنـه في غـضـون عـامـ فـقط في 2019
نطقة و 2020 دمرت احلـرائق في هذه ا
الـنـائــيـة من الــعـالم مــسـاحـة تــعـادل مـا
يقـرب من نصف تلك التي احترقت على
ــاضـــيــة. وقــد مــدار األربـــعــ عــامـــاً ا
أطــلــقت احلـرائـق حـوالى  150 مـلــيـون
طن من الــكــربــون في الــغالف اجلــوي
وفـق تــقــديـــرات الــبــاحـــثــ وبـــالــتــالي
سـاهـمـت بـدورهـا في االحــتـرار في مـا
يـشــبه حـلـقـة مـفـرغـة حــقـيـقـيـة. ويـشـهـد
القطب الـشمـالي فوق الدائـرة القطـبية
احــتـراراً أســرع بـأربع مــرات من بــقـيـة
الكـوكب.  وقال دافيد غـافو أحد معدي
هـذه الـدراسـة لـوكـالـة فـرانس بـرس إن
ـنـاخي هو الـذي يـسبب هـذا الـتضـخم ا
نــشــاطـــا غــيــر طــبـــيــعي عــلـى صــعــيــد

احلرائق.
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