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عد مجلس الـرباط احملمدي  نداء
شـــيخ االزهــــر الــــشـــريف احــــمـــد
الـطـيب لــلـحـوار بــ الـطـائــفـتـ
ســيــسـهم في الـســنــة والـشــيــعـة 
تــــعـــــزيــــز تـالحم ووحـــــدة االمــــة
االسالمـيـة التـي بحـاجـة الى مـثل
هـــذه الــــلـــقــــاءات خالل الــــظـــرف
الـراهـن واكـد ان الــدعــوة مــهــمـة
من اجل مـد جسور برغم تاخـرها 
ـذاهب. وقـال احملـبـة بــ ابـنــاء ا
نائب رئيس اجمللس الشيخ محمد
الـــــنـــــوري لـ (الـــــزمـــــان) امس ان

(الــنـــداء الــذي انـــطــلق مـن شــيخ
االزهـر احـمـد الـطـيب  مـهم بـرغم
لـكـنه يــحـمل من االهـمـيـة تـأخـره 
الـــكــبـــيـــرة فـي ظل حـــاجـــة االمــة
االسالمية لهكذا لقاءات تسهم في
تـــرســـيـخ احلـــوار ومــــد جـــســـور
ذاهب احملبة والسالم بـ ابناء ا
االسـالمــــــــــيــــــــــة) واضــــــــــاف ان
ـؤسـسـات الـديــنـيـة في الـعـراق (ا
كمـجـلس عـلـمـاء الـربـاط احملـمدي
وديـــوان الـــوقف الـــســــني  عـــلى
جهـوزية واسـتعـداد لتـحقـيق هذه
والسـيـمـا ان الـزيـارة واجنـاحـهـا 
العـراق ومـصـر تربـطـهـمـا عالقات

اخـــويـــة وتــــاريـــخـــيــــة عـــلى مـــر
ـــــتــــد الــــعـــــصــــور وتـــــوقع ان 
انــعــكــاســات الــزيــارة الى بــلــدان
اخـــرى) ومــــضى الى الــــقـــول ان
(الـرســول االعـظم صـل الـله عــلـيه
يقـول هل ادلـكم عـلى شيء وسلـم 
إذا فـعــلـتــمـوه حتــابــبـتم? أفــشـوا
السالم بـيـنكـم فالـسالم والـتزاور
والـــتـــعـــارف يـــبـــدأ بـــالـــلـــقــاءات
ـهـرجـانـات وحتـقـيق الـنــدوات وا
ـشـتــركـة بـ الــسـنـة والــشـيـعـة ا
فـربـنـا ونـبـيـنـا وكـتـابـنـا وديـنـنـا
واحد) وتـابع ان (هـنـاك مـقـومات
كـبـيـرة تـسـاعـد عــلى تـفـعـيل هـذه

وان ارض الـــــعــــراق الـــــنـــــداءات 
خصـبـة بـدمـاء الـطائـفـتـ الـلـت
نـــزفــــتـــا الـــدمــــاء في مــــواجـــهـــة
االرهـاب) مـؤكـدا ان (مـذاهب اهل
ــالــكــيــة الــســنــة الـــشــافــعــيـــة وا
واحلـنـفـيــة واحلـنـبــلـيـة ومـدارس
االشـاعــرة وغـيـرهــا يـتــبـرأون من
ـــنـــا االسالمي الـــتـــطـــرف في عـــا
وهـذه داللــة واضــحــة لــلــتــحـاور
الــذي ســيــعــزز الــتالحم ويــحــقق
الـوحـدة االسالمـيـة الـتي بـحـاجـة
اليـهـا االن). وأحـدثت دعـوة شـيخ
األزهـــر عـــقب انـــتــــهـــاء مـــلـــتـــقى
البـحـرين لـلـحوار الـتي دعـا فـيـها

إلى حوار سـني شيـعي ال يـتم فيه
إقصاء أو تـهميش أو دمج أو رفع
مذهب عـلى مـذهب صـدى واسـعا
لدى األوساط الدينية والسياسية.
ـشـيـخة وأوضح مـصـدر رسـمي 
ــــراسلحل الــــزمــــان) في األزهــــر 
الـــقــــاهــــرة أنحل الــــطـــيـب أبـــدى
اســتــعــداده في مـــنــاســبــات عــدة
لـــزيــــارة الــــعـــراق ولــــقـــاء أعــــلى
رجعيـات الشيعيـة وعلى رأسها ا
رجع الديني علي  السيستاني  ا
لــلـوصــول إلـى قــواسم مــشــتــركـة
ــذهـــبي بــ تــنــهـي االحــتـــقــان ا
ــا يـــحــقق وحــدة الــطــائــفـــتــ 
ــســلــمــ إال أن هــنــاك أطــرافـا ا
وضـعت عـراقـيل لــعـدم إتـمـام تـلك
الزيارة حتى اآلن لتحقيق مصالح
ذاتية وحتـقيق مـكاسب سيـاسية
لــكـن الــطـــيب لـن يــيـــأس من أجل
حتقـيق هـذا الـهـدف). من جـانبه 
قــال مــفــتي مــصــر الــســابق عــلى
جمعة مفتي  لـ (الزمان) امس أنحل
ؤسسات دار اإلفتاء وغيرها من ا
الديـنـيـة تـعـمل عـلى التـواصل مع
ــا يـخـدم مـثــيالتـهــا الـشــيـعــيـة 
مصالح األمة اإلسالمية) وأضاف
أن (احلوار بـ الـسُـنـة والـشـيـعة
يـجب أال يـنــقـطع ويــتـواصل عـلى
مستوى النُخبة حتى يأتي باآلثار
رجوة منه من أجل تدعيم وحدة ا
ــســلــمــ وحــتى يــتــحــقق ذلك ا
ـصادر كـافـة التي يجب حتـجـيم ا
ذهبية تعمل على تأجـيج الفتنـة ا
ســــــــواء فـي وســـــــــائـل اإلعالم أو
ـنــشـورات اخملـتــلـفـة). ـنـابــر وا ا
بدوره قال  مستـشار شيخ االزهر
الــســابق  واألمــ الــعــام جملــلس
ــسـلــمــ مــحـمــد عــبـد حـكــمــاء ا
الــسالم  أن (دعـــوة شـــيخ األزهــر
حلوار سـني شـيعي صـادقـة يجب
ـسـلـمـون كـافة أن يلـتف حـولـهـا ا
إلنـــــقـــــاذ األمـــــة اإلسالمـــــيـــــة من
مخـططـات التـشـرذم والفـرقة كـما
ـهمة وضعت عـددا من احملددات ا

كـأساس يـنـطـلق مـنـه هـذا احلوار
أبـرزهــا عــدم اســتـغالل الــدين في
اســتـــغالل الـــثــغـــرات الـــقــومـــيــة
ذهـبيـة).الى ذلك  رأى اخلبـير وا
ــركـــز دراســـات األهــرام عـــمــرو
الــشــوبــكي أنهحل بــرغم اجلــهــود
الـكــبــيـرة الــتي يــبــذلـهــا  الــطـيب
والسيسـتاني والتصـريحات التي
ذهبية إال أن ترفض التعـصب وا
تـلك اجلـهــود لن تـنـجـح مـالم يـتم
نـزع األسـبـاب الـســيـاسـيـة ولـيس
فــــقـط الـــــديــــنـــــيـــــة الـــــتي تـــــقف
مـــؤكـــدا ان حلالـــغـــزو وراءهـــاخل
األمريـكي للـعراق وإسـقاط الـدولة
كــان بـــدايـــة لـــتــأجـــيج الـــفـــتـــنــة
الـطــائــفـيــة). وكــان رئــيس ديـوان
الـوقف الـســني الـســابق قـد سـلم
شــيخ االزهـــر دعـــوة من رئـــيــسي
احلــكـــومـــة الـــســـابق مـــصــطـــفى
ان احلالي مـحمد الكاظـمي والبـر
وتأكيد احللبوسي لزيارة العراق 
 اعـتـزاز الـعـراق الــشـعب بـاألزهـر
الشـريف تاريـخـاً وتأثـيـراً ومكـانة
حيث اعرب سلم  مرموقة ب ا
ـا الـطـيب عن (سـعــادته الـغـامـرة 
تضـمنت الـدعوة من مـعان عـميـقة
ــــشــــاعـــر الــــدالالت ومن صــــدق ا
الـنــبـيــلــة جتـاه األزهــر الــشـريف
وأنه فـي حــــنـــــ دائـم وشــــوق ال

يغيب إلى العراق وشعبه. 

الـزاهــيـة.وقـال في تــغـريـدة عـلى
توتير تابعتها (الزمان) امس انه
دينـة والعراقة (في يوم بغـداد ا
ـــاثل في والــــتـــاريخ والـــرمــــز ا
ـشرَّف األذهان جنـدد الـتزامـنا ا
بــخــدمــتـهــا وخــدمــة أهـالــيــهـا)
وأضــاف (هــو مـنــاســبـة لــشــحـذ
زيد من الهمم والـعمل وتقـد ا
أجل ألق دار الــسالم ومـكـانــتـهـا
الــزاهــيـة أبــداً). ونــظــمت امــانـة
احتـفاليـة في منتزه بغداد امس 
ــنــاســبــة يــوم بــغـداد الــزوراء 
وسط حضور فـعاليات السنـوي 
واوســـاط شـــعـــبــيـــة. ويـــحـــتــفل

العراقيون في  15تشرين الثاني
من كل عام بيـوم تأسـيس بغداد
قـبل نــحـو  1250عـامــا عــلى يـد
اخلـلــيـفـة الــعـبـاسي أبـي جـعـفـر
ــــنـــصـــور وذلـك في عـــام 762 ا
للميالد  لتـكون عاصمة اخلالفة
الـعـبـاســيـة وقـد اسـتـغـرق بـنـاء
ــديــنـة  4ســنـوات حــيث هــذه ا
ـــوقـع بـــ مـــديـــنـــة اخـــتـــيـــر ا
الـكـاظـمـيـة وقـضـاء الـكـرخ داخل
ـديـنـة أسـوار دائــريـة سـمـيت بــا
ـاذا  15تـشــرين ــســتــديــرة. و ا
الثاني هـو يوم بغـداد? (تفاصيل

ص 7).

ــمــاطــلــة احلــكــومــة الــســـابــقــة ا
بحـسـمـها) مـهـددين (بـالتـصـعـيد
ـــاثــلــة واخلــروج بــتـــظــاهــرات 
لعقود الكهرباء في حالة استمرار
شروعـة) على طالـب ا تسويـف ا
حد تـعبـيرهم. وفـي السـليـمانـية 
رصـد مـركـز ميـتـرو الـعـشـرات من
االنـتــهــاكـات والــتــجــاوزات بـحق
ـتظـاهرين الصـحفـيـ والطـلبـة ا
ـاضـي الـلـذين خالل الـيـومـ ا
شهدا احتـجاجات تـطالب بصرف
ــالـــيــة اخملــصـــصــة لــهم. ــنح ا ا
ــركـــز في بــيــان تـــابــعــته وذكــر ا
(الــزمــان) امس أن (الــتــظــاهــرات
بـدأت أمـام مـبـنى رئـاسـة جـامـعـة
السليـمانية  ثم تـطورت الى قيام
الطلبة بقطع الطريق العام الرابط
ـدن االخــرى) واشـار الى ان مع ا
(الــقـــوات األمـــنــيـــة اســـتـــخــدمت
ـسيـل للـدموع الهـراوات والـغاز ا
تـظاهـرين الذين من أجل تفـريق ا
تــســبــبــوا بــازدحــامــات مــروريــة
كبـيـرة) واضـاف ان (الـتـظـاهرات
امتدت لـتشمل جتـمع الطلـبة أمام
ـكــتب الــسـيــاسي لالحتـاد مـقــر ا
الـــوطــنـي الـــكــردســـتـــاني حـــيث
استـخـدمت القـوات االمـنيـة الـغاز
فضال عن مركبات سيل للدموع  ا

ياه لتفريق الطلبة). رش ا

تظاهرين لوحوا بالتصعيد في (ا
ـطـالـبـهم). حـال عـدم اإلسـتـجابـة 
هـدد عـقـود الـتعـلـيم من جـانـبـهم 
ـسـتـبـعـدين من الـشـمول العـالي ا
بقرار  315بالتصعيد بعد انتظار
اشــهـــر لــتـــحــويـــلــهم الـى عــقــود
وزاريـــة. وطـــالـــبـــوا في احـــاديث
امس (الــــوزيـــر اجلــــديــــد نـــعــــيم
ــنــاقــشــة مــوضــوع الــعــبــودي 
حتويلـهم الى عقـود وزارية اسوة
بـاقـرانــهم واسـتــحـصـال مــوافـقـة
والسـيــمــا انـهم مـجــلس الــوزراء 
يـنــتــظــرون مـنــذ اشــهـر لــضــمـان
حـقـوقـهم الـتـي عـمـدت جـهـات في
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كلف رئـيس الوزراء مـحـمد شـياع
الـــســـودانـي الـــوزارات االســـراع
باكـمال الـقوائم اخلـاصة بـتثـبيت
ــتــعـاقــدين وعــرضــهـا االجـراء وا
بجـلـسـة مـجـلس الـوزراء الـثالثاء
ـتحدث باسم وزارة قبل. وقال ا ا
الكـهـربـاء احـمـد مـوسى الـعـبادي
في بـــــــيــــــان امـس ان (الــــــوزيــــــر
وبحـرص بـالغ عـرض في مـداخـلة
له بجـلـسة مـجلـس الوزراء اكـمال
ـــتـــعـــلـــقـــة الـــوزارة االجـــراءات ا
بتثبيت العقود واالجراء من حيث
الـــــــــــــــقــــــــــــــــوائـم واجلـــــــــــــــداول
ـالـيـة) واشار والـتـخـصـيـصـات ا
الى ان (السـوداني ابدى اهـتمـامًا
ـــلف تــثــبـــيت الــعــقــود كــبــيــراً 
واالجراء في الـكـهربـاء والوزارات
ووجه بـــســـرعــة اكـــمــال االخــرى 
دة الية  القوائم وارسالها الى ا
اقــصــاهــا خالل جــلــســة مــجــلس
ـقـبـلـة بـغـية مـنـاقـشـتـها الوزراء ا
ــنــاسب واســتــحـــصــال الــقـــرار ا
لضـمان مـستـقـبلـهم). وهدد عـقود
وزارة الـتـعــلـيم الــعـالي والــبـحث
بالـتصعيـد بعد اشهر من العلمي 
ـاطـلـة في حتـويــلـهم الى عـقـود
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احــيى الـــعــراقــيــون امس  يــوم
بـــغـــداد بــتـــجــديـــد الـــدعــوة الى
احلـكــومـة االهــتـمـام بــاخلـدمـات
واعـادة تــعـبـيـد الــطـرق وتـأثـيث
الساحات عبر حملة اعمار كبرى
تــعـيـد لــلـعــاصـمـة رونــقـهــا بـعـد
ـــشـــاريع اعـــوام مـن تـــســـويف ا
همة التي تـنهي حالة الفوضى ا
ـــروري في الــشــوارع. والــزخم ا
ندعو وقالوا انه (في يوم بـغداد 
احلـكــومـة الى الــشـروع بـحــمـلـة
اعــــمــــار كـــبــــرى العــــادة الـــوجه
احلضاري للـمدينة الـتي اسسها
ـنصـور وتغـنى بها ابو جـعفر ا
الـــشـــعـــراء عــلـى مــر الـــعـــصــور
كــونــهــا االن ال تــشــبه نــفــســهــا
وســحــرهــا الــذي اذهل الــعــالم)
مـؤكـدين ان (الــعـامـصـة بـحـاجـة
لثورة عمرانية تـعيد رونقها عبر
مــشـاريـع مـدروســة يــتم خاللــهـا
اعادة تـعبـيـد الطـرق وتوسـعتـها
وكذلك انـهاء وتأثـيث الـساحـات 
حــالــة الـبــنــاء الـعــشــوائي الـذي
فضال عن يشوه منظر العاصمة 
اســتـحــداث طـرق جــديـدة تــنـهي
روري الـذي يعوق حالة الـزخم ا
). من جــانـبه  ـواطــنـ حـركــة ا
اكد رئـيس الـوزراء محـمد شـياع
الـسـوداني الــتـزامه بـاعـادة الق
دار الــــــــــسـالم ومـــــــــكـــــــــانــــــــــته
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شترك مشيراً الى (البدء بالعمل ا
بـ دائـرة بـلـديـة الـكـرادة وقـيادة
ــرور) الــعـــمــلـــيــات ومـــديــريـــة ا
واســتــطــرد بــالــقــول ان (األمــانــة
اتــــفـــقـت مع إحــــدى الــــشــــركـــات
تخـصصـة لغرض رفع الـدعامة ا
ـــتـــضـــررة و ســـحب احلـــفـــارة ا
بإسـتـخـدام الـكـرين وفـصل اجلزء
ـتـضـررعن جـسم اجملـسـر وفـتح ا
رور قد ). وكـانت ا الطريق جـزئياً
اكـدت ان حـادث اصـطــدام مـركـبـة
كبـيـرة من نـوع بـوكـلـ مـحـمـولة
عـلـى مـركــبــة وقع بــأســفل جــسـر
كــراج األمـانــة مـن جــهـة الــطــريق
ـرور الــسـريع  مــحـمـد الــقـاسم. ا
واشـــارت في بــــيـــان امس الى ان
(احلــــــادث تـــــســــــبـب بــــــاضـــــرار

باجملسر).

داعـ امــانــة بـغــداد الى (ســرعـة
كــون اجنــاز اعـــمــال الـــصــيـــانــة 
اغالق الطـريق سـيعـوق وصـولهم
الى الـدوام). واوعـز االمــ عـمـار
الكــات بـبـدء مـوسى كــاظم الى ا
صـيــانـة اجملـســر بـالــتـنــسـيق مع
رور . وقـال بـيان تـلـقته مديـريـة ا
(الــــزمـــــان) امس ان (كـــــاظم وجَّه
بـتـشـكـيل فــريق فـني مـتـخـصص
إلجـراء كـشـف مـوقـعـي لـلـمــجـسـر
ـــبــــاشـــرة وتـــقــــو األضــــرار وا
بـــأعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة الالزمـــة)
واضـاف ان (الـفـريـق الـفـني الـذي
ـكتب اإلستشاري  تشكيله من ا
جلـــامـــعـــة بـــغـــداد اوصى بـــعـــد
ـوقـعـي بـقـطـع الـطـريق الـكـشـف ا
ؤدي للكرادة للمجسر باإلجتاه ا
وقــطع طـــريق مــحــمـــد الــقــاسم)
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تــســبب حــادث اصــطــدام حــفـارة
زخـما في جـسر االمـانة  بوكـلن 
اقتضى تدخل رجال حركة السير 
ـــرور وعــمـــلـــيـــات بـــغــداد لـــفك ا
االخـــــتــــــنــــــاقـــــات الــــــتي تــــــوقع
اســـتـــمـــرارهـــا اليـــام عـــدة. وقــال
مــواطـــنـــون لـ (الـــزمــان) امس ان
(حـادث االصــطـدام تــســبب بـزخم
حـــيـث اضـــطـــر مـــروري كـــبــــيـــر 
ــوظـــفــون واصـــحــاب االعـــمــال ا
الـيــومــيـة االنــتــظـار فـي طـوابــيـر
رور حتى تدخل رجال ا لساعات 
والـــقــــوات االمـــنــــيـــة فـي قـــيـــادة
واعـادة تــنـظـيم عـمـلــيـات بــغـداد 
السير وفك االختناق الذي شهدته
ـنــطــقـة الــقــريـبــة من اجملــسـر) ا
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وصف مـــراقـــبـــون زيـــارة رئـــيس
اجلـمهـوريـة عـبـد الـلـطـيف جـمال
رشيـد الى اقلـيم كردسـتان بـانها
رسالة تـضامن مع االقـليم ورفض
الــقـــصف االيـــراني الـــذي يــسيء
لــســيــادة الــعــراق وحق اجلــوار.
وقالـوا ان (زيـارة رشـيد بـعـد يوم
تــــعـــبـــر عن من قـــصـف االقـــلـــيم 
الـــــتـــــضــــامـن ورفض الـــــقـــــصف
تـكرر على مـدن العراق االيراني ا
 بــوصــفه انــتــهــاك حلق اجلــوار
والسـيـادة الـوطنـيـة) مـؤكدين ان
(العراق وايـران تربطهـما عالقات
تدة من تاريخيـة مهمـة وحدود 
والسيما ان اجلنوب الى الشـمال 
ـتـعاقـبـة في الـعراق احلكـومـات ا
تــؤكــد لـلــمــســؤولــ االيــرانــيـ
ضـــــــرورة حل اي خـالف عـــــــبــــــر
ــســـتــمــرة احلــوار والـــلــقـــاءات ا
كون واالبتعاد على لـغة القصف 
ـــنـــطـــقـــة بــحـــاجـــة الـى وقــوف ا
اجلــمـــيع لــتــحـــقــيق االســـتــقــرار
وتثبيت ركائـز االمن عبر التعاون
). واسـتقبل ـشتـرك والتنـسيق ا
رئـــيـس االقـــلـــيـم  نـــيـــجــــيـــرفـــان
الــــبــــارزاني في مــــطــــار أربــــيل
رشـــــــــيــــــــد فـي زيـــــــــارتـه األولى
ـنـصب. لـكـردسـتـان مـنــذ تـولـيه ا

وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس
ان (الـــبــــارزاني ورشــــيـــد عــــقـــدا
شـددا خالله اجـتمـاعـا في اربـيل 
ــشــتــرك بــ عــلى ان الــتــفــاهم ا
هـو مـفـتـاح األمان أربيـل وبغـداد 
واالستـقـرار في البـلـد كمـا تـبادل
اجلــانــبــان اآلراء بــشــأن أوضــاع
نـطقـة بصـورة عامـة ومجـموعة ا
مــــســــائل حتــــظى بــــاالهــــتــــمـــام
ـشـتـرك) واشــار الـبـارزاني الى ا
ان (لــدى االقـــلــيـم تــوقـــعــات بــأن
تمـارسـوا من خالل الفـرصـة التي
يتيحها منصب الرئيس دوراً في
ـشــاكل) مـؤكـدا (اســتـعـداد حل ا
ومـسـانـدة االقـلـيم الـكـامـلـ حلل
ــــشــــاكل مع بــــغــــداد والــــعــــمل ا
ـشـتـرك مع احلـكـومـة االحتـادية ا
في سـبـيل األمـان واالسـتقـرار في
الـبـلـد). من جـانـبه  اعـرب رشـيـد
ـــشــتــرك عن (أمــلـه في الــعـــمل ا
ــســانـدة مـن الــقــوى واألطـراف
السيـاسية كـافة عـلى حل مشاكل
ـشاكـل األخرى أربـيل و بـغـداد وا
لـلـبـلـد عـمـومـاً وعـلى حـفظ األمن
واألمــــــــــان). وكـــــــــشــــــــــفت وزارة
عن اخلــارجـــيـــة في وقت ســـابق 
ستـوى ب بغداد تنسيق عـالي ا
ـواجهـة التـحديـات التي واربيل 
ـتــحـدث تـطــال الـســيـادة. وقــال ا
باسم الوزارة احمـد الصحاف في

بيان تـابعـته (الزمـان) ان (العراق
يـــــــرفـض االعـــــــتـــــــداء األحــــــادي
االســـتـــفــــزازي من قـــبـل اجلـــانب
ـواقع اإليـراني عـلى الـعـديـد من ا
في االقليم  الـتي أدت إلى سقوط
ـواطـنـ الـعـراقـيـ ما عـدد من ا
بـ شـهـيـد وجـريح) واضـاف ان
(الـوزيــر فـؤاد حــسـ تـلــقى إثـر
البيان الذي صدر اتـصاالً هاتفياً
من نـظـيــره اإليـراني جـرى خالل
عـرض أهم الـتــحـديـات األمــنـيـة)
واشـــار الـى ان (حـــســــ اكـــد ان
الـعــراق يـديـن وبـأشــد الـعــبـارات
الـعـمل الـذي طـال سـيـادته ومـثّل
باد حسن اجلوار خرقاً سافراً 
ودعــا الى أهـــمــيـــة الــلـــجــوء إلى

احلـوار والـتـفـاوض بـشـكل أكـثـر
وضــــوحــــاً تـــمــــنـع عن األراضي
الـــــعـــــراقــــيـــــة أي عـــــمل عـــــدائي
ولـــفت الـــصـــحـــاف الى ان آخـــر)
(اجلـــانب اإليـــراني يـــرى أيـــضـــاً
أهـميـة االرتـكـان لـلـحـوار وإيـجاد
ســبل واضــحــة حتــدد الــتــزامـات
). وتابع ان مشتركة بـ اجلانب
(العـراق ملـتزم أال تكـون أراضيه
ـراً أو مــقـراً إلحلــاق األذى بـأي
من دول اجلـوار). بـدورهـا أدانت
وزارة اخلـــــــارجــــــيـــــــة وشــــــؤون
ــغـــتــربـــ األردنـــيــة الـــقــصف ا
اإليراني على االقليم  الذي أسفر
عن وقــوع عـــدد من الــضـــحــايــا 
واكــدت وقــوفــهــا مع الــعــراق في

جـمـيع اإلجـراءات الــتي يـتـخـذهـا
في ســـبـــيل احلـــفـــاظ عـــلى أمـــنه
واسـتـقـراره. وجـددت الـوزارة في
بـــيـــان تـــابـــعـــته (الـــزمـــان) امس
(تــــضــــامـن األردن مع حــــكــــومــــة
الـعــراق وشــعــبه واســتـنــكــارهـا
االعتداء على سيادة العراق وأمن
مواطـنـيه) مـشـددا عـلى (وقـوفـها
إلى جـــانـب الـــعـــراق فـي جـــمـــيع
اإلجـــراءات الـــتي يـــتـــخـــذهـــا في
ســـــبــــيـل احلـــــفــــاظ عـــــلى أمـــــنه
واســـتـــقـــراره مــعـــربـــةً عـن أحــر
الــــتــــعـــازي ألســــر الــــضــــحــــايـــا
والــتـمــنــيــات بـالــشــفــاء الــعـاجل
). وكـانت ثالث طائرات للمـصاب
قــصــفت مــقــرات حــزب مــســيــرة 
ـــعــارض في كــومـــلـــة اإليـــراني ا
قــضــاء عــربت الـــتــابع حملــافــظــة
السليمانية تزامن مع قصف آخر
نُـفـذ بـصـاروخـ اسـتـهـدفـا مـقرا
قراطـي الكردسـتاني للـحزب الـد
االيـراني فـي قـضــاء كـويــســنـجق
وناحية سيدكان في إدارة سوران
سـتقـلة بـاربـيل. وتبـنى احلرس ا
الثوري اإليراني عمليات القصف
وأشار إلى أنـها (اسـتـهدفت مـقار
ما وصـفـهـا بـجمـاعـات ارهـابـية).
ودان رئـــيـس حـــكـــومــــة االقـــلـــيم
مسـرور الـبارزاني الـقـصف وقال
إنه (يعد انتهاكاً لسيادة اإلقليم).
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قصـر الرياضة . وتـمكنت سيـدات العراق من حتقـيق االنتصار بـسهولة
على مـنـتخـب اخلصم  واعـتالء صـدارة اجملـموعـة األولى مـؤقتـا بـفارق
ـنـتـخـب بـنـظـيـره الـلـبـنـاني الـيـوم األربـعـاء ضـمن االشـواط وسـيـلـتـقي ا
اجملـمـوعة األولـى التي تـضم مـنـتخـبـات فـلـسطـ وسـوريـا بيـنـمـا تضم

اجملموعة الثانية منتخبات األردن واإلمارات وقطر وعمان والكويت.
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انتهت مبارة  منتخب العراق للسيدات بكرة الطائرة  بالفوز على نظيره
السعودي بنتيجة 0-3 في اول مبـاراة له بافتتاح بطولة غرب اسيا بكرة
الـطـائرة لـلـسيـدات الـتي تضـيـفهـا الـعاصـمـة األردنيـة عـمان عـلى صـالة
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 315وشـــمــــولـــهـم بـــاســــتـــمـــارة
الـــتـــثـــبـــيـت الـــتي اوعـــزت وزارة
الية لـلدوائر والوزارات االخرى ا
ـالـية بارسـالـهـا لتـدقـيق الـكلف ا
واحـتج مــتـنــســبـو الــكـهــربـاء في
عــلى مـنــطــقــة الــعالوي بــبــغـداد 
تـأخـر اجـراءات الـتــثـبـيت ودعـوة
احلكومة الى ادارجـهم في موازنة
قبل. وقـال شهود عيان إن العام ا
(احملـتـجـ تـظـاهـروا أمـام إحدى
ـنـطـقـة اخلـضـراء لـبـغداد بوابـة ا
الك لـلــمـطــالـبــة بـالــثـبــيت عـلى ا
الـدائم تـزامـنـا مع إنـعـقـاد جـلـسة
مجلـس الوزراء) واشاروا الى ان

الية ببغداد d¼UEð…∫ مطالبون بالتثبيت امام مبنى وزارة ا

»U³I²Ý‰∫ رئيس اجلمهورية مستقبال من رئيس االقليم

{ نـيويورك (أ ف ب) - جتـاوز عدد سكـان العالم عـتبة ثـمانيـة مليارات
أمس الـــثالثــاء بــحــسـب تــقــديــرات شــعـــبــة الــســكــان الـــتــابــعــة لأل

تحـدة في بيان إن (هذه العتبة فرصة ـتحدة.وقال األم العام لأل ا ا
شتركة للبشرية جتاه سؤولية ا لالحـتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة ا

الكوكب).
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قابل األرضية لذلك يحضّر الطـرف ا
أيـضــا . (واتـهم واشـنـطـن بـالـسـعي

الى تعكير احلوار البنّاء).
عـــلـى صـــعــــيـــد آخــــرقـــتـل شـــخص
وأصـيب تــسـعـة عــلى األقل بـجـروح
في ســـلـــســـلـــة ضـــربـــات إيـــرانـــيـــة
اســـتــهــدفت   مـــقــار أحــزاب كــرديــة
إيــرانـيــة مــعـارضــة تـقــيم في إقــلـيم
كردسـتـان  .وأكـد وزير اخلـارجـية  
فـؤاد حـسـ االثـنـ خالل اتـصال
هـاتـفي مع نــظـيـره اإليـراني حـسـ
عبـدالـلهـيان أن االعـتـداء على إقـليم
كـــردســـتــــان جتـــاوز عـــلـى ســـيـــادة

العراق.
وذكـــر بــــيـــان لــــوزارة اخلـــارجــــيـــة
العـراقيـة أن (حسـ تلـقى اتصاالت
من عـبـدالـلـهـيـان أعـرب فـيه الـوزيـر
الـــــــعــــــراقي عـن مــــــوقـف بالده إزاء
الضربات التي طـالت مواقع متعددة
إقــلــيم كــردســتــان الــعــراق الــيــوم).
وأضــاف أن (الــضــربــات اإليــرانــيــة
أوقـعت أعــدادا بـ شـهــيـد وجـريح
وهـــذا جتــاوز ســـافـــر عــلى ســـيــادة
الــعــراق وأمن مــواطــنــيــة).  وأشــار
حس بحسب البيان إلى (أهمية أن
يــكـون احلــوار ســبـيـال إليـقــاف هـذا

برر).  التصعيد العدائي غير ا
ونــقل الـــبــيــان عن حــســ قــوله إن
(اسـتـمـرار هــذه األعـمـال االنـفـراديـة
أمر خطر). ونقلت وكالة أنباء فارس
ــصــدر قـولـه (شـنّت اإليــرانـيــة عن ا
ـسـيّرة إيـران ضـربـات بـالـطـائـرات ا
والــصـــواريخ مـــســتـــهـــدفــة مـــراكــز

لألحزاب اإلرهابية في مـنطقة شمال
الــعــراق).  وقــال قــائم مــقــام قــضـاء
كويـسنجق طـارق احليـدري لفرانس
بـرس قـتل شـخص واصـيب ثـمـانـيـة
بجروح جراء قصف إيـراني بخمسة
صــواريخ اســتـهــدف مــقـرا لــلــحـزب
ـوقراطي الـكردستـاني اإليراني الد

يقع في محافظة أربيل.
واكــد بــيــان لــوزارة صــحــة اإلقــلــيم
مـــقــتل شـــخص واصـــابــة ثــمـــانــيــة
بـــجـــروح جــراء الـــقـــصف. والحـــقــا
دانت وزارة اخلــارجــيـة  (بــعــبـاراتٍ
شــديــدةٍ ومُــكَــرَّرة) الــضــربـات الــتي
تـــشـــكل (جتــاوزا ســـافـــرا لــســـيــادة

العراق وأمن مواطنيه). 
قـر الذي تعـرض للقصف في ويقع ا
قـضاء كـويـسـنجـق التـابع حملـافـظة
أربـــيل. وأظـــهــرت مـــقـــاطع فــيـــديــو
انـــتـــشـــرت عــلـى مــواقـع الــتـــواصل
االجـتـماعـي تصـاعـد أعـمـدة الـدخان
األسود في الـسماء بـعد وقت قـصير
من الــغــارات. تــزامــنـا مـع الـقــصف
تعرضت مـقار أحزاب كرديـة إيرانية
مــعــارضـة بــيــنــهـا كــومــاال واحلـزب
الـشـيـوعي اإليــراني لـقـصف نـفّـذته

طائرة مسيرة.
وقال عـطا سـقزي الـقيـادي في حزب
كـــومــاال  قـــصــفت طـــائــرة مـــســيــرة
حــوالى الــثــامـنــة صــبـاحــا مــقـرات
أحزاب (كومـاال) و(احلزب الـشيوعي
اإليـــرانـي) في مــــنـــطــــقـــة زركــــويـــز
الـــــــواقـــــــعـــــــة شـــــــرق مـــــــديـــــــنــــــة
السليـمانية.وأكد عـدم وقوع ضحايا

خالل مــؤتــمــر صــحـفـي عـلـى سـؤال
بــشــأن حـوار إيــراني-ســعــودي بـدأ
اضي. وأكد أن برعاية بغداد العام ا
طــهـران (تــعـتــبـر أمن جــيـرانــهـا من

أمنها). 
وكــانت الــريـاض قــطــعت عالقــاتــهـا
الدبـلـوماسـية مع طـهـران مطـلع عام
2016 في أعــقـاب تــعــرض بـعــثـات
دبـلومـاسـيـة عـائدة لـهـا العـتداء من
مـحـتـجـ عـلى إعـدامهـا رجل الـدين
ـر الـنـمـر. وبـدأ الـبـلـدان ـعـارض  ا
اضي حوارا يـهدف لتحس العام ا
الـــعالقــات بــيــنـــهــمــا. واســتــضــاف
الـــعــــراق بــــرعـــايــــة رئــــيس وزرائه
الـسابـق مصـطـفى الـكـاظـمي خمس
جوالت حـوار ب جارَيـه آخرها في

نيسان  2022.
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وعــلـى رغم إعالن بــغـــداد في تــمــوز
ـاضي الـتحـضـيـر للـقـاء عـلـني ب ا
وزيــــــري اخلــــــارجــــــيــــــة اإليــــــراني
والــعــراقي لم يــتم الـى اآلن حتــديـد
مـوعـد لـلقـاء كـهـذا أو الـكـشف عـلـنا
عن جــوالت حـــوار إضــافــيــة. ونــفى
كنـعاني تـقاريـر صحـافيـة عن توقف
الوساطـة العـراقية بـ البلـدين بعد
تولي محمد شياع السوداني رئاسة

الوزراء خلفا للكاظمي . 
وقـــال كـــنـــعـــانـي إن اجلـــمـــهـــوريـــة
اإلسـالمــيــة (ســـتــحــاول اســـتــنــفــاد
الــدبــلــومــاســيـة مـن أجل تــصـحــيح
الـتــصـرفـات غـيــر الـوديـة لـلــمـمـلـكـة
الـعــربـيـة الـســعـوديـة وتـأمل في أن
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وصــفـت نــقـــابـــة اطـــبـــاء الـــعــراق 
اجـــراءات رئـــيـس الـــوزراء مـــحـــمــد
ـعاقـبة االطـباء شيـاع السـوداني  
ـقــصـرين عن تــراجع اخلـدمـة دون ا
الــصــحــيـة ســيــشــجع عــلى األسـاءة
الكـــات الــطــبــيــة واالعـــتــداء عــلى ا

ويخلق بيئة طاردة لالكفاء. 
وقال النقـيب جاسم مطـشر العزاوي
في بيـان تـابعـته (الـزمان) امس (في
الوقت الـذي نـقيم بـرنـامج احلكـومة
ونــســـاعـــد وبـــقـــوة جـــهــود رئـــيس
الـــوزراء وكـــابــــيـــنــــته في مــــســـعى
اال انـــنــا نـــســـتـــغـــرب من االصـالح 
ــتــراكم وكل اخــتــزال كـل الــفــســاد ا
ــشــاكل فـي الــصــحـة بــالــطــبــيب) ا
واضاف انه (العالقة للطبيب بنقص
ـسـتـلـزمـات واالجـهزة او االدويـة وا
عـدم وجـود طـعـام لـلـمـرضى وكـذلك
ستشفى او سياقات العمل بنظافة ا
وعــــدم تــــوفـــر اجــــراءات الــــسالمـــة
والــوقـايــة من احلــرائق) مــتــسـائال
(هل تــوجــد غـرفــة لـلــطــبـيب اخلــفـر
تــتــــوفـــر فــيـــهــا ادنـى مــتـــطــلـــبــات

الراحة?).
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ـــوظف وتـــابع ان (الـــطـــبـــيب هـــو ا
الــوحـيـد بــالـدولـة الــذي يـعــمل بـعـد
الساعة الـثالثة ظـهرا ويبقى مـلتزما
وكل بـاداء واجـبـاته حـتى الـصبـاح 
ذلك مـــــجـــــانــــا  فـــــكـل الــــنـــــواقص
والـتـحـديـات أعاله وغـيـرهـا الـكـثـيـر
هن يعـوضها الـطبـيب وزمالئه من ا
الـطبـيـة والصـحيـة بـجهـده وحتـمله

وتـطـالب تـدافع عن حـقــوق االطـبـاء 
بــالـتـريـث بـاصـدار هــذه الـعــقـوبـات
ضـــدهـم والـــتـــوجه الخـــذ خـــطـــوات
اصالحيـة حـقيـقيـة لـلنـظام الـصحي
ـا تـكـلـمـنـا عنه ـتـهـالك والـذي لطـا ا

ونبهنا من خطورته). 
بدوره  طـالب مـواطنـون  احلكـومة
بــهــيــكــلـة الــوزارة واعــادة اخــتــيـار
ادارات جــديـــدة لــلـــمــســـتــشـــفــيــات
راكز الصحية لـلنهوض باخلدمة وا

فقودة. الصحية ا
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 وقالوا في احاديث لـ (الزمان) امس
ا ان (واقع مـستـشـفى الـكاظـمـيـة ر
ـراكـز يـكـون افـضل مـن غـيـرهـا من ا
ستشـفيات االخـرى  والسيما ان وا
مرضى الـسرطـان في البالد يـعانون
ـعامـلـة وكذلك نـقص حاد من سوء ا
في االدوية التي تتـعمد الوزارة على
عـدم تـوفــيـرهـا) بـحـسـب تـعـبـيـرهم
مــؤكــدين ان (هــنــاك مــســتــشــفــيـات
واقع اخلــدمـــة فــيـــهــا حتت اخـــرى 
وكــذلك تــعــاني من ادنى مــســتـــوى 
غـــيــاب الـــنــظـــافــة وخــصـــوصــا في
غـاسل الصـحية الـتي ال تتالئم مع ا
حجم االنفاق الذي يخصص للوزارة
والـعائـدات الـتي تـستـحـصـلهـا لـقاء
اخلدمات التي وصـفوها بالـبائسة)
واشــاروا الى ان (عــمــلــيــة االصالح
يــجب ان تـــبـــدأ بــقـــطـــاع الــصـــحــة
والــتــعـلــيم والــتــربـيــة  النــهــا عـلى
واطن  فنهوض تماس مباشـر مع ا
البـلـد وتقـدمه يكـمن في تـطويـر هذه
الــقـــطـــاعـــات وجــعـــلـــهـــا تــضـــاهي

هل تـعـلم دولـة الرئـيس ان بـريـطانـيـا في سـنة 2021 صـرفت مبـلـغـا وقدره 160
مليـار دوالر على اخلدمات الـطبية العـراق بلد وعدد سـكانه يبلغ نـصف عدد سكان
فـترض ان نصرف نـحن تقريبا 80 مـليار على اخلدمات بريـطانيا تقريباً ,اذاً من ا
عيشة في العراق تبلغ نصف الطبيـة والصحية وهل يعلم دولتكم ان معدل تـكاليف ا
معـدالتها في بريطانيا ,وهذا يـعني انه يجب توفير ورصد مايعادل 40 مليار دوالر
سـنويـاً لكي يـتم توفـير خـدمة صـحيـة كتلـك التي في بـريطـانيا ,و هـكذا  20 مـليار
اعطـيك نصف خـدمة بـريطـانيا 10 ,مليـارات اعطـيك ربع خدمـة بريـطانيـا الصـحية
ـئـة من مـيـزانـيـة بـريـطـانـيا وهـكـذا. ولـكن اذا الـدولـة الـعـراقـية تـرصـد اقل من 4 بـا
ئة مـن تلك التي في الـصحـية اكـيدا سـوف حتصل عـلى خـدمة صـحيـة تعادل 4 بـا

بريطانيا. 
ؤسسات الـطبية والصحية وظف في ا اذا ان تركيز الـذنب على شريحة االطبـاء وا
اعـتـقد انـه غـير صـحـيح ,واعـانـهم الـله وسـاعــدهم عـلى مـا ابـتالهم في ظل انـعـدام
الي والـلوجسـتي وهم يعـيشون في وسط تـتهددهم اخملـاطر والتـهديدات من الدعم ا
كل حـدب وصوب وكـذلك الننـسى مـواقفـهم في مـواجهـة جائـحة كـورونـا التي فـتكت
بـالـبـشـريـة. اتـصـور دولــة الـرئـيس انه كـان من االفـضل ان يــتم تـكـلـيف اشـخـاصـا
مهـنـي بـاجملـال الصـحي كي يقـيـمون لك الـوضع الـصحي (ووضـعه مـشخص مـنذ
عقـود ) ويحـددون لكم سـلبـياته ويـشيـرون عليـكم باحلـلول الـصحـيحـة فالـلوم ال يقع
ـسؤوليـة مشتركـة والفساد على عاتق االطـباء والعامـل في اجملال الـصحي فقط فا
ـسـتـشـري واالنـهـيـار مـسـتـمـر مـنـذ عـشـرين سـنـة? واكـيـد حـضـرتك عـنـدما ذهـبت ا
للـمسـتشـفى لم تسـلك طرقـا معـبدة كـتلك الـتي في اقـرب الدول الـينا ولـم تر الـتزاما
ــرور من قـبل عـربـات الــتـكـتك الــتي تـعج بـهـا شــوارع بـغـداد ورايت عـدم بــانـظـمـة ا
ـياه االلـتـزام بقـوانـ الـدولة وانـتـشـار العـشـوائـيات وشـوارع الـعـاصمـة تـكـسوهـا ا
بسبب انعـدام التيار والطـاقة الذي تسبـبت في تلكؤ سحب مـياه االمطار و اكيد انك
ـنون عـلى ايدي مررت بـتلك الـوجوه الـشاحـبة الـثكـلى التي فـقدت عـزيزا اخـتطـفته ا
سـالح منفـلت او غادر آثم او يـتيم وارمـلة فـقدوا معـيلـهم الذي ذاد عن كـرامة الدين
قدس امال ان يعيش ابنـائه في دولة عزيزة تكرمهم و رجعيـة ا ذهب ملـبيا نداء ا وا
حتسن مـثواهم …. اعـانكم الـله دولة الـرئيس علـى ما ابتالكم
و نـقــول احـسن اخـتــيـار اعـوانك واجــنـحـتك ومــسـتـشـاريك
ووزراءك فـانـهم سـبـيـلك لـلـنـجـاح في مـا كـلـفـكم الـله به من

تكليف شرعي …
 والله من وراء القصد …..
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حضّت إيران الـسعوديـة على تغـيير
سـلوكـهـا الذي وصـفـته بغـيـر الودّي
حـــيــالـــهــا وسـط مــراوحـــة تــشــوب
احلـوار بـ اخلـصــمـ االقـلـيـمـيـ
وتلميح طهران الى دور للرياض في
االحـــتـــجـــاجـــات الـــتي تـــشـــهـــدهـــا
اجلمـهـورية اإلسالمـيـة منـذ شـهرين
غيـر ان طهـران تنفـي توقف احلوار
مع الــسـعـوديــة بـعــد وصـول رئـيس
جـديـد لـلـحـكـومـة الـعـراقـية..وقـضى
الـعشـرات بـيـنهم عـنـاصـر من قوات
األمن عــلـى هــامش االحــتــجــاجــات
التي تخـللهـا رفع شعارات مـناهضة
للـسـلطـات واعـتبـر مـسؤولـون جزءا

كبيرا منها أعمال شغب.
ووجّه الـقضـاء تـهمـا ألكـثـر من ألفي

موقوف على خلفية التحركات.
واتـهم مــسـؤولـون إيــرانـيـون أعـداء
اجلــمـهـوريــة اإلسالمـيــة تـتــقـدمـهم
ــتـحــدة بــالــضــلـوع في الــواليــات ا

االحتجاجات. 
كـــمــــا حتــــدّثــــوا عن دور ســــعـــودي
خصـوصـا عبـر وسـائل إعالم ناطـقة
بـالـفـارسيـة خـارج الـبالد تـعـتـبـرها
طــهـران مـعــاديـة وتــتـهـمــهـا بــتـلـقي
ـتـحدث تـمويـل من الريـاض. وقـال ا
بــاسم اخلـارجــيــة اإليـرانــيـة نــاصـر
كـنــعـاني اإلثــنـ (ال نـســعى لـزيـادة
ــنــطــقــة ومــلــتــزمــون الــتــوتــر في ا
بـاحلـوار مع الـريـاض والـتـفـاهـمـات
الـتي توصـلـنـا إلـيـها) وذلك في رده
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عاناة) مؤكدا االعتداء والتشويه وا
ان (ماجرى من عقوبات لالطباء دون
ــقــصــريـن احلــقــيــقــيـ االخــرين وا
ـواطـن بـتقـد اخلـدمة سـيـشجع ا
على االساءة وضرب االطـباء ويخلق
بيئة  طاردة للعمل بالعراق و يسيء

لسمعة األطباء).
 مـعــربـا عن امـله بــإن (تـتـكـرر قـراءة
سـورة الــفـاحتـة عــلى ارواح شـهـداء
اجلــــيـش االبـــيـض الــــذين ضــــحـــوا
ـــــشـــــاركــــة بــــارواحـــــهم مـن خالل ا
ـــــعـــــارك ضــــد االرهـــــاب وضــــد بــــا
االمــراض  والســيـمــا اجلــائــحـة عل
األقل و أن نـنصـفـهم بـتـكر مالئم)
واشار الى ان ( النـقابة تـتحفظ على
مابـدر من اجـراءات وردود فـعل انـية
وتؤكـد انـها لـيست مع ضد االطـبـاء 
الــطــبـيب اخملــطئ لــكـنــهــا سـتــبـقى

بغداد
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ـرضى ان يـبـكي رئـيـس الـوزراء عـند النـريـد رئـيس وزراء بـكـاء لـطـام .. مـاذا يـنـفع ا

ستشفى النه لم يجد من يهتم حلالهم ? بوابة ا
درسة الن الطلبة يجلسون على ماذا ينفع الـطلبة ح يلطم رئيس الوزراء عند بـاب ا

األرض دون رحالت ودون كتب وفي كل صف اكثر من 100 طالب?
ماذا ينفع الشعب وهو يرى  صراخ وعويل رئيس الوزراء وهو يكتشف ملفات مهملة

سؤول الفاسدين? في هيئة النزاهة ألنها تخص كبار ا
ن غـيـب او  ماذا يـنـفع الضـحـايا غـضب رئـيس الـوزراء وهو يـطـلع عـلى ملـفـات ا

تعرضوا للتعذيب في السجون العراقية??
ـعاجلـة هذه الـكوارث صانـع القـرار علـيه مـسؤولـية اتـخـاذ القـرار احلازم واحلـاسم 
وغيرهـا وليس العويل والبـكاء والغضب والـصراخ.. النوايا وحـدها التكفي حتى وان
نصب ـسؤوليـة وا واجهـة استـحقاق ا البد من ارادة سـياسيـة شجاعـة  كـانت طيبـة
سـؤوليـة هو االولى واالجـدى.. ملفـات كثـيرة وكبـيرة وخـطيرة واال فـإن التـخلي عن ا

سؤولية والشجاعه للتصدي لها . تواجه السوداني عليه ان يتحلى با
{ عن مجموعة واتساب

شــرطـة األخالق النــتــهـاكــهـا قــواعـد
الـلــبـاس الـصـارمــة .واإلثـنـ فـرض
االحتـاد األوربي عقـوبـات عـلى أكـثر
ــســؤولــ اإليــرانــيـ من 30 من ا
ؤسـسـات عـلى خـلـفـية الـبـارزين وا
ــتـظــاهـرين احلــمـلــة األمـنــيـة ضـد ا
سـيرة. وإمداد روسـيا بـالـطائـرات ا
وازدادت الـضـغـوط عـلى طـهـران مع
إعالن مجلس حقـوق اإلنسان التابع
ــتـحـدة أنـه سـيـعــقـد في 24 لأل ا
تـشـرين الـثـاني  جـلـسـة لـلـبـحث في
تـدهـور أوضـاع حـقـوق اإلنـسـان في

إيران.
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نظـيراتـها في الـبلـدان اجملاورة على
اقل تـــــقـــــديـــــر). وتـــــداولت مـــــواقع
التواصل وثـيقة حتـمل توقيع وزير
الـصـحـة صـالح احلـسـناوي تـوزيع
ـــنــقـــولــ بـــ عــدد من األطـــبــاء ا
مــنــاطق اطــراف بــغــداد وذلـك بــعـد
فاجئة التي قام بها رئيس الزيارة ا
الــــوزراء مـــحـــمـــد الــــســـوداني إلى
مـــســـتـــشـــفـى الـــكـــاظـــمـــيـــة. ووجّه
الــــســـودانـــيـــفي وقـت ســـابق وزيـــر
ـديـرين الـصــحـة ووكالء الــوزارة وا
الــعـامــ فــيـهــا بــوضع مـعــاجلـات

فـوريـة لـلـمـشـاكل الـتي تـعـاني مـنـها
ـــــســــتـــــشـــــفى. وقـــــال بـــــيــــان  ان ا
(الـسـوداني وجه احلـسـناوي وكالء
ـديــرين الــعـامــ فـيــهـا الــوزارة وا
بـوضع مــعـاجلـات فـوريـة لــلـمـشـاكل
سـتشـفى  التي التي تـعاني مـنهـا ا
ــفــاجــئـة شــخــصــهــا خالل زيــارته ا
واطّـالعه عـــــلـى الـــــواقع الـــــصـــــحّي
والــطـــبي فـــيــهـــا  وكــذلـك مــعـــانــاة
ــــراجــــعـــ ـــرضـى الــــراقــــدين وا ا
للـمسـتشـفى) وشدد السـوداني على
(تقد تقـرير سريع يتـضمن احللول

خالل 48 ســـاعـــة كــمـــا وجّه وزارة
ــالــيــة بــســرعــة تــمــويـل الــصــحـة ا
ـعـاجلـة بـتـخـصـيـصـات تـسـهم في ا
ــشــخــصـة الــســريــعــة لــلـمــشــاكل ا
باإلضافـة الى إعمـام هذه اإلجراءات
ــســتــشــفــيــات في بــغـداد عــلى كل ا
واحملافظات الى جانب توفير الدعم
الكات الـصحـية لألطبـاء األكفـاء وا
وجتهيـز كامل مـتطلـباتـهم وحتس
أوضـــاعـــهم وتـــمـــكـــيـــنـــهم من أداء
ــــشـــاكـل الـــتي واجــــبـــاتــــهم وحل ا

ـعـنـيـة األخـرى). مـؤكـدا واجلـهـات ا
ـواقع العمل من تـابعة الـيومـية  (ا
أجل الـــــوقـــــوف عـــــلـى احلـــــاجــــات
األسـاسيـة والـضروريـة لـلمـواطـن

ـهـني) ولـفت ـا يـرتـقـي بـاألداء ا و
تـابعة من راقـبة وا الى (استمـرار ا
نتـجات النـفطية قبل شركـة توزيع ا
تـاجـرة غـيـر الـقـانـونـية لـعـمـلـيـات ا
ـنـتجـات النـفطـيـة بالـتنـسيق مع با
اجلهـات األمنـية والـعمل عـلى احلد

منها). 
خـفـضت مـنـظـمـة الدول وفي تـطـور 
صدرة للنفط أوبك توقعاتها لنمو ا
ي عـــلى اخلــام خالل الـــطــلب الـــعــا
ـــقــدار 100 ألف الـــعـــام اجلـــاري 
بـــرمـــيل يـــومـــيــا لـــيـــصل إلى 2.5
مليون برميل يومـيا وبنفس الكمية
ـقبـل ليـصل إلى 2.2 خالل الـعـام ا

مليون برميل يوميا.
ــــنـــظــــمـــة الـــســــبب في وأرجـــعت ا

التخفيض إلى (سيـاسة صفر كوفيد
الــتي تـــتــبـــعــهــا الـــصــ بـــجــانب
ـيـة الـشـكـوك اجلـيـوسـيـاسـيـة الـعـا

وضعف األنشطة االقتصادية.
واضافت في تقريرها الشهري الذي
عروض تابعـته (الزمـان) امس ان (ا
ـنـظـمة سـيـنـمو الـنفـطي من خـارج ا
ـــقــدار 1.9 خالل الـــعـــام اجلــاري 
ـقدار 1.5 ملـيون بـرمـيل يومـيا و
مــلـيـون بــرمـيل يــومـيــا خالل الـعـام
ـقـبل) واشـارت الى ان (انـخـفاض ا
ــقـدار الــطــلب عــلى خــامــات أوبك 
100 ألف بـرمـيل يـومـيـا إلى 28.6
مـليـون بـرمـيل يومـيـا كـما خـفـضته
بــــــواقع 200 ألـف بــــــرمــــــيـل خالل
2023 إلى 29.3 مــلـــيــون بـــرمــيل
ـــو يـــومـــيـــا) ورجح الـــتـــقـــريـــر (
ي دون تـغـيـيـر عـند االقـتـصـاد الـعـا
ـئـة لـعـام 2022  وبـنـسـبـة 2.7 بـا
قبل).  ئة عند خالل العام ا 2.5 با
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ـا إنني في عام 2016 قـررت تغـييـر محل سـكني واإلنـتقـال إلى محـافظـة أخرى و
موظف في الدولـة العراقيـة كان لزامـا علي أن أنقل خدمـاتي الوظيـفية إو أُنسّب إلى
دائرة في تلك احملـافظة وبعـد عناء ونـقاش وجدال وافق مديـر دائرتي على الـتنسيب
وافقـات من الدائـرة التي أروم اإلنـتقـال إليـها  قال وشـددت الرحـال الستـحصـال ا

مديرها يجب أن يوافق احملافظ  قلت (تنسيب !!!) قال نعم هكذا التعليمات .
الك في في مـبنى احملـافظـة احملاط بـالكـتل الكـونـكريـتيـة من كل جانب  نـظر مـدير ا
وجـهي ملـيا ثم قال مـا حمـلك على الـقدوم إلـينا ? قـلت أنا عـراقي  قال حـسنـا أيها
وظف لديه. عاملة لكبير ا العراقي  سننظر في طلبك  راجعنا بعد شهر  ودفع ا
راجعات دون جدوى أو أمل بانفراج األمور  حتى قيَّض  إنقـضت ثالثة أشهر من ا

عاملة من درج مكتبه . ة هاتفية معه فأطلق ا الله لنا مسؤوال  أجرى مكا
 كـانت عمـليـة إستـحصـال موافـقـة نقل األثـاث مريـرة ومعـقدة هي األخـرى وأوشكت
على الفـشل بسبب الـقانون الذي ال أعـلم إن كان ساريـا في كل محافـظات العراق 
ن ولـد هـنـاك أو تــمـلك عـقـارا بـاســمك أو لـديك وظـيـفـة (أن تـكـون أنت أو زوجــتك 
ــا إنـني بـصــري وكـذلك أبي وجـدي وزوجــتي وآبـائـهـا حــتى انـقـطـاع رسـمـيـة)  و
الـنفس  والـدار التي أمـلكـها هـناك طـابو زراعي فـقد تـشبثت
واطـن بـالـوظيـفة  قـال صاحب الـقـرار في دائرة شـؤون ا

نسّب غير مشمول وال يحق له نقل أثاث بيته). (ا
تص خيرات البصرة ويلقي نفاياته في أيهـا الوطن الذي 

مائها وهوائها كن منصفا مع أبنائها .

بغداد
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ـعاجلـة الـنفـسيـة في الوطن الـعـربي عمـوماً و في الـعراق في ضل غـياب او انـعدام ا
خـصوصاً وانـعدام االهتـمام بـهذا اجملال بـشكل عام مـصطـلح الطب النـفسي يهـابها
ـهم لـلصـحة الـعـقلـية واجلـسديـة فـهنـالك عالقة بعض الـناس مـتـغاضـ عن دورها ا
كـبـيـرة ب الـتـوتـر واالكتـئـاب والـصـحة اجلـسـديـة ك ارتـفاع ضـغط الـدم وقـد اثـبتت
البـحـوث ان الـتـعـرض لـلكـثـيـر من الـتـوتـر والـضغـط النـفـسي والـقـلق يـنـتج كـمـية من
واجهة حـاالت الضغط و بالـتالي ترفع هـذه الهرمونات ضـغط الدم وكما الهرمـونات 
ذكـرنا سـابقـاً وهذا يـعود الى الـضغط  لألنـسان الـناجم عن ظـروف احلياة و نالحظ
الحـظـة لـهـذه في الـفــتـرة االخـيـرة ازديـاد احلــاالت الـنـفـسـيـة الــغـريـبـة مع انـعــدام ا
االمراض التي تـسبب حاالت انتحار كثيرة بـسبب العامل الرئيسي االول وهو الكبت
النـفسي الـذي يالزم الطـبيـعة الـبشـرية بـشكـل عام وهـناك امـراض نفـسيـة اخرى قد
ـا ينتج عن هـذا االنعزال امراض نـفسية يلجأ االغـلب الى االنعزال لـلتخلـص منها 
اخرى ومن ابرز االمـراض النفسية اخملفية واخملفية هو ما يسمى بـ (اضراب الهوية
التفارقي) بـصورة اوضح مرض تعدد الشخصيات من االمـراض النفسية الفصامية
ثيرة للجدل في الـطب النفسي أو النظام القـانوني غالباً ما يلجأ اخملفية واخلـطرة وا
رض بـاالخفاء عنه خوفاً من التعبير وقد ال يعلم البعض بأنهم مصاب حامل هذا ا
وذج مصغر عن بحر امراض به و يعتقد انه امر طبيعي لكنه عكس هذا تماماً هذا 
ـؤوسـسات ـصـاب لـذا يجب عـلى ا مـكن ان تـفـتك حـياة ا الطب الـنـفـسي الـتي من ا
تـفـعـيل هـذا احلـافـز من خالل نـشـر الـتـوعـيـات اكـثـر عـبر وسـائـل االعالم وشـاشات
راكـز الصحيـة واالرشاد الى قراءة الـكتب اخلاصة بـعلم النفس العرض اخلـاصة با
و كـيفية الـسماح لـلمشاعـر السلـبية بالـرحيل والسـيطرة علـيها من خالل الـتوعيات و
مكن اضـافة منهج مختص فـي اجلامعات لغرض زيـادة التوعية لـدى فئة كبيرة من ا

من الشباب.

وزير رئيس الوزراء لشـؤون الطاقة 
الــنـفـط حـيــان عـبــد الـغــني بــحـسم

شتركة مع الكهرباء.  لفات ا ا
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الـوزيــر تـرأس االجــتـمـاع الــقـيـادي
للعمـليات مع وكـيل الوزارة لشؤون
ـــديــرين الـــتــصـــفــيــة والـــتــوزيع وا
ـعنـية العـام لـلشـركات والـدوائر ا
واكـــد حــرص ـــثـل الـــكـــهـــربـــاء  و
الــــوزارة عـــــلى اهـــــمــــيـــــة الـــــعــــمل
ــشـتـرك مع الــكـهـربـاء والـتــنـسـيق ا
لــتـلــبـيــة احـتــيـاجــاتـهـا مـن الـوقـود
بإنواعه خدمة للصالح العام) داعيا
ـشــتـركــة بـ ــلـفــات ا الى (حــسم ا
الــــــوزارتـــــ وتَــــــحــــــمُّـل األطـــــراف
هنيـة فضالً عن حتديد سؤوليـة ا ا
أولــويـات تــنـفــيــذ مـشــاريع جتـهــيـز
محـطات الـطاقـة الكـهربـائيـة بإنواع

الوقود والغاز).
 مـــشــددا عـــلى (تــفـــعــيل وتـــنــشــيط

ـشـتـركـة بـ الوزاتـ من الـلـجـنـة ا
ــعــاجلــة أجل الـــتــواصل الــيـــومي 
احلـــاجـــات الـــضـــروريـــة واحلـــاالت
الــطــارئــة) مــعــربــاً عن أمــلـه (قــيـام
ـعاجلـة وحـسم ملف الـيـة  وزارة ا
ديـون النـفط عـلى الـكـهـرباء الـبـالـغة
أكـثـر من 23 تـرلــيــون ديـنــار الـتي
تسـبب في وجود عـجز مالـي لبعض
الــشــركــات الــنــفــطــيــة) واســتــطـرد
بالـقـول (ضرورة اإلسـراع في تـنفـيذ
رحلة األولى من حملة توزيع مادة ا
الـــــــنـــــــفـط األبــــــيـض فـي بـــــــغــــــداد
واحملـافــظـات واالنـتــهـاء من تـوزيع
ـواطـن وفق ـقـررة بـ ا احلـصة ا
الــبـطــاقــة الـوقــوديــة) وطـالب عــبـد
الغني (بتغطية احتياجات النازح
من مـــــــادة الــــــنـــــــفـط األبــــــيـض في
اخملـيـمـات وخــارجـهـا والسـيـمـا في
نـيـنوى وأربـيل و دهـوك بـالـتـنـسيق
ــــهـــجــــرين مع وزارة الــــهـــجــــرة وا
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اكد وزير الـكهربـاء زياد علي فاضل
ان حاجة العـراق للطـاقة الكهـربائية
تـصل الى 31 مـيــكـا واط  وقـال ان
ــقـــبل (خــطـــة الـــوزارة لـــلـــصــيـف ا

تــســتـــهــدف الــوصــول الى 24 ألف
مـــــيـــــغــــاواط) واوضـح فـــــاضل في
تصـريح امس (لديـنا جتـارب سابـقة
ـجــال الــطــاقــة ونـأمل بــالــبــصــرة 

تطبيقها في عموم العراق).
ــلف  هــو األخـطـر واشـار الى ان (ا
وقد عانى منه الشعب كثيراً) وتابع
ان (20 تــريــلــيــون ديــنــار الــقــيــمــة
الــتـشـغــيـلـيــة لـلـطـاقــة الـكـهــربـائـيـة
سنويـاً وان العراق يـحتاج إلى 31
ألف مــيــغــاواط لــتـحــقــيق االكــتــفـاء

الذاتي).
÷«—« hOB ð

ومــــضى الـى الـــقــــول ان (مــــشـــروع
شكالت الطاقة الـشمسية يـصطدم 
تــخــصــيص األراضي وعــدم تــعـاون

بعض احملافظات).
مؤكـدا ان (عدد أسـماء الـعقود 104
آالف جـمــيـعـهـا أجنـزت وســلـمـنـاهـا
لــلــمـالــيــة). من جــانـبه  وجـه نـائب

جاسم مطشر العزاوي
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 زياد علي فاضل

ـقـرات كـانت خــالـيـة لـتـلـقـيـهم ألن ا
نــداء إنـذار. وأكــد مــصـدر عــســكـري
إيـراني وقـوع هـجـمات بـ«صواريخ
وطـــائـــرات مـــســـيــرة «عـــلى مـــقــار
ــنـــطــقــة جــمــاعـــات إرهــابــيـــة في ا

الشمالية من العراق.
WOLKÝ  «d¼UEð

وتـكــررت هـذه الــضـربـات اإليــرانـيـة
مـنــذ أيـلــول . وتـدعــو هـذه األحـزاب
بــاسـتـمــرار إلى تـظــاهـرات سـلــمـيـة
مـنــددة   بـقـمـع االحـتـجــاجـات الـتي
انــطـلــقت بـعــد وفـاة أمــيـني في 16
أيـــلــول  عــقب اعــتــقـــالــهــا من قــبل
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اعـلن امـ بـغـداد عـمـار موسى
كـــاظم اكـــمـــال تــصـــريف مـــيــاه
االمــطـار عن مـنـاطـق الـعـاصـمـة
بـغــداد  مــوجـهــاً بـزج اآللــيـات
ـناطق واجلـهـد البـلـدي ضـمن ا
الزراعـية الـتي حتولت لـسكـنية
ــيـاه عــنــهـا الكــمـال تــصــريف ا

خالل ســــاعات .
يداني جاء ذلك خالل اشـرافه ا
عـــلى اجلــهـــد اآللي والـــبــشــري
وخــطـة تـصـريف مـيـاه االمـطـار
الـتـي انـطـلــقت مـنــذ الـلــحـظـات
االولـى لـــســـقــــوط االمـــطـــار في
ـــنــاطق ضـــمن حــدود جــمـــيع ا

العاصمة بغداد .
وذكر بيان تـلقته (الزمان) امس
ان (امــ بـــغــداد تــابـع اجلــهــد
الـــبــلـــدي في جـــمــيع الـــقــواطع
الـبــلـديـة واطــلع عـلى مــحـطـات
الـــتـــصــــريف ووجه بـــاالســـراع
بـتــصـريف مــيـاه االمـطــار الـتي
هـطـلـت بـشـدة وصلـت نـسـبـتـها

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ
ـســار الـرقـمي قـدم رئــيس مـجــلس ا
صــفــد الــشــمــري مــحــاضــرة اإلعالم
ــمـارسـات والـوســائط الـرقـمــيـة في ا
النيابية اإلعالم والنائب الى اعضاء
مــــجـــــلس الــــنـــــواب ضــــمن الــــدورة
التعريفية للنواب اجلدد التي اقامها
مــعــهـد الــتـطــويـر الــنـيــابي بـرعــايـة

ان محمد احللبوسي.  رئيس البر
jzUÝË nOþuð

وذكر مـراسل (الـزمان) ان (احملـاضرة
تـضـمـنـت مـنـاهج تـوظــيف الـوسـائط
ـانـيـة ــمـارسـات الـبـر الـرقـمـيـة في ا
ودور اإلعالم فـي الـــعـــمل الـــنـــيـــابي
قـراطـية ووظـائـفه السـيـاسيـة والـد
وكــذلك مــدى تـأثــيــراته اجملــتـمــعــيـة
خـــــاصــــة في األزمـــــات) واشــــار الى
(شمولها استيضاحات بشأن تقانات
الـذكـاء اإلصـطـنـاعي الـتي سـاقت الى
الـتـزيــيف الـعـمـيـق) وقـال مـديـر عـام
معهد التطويـر النيابي سعد فياض
عهد اعد حقيـبة تعريفية تهدف ان (ا
ـهــارات من ــعــارف وا الى تــنــمــيــة ا
ـــؤســـســـاتي في مـــنـــطـــلق الـــعـــمـل ا
الــتـنــمـيـة والــتـطــويـر ورفـع الـقـدرات
ـعــايـيـر ـهـارات والــوصـول الى ا وا
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األفضل في العـمل النيـابي واإلرتقاء
بــالــعــمـل وزيــادة مــســتــوى الــكــفـاءة
وفــــــاعــــــلــــــيــــــة األداء) واضــــــاف ان
ُعتمدة في الدورة تعتمد نهجية ا (ا
ــواد الــتــدريــبــيــة بــواقع عــلى ربـط ا
واحتـياجـات اعضـاء مجـلس النواب
ـعـلــومـات الـعـامـة عـن الـتـنـظـيم من ا
الــدسـتـوري والـقـانـوني وتـواصـلـهم
مع جـمهـوره النـاخبـ وطبـيعة دور
االعالم ووسائل التواصل االجتماعي
في الــتــرويج لــعــمل الــنــائب) وثــمَّن
ـان جـهـود الـشـمـري فـي كـتاب الـبـر
رســمي جـــاء فــيه شــكــر وتــقــديــر من
األم الـعام جملـلس النـواب صفوان
ه احملــاضـرة بــشـيــر يــونس لــتـقــد
الــتــعـريــفــيـة لــلــنـواب اجلــدد) وقـدم
ــســؤولي الــشــمــري دورة خــاصــة 
ـــنــصـــات الــرقـــمــيـــة في الــقـــنــوات ا

الفضائية العراقية. 
ـــركـــز مـــحـــمـــد وقـــال مــــديـــر عـــام ا
اخلــــزاعي فـي تــــصــــريح تــــابــــعــــته
(الــــزمــــان) امـس ن (مــــركــــز اإلحتـــاد
الـعــراقي لــلــتـدريـب اإلعالمي نــظـمم
الدورة ضـمن سلـسلـة من األعمال في
هــــذا اجملــــال) واضــــاف ان (الـــدورة
كـانت حتت عـنـوان احملـتـوى الـرقـمي

واجـهـة) مـوضـحاً بـ الـصـنـاعـة وا
انـها (شـملت حـقيبـة تدريـبيـة مكـثفة
اشـــارت فـــيـــهـــا الى آلـــيـــات حتـــديــد
وصــــتــــاعـــة احملــــتــــوى والـــتــــرويج
والــتــســويق ومــواجـهــة الــهــجــمـات
اإللـكـترونـية والـتـغطـيـات واحلمالت

ــــوحــــدة ورصـــد األحــــداث وطـــرق ا
الـــتـــفـــاعـل) ولـــفت الى ان (مـــجـــلس
سـار الرقمي الـعراقي اطـلق اعمال ا
ـنــتـدى الــوطـني الــثـاني لــلـتـواصل ا
ـــقــبل) الـــرقــمـي في كــانـــون األول ا
مـبـيـنـاً انه (سـيـكـرم احلـاصـلـ عـلى
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مـتــقـدمـة فـي الـعـمـل) داعـيـاً الى
(ضرورة تكـثيف العـمل واجلهود
ـشـاريع بـالـوقت احملدد إلجنـاز ا
ــــيـــســـاني). ـــواطن ا وخــــدمـــة ا
واوضـــــــــحت وزارة اإلعـــــــــمــــــــار
واإلسكان والبلـديات آليّة توزيع
األراضي الـسـكـنـيـة لـلـمـواطـنـ

مـشـيـرة الى تـقد مـقـتـرح بـشأن
مـــشــروع داري الـــســكـــني. وقــال
وكــــيـل وزارة اإلعــــمـــــار جــــابــــر
احلـســاني في تـصــريح تـابــعـته
(الــــــزمـــــان) امـس ان (اهم طـــــرق
مـكـافــحـة الـفـسـاد الــشـفـافـيـة في
الـعـمل وجتـاوز الـرتـابـة وتـأخـيـر
ــــعـــــامالت) وبـــــشــــأن تـــــوزيع ا
األراضـي بـــــــــــــ ان (تــــــــــــوزيـع
األراضي الـسـكـنـيـة لـلـمـواطـنـ

ـســؤولـيـة اكــثـر من جـهـة تـقع 
مـضيـفاً ان (الـتوزيع يـكون داخل
التـقسيم األسـاسي للمـحافظات)
ولــــــفت الـى ان (مـــــشـــــروع داري
يخص توزيع قطـع اراضٍ سكنية
ــشـروع مـخــدومـة) مــؤكـداً ان (ا
سيـتطـور في حكـومة الـسوداني
لـيشـمل بـناء وحـدات سـكنـية الى
جـــــانب األراضـي) ونــــوه الى ان
(األراضي بـدون بـناء سـتـتـعرض
للمتاجرة مـايستوجب للدولة ان
تـبـنـيـهـا او تـطـلق الـقـروض لـكي
يـتـتـسـنى لـلمـواطن اسـتـثـمـارها
لــلـحــد من ازمـة الــسـكن). واكـدت
الوزارة مـواصلة تـأهيل وصـيانة
طــريق احملـــمــوديــة. وقــال بــيــان
تـلقـته (الـزمـان) امس ان (مالكات
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كشـفت مديـرية صـحة مـيسان عن
جنــــاح فـــريـق اجـــنـــبـي قـــدم إلى
مـيـسان بـإجـراء عمـلـيات نـاجـحة

للقلب. 
وقــال اعالم الــصــحــة لـ(الــزمـان)
امس ان (مـركـز مـيـسـان ألمـراض
وجــــراحــــة الـــقــــلب اجــــراء  ست
ـفـتوح عمـلـيـات نـاجـحة لـلـقـلب ا
بــــالـــتــــعـــاون مـع وفـــد االطــــبـــاء

األجانب).
مـشـيـرا الى ان (األطـبـاء االجانب

هم من دولــــة الــــهــــنــــد حــــيث 
استـقدامـهم بالـتنـسيق مع وزارة
الـصـحـة) وأضاف أن (الـعـمـلـيات

شملت عدداً من االطفال). 
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واوضـح الـكــنــاني إلى أن (مــديـر
الـــصـــحــــة عـــلي الــــعالق اجـــراء
تـابعة جولـة ميـدانية صـباحـية  
ســيــر الـعــمل وتــقــد اخلــدمـات
الـطــبـيـة والـصــحـيـة والــعالجـيـة
ــراجــعــ لــلــمــركــز لــلــمــرضى ا
ومـــتـــابـــعـــة عــمـل وفـــد االطـــبــاء
األجــانب الـذي يــجــري عـمــلــيـات
ركـز ). ونقل ـفتـوح في ا القـلب ا
عـن الــــــعـالق قـــــولـه (أن دائــــــرته
ــســتــوى نــهــدف إلـى االرتــقــاء 
تـــقـــد اخلــــدمـــات الـــطـــبـــيـــة و
الصحية والعالجية في احملافظة
بـالـتـعـاون مـع احلـكـومـة احملـلـية
ووزارة الصحة من خالل االرتقاء
بــالـــبــنى الـــتــحـــتــيــة وتـــوســعــة
واسـتـحـداث مـؤســسـات صـحـيـة
حـديـثة وادخـال االجـهـزة الطـبـية
ـتـطـورة إلجـراء عـمـلـيـات نـادرة ا
ومـعـقـدة وتـقـد خـدمـات نـوعـية

دون احلـاجــة إلى الــســفــر خـارج
احملافظة).

 وأوضـح انه ( وضـع اخلـــــطط
ستقبليـة للقطاع الصحي حيث ا
سيـشهد الـقطـاع الصحي افـتتاح
مــؤســســـات جــديــدة قــادرة عــلي
اســتــيــعــاب الــتــزايــد الــســكــاني
لـلـمحـافـظـة وتقـدم خـدمات طـبـية

.( وصحية وعالجية للمواطن
واصــدر مــحــافـظ مــيــســان عــلي
دواي الزم تـــوجـــيـــهـــات بـــشـــأن
مشـروع سوق العـمارة الـعصري.
وبــ دواي في تـصــريح تـابــعـته
(الزمان) امس ان (مشروع إنشاء
بـنـايـة مـديــريـة تـربـيـة مـيـسـان و
سـوق العـمارة الـعصـري اخلاص
بــالـتــوأمــة شـهــد مــراحل إجنـاز

الـوزارة مـسـتمـرة بـتـنفـيـذ اعـمال
تـأهـيل وصـيـانــة طـريق حتـويـلـة
احملـموديـة بـطول 27 كـيلـومـتراً
ـمـري الـذهـاب واإليـاب) مـشـيراً
ــــــشـــــــروع يــــــعـــــــد من الـى ان (ا
ـهمـة والسـتراتـيجـية ـشاريع ا ا
بـإعـتبـاره نقـطـة الوصـل الرابـطة
بـ بــغـداد ومــحـافـظــات الـوسط
واجلــــــــــنــــــــــوب) واضــــــــــاف انه
(سـيـسـهم في تـنظـيم حـركـة سـير
ــركــبــات والــتــقــلــيل من الــزخم ا
ـــــروري احلــــاصـل في قـــــضــــاء ا

احملمودية). 
وبـــــ ان (األعـــــمـــــال اجلـــــاريــــة
تضـمنت قشط الـطبقـة السطـحية
ــتــضــررة واعــمــال الــصــيــانــة ا
ن ثم فـرش الــطـبـقـة لـلـمــمـر األ

ــعــاجلــة بــالــقــيـر الــســطــحــيــة ا
الكـــات ـــبـــلــــمـــر). وتـــواصـل ا ا
الــهـنــدســيــة والــفــنـيــة الــتــابــعـة
لـلـوزارة اعـمالـهـا  إلعـادة تـأهيل
ـر اإليـاب لـطـريق كـوت عـمـارة
بطول 62 كيلومتـراً. وذكر البيان
الكـات الـهـنـدسـيـة والـفـنـية ان (ا
ـشـروع لـربط في الــوزارة تـنـفـذ ا
مـحـافـظـات اجلـنوب بـالـعـاصـمة
وربـط مــــحــــافــــظــــتي مــــيــــســــان
بواسط) مـؤكداً ان (نسـبة إجناز
ـــئـــة) ـــشــــروع بـــلـــغت 61 بــــا ا
ـــشـــروع واضــــاف ان (اعـــمــــال ا
شــمـــلت فـــرش وحـــدل الــطـــبـــقــة
باشرة التعديليـة من الطريق وا
بــــتـــبــــلــــيط وجتـــهــــيــــز ونـــصب

العالمات اإلرشادية كافة). 
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الى 31 مـــــلم).  واشـــــار الى ان
(امــ بــغـداد وجـه بـزج اجلــهـد
نـاطق الـزراعية البـلدي ضـمن ا
الـتي حتـولت لـسكـنـيـة لالسراع
بـتــصـريــفـهــا من مـيــاه االمـطـار
خـالل ســـاعـــات مـــعـــدودة بـــعــد
ــــيــــاه عن اكــــمــــال تــــصــــريف ا
مـنـاطق الـعـاصـمـة ضـمن حدود

تصميمها االساس).
n¹dB² «  UD×

واضـــاف ان (انــقـــطــاع الـــتــيــار
الـــــكــــهــــربــــائـي عن مــــحــــطــــات
الــتـــصـــريـف اثــر عـــلـى ســـرعــة
الـــتــــصـــريف لـالعـــتـــمــــاد عـــلى
ـولـدات تـشـغـيـلـهـا عـلى طـاقـة ا
التـي تسمح بـتشـغيـلهـا بنصف

طاقتها التصميمية).
وبـــــ ان (امـــــ بـــــغـــــداد وجه
ـــســـؤولــ بـــاعـــفـــاء عـــدد من ا
ــــقــــصـــريـن بــــعـــمــــلــــهم خالل ا
مـتــابـعـته جلــهـود الــتـصـريف 
مــــؤكــــداً بــــان احلــــاق الــــضـــرر
واطـن امر غيـر مسموح به با

وسيـتم تشـديد الـعقـوبات بحق
وظف في حـال تقاعسهم عن ا
اداء واجــــــبــــــهـم ازاء خــــــدمــــــة

دينة). ا
ـرحـلـة وانـطـلـقت في مــيـسـان ا
األولى مـن حــــمــــلـــة تــــنــــظــــيف
ضفاف نـهر دجلـة والتي حملت
اسـم "أنــــهـــــار مـــــيــــــــســـــان في
ــشـــاركــة عــدد من أعـــنــاقــنـــا" 
احملــامــ والــفــنــانــ والــفــرق

التطوعية.
ـنـظـمـ كـرار الـبـخـاتي وقــال ا
ورزاق احملـمـداوي   لـلـزمـان ان
ــرحــلـتــهـا احلــمــلـة انــطـلــقت 
ــشـاركـة 50 مـتــطـوعـا األولى 
وتــضــمــنت رفع الــنــفــايــات من
ضـفـة نـهـر دجـلـة أسـفل اجلـسر
اجلــــمـــــهــــوري وسـط مــــديــــنــــة
العـمارة وسـيكـون العـمل ضمن
مــراحل تــنــطــلـق تــبــاعــا. وقـدم
شـكـرهم لـدائـرة بـلـديـة الـعـمارة
ـهم ومــديـريــة الــشـبــاب لـتــقــد

ساعدة. ا

الـوسـام الـعراقـي لـلـمـحتـوى الـرقـمي
الـوطـني لـلـعام اجلـاري واإلعالن عن
الـفـائـزين بـاجلـائـزة لإلبـداع الـرقمي
والـوسـام الـعراقي لـلـتـواصل الـرقمي
ــــــقــــــبـل الـى عــــــدد من لـــــــلــــــعــــــام ا
ـــؤثـــرة في اجملــال الــشـــخـــصــيـــات ا
ـسـار لـلـعام الـرقـمي وإقـرار بـرامج ا
قبل) واشار الى ان (عـضو مجلس ا
مـفــوضي هـيـئـة اإلعالم واالتـصـاالت
عبد العظيم مـحمد الصالح بحث مع
الشمـري آليات إطالق مـشروع عراق
18 لتـنميـة مهارات الـشباب الـرقمية
نـتدى الـوطني الـثاني ضمن وقـائع ا
لـلـتـواصل الـرقـمي 23 الـذي سـيـعـقـد

قبل). في مطلع كانون األول ا
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شـروع تعتـمد على مؤكـداً ان (فكرة ا
الرقم  18في إشارة الـى سن البـلوغ
الـذي يـتـطـلب وجـود مـهـارات رقـمـيـة
عــالــيــة بــاقــامــة الــدورات والــورش
فضالً عـن عدد احملـافظـات العـراقية)
وتـابع انـه (يـعمـل عـلى تـوفـيـر فـضاء
رقـــمي فـــاعـل ومــؤثـــر لـإلســهـــام في
هارات الـرقمية الى السوق تسويق ا
احمللـية و إيجـاد فرص عـمل تتوافق

هارات). مع ا
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قراطي ة األكثر انتشاراً في العراق الد االبتزاز روح العصر احلديث واجلر
لـفات اخملـبوءة هـو األقوى في والشـخص األكثـر قدرةً عـلى االبتـزاز والتـلويح بـا
كن إغـفال البعد الـسياسي وال االقتصـادي عند حتليل العمـلية السـياسية وال 

ظاهرة االبتزاز.
بـعض وسـائـل اإلعالم ومـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعي ال هـدفَ لـهـا إال االبـتزاز!
يـنـشــرون االتـهـامـات جِـزافــاً بال دلـيل وال يـرونَ حَـرَجــاً في ابـتـزاز األمـوال من
ـا يـصـلـحون بـعض الـفـاسديـن وبحـربـهم هـذه ضـدَّ لـلـفـسـاد يـفسـدون أكـثـر 
نـة ضد كـاألجـهزة الـرقـابـيـة والـقضـائـيـة الـتي حتـارب الـفـساد وهـي غيـر مُـحـصـَّ
نـافـقـ (وَإِذَا قِـيلَ لَـهُمْ لَـا تُـفْـسِدُوا فِي الـفـسـاد وقد وصـفـهم تـعـالى بِـصِـفـات ا
مَا نَحْنُ مُـصْلِـحُونَ. أَلَـا إِنَّهُمْ هُمُ الْـمُفْـسِدُونَ وَلَـكِن لَّا يَـشْعُرُون). الْأَرْضِ قَـالُوا إِنـَّ
ـا بعـد فـتـرةٍ قـصيـرة من حـربـهم سـيـكون مـن الصـعب عـلـيـهم التـمـيـيـز ب ور
ُلـفَّقة من وثَّقـة والكـاذبة ا الفاسـدين وغيـر الفاسـدين ب األخبـار الصـحيحـة ا

ن يحاول اإلصالح. تنازع الفاسدين أنفسهم أو ابتزازهم 
َشـاعر الوطـنية خـالية من أيَّـة مشاعر شخصـيات سيـاسية مُـشوَّهة خالـية من ا
إنسـانية غيـر حب التمـلك والشهرة ورغـم ذلك يجثمـون منذ عـقدين على صدر
وت اجملاني العـراق فصارَ أسوأ من قـرية موحـلة ينـتشر فيـها شهـود الزور وا

إلى حَدٍّ مقلق ومثيرٍ للحيرة!
واطن الـعراقي إذا تَـعرََّض لالبتـزاز? يلجـأ إلى أحد أعضـاء مجلس ماذا يـفعل ا
النواب الـعراقي? ليـساعده بـنصيـحة أو شَفـاعة حسـنة. لكن الـنائب عـبد الهادي
احلسـناوي عضو جلـنة الزراعة الـنيابيـة تعرَّضَ لِالبتـزاز! تداولت بعض وسائل
ـتـاجـرة بـاخملـدرات. لـو طـلب اإلعالم خـبـرَ احلـكم عـلى سـائـقهِ اخلـاص بـتـهـمـة ا
ـتهم الـشـكـوى ضـد وسائـل اإلعالم الـتي نـشرت قـبل الـتـأكُّـد من حـقـيـقـة عـمل ا
ا. سائقـاً شخصـياً عنـد السيـد النائب لَـكسَبَ القـضية ونـال تعويـضاً كبـيراً ر
ـتـهم لم يـعد يـعـمل بـأيـة صفـة رسـمـية أو شـخـصـيـة مع السـيـد الـنـائب تداول ا
اخلــبـر إعالمـيــاً بـعـد سـنــتـ من بـدء اإلجــراءات يـدخل ضـمـن حـمـلـة مُــنـظَّـمـة
سـتقـلـة واخلدمـات االجتـمـاعيـة التي السـتهـداف الـسيـد النـائب بـسبب مـواقـفه ا

قَدَّمها حملافظة النجف!
جـريـدة الــزمـان في عـددهـا (4780) في 8 نــيـسـان 2014 مـصـادقــة مـحـكـمـة
شر واإلعالم بتعويض الـشهرستاني (مـئتي مليون التمـييز على قرار مـحكمة النـَّ
ديــنــار عــراقـي بــظــني) عن حــادثــة قـــذفهِ من أحــد الــنــواب ســنــة 2012 وكــان

ا أكثر من مئتي مليون دينار عراقي! التعويض ر
قـد يـكسـب احلسـنـاوي قـضيـته في مـحـكمـة اجلـنـايات أو اجلـنح ويـحـصل على

تعويضٍ كبير في دعوى مدنية للمطالبة بتعويض جراء األضرار التي حلقته. 
نصَّ قـانـون الـعــقـوبـات الـعـراقي رقم 111 لـسـنـة 1968 عـلى جتـر الــتـهـديـد
ادة (433) الـقـذف هو واد (431.430 .432 ) والـقـذف في ا واالبـتـزاز في ا
اسناد واقـعة معـينة لـلغيـر بإحدى طـرق العالنيـة من شأنها لـو صحت أنْ توجب
عقـاب من أُسْنِدَت إليه او احتقاره عند اهل وطنه. وإذا وقع القذف بطريق النشر
ــطـبــوعـات أو إحــدى طـرق اإلعـالم األخـرى يُــعَـدُّ ذلك ظــرفـا في الــصـحف أو ا

مشددا) يستوجب رفع سقف العقوبة. 
ـا سـيـقـرأ اعـترافَ لـكن قـبل أنْ يـلـجـأ الـسيـد الـنـائب إلى الـقـضـاء الـعـراقي ر
الـسـيـد فـائق زيدان رئـيس مـجـلس الـقـضـاء األعلى في حـوار مـنـشـور مع مـركز
البيـدر للدراسـات والتخطـيط (تعرضتُ شخـصياً لالبتـزاز عندما رُشـحْتُ رئيساً
حملكمـة التمييز وتأخَّرَت عـملية التصويت سنة بـسبب االبتزاز السياسي). وشَكَا
القـاضي زيدان أنَّ قـانون احملكـمة االحتـادية لم يُقَـرْ منذ 2005 بـسبب االبـتزاز

السـياسي وتعديالت أخـرى كثيرة على الـدستور وأربعة
مـواد دسـتوريـة تـقـتـضي أغلـبـيـة الـثلـثـ مُـعَـطلَـة تـمـاماً
وتسـتوجبُ تعديالً سريعاً والعائق الوحيد هو االبتزاز
السـياسي. وتتعطل العملـية السياسية كل دورة بسبب
! وهــذا غـيــر صـحــيح بــعض األحـزاب شـرط الــثــلـثــ

احلاكمة تضعُ شروطاً تعسفية!
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يسـتنكف ذوو الرأي واألصالة واألدب اجلمّ أنْ يبيعـوا أشعارهم مهما كان الثمن
عـالــيـا  ذلـك أنَّ الـشــعـر لــيس بـضــاعـة تُــعــرض في الـســوق فـتــبـاع كــمـا يــبـاع

الشلغم..!!
-2-

وال يستـنكف ذوو الـنفـوس الضعـيفـة أنْ يجعـلوا الـشعـر وسيلـة الصطـياد أموال
مدوح مِنْ احلُكّام وذوي الثراء . ا

-3-
وقد وقفت على خبر أثار انتباهي حيث باع أحدهم شعر غيره  

واشـتـرط احلصـول عـلى ثالثـمائـة ألف مـقابـل ثالثة أبـيـات وهذه الـواقـعة غـريـبة
تلفت األنظار 

والسؤال اآلن :
أين وقعت وكيف ?

ومَنْ هو البائع ?
شتري ? ومَنْ هو ا

-4-
جاء في التاريخ 

انّ ( معاوية ) جلس مجلسا عاماً وقال :
" انشدوني ثالثة أبيات لرجلٍ من العرب 

عناه  كلُّ بيتٍ قائم 
فسكتوا 

ثم جاء ( عـبد الله بن الزبير ) وهو من مشاهير البخالء فاشترط أنْ يحصل على
ثالث مائة الف اذا قرأ االبيات الثالثة 

فقال له معاوية :
" وتساوي " ?

قال :
أنتَ باخليار  وأنتَ وافٍ كافٍ  قال :

هات 
فأنشده لألفوه األوديّ :

بلوتُ الناس قرناً بعد قرنٍ 
فلم أر غيرَ خَتّالٍ وقالِ 

قال :
صدق  هيه  

قال :
ولم أر في اخلطوب اشدّ وَقْعا 

وأصعب مِنْ معاداةِ الرجالِ 
قال :

صدق  هيه 
قال :

وذقتُ مرارة األشياء طُرّاً 
فما طعم أمر مِنَ السؤالِ 

قال :
صدق 

ثم أمر له بثالثمائه ألف 
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طبعة دار الكتب العلمية 
أقول :

ـواطـنـ لـلـمـسـؤولـ لـتوفـيـر اخلـدمـات الـضـروريـة وفي لـقـد كُـثْـر الـسـؤال من ا
ـاء ومنذ عام  2003 وحتى اآلن طلـيعتهـا توفير الـكهرباء وا
لم تسـتطع احلـكومـة توفـير الـكهـرباء لـلمـواطنـ ساعات

ليارات الكثيرة ..!! الليل والنهار رغم انفاق ا
ـذاق الســيـمـا من حـرائـر وأحـرار وَطَــعْمُ الـسـؤال مـرّ ا

العراق .
وال يُدرى متى يكون الفرج ?

ضيف منـتدى الشـعرباف الـثقافي 
في امـسـيـته ليـوم اجلـمـعـة احلادي
عــشــر من الـشــهــر اجلـاري  االديب
الـواسـطـي زهـيـر الـبـدري . وحـضـر
االمـســيــة الــتـي ادارهـا الــصــحــفي
والشاعر عادل العرداوي  جمع من
. وبـدايــة حتـدث ـعــنـيــ االدبــاء وا
الــواســطي عن مــديــنــته  الــكـوت 
وعـطـاء ابــنـائـهـا في شـتى صـنـوف
ــعــرفـة. ثم عــرج عــلى ذكــر وقـائع ا
رحـلـته الى لـيـبيـا من خـالل عرضه
لــكـتــابه : رحــلـة حــصـار.. مــحـاولـة
القتـفاء الـصحـراء اللـيبـية. ويـنضم

هـــذا الــــكـــتـــاب الى ســــلـــســـلـــة من
االصدارات العـراقية حتت تـصنيف
( ادب الــــرحـالت ). واهــــدى االديب
البـدري كتـابه ( الى الشـعب اللـيبي
الشقيق الذي فتح ابوابه الينا  في
الـوقت الـذي اغـلـقت مـعـظم االبواب
بــوجـوه الـعــراقـيـ  الــذين عـانـوا
اشــد انــواع احلــصــار في الــتــاريخ
ــدن احلــديث ). وشـــكـــر الــبـــدري ا
اللـيبيـة  وذكرهـا باالسم. كمـا شكر
جهات لـيبيـة عديدة. خـاصة الهـيئة
الـتـعـلـيمـيـة في ثـانـويـة اخملـتار في
جالـو واهل جالـو. ان ذلك يعـبر عن
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وفــــاء الـــتــــربــــوي واالديب زهــــيـــر
آمــنــهم من الـبــدري لــبــلــد وشــعب 
خـــوف واطـــعــمـــهم مـن جــوع. ومن
خالل تــصـفح لـلـكــتـاب  يـتـضح كم
عـــانى الــــكـــاتب في رحــــلـــته الـــتي
تقـتـرب من كونـها رحـلة الـبحث عن
رغــــيف اخلــــبــــز. ودون شك  كــــان
ـتــحــدث الــبـدري شــفــافـاً ومــلــمـاً ا
بــجـانـب غـيــر قـلــيل من احلــيـاة في

ليبيا.
وتــشـكل هــذه االسـتــضـافــة مـبـادرة
ــشـرفـ عـلى نـوعــيـة من الـسـادة ا
مــنــتـدى الــشــعـربــاف. فــهي حـاالت
قـليـلـة جدا  تـلك الـتي يعـتـلي فيـها
مـنـصـة مـجـلس بـغـدادي  مـحـاضر

من احملافظات.
  UEŠö

ائة والـتسعـ صفحة الكتـاب ذو ا
 طباعـة دار كيوان الـدمشقـية. ولنا
ــاذا يـــعــمـــد بــعض ان نــتـــســـاءل: 
ـؤلـفــ الـعــراقـيــ لـطـبـع ونـشـر ا
كـتـبهم خـارج الـعـراق ? خـاصة في
بــلـــد مــحـــاصــر  مــثـل ســوريــا  ال
تـتـوفــر فـيه اإلمــكـانــات الـطـبــاعـيـة
ــا يــتــوفـر في والــفـنــيــة مــقـارنــة 

العراق. 
ولدينا مالحظات تتركز في اجلانب
الـــفـــني ( االخـــراج والـــطـــبـــاعـــة )
نـرسلـهـا للـصـديق البـدري. مـتمـن
زيد من ديد وا له الصحة والعمر ا
الــعــطـــاء. وأخــيــرا : حــســـنــاً فــعل
مـنـتـدى الـشـعـربـاف الـثـقـافي بـهـذه
االمـــســـيــة. وحـــســـنـــاً فـــعل االديب
الصـديق زهيـر ح حمـل كتابه من
الكوت وتـوجه به الى بغداد  وحط
ـنــتـدى الــعـريق. الــرحـال في هــذا ا
ـواجهـة عدد نـصة  وجلس عـلى ا
غير قـليل من ادباء ومثـقفي بغداد..

متحدثاً ومستمعاً.

محمد احللبوسي صفد الشمري

UD—∫ آليات االمانة في حملة تصريف مياه االمطار «
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صـنفـ من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عـطاءاتـهم خالل اوقات الـدوام الرسـمي الى الـعنـوان (ميـسان - ـقاولـ ا ـناقـصة من الـشـركات وا فعـلى الراغـب بـاالشـتراك في ا
الـعمـارة - الـشبـانـة - بـنايـة مـحافـظـة ميـسـان - الطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) وللـحـصول عـلى مـعلـومـات اضافـيـة االتـصال عـلى مـسؤول شـعـبة الـتـعاقـدات الـهاتف

.(٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦)
ا منصوص عـليه في الورقة البيـانات في الوثيقـة القياسية عـلى ان تقدم عطاءاتهم في داخل عـلى مقدم العطاء تـقد نسخ إضافية عـدد (٢) باإلضافة الى النـسخة االصلية وفـقاً 

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا
عتمدة وعبر صارف ا U© وعلى شـكل خطاب ضمان (صادر من أحد ا dO  ô w «d  —UM œ ·ô« WF Ë ÊU zU Ë ÊuOK  Êu U?L Ë W ö Ë WzUL ö ® ©≥∏≥[≤∞π[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة

ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي) او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
فـوض للـشركـة او من يخـوله قانـونا الى قـسم العـقود احلـكومـية لـغرض شـراء الوثائق ديـر ا نـاقصة بـعد تـقد طـلب حتريـري من ا ٦- بامـكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثـائق ا

U© غير قابل للرد.  dO  ô w «d  —UM œ ÊuOK بلغ ®∞∞∞]∞∞∞]±© ® القياسية و
ـصادف ®¥Ø±≤Ø≥≥∞≥© السـاعة (الـثانيـة عشر ا  ©b ô«® نـاقصة سـيكون يوم ـصادف ®±Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعـد غلق ا ا  ©fOL?)«) نـاقصة سـيكون يوم علمـا ان اخر موعـد لبيع وثـائق ا
) وسيتم فتح الـعطاءات بشـكل علني في نـفس يوم الغلق امـام مقدمي العـطاءات واذا صادف يوم فـتح العطاءات عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي ظهـراً

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا عطاء يتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

ؤتمر في قسم العقود صـــــــادف ®∑≥Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكـون ا b) ا ô«) مـــــن يوم ©«dN  …b «u ـناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقـد مؤتمر خاص باالجابة عـلى استفسارات ا
احلكومية.

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

Â“ô Í«Ëœ wK
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ـناقص مستجيبة عند تلبيتها قدمة من ا ØWE/ يـتم اعتماد (الوثيقة القياسية لعقود االشغال الـكبيرة) الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات ا ö

ا تـتطلبه الـوثيقة ـناقصة في حـال عدم التـزام مقدم العـطاء  طلـوبة في شروط ا الـية ا ـعايير الـتأهيل احملـددة فيها بـفروعهـا كافة والشـروط القانونـية وا
القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب.
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(٨)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
.(٤)

٣- مـهــنــدس (مـيــكــانـيك) /
عدد (٤).

ــبــلغ (٥٫٦٦٣٫١٨٠٫٥٤٢) ديــنـار ١- ســيــولــة نــقــديــة: 
عراقي.

ـاثل واحد مـنـجز ٢- اخلبـرة الـتـخصـصـيـة: يقـدم عـمل 
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
ـبـلغ ال يـقل عن (٢٢٫٩٩٢٫٥١٣٫٠٠٠) لـتـقـد الـعـطــاء و

دينار عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

ــبــلغ (٢٢٫٩٦٧٫٣٤٣٫٣٠٩) ٣- مــعــدل االيــراد الــســنــوي: 
نـفذة ـستـلمـة عن االعمـال ا محـسوبـاً من الدفـعات الـكلـية ا
( دة ال تقل عن ( سـنت سـتمـرة و نجـزة او تلك ا للـعقـود ا
ــنــاقــصـة مع وال تــزيــد عن (١٠) ســنـوات مـن تـاريخ غــلق ا
مـراعـاة عـدم ضـرورة ان تـكـون سـنـوات الـعـمل مـتـسـلـسـلـة.

دقـقة ـيزانـية الـعامـة ا ٤- احلـسـابات اخلـتامـية: تـقد ا
الي الخر من قبل احملاسبـ القانونيـ تعرض الوضع ا
سـنـت ويـجوز تـقد احلـسابـات اخلـتامـية الخـر سنـت
الية لـعام ٢٠١٤ ويجب ان تكـون معدالتها تسبق االزمـة ا

رابحة.
٥- اخلـبـرة الـعامـة: تـقد عـقـد واحـد منـجـز خالل مدة ال
وعـد النهائي لتـقد العطاء. تتجاوز ثـالث سنوات قبل ا

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تــصـنـيف الـشـركــات وا
ارسة مهنة. (االولى/انشائية) واجازة 

≤∞≤≤ WM  ©±¥μ® r — WB UM  Êö «

ناقصة العامة واخلاصة بـ (تأهيل الشبكة الكهربائية في حي الوحدة اإلسالمية ج٢) تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
ـدرجة ضـمن تخـصيـصات (الـدعم الطـار لألمن الغـذائي والتـنمـية لـسنـة ٢٠٢٢ / تنـميـة االقالـيم) ضمن تـبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وا
U b « cOHM  …b0Ë U dO  ô w «d  —UM œ WzUL L Ë n « ÊuF —«Ë W Ë WzUL L Ë ÊuOK  ÊuF Ë W Ë —UOK  ©±[∞∑∂[μ¥∂[μ∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها

ÆÂu  ©≥∑∞®

صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U© وعلى شـكل خطاب ضـمان (صادر من dO?  ô w «d  —UM? œ n « Êu ? Ë W Ë W?zULF? Ë Êu?OK  …d?A ١- التـأمينـات االولية والـبالغة ®∞∞∞]∂∂∑]∞±© ®
دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ـركزي العراقي) او صك مصـدق او سفتجة وتـكون نافذة  نصـة االلكترونـية للبنك ا عتمـدة وعبر ا ـصارف ا أحد ا

ناقصة. ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U© غير قابل للرد.  dO  ô w «d  —UM œ n « WzUL ö بلغ ®∞∞∞]∞∞≤© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
©fO?L)«® ـنـاقصـة سـيكـون يوم صادف ®∞≤Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن مـوعـد غلق ا ?UF¡© ا —ô«) ـنـاقصـة سـيكـون يوم علـما ان اخـر مـوعد لـبـيع وثائق ا
) وسيتم فتح العطاءات بشكل علـني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف صادف ®±Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشـر ظهراً ا
ـنـاقـصة عـلى ان تـكون ه بعـد مـوعـد غلق ا يـوم فـتح الـعطـاءات عـطلـة رسـمـية فـيـؤجل الى الـيوم الـذي يـلـيه وسوف يـهـمل اي عـطاء يـتم تـقـد

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا العطاءات نافذة 
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صـــــــادف »(fOL) ا dN»© مـــــن يوم (  …b? «u ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®¥≥Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wK
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نـاقص قدمـة من ا ØWE/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا ö

ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مــهــنــدس (كــهــربـاء) /
عدد (١).

٢- مالحـظ (فـــــني) / عـــــدد
.(٣)

ـبـلغ (٧٨٫٥٥٨٫٧٩٩) ديـنـار عراقي ١- سـيـولـة نـقـديـة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

اثل واحد منجز وخالل ٢- اخلبرة التخصصية: يقدم عمل 
ــوعـد الـنـهــائي لـتـقـد مــدة ال تـتـجـاوز (١٠) ســنـوات قـبل ا
ــبـلغ ال يــقل عن (٣٢٢٫٩٦٣٫٩٥٠) ديــنــار عـراقي الــعـطــاء و
فاضلة في حالة التساوي وتقدم االعمال االخرى لغرض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شــهـادة تــأسـيس الــشـركــة مـقــدمـة من مــسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة. (الثمانية/كهربائية) واجازة 

≤∞≤≤ WM  ©±¥∏® r — WB UM  Êö «

ـناقـصـة العـامـة واخلاصـة بـ (تنـفـيذ شـبـكة مـجاري حي الـغـدير / نـاحـية الـعدل) تـعلـن محـافظـة مـيسـان/ قـسم العـقود احلـكـوميـة عن اعالن ا
ـدرجة ضـمن تخـصيـصات (الـدعم الطـار لألمن الغـذائي والتـنمـية لـسنـة ٢٠٢٢ / تنـميـة االقالـيم) ضمن تـبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وا
U b « cOH?M  …b0Ë U dO?  ô w «d  —UM œ n « ÊËdA? Ë WzUL L? Ë ÊuOK  Êu? L Ë WF ? Ë WzU Ë —UOK?  ÊUM « ©≤[±μπ[μ≤∞[∞∞∞® وبكلفة تخـمينية مقدارها

ÆÂu  ©≤μ∞®

صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منصوص عليه في الورقة البيانات في الوثيقة القياسية على مقدم العطاء تقد نسخ إضافية عدد (٢) باإلضافة الى النسخة االصلية وفقاً 
عـلى ان تـقدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقـة ومـختـومـة ومـثـبت علـيـهـا اسم مـقدم الـعـطـاء وعنـوانه االلـكـتـروني ورقم الهـاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U© وعلى شـكل خطـاب ضمان dO?  ô w «d  —U?M œ n « Êu?F ? Ë W Ë W?zUL? L? Ë ÊuOK?  ÊËdA? Ë b «Ë® ©≤±[μπ∂[∞∞∞® ١- التـأمينـات االولية والـبالغة
دة ®∏±±© يوم من ركزي العـراقي) او صك مصدق او سفـتجة وتكـون نافذة  نصـة االلكترونـية للبـنك ا ـعتمدة وعـبر ا صارف ا (صـادر من أحد ا

ناقصة. تاريخ غلق ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
ـفوض للـشركة او من يـخوله قانـونا الى قسـم العقود دير ا نـاقصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقدمي الـعطاءات شـراء وثائق ا

U© غير قابل للرد.  dO  ô w «d  —UM œ n « WzULF بلغ ®∞∞∞]∞∞¥© ®»— احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
©fO?L)«® ـنـاقصـة سـيكـون يوم صادف ®∞≤Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن مـوعـد غلق ا ?UF¡© ا —ô«) ـنـاقصـة سـيكـون يوم علـما ان اخـر مـوعد لـبـيع وثائق ا
) وسيتم فتح العطاءات بشكل علـني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف صادف ®±Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشـر ظهراً ا
ـنـاقـصة عـلى ان تـكون ه بعـد مـوعـد غلق ا يـوم فـتح الـعطـاءات عـطلـة رسـمـية فـيـؤجل الى الـيوم الـذي يـلـيه وسوف يـهـمل اي عـطاء يـتم تـقـد

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا العطاءات نافذة 
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

صـــــــادف »(fOL) ا dN»© مـــــن يوم (  …b? «u ـناقـصة عـند الـساعة ®» شـارك في ا سيـتم عقـد مؤتـمر خـاص باالجـابة عـلى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®¥≥Ø±±Ø≥≥∞≥© ويكون ا

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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نـاقص قدمـة من ا ØWE/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا ö

ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(١)

٢- فــنـي (مــســاحــة) / عـدد
.(١)

بلغ (٢١٥٫٩٥٢٫٠٠٠) دينار عراقي ١- سيولة نقديـة : 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثل واحد مـنـجز ٢- اخلبـرة الـتـخصـصـيـة: يقـدم عـمل 
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
بـلغ ال يقل عـن (٦٤٧٫٨٥٦٫٠٠٠) دينار لـتقد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ارسة مهنة. (السادسة/انشائية) واجازة 

٤- فـــني (مــســـاحـــة) / عــدد
.(٤)

≤∞≤≤ WM  ©±¥π® r — WB UM  Êö «

¡UC  w  l d « U?D  ¡U?A « l  ©5H? u*«® Âö « w  W?IDM* —U?D «Ë WK?OI  Í—U?  WJ ?  cOH?M نـاقصة العـامة واخلاصة بـ ( تعلن محـافظة مـيسان/ قسم الـعقود احلكـومية عن اعالن ا
ـدرجة ضمـن تخصـيصـات (الدعم الـطار لألمن الـغذائي والـتنمـية لـسنـة ٢٠٢٢ / تنـمية االقـاليم) ضـمن تبـويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكـلفـة تخمـينـية مـقدارها ?ULF—…) وا «

ÆÂu  ©∑≥∞® U b « cOHM  …b0Ë ¨  U dO  ô w «d  —UM œ n « ÊuF Ë W L Ë WzUL Ë ÊuOK  Êu UL Ë W Ë WzU/UL Ë —UOK  dA  Èb « ©±±[∏∏∂[∂πμ[∞∞∞®

صـنفـ من ذوي اخلـبرة واالخـتصـاص تقـد عـطاءاتـهم خالل اوقات الـدوام الرسـمي الى الـعنـوان (ميـسان - ـقاولـ ا ـناقـصة من الـشـركات وا فعـلى الراغـب بـاالشـتراك في ا
الـعمـارة - الـشبـانـة - بـنايـة مـحافـظـة ميـسـان - الطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) وللـحـصول عـلى مـعلـومـات اضافـيـة االتـصال عـلى مـسؤول شـعـبة الـتـعاقـدات الـهاتف

.(٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦)
ا منصوص عـليه في الورقة البيـانات في الوثيقـة القياسية عـلى ان تقدم عطاءاتهم في داخل عـلى مقدم العطاء تـقد نسخ إضافية عـدد (٢) باإلضافة الى النـسخة االصلية وفـقاً 

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم ا
عتمدة صارف ا U© وعلى شـكل خطاب ضمان (صادر من أحـد ا dO  ô w «d  —U?M œ n « Êu Ë WF? Ë WzU/UL? Ë ÊuOK  dA?  WO UL Ë W?zU ١- التـأمينات االوليـة والبالغة ®∞∞∞]∑∂∏]∏±±© ®

ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي) او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا وعبر ا
ناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ ومبرمة مع محافظتنا. ٢- عدم مشاركة أي عطاء 

ناقصة صادر من الهيئة العامة للضرائب لعام ٢٠٢٢. انعة من االشتراك في ا ٣- براءة الذمة او كتاب عدم 
ناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة أجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء. ٤- وصل شراء وثائق ا

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
فـوض للـشركـة او من يخـوله قانـونا الى قـسم العـقود احلـكومـية لـغرض شـراء الوثائق ديـر ا نـاقصة بـعد تـقد طـلب حتريـري من ا ٦- بامـكان مـقدمي الـعطـاءات شراء وثـائق ا

U© غير قابل للرد.  dO  ô w «d  —UM œ ÊuOK بلغ ®∞∞∞]∞∞∞]±© ® القياسية و
صادف ®±Ø±≤Ø≥≥∞≥© السـاعة (الثانية عشر ناقصة سيكون يوم ®»(fOL© ا صادف ®∞≤Ø±±Ø≥≥∞≥© وأن موعـد غلق ا UF¡© ا —ô«) ـناقصة سيكون يوم علمـا ان اخر موعد لبيع وثائق ا
) وسيتم فتح الـعطاءات بشـكل علني في نـفس يوم الغلق امـام مقدمي العـطاءات واذا صادف يوم فـتح العطاءات عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي ظهـراً

ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا عطاء يتم تقد
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

ؤتـمر في قسم ـصـــــــادف ®¥≥Ø±±Ø≥≥∞≥© ويـكون ا ?dN»© مـــــن يوم (»(?fOL) ا  …b? «u نـاقصة عـند الـساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتـمر خاص بـاالجابـة على استـفسـارات ا
العقود احلكومية.

ذكورة في الوثيقة القياسية: عايير االخرى ا درجة في ادناه فضال عن ا  مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايير ا
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ـناقـص قـدمة من ا ØWE/ يتم اعـتمـاد (الوثـيقـة القـياسـية لـعقـود االشغـال الكـبيـرة) الـصادرة عن وزارة الـتخـطيط وتـكون الـعطـاءات ا ö

ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 
ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(٢)

٢-  مـهــنـدس (مـيـكـانـيك) /
عدد (١).

٣- مهـندس (كهـرباء) / عدد
.(١)

ــبــلغ (١٫٤٦٥٫٤٨٢٫٩٤٦) ديــنـار ١- ســيــولــة نــقــديــة: 
عراقي.

ـاثل واحـد مـنـجز ٢- اخلـبـرة التـخـصـصـيـة: يقـدم عـمل 
ـوعـد الـنـهائي وخـالل مدة ال تـتـجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
٧) دينار ٠١٧ ١٣٢ بلغ ال يقل عن (٠٠٠ لتقد العطـاء و

عراقي

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

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

ــبـلغ (٥٫٩٤٣٫٣٤٧٫٥٠٠) ٣- مــعــدل االيـراد الــســنــوي: 
نفذة ستلمـة عن االعمال ا محسوبـا من الدفعات الكلـية ا
( دة ال تقل عن (سنت ستمرة و نجزة او تـلك ا للعقود ا
ـنـاقـصـة مع وال تـزيـد عن (١٠) سـنـوات من تــاريخ غـلق ا
مـراعـاة عدم ضـرورة ان تكـون سنـوات العـمل مـتسـلسـلة.

دقـقة ـيزانـية الـعامـة ا ٤- احلـسـابات اخلـتامـية: تـقد ا
الي الخر من قبل احملاسبـ القانونيـ تعرض الوضع ا
سـنـت ويـجوز تـقد احلـسابـات اخلـتامـية الخـر سنـت
الية لـعام ٢٠١٤ ويجب ان تكـون معدالتها تسبق االزمـة ا

رابحة.
٥- اخلـبـرة الـعامـة: تـقد عـقـد واحـد منـجـز خالل مدة ال
وعد النهـائي لتقد العطاء. تتجاوز ثالثة سـنوات قبل ا

ـقــاولـ الـدرجـة ٣- هـويــة تـصـنـيف الــشـركـات وا
ارسة مهنة. (الثالثة/انشائية) واجازة 

٤- فــني (مـــســاحــة) / عــدد
.(٣)
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Ÿ«d ù« ‚ËbM  w  q “«d «
لـلدعوات الـتي تنادي بـالتطوّر الـسلمي

واللّاعنفي. 
قراطي يتقدّم هـكذا أخذ اخليار الـد
وإن كـان ببطء ودون يسـر أحيانًـا لكنه
ـكــنًـا بــعـد عـدد من الــتـجـارب أصـبح 
الـدولـيــة أولـهـا - جنــاح الـتـغــيـيـر في
أوروبـا الـشرقـيـة; وثـانـيـهـا - تـمـلمالت
وحـركات احتجـاج وجناحات في بعض
دول أمـريكا الالتيـنية; وثالـثها - جناح
نـيـلـسـون مـانـديـال في جـنـوب أفـريـقـيـا
ـقـراطيـة وانـتهـاء نـظام بـانتـخـابات د
الـــفـــصـل الـــعـــنـــصـــري حــــتى أصـــبح
احلـــديـث عن االنــــتـــخــــابـــات والــــنـــظم
ــرحــلـة االنــتــخــابــيــة شــغــلًــا شــاغــلًــا 
االنـتقال بل مطـمحًا تتـوق إليه شعوب
ـقـارنـته بـاخلـيارات وأ خـصـوصًـا 
األخـرى الـعـسـكـريـة أو االنقـالبـية الـتي
بـرهنت احلـياة عـلى عدم جـدواها حتى
وإن حـقّقت جناحات تنمـوية معينة إلّا
أنـهـا تـعـثّـرت وارتـدّت بـعد سـنـوات من

عاناة.  ا
ــكـن الـنــظــر إلى من هــذه الــزاويـة 
جنــاح لــوال دي ســيــلــفــا الــيـســاري في

االنــتـخــابـات الــبـرازيــلـيــة األخـيـرة (30
أكـتــوبـر / تــشـرين األول  ?(2022الـذي
حـكم البالد لـدورت انتـخابـيت األولى
في الــعــام  2002والــثــانــيـــة في الــعــام
 ?2006وخـالل فـــتـــرة رئـــاســـته تـــبـــنّى
بـرامج اجـتـمـاعـيـة وعـمل عـلى مـكـافـحة
. وقال في الـفقر واهتم بشؤون الكادح
أول تـصريح له بعد أن فـاز على منافسه
الـيميـني جاييـر بولسونـارو أن "الشعب
الـبرازيـلي يـريـد أن يـعيش بـشـكل جـيّد
ويـأكل بـشــكل جـيّـد... ويــريـد احلـصـول
عـلى تـعـلــيم وصـحـة عـامــتـ جـيـدتـ

ويـريد احلريّة الدينيـة ويريد الكتب بدلًا
من الـبـنـادق... الـشـعب الـبـرازيـلي يـريـد

استعادة األمل".
وأشـــار لـــوال ســيـــلـــفـــا أن الــبـــرازيل
حتــــتــــاج إلى "الــــسالم والــــوحـــدة" وآن
األوان إللـقاء األسلحة وإعـادة بناء البلد
سـياسـيًـا واقـتصـاديًـا وإداريًا وإصالح
األوضـــاع الـــتـي ســـاءت مـــشـــدّدًا عـــلى
الـــسـالم واحملـــبّـــة وحتـــويل احلـــلم إلى
واقع ومن حق الـــشــعب الــبــرازيــلي أن
يـحلم مرّة أخرى.وتأتي هذه اإلشارة من
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بيروت

رجـل خَـــبِـــر احلـــكم وحتـــدّيـــاته وذاق
حـلـوه ومــرّه فـبــعـد أن حــكم لـدورتـ
فـشـلت خـلــيـفـته ديـلــمـا روسـيف الـتي
سـاهم في إيصالـها إلى منـصّة احلكم
لـكن أداءها كان مخيّبًا لآلمال وما زاد
الـوضع سوءًا هـو هيـمـنة الـيمـ على
مـقـالـيـد احلـكم خـصـوصًـا في ظـروف
عيشـية واالقتصادية تـردّي األوضاع ا
وتـراجع معدالت الـتنمـية.وكانت تـهمة
"غـسل األمــوال" و"الـفـســاد" قـد الحـقت
لـوال سيلـفا وقُدّم إلى احملـاكمة وصدر
احلـــكم بـــحــقّـه بــالـــســجن  9 ?أعــوام
ونـصف العام قـضى منهـا في السجن
نـحـو عــام وثـلــثي عـام لــكن احملــكـمـة
االحتـادية العـليا ألغـت جميع اإلدانات
بـحقّه وبـرّأته علـمًا بـأن احملكـمة التي
حـاكمـته لم يـكن ذلك من اختـصاصـها
ـــدنـــيــة وهــكـــذا اســـتـــعـــاد حـــقـــوقه ا
والـســيـاســيـة لــيس هـذا فــحـسب بل
اســتــعـاد ثــقـة الــشـعـب الـبــرازيـلي به
وفــاز لــواليـة ثــالـثــة وهــذا هـو ســحـر
الـصـنــدوق الـعــجـيب.لـم يـكن بــإمـكـان
مـاسح األحـذيـة والــعـامل الـبـسـيط في

ـرّ على ظـلّت االنتـخـابات كـمـصطـلح 
الـعديد من بـلدان "العـالم الثالث" مرور
ـرور الـزائــر احلــزين لـكن مــثل هــذا ا
أخـذ "يسـتـوطن" في بـلـدان عديـدة مـنذ
انـهيـار األنظـمـة الشـمـوليـة في أوروبا
الـشرقية وانـتهاء عهـد احلرب الباردة
وحتـــوّل الـــصــراع األيـــديــولـــوجي من
شــــكل إلـى شــــكل آخــــر خــــصــــوصًــــا
ـقـراطـية بـارتـفاع رصـيـد الـفـكـرة الـد
دني وزيـادة تأثير مـنظمـات اجملتمع ا

ودورهـــا عــلى الــصـــعــيــديـن الــوطــني
ي. والعا

ولم يــحــدث ذلك الــتــطــوّر بــصــورة
مــفــاجـئــة بــقـدر مــا كــان تـعــبــيـرًا عن
مخـاضات فلسفية وتشريعات قانونية
وحــركـات ثــقـافــيـة ونـشــاطـات مــدنـيـة
وصـراعـات مـجـتـمـعـيـة حـتى أضـحت
الـقـاطـرة االنـتـخـابـيـة إحدى الـوسـائل
األسـاسيـة للـتغـييـر بعـد أن كان احلذر
وعــدم الــيــقــ بل والــشك مــصــاحــبًـا

مـصنع لقطع غـيار السـيارات  الوصول
إلى سـدّة احلـكم إلّــا عـبـر االنـتـخـابـات
كـــــوســــيــــلـــــة من وســـــائل االنـــــتــــقــــال
ــقــراطي الـــذي يــســتــطــيع فــيــهــا الــد
الـشعب استبـدال حكّامه بطـريقة دورية
وتـداولية وتناوبـية انسجامًا مع إرادة
الـناس وقناعاتها خصوصًا ح تكون
االنـــتــخــابـــات حــرّة ونــزيـــهــة وفي ظلّ
ــشــاركـة واســعـة تـبــلـور وعـي عـام و
ألنـهـا أداة سـلـمـيـة لـلـتـغـيـيـر.وكـنت قـد
عـنونت كتابي " ?االنـتخابات والتغيير
- الــــثـــــورة في صـــــنــــدوق االقـــــتــــراع"
( ?(2014ألن من يـســعى إلى الـتــغـيـيـر
اليـوم عليه أن يختار وسيـلته السلمية
فـالوسيلة من شرف الغاية بعد وصلت
الـوســائل األخــرى إلى طــريق مــسـدود
وقـد تراه الـيـوم حاكـمًـا وغدًا مـعـارضًا

واصفات الصندوق. وذلك وفقًا 
œö « rJ

فـاز سيـلـفـا بأغـلـبـيـة بسـيـطـة حيث
صـــــوّت له  % 50.9مــــقـــــابل % 49.1
ـــنــافـــسه وعــلـــيه حلـــكم الــبـالد الــتي
يـتــجــاوز ســكــانــهـا  215مــلــيــون عـدم
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اقــتــضى حــضــورك إلى مــديـريــة بــلــديـة
العمارة لغرض احلصول على إجازة بناء
للـعقار تسلـسل ( ٨١٨/١١٨/نهر دجلة)
كـونه مــنـاصـفـة بـيــنـنـا وخالل فـتــــرة
(٣٠ يـوم) من تــاريخ نــشـر اإلعالن في
اجلــريــدة وبــعــكــسه يــتم الــســيــر في
إجـراءات احلصـول على إجـازة البـناء
ويسقط حقك في االعتراض مستقبال"

p dA «                        
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ـرقم ٦٧٦٢١٣ في فـقـد الـوصل ا
٢٠٢٢/١١/٢ الــــــــــصــــــــــادر مـن
مـديــريه بـلــديـة الــعـمــارة بـأسم
بلغ واطن كر نـعمه لفته و ا
قــــــدره ٤٥٠٠٠٠ اربــــــعــــــمــــــائه
وخـمـسـون آلف دينـار عن قـيـمة
ــــــرقـــمــة انــقـــاض الـــعــرصـه ا
(١٨١٣/١١٨/نـهـر دجـلـة) فـعـلى
من يـعثر عليه تسليمه إلى جهة

اإلصدار.
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اقـتـضى حضـورك إلى صـنـدوق اإلسـكان
فرع ميسان كـوني أروم احلصول على قرض
بناء للعقار تسلسل (٨١٨/١١٨/نهر دجلة)
كـــونه مــنـــاصــفــة بـــيــنــنـــا وخالل فــتــرة
(٣٠يــــوم) من تــــاريـخ نــــشــــر اإلعالن في
اجلـــريـــدة وبــعـــكـــسه يـــتـم الــســـيـــر في
إجـــراءات احلـــصــول عـــلـى الــقـــرض من
صـنـدوق اإلسـكـان فـرع مـيـسـان ويـسـقط

حقك في االعتراض مستقبال"
p dA «                        
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الـتمـيـيز بـ من صـوّت له ومن صوّت
خلصمه وتلك فضيلة احلاكم الناجح
ولـيس هـنــاك من سـبــيل لـلـنــجـاح إلّـا
بـاالستماع إلى نبض الناس فرضاهم
نجز ـثّل "الشرعـيّة السـياسية" مـع ا
ثّل الـذي يقـدّم لهم و"حـكم القـانون" 
ـشـروعــيـة" الـتي يــنـبـغي أن تــسـيـر "ا

بخط متواز مع الشرعية.
جـديـر بـالـذكـر أن لـوال سـيـلفـا يـقف
بـالضـدّ من خصـمه بـولسـونارو بـشأن
دعم قـــضـــايــــا الـــشـــعــــوب الـــعـــادلـــة
وخـــــصـــــوصًـــــا الـــــشـــــعـب الـــــعـــــربي
الــفـــلــســطــيــني وقـــد ســبق له ارتــداء
الكـوفية الـفلسـطينيـة كرمزيـة للتـعبير
عن عـدالــة الــقــضـيــة في حــ ارتـدت
زوجـــة خــصــمه عــلـم "إســرائــيل" حــ
تــــــوجّـــــهت لـإلدالء بـــــصـــــوتــــــهـــــا في
االنـتـخـابـات في دعم فـاضح ال تـخـفـيه
ـعيـار في النـصر هو ا هي وزوجـها.
الـــنــــاس فــــهل نــــقــــول أن الـــبــــرازيل
انــتــصــرت "عــبـر صــنــدوق االقــتـراع"?
اجلـواب سـيكـون بـعـد انقـضـاء الدورة

احلالية أي في العام .2026

ـتـنازع ـناطق ا كـثـيرا تـطـرح تسـاؤالت عن ا
عـليها وعدم جواز هذه التسمية داخل الدولة
الـواحـدة دون ان يـسـألـوا انـفـسـهم من خـلق
ناطق بتجريف قراها هذا النزاع وحدد تلك ا
ومـقابرهـا المحاء اثـارهم في عملـيات االنفال
ـدن والقـصـبـات الـبـاقـية مـن قسم وجتـريـد ا
كـبـير مـن سكـانـهـا الـكرد االصـلـيـ وإسـكان
انـاس اخـرون محـلـهم وإجبـار الـباقـ مـنهم
عـلى تـغيـيـر قـومـيـتهم ويـعـنى لـدى الـعرب (
رحلون الـلي ينكر اصله نغل ) وإال يلحقون ا
تـباعـا وهـو اسلـوب شـنيع ان جتـبـر حكـومة
مـواطــنـيــهـا عــلى االنـحــراف  وتـتــنـازل عن
النصف االكبر لشط العرب من خط تايلك أللد
اعـداءهـا مــقـابل عــدم مـنح فــئـة من شـعــبـهـا

حـقوقـهم الـقومـيـة بحـكم ذاتي لـيشـمل تلك
ــنــاطق ايــضــا داخل الــدولــة الــعــراقــيـة ا
ــــؤسف هـــنـــاك ايــــضـــا طـــروحـــات من وا
مـسـؤل في الـسـلطـة احلـالـية بـعـدم جواز
ــــمــــتــــلــــكــــات اعــــادة االراض والــــدور وا
ـغــصـوبـة الـى اصـحـابــهـا الــشـرعـيـن اال ا
بـقوانـ خاصة بـها النـها صـدرت بقرارات
ـثابة قرارات مـجلس قيـاد الثورة لكـونها 
ـــســـلـن انــفــســهم ال قــانــونــيــة في حــ ا
يــعــتــرفــون بـهــا اطالقــا فــيـمــا تــتــعـارض
ـناطق مـصاحلـهم ولـكن فيـمـا تخص تـلك ا
ـعـربـة ارضا وسـكـانـا واطـلق عـلـيـها ذلك ا
ــكن االسم جــعــلــوهــا حــجــر الــزاويــة ال 
باديء يا ووفق ا حتـريكه  وفي العادة عا

االنـسـانـيـة أي نـظـام دكـتـاتـوري اسـتـبدادي
عـنـدمـا يسـقط تـلـغى وتـبـطل جـميـع قراراته
تـلـقائـيـا بـإعـتـبـارها جـائـرة وبـاطـلـة وتـعاد
صادرة علـيها الغراض سياسية ـمتلكات ا ا
ـثال الى اصـحابـها اعـتـياديـا وعلى سـبيل ا
ـعـدوم والـسـجـنـاء السـيـاسـيـ من قبل ا
الـنظام البائد تـمت تصفية حقـوقهم قانونيا
ـقاضـات في احملاكم وهـذا امر بـديهي دون ا
ـناطق ادة (  ( 140اخلـاصـة بتـلك ا ولـكن ا
مـلزمة التنفـيذ دستوريا عـلى ان تنتهي كافة
بـنودها في  2007 / 12 / 31اهـملت بدوافع
وغـايــات بــاطـلــة كــمــا كـانت تــشــغل افــكـار
زعـامات االنـظـمة الـبائـدة واذكـر منـها حـالة
سؤلون واحـدة الحقا كمثل واصروا عليها ا
في الـسلـطة احلـاليـة وتبـاهوا وهـلهـلوا لـها
بـانهـم جنحـوا في تـاخـيرهـا لـعـلهـا تـاتـيهم
فـرصة اللغاءها في ح انـها كارثة في نظام
ـقراطي انتـخابي التـجاوز على الـدستور د
وإضـافـة الى ذلـك فـإنـهـا مـأســات انـسـانـيـة
تـقـشعـر مـنـهـا الـضمـائـر بـعـدم اعادة اراض
ـتـلكـات ودور الى اصـحـابهـا ولـيس لهم و
ذنـبا وال تـهـمة إال انـهم كردا وصـدرت كل ما
لـديهم وهجروا ورحلوا شرقا وغربا دون ان

تـخـصص لــهم مـقــابـلـهـا وســيـلـة لــلـعـيش
والـسكن  وجـاؤا بانـاس من منـاطق اخرى
وسـكنوهم في اماكنهم وبـعد سقوط النظام
تـتـعـامل مـعـهم االخالف كـأنـهم اسـتـنـساخ

لالسالف في السلطة .
بـحـيـاد تـام ودون الـسـيـاسـة والـتـحـزب ان
الـقـيادة الـكـرديـة ساهـمت في بـنـاء الـعراق
احلـديث جلـمـيع مـكـونـاته وحـمت  مـنـطـقة
اخلـضراء بـقـوات الـبيـشـمركـة بـعد انـهـيار
ركز بكـافة مؤسساتهـا العسكرية حـكومة ا
ــدنــيـة  وتــشــكـيل حــكــومـة مــنــتـخــبـة وا
بـدسـتـور جــديـد يـضـمن حــقـوق الـعـراقـ
جـميـعا كاسـرة واحدة ولـكن بعـد تشـكيـلها
في  2005في عـمــلـيـة تـعــجـيـزيـة  ربط
الــعـــربــة امـــام احلــصـــان والـــعــودة الى
غـ في تسـييـر سيـاسة احلكم ـاضي ا ا
نـحو القوميـة والطائفـية والدينـية ومنها
ادة  140وعـدم تـنـفـيـذها واود تـعـطـيل ا
ان اشـيـر الى الدوافع والـغـايـات البـاطـلة
اشـرت اليهـا انفا  وأنـقلهـا طبقـا لشاشة
الـتـلفـاز في مـقـابـلة مع الـرئـيس مـسـعود

البارزاني .
قال على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا
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الــرشــوة في الــقــطــاع الـعــام من
أخـــطــر الــتــهـــديــدات ألي نــظــام
الـرشوة انـتهـاك لكـرامة سـياسي
اإلنـــــســــان وإذالله وحـــــجب حق
ن لـصاحب احلق وإيتاء إمتياز 
احلـل يــــكــــمن في ال يــــســــتــــحق
تـــبــــســـيط إجـــراءات مـــراجـــعـــة
الــدوائـر احلـكـومـيــة مع إعـتـمـاد
نـــــظــــام إلســــتـالم الــــشــــكــــاوى
مــكــافــحــةالــرشــوة هي الــبــدايـة

لكسب  ثقة اجلمهور.

 W UO « w  Âö

الــدولـة مـهـمــتـهـا إدارة الـشـؤون
الـــــعــــامـــــة في تـــــوزيع األمــــوال
ـوارد لـلتـنـميـة في الـقطـاعات وا
هـنـا بال إعـتـمـاد مـبـاد بـعــدالـة

T.Q.M إدارة اجلـودة الـشـامـلـة
أيــة سـيــاسـات عــامـة وإجـراءات
ـــســاءلــة تـــتــخـــذ مع تــغـــيــيب ا
واحملـاسـبـة هي تـرقـيع وتـرحـيل
لـألزمــات وجتـــذيــر عـــدم ثــقــة و

رضا اجلمهور بالنظام العام.
××××

ــنــظــومــة إلصـالح األداء الــعــام 
الــقـيــام بــالـتــقــيـيم إدارة احلــكم
ـــعــمـق لــلـــمـــنــظـــومــة الـــذاتي ا
ولــلـقــطــاعـات الــعـامــة لــتـحــديـد
مع وضع ـــظــاهـــر الــســـلــبـــيــة ا
سـياسـات عامـة واستـراتيـجيات
وفق جـداول زمنية قابلة للقياس
راجعة والتقييم والتقو مع وا
إعــتــمــاد تــعــدد وتــكــامل األدوار

بإعتماد أدوات مهنية.

v u  5 U  bOF

بغداد

 …e Ë

t uM



vHDB  rOJ(« b³Ž

WŽ—UBLK  WO Ëœ W uDÐ w  ÎUO½UŁ ‚«dF «

6

 WO U²)« W uD³ « —«uA  `²²H¹ g²O u u¹œ

”U³O ²O ð ÂU √ —UB²½SÐ

امــام اطـــمــاع اجلـــويــة والــزوراء
ــقــابل والــطـالب عــلى الــلــقـب بــا
سـيـظـهـر اكـثــر من فـريق مـنـافس

وقادر على مواجهة الكبار .
ويقول الزميل كاظم العبيدي مهم
جدا ان تـظهر الـفرق اجلمـاهيرية
ـسـتـوى االفـضل كــمـا اعـتـادت بـا
لــتــجــعل من مــنــافــســات الـدوري
ـتــعـة بــعـد الــظـهـور ســاخـنــة و
الــــــواضح لــــــلـــــحــــــدود ودهـــــوك
والــكــهــربـاء ونــفط مــيــســان وقـد
يــعـــود الــنـــفط بـــقــوة ومن قع ان
تتغـير االمور و الـنتائج مع مرور
ـــطــــلــــوب في أن الــــوقـت وهــــو ا
ــســابـقــة الى تــطـلــعـات تــرتـقي ا
الوسط الـكروي والن ذلك سـيصل

في مصلحة الكرة احمللية.
»U³A « V ²M

تـعادلَ مُـنتـخبُ الـشَبـاب مع فريقِ
ُباراةِ التي الصناعة بهدف في ا
أقـيـمت امـــــــــس االول في مَـلعبِ
الـــــــصــــــــنـــــــاعـــــــة وهـي ضـــــــمن
اســتـــــــــــعــداداتِ مُــنـــتــــــــــــخب
الشَـباب إلى نـهائـياتِ كـأس آسيا
الـتي تــضـيـفــهـا أوزبـكــسـتـان في

آذار 2023.
ؤمل أن يدخلَ منتخبُ هذا ومن ا
الــشـبــاب مُـعـســكـرًا تــدريـبــيـاً في
تــركـيــا نـهــايــة األسـبــوع احلـاليّ
اسـتـعـدادًا لـنـهائـيـاتِ كـأس آسـيا
لــلـشَـبـاب. الــتي تـنـطـلق في االول
ـــــقـــــبل في مـن آذار من الـــــعــــام ا

بصعـوبة على الـغر الزوراء في
ا مـباراة مخـتلـفة نـتيـجتـها بست
نقاط في حـسابات االنـصار وولو
انـها جـاءت بغـيـر موعـدها لـكنـها
شـكــلت دعـمــا لـلــفـريـق الن الـفـوز
ـنـافـسـ عـلى الـلـقب عــلى احـد ا
يـــخــتـــلـف عــنـه عن الـــكـــثــيـــر من
ــبــاريــات والـــدوري في بــدايــته ا
ويـجــد جـهــاز الـفــريق الـتــدريـبي
وجمهـوره ان الهفـوات ظهرت في
الدفاع امام الديوانية والكل شعر
بــاخلـوف قـبل ان يـتــمـكن الـفـريق

من الفوز بهدف.
jHM « WNł«u

وتـاخـر الـبطل امـام الـنـفط بـهدف
قــبل ان يـقــلب الــنـتــيــجـة ويــفـوز
بـهدفـ لـواحـد ولم يعـكس نـفسه
كـمـا يــجب كـمـا أنه تــاخـر بـهـدف
وقـبل الـذهـاب لـلـراحـة اإلجـبـاريـة
ومــعــهــا قــلــة تــســجــيل االهــداف
عـنـدمـا سـجل فـقط سـبـعـة اهداف
فيمـا سجل اجلويـة عشرة اهداف
كما سجل الزوراء نفس العدد من
مـجـمــوع خـمس مـبــاريـات ايـضـا
ومــؤكــد وجــود خـــلل في الــدفــاع
الذي تلقى اربـعة اهداف وهذا ما
يــعــكـس من ان الــفــريـق لم يــصل
بـعــد الى مـســتـواه رغم حــصـوله
عـلى لــقب الــسـوبـر بــالـفــوز عـلى
الـــكـــرخ ويـــلـــعب بـــتـــشـــكـــيل من
عروفة التي االسماء والعناوين ا
تـدرك أن مـسـؤوليـتـهـا الـدفاع عن
الــلـقب الــسـابع ومــؤكـد ان مـؤمن
سـلـيـمـان واالعـبـ يـعـمـلـون على
ـستـوى واهـمـية ان ذلك حتـسن ا
يـتـحسـن مســـــــــتـوى الـفريق مع
قـــــادم اجلــــــوالت والـــــعـــــــــــــودة
لـــلـــمـــبـــاريـــات بـــقـــوة وحـــمـــاس
عـــــــــنــدمـا يــخـرج الـى اربـيل في
ـــواجـــهـــة اجلـــولـــة الـــســـادســـة 
اصــحــاب االرض في ثــاني ذهـاب

لالقليم.
‰U ô« oOKFð

ومن جـديـد يـعلق الـشـرطـة االمال
على عـناصره في مـجموعـة تظهر
متكـاملة فـنيا عنـدما جتد عدد من
ـــعـــروفــــة عـــلى دكـــة االســـمــــاء ا
االحــتـيــاط وعــلى اجلــمـيـع صـنع
طـريق الــنـتــائج بـوجــود عـدد من
اضي حيث ـوسم ا مثل الـفريق ا
هـداف الــفـريق والـدوري مـحـمـود
ـواس وعالء عبـد الـزهـرة وعلي ا
حصـني و بسـام شاكـر واحلارس
احمد باسل كمـا استقطب الفريق
الالعــبــ مــنــاف يــونس واحــمـد
فـــرحــان وكـالهــمـــا في الــفـــورمــة
وبإمكان الكل أن يـحققوا النتائج
الــفـريق الى والـنــجــاح ويـاخــذوا

ÊU e « ≠œ«bGÐ

تغـلب فريـق احلشـد لكـرة السـلـة على فـريق زاخـو بنـتيـجة (66-76) نـقطـة حلسـاب دوري كـرة السـلة
نـافسـات ذاتهـا فـاز فريق دجـلة اجلـامـعة عـلى فريق غـاز الشـمـال بنـتيـجة ـمتـاز. وضـمن ا الـعراقي ا

غلقة لأللعاب الرياضية في العاصمة بغداد. باراتان في قاعة الشعب ا (68-97) نقطة. وجرت ا
وكان فـريق النفط قد فاز أمس األحـد على فريق الشرطـة بنتيجة (97-102) نـقطة في قمـة مباريات

متاز وخطف الصدارة باعتالء قائمة ترتيب الفرق. دوري السلة العراقي ا
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ديـوكــوفـيـتش مـشـواره في
الـبطـولـة اخلتـامـية
بــتـوريــنـو بــقـوة
بــالــتــغـلـب عـلى
الـــــيـــــونـــــاني
ســتـيــفـانـوس
تسيتسيباس
وحـــــــــــــــــــسـم
ديـوكـوفـيتش
ـــــــــبـــــــــاراة ا
ـجمـوعـت

دون رد بــــــواقع (4-6)  و(6-7) في
غضون ساعة و37 دقيقة.

بــــتـــلك الـــنـــتــــيـــجـــة تـــصـــدر
ديـوكــوفـيــتش اجملـمــوعـة
احلـــمـــراء الــــتي تـــضم
أيــــضـــا كل من أنـــدري
روبــــــلــــــيف ودانــــــيل

ميدفيديف.
وتـفـوق روبيـلف في
وقـت ســـابق الـــيــوم
عـــلى مـــيـــدفـــيـــديف
ـجـموعـتـ مـقابل
مــجـــمــوعـــة واحــدة
لــــــــيـــــــــتــــــــفــــــــوق
ديـــوكــوفـــيــتش
في الـــصــدارة
بــــــــــفــــــــــارق
مجموعة

أمـام روبـليـف. وقدم ديـوكـوفـيتش
حـامل لـقب الـبـطـولـة اخلـتـامـيـة 5
مـرات مـسـتـوى صـلـبـا مـنـذ بـداية
ـبـاراة حـيث وضع إرسـاله األول ا
ـئـة وفـاز بــالـنـقـاط بـنـسـبـة 70 بــا
ــئـة كـمـا فـاز عــلـيه بـنــسـبـة 82 بـا
بـــالــنـــقــاط عـــلى اإلرســال الـــثــاني

ئة . بنسبة 74 با
وأنـــقــذ ديـــوكـــوفــيـــتش الـــنــقـــطــة
الـوحـيـدة الـتي تـعـرض لـهـا لـكـسر
ـباراة بينـما كسر اإلرسال طوال ا
إرسـال تـسـيـتسـيـبـاس مـرة واحدة

من فرصت حتصل عليهما.
وسدد ديوكوفيتش 23 كرة قاضية
وارتـكب 15 خــطــأ مـبــاشــرا وفـاز
ب 66نقطة من أصل 124 خاضها.
ومن جـــهـــة أخـــرى جنـــحت مـــيــار
ــصـري ــنــتــخب ا شــريف العــبـة ا
لــلـتــنس في كــتــابـة تــاريخ جــديـد
بــالــنـســبـة لــهـا بــعــد حـصــد لـقب
بـطـولـة كـولـيـنـا وهي من فـئة 125

نقطة والتي أقيمت في تشيلي.
وتـــوجت جنــمـــة الــنـــادي األهــلي
بلقب الـبطولـة عقب تغلـبها على
األوكــرانـيــة كــاتـريــنــا بـايــنـدل
ـجـمـوعـت مـقـابل مـجـمـوعة

واحدة.
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وســــطــــرت مــــيـــار شــــريف
اســمــهــا بــحــروف من نــور
عقـب حصـولهـا على الـلقب
الـــرابع لـــهـــا خـالل الـــعــام
اجلــاري  لـتـصــبح الـسـنـة
األجنـح في مــــســـيــــرتــــهـــا

االحترافية حتى اآلن.
ويـعد تـاريخ بـطوالت الالعـبة
مــــيـــــار شــــريـف بــــدايـــــة من
دخولها عالم االحتراف وحتى

اآلن:
ويــعــد لــقـب بــطــولــة كــولــيــنـا
الــدولــيـة الــســادس في تـاريخ
ـصريـة حـيث توجت من الالعـبة ا
قـبل ببـطولـتي تشـارلسـتون 2020

ـفــتـوحـة 2021 قـبل أن ــانـيــا ا وأ
حتـصـد هـذا الـعـام على 4 بـطوالت

دفعة واحدة.
واســـتــهــلـت مــيــار شـــريف الــعــام
احلالي 2022 بلقب بطولة ماربيال
الــــدولــــيــــة والــــذي حــــقــــقــــته في
اضي ثم الـتتويج أبريل/نيـسان ا

ببطولة كارلسروه في مايو/آيار.
وكـان التـتويج بـلقب بـطولـة بارما
احلــدث األبـــرز في مــســـيــرة مــيــار
شـريف حـيث حـصـلت عـلى الـلـقب
بعـد فـوزهـا عـلى الـيـونـانـيـة مـاريا
ـيًا ـصـنفـة الـسـابعـة عـا سـكـاري ا
ـجـمـوعـتـ دون رد فـي الـنـهـائي 

بواقع 5-7 و6-3.
وبـعد بـطولة بـارما أصـبحـت ميار
شــريف أول مــصـريــة في الــتـاريخ
تـــفـــوز بـــإحـــدى بـــطـــوالت جــوالت
الالعـــبـــات احملـــتـــرفـــات لــلـــتـــنس
"WTA Tour كـمـا أنـهـا باتت أول
مصريـة تفوز على العـبة من العشر

يًا. صنفات األوائل عا ا
وكــانـت مـــيـــار شــريـف صـــاحـــبــة
ـصـري خالل الــسـبق فـي الـتـنـس ا
الــفــتـرة األخــيــرة حــيث أنــهـا أول
ـبـيـاد العـبـة مـصـريـة تـصـعـد لألو
ـبـياد وذلك بـعـد مـشـاركـتـهـا في أو

طوكيو 2020.
كـمـا أنـها أول مـصـريـة في الـتاريخ
تــبــلغ الــدور الــرئــيــسي فـي إحـدى
بـطــوالت اجلـرانـد سالم وكـان ذلك
فـي روالن جــاروس قــبل أن تــكــون
أول مصريـة تعبر لـلدور الثاني في
الـبـطـولة ذاتـهـا كـما  اخـتـيـارها
من قبل رابطة الالعبات احملترفات
جلـائــزة أفـضل العــبـة صــاعـدة في
الـعـالم.وتــســــــــتـعــد مـيـار شـريف
لـــــلــــمـــــــــــشــــاركـــــة في بـــــطــــولــــة
ـفـتـوحـة لـلـتـنس األرجـنـــــــــتـ ا
قـــــــرر إقامتها خالل الفترة من وا
15 وحتى 20 نوفـمبر/تـشرين ثان
اجلـــاري وهي مـن بـــطـــوالت فـــئــة

125 نقطة.

مــتـنـوعــة وسـامــ ذهـبـيــ واربـعـة
. اوسمة فضية ووسام برونزي
ـصــارع احـمـد صالح عـلى وحـصل ا
الـــوســـام الـــذهــبـي بــوزن 125 كــغم
صارع علي عصام بوزن 70 كغم وا
فـيـمـا حـصل عـلى االوسـمـة الـفـضـية
صارع محمد اجلواد وزن 65 كغم ا
صارع عيسى عبد السالم وزن92 وا
صارع شهيد حس وزن 61 كغم وا

صـارع قتـيـبة مـصـطفى وزن كغـم وا
74 كـغم.امـا الــوسـامـ الـبـرونـزيـ
ـصارع مـصـطفى فكـانـا من نصـيب ا
ــصـارع عــبـد صالح وزن 79 كـغم وا
الـــله اركـــان صــبـــحي وزن 61 كــغم
وشاركت في هـذه البـطولـة سبع دول
هي مصر وغينيا بيساو واالكوادور
والـــعـــراق والــــكـــويت وفــــلـــســـطـــ
وانـكــلـتـرا  يـذكــر ان ابـطـال الـعـراق
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{ نـوسـا دوا (انـدونـيـسـيـا) (أ ف
ب) - سـيـسافـر الـرئيس الـفـرنسي
ــــانــــويـل مــــاكــــرون حلــــضــــور إ
نـهـائـيـات كأس الـعـالم لـكـرة الـقدم
في قـطـر في حـال وصـول مـنـتـخب
بالده بـطل الـعـالم إلى الـنـهائي أو
نصف النهائي وفق ما أعلن قصر

. اإلليزيه االثن
وقالت الرئـاسة الفرنـسية إنه "قال
لـــــهم وكـــــتب لـــــهـم رســــالـــــة" أنه

ستوى  أمر محمود ال نتـخبات الوطنية في مباريات دوليـة ودية عالية ا زج ا
ـنـتخـبات عـرفـة اين تتـمـوقع هذه ا يـختـلف عـليه اثـنـان  النهـا مـحك حقـيـقي 
الوطـنية ومن اين يـجب ان يبدأ االحتاد فـي عمليـة اعدادها  ومـعرفة الـتقدير
نتخـبات للوصول الى اهدافها الصـحيح للسقف الزمني الـذي حتتاجه هذه ا
 ومــواكـبـة اجنــازات كـبــار مـنـتــخـبــات الـقـارة االســيـويــة .. بـعــد كل اخـفـاق
لـلـمــنـتـخـب  تـذهب اصـابع االتــهـام الى االحتــاد والـنـادي الــريـاضي .. نـعم
االحتاد مـسؤول عن وضع ضوابط اداريـة تسهم على نـحو مباشـر في تطوير
ـدرب والــفــريق عــلى حــد ســواء  من خالل تــنــظـيم االداء الـفــني لــلالعـب وا
مسـابقات سـنوية عـلى مسـتوى فئـات االشبال والـناشـئ والشـباب والرديف
ـمـتــاز ودوري الـدرجـة االولى  وتـوفـيـر كـل اسـبـاب الـنـجـاح لـهـذه لـلـدوري ا
ـشاركة فـيها .. نـعم النادي الـرياضي هو البـطوالت  وإلزام كل االنـدية في ا
باشر عن صناعة الالعب من خالل توفير عقد عمل معتبر و راتب سـؤول ا ا
سـؤول عن التـربيـة التـدريبـية ـدرب هـو ا مـجـز له ورعايـة فنـية كـاملـة .. نعم ا
لالعب  ,والوصـول به الى اعلى درجات العطـاء ..نعم البنى التحـتية لهاعالقة
ـدرب ايضًا ..هذه حقـائق متفق على عضـوية بتطـوير اداء الالعب والفريق وا
تفـاصيلها  ولكن هل من الصـحيح ان نبرأ ساحة الالعب من تهـمة التقصير
في (عـدم) حتــسـ ادائه ومـردوده .. كال وعـلى نـحـو مـؤكـد ..عـدد كـبـيـر من
بي والوطني  (غير) العبي منـتخباتنا الوطنية لفئات الناشئ والشباب واالو
حـريصـ عـلى االلـتزام بـتـعـليـمـات مدربـيـهم في الـتفـرغ شـبه الـتام حلـيـاتهم
الـريـاضـيـة  من زاويـا االهـتـمـام بــنـوعـيـة الـغـذاء  واوقـات الـنـوم  والـتـحـلي
ـطلـوب في تـنـفيـذ مـفردات الـوحـدة التـدريـبـية  وزيـادة الـسقف بـاالنـضبـاط ا
الــزمــنـي لــلــتــدريـب الى اربع ســاعـــات يــومــيـــة عــلى اقل تـــقــديــر .. أرى من
ـنـتــخب عـلى نـحـو مــبـاشـر  و نـتـوقف عن الـضـروري ان نــتـوجه الى العب ا
ـسماه ونـقول انه كسـول ويتجاهل تكررة  ونـسمي الشيء  تبـرير اخطائـه ا
حقـيقة واضحة  وهي ان عمره الرياضي ال يتجاوز عشر سنوات في افضل
سـتطـاع  ولـكنه (ال) االحوال  ويـجب ان يـكون في (الـفـورمة) الـفـنيـة قـدر ا
يكـترث لـذلك و(ال) يحرص عـلى تطـوير خـبراته ..وهنـا أشيـر الى حاالت وفاء
واخالص تـؤكـد البـون الـشاسع بـ (عدم) مـهـنيـة عدد مـن العبي مـنتـخـباتـنا
هـنـية الـعالـيـة لرمـوز كرة الـقـدم في العـالم  وكـيف انهم يـعدون الـوطـنيـة  وا
تـمثـيل منـتـخبـاتهم الـوطنـية شـرفاً ريـاضـياً رفـيعـاً ما بـعده شـرف  ويقـدمون
ـالي  او افـضل مــا لـديــهم دون أي تـلــكـوء او تــردد  أو إعـتــبـار لــلـجــانب ا
شاركـة في دورة االلعاب اخلشـية من االصابـة .. ليـونيل ميـسي أصر عـلى ا
ـبية التي جـرت في الص عام 2008 رغم ان ادارة بـرشلونـة اعترضت االو
ـبـرم ب عـلى رغـبـة مـيـسي  الـتي كـانت تـتعـارض مع بـنـد في عـقـد الـلـعب ا
اجلـانبـ  والـذي يـنص عـلى ان النـادي له احلق في رفض طـلب الالعب في
شاركة بية  لكن ميسي اصر على ا شـاركة في نهائيات دورة االلعاب االو ا
وكان وقـتذاك في أوج تـألقه  ونزل الـنادي عـند رغبـة ميـسي وشارك في تلك
ـوذجاً ـيـدالـيـة الذهـبـيـة  لـيـصـبح  الـدورة وقـاد مـنتـخب بالده الـى الفـوز بـا
للـوفاء واالخالص لقمـيص منتخب بالده  فـضال عن مهنيـته الفنيـة .. ويشير
غرب وفريق نادي يوفنتوس السابق الى موقف فني بن عطـية رئيس منتخب ا
يـعـبـر عن حـرص ومهـنـيـة زمـيلـه في النـادي قـبل اربـعـة مـواسم النـجم الالمع
كـريـسـتايـنـو رونـالـدو  ويقـول كـنـا في حـافـلة الـنـادي عـائـدين من مـباراة في
توقع ان يقل كل العب سيارته الدوري االيـطالي  الى ملعب النادي  وكـان ا
ـلـعب  ويـتـجه الى مـحل سـكـنه  ولـكن رونـالـدو لم يـفـعل ذلك اخلـاصـة في ا
ا ذهب الى مـلعب النادي  وحـاولت (يضيف بن عطـية) ان اعرف السبب وا
ـاذا ال تعود الى بـيتك  قال رونـالدو  ال اشعـر بالتـعب  وساخوض  وقلت 
ـوذج ثالث وحـدة تـدريبـيـة تـساعـدني عـلى احلفـاظ عـلى لـياقـتي الـبـدنيـة .. و
يؤكـد حرص الالعب على احلفـاط على مهاراتـه احلركية االسـاسية  اذ يقول
ديل بيـرو جنم منتـخب ايطـاليا ومـيالن ويوفـنتوس الـسابق انه كـان ينفـذ مائة
ـقـررة لـلـنادي  ضـربـة حـرة مـبـاشـرة بـعـد االنـتـهـاء من الـوحـدة الـتـدريـبـيـة ا
ليـضمن حسن تنفيـذ هذه الضربة اذا سنـحت لفريقه اثناء
سافة شاسعة ب حرص جنوم باراة الرسمية . ا ا
( العـالم في ادامة تـالقهم  وبـ العبـينا (الـدولي
في هـذه االيام الـذين يـؤدي عدد مـنهـم واجبـاتهم
ـبـاريـات الـدولـيـة الـوديـة الـفـنـيـة في الـبـطـوالت وا

على سبيل اسقاط الفرض .
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شوار االسيوي »œ«bF²Ý» ∫ منتخب الشباب يواصل استعداداته قبل ا
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ــركـــز الــثــاني في تـــوج الــعــراق بــا
بـطــولـة ابـراهــيم مـصـطــفى الـدولـيـة
لـلــمـصـارعــة احلـرة الـتـي أقـيـمت في

مصر. 
ـشاركة سبع دول وأقيمت البـطولة 
في جمـهورية مـصر الـعربـية وحصل
ـركـز مـصـارعـو الــعـراق فـيـهـا عـلى ا
الثاني فـرقياً بـرصيد ثـمانيـة أوسمة
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الوفد

شارك ا
في بطولة
دولية

للمصارعة
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يؤكدون ان احلفاظ على اللقب قد
يـكـون اصعب من احلـصـول عـليه
لقاة همة الغاية في الصعوبة ا ا
عـلـى عـاتق العـبي فـريق الـشـرطـة
بــطـل الــدوري لــلــمـــوسم االخــيــر
الـذي عـلــيه ان اليـلـعـب بـذكـريـات
افــضل مـواســمه عـلى اإلطالق بل
ـنـافـسات الـتـوجه بـرغـبـة كـبيـرة 
الــدوري احلــالي هـــذا مــا يــواجه
الـــــبـــــطل الـــــذي يـــــقـف االن رابع
التـرتيب العـام بعد انتـهاء خمس
جــــوالت عـــــلـى بــــدايـــــة الــــدوري
لـلـمـوسم احلـالي متـأثـرا بـتـعادله
الـــــصـــــعـب جـــــدا مـع دهـــــوك في
افتتاح البطـولةعندما ظل متاخرا
بهدف لغايـة الدقائق األخيرة قبل
ان يـدرك الـتـعـادل لـيـعـود بـنـقـطة
وبــــتـــعـــادل هــــو في كل االحـــوال
افـضل من اخلسـارة قـبل جتـنبـها
بشق االنفس كما تعادل بصعوبة
في ملـعبه وحتت انـظار جـمهوره
الــكــبـيــر في الــشــعب مع الــوسط
الـذي تـقـدم بهـدف قـبل ان يـتـمكن
مـن الـــتـــعـــادل من ضـــربـــة جـــزاء
مـثيـرة للـجدل لـيتـاثر كـثيرا بـتلك
الـنــتـيـجــة في اجلـولـة اخلــامـسـة
ويـفـقـد اربع نـقـاط ظـهـر تـأثـيـرها
مــبـاشــرة عــلى اجلــانب الــفـني و
الــتـرتــيب وسـط تـوتــر جــمــهـوره
الــذي حتــدث كـــثــيــرا عن الــلــقــاء
اخلــامس وهـو يـدرك مــدى تـأثـيـر
تـلك النـتـيجـة علـى موقف الـفريق
وعـنـدهــا يـكـون الـبــطل قـد خـسـر
اربع نــقــاط من خــمس مــبــاريــات
الــتي زادت مـن صــعـــوبــة االمــور
ــدرب مــا ةخلــبــطـت حــســابــات ا
ـطـلوب يتـطـلب الـقـيـام بـالـعـمل ا
ثل تلك النتائج والن ووضح حد 
ـهمة االستـمرار فـيهـا سيـصعب ا
الـتي لم تـكن سـهـلـة بـعـد الـتـاخـر
ومـن هـذه االوقـات الــتي اكــثـر مـا

عنوي. تنعكس على اجلانب ا
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وبــات لـزامـا عـلـى الـفـريق جتـاوز
ـتو قع ان تـظهر تهـديد الـنتائج ا
ـــؤخـــرة الــتي امـــام حــتـى فــرق ا
ليس لـديها شيء لـتخسـره ومنها
ان حتــــبط الــــشــــرطــــة الســــبـــاب
مــعـــروفــة ولــيس هـــذا حــسب بل
على العبي الفريق الـتحلي بالثقة
وهو ما سيجـعل النتائج ان تاتي
بــــشـــكل أفـــضل كــــمـــا حـــصل في
ــتــمــيــز في كل ــاضي ا ــوسم ا ا
كن ان يحصل االمر شيء لكن ال
مــرة اخـرى ولن يـكــون ذلك سـهال
وعــــودة الى نــــتــــائج الــــفـــوز في
اجلــوالت الــثـالث عــنــدمــا تــغــلب

مـــبــتـــغـــاه وكـــتـــابــة االجنـــاز في
النهاية .
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لــكـن يــبــقى عــلـى العــبي الــفــريق
ــبـاريــات وتــخـطي الـتــحــكم في ا
صـعـوبـاتـها وان يـكـون الـكل عـند
ثـقــة جـمــهـورهم واالهم ان يــقـوم
ــعـــاجلــة وضع الــدفــاع ــدرب  ا
الذي ظهر يعاني ذلك قد يضاعف
ـــعــــانـــاة وتـــكــــبـــر مــــعـــهـــا من ا
الـــصـــعــــوبـــات كــــمـــا مــــطـــلـــوب
ــــهــــاجــــمــــ االســــتـــــفــــادة من ا
ـعـروفـ وتـسـخــيـر إمـكـانـاتـهم ا
لـتـعـزيـز اهم خـطـوط الـلـعب الذي
ـكن ان يــعــتـمــد عـلى الــهـداف ال
واس امام اكـثر من عنـصر قادر ا
على التسجيل والتركيز على هذه
الـنـاحـيـة وقـبـلـهـا تـرتـيب الـدفـاع
ـبـاريـات وفي ان يــدخل الـفـريـق ا
مـتـكـامال لـكـونه سـيـواجه الـكـثـير
واقف الغيـر محسوبة والنه من ا
ال يــوجــد شيء مــضــمــون كــمـا ال
يـوجــد فـريق قـوي وآخـر ضـعـيف
عـلى الدوام والـصعـوبات سـتأتي
ـســابـقـة في اي وقت مـن اوقـات ا
امام جمهور يبقى يترقب النتائج
ـبـاريـات والن وضـمن الـفـوز في ا
الـسيـطرة عـلـيهـا سيـمنح الـفريق
الــثـقــة االكــبـر وفــرض نــفـسه في
ـكـن ان تـبـقى ـنــافـسـة الــتي ال ا
ثــــابــــتــــة مع مــــرور الــــوقت و ان
ــنـافــسـة ســتـكــون عـلى أشــدهـا ا

كــانــوا قــد حــصــدوا في وقت ســابق
ـــركـــز االول فـي بـــطـــولــــة الـــعـــرب ا
ـركــز الــثـاني ــصـارعــة احلــرة وا بــا
ـصارعـة الـرومانـية .وعـلى صعـيد با
اخــر حــصــد مــشــاركــون عــراقــيــون
مـــيـــدالــيـــات في انـــطالق مـــاراثــون
بــيــروت الـدولي مـن واجـهــة بــيـروت
شاركة نحو البحريـة بنسخته 18 
ــثــلـون 60 12 ألف عــداءة وعــداء 
جنسية حول العالم بينهم 400 عداء
مــــــحـــــتـــــرف مـن دول أجـــــنــــــبـــــيـــــة
وعـربـيـة.وأقـيـمت الـبـطـولـة بـإشراف
االحتـــاد الــعـــراقي أللـــعــاب الـــقــوى
شارك 20 عـداء وعــداءة من الـعـراق
وحلّ الــعــدّاء مـحــمــد عـبــدالــله مـحل
ـركـز العب نــادي نـفط الــشـمـال فـي ا
الثاني ضـمن سباق ال10 كيلـو متر
كما حلّ العدّاء ريفينك محمود رشيد
ـــركـــز الـــثـــانـي ضـــمن ســـبـــاق في ا
النصف ماراثون 21 كيلو متر سيما
ــثــلـون ــشــاركــ الــعـراقــيــ  أن ا
أنـديــتـهم من الــشـمــال إلى اجلـنـوب
وقـاموا بـتدريـبـات مكـثـفة لـلـمشـاركة
ـاراثـون في نـســخـة هـذا الــعـام من ا
في بــيـروت واســتــعـداداً لــسـبــاقـات

دولية أخرى حول العالم.

سيـذهب الى الدولـة اخلليـجية إذا
وصــــلـــوا إلـى نـــصـف الــــنـــهــــائي
والنهائي.تنـطلق األحد أول بطولة
كــأس الــعــالم في الــشــرق االوسط
وفي بـلد عـربي وتـستـمـر حتى 18
ـقرر كـانون األول/ديـسبـمر. ومن ا
أن تــقـام مــبـارتــا نـصـف الـنــهـائي

يومي 13 و14 منه.
قــبل أربع سـنـوات شــهـد مـاكـرون
من مـلعب لـوجنـيكي في الـعاصـمة

الــروســيـة مــوســكــو عــلى تــتـويج
"مــنـــتــخب الــديــوك" بــطال لــلــمــرة
الثانيـة بعد عام 1998 على أرضه
عـلى مـلـعب "سـتـاد دو فـرانس" في
ضـواحي الـعاصـمـة بـاريس.وقعت
فـرنـسا في اجملـمـوعة الـرابـعة الى
ـــارك جـــانـب أســـتــــرالـــيــــا والـــد

وتونس.
وسـتكـون نسـخـة قطـر إحدى أكـثر
الــنــسخ إثــارة لــلــجــدل في تــاريخ

ــوعـدهــا في كــأس الــعــالم نــظــرًا 
ـــوســــــــم الـــكــروي مـــنـــتـــصف ا
ومـــســــائل حـــــــــــقــــوق الـــعـــمـــال
ثلي والتساؤالت حول منحها وا
حق االســـتـــضــــــــــافـــة في الـــعــام
2010. وأعــــلـن قــــادة ثــــمــــانــــيــــة
مـنـتـخـبـات مـثل إنـكـلـتـرا وفـرنـسا
ـانـيا أنـهم سـيـرتـدون شارة مع وأ
خطوط ملـونة للتعـبير عن رفضهم

للتمييز.
نوفاك ديوكوفيتش

أوزبكس
تــــــــــــــــان
ويــــلـــعب
وطــــــــــنـي
الـــشـــبــاب
فـــــــــــــــــــــــي
اجملـــمــوعــة
االولى الــتي
تـــــــــــــــــــــــضــم
مـــنـــتـــخـــبـــات
أوزبـــكـــســـتــان
وســـــــــــوريـــــــــــا
وانــدونــيــســيــا
وســـــــيــــــلـــــــعب
مباراته األولى
امــــــــــــــــــــــــــــــام
إنــدونــيـســيـا
في االول من
آذار كــــــمــــــا
يــــــــــلــــــــــعب
الـثـانـيـة مع
نظم البلد ا
فـي الـــــرابع
مــــــــــــــنـه ثـم
يــــــخـــــتــــــتم
تـــصــفـــيــات
اجملـــمـــوعــة
ـــواجـــهــة

سوريا.
مؤمن
سليمان
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{ اسطنبول  –وكاالت - افادت وسائل
ـمثـلـة التـركـية إعالم تركـيـة خبـر زواج ا
أصـلي أنـفـيـر من رجل االعـمـال بـيـرك
جوغـبوداك وذلك بـعد مـدة أربعـة أشهر
من عالقتـهمـا العـاطفـية وتلـقّت التـهاني

. تابع من قبل ا
وكـانـــــت أنـفـيـر انـفـصـلت عن حـبـيـبـهـا
رجل األعــــمـــال الــــذي يــــدعى اونـــدار 
وايــضـــــا كــانـت عــلى عالقـــة بــالــفــنــان
الــتـــرـــــــــكـي مــراد بـــوز الــذي يـــحــظى
بشـعـبـية كـبـيـرة في تـركيـا وقـد انـفصال
دون معـرفـة السـبب احلـقـيقي وراء ذلك
كمـا انـهـا كـانت تـزوجت سابـقـا بـيـركان
صــوكــولــو اال انــهــمـا تــطــلــقــا فـي عـام
2015  بـــــعــــــد زواج اســـــتــــــمـــــر ثالث

سنوات.
ـمثـلة الـتركـية على صـعيـد اخر كُـرّمت ا
ي في اسـبانيا ألينا بـوز في حفل تكر
ـثـلـة غــيـر اسـبـانـيـة بـعـد ان كـأفـضل 
برعت مـؤخرا وحـققت جـماهـيريـة كبـيرة
لـيس فــقط في تـركــيـا واســبـانــيـا بل في

العالم العربي ايضا.
عــلى صـــعــيـــد آخــر كـــانت قــد كـــشــفت
وسـائل اعالم تـركـيــة ايـضـا مـؤخـرا عن
ان الـنـجم الـتـركي شـاتـاي أولـسـوي هو
أكـثـر من حـزن عـلى انــسـحـاب الـنـجـمـة
التركـية ألـينا بـوز من مسـلسل (الـفزاعة
زيـنـة)  وذلك بـسـبب اقتـراحه اسـمـها ا
ــنـــتـــجــة كي من قـــبل عـــلى الــشـــركـــة ا
تـــــــخـــــــوض مـــــــعه
البطولة في
العمل.
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طالب الـدراسات الـعلـيـا العـراقي ناقش في قـسم االذاعة
والـتـلــفـزيـون في كــلـيـة االعالم بــجـامـعـة بــغـداد أطـروحـة
وسومة (توظيف البرامج التلفزيونية اخلدمية الدكتـوراه ا
لتعـزيز الرقابة وعالقته باجتاهات اجلمهور نحو مشاريع

ستدامة). التنمية ا
w½UO²H « qONÝ

الــنــاقــد االردني صــدر له عـن دار ابن اجلــوزي لــلــنــشـر
والتـوزيع كتاب بعـنوان (محـمود درويش/ غوايـة النقد)

يضم أربعة فصول.
ÍUA  bFÝ« 
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الشـاعرة االردنيـة شاركت في أمـسية شـعريـة اقيمت في
مـقـر احتـاد الـكتـاب واألدبـاء األردنـيـ بـإدارة ومـشـاركة

الشاعر صبحي الششتاوي.
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مـهـرجـان احلـسـيـني الـصـغـيـر الدولي
الــسـابع (دورة ابــطـال الـتــوحـد).وقـال
ـهـرجـان مـيــثم الـبـطـران وفـقـا مــديـر ا
ـوقع الـعـتبـة إن (الـعتـبـة احلـسيـنـية
ومن خالل قسم رعاية وتنمية الطفولة
اطــلـقت اسـتـمــارة خـاصـة لـلــمـشـاركـة
ـهـرجان احلـسـيني الـصـغيـر الدولي
بـــنـــســـخـــته الـــســـابـــعـــة) وأوضح أن
ــــهــــرجـــان ســــيـــكــــون في (انــــطالق ا
ــقــبل وأن آخــر مــوعــد الســتالم آذارا
ـشاركات هـو نهايـة العام احلالي أي ا

في يوم 31 كانون االول 2022).
ــهـرجــان وضـعت وأضــاف أن "إدارة ا
شـروطـا عـدة لـلمـشـاركـة من اهـمـها أن
ــقــدم غــيـر ـســرحي ا يــكــون الــعـمـل ا
مـشتـرك في مهرجـان أو مسـابقة داخل
الـعراق باالضـافة الى أن تكـون جميع
االعـمال بـاللغـة العـربية الـفصحى مع
الـتـأكـيد عـلى سالمـة الـلغـة بـاستـثـناء
االعـمـال األجنـبـية" مـبـينـا ان األعـمال
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ـهن اســتـغل الـفــنـان هـانـي شـاكـر نــقـيب ا
ـوسيـقيـة السـابق تواجـده ألول مرة على ا
ــهــرجـــان الــقــاهــرة الـــســجــادة احلــمـــراء 
الـسيـنمائي في دورته الـ 44 إلعالن عودته
إلـى الــتــمــثـــيل من جــديـــد ولــكن من خالل
الـدراما التـلفـزيونيـة وليس السـينمـا; نظراً

لـــتــراجـع االهــتـــمـــام بــاألفالم الـــغـــنــائـــيــة
والـرومـانـسـية. وأشـار شـاكـر في تـصريح
إلى أنـه يستـعد للـعودة إلى لـتمثـيل مؤكداً
ن سـالمــة يـــحــضّـــر له عــمالً ـــؤلف أ أن ا
جــديــداً يـتــمــنى أن يــخـرج لــلــنـور الــفــتـرة
ـقـبــلـة قـائالً: "أتـمـنى أرجع لـلـتـمـثـيل من ا
خالل الــتـلــيـفــزيـون لــو لـقــيت عـمل جــمـيل
ومـــشـــجـع ومش عـــنـــدي مـــشـــكـــلـــة أرجع
لـــلـــســـيـــنـــمـــا ولــــكن األفالم الـــغـــنـــائـــيـــة
والـرومـانـسـيـة بـعـدت شـوية عـن اللـي كنت
ن سالمــة مــحــضّــر لي أتــمــنـى أقــدمه وأ
مــوضـوع جــمـيـل جـداً إن شــاء الـله يــخـرج
لــلــنــور قــريب". وقــال عـن تــواجــده لــلــمـرة
األولى فـي مـهـرجـان الـقاهـرة الـسـيـنـمـائي:
"أول مــا اتــوجــهـت لي الــدعــوة جــيت عــلى
طـــول ودي أول دورة أحــضــرهــا وأرى أن
الـبداية رائعة وجميلة إلى جانب احلضور
اإلعالمـي الـكـبـيـر بـاإلضــافـة إلى الـفـنـانـ
الكبار والتنظيم رائع والبداية مبشرة".

كـما حرص شاكـر على تهنئـة حس فهمي;
ـهرجـان في دورته لـعـودته لـتـولي رئـاسـة ا
الـ 44 هـــذا الــعــام قـــائالً: "أهــنـئ حــســ
فــهـمي عـلـى هـذا الـيـوم الــرائع وأشـعـر أن

الدورة هذا العام مبشرة باخلير".

كـن حذرا فـأنت كثـير اإلنـفاق عـلى ما ال حتـتاجه.رقم
احلظ .9

qL(«

وضوع  لن تصبح مرتاحاً ركز على الـنظر في لبّ ا
حتى تفعل ذلك. 
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تـبــذل قــصـاري جــهـدك الــيـوم إلجنــاز مــهـام عــمـلك
تأخرة.رقم احلظ 2. ا
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احلب في وضع قـلق .ال جتـعل الــيـاس يـسـطـر عـلـيك
.رقم احلظ 37.
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تـظــهـر بــعض االخـتالفــات في الـرأي بــشـأن حــيـاتك
العاطفية اليوم.

¡«“u'«

ستكون هـناك تغييرات مفـاجئة في مشاريعك اال انها
في مصلحتك.  رقم احلظ 21.

”uI «

أنت بــحـاجـة لــبـدء مــشـروع جــديـد لــلـحـصــول عـلى
األموال الذي تريدها.
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سـاعـدة العـفـوية كن أن تـعـتمـد عـلى التـعـاطف وا  
الذين سيسهّالن تقدّمك. 

Íb'«

إذا كــنت تـخــطط لــتـوقــيع عــقـد أو شــراء عـقــار فـقم
بتأجيله إلى يوم آخر.
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ــا يــحــسن عالقــتك مــعـه.يـوم تــقــارب مع احلــبــيب 
السعد الثالثاء.

Ë«b «

يـجب علـيك مـراقـبة ضـغـطك قبـل أن يسـبب لك وعـكة
صحية.
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ــشـاكل الـصــغـيـرة انت مــتـمـيــز بـالـهــدوء .ال جتـعل ا
تتحول الى مشاكل كبيرة .
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اكـتب اجـوبـة الـتـحـديـدات الـتي
تــســيـر عــكـس دوران الــســاعـة
لـــــتــــــصـل الى ربـط صـــــحــــــيح

للكلمات:
1- رتبة عسكرية
فعول 2- تفشل ا
3- حيوانات الصيد

4- احذر
رأة العفيفة 5- ا

6- نائب
7- صوت احلمام

8- غنج
9- الطليق

الفنـان العراقي تلقى تـعازي االوساط الفنـية لوفاة والدته
في 11 تـشـرين الـثـاني اجلـاري سـائـلـ الـله تـعالى ان

يسكنها فسيح جناته.

سرح بـعد غياب 19 صـرية عادت الى خشـبة ا مثـلة ا ا
عامـا في عمل بعنوان (الوش الثـاني)يعرض حاليا ضمن

فعاليات موسم الرياض 2022.

ي والـكـاتب العـراقي اعـلن صدور احلـلـقة األولى االكاد
جـلة ألف ياء من صفـحته الشـهريـة (حذار من اليـأس) 
في استـراليا الـتي يرأس حتريـرها وديع شامخ. مـشيرا
ه في الى ان بـرنــامج (حـذار من الــيـأس) اســتـمـر تــقـد
إذاعـة بغداد 17 سـنة ويعـد اطول بـرنامج درامي اذاعي
على صـعيد اإلذاعـات العـربيـة وثمـان سنـوات في جريدة

الصباح بصفحة كاملة ملونة .

ي الـعراقي  اعلن مـنتدى الدكـتورة امال كاشف االكاد
ـعـنـونــة (مـكـافـحـة الـفـسـاد الـغـطـاء تـأجـيل مــحـاضـرته ا
ـقـبل وذلك ـوجب االسـتـراتـيـجـيـة الوطـنـيـة)الى االحـد ا

لظروف خاصة.
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الـصـحـفي الـريـاضي الـعـراقي نـعته
االوسـاط الـصــحـفــيـة بـعــد ان غـيـبه
ـــوت االحـــد عن  58 عــــامـــا اثـــر ا
سـائـلـ الـله الـعـزيـز سـكـتـة قـلـبـيـة 
احلكـيم ان يرحمه بـرحمته الـواسعة

غفرته ورضوانه . ن عليه   و

اصلي انفير

بــالــغــيــبـوبــة ولم يــكن يــجــيــبـهم.
ونــعــته وزيــرة الـثــقــافــة االردنــيـة
هيـفاء الـنجـار  وقالت فـي بيان إنّ
الفنّ األردني خسر فنّانًا مبدعًا في
عـــزّ عــطــائه أســهـم مع زمالئه من
الــفــنـانــ األردنــيــ والــعـرب في
قـــطــاع الـــدرامــا الـــتــلـــفــزيـــونــيــة
ـثال ــســرح  والــســيــنــمـائــيــة وا
ومـخـرجـا بـتـقـد أعـمـال إبـداعـية

يزة). و
وكـان طـلــفـاح وصل الـقــاهـرة قـبل
ايام للقاء أحـد أصدقائه اخملرج
لالتــفــاق عــلـى عــمل فــني ودرامي
ولـلـتـقـدم بـأوراقه لـنـيل الـدكـتوراه
ــيــة ــســرح من أكــاد في فــنــون ا

الفنون بالقاهرة.

 واليـاسري احـد اعمدة االعـالم العربي
له ذكـر طــيب في كل االوقـات  وهــنـيـئـا
ن عمـل معه وشـاركه قـيمـته االعالمـية
والـيـوم نـودع شــخص له حـضـور فـيـنـا
عمـلـنا مـعه وشاهـدنـا اعمـاله) واضاف
(نحن نلتـقي اليوم لـنودع رمز من رموز
قــــــــاص واديب االعالم الـــــــــعــــــــراقـي 
ومــخــرج وكـــاتب ســيــنــاريــو واداري
والـراحل من مـوالـيد  1933 تـوفاه الـله
ــاضي عـمل في في 27 تـشــرين االول ا
الصحافة وكتب القصة عمل مخرجا في
انيـة الغربـية في السـتينات تلفـزيون ا
اخـرج بـابل حـبـيـبـتي الـراس  االمـيرة
والنهر وبغداد حلم وردي و390 حلقة
من افتح يـاسمسم عـلى مسـتوى الوطن
الـعـربي الـذي ضم مـجـمـوعـة كـبيـرة من
الـفنـانـ العـرب وكـان مـشرفـا عـلى هذا
وقـــدم بـــرنـــامج سالمـــتك  الـــبـــرنـــامـج
وحــمـام الــهــنـا في ســوريــا ومـســلـسل
مـــرايــا ودنـــانــيـــر من ذهب وبـــرنــامج
واسهم في تـاسيس قناة الـعراقية لف ا
وقناة الفـضائيـة واسس شركـة سومـر 

الديار).
وحتدث عـن الراحل اخملـرج عـلي حـنون
قـائال(حـ مــات الـيـاسـري كـان الـعـراق
حتول خبروفـاة الياسري يغلي اعالميـا
فـي مــقـــدمــة كـل االخــبـــار كــان واجـــهــة

والـنــهـر  حـيث اشــرك فـيه الـكــثـيـر من
الــرســامــ وكــان نــاجــحـا وعــرض في
الـعـديد مـن تلـفـزيـونـات الـوطن الـعربي
كان يساعد انا كنت مديـر شركة الديـار
الـكـثــيـرين ويـدعم الـكــثـيـر من الـشـبـاب

واحبه اجلميع). وهو محب للجميع 
ي مـصـطفى عـبـيد واكـد الفـنـان االكاد
الدفاك ان (الياسري صرح كبير وتاريخ
فن وثقـافـة العـراق خلـف مبـدع كـبار
قـابلـته في مـكـتب مديـر االذاعـة وعـملت
مـعه فيـلم الـنـهـر الثـالث من خالل ادارة
التصوير كل احملبة للراحل الياسري).
وقـال الـفـنـان حـسـ الـبـيـاتي (هـو رمز
من رمـوز الـفن الـعـراقي عـمـلت مـعه في
ثل دور الـبـاشا كـان  ـلك غـازي فـيلم ا
كـان يحب اجلميع ويقدم نوري السعيد
ــسـاعــدة لـكل الــفـنــانـ ــشـورة  وا ا

وكان محبوب لدى اجلميع).
فــيــمــا اشــار اخملــرج عــلي كــاظم
قـــــائال (ســــوف اذكـــــر اجلــــانب
عـمــلت مـعه عـمـلـ االنـسـاني 
ــرايـــا عــنــد االول مـــســلـــسل ا
عــودته من اخلــلــيـج اي فــنـان
يــذهـب له يــســـال عــدد االوالد
هل انت تـــســكن ايــجــار كــان
يساعد اجلميع واخر فيلم هو

عروس بغداد).

وهو من ادخـلني الى عالم العراق فـنيـا
الـتـلـفزيـون وهـو ارث فـني كـبـيـر عـملت
وجدت في مـعه كـمنـتج لـشـركـة سـومـر 
له قدرة اليـاسري قـيـمة انـسانـية عـليـا 
الــتـــخــطـــيط والــتـــنــفـــيــذ وقـــدرة عــلى
كـنت اتـابع كل اعـمـاله واتـمنى الـتـاثيـر
ان اكـون رديــفـا له كــونه رقم صـعب في

احلياة).
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بعـدهـا حتدث عـدد من الـذين عمـلوا مع
الــراحل مـــنــهم االعالمي شــاكــر حــامــد
الـذي قال(فـي البـدايـة انـقل لـكم حتـيات
عائـلـة الراحل وتـقديـرهم حلـفل التـاب
هذا )واضـاف(هـوعـلم من اعالم الـعراق
واحلركة الـفنيـة في الوطن العـربي عبر
مسيـرة خمـسة عقـود منتج ومـبدع ترك
عـرفتـه عام بـصـمـة في كل زمـان ومـكـان

.1976
من خالل فيلم الرأس كان حريص على
دبــلج اغـلب تــشـغـيل الــفـنــان الـعـراقي 
االفالم الـعـربـيــة واخلـلـيـجـيـة من خالل
االشـراف عــلى هـذه االعــمـال واســتـمـر
بـــالــعـــمل ونـــقل االنــتـــاج الــعـــربي الى
الــعــراق  وســتــوديــوهــات الــســيــنــمــا
ــســرح النـتــاج مــسـلــسالت واعــمـال وا
ــركـز الــعـراقي وكــان يـدعم ا تــاريـخــيـة
الفـالم كــارتــون مـــنــهــا فــيـــلم االمــيــرة

ـسرحيـة تستهـدف الفئة الـعمرية من ا
ـسرحي ( 6ــ 12) سـنـة ومدة الـعمل ا
ـقـدم ال يـزيـد عن 60 دقـيـقـة وال يـقل ا

عن 30 دقيقة".
ـــهــرجــان يــتــضــمن ثالثــة وبــ أن "ا
مـحاور يـتضـمن احملور األول الدروس
ــسـتـوحـاة مـن حـيـاة اإلمـام والــعـبـر ا
احلــســ (عــلــيه الــسالم) مــنـذ والدته
وحـتى استـشهـاده مع مالحظـة أن يتم
واضـيع بـطريـقـة حديـثـة اما تـنـاول ا
احملـــور الـــثــانـي فـــهــو الـــتـــربــوي أي
ـسـرحـية ضـرورة ان تـسـلط األعـمـال ا
الـــضـــوء عــلـى اجلــوانـب الــتـــربـــويــة
واألخالقــيـة واإلنــسـانـيــة في حـيــاتـنـا
الــيــومــيــة أمــا احملــور االخــيــر فــهــو

مسرح الدمى".
ـــهــرجـــان ســيـــشــهــد ولـــفت إلى إن "ا
انـعقاد 5 ورش مـتخـصصة وجـلسات
فــكـريـة وبـحـوث مـخــتـصـة في مـجـال

مسرح االطفال".
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حسب اوراقي فان يوم  15تشرين الثاني هو يوم بغداد اليوم الذي
يـحـتـفل به اهـالي بـغـداد احلــبـيـبـة بـيـومـهـا الـسـنـوي كـمـا حـدث في

اضية. االعوام ا
لــكـني لـالسف لم اجـد في الــصـحف ووكــاالت االنـبــاء ومـا اكــثـرهـا
اشــارة الـى هــذا الــتــاريخ ولم يــصــدر عن امــانــة بــغــداد مــا يــذكــر
العراقـي بـيوم عـاصمتـهم التي بـناهـا اخللـيفة الـعبـاسي ابو جـعفر

نصور قبل  1250 عاما. ا
حـاولت مــعــــــــــــرفـة ســبب حتـديــد يـوم 15 تــشـرين الــثـانـي يـومـا

لبغداد. 
ــدونـة فــان  بــدء الــبــنــاء كــان يـوم 1 اب وحـــــــــــــسب الــتــواريخ ا
ـنصـور كان 762 م .763 تموز 24م. ويـوم انتـقل الـيهـا اخللـيـفة ا

ويوم االنتهاء من البناء كان 15 اب 766م .
فمن اين جاء 15 تشرين الثاني?  

وما الذي حدث لتغيـير التاريخ? اسئلة حتتاج الى
جواب: 

ا امانة بغداد لديها التفسير. ر

ـقـدسة عـن فتح الـعـتـبـة احلـسيـنـيـة ا
شـاركة في فـعاليات بـاب التسـجيل وا
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أعـلن قسـم رعايـة وتنمـية الـطفـولة في
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وفــــاته. وكـــشــــفت الــــنـــيــــابـــة أنه
وبسـؤال الطـبيبـة اخملتـصة أفادت
بـحضـور الفـنان في حـالة غـيبـوبة
تــامـة وبه آثـار إصــابـاتٍ مـتـعـددة
وآثـــار جـــروحٍ وحـــروقٍ بـــأنـــحـــاء
مـتـفـرقـةٍ من جـسـدِه وأنه بـتـوقـيع
الكـشف الطـبي علـيه تبـ إصابته
خ وجتـــمـع دمــوي بـــنـــزيف في ا
وارتـــشـــاح عــــلى الـــرئــــة.وســـألت
الـنـيـابـة العـامـة عـددًا من الـشـهود
هم مـــؤجـــر الــعـــقـــار مـــحل ســـكن
ـــتـــوفى وشـــقــــيـــقه وصـــديـــقه ا
ــقــرَّب ولم تــقـف من شــهــادتــهم ا
عــــلى وجــــود دالئـل ألي شــــبــــهــــة
جـنـائيـة في وفـاته وأنـهم حـاولوا
االتصـال به قـبل اكتـشاف إصـابته

{ الـــقــاهــرة  –وكــاالت  –تـــعــكف
ــصــريــة عـلى اجلــهــات األمــنـيــة ا
ــمـثل الـتــحـقــيق في ســبب وفـاة ا
االردني أشـــرف طـــلـــفـــاح صـــبــاح
االثـنـ وقـال بـيـان لـلـنـائب الـعام
إن الـنـيـابـة الـعـامـة أمـرت بـإجـراء
الصـفـة الـتـشـريحـيـة عـلى جـثـمان
ـتـوفى طـلفـاح وهـو فـنان أردني ا
اجلـنـسـيـة عـقب تـلـقـيـهـا إخـطـاًرا
بـوفــاته.وذكـر الـبـيـان أنه  إبالغ
الـنــيــابــة بــالـعــثــور عــلى الــفــنـان
ـسـكـنه بـاجلـيـزة مـغـشـيًـا عـلـيه 
ووجـــود آثــار إصـــابــة به ونـــقــله
لـلـمـسـتشـفى حملـاولـة إسـعافه وال
تـزال التـحقـيقـات جاريـةً الكتـشاف
حــقــيـــقــة الــواقــعــة الــتي ادت الى

{ لـنـدن - وكـاالت - حـصـدت الـنـجـمة
ــيـة تــايـلــور سـويــفت الـنــصـيب الــعـا
االكـبر من جوائز (ام تي في) بالنسخة
األوربـيـة حـيث تـألـقـت االحـد بـفـسـتان
فـضي بـراق و سط حـضـور عـدد كـبـير

ي بـينهم ريتا أورا من الـفنان الـعا
وديفيد غيتا وتايكا وايتيتي وغيرهم.
الـنجـمة التي اكـتسحت بـنجاحـها عام
ــــــتــــــحـــــدة 2022 فـي الـــــواليــــــات ا
االمـريـكيـة حصـلت عـلى خمس جـوائز
مـن (ام تي فـي) اوروبـــا. اذ حــــصــــلت
ســويــفت عــلى جــائـزة أفــضل فــيــديـو
عـن(اول تــو ول) بـــنــســـخـــة الــعـــشــر
دقــائق وحـصــلت عـلى جــائـزة أفـضل
فــنــان لــلــعــام مــتــفـوقــة عــلى عــدد من
الـــنــجــوم ومـــنــهم أديـل وبــيــونـــســيه
وهـــاري سـتـايـلـز وغـيـرهم بـاإلضـافـة
إلـى جــائـــــــزة أفــضـل مــغـــنــيـــة بــوب
مـــتـــفـــوقـــة عــــلى عـــدد من الـــنـــجـــوم
واجلـائزة األخـيرة كانت جـائزة أفضل
فــيــديــو طـويـل لـفــيــديــو (اول تـو ول)

. أيضاً
ــيـة من جــهــة اخــرى  الــنــجـمــة الــعــا
ـسرح مـنذ سـيـل ديـون ابتـعدت عن ا
مـا يـزيـد قلـيالً عن عـام حـتى اآلن لكن
جنـاح البـوماتهـا ومسيـرتهـا الغنـائية

االستثنائية ال يزاالن يحكمان اجلوائز
واالوسمة.

اضي وشـاركت اجلـمـة يوم اجلـمـعـة ا
مـتـابـعـيهـا أحـدث تـرتـيب وصـلت اليه
الــبـومــاتـهــا حـسـب جـوائـز (ار اي اي
اي) الــذهـبـيـة والــبالتـيـنــيـة.وبـحـسب
ـنـشـور االلبـوم (لـيت تـولك اباوت ا

لــــوف) حــــصـل عــــلى عــــدة
الـبومات بالت تصل
الى 11 مــا يـفــيـد
بـــأنه بــاع اكــثــر
من 11 مـيـلون
نـسـخـة بـيـنـمـا
حـــصل الـــبــوم
(ثـيز ار سـبشل
ـز) عـلى 6 تـا
الـــــــبـــــــومـــــــات
بـالتــــ اي انه
بـــاع اكـــثـــر من
ســــتــــة ماليـــ

نــــــــســــــــخــــــــة.
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تايلور سويفت

هاني شاكر
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ـركـز الــثـقـافي في االحتـاد الـعـام اقـام ا
لالذاعي والـتلفـزيونيـ حفال تأبـينيا
للـمخـرج الراحل فـيصل الـياسـري الذي
شـهد الثـقافي والفـني على مدى اثرى ا
خــمــســة عـقــود من الــعــطــاء في مــجـال

االعالم والسينما والتلفزيون.
وبــــدأ احلـــفل الـــذي حــــضـــره عـــدد من

ــثــقـفــ وزمالء الـراحل  الــفـنــانـ وا
بقراءة ايات من القران الكر على روح
هـيمن النـعيمي اليـاسري للـشيخ عبـد ا
وقـــراءة الــفـــاحتــة عـــلى روح الــراحل 
وقـــدم احلــفل الــتــابـــ الــفــنــان حــافظ
الـعادلـي قائال (هـذا الـيـوم لـيس كـباقي
ا نستقبل ذكرى رجل النودع وا االيام
ترك الكثير من القيم في احلياة والعمل



Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. Issue 7433 Wednesday 16/11/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7433 االربعاء 21 من ربيع الثاني 1444 هـ 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022م

∫q³I² LK  t²¹ƒ— ÂÒbI¹ d²¹uð p U

 a¹—«uB UÐ dHÝË ‚UH½√Ë WOzUC   UMzU

من الـــبالســتـــيك في الـــعــالم من
الوقـود األحفوري. وتابعت جند
صعـوبة فـي تصـديق أن الشـركة
ـيا في مـجال الـتلوث الرائـدة عا
الــبـالســـتــيـــكـي لن تـــســـتـــخــدم
تــأثــيــرهـا كــراعٍ لــقــمــة كـوب27
لــتـعـزيــز مـصـاحلــهـا الـتــجـاريـة
نظرا إلـى اعتمـادها الـكامل على
الــــوقــــود األحـــفــــوري. وحـــذرت
اجملمـوعة من أن سيـاسات تـغير
ـنـاخ لـلـعـام 2030 سـتـتـسـبب ا
في زيــــادة احلـــرارة 2,5 درجـــة
مـئـويـة بـحـلـول الـعام 2060 ما
ســـيــعـــني زيــادة تـــواتــر وشــدّة
ناخية القصوى التي الظواهر ا
عظم احملاصيل ما يؤدي تضر 
إلى تــلف احملــاصــيل وبــالــتـالي

اجملاعة.
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اإلسـبانية قـبالة السـاحل الشمالي
الـغـربي إلفـريـقـيـا. بـحـقـول احلـمم
الـــبـــركـــانــيـــة الـــســـوداء والـــفــوه
والــتـدفـقــات الـبـركــانـيـة تــتـشـابه
جـيولـوجيا النـزاروتي بشكل كـبير
ـريخ لـدرجة مع طـبـيـعة الـقـمر وا
أن وكـــالــــة الـــفـــضـــاء األوروبـــيـــة
ووكـالـة الفـضاء األمـيركـية (نـاسا)
أرســــلـــتـــا رواد فــــضـــاء إلى هـــذه
اجلــزيــرة لــتــدريــبــهم. وقــال رائـد
الـفـضاء لـوكـالة فـرانس بـرس هذا
ـــكــان فــيه حــمـم تــشــبه إلى حــد ا
كـبـير تـلك التي جنـدها عـلى سطح
الـقـمـر. وأضاف أن اجلـزيـرة كانت
سـاحـة تـدريب فريـدة من نـوعـها.”
وغـيـرست الـذي أكمـل مهـمـت في

{ نــوسـا دوا (انـدونــيـسـيـا) (أ ف
ب)  –جـالـسـا في الـظالم ومـرتـديا
قــــمـــيص بــــاتـــيك اإلنــــدونـــيـــسي
الـتقـليدي ومـحاطـا بالشـموع قدّم
إيـــــلــــون مـــــاسك االثـــــنــــ رؤيــــة
لـلمسـتقبل تشـمل كائنات فـضائية
وأنـفاقا عميقة ورحالت سياحية…
ــلــيــارديـر بــالــصــواريخ. وظــهـر ا
ــالك اجلـديــد لـتـويــتـر كـأنه بال وا
جـــســد في رابـط فــيــديـــو االثــنــ
لــيــخـاطـب رجـال أعــمــال في بـالي
عــــلى هـــامـش قـــمـــة مــــجـــمـــوعـــة
الـعـشـرين. لم يظـهـر مـنه إال وجهه

ويديه على خلفية سوداء.
وتـــــــــوجّـه إلـى رجـل األعـــــــــمــــــــال
اإلندونيسي أنينديا باكري بالقول
(كـان الـتـيـار الـكـهـربـائي مـقـطـوعا
لــديــنـــا قــبل ثالث دقــائق من هــذه
ــة. لـــهـــذا الـــســبـب أنــا في ـــكـــا ا
الــظالم). وعـنـدمـا سُـئل مـاسك عن
ســـبب عــدم ســـفــره إلـى اجلــزيــرة
اإلنـدونـيسـيـة قال مـازحا إن (عبء
الـعـمل قـد ازداد كـثـيـرا فـي الـفـترة
األخــيـرة بـعـد اسـتــحـواذه مـنـصـة
تـويتـر االجتمـاعيـة). ولم يكن لديه
شـيء آخــر لـــيــقـــوله عن عـــمــلـــيــة
االســـتـــحـــواذ الـــتـي أثـــارت جــدال
والـــتي تـــضـــمـــنت تـــســـريح آالف
ـــوظــــفـــ وفـــرض رســـوم عـــلى ا
وثـقة. لكنه أعرب عن احلـسابات ا
دعـمه زيـادة مـدة مـقـاطـع الـفـيـديو
عــلى تـويـتـر وزيـادة اإليـرادات من

منشورات صانعي احملتوى.
ومع وضـع قـضـيـة تـويـتـر جـانـبا
حتولت احملادثة لتتناول مواضيع
أكــثـر تــعــقـيــدا مـثل حــفـر أنــفـاق
ــكـــافــحــة عـــمــيـــقــة حتـت األرض 
مــشـكــلـة زحـمــة الـســيـر والــسـفـر
بـصـواريخ عـبـر العـالم في أقل من
ســاعــة واكـتــشــاف احلـيــاة خـارج
األرض فـي الفضـاء. وقال (قد جند

واجلــديـــد في هــذه الــنــســخــة من
كــأس الـــعــالم في كــرة الــقــدم هــو
اسـتحداث غـرف مخصّـصة إلراحة
صـابـ بالـتـوحّد أو األشـخـاص ا
الـــذين يــعــانـــون اضــطــرابــات في
ـعـاجلـة احلـسّيـة. وهـذه (الـغرف ا
احلــسّـيــة) ســتـكــون مـتــوافـرة في
ثـالثة إسـتـادات (البـيت ولـوسيل
ــديـنــة الــتـعــلـيــمـيــة) في حـ وا
ـاثـلة سـتـكـون ستّ غـرف أخـرى 
مــوجـودة عـلى مـقــربـة من مـنـاطق
ـشـجـع الـرئـيـسيـة ومن إسـتاد ا
ـكن حلَمَـلة ـدينـة التـعلـيمـية. و ا
الــــتـــــذاكــــر اخملــــصّــــصــــة لــــذوي
احلــاجــات اخلــاصّـة ومــرافــقــيـهم
ــرافق واحــد (يــحـقّ لــكلّ مــنــهم 
تــذكــرته مــجــانــيــة) أن يــتــابــعــوا

ـلـعب كـسـائـر ــبـاراة من مـدرّج ا ا
ــتـفــرجــ لـكن إذا أصــبح اجلـو ا
ضـــاغــطــاً بـــعض الــشـيء (فــهــذه
الـغـرف) تـوفّـر بـيـئـة هـادئـة وآمـنة
ـواصلة ـكنهم االنـسحاب إلـيها 
ــبـاراة بـحـسب مـا االســتـمـتـاع بـا
ـسـؤولة في تـشـرح هـالـة أسـطـا ا
الـفيفـا عن سهولـة الوصول. وهذه
الـــغــرف الـــتي يـــتّــسـع كلّ مــنـــهــا
حلــــوالى 10 أشــــخــــاص مـــزوّدة
ن بداخـلـها نـوافـذ كـبيـرة تـسمـح 
ــبـاراة في ــواصــلــة مـشــاهــدة ا
بـيـئـة خـالـيـة من الـضـوضاء. وفي
كـلّ من هـذه الـغـرف فُــرُش مـلـوّنـة
لـلجـلوس علـيها وحـصائر حـسّية
لـــلــــمـــســـهـــا وبــــروجـــكـــتـــورات
ومــصـابـيح لـيـد وألــيـاف ضـوئـيـة
ـكن لألطفال مـنيرة وهي أدوات 
والــشـبّــان أن يـلـتــهـوا بــهـا إذا مـا
تــعــرّضـوا لــلــتــوتّـر بــســبب اجلـو
ـدرّجات. لـكـن هذا الـضـاغط  فـي ا
تـفرّج ال يـعني بـتاتاً أنّ هـؤالء ا
ســيــظــلّــون مــحــبــوســ في هــذه
باراة. وتقول الـغرف طوال فتـرة ا
ألـيـسـون صـرّاف التـي شاركت في
ـــتــجـــرهــا الــذي ــشــروع  هـــذا ا
ـتـخصّص أسّـسـته في الـدوحـة وا
صاب بـتطوير مهـارات األطفال ا
بـالتوحّد وتعليمهم أنّ هذه الغرف
لـيس الـهدف مـنهـا أن يـكون هـناك
فـصل بينهم وبينـنا. بل هدفها هو
العـب شــيـــئــاً تـــعــويـــدهم عـــلى ا

. فشيئاً
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مـحطـة الفضـاء الدوليـة هو واحد
مـن حـــوالى عـــشـــرة رواد فـــضـــاء
شـــــاركـــــوا في دورة (بـــــاجنـــــيــــا)
الـــتـــدريــبـــيـــة لــوكـــالـــة الــفـــضــاء
األوروبــــيــــة فـي النــــزاروتي خالل
ـاضي. وتـسعـى (باجنـيا) الـعـقد ا
الـتـي سـمّـيت تـيـمّـنـا بـاسم الـقـارة
ـة إلى مـنح رواد الـعـمالقـة الـقـد
الـفـضـاء وكذلك مـهـندسي الـفـضاء
ـهـارات الالزمة واجلـيـولـوجـيـ ا
لــلــذهــاب في بــعــثــات إلى كــواكب
ـتـدرّبــون طـريـقـة أخــرى. يـتـعــلّم ا
حتـديد عـينـات الصـخور وجـمعـها
وإجــراء حتـلـيـل حـمض نـووي في
ـوقع لـلـكـائـنـات الـدقـيـقـة وإبالغ ا
ــا ـــهــمــة  مـــركــز الــتــحـــكم في ا

ديـر التـقني تـوصلـوا إليه. وقـال ا
لـلــدورة الـتـدريـبـيـة فـرانـشـيـسـكـو
ســـاورو ”هــــنـــا يـــوضــــعـــون في
ـــيــدان لـــتــجـــربــة اســـتــكـــشــاف ا
الــتـضـاريس وهــو أمـر سـيــتـعـ

عـليهم القيـام به على سطح القمر.
وقـــال غــيــرسـت إن دورة بــاجنــيــا
الــتي أكــمـلــهـا لــتــوه تـســاعـد في
إعــداد رواد الـــفــضــاء لــلــعــمل في
ـفردهم. وأوضح إذا مـكـان بعـيد 
واجـهتنـا مشكـلة علـينا أن نـحلها
بــأنـفـسـنـا. وأكــمل غـيـرست دورته
مع سـتيفاني ويلسون إحدى أبرز
رواد الــفــضـاء فـي نـاســا. كالهــمـا
ـهـمات نـاسا مـرشـحان مـحـتمالن 
ـــأهـــولــة إلـى الـــقــمـــر. ويـــهــدف ا
بـرنامج (أرتـيميس) الـتابع لـوكالة
(نــاســا) إلى إعــادة رواد الــفــضـاء
إلـى سطح القمر في وقت مبكر من
الــعــام 2025 رغـم أن الــعــديــد من
اخلـــبـــراء يـــعـــتـــقـــدون أن اإلطـــار
الـزمـني قـد يـطـول. وسار 12 رائـد
فـــضــــاء عـــلى الـــقــــمـــر خالل ست
بـعثـات ضمن مـهمـات (أبولـو) ب
عـــامَي 1969 و1972. وتـــعـــتـــبــر
الــعــودة إلى الــقــمــر ضــرورة قــبل
ـــريخ. رحــــلـــة مـــحــــتـــمـــلــــة إلى ا
بـــاإلضـــافـــة إلى ذلك تـــســـتـــخــدم
وكـــالـــتـــا الـــفـــضـــاء األمـــيـــركـــيــة
واألوروبــيـة جــغـرافــيـة النـزاروتي
ـريخ الـتي يتم الخـتـبـار مركـبـات ا
صـمـمة الـتـحـكم فيـهـا عن بـعـد وا
للسفر على سطح الكوكب األحمر.
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الــعــالـم فــعال إذا كــان بــإمــكــانــكم
الــســفــر إلى أي مــكــان في أقل من

ساعة).
ولـــكـن رغم كل أحـالمه اجلـــريـــئـــة
ـستـقبـل فإن مـاسك أغنى حـول ا
أثـريـاء الـعـالم لم يـتـمـكّن من مـنع
ـــزاح حـــول أنه هـــو نـــفـــسـه من ا
أيـضـا حتت رحمـة تقـلبـات الطـاقة
عـلى األرض. وقـال (أنظـر فقط إلى
هــذا الـفـيـديــو واألمـر غـريب جـدا.
أجـــلس هــنــا في الـــظالم مــحــاطــا
بـــالــشـــمــوع. هـــذا أطــرف شيء). 

ــســتــقــبل الــغــريـــبــة واجلــريــئــة 
األرض. ودعـت جـــاكـــرتــــا إيـــلـــون
مـاسك إلى اسـتـخـدام إنـدونـيـسـيا
مــوقـعـا إلطالق صـاروخ (سـبـايس
إكـس) مــشــيــرة إلى فــوائــد مــوقع
قرب خط االستواء. لكن ماسك قال
إنـه يــرغـب في إنـــشـــاء مـــنـــصــات
إطـالق صــــواريخ فـي كل أنــــحــــاء
الـعـالم تسـمح للـناس بـالسـفر إلى
اجلــانب اآلخـر من الـعـالم بـسـرعـة

تبلغ 20 مرة سرعة الصوت.
وأوضـح (أعـتـقــد أن هـذا ســيـفـتح
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ـــســؤول األول في الـــدولــة الـى أي مــكــان  عــنـــد زيــارة ا
ويشخص بنفـسه اخللل الذي هو نـوع من الفضائح وليس
خـلـالً عـارضــاً يـنــبــغي ان تـعــود احملــاسـبــة بــعـد حتــديـد
ـســؤولـ بـدءا من ـقــصـرين عــلى سـلـســلـة كــامـلــة من ا ا
ـسـؤوليـة ولـيس احلـلـقة الوزيـر اخملـتص ثمّ مَن يـلـيه في ا
ُشـخّـصـة بـاخلـلل وحـدهـا ألنهـا جـزء من مـنـظـومـة عمل ا
وغير منفصلة في جزيرة مستقلة. وهذا ينسحب على عمل
احملـافـظـ الــذي يـعـيـشــون حـالـة من االطــمـئـنـان كـون انّ
رئيس احلكـومة لـيست له صالحيـة اقالـتهم أو تغـييرهم او
ـجلس احملـافـظـة وقد سـؤولـيـة منـوطـة  معـاقـبـتهـم ألنَّ ا
ـوصل في يـوم رأيـنـا رئـيس احلـكـومـة األسـبق كـيف زار ا
وقـوع كـارثـة غـرق الـعبـارة فـي نـهـر دجلـة ومـوت أكـثـر من
مائـت من األهـالي من دون ان يـكون لـه اية صالحـية في
محاسبة احملافظ الذي تداعى الحقاً ألسباب أخرى تتصل
بشـكـاوى فـسـاد مـختـلـفـة. وهـنا البـدّ من مـواجـهـة أعـضاء
ـنبثق من ب كلـف محـاسبة احملافظ ا مجلس احملافـظة ا
صـفـوفـهم في حــ انّ أحـدا مـنـهم لم يــحـرّك سـاكـنـاً في
متابـعة عمـله. وهذا يشـمل عمل جمـيع مجالس احملـافظات

في البلد.
في النهـاية البـدّ من إعادة االعتـبار لـلجان الـتحـقيقـية التي
تُكلف مالحقة اخملالفات اإلدارية واخلدمية وهي على صلة
بـحــيــاة الـنــاس ومـشــكالتــهم ومــعـاشــهم وهم يــنـتــظـرون
ـتابعـة والعـقوبة حتس األداء احلـكومي عـبر احملاسـبة وا

اإلدارية الفعالة ايضاً.
 هنـاك حلـقات خـطيـرة في الوزارات اسـمهـا وكيل الـوزير
وهم أكـثـر من واحـد لـكل حـقـيـبـة وزاريـة ومـسـتـمـرون في
مواقعـهم بغض الـنظـر عن تغـييـر احلكـومات سـائرين على
نـسق ال يـلـتـقي مع رؤيـة الـوزيـر اجلـديـد اذا أراد الـتـغـيـير
والـتـحــديث بـرغم نــدرة الـوزراء اجملـدديـن الـذين يـفــهـمـون
اختصـاصات وزاراتـهم. وتلك مـشكلـة عويـصة أخرى من
افرازات التـرشيح عـبر الـباب اخملـتوم من رئـيس الكـتلة او
احلــزب الــداخل في لــعــبــة الــتــشــكــيل الــوزاري عــقب كل

انتخابات.
معـظم الـوزراء عـتـلـة سـهلـة الـتـحـريك من وكـيـلي الوزارات
الذيـن يعـرفـون خـبـايا الـوزارة كـونـهم مـسـتوطـنـ فـيـها ال
يشملهم أي تغيير مهما اختلفت عليهم احلكومات. من هنا
تبـدأ سلـسلـة الـفسـاد والتـقـصيـر والكالوات اإلداريـة التي
جتعل الوزير طائفاً على جوب نصف مزروف حتى يقضي
أقرب األجـلـ إما اقـالـة بسـبب الـتـضارب الـسـياسي في
ـكـائـد والـضغـائن أو عـنـد نـهـاية ـان مـقـر صـناعـة ا البـر

الوالية بشكل طبيعي.
لكن األمـر األخطر هـو أن يكـون الوزيـر معـاداً تنـصيبه في
نفس احلقيبـة مرة أخرى مجتـراً نفس اإلرث التعيس من
ـتـراكـمــة وال يـخـفى عـلى الــعـراقـيـ الـنـظـرات األخـطـاء ا
عاد) في تـبادلـة بـ رئيس احلـكومـة ووزيـر الصـحة  (ا ا

خالل زيارة مستشفى الكاظمية.
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حدث هذا  بـباب منـتصف تـسعيـنيات الـقرن الـبائد بـعمون
اجلمـيلـة  إذ دخل مقـهى السـنتـرال صاحـبي الراحل اآلن
ؤجل صالح البدري الـذي سيفوز بعد سنة من سرحي ا ا
اجلـوع والـتــشـرد وفــراق الـعـائــلـة بــعـقـد مــسـرحي قــيـمـته
ـقـهى ومـهوى أربـعمـائـة ديـنـار صـار مـعـهـا الـولـد حـديث ا

عيون احلاسدبن .
هزول  كانت حقيبة معلقة فارغة  وبيمينه التي على كتفه ا
شذبـت شعـري وحلـيـتي كـيس أسـود تـنام بـظـلـمـته زجـاجة

عرق سر مهر لم تفك بكارتها بعد .
زة قال انـبش جـيـبك واقـلبه عـلى الـبـطـانة عـلّك جتـد ثـمن ا
وبعض عـشـاء أخيـر الـليـل ففـعـلت األمر مـثل تـلمـيـذ جنيب
وسلـمته خـردة معـدنيـة بقـدر دينـار كان كـافيـاً لشـراء علـبة
ل وربطة خبز وكيلو عظـام ملطخة بآثار وزفر حلم وشحم
عشـوائي  وحـبات طـماطـة مـضروبـة يـرميـهـا البـائع خارج
ا ليمـونة رائعة ركلها البسطة بسقف الـسيل اجملاور  ور
طـفل خــلف أمه فــاسـتــقـرت عــنـد ســور حـاويــة الـزبل رزق
الفقـراء والقـطط . سألـته عن السكـائر قـال أن بجـيبه كيس
تـبغ وورق كــثـيـر يـكــفي لـلف مــائـة سـيــجـارة  فـاطــمـأنـنت
ـنـتـظـرة الـرائـعـة  قـال وعـاجـلـته بـسـؤال مـكـان الــسـهـرة ا
نطقـة أم احليران بـشرق عمان اتبعني الى سـيارات تمـر 
 حـيث وجـد صالـح غرفـة صـغـيـرة لـيس فـيـهـا شـبـاك وقد
ـسرحي النـبيل إلى دق وصـلة قمـاش على اجلدار  عمد ا
وجعـلهـا تـهفـهف وتمـنح الـساكن الـوحيـد شـيئـاً من اطاللة

افتراضية رحيمة .
غرفـة مربـعة تـشبه زنـزانـة ستـيف ماكـوين  لكـنهـا صارت
شاسـعة ورائـعـة بعـد أن كـرعنـا النـصف األول من زجـاجة
ــوال  ومن حـســنـاتــهـا أنــهـا كــانت تـصــنع صـدى عـرق ا
كالمنا وتمنـحه فخامة وجـهوراً  األمر الذي أعـانني كثيراً
نفـر الذي راح يخـلط ألف ليلة على التلـذذ بصوت صـالح ا

أم كلثوم وليلة ويوم سعدي احللي .
لـدى صــاحــبي وسـمــيـري الــنــبـيل مــصــدر نـار مــثل الـذي
يـستـعـمـله جـنـود احلـرب ويـطـلق عـلـيه اسم جـولـة بـتـعجـيم
اجليم  وثمة قدر فافون وصـينية مقعرة وخـلطة عظيمة من
ـلـح والـبــهــارات ونـومي الــبــصـرة  وقــبل صــيــاح الـديك ا
بـســاعـة وكـأس انــزرعت بـيــنـنــا صـيـنــيـة تــشـريب الــعـظـام
وحلمـها وشـحمـها الـوهمـي اجللـيل  وأغلب الـظن هو أنـنا
ـنـا من دون غـسل الـيـد واحلــلق والـسـاعـد الـذي سـاحت

فوقه دهون تلك الوليمة الطيبة.
ـنقوع  وكان ثرود ا صحونا ظـهراً بارداً وتـريقنـا ببقايـا ا
ـرة يـشـبـه وجه جـنـدي مـكـبـوس بـسـيـارة ر طـعـمه هـذه ا
بائـتة بـكراج الـنهـضة وصـاحبـها يـنادي

بصوت نعسان:
نفر واحد كوت عمارة بصرة .

هـا صـديـقي مـجــيـد الـسـامـرائي هل
ــنــبـوش من ـكــتـوب ا أعـجــبك هــذا ا

سكراب الذاكرة ?
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{ سـتراسـبورغ (فـرنسا) (أ ف ب)
رضى  –عـالج طال انـتـظـاره من ا
ــصــابــ بـالــســكــري من الــنـوع ا
األول… فــــــبــــــعــــــد ســــــنــــــوات من
ا الـتجـارب أظهرت عـملـيات زرع 
يُـعرف بـجزيرات الـبنكـرياس بات
مـسموحاً بـها أخيراً من الـسلطات
الــصــحـيــة في الــعــالم قــدرة عـلى

رضى.  تغيير حياة ا
ال تـخفي فاليري رودريغيز رضاها
عـن الــنـــتــائج “الـــثـــوريــة ”لـــهــذا
ــدربــة الــعـالج. فــقــد كــانت هــذه ا
ـصرفـية السـابقة في 24 تـشرين ا
ـرضى األول/أكــتــوبـر من طـالئع ا
فـي فــرنــســا الــذيـن خــضــعــوا في
ـركـز االسـتـشـفـائي اإلقـلـيـمي في ا
سـتراسـبورغ (شـرق) لعـملـية زرع
مـن هـذا الــنـوع في إطــار الـرعــايـة
الــطــبــيــة الــســائــدة (بــاســتــثــنـاء
مــشــروع جتــريــبي أشــرفت عــلــيه

هيئة التأم الصحي).
قـبل العمـلية جـربت رودريغيز كل
ـــقـــتـــرحـــة لـــضـــبط الـــعـالجـــات ا
مـسـتـوى السـكـر في الدم من دون
جنـــــاح يُــــــذكـــــر. وتـــــوضح هـــــذه
األربــعــيــنـيــة الــنــشــيـطــة لــوكــالـة
فـــــــرانـس بــــــرس كـــــــنـت أعـــــــيش
بـاسـتـمـرار مع سـيف مـصـلت فوق
رأسـي. وتـضـيف ثــمـة اخلـوف من
الـــدخـــول في غـــيـــبـــوبـــة بـــســـبب
انـخفاض مستوى السكر في الدم:
ـــثـــال حـــصل أن عـــلـى ســـبـــيـل ا
اضطررت لتناول كميات كبيرة من
الـسكـر خالل القـيادة عـلى الطريق
الـسـريع. لـكـنـها تـقـول إنـهـا عادت
إلى احلـياة منـذ العمـلية. وتوضح
ي لـلسـكري في عـشـية الـيـوم العـا
14 تـشرين الثـاني/نوفمـبر لم أعد
أشـهد عـلى مثـل هذه التـقلـبات في
مــسـتـوى الـســكـر في الـدم حـاالت
الــتـعب اجلـسـدي تــراجـعت بـشـدة
وأشـــعــر بــأني مـــحــظــوظــة. هــذه
الـتقنية مذهلة. وتقوم هذه التقنية

عــــلـى إجــــراء عــــمـــــلــــيــــة زرع في
ـا يُـعـرف بـجـزيـرات الـبــنـكـريـاس 
النـــــغــــرهــــانـس وهي خـاليــــا من
الــبـــنــكــريــاس مــســؤولــة عن فــرز
اإلنـــســـولـــ إثـــر ســـحــبـــهـــا من
شـــــخص واهـب غــــيـــــر مـــــصــــاب
بالسكري وفي حالة موت سريري.
وفـيما لم تـشعر فـاليري رودريـغيز
بـأي آثار جانبية سـلبية تشير مع
ذلـك إلى أن هذا التدخل اجلراحي
عـلـى غـرار سـائـر عـمـلـيـات الـزرع
يـتـطـلب اتـباع عـالج يسـتـمـر مدى
احلـــيـــاة لــتـــجـــنب رفض اجلـــسم
ـــزروعــة. لـألعــضـــاء أو اخلاليــا ا
وفي حـالة رودريغيز عليها تناول
سـبعـة عقـاقيـر في الصـباح وسـتة
ـســاء. وتــقـول في مــواجــهـة فـي ا
ــــتـــكـــررة النـــخـــفـــاض احلـــاالت ا
مــــســـتـــوى الــــســـكــــر في الـــدم أو
اإلعـياء أفـضّل حتمـاً تنـاول فطور

العقاقير.
حـصـلت أولى التـجارب الـسريـرية
عــلى هــذا الـعالج ســنـة 1999 في
كــنــدا ثم في أوروبــا واســتــمـرت
لـــنــحـــو عــقـــدين. وعــام 2020 في
فـرنـسـا أعـطت الـهـيـئـة الـصـحـيـة
الـعليـا موافقتـها على اعـتماد هذه
ـرضى الذين ـمارسـة مع بعض ا ا

يظهرون عدم استقرار مزمنا.
ركز االستشـفائي اإلقليمي وكـان ا
ــديــنــة لـيـل شـمــال فــرنــسـا في
كـانـون األول/ديـسـمـبر 2021 أول
مـؤســسـة فـرنـسـيـة جتـري عـمـلـيـة
زرع مـن هـــــذا الـــــنـــــوع في إطـــــار
عـملياتها الروتينية قبل أن يحذو
ـــــــســــــتــــــشــــــفـى في حــــــذوهــــــا ا

ستراسبورغ.
وتـستـذكر فـاليـري رودريغـيز األمر
كـان محط اهتـمام كبيـر كان هناك
15 شـخـصـا في غـرفـة الـعـمـلـيات
كــان اجلــمــيع يــريــد مــتــابــعــة مــا

يحصل.
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حـــضــارات غـــريــبـــة أو نــكـــتــشف
حـــضـــارات كــانت مـــوجـــودة قــبل
). وأضاف (أعـتـقد مـالي الـسـنـ
أن الـذهاب إلـى هنـاك واستـكشاف

تعا للغاية).  اجملرّة سيكون 
ثـم حتــدث رئـــيس شــركـــة (تــسال)
لـتـصـنـيع الـسـيارات الـكـهـربـائـية
عـن فــوائـــد األنـــفــاق حتت األرض
مـــقــارنــة بـــالــســيـــارات الــطــائــرة
رورية قائال كافحة االختناقات ا
إن الـــســـيـــارات (ســـتــســـقط عـــلى
رؤوســـكم) وســتــكـــون ســيّــئــة من

حـيث اخلـصـوصـيـة. وتـابع ماسك
(الـسـيـارات الـكـهربـائـيـة واألنـفاق
هـي بــــالـــــتــــأكـــــيــــد احلـل ألســــوأ
ـــروريـــة الــتـي قــد االزدحـــامـــات ا
كـنكم حتـدث في أي مـدينـة ألنه 
الـنـزول بـالـعـدد الـذي تريـدونه من
الـطـبــقـات الـعـمـيـقـة حـتى يـنـتـهي

االزدحام). 
وبــــصــــرف الـــنــــظـــر عـن نـــظــــرته
ـــتـــفـــائـــلـــة) حـــول مــســـتـــقـــبل (ا
إنـدونــيـسـيـا كـدولـة نـامـيـة ركّـزت
ـداخـلة في مـعظـمهـا على نـظرته ا
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ر مـؤتمر طبي حـول مرض ألزها
ــــــقــــــرر عــــــقـــــــده في ســــــان مـن ا
فــرانـسـيـسـكــو في الـفـتـرة من 29
تـــشـــريـن الـــثـــاني إلى  2كـــانـــون
األول/ديـسمبر للمساعدة في تقدم
ــرض الـــعــمـل عــلـى عالج لــهـــذا ا
ـعقد عـلى ما أعلن في بـيان ليفي ا
سؤول الـطبي غـارواي كبيـر ا
ـــنــتـــجــات في ومـــديــر تـــطــويــر ا
الـشــركـة. وشـمـلت الـتـجـارب الـتي
اســـتـــمــرت أكـــثــر من 27 شـــهــرا

1965 شخصا في 30 بلدا.

 Graduate I) 2وغـــــراديـــــويت
وGraduate II) حـــــول إبــــطــــاء
ـعــرفي لـدى أشـخـاص الــتـدهـور ا

رض. يعانون شكال خفيفا من ا
وأظـهرت الـدراسات اخلاصـة بهذا
الــعـالج الــتــجــريــبي تــبــاطــؤا في
ــرضى ــعــرفي لــدى ا الــتـــدهــور ا
الـذين مـا زالـوا في مـرحـلـة مـبـكرة
ـــــرض لــــــكــــــنه  غــــــيـــــر دال مـن ا
إحـصائيا كـما أوضحـت اجملموعة
الـسـويـسـريـة. وتـخـطّط مـجـمـوعـة
روش لـــتـــقــد الـــبـــيـــانــات خالل

{ زوريـخ (ســويــسـرا) (أ ف ب) –
واجـــــهت مـــــجـــــمــــوعـــــة األدويــــة
الـسويسرية روش انـتكاسة أخرى
رض في جتـربة كـليـنيـكيـة لعالج 
رحلة ر مع فشل جتارب ا ألـزها
الـــــــثــــــالــــــثـــــــة من دراســـــــة عالج
غـانتـيروماب في حتـقيق أهـدافها
. وقــالت وفـق مــا أعــلـــنت االثــنـــ
اجملـموعـة في بيـان إن هذا العالج
الـــتــــجـــريـــبي لم يــــحـــقّق أهـــدافه
األسـاسـيـة في دراسـة سـريـرية من
مــرحـلــتـ ســمّـيــتـا غــراديـويت 1
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ـناخية). وشـركة كوكا (العدالة ا
كـوال األمـيـركـيـة هي أحـد الـرعاة
ـــؤتــمـــر األطــراف الـــرســمـــيــ 
لــلــمــنــاخ (كــوب27) في مــصــر
وهو موقف استنـكره على نطاق
واسع دعاة حـماية الـبيـئة الذين
يـقـولـون إن اجملـمـوعـة مـسـؤولة
عن نــســبــة كـبــيــرة من الــتــلـوث
البالسـتيـكي في العـالم. وعنـدما
وصــــلـت الــــشـــــرطــــة تـــــعــــاون
الناشـطان ولم يوقف أي مـنهما
ــتــحف قـــال إنه ســيــقــدم لــكـن ا
شكـوى لـلحـصـول على تـعويض

عن األضرار التي خلّفاها.
وهـــذان الـــنـــاشـــطـــان هـــمـــا من
مـجــمـوعـة (فـوتـورو فــيـجـيـتـال)
اإلسـبـانـيـة الـتي قـام نـشـطـاؤهـا
بـــلــصـق أيــديـــهم عــلـى لــوحــات

رسـمـهـا غـويـا في مـتحـف برادو
فـي مـــــدريـــــد يــــوم  5تـــــشـــــرين
الـثاني/نـوفـمـبـر. وفي األسـابيع
األخـــيــرة حـــصـــلـت ســـلـــســـلــة
هجمات نفذهـا ناشطون يقولون
إنهم يريدون توعـية الرأي العام
ناخي فـألصقوا بشأن الـتغيـر ا
أيــديــهم عـلـى سـلــســلـة لــوحـات
(حـسـاء كامـبل) الـشـهـيـرة ألندي
وارهول في أستـراليا كـما رموا
حـــســاء الــطـــمــاطم عـــلى إحــدى
لوحـات سـلـسلـة (دوار الـشمس)
لفـان غوخ فـي لنـدن أو معـجون
البـطاطـا على حتـفة فـنيـة لكـلود

. مونيه في متحف قرب برل
ية واخلميس أكـدت متاحف عـا
أنها تشعر (بـصدمة عميقة) إزاء
التحركات التي استهدفت أعماال

فـــنـــيـــة عـــلـى أيـــدي نـــاشـــطـــ
مـنـاخـيــ مـذكّـرة بـالـدور الـذي
ـؤسسـات في تـضـطـلع به هـذه ا
حفظها. وكتب نحو مئة من هذه
ـيــة بــيــنــهـا ــؤســســات الــعــا ا
متحف بـرادو في مدريد والـلوفر
فـي بـــاريـس وغـــوغــــنــــهـــا في
نـيـويـورك فـي بـيـان مـشـتـرك أن
ـســؤولـ عن هـذه الـنــاشـطـ ا
الهـجمـات يسيـئون بـشدة تـقدير
هــشــاشــة هــذه األعــمـال الــتي ال
ـكن تـعـويـضـهـا .من جـانـبهم
قــال الــنـــاشــطــون في (فــوتــورو
فيجيتال) إن احتجاجهم األخير
كـــــان لـإلضـــــاءة عـــــلـى حـــــالـــــة
الطوار التي يواجهها العالم.
وقــالـت اجملــمــوعــة اإلســبــانــيــة
ـئة حـالـيـا يـتم إنـتـاج 99 في ا

{ بـــرشــــلـــونـــة (أ ف ب)  –رش
نـاشـطان مـنـاخـيّـان سـائال لـزجا
عــلى عـــلـــبــة زجـــاجــيـــة تـــغــلف
تحف مومـياء طبق األصـل في ا
صري في بـرشلـونة األحد في ا
أحدث هجـوم يستـهدف معارض
ثقافـية احـتجاجـا على الـتقاعس
ــــــنــــــاخ. ورشّ عن احــــــتــــــرار ا
الــنـاشـطــان الـعـلــبـة الـزجــاجـيـة
بسائـل أحمـر وبني من عبوات
كـــوكـــا كـــوال كــمـــا رشّـــا صــورا
مـؤطـرة عـلى اجلـدران احملـيـطة
ـقـاطع فـيديـو نـشـرت على وفـقا 

موقع (بوبليكو) اإلخباري.
ثم لصق كل منهما يدا قرب عمل
فـني مـجـاور لـلـعـلـبـة الـزجـاجـية
وحمال بـالـيد األخـرى الفتـة كتب
علـيهـا كوكـا كوال مـعدّلـة بعـبارة

{ الـدوحة (أ ف ب)  –مـن تسـهيل
وصـول ذوي القـدرة احملدودة على
احلـــركـــة مـــروراً بــوصـف صــوتي
ـــبـــاريــات وصـــوالً إلى لـــوقـــائع ا
ــصــابـ مــســاحـات الســتــرخـاء ا
بــالـتـوحّـد: من خالل هـذه (الـغـرف
ـــتـــوافــرة فـي ثالثــة احلـــسّـــيــة) ا
إســــــتـــــادات وبــــــعـض مـــــنــــــاطق
ـشـجّـع يـحـاول مـونديـال قـطر ا
إتــاحـة الــفـرصــة جلـمــهـور جــديـد
بـــالـــتـــمـــتّع بـــالـــعـــرس الـــكــروي.
وبــحــسب رئــيس االحتــاد الـدولي
لـكرة القدم (فيفا) جـاني إنفانتينو
فـإنّ مــونـديـال قـطـر في كـرة الـقـدم
الــــذي يــــنــــطــــلق في 20 اجلــــاري
ســـيـــكـــون األفــــضل عـــلى اإلطالق
واألكثر تأميناً لسهولة الوصول.

{ حـــديـــقـــة لـــوس فـــولـــكـــانـــيس
الـطـبـيـعـيـة (إسـبـانـيا) (أ ف ب) –
راكـعــا عـلى حـافـة فـوهـة بـركـانـيـة
عــمـيــقـة في إحــدى جـزر الــكـنـاري
اإلسـبانيـة يستـخدم رائد الـفضاء
ألــكــســنــدر غــيـرسـت إزمـيـال ألخـذ
عينة من صخور بركانية ويضعها
بـــعــنـــايـــة داخل كـــيس بالســـتــيك
أبـيـض ويـقـول (تـشـعـر كـأنك عـلى
ســطح الـقـمـر) .لــكنّ رائـد الـفـضـاء
ــــاني هـــذا الــــبـــالغ 46 عــــامـــا األ
والـــعـــضـــو في وكـــالـــة الـــفـــضــاء
األوروبـــيـــة مـــا زال عــلى األرض
وحتـــــديــــدا فـي حــــديـــــقــــة لــــوس
فـــولـــكـــانـــيـس الـــطـــبـــيـــعـــيـــة في
النــزاروتي إحــدى جــزر الـكــنـاري
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