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ــتــقــاعــدون من تــدني يـــعــاني ا
بـرغم وجود رواتـبهم الـشـهريـة 
ـوحد مادة فـي قانـون التـقـاعد ا
بعد الـتعديالت  اجـراها مجلس
الـــنــواب عـــلـى الــقـــانـــون خالل
عامي  2014و 2019تلزم وزارة
ــالــيـة بــاجـراء زيــادة سـنــويـة ا
وفق مـقـدار نـسـبـة الـتضـخم مع
عيشة صرف مخصصات غالء ا
. ومـــنــــذ تـــســـعــــة اعـــوام بـــقي
الــقـانــون الـنــافـذ عــلى وضـعه 
والــسـبب ان الــوزارة تـتــغـاضى
عـن تـنــفــيـذ نـص قـانــوني نــافـذ
بـــحــــسب رئــــيس اجلـــمــــعـــيـــة
االنـســانـيــة لـلــمـتـقــاعـديـن عـبـد
الـذي الــرضـا شــيـاع احلـفــاظي 
ـادة اكــد لـ (الـزمــان) امس ان (ا

 36من قانون التقاعد النافذ رقم
 9لسنة  2014تنص على زيادة
ـــتـــقـــاعـــديـن ســـنـــويــا رواتب ا
لـكن ـقـدار نــسـبـة الـتـضـخم  و
الية لم تنفذ نص هذا القانون ا
وتـــغــاضت عـــنه طــوال االعــوام
بـرغم ان اسـتـحـقـاقـنا ـاضـيـة  ا
كـــــحـــــد ادنى وفـق الــــتـــــعـــــديل
هو  800الف ديـنار مع ـقـتـرح ا
تـعـديل نـسبـة مـخـصـصات غالء
ـوجب الفقرة عيـشة احملددة  ا
ـــئــة ــادة  35واحـــد بـــا  9من ا
ـئــة عن كل سـنـة وجـعـلـهـا  2بـا
خــدمـة) واضـاف ان (مــطـالــبـنـا
تــــنـــســــجم مع مــــا ورد في نص
القـانون الذي تـأخر تـنفيـذه منذ
ونــدعــو الى  2014وحــتى االن 
ـبــالغ الـالزمـة في تــخــصــيص ا
ـقــتـرح لـلـعـام ـوازنـة ا قــانـون ا

بـحـيث يـكون ادنى راتب ـقبل  ا
هــو  800الف ديـــنــار) ومــضى
ـــقـــتــرح الى الـــقـــول ان (هـــذا ا
ـالــيـة مــعــروض امـام جلــنـتـي ا
والـــقــانــونـــيــة الـــنــيــابـــيــتــ 
وسنواصل الضغط حتى تعديل
ــا فــيــهم ــتــقــاعــدين  رواتـب ا
حــيث انه ــســتــفــيــدين  ورثـــة ا
ـوجب الـقـانـون اذا كان وريث
ـــئـــة واحــــد يـــتـــقـــاضى  80بـــا
ئة اما اذا كانوا ووريث  90با
ــــئـــة من ثالثــــة ورثـــة  100بــــا
الـراتب الــتـقـاعـدي) واشـار الى
ــالــيــة وخالل احلــكــومـات ان (ا
تـتـغاضى عن تـنـفـيذ ـتـعاقـبـة  ا
قـانون يـلزمـهـا بتـطـبيق فـقراته
ـان النـصاف وسـنـلجـأ الى الـبـر
ـتـقـاعديـن التـي افنت شـريـحـة ا
ســنـــوات شــبـــابــهــا فـي خــدمــة

وجب هذا الدولة) وتابع انه (
فــإن لــلــمـــتــقــاعــدين الــقــانـــون 
استحقاقات مـتراكمة منذ اعوام
ولـكـن الـظـروف الـتي شــهـدتـهـا
البالد جـعلـتنـا نغض الـنظر عن
ذلـك  امـــا االن في ظـل الـــوفـــرة
ــالـــيـــة فــدعـــوتــنـــا هي زيــادة ا
ال يتالئم عاشات التـقاعدية  ا
مـع الــــظــــروف االقــــتــــصــــاديـــة
لــــلـــتــــخــــفـــيـف عن كــــاهل هـــذه
الشريحة) مـؤكدا انه (عبر اكثر
مـن كـتـاب قــدمـنــاه الى الـلــجـنـة
طـالـبـنا ان  الـقـانونـيـة في الـبـر
ـــادة وزيـــادة بـــتـــفـــعـــيل نص ا
الـــــرواتب بـــــدءا من الـــــنـــــصف
الــــثــــانـي من الــــعــــام اجلــــاري
وننـتظر خـطوات اجملـلس بشأن
ــــعـــروض امــــامه الــــتــــعـــديـل ا
ـســتـفـيـدون). النـصــاف هـؤالء ا

الى مـعـلــومـات اسـتـخـبـاريـة من
مــصــادر االخـتــراق داخل داعش
ـنـاطق ـتــنـقـلـة بـ ســوريـا وا ا
اخلــالـيـة والــنـائـيــة في الـعـراق.
والـقت الـقوات االمـنـيـة الـقبض
عــلى  15داعـــشــيـــا في مـــنــاطق
مـتـفـرقــة من الـبالد .وقـال جـهـاز
األمن الــــوطـــــني في بـــــيــــان انه
ـــعــــلــــومـــات (اســــتـــنــــاداً إلـى ا
االستخبارية الدقـيقة واستكماالً
لـعمـلـيـاته في مالحـقة عـصـابات
داعـش  الـــــقـــــبـض عـــــلى 15
ــادة 4 إرهـــابــيـــاً وفق أحـــكــام ا
إرهــاب في مــحــافــظــات األنــبــار
ونـيـنـوى وصالح الـدين وواسط

وكركوك وديالى). 
وكـانت خـلــيـة اإلعالم األمـني قـد
بـالـقـبض على  4دواعش افادت 
خالل عـمـلــيـات نـفـذتـهـا الـقـوات
األمـنيـة في عـدد من احملـافـظات.
بدوره  قال الناطق باسم القائد
ـسـلـحـة الـلـواء الـعـام لــلـقـوات ا
يحيى رسول في بـيان إن (جهاز
مُكافـحة اإلرهــاب وبكمـ مُحكم
نُـصب في صحـراء األنـبـار اطاح
 5دواعـش بـــحـــوزتـــهم عـــدد من

ـــواد األســـلــــحـــة واالعــــتـــدة وا
ُـتـفـجـرة) واشـار الى ان (هـذه ا
العملـية جاءت حسب تـوجيهات
ـسـلـحة الـقـائـد الـعام لـلـقـوات ا
ووفق مــعــلـومــات اسـتــخـبــاريـة
حُكم على امرأة دقيقة). الى ذلك 
ـــاركــــيــــة تــــبــــلغ  35عــــامـــاً د
بالسجن ثالثة اعوام  لدخولها
إلى مــنـطــقــة صـراع في ســوريـا
وتـشجـيـعـهـا نـشاط داعش وفق
ــاركي. مــا أكـــد الـــقــضـــاء الـــد
رأة بتهمة نشر نشاط وتُالحق ا
إرهـابي ودخــول مـنـطــقـة صـراع
ـــكــوث فــيــهــا وقــد اعــتــرفت وا
بــالــوقـائع وديــنت لــتـســهــيـلــهـا
نشاط داعش السيما عبر دورها
كـــربـــة مـــنـــزل وزوجـــة شـــخص
نــاشـط في الــتــنـــظــيم  وفق مــا
ـــدعــيـــة الـــعــامـــة تــرين أكــدت ا
شـجـودت فـوغ في بـيـان. وخالل
دعـية الـعامة احملاكـمة أشـارت ا
إلى أنّ (هــذه الـفــئـة من الــنـسـاء
شــــكّــــلت جــــزءاً أســــاســــيــــاً من
داعش). وقـتل أربـعـة عـسـكـريـ
جــــــراء قــــــصف إســــــرائــــــيــــــلي

استهدف مواقع في سوريا).

باشـرت القطـعات اخملـتصة في
ـيـدانـيـة الـشـعـبـة إجـراءاتـهـا ا
واالسـتـعالميـة لـتـحديـد هـويّته
ومـــكـــان تـــواجـــده وتـــوقــيـــفه
وبــنـــتــيـــجــة االســـتــقـــصــاءات
كثّـفة تـمكّنت من والتـحريـات ا
دعوع. ح. حتديد هويته وهو ا
 من مـوالـيـد  ?(1995وتابع ان
(اوامـــر الـــعــــمل صـــدرت عـــلى
حتــديـــد مــكـــان الــشـــقـــة الــتي
تـسـتــخـدم لـتــخـزين اخملـدرات
ـروج ومـداهــمـتــهـا وتـوقــيف ا
وبـعـد عــمـلـيـة رصــد ومـراقـبـة
دقـيــقــة نـفّــذت إحــدى دوريـات
ذكورة الشعبة مداهمة للشقة ا
فـي بــرج حـــمــود نـــتج عــنـــهــا
روّج بـداخلها وضبط توقيف ا
.( بداخلها كميات من الكوكاي

الــتــقــاريــر ان (عــمــلــيــة الــقــاء
وسوي تمت في القبض عـلى ا
فـرنـسـا). وفي لبـنـان  اعـتـقلت
عــراقــيــا مــتــهــمـا الــســلــطــات 
بـتـرويج اخملـدرات. وقـال بـيـان
ـستـمرة ـتابـعة ا أنّه (نـتيـجة ا
الـــتـي تــــقـــوم بــــهــــا شــــعــــبـــة
ــــعــــلــــومــــات في قــــوى األمن ا
الــداخــلي لــلـحــد من عــمــلــيـات
جتـــارة وتــرويـج اخملــدرات في
ــنـاطق الــلـبـنــانـيـة مـخــتـلف ا
تــوافـرت مــعـلــومــات لـلــشـعــبـة
بـــشــأن قـــيـــام شــخـص عــراقي
اجلنسية بتخزين اخملدرات في
داخل إحــدى الـــشــقـق في بــرج
حـمّــود وتـرويــجـهـا فـي احملـلّـة
ـــنــاطق اجملــاورة ــذكــورة وا ا
لها) واضاف انه (على أثر ذلك

بـاطـالق ســراح مــديـر مــصــدر 
ـصارف الـذي اعتقل اول احد ا
امس في مـطـار بـغـداد الـدولي.
صدر ان (الـقضاء اطلق وقال ا
ـتهم ع. غ بـعد سـاعات سراع ا
مـن الـقـبض عـلــيه بـدعـوى قـيل
انها كيـدية). وارتبط اسم مدير
ـصـرف بـقـضـيـة  650مـلـيـون ا
ـــــصـــــرف دوالر اخلـــــاصـــــة 
الــرافــدين بــاالضــافــة الى تــهم
ـلك 3 وهـو  تـهـريب الــعـمـلــة 
ركزي مصارف وضعها البنك ا
بــالـقــائــمــة الـســوداء. في وقت
بـقيام االنـتربول افادت تـقارير 
ـتــهم الـهـارب بـالــقـبض عــلى ا
ــوسـوي عـلى خــلـفـيـة ضـيـاء ا
صـــدور مـــذكـــرة قــبـض بــحـــقه
اصــــدرهــــا الـــقــــضــــاء.وقــــالت

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ
Ë—U³ý Ê«błË ≠  ËdOÐ

حــددت مـــديــريــة الـــتــطــوع في
وزارة الـــداخــــلــــيـــة شــــروطـــا
لـلـتقـد لـلدورة الـتـأهيـلـية 28
ــعـهــد الـعــالي لـلــتـطــويـر في ا
األمــــــــــنـي واإلداري. وذكـــــــــرت
ـــديــــريـــة في بـــيــــان تـــلـــقـــته ا
(الـزمـان) امس أنـهـا (تـنـوه عن
فـــتح بـــاب الـــتـــقـــد لـــلـــدورة
ـعـهـد الـعـالي الـتـأهـيـلـيـة  28ا
لـلـتـطـوير األمـني واإلداري من
حـــمـــلـــة الـــشـــهـــادات األولـــيــة
الــبـكــالـوريــوس لــلـذكــور فـقط
وفــقـــاً لـــلــتـــخــصـــصـــات الــتي
حــددتــهــا وبــواقع  600مــقــعـد
ابـتـداء من الـيـوم االحـد وحـتى
ـــقـــبل) الـــرابـع من الـــشـــهـــر ا
واضــاف ان (شــروط الـــتــقــد
ــتـقــدم عـراقــيـاً هي ان يـكــون ا
وحـــــــائــــــزاً عـــــــلـى شـــــــهــــــادة
الـــــبــــــكـــــالــــــوريـــــوس ضــــــمن
ــطـلــوبـة وان الــتـخــصـصــات ا
اليقل عمره عن  19وال يزيد عن
  25عــــامــــا ويــــجــــوز قــــبـــول
ــــنـــتـــســـبــــ من قـــوى األمن ا
الـداخـلي بـعـمـر ال يـزيد عن 27
عــامــا). في غــضــون ذلك  افـاد
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 4جـنـود وســرقـة أجـهـزة الـنـداء
وأسـلـحــتـهم). واعـرب امـ عـام
عـــــــصـــــــائب اهـل احلـق قـــــــيس
اخلــــزعــــلي في بــــيــــان امس عن
(مواسـاته لذوي الـشهـداء ودعا
الـقـوات االمـنـيـة الى اخـذ احلذر
وعـدم الـتـهـاون في االحـتـيـاطات
االمنـيـة).وفي ديالى  أعـلن لواء
عــلي األكـــبــر الــتـــابع لــلـــعــتــبــة
ـقـدسة اسـتـشـهاد احلـسـينـيـة ا
أحــد قـــيــاديه وإصــابــة آخــر في
قـاطع احملافـظـة.وذكـر الـلواء في
بــــيــــان امس أنـه (يــــزف خــــبــــر
استـشهاد آمـر فوج مـالك األشتر
 أحـــمـــد مـــكـــصـــد الـــذي ســـقط
بـانـفـجـار عـبـوة نـاسـفة وضـعت
بـجـانب الـطـريق أثـنـاء عـمـلـيات
التقدم في قاطع عمليات ديالى)
وتـابع ان (نــائب قـائـد عــمـلـيـات
الفـرات األوسط للحـشد الـشعبي
ومــعــاون آمـر لــواء عــلي األكــبـر
أصـيب عــلي كـر احلــسـنــاوي 
خالل احلــــادث). فـــيــــمــــا اكـــدت
تــقـاريــر  ان مـعــظم الـعــمـلــيـات
األمـنـيـة الـناجـحـة الـتي نـفـذتـها
األجهـزة اخملـتصـة كانت تـستـند
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ـائـيـة عون ـوارد ا كـشف وزير ا
عن اجــتـمــاع مــرتـقب مع ذيــاب 
لالتــفــاق عـلى اجلــانب الـتــركي 
تـــقــــاسم ضـــرر اجلـــفـــاف وضخ
ياه .وقال في كميات جـيدة من ا
تـــــصــــريح امـس ان (مــــوضــــوع
تقاسم الضرر يعد مهما من أجل
رفع كمـيات إضـافيـة من اجلانب
التـركي بـاجتاه الـعراق وهـذا ما
ـــائي ســــيالحظ عــــلى الـــواقـع ا
قبلة حيث سيكون خالل األيام ا
هنـاك حتـسنـا ملـحوظـا) واشار
ـــفـــاوضـــات مع إيــران الى ان (ا
ــيـاه تـشــهــد تـقــدمــا بـنــوعــيـة ا
الواردة من نهـر الكـارون باجتاه
ـا انعكس إيـجابا شط العرب 
لوحة). على مستوى انخفاض ا
وفي مــيــســان  افــادت مــديــريــة
بـيـئـة احملـافـظـة بـتـنـظـيم زيـارة
ميـدانيـة لـهور احلـويزة من اجل
تـقـو الـواقع الـبـيئـي فيـه.وقال
مدير بيـئة احملافظـة باسم حب
في بــيـان تــلــقـته (الــزمـان) امس
انه (  تـنـظــيم زيـارة مـيـدانـيـة
بــركـة ام ــكــون هـور احلــويــزة 
الــنـعـاج الــتـابـعــة لـنـاحــيـة بـني
وذلك هـاشم في قـضـاء الكـحالء 
فـردات اخلطـة الوزارية تنـفيـذا 

ي ومتطـلبات جلـنة التـراث العا
تـابعة في منـظمـة اليـونسـيكـو 
وتقو الواقع الـبيئي واجلفاف
هـددات الـذي يـتـعرض وانـواع ا
لـه) واضـــــــــــاف انـه (لـــــــــــوحـظ
ـــــــائي اســـــــتــــــمــــــرار الـــــــشح ا
وانخفاض واضح داخل بركة ام
يا من همة عا نطقة ا النعاج وا
كافـة النـواحي الـبيـئيـة التي من
اجـلـها ادرج عـلى الئـحـة الـتراث
ي) وتــابع انه (من  خالل الــعــا
تب اجلولة في بركة ام النعاج 
اسـتــمـرار مـوجــة اجلـفـاف الـتي
يـعـاني مـنـهـا مـنـذ اشـهـر عـديدة
ـــــسح حــــيـث تــــعـــــذر اجــــراء ا
ـيدانـي داخل البـركـة بـواسـطة ا
نـظـرا لــلـجـفــاف الـكـلي الــزورق 
والـتـام الــذي تـسـبب بـاخـضـرار
غذي لون مياه نهـر ام الطوس ا
لها ورداءة نوعيته). من جانبه 
قال مـدير شعـبة االهـوار وعضو
فــريق كــتـابــة وصــيـاغــة واعـداد
مـــلف تـــرشــيـح االهــوار خـــضــر
عبـاس انه ( تأكـيد عـدم وجود
ياه داخل حتسن في مـناسـيب ا
بـركـة ام الـنـعـاج عـمـا هـو احلال
وان في الـــزيـــارات الـــســـابـــقـــة 
ائي يـزداد سـوء وهذا الوضـع ا
ســيـنـعـكس ســلـبـا عــلى الـتـنـوع
ــائي ـــســطـح ا االحـــيـــائي في ا

بــصــورة عـامــة وعــلى االســمـاك
بـصـورة خاصـة وظـهـور مـناطق
واســـعـــة تـــعـــاني اجلـــفـــاف في
امـــاكن مــتــفــرقـــة داخل الــبــركــة
وعلى جـوانبـها القـريبـة للـساتر
فـــضـال عن تـــصـــاعــد الـــتـــرابي 
اعمـدة  الدخان وحـرائق متـفرقة
داخـله وعـلـى مـسـافـات بـعـيـدة)
ولــــــفت الـى انه (جــــــرى رصــــــد
انــــعـــدام شــــبه تـــام لــــلـــتــــنـــوع
االحـــيـــائي مـــاعـــدا اجــمـــات من
القـصب والبـردي مصـفرة الـلون
وهــذا مـازاد من مــعــانـاة ســكـان
الــقــرى احملــاذيــة لــلــبــرك وعــلى
ـــغــذيــة الــتي ضـــفــاف االنــهــر ا
ــائي حــيث تــعــاني من الــشح ا
تضرر القـطان هنـاك اقتصاديا
ياه التي بسبب رداءة ونوعـية ا
التـسد احلـاجـة الـيومـيـة لتـربـية
ـواشي وصـيـد االسمـاك ). الى ا
أعــلــنـت جــامــعـــة كــربالء  ذلـك 
اكمال تنـفيذ مشـروع خلزن مياه
الـــســقي وبـــقــدرة خــزن  11الف
مــــتــــر مــــكــــعب . وقــــال رئــــيس
اجلـامــعـة  بـاسم الــسـعـيـدي في
بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
الكــات الـفــنـيــة والـهــنـدســيـة (ا
تـمكـنت من انـشاء مـشـروع خزن
مياه أرضي للـسقي في اجلامعة
وبقدرة خزن  11الف متر مكعب

ياه) مـؤكدا ان (الهدف من من ا
هو لتـوفير مياه شروع  تنفيـذ ا
ـســاحـات الــسـقـي لـلــحـدائـق وا
اخلـــضـــراء من خالل الـــقـــنــوات
االروائــيـــة الــتي  تـــنــفـــيــذهــا
شـروع يعد سابقـا) وتابع ان (ا
ـشــاريع االسـتـدامــة ويـقـلل من ا
ـنـاخـيـة من مـشـاكل الـتـقـلـبـات ا
ـدينـة اجلامـعيـة ). فيـما ضمن ا
رأت مــديــريـة زراعــة احملــافــظـة
ـنح وجـود جــدوى اقـتـصــاديـة 
إجـازة ألنـشــاء مـحـطـة لـتـسـمـ
الــعـجــول. وقـال مــسـؤول وحـدة

اجلـــدوى االقـــتـــصـــاديـــة دجـــله
يوسف في تصريح امس انه (
تـــدقــيق اجلــدوى االقـــتــصــاديــة
واحــالـــتـــهـــا الى قـــسم الـــثــروة
احلـيـوانـيـة من اجل مـنح إجـازة
مــشـــروع لـــتـــســمـــ احلـــجــول
ـا) وأضاف ـسـاحة  25دو و
ــــشـــــروع تــــبــــلـغ طــــاقــــته ان (ا
ــعـدل اإلنــتــاجــيـة  50عــجالً و

كـــمــا    180يـــوم لـــكل دفـــعـــة
ـــلـــحـــقـــة اســـتـــغالل األراضـي ا
ـــــشــــروع إلنـــــتــــاج االعالف بــــا
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عمارية الـعراقية الراحلة زها ونديال  عام  2022 في قطر الـذي ستقام عليهـا منافسات كأس العالم من تـصميم ا ـلعب الرياضي  U¹b½u‰∫ ا
راكب بهـر له من أشرعة ا حديد ويـقع استاد اجلنـوب في مدينة الـوكرة اجلنوبـية وتبلغ سـعته االستـيعابية 40 الف مقـعد. استـوحي التصمـيم ا
ـضيف قـطر مع ـنافـسات بـلـقاء الـبلـد ا الـتقـلـيديـة القـطـرية احـتفـاءً بتـاريخ الـوكرة الـعريـق كمـركز لـلـصيـد والبـحث عن الـآللئ وتبـدأ اليـوم اولى ا

اإلكوادور على ملعب البيت ضمن اجملموعة االولى الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد.
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بـــــدورهــــا  أكــــدت الـــــلــــجــــنــــة
الــقـانــونــيــة الــنـيــابــيــة وجـود
دعـوات نـيـابـيـة وحـراك لـتعـديل
قــانـــون الــتـــقــاعـــد ورفع ســقف
احلدود الـدنـيا لـلـرواتب وكذلك
اعادة سن الـتـقاعـد مجـدداً.وقال
عـضو الـلجـنة أومـيـد محـمد في
تصـريح امس إن (هـنـاك دعوات
نــيـابـيـة كــثـيـرة لـتــعـديل قـانـون
الـــتــقــاعـــد ورفع ســقف احلــدود
ــتــقــاعـدين الــدنــيــا من رواتب ا
ــتــقــاعـد إلى 63 وإعــادة عــمـر ا
عــــامـــــا) واضــــاف ان (هـــــنــــاك
محـورين لتـعديل الـقانـون وهما
أمـــا بـــجــمع  10تــواقـــيع داخل
مجلس الـنواب وعرض الـتعديل
أمــام هـيـئــة الـرئـاســة وبـعـدهـا
يحال إلى الـقانونـية للـنظر فيه
واحملــــــور الــــــثــــــاني أن يــــــأتي
التعديل من احلكومة) الفتا الى
ان (أي تعديل لـقانون فـيه جنبة
مــــالـــيــــة ال بــــد أن يــــؤخـــذ رأي
ـوافـقـة أو الرفض احلـكـومة بـا
وتــعـديل قـانــون الـتـقــاعـد حـتى
اآلن لم يــعـــرض عــلى الــلـــجــنــة
ــقـبـلـة). وكـان ونــنـتـظـر األيـام ا
اجمللس قد أجـرى التعديل األول
ـوحـد في عام لـقانـون الـتقـاعد ا
ـــــــادة  2019حـــــــيـث نـــــــصـت ا
عدل على العاشرة من القانون ا
وظف الى الـتقـاعد عـند إحالـة ا
إكــمــاله ( (60عــامــاً من الــعــمــر
وهي الـسن الـقـانـونـيـة لإلحـالـة
الى الــتـقـاعــد بـغض الــنـظـر عن

مدة خدمته. 

عبد الرضا شياع احلفاظي 
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اســتـنـفــرت الـقـوات االمــنـيـة في
محـافظـة كركـوك  جهـودها قرب
احلـدود االداريـة مع احملـافـظـات
احملــاذيــة لـهــا في اعــقــاب خـرق
اســفـــر عن اســـتــشـــهــاد اربـــعــة
مــنـتــسـبــ في اجلـيش. ووصل
رئـــيس أركــان اجلـــيش الـــفــريق
اول الــركن عــبــد االمــيــر يـا الــله
شـتركة ونائب قـائد الـعمـليـات ا
الـفـريق الـركن قـيس احملـمـداوي
الى قـــاطع الـــفـــرقــة الـــثـــامـــنــة
للوقوف على حيثيات اخلرق في
احـدى النـقـاط الـعسـكـريـة. وقال
بـــيـــان مـــقـــتـــضـب انه ( فـــتح
حتـقـيق بـاحلـادث وتـوقـيف عـدد
ـقصـرين). من جـانـبه . قال من ا
احملـافظ راكان سـعـيـد اجلـبوري
في تــصـريـح امس ان (انـتــشـارا
للقوات األمـنية في كامل احلدود
لء اإلداريـــة لــــلـــمــــحـــافــــظـــة  
دن احملـاذية لـها الفـراغـات مع ا
نع تسلل الـدواعش) معرباً عن
(أســـفـه الســـتــــشـــهــــاد عـــدد من
ـــقـــاتــلـــ  وفي الـــوقت الــذي ا
ـة نــدين فـيـه بـشــدة هـذه اجلــر
ـطلق النـكـراء نؤكـد تضـامنـنا ا
ووقــوفــنــا مع الــقــوات األمــنــيـة
وهي تــــتـــصــــدى لــــعـــصــــابـــات
ة) واشـار الى اإلرهـاب واجلـر
ان (إدارة كـركـوك ســتـبـقى دومـاً
سنداً للقوات التي صنعت األمن

واالستقرار). 
وعــقـب الــتـــعـــرض  أمـــر قـــائــد
ـــتـــقـــدم في ـــقــر ا عـــمـــلـــيـــات ا
احملـافــظـة  الــفـريق الــركن عـلي
الــفـــريـــجي بـــتـــوقـــيف ضـــابط
استـخـبارات. وفي مـقـطع فيـديو
تـــابـــعــته (الـــزمـــان) امس  فــإن
الــفـريــجي وجه (أمــراً بـتــوقـيف
ضــابط اســتـخــبــارات بــاجلـيش
على خـلفيـة خرق امـني) محمالً
(آمري الـلواء والـفوج مـسؤولـية
اإلهمال الذي أدى إلى استشهاد
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رجحت الـهيئة العامة لالنواء اجلوية والرصد الزالزالي
ان يكـون طقس الـيوم االحـد غير التـابعـة لوزارة الـنقل 
مـستقـر والعظـمى في بغـداد تسجل  23 مـئوية. وقالت
الهـيـئة في بـيـان تـلقـته (الـزمان) امس ان (طـقس الـيوم
ـنـاطق األحـد ســيـكـون صـحـواً مع بـعـض الـغـيـوم في ا
كـافة) واضاف ان (درجات احلرارة العظمى ستسجل

فـي بـغـداد وديــالى واألنـبــار والـنــاصـريـة  23 وكـربالء
ــثــنـى والــبــصـرة 24 وبــابـل والــديـوانــيــة ومــيــســان وا
والـســلـيــمـانــيـة  17 وأربــيل  19 والــنـجف  25 درجـة
مئـويـة) وأشار إلى أن (طـقس يـوم غد االثـنـ سيـكون
صحـواً يتحول تـدريجياً إلى غـائم جزئيا وأحـياناً يكون
غــائم ودرجــات احلـرارة مــقــاربــة لــلــيـوم الــســابق في

نطقت الوسطى والشمالية). ا
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الفـئويـة ألن هـذا االمر خـطر سـيؤدي
إلى تفتيت وتفكـيك كيان الدولة وعدم
تــمـــاســكــهــا) مـــشــيــدا بـ (الــقــرارات
اجليّدة التي اتخذت اخـيراً واهمهما
ــسـؤولـ من ـوظـفـ وا قـرار مـنـع ا
الـلـقــاء بـالـســفـراء والـوزراء األجـانب
حتت أي عــنــوان كــان) ولــفت الى ان
(هــــذا األمـــر مـن اخـــتــــصـــاص وزارة

اخلــارجــيــة حـــصــراً وبــعــلم مــجــلس
الـوزراء ووفـق ضـوابط دبــلــومـاســيـة
مـعـيـنـة) داعـيـاً إلى (ضـرورة االلـتزام
بـــهـــذا الـــقـــرار من اجلـــمـــيع) وثـــمن
اخلـــالـــصي (قـــرار مـــنع اســـتـــئـــجــار
الــطــائـرات واالنــفــاق الــعـشــوائي في
الـرئــاسـات الـثـالث  مـعـتــبـراً ان هـذه
اخلطوات هـي إيجابـية وجـيّدة ونأمل
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ان نــــرى انـــــعــــكــــاســــهــــا عــــلى واقع
ــــواطـــنـــ بـــعـــد إيـــقـــاف الـــتـــدخل ا
والسيمـا ما يتعـلق بإنبوب اخلارجي 
النـفط الذي يـراد إنـشاؤه إلى الـعقـبة
ــشـاريع الـتي ال جـدوى وغـيـرهـا من ا
اقـتـصـاديـة مـنـهـا سـوى سـرقـة أمـوال
الــــعــــراق) واضـــاف ان (اســــتــــمـــرار
تدخالت االحـتالل األمريـكي في الشأن
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بــعــد إزالـة آلـة اخلـراب الـتي تــمـادت في تـدمـيـر الــبـنى الـتـحـتــيـة وبـنـائه احلـضـاري
دينة من بقايا مخلفات احلربية وآثارها. والتاريخي الشامخ وتنظيف ا

إنــطــلــقت ثــورة االعــمــار في أحــيـاء
وصل ام الربـيع ومناطق مـدينـة ا
ــوصل بــقــيـــادة مــديــريـــة بــلـــديــة ا
وبصحبة موسيـقى آلياتها اخلدمية
لـتـعـود الى سـابـقـة عـهـدهـا الـذهـبي
مخـضلـة بجـمال ربيـعهـا وطبـيعـتها
االخاذة وتغريدة طيورها ونوارسها
الـتي مــا إنـفـكت من مــعـانـقـة امـواج
دجلتـها اجلـاري ب حقـولها الـغناء
لونة .. باخلضرة وتفتح أزهارها ا
ـ وضــمــن خــطــة االرصــدة اجملــمــدة
لـــعــام  2021وبـــإســـنــاد احلـــكـــومــة
احمللية وبإشـراف مباشر من سيادة
(الـفريق نــجـم اجلـبــوري) ومتـابـعة
ــهـــنــدس ــوصـل ا مــديـــر بــلـــديـــة ا
(عبـدالـستــار احلـبـو)  واسـتـشارات
وصل .. وفحوصات مختبر بلدية ا
ـوصل ـ بــاشـــرت مــديـريــة بــلــديــة ا
بالـعمل فـي اعمـال متـنزه الـربيع في
وصل قرب مجسر اليرموك. ن ا أ
واحلـديث لـلـمـهـنـدس فــارس أحـمــد
ـشرف عـلى مـشروع مـتـنزه مـحمـد ا

الربيع .
وفي جـولة مـيـدانيـة جلـريدة الـزمان

هندس قائال: تنزه حتدث ا في ا
مــشــروع مــتـنــزه الــربــيع مــســاحـته

بعـد االجناز الـبلديـة دائمـا مسـتمرة
في تــطــويــر واضـافــات لــلــمــشـاريع
ــنـجــزة مـسـتــقـبال ســيـكــون هـنـاك ا
إضافات من هـذا النـوع وكل ما جتد
فــيه حـاجــة الى االعــمـال الــتي تـرى
فيه حـاجـة الى االعمـال الـتي لم تكن
هندس ضمن العقد واخلطة. الفتـا ا
ـتنـزه كان قبل فـارس الى ان مـكان ا

ــشـروع مــكـبــاً لـلــنـفــايـات الــبـدء بــا
واالنــقــاض. وهــو اكــبــر مــتـنــزه في
ـوصـل في الـوقـت احلـاضــر ضـمن ا
وصل. حمـلـة االعـمار اجلـاريـة في ا
تنـزه واجهة جمـالية ملفتة وهي وا
ســمــة حــضــاريــة رائــعــة تــعــبــر عن
اهـتــمـام الـبــلـديـة فـي ابـراز اجلـمـال
تنزه تع خصوصا ا وقضاء وقت 

ـكـان التـقـتـصـر عــلى تـكـثف جـمـال ا
فـــهــو يــقــدم الــكــثــيــر من اخلــدمــات
ــعـنـويـة الــتـرفـيـهــيـة والـنــفـسـيـة وا
ـــاديـــة. وفي بـــغــداد  افـــتـــتــاح وا
مـشـروع بـارك الف لـيـلـة ولـيـلـة بارك
وهو أول  وجـهـة سيـاحـية تـرفـيهـية
مـتــكــامــلــة مــطـلــة عــلى نــهــر دجــلـة

نطقة كورنيش األعظمية.

الكـلية  13دو ويتضـمن الفعـاليات
واالعمال التالية :

ـ أوالً إنــشـــاء نــافـــورات تــفـــاعــلـــيــة
ساحة 2600م. 2 (راقصة)  

ـ ثانيا زراعة مسطحات خضراء ثيل
ـــــســـــاحــــة 22000م 2 مع بـــــوابــــة

رئيسية.
ـشـرف ـهـنـدس ا ـ ثـالـثـا.. وأضـاف ا
ـــشــروع يــتــضــمن حــفــر آبــار پــأن ا
وإنـشــاء خـزانـ مـاء مـع شـبـكـة ري
ـرشـات والـسـقي مـتـكـامــلـة بـنـظـام ا

بالتنقيط.
”uKł VÞU

ـتـنزه ـ رابـعـا : مـشـيـرا الى تأثـيث ا
ـســاطب جـلـوس وسـالت مـهـمالت

إضافة الى شارع خدمي .
امــا عن عـمــلـيــة زراعـة االزهــار فـهي
جــاريـة وفـي مـراحــلـهــا االخــيـرة مع
زراعـــة الـــثــــيل واعـــمــــال الـــفـــحص

والبرمجة للنافورة .
مــؤكــدا عــلى اعـمــال رفع الــنــفــايـات
شروع لـتهيـيئة لـلمراحل وتنظـيف ا
الـنـهـائــيـة واالفـتـتـاح الـذي سـيـكـون

خالل االسابيع القادمة.
امــــا عن مالعـب االطــفـــال فــقـــد نــوّه
هـندس فارس بـان العـمل متواصل ا

لــتـصـبح مــتـنـفــسـاً جــديـداً لألهـالي
والــشــبـاب في الــعــاصـمــة و تــشـمل
ـــــشـى نـــــهـــــري و مـــــرسى زوارق
وجلـسـات داخلـيـة و خارجـيـة مطـلة
عـلى الـنـهـر وبـازار لـلـتـسـوق وقـاعة
بــلـــيـــارد و الـــبــولـــنك ومـــســـاحــات
خضـراء ومواقـف سيـارات وتقع في
منطقة االعظمية أمام ساحة الدالل.

الـداخــلي وأخـيــراً مـا جــرى احلـديث
عـنه بشـأن عـمـليـة الـتدخـل في تغـيـير
نـهج التـربـوي والتـعلـيمي من خالل ا
الـــســـفـــارة فـي بـــغـــداد خـــطـــوة امــر
مصيري وندعـو الشعب الى ان يقفوا
جـمـيـعـاً امـامـهـا وان يحـذّروا كـل هذه
الـدول من الــتـدخل في هـذه الــقـضـايـا
ـصـيريـة التي انـية ا العـقـائديـة واإل
تـــهـــمـــهم) وعـــد اخلـــالـــصـي (هـــكــذا
خــطــوات مـــرفــوضــة وهي مــحــاوالت

عادية). جديدة لتمرير االجندة ا
w½uON  ·dDð

واســـتـــطـــرد بـــالــقـــول ان (الـــتـــطــرف
نطـقة بعد تصـاعد في ا الصهيـوني ا
صــعـــود أكــثــر األحــزاب الــيـــمــيــنــيــة
تـطرفة واخملـاطر الـتي تشـكلـها هذه ا
الـظـاهـرة والـتي سـتـنـتهـي حـتمـاً إلى
صدام نـهـائي وكـبيـر يـحتـمل الـبعض
) ومـضى الى الـقول انه سـيقع حـتـمـاً
ان (قــرارات بـعض اجلــهــات الـدولــيـة
التي حتاول فرض إرادتها على بعض
الــدول االسالمـيــة والــعـربــيــة فـيــهـاا
إشـــارة واضــحــة إلـى قــرار مــنـــظــمــة
ـيـة الـتي تـطـالب الـطـاقـة الـذريـة الـعـا
بعض الدول بـالشـفافيـة وهي ال تأمر
الكـيـان الصـهيـوني بـالشـفـافيـة كذلك
بل تـــخــضع إلرادة الــصـــهــايــنــة وهم
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لـحوظ بشـكل عام أن دخل الفـرد العراقي قـد إزداد بعد 2003  ا
لكن هذه الـزيادة تسربت الـى خارج البالد بسبـب تخلف اإلنتاج
الـــصــنـــاعي والـــزراعي وتــراجـع تــام لـــدور الــقـــطــاع اخلــاص
تـسـبب في تـزايـد إسـتـيـراد السـلع اإلنـتـاجي وازديـاد الـبـطـالـة
وحتول دخل الـفرد الى تمويل إقـتصاديات دول غـير اإلقتصاد

الوطني.

ح اهدتني الزميلة رجاء حميد  كتابها  الذي يسجل مسيرة ابيها في عالم الصحافة
والـتـرجـمة والـعـصـامـيـة  لم اتـوقع انه سـيـكون كـتـابـا مـهـمـا يحـكي عن فـتـرة صـحـفـية
ـمـتـدة من خـمــسـيـنـيـات حـتى نـهـايـة ـدة ا واعالمـيـة ثـرة في حـيـاة الـعــراق  السـيـمـا ا

نصرم  وهي مدة غنية باألحداث السياسية واالجتماعية . ستينيات القرن ا
الـكـتـاب بـعـنـوان ( حـمـيـد رشـيـد كـمـا يـراه االعالمـيـون ) وتـضـمن شـهـادات مـهـمـة عن
الصحفي الـعراقي الكبيـر حميد رشيـد  الذي غادرنا الى دنيـا اخللود في العام 1969
وهو عـلى منـضدة عمـله الصـحفي  شهـادات لعمـيد الـصحافـة سجـاد الغازي  مـحمد
طـبعي  سالم خياط  صادق االزدي   اجلزائري  خـالد احللي فائق بـطي  حميد ا

محسن حس  حسن العلوي  وكاتب هذه السطور  وغيرهم الكثير .
والالفت ان تــلك الـشـهــادات  وهي تـتـحــدث عن حـمـيــد رشـيـد االنـســان والـصـحـفي 
عـرجت الى جـوانب مـهـمـة في الـواقع االعالمي الـعـراقي قـبل  50 عـامـا  فـمن خاللـها
عـرفـنـا مـعـلـومـات عن فـكـرة االحـتـفـال بـعـيـد الـصـحـافـة الـعـراقـيـة  وعـن قـانـون تـقـاعد
لـكي يعيشون في السجون الصحفيـ  وكيف كان السياسيـون الذين قارعوا العهد ا
الـتي حـولـوهـا الى قـاعـات دراسيـة وثـقـافـيـة  وكـيف تـعـلم فـيـها " حـمـيـد رشـيـد" الـلـغة
ـتـرجـمـ في تـاريخ الـصـحـافـة الـعراقـيـة  ومن اإلنـكـليـزيـة  واصـبح واحـدا مـن اهم ا
ـيـة   اخـتيـاره لـيـكـون اول مـذيع تـلـفـزيونـي عراقي مالمح تـفـوقه في هـذه اللـغـة الـعـا

باللغة االنكليزية ..
رحـوم حـميـد رشيـد  الـذي زاملـته  مـدة قصـيـرة في صحـيفـة " الـثورة " في اولى ان ا
سنيها  وقـبلها التـقيته مرات عديدة في نـقابة الصحـفي في مقرهـا القد قرب  مبنى
وزارة التخطـيط احلالية  كان رجال عصاميا  واسـع الثقافة   واصبح مترجما  دون
ان يحصل على شـهادة جامعية تؤهله حلمل لقـلب" مترجم"... حيث  علم نفسه بنفسه 
بـشكل عـجيب  وثـابر بـشجـاعة حـتى امتـلك ناصـية الـلغـة االنكـليـزية وبـعض الـفرنـسية
مـتـنع مـنهـا  فـكانت انـيـة الى جـانب لغـته االم الـعـربيـة  فـعُرف بـاخـتـيار الـسـهل ا واال
ترجـماته ومـقاالته جـمـيلـة  ساحـرة .. وهو عـلى كفـاءة عـاليـة في  شتى صـنوف الـعمل
ـقـال الـصــحـفي الى جـانب مـهـمـتـه الـرئـيـسـة " الـتـرجـمـة "  مـثـل الـعـمـود والـتـحـقـيق وا

السياسي واخلبر والدراسة التحليلية .
ـهنيـة العالـية  فلم اره وعنـدما نذكـر حميـد رشيـد  نستـذكر مواقـفه في جتذير الـقيم ا
يومـا يغـتاب احـدا  او يشـر الى نقـيصـة ما في سـلوك احـد الزمالء  وايـضا نـستـذكر
مـساهـماته في تـأسـيس مع زمالء آخرين شـواهد وشـواخص اعالمـية مـهمـة في احلقل
الصحـفي واالعالمي   ظلت احداها قائمة حـتى االحتالل  واخرى الزالت قائمة  فهو
اسس مع  االستاذ مـحسن حس " ابـو عالء " واالستاذ الزمـيل احمد القـطان ( وكالة

االنباء العراقية " واع " ) في عام    1959.
وايضـا كـان حمـيـد رشيـد  ضمن  11 صـحـفيـا  قابـلـوا عبـد الكـر قاسم في  8 ايـار

 1959وقدموا طلبا لتأسيس نقابة للصحفي العراقي  باعتبارهم هيئة تأسيسية ..
وقد ضمت الهـيئة : مـحمد مهـدي اجلواهري (صاحب صـحيفة الـرأي العام )  يوسف
ـثال عن صـحيـفـة احتـاد الـشعب ) عـبـدالـله عـبـاس ( صاحب إسـمـاعيل الـبـسـتـاني ( 
صـحـيــفـة األهـالي ) عـبـداجملـيــد الـونـداوي ( رئـيس حتـريـر صــحـيـفـة األهـالي ) صـالح
ـثال عـن صحـيـفـة صـوت األحـرار ) فـائق بـطي ( احـد أصـحـاب صـحـيـفة سـلـيـمان ( 
ـثال عن ـثال عن صـحـيـفـة الـثـورة ) حمـزة عـبـدالـله ( الـبالد) مـوسى جـعـفـر أسـد ( 
صحيفـة خه بات الكرديـة  وتعني النضـال بالعربـية) صالح احليدري
( من صحيـفة خه بات أيـضا ) حمـيد رشيـد صحفي مـحترف 

عبدالكر الصفار صحفي محترف أيضا ..
شـكـرا لـ"رجـاء"  آخـر عـنــاقـيـد حـبـيـبـي حـمـيـد رشـيـد  وعـذرا
لـلنـسيـان الذي بدأ يـلف ذاكرة مـعظـمنـا  وانا واحـد منهم  إذ

لوال  " رجاء " ما كانت هذه السطور.

ال قـوم أكرم من العـراقي  ولست بـهذا القول أتـعالى على غـيرنا  لكـنها احلقـيقة التي
تـتلمـسها بـوضوح أينـما حط بك الرحـال خارج بالدنا  فـما أن حتل ضيـفا على عراقي
ـهم  أن تـخـرج من ـلك  وان اسـتـدعـاه ذلك لالسـتـدانـة  ا حـتى يـكـرمك بـأحـسن مـا 
داره وانت مرتاح  فتـشعر بقيمتـك عنده  واالستثناء في ذلك نـادر  وهكذا هو التكافل
االجتـماعي  فـال أظن من ينـام منـهم مرتـاحا وجـاره جائع  او يـتردد بـانتـشال مـحتاج
من مـحـنـته وهـو قـادر اذا كـان ذلـك احملـتـاج مـحـتـرمـا بـ الـنـاس  وفي زمن احلـصـار
تـقاسم الـعـراقـيون رغـيف اخلـبـز رغم قـساوة تـلك االعـوام الـتي حُرم فـيـهـا الغـالـبـية من
أسـاسيات الـعيش  ومـنهم من لم يـذق اللحم عـلى مدى سـنوات  ولوال الـتكـافل ما كان

قدورنا جتاوز تلك احملنة.
الكـرم والـتـكـافل قـيـمـتان عـظـيـمـتـان كـغيـرهـمـا من الـقـيم الـعـربيـة األصـيـلـة  يـشـعرانك
رء  واحلياة بال قيم تـفقد معانيـها  فجمالـية أي مجتمع تـكمن في مجموعة بإنسانيـة ا
ـفقد هذه االنسـانية التي جتـعل للحيـاة نكهة  لذلك الـقيم السامـية في ثقافـته  وبدونها تُ
يـتعـذر عـلى العـراقي الـعيش بـعيـدا عن مـجتـمعه اال بـصـعوبـة  ويبـقى طـوال حيـاته يئن
ط احلياة في على ما فـقده  ويتمنى العـودة لوال العوائق التي دعته لـلمغادرة  مع ان 
ا كان عليه  فاألوطان هي الناس وليس األرض. بالد الغربة أكثر استقرارا وانتظاما 
وكثـيـرا مـا سألت نـفـسي : كـيف نشـأت قـيمـة الـكـرم لدى الـعـراقيـ الـذين يـفوقـون بـها
أشقائهم الـعرب ? ولم أجد تفسيرا وافـيا  وكنت فسرتها من مـنظور اعالمي بأن البيئة
الـصـحـراويـة الـتـي يـعـيش فـيـهـا الـعـربي  ووجـوده فـي أمـاكن مـنـعـزلـة بـحـسب مـراعي
ماشـيته  بـعـيدا عـما يـجـري لدى الـقبـائل األخـرى من أحداث  فـيـرحب ويدعـو كل مار
لالستعالم منه عن أحوال اآلخرين  لكني لم أقتنع به تماما كدافع وحيد لنشوء الكرم 

بل قد تكون ثمة دوافع أخرى ال أعرفها.
مـرة وفي رحلة لـواحدة من قـرى الفرات األوسط أتـفقـد فيهـا قريـبا  وحيـنهـا لم أستطع
ـارة ايصـالي اليه  فـاسـتقـبلـني بابـتسـامة حتـديـد بيـته على وجه الـدقة  فـسـألت أحد ا
وقال : وصلت  وبعـد مسافة ليست بالطويلة أدخـلني في بيت شككت فيه  فهذه ليست
مالمح البيـت الذي في ذاكرتي  خجلـت أن أسأله  ولكن بعد مـضي مدة دخل قريبي 
واتـضح ان هـذا لـيس بـيـته  وأقسم صـاحب الـبـيت أال نـخـرج مـنه اال بعـد تـنـاول وجـبة
الـغـداء . هـكـذا هم الـعـراقــيـون  كـرمـاء مـتـكـافـلـون  لــكن أخـشى مـا أخـشـاه أن تـغـيـر

رون بها بعضا من ذلك النُبل الذي يتفردون به. الظروف االستثنائية التي 
ما دعـاني لهذا الـكالم  هو تخـلي كثـيرين عن عادة تـكافلـية مهـمة يجـدر تعزيـزها  فقد
جـمـوعه كـنوع من ـبلغ بـسـيط لـكنـه كبـيـر  كان الـنـاس في مـجالـس العـزاء يـسهـمـون 
بالغ التي لك ا الية التي يعانيـها صاحب العزاء الذي قد ال  التكافل لـتقليل األضرار ا
تعـينه عـلى سداد مسـتلزمـات العـزاء  فتضـاف مصـيبة الى مـصيـبته  بخـاصة ان عدم
اعداد وجـبات الـطعام وغـيرهـا للمـعزين يـقلل من شـأنه ب الـناس في نظـر البـعض غير

الواعي  او عدم القدرة على سداد بدالت ايجار القاعة التي يُقام العزاء فيها.
ن بـلغ ( بالـفضل ) ويـسجل في دفـتر خاص  يـذكّر صـاحب العزاء  يـطلق عـلى هذا ا
اثـلة  لكن واسـاه وتكافـل معه  وهو أشـبه بالدين الـواجب سداده الحقـا في مناسـبة 
هذا النـوع من التكافل ولألسف الـشديد لم يعـد موجودا  ويبرر الـبعض بأنه ال لزوم له
ـا ان صاحـب العـزاء لم يـولم الوالئم  او ان عـزاءه في قـاعة  ال طـا
ـالي ألغلب الـعوائل وسط او أظنه عـذرا مقـبوال  ذلك ان الـوضع ا
دونـه  بيـنـما يـشـكل الـعزاء عـبـئـا ثقـيال . وهـنا يـصـبح الـفضل (
واجـبـا )  فـمن كـرم الـعـراقـيـ حـفظ مـاء الـوجه وهـذه مـنـاسـبـة

تكشف عن عوز االخوان  بينما هم شديدو التعفف.

ـعــنــيـة لــغــرض تــصـريف الــدوائــر ا
ــيـــاه وتـــنــظـــيف الـــكـــلـــيــات ورفع ا
اخملـلـفــات الـتي يـتم اســتـخـراجـهـا ,
واضــاف كــذلك تـمـت مـنــاقــشـة ســيـر
تــنـــفــيــذ واجنــاز مــشــاريع الــصــرف
الــصـحي والــتي تــنـفــذ ضــمن خـطط
احملــافـظــة). مــؤكـداً (جــاهــزيـة كــافـة
احملطـات إلستـيـعاب وتـصريف مـياه
األمـطـار بـأي شــدة مـطـريـة والـوضع
يسيـر بصـورة طبيـعية وبـشكل كامل
في مـديـنـة الـعـمـارة وكـذلك االقـضـيـة

والنواحي).

ـــومــــة عـــمل مــــحـــطــــات الـــرفع ود
واخلــطـوط الــنــاقـلــة وخــطـوط مــيـاه

اإلمطار). 
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واشـار الى ان (دواي وجـه بـضـرورة
مــتــابــعــة جــمــيع االنــســدادات الــتي
ـومـة حتـصل ألســبـاب مـتـنــوعـة ود
ـتـابـعة عـمل احملطـات واالسـتـمرار 
ومعـاجلة أي مـشـكلـة فنـية قـد حتدث
وتـــنــظــيف كــلــيـــات تــصــريف مــيــاه
األمـطـار في عـمـوم مـنـاطق احملـافـظة
ويـكـون بـتـعـاون مـشـتـرك بـ جمـيع
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عــقـد مـحــافظ مـيــسـان اجـتــمـاعـا مع
مــديـــريــة مــجــاري مــيــســان ونــاقش
االســتـعــدادات الـشــتـويــة وجـاهــزيـة

محطات اجملاري.
وقـال بيـان أمس ان (دواي نـاقش مع
مــديــريـة اجملــاري نــتـائج تــوصــيـات
االجـــــتــــــمـــــاع الــــــســـــابـق اخلـــــاص
بـــاالســتـــعــدادات الـــشــتـــويــة ومــدى
جـاهـزيـة مـحـطـات اجملاري ومـالكات
واخلـطط ــوسم اإلمــطــار  ــديــريـــة  ا
تبعة لصيانة والنشاطات واآلليات ا
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نارحي مخـيم الهـول لسبب لـوجستي
يـتـعـلق بـزيـادة سـعـة اخملـيـمات الـتي
بـاتت ال تــكـفي اضـافـة الـى حـاجـتـنـا
ــتـــواجــدين حــالــيــاً العـــادة تــأهــيل ا
وإدمـاجهم ومـن ثم استـئـنـاف الـعمل
العادة االخـرين) واسـتطـردت بالـقول
ان (هنـاك ضغـوطا خـارجيـة إلعادتهم
بـأسـرع وقت لـكن نـحـتـاج إلى ضـبط
األمـن والـــعــــمل عــــلى إعــــادتــــهم إلى
وان اي شـخص عـلـيه شـائـبة الـعـراق
أمـنـيـة لن يـسـمح بـرجـوعه وسـيـحـال
إلى اجلـهـات األمـنـيـة ولـهـذا الـسـبب
نـحـتـاج إلى إعـداد خـطـة جديـدة ومن
ثـم اســتــئــنــاف الــعـــمل بــصــدد ذلك).
اجنــاز وكـــانت الـــوزارة قـــد اعـــلــنـت 
عودة  925 عـائــلـة من مـخــيم الـهـول
واكـدت في وقت ســابق أن (الـعـائـدين
يــخـضـعــون لـبـرنــامج تـأهــيل نـفـسي
ومجتمعي قبل إعادتهم إلى ديارهم).

دهــوك ) وضـــاف ان (الــرئــيس شــدد
خـالل زيـــارة خــاصـــة خملـــيـم شـــاريــا
للنازحـ  على ضرورة توفـير جميع
احـتـيـاجـاتــهم والـعـمل بـجـد لـضـمـان
عودة آمنة ومستقرة جلميع النازح
إلى منـازلهم ومـدنهم مـعززين وانـهاء
مـعانـاتـهم وطَي صـفحـة الـنزوح). في
غــضــون ذلـك  اكــدت وزيــر الــهــجــرة
ـهــجـرين إيــفـان فـائـق جـابـرو عن وا
ــلف إعــداد خـــطــة جــديــدة خــاصــة 
عودة الـنازحـ من مـخيم الـهول بـعد
تـعلـيق مـؤقت بهـدف إجـراء ترتـيـبات
أمــنــيــة.وقــالـت في تــصــريح امس إن
(الــوزارة عـلــقت عــودة الـنــازحـ من
مـخـيم الــهـول إلعـادة تـرتـيب األجـواء
ـتـعـاونة مع ـؤسسـات األمـنـية ا مع ا
الوزارة) واضـافت (وجـود دعم كـبـير
ــؤسـسـات من قـبـل رئـيس الـوزراء وا
وان ايقـاف إعادة ـلف  عـنيـة لـهذا ا ا

االقـــتـــصـــادي لـــلـــبـالد) بـــدوره أكــد
ـــمــلـــكــة ريــتـــشـــاردســون (حـــرص ا
ـتـحدة ورغـبـتـها اجلـديـة في تـعـزيز ا
عـالقــاتــهــا الــتــاريــخــيــة مع الــعــراق
ــا يــؤمن لــتــشــمل اجملــاالت كــافــة و
ــصـالـح الـعــلــيـا لــلــبــلـدين حتــقــيق ا

.( والشعب الصديق
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وعــاد رشــيــد الى بــغــداد قــادمــا من
مــحــافـظــة أربــيل بــعـد زيــارة شــمـلت
مـــنــاطـق عــديـــدة في االقــلـــيم . وذكــر
الـبــيـان ان (الــزيـارة تـضــمـنت اجـراء
عـدداً من الـلــقـاءات مع رئـيس احلـزب
ـقـراطي الــكـردســتـاني مــسـعـود الــد
البارزاني ورئيـسي االقليم نيـجيرفان
الـــبــــارزاني واحلـــكــــومـــة امــــســـرور
الـبــارزاني ونـائـبـه قـبـاد الـطــالـبـاني
ـهـجرين فـضالً عن وزيـرة الهـجـرة وا
ـان كـردســتـان ومـحـافظ ورئـيــسـة بـر

الـتـحـديــات احلـالـيـة الـتي يـواجـهـهـا
ـياه) وشدد العـراق وأهمهـا قضـية ا
رشيـد   عـلى (ضرورة ركـون األطراف
ذات الــــعالقــــة إلى احلـــوار الــــبـــنـــاء
لـلــوصـول إلى حــلـول نـاجــحـة تـؤمن
ـائية الـعادلـة لكل طرف) احلصص ا
واضــاف ان (اجلــانــبـ اســتــعــرضـا
زيـــارة الــرئـــيس الى مـــخــيـم شــاريــا
وتــأكــيـد لــلــنــازحــ فـي احملــافــظــة 
أساة وجوب العمل لغـلق ملف هذه ا
اإلنــســانــيـة الــتي طــالت الــعــراقــيـ
ــخـتــلف مـكــونـاتـهـم وانـتـمــاءاتـهم
جـراء اإلرهـاب الـداعـشي الـذي حـاول
العـبث بالـسلم األهـلي واالجتـماعي)
واشـار الـى ان (الـوقت حـان لــتـنــفـيـذ
ـشــاريع اخلـدمـيـة وال ســيـمـا بـنـاء ا
ـسـتـشـفـيات ـدارس واجلـامعـات وا ا
ـا يـنـعـكس إيـجـابـاً عـلى والـطـرق و
ــواطـنــ ويــرتــقي بــالـواقع حــيــاة ا

تلقته (الزمان) امس ان (رشيد التقى
السـفير الـبريطـاني لدى الـعراق مارك
برايـسون ريتـشاردسـون على هامش
أعمـال منتـدى الشـرق األوسط للسالم
ــــنــــعــــقــــد فـي مــــحــــافــــظـــة واألمن ا
حــــيث تــــطــــرق الــــلـــقــــاء الى دهـــوك
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دعـا رئيس اجلـمـهوريـة عـبد الـلـطيف
جـــمـــال رشــيـــد  جـــوار الـــعــراق الى
اجــراء حــوار بــنــاء يــؤمن احلــصص
ـائيـة الـعـادلـة لكل طـرف.وقـال بـيان ا
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مـديـنـة الـكـاظـمـيـة تـابـعـتـهـا (الـزمان)
امس ان (الشعب الزال ينتظـر التغيير
في األمور اجلـوهريـة التي وعـدت بها
احلـــكــــومـــة احلـــالـــيـــة) واضـــاف ان
وقف في كل (االنتظار لن يكون سيد ا
مـــرة وان هـــذا االنـــتـــظــار لـن يـــكــون
ا عـشـوائـيـاً وال انـتـظـاراً كـسـوالً وإ
هو انتظار مستند إلى قاعدة أساسية
وهي رفض العملية السياسية ورفض
افرازاتـها فـالقـرار ال زال بيد الـشعب
وهو رافض لـلـعمـلـية الـسـياسـية وكل
إفــــرازاتــــهــــا مـن خالل مــــقــــاطــــعــــته
لالنـتـخـابــات األخـيـرة) وتـسـائل (هل
ـسـؤولـون اجلدد مـن إحداث يـتـمـكن ا
تــغــيـيــر إيــجــابي?; نــحن نــرى بـعض
اخلطوات فيـها إشارات جيّـدة نسبياً
ولــكن بـــعض اإلجــراءات واخلــطــوات
األخرى ال تدعو إلى التفاؤل والسيما
ـكـررين إعـادة األشــخـاص اجملـربــ ا
الـذين تــمت جتـربــتـهم أكــثـر من مـرة
فكيف يـعيّن وزيـر أتهم بالـفساد خالل
وزارات سـابـقـة لـيـسـتنـسـخ من جـديد
مـشددا على ويعيّن في وزارة حـالية?)
ان (الــشــعب يــنـتــظــر إجــراءات أكــثـر
عــمــلـــيــة من هــذه احلــالــيــة لــتــحــدد
وحتــجـم مــشــاركـــة او تــســـلّط بــعض
اجلــــهــــات عــــلى أجــــزاء مـن الــــدولـــة
صـاحلهم الشـخصية او ليسـتغلـوها 
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بـحث رئـيس حكـومـة اقـلـيم كـردسـتان
مع الـــســفـــيــرة مـــســرور الـــبـــارزاني 
االمـــريـــكـــيــــة لـــدى الـــعــــراق ألـــيـــنـــا
رومـانــوسـكي  فــرص الـتــعـاون وحل
ـشـاكل الـعــالـقـة بـ بـغـداد واربـيل. ا
وقـال بــيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
(اجلـانــبـ بــحـثــا خالل الـلــقـاء الـذي
جمـعـهـما في اربـيل الـوضع الـعام في
الـعـراق بــاإلضـافـة إلى ســبل تـوطـيـد
الـــعالقـــات بـــ االقـــلـــيـم والـــواليــات
ـتــحــدة) واتـفق اجلــانـبــان عـلى أن ا
(هـــنــاك فـــرصــة جـــديـــدة حلل جــذري
ــركـــز واالقـــلــيم   لـــلـــمــشـــاكل بـــ ا
ـنـهـاج الـوزاري ـوجب الـدسـتـور وا

للحكومة اجلديدة).
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من جـانـبه  اكـد الـبـارزاني ان (الـوفـد
الـتــفـاوضي حلــكـومـة االقــلـيم ســتـعـد
ـشاكل نـاقشة ا للـقيـام بزيـارة بغـداد 
وحلها في إطار الدستور). وفي بغداد
ــــرجع جـــــواد اخلــــالــــصي  وصـف ا
عــمـلــيـة تــدخل الـســفـارة االمــريـكــيـة
نهج التربوي والتعليمي في بتغيير ا
الــعــراق بـــخــطــوة خــطــرة ومــعــاديــة
ومـــحــاولــة جـــديــدة إلعـــادة االجــنــدة
االحــتـاللــيــة. وقــال خـالل خــطــبــة في
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يـــنــطـــلق يـــوم غــد مـــعـــرض الــبـــنــاء
واإلنــشـاءات والــبـنــيـة الــتـحـتــيـة في
مـــعــرض بـــغــداد الــدولـي وتــســـتــمــر
فـعـالـيـاته حـتى الـرابع والـعـشـرين من

الشهر اجلاري. 
وقــال بــيــان تـلــقــته (الــزمـان) امس ان
ـعرض سـتشـارك فيه اكـثر من  150 (ا
ــيــة شـــركــة مـــحــلــيـــة وعــربـــيــة وعـــا
مـتخـصصـة في مجال اإلعـمار والـبناء
واإلنـــشــاءات مــنـــهــا تــركـــيــا وايــران
وايـطـاليـا والهـند والـسـعوديـة ولبـنان
ومــصـر وقـطـر واإلمـارات واسـبـانـيـا)
عـرض سيتضمن واضـاف ان (نشاط ا
عـــرض مـــواد الـــبـــنـــاء والـــديـــكــورات
وتـــكــــنـــولـــوجـــيـــا الــــبـــنـــاء احلـــديث
واإلســـتـــشـــارات وانــظـــمـــة الـــطـــاقــة
كائن الصناعية ومنتجات واألليات وا

األســـمـــنـت واخلـــرســـانـــة وخـــدمــات
الــتــصــمــيم الــداخـلـي وادوات ولـوازم
الـبـنـاء والـتـشـييـد) مـبـيـنـا ان (شـركة
ـــــعــــارض الـــــصــــروح لـــــتـــــنــــظـــــيم ا
ــؤتــمـرات نــظــمـتـه بـالــتــعـاون مع وا
الـشـركة الـعـامة لـلـمعـارض الـعراقـية)
واوضـح ان (رعــايـــة هـــكــذا مـــعــارض
تــأتي لــدعم قــطــاعــات الــدولــة وجـذب
ا اخلـبرات والتـكنولـوجيا احلـديثة 
يُـسـهم في إنشـاء مـشاريع اسـتـثمـارية
تــخـدم الـبـالد) مـؤكـداً (حــرص شـركـة
ـعـارض العـراقيـة على تـقد جـميع ا
الــتــسـهــيالت الالزمــة لــدعم مــشـاريع
الـــقــطـــاع اخلــاص وتـــســـهــيل إقـــامــة
مــعــارض في ظل الــتــوجه احلــكـومي
نــحـو دعم عـمـلـيـات الــبـنـاء وتـشـجـيع

اإلستثمارات في القطاعات كافة). 
غـضـون ذلك عـاجلت مـحافـظـة بـغداد

سـتـشفـيـات األربعـة احملـالة مـشـاريع ا
مـنذ عام 2003 وحـددت شروط وموعد

إجنازها. 
وقـــال مـــديـــر قـــسـم الـــهـــنـــدســـيـــة في
احملــافــظــة حـيــدر كــر في تــصـريح
تــابـعـتـه (الـزمـان) امس ان (احملــافـظـة
سـتـنـجـز اربعـة مـسـتـشفـيـات بـجـانبي
الـكـرخ والرصـافة احلـريـة بسـعة 200
سـرير والـفضـيلـية بـسعة 200 سـرير
و الــشـعب بـسـعـة 200 سـريـر و بـنـاء
وتـأهـيل الـنـعـمـان بـسـعـة 75 سـريـراً)
وبـ ان (نـسب اإلجنـاز في مـسـتـشفى
ئـة  فضالً عن الـفضـيليـة بلغت 70 بـا
بـناء اربعـة دور لألطباء بنـسبة إجناز
ـئة امـا احلريـة فالـنسـبة بـلغت 50 بـا
ـــئــة الــنــعــمــان  ــئــة و 68 بــا 50 بــا
ومــســتــشـفـى الـشــعب وصــلت نــســبـة
ئة) واشار الى اإلجناز فيه الى 68 با

ان (احملـافظـة واجهت مـشكـالت عديدة
فـي ضعف اإلجناز بسبب جتميد قرار
مــجـلس الـوزراء رقم 347 لـعـام 2015
شـاريع قليـلة اإلجناز) بـشأن إيـقاف ا
مــضـيـفـاً ان هــنـالك مـعـوقــات مـالـيـة 
ـاليـة لإلجناز نـتـيجـة تغـير الـتكـلـفة ا
ــيــة الـتي فــضالً عن الــتــطـورات الــعـا
أثـرت عـلى اسـعـار الـنـفط و الـتـضخم
وتــغـيـيــر سـعـر صــرف الـدوالر) واكـد
كـــر ان قـــرار مـــجــلـس الــوزراء 301
لـسنة 2020 عـالج سعر صرف الدوالر
بــالـنـسـبـة لــلـمـشـاريع احلــكـومـيـة مـا
سـاعـد احملـافـظـة جتـهـيـز مـتـطـلـبـاتـها
ورفـعـها الى وزارة الـتـخطـيط لـغرض
تـسهيل اإلجـراءات كما أن جلـنة األمر
الـــديـــوائي  45 لـــعــام 2018 عـــاجلت
مـشـكـلـة فـوارق اسعـار األجـهـزة  مـنذ
عــام 2003 حــتـى عـام 2020 نــتــيــجـة
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يـــقـــول (ص.ع) لم يـــتـــكــلّـم أحــد أو
يـنــاقش ,فــقـد تــدرّب اجلــمـيـع عـلى
ـنـاقـشـة.. الـسـمع والــطـاعـة وعـدم ا
وطــارت الــطــائــرة يــقــول كـنـت أنـا
قريب منه أقف في الطابق األول من
الـطـائـرة ألسـتـلم تـوجـيـهاتـه.. كان
الوحـيد الـذي يـبتـسم واآلخرون في
وجــــوم أو تــــســــاؤل خــــاصـــة وأن
احلرب لم يعلن عن انتهـائها لتكون
ســفـــرة راحــة.. طــلب مـــني أن أبــلغ
قـائد الـطـائـرة بالـتـوجّه الى تـركـيا
ـسار. صـعـدت بـسـرعـة وأبـلـغـته بـا
هــزّ رأسه مـــعــلــنــا اســتالمه األمــر
وعدت الى  مـكـاني قريـبـا من صدام
الذي تـرك  اجلـميع وراح يـسـألني..
كم الـــوقت الى احلـــدود الــتـــركــيــة?

أجبته بالدقة.. وقال(عفية) 
كـــنت أنـــظــر الى الـــوجــوه فـــأراهــا
مــنــصـــتــة ثــمـــة انــضـــبــاط غــريب
وعالقات غـريبـة بـ اجلمـيع.. كنت
شــابــا بــعــمــر الــرابــعــة والــعــشــ
حينها ولم أكن مـسؤوال عن حماية
الطـائرة في هـذه السـفرة اصـبحت
ـنـصب بـعـد أن اخـتبـرني في هـذا ا
الرئـيس حـ وجّه لي سؤالًـا آخر..
كم مـن الــوقت لـــنــصـل الى احلــدود
األردنيـة إذا ما عـادت اآلن الطـائرة?
اجـبــته بـالــوقت.. وقــال مـرة أخـرى
(عــفـــيـــة) وحـــ ابـــلـــغت الـــطـــيــار
بـالتـوجه الى احلـدود االردنـيـة بدال
من الـدخـول الى األراضي الـتـركـية
ـوافــقـة وفـعل مـا طـلب هـزّ راسه بـا
مـنه ألعـود الى مــكـاني في الـطـابق
األول.. مـنـبهـر بـهـذه اجلـلـسـة التي
فـيـهــا اجلـمـيع.. ال يـتــكـلّـمـون حـتى
يــتـــكــلّم وال يــرد أحــدهـم حــتى يــتم
ـطالـبة برأي.. توجـيه سؤال له أو ا
واكـتـشـفت أن اجلــمـيع ال يـعـلم الى
أيّة وجـهة سـتصل الـطائـرة خاصة
بعد أن وصلنـا الى احلدود الغربية
للـعـراق ليـسألـني الـرئيس.. كم من
الـــوقت لـــنــصل الـى مــطـــار جــدة?..
وح أخـبـرته.. طـلب مـني أن يأتي
قــائـد الــطـائــرة صــعـدت الى قــمـرة
الــقــيــادة وأبــلــغت الــطــيــار بــطــلب
الرئيس.. وقفنا أمام الرئيس سأله
عـن الــــوقت فــــأجــــابـه الــــتــــفت لي
الـــرئـــيس ثـم الــتـــفـت الى (حـــســ
كـــامل) ووجه تــبـــلــيــغـــا بــأن أكــون
مـسـؤول حـمـايـة الـطـائـرة من اآلن..
ثم الــتــفت الى الــطــيــار وطـلـب مـنه
الــتــوجه الى الــســعــوديــة وهــو مـا
حـــــصـل حــــــيث  الــــــدخــــــول الى
األجــــواء دون إخـــــبـــــار اجلـــــهــــات
الـســعـوديـة. وكـنـا بــالـتـحـديـد فـوق
حدود عرعر الـسعوديـة حيث قاعدة
عرعـر اجلويـة. كنت حـينـها بـالقرب
من الطيار ورأيت طائرت حربيت
تــقـومــان بــحـركــات اسـتــعـراضــيـة
نزلت إلى الـرئيس وأبـلغـته وأشرت
الى الطائرتـ ليراهمـا من النافذة.
ابـتـسم وهـو في مـكـانه وطـلب مـني
أن أبلغ الطيـار بأن يكلـمهم مباشرةً
ويـــقـــول لـــهـم بـــأن صـــدام حـــســ
مــوجــود في الــطــائــرة ويــقـول لــهم

(جايكم خطار).

لم تـــزل الـــكـــثــــيـــر من احلـــكـــايـــات
واألحـــداث الــتـي شــهـــدهــا الـــعــهــد
ـاضي مـا قـبل عـام 2003.. أحداث ا
بعضـها معـروفة للـجميع ظـلّت غير
طروقـة أو مـعلـنـة أو منـشـورة فهي
في ذاكـرة الــذين عـاشــوهـا وكـانـوا
بـــعض صـــانــعـــيــهـــا أو رواتــهــا أو

شهودها.
عـــلى شـــاطـئ الــبـــحـــر األبـــيض في
اجلـــانب الـــتــركـي ثــمـــة حــكـــايــات
كثيـرة حتمل الـغرابة واالسـتغراب
مـــثـــلــــمـــا حتـــمل مــــعـــهـــا األفـــكـــار
والـــتــحـــلــيالت فـي طــريــقـــة احلــكم
والـــعـــمل واخلــــوف وعـــدم الـــثـــقـــة
والـــدولـــة الــقـــابـــضـــة والـــســـلـــطــة

احلاكمة.
هنـاك عـلى تلك الـضـفة جتـد الـكثـير
ـعايـشـ سـواء منـهم هـاربون من ا
أم باحثون عن الـهدوء بعد زمن من
الــعـمل في كــنف الـنــظـام الــسـابق..
ـــا هي حــــكـــايــــات صـــحــــيـــحـــة ر
ـا  الزيـادة علـيها وحقـيقـية ور
ولكن ال تصل الى حد خـلق احلكاية
ا وصـناعـتـهـا.. فكـل لسـان يـنـطق 

هو يريد ويشاء وينتمي.
ــديـنــة الـتــركـيــة وعـلى مــقـهى في ا
.. الــصــيـادين جــلــست مع عــراقــيـ
وكان احلـوار والسـؤال ألكتشف أن
من بـيـنـهـم من هـو مـسـؤول حـمـايـة
.. لم أعــرف طـــائـــرة صــدام حـــســـ
رتـبـته أو درجــته احلـزبـيـة أو حـتى
مـــنـــصــــبه لـــكـن األمـــر يـــكــــفي أنه
مـسـؤول احلـمـايـة أمـضى اكـثـر من
15 عاما يـعيش داخل طـائرة جتوب
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تـطور األجهزة) ولفت الى ان احملافظة
رفـعت دراسة كاملة الى مجلس الوزراء
لــلـمـصــادقـة عـلــيـهـا وســيـكـون إجنـاز
ـستشـفيات خالل سنـة في حال توفر ا

الية الكافية).  السيولة ا
dF « ‚—U

ودعــا رئــيـس الــوزراء مــحــمــد شــيـاع
الــســوداني في وقت ســابق مــحـافــظـة
بــغـداد ووزارة الـتـخـطـيط  الى (حـسم
ـــــشـــــاريع فـــــارق ســـــعـــــر الـــــصـــــرف 
ــسـتـشـفـيــات في بـغـداد) مـوعـزاً الى ا
الـوزارة  حصر الـشركات احملـلية التي
نـفـذت مشـاريع اجملـاري في احملافـظات
كــافـــة وتــمــيــزت في اإلجنــاز من اجل
اإلسـتفادة في تنفيذها مشاريع مجاري

محافظة بغداد. 
فـي سياق مـتصل وجـه محافـظ بغداد
مــحــمــد جــابــر الــعــطــاء بـاإلســراع في

افـتــتـاح صـالـة سـامـراء بـعـد تـعـرض
صـالة نيـنوى في مطـار بغداد الدولي

حلادث احلريق األخير. 
وذكــر بـيــان تـلــقـته (الــزمـان) امس ان
سؤولـ الفـني (الـعطـا شدد عـلى ا
ـطار اإلسراع بإجناز فـي احملافظة وا
تـطلـبات الـصـالة اجلـديدة وحتـديـد ا
همة إلفتتاح الصالة ودخولها خدمة ا

سافرين). ا
ساهمة داعـياً شركات احملافظة الى ا
في إعـادة تشغيل الـصحيات واألعمال
الـكـهـربـائـيـة وتـشـغـيل مـنـظـومـة فـرز
األمــتــعــة وبــ ان (اعــمــال الــصــالــة

قـــــبل). ستنتهي األسبوع ا
ــشـــاريع الــتي مـــضــيـــفــاً ان (اكــثـــر ا
نــفـــــــــذتــهـا احملــــــــــافـظــة لـلــمـطـار
ـطــار مـنــذ عـام مــتـهــا إلى إدارة ا ســلـَّ

.(2015
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اشـارة الى االعالن رقم ( ط - ٧٠)  لـســنـة  ٢٠٢٢ اخلــاص بـطـلــبـيــة الـشـراء (٢٠٢٢/١٢٨٦)
نـشور في جريدة الصباح العدد (٥٥٣٠)  في ٢٠٢٢/١١/١  وجريدة العالم العدد (٣٠١٦) وا

 في ٢٠٢٢/١٠/٣١ وجريدة الزمان العدد (٧٤١٩)  في ٢٠٢٢/١٠/٣١. 
ثبتة في اصل الطلبية اعاله لذا اقتضى ناشئ ا نشأ اليوناني الى ا - تقرر اضافة ا

التنويه .
شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير
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REPUBLIC OF IRAQ- MINISTRY OF OIL
MIDLAND REFINERIES
COMPANY
(GENERAL COMPANY ) MRC
BAGHDAD
DATE:
REF:
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اشـاد سـكنـة واصـحـاب محـال الـزقاق 71 محـلة 101 بـسرعـة اسـتجـابة
هـنـدس احمـد اخلـوام وايعـازه لـفرق مـدير عـام بـلديـة قـطاع الـرصـافـة ا
االمانة  –قـطاع اجملـاري بـتنـظيف وتـسلـيك مجـاري الزقـاق بعـد ايام من

طفحها نتيجة االنغالق.
ـ جـداً السـتـجـابة ـطـابع لـ (الـزمـان) أمس انه ( وقـال احـد اصحـاب ا
اخلــوام فـور االتـصـال وااليـعـاز بـســرعـة الـعـمل مع كــلـمـة تـدلل الـتي لم

نسمع مثيالً لها من مسؤولي بقية القطاعات اخلدمية).
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يــــــــواصل (ص.ع)
حديـثه وهـو يـوقد
ســـــيـــــكـــــارتـه.. لم
ض وقت طــويل
وقبل االقـتراب من
األجـواء الـعـراقـية
الــسـعــوديــة حـتى
حــلــقت طــائــرتــان
جـديدتـان حلـمـاية
الطائرة العراقية..
كـان صــدام يـنــظـر
لـــهـــا ويـــبـــتـــسم..
فيـبـتـسم اجلـميع
وقـد شـعـرت يـقول
(ص.ع) أن
اجلميع ارتاح بعد
أن عــــــــــــــــــــــرف أن
الوجهة االساسية
كانـت للـسـعـودية
وهـم يـــــعــــــرفـــــون
الـطــائـرة مــجـهـزة
ـطـبخ كـامل وأن
وجـــبـــات الـــغـــداء
حـــــــــــــــاضــــــــــــــرة.
وبالتأكيد يعرفون
أن اجلـــــــــــهـــــــــــات
ــســؤول أبــلــغت ا
ــــلـك فــــهــــد بـــان ا
صــــــدام حـــــســـــ
سيـهـبط في مـطار
الـــــريـــــاض. لـــــكن
االمر لم يكن كذلك.

في تلك الـلحظـة وقبل أن يـتم تغـيير
الـهـبـوط.. يـقـول سـألنـي  الـرئيـسي
ـكـرمـة? أيـة مـديـنــة أقـرب إلى مـكـة ا

فأجبته مدينة جدة.
فسألني عن الـوقت من جدة إلى مكة
ـكـرمــة فـأعـطـيـتـه الـوقت بـالـضـبط ا
بحدود 45 دقيـقة فـقال لي أبـلغ قائد
الطائـرة بأن يـتوجه إلى جـده فقلت
له: ســيـدي الـريــاض هي الـعــاصـمـة
ــلك ســيــنــتــظـرك ومـن الــطـبــيــعـي ا
ـطــار الـريـاض. فـقــال لي (اذهـبـوا
إلـى جـــدّة وبـــعـــدين نـــتـــفـــاهم).. ثم
ضـحك ضـحـكـته الـعـروفة. واجتـهت
الـــطــائــرة بـــحــمــايـــة اربع طــائــرات
بــاجتــاه مـديــنــة جــدة.. وطـلـب مـني
ـــا لم افـــهـــمه في صـــدام طـــلـــبـــا ر
حــيــنــهــا.. أن يــتم االتــصــال بــقــادة
الــطــائــرات احلــربــيـة لـالقـتــراب من
الـطائـرة لـتـحيـتـهم.. وهـو مـا حصل
حــيث اقــتــربت طــائــرات اوال من كل
جـانب وتــشـار لـهم بــالـتـحـيـة وأدوا
لـهم الـتـحيـة ثم تـبـعـتهـا الـطـائـرتان
األخـريـتـان بــذات احلـركـة والـتـحـيـة
والـسالم. هبـطت الـطـائـرة في مـطار
جـدة.. لم يتـحـرك أحـد.. ظل اجلـميع
كل في مـكـانه وكـنـا نـرى أمـيـر جدة
لكـنه يـسـتـعـد السـتـقـبـال الـرئـيس. .,
طـلب مني أن أدعـو االمـيـر للـصـعود
الى الطائرة واجللوس مـعنا.. ريثما
لك.. خاصة وان ما يقرب من يأتي ا

ساعت حتى وصوله.
pK*« —UE²½«Ë dO _«

كان االستغراب هو ما يالحقني وال

أقــــول اخلــــوف ألنـي ال أشــــعــــر به
خــاصـة بــعـد أن صــرت مــسـؤوال عن
حــمــايــة الــطــائــرة اخلــاصــة يــقـول
(ص.ع) ويــضــيف.. كــنت أتــخـيّل أن
الـرئيـس ينـظـر لي ويـتـابع خـطواتي
من نـــافــذة الـــطـــائـــرة وأنـــا أتـــقــدم
خــطــوات عــلى الــســجــادة احلــمــراء
بـاجتـاه أمـيـر جـدة الـذي أخـبـرته أن
السيد الرئيس يدعوه لتناول القهوة
داخل الـطـائـرة.. اسـتـغـرب األمـير أو
هكذا بـدت مالمحه في تلك الـلحظة..
وصــعـد الى ســلم الــطـائــرة بـســرعـة
كــــمـن عــــلــــيه واجـب يــــؤديه حــــيث
اسـتقـبـله الرئـيس بـابتـسـامة كـبـيرة
مثلما استقبله اجلميع بالسالم عليه
ومصـافحـته داخل الـطائـرة وسحب
الـــرئـــيس مـــضـــيـــفـه من مـــعـــصـــمه
وأجـــلـــسه  بـــجـــانــبـه في مـــكــان طه
يــاسـ رمــضـان.. وقــال له (خــلـيــنـا

لك). نسولف حل وصول ا
كـنـت أرى اجلـمـيـع يـصـغـي ويـبـحث
عن إجـابـة عن سـبب السـفـر.. مـثـلـما
أقـــرأ عــــلى مالمح األمـــيـــر أســـئـــلـــة
ا هي ذاتها التي تدور في عديدة ر
ـــســـؤولـــ ـــاذا صـــدام وا رأسـي.. 
الكبار كلهم في السعودية? هكذا قال
(ص. ع) وهو يوقد سيـكارته الثانية
ا الـثـالـثة.. ويـضـيف إن احلوار ور
لم يـــــكن عـن احلــــرب الـــــعــــراقـــــيــــة
اإليـــرانــــيـــة ولـم يـــكـن عن حتــــريـــر
فــلــســطــ مــثال بل كــان عن تــاريخ
الــعـرب ووحــدة الــعـرب وأهــمــيـة أن
يـــنـــسى الــعـــرب خالفـــاتـــهم.. وكــان

األمـيــر يــهـزّ رأسه
مثلما يهزّ اجلميع
رؤوسهم مـوافـق
عــــــــــــــــلــى مـــــــــــــــا
ا يسمـعونه.. ور
ظلّ الـسـؤال يـدور
فـي الـــــــطـــــــائــــــرة
والـــــــــــــرؤوس عـن

سبب الزيارة.
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يــــــقـــــول (ص.ع)..
كــــنـت مــــشــــغــــوال
المـح الـــرئـــيس
مـاذا يـريــد ألنـفـذه
قــــبل أن يـــتــــكـــلّم
عــــــلـيّ أن أتــــــوقّع
األشـــيــاء خـــاصــة
وأنني كما قيل لي
أتمتّع بـذكاء جيد
وأن لـي حــــــاسّــــــة
الــتــوقّع ومــعــرفــة
تـفــكـيــر اآلخـرين..
وبـــهــــمـــة الـــواثق
أخــبــرت الــرئــيس
ــــــــــلـك وصل أن ا
فــــنـــهض األمــــيـــر
لــــيــــنــــزل أوال الى
ــــــــــطـــــــــار أرض ا

يتبعه الرئيس.
من أعـــلى الـــســـلم
يقول (ص.ع) كنت
ـلك أتـابع مالمح ا
فــهــد وكــأنه يــســأل
مثـل اجلمـيع. كـان واسع االبتـسـامة
فـارشًا ذراعـيه لـيـحـضن الـرئـيس ما
أن وصـل الـى األرض.. وســـــــــارا مع
ـطــار.. وهـنـاك الـوفــدين الى قـاعــة ا
كانت مائدة الطعام قد أعدت من قبل
فريق الطـبخ العراقي.. وحـيث أخبر
ـــلك انـه يـــريـــد لــلـــمـــلك أن صـــدام ا
يــتـــذوّق الـــطـــعـــام الــعـــراقي.. لـــكن
احلقـيقـة هي أن هذا الـطعـام هو في
كل حل وترحال.. وهو أمر أمني كما
يــقـول مـن أجل أمن وحــيـاة الــســيـد

الرئيس.
يـكمـل (ص.ع) حديـثه.. إن اجـتـمـاعا
.. ولم نـعرف مغـلـقا عـقد بـ االثـن
مـاذا جـرى.. حتـى خرج اجلـمـيع من
قـاعـة االجـتــمـاع حـيث رأيت وجـوه
الــوفـد الــعـراقـي فـرحــة مـبــتـســمـة..
واســتـطــعت من مــعــرفـة مــاذا جـرى
بـــجـــمــــلـــة واحـــدة مـن قـــبل إحـــدى
الـشــخـصـيـات.. إن الـســيـد الـرئـيس
ـلـك أن وقف إطالق الــنـار مع أبــلغ ا
ايران سيكون بعد يوم وأنه يريد
لك أوال تبـلـيغ الـقرار الـعـراقي الى ا
ـلك كان مع ويسـمع رأيه وأن رأي ا
وقف احلـرب. وأن اجلـمـيع سـيـذهب

ألداء العمرة.
حيـنهـا شـعرت كـما يـقول أن األرض
تـدور حول بـغـداد. وأن هـذه الـرحـلة
كـــــانـت األغـــــرب فـي حـــــيــــــاتي وإن
تشابهت الرحالت التي ال تقل شأنا
بل كــانت الــطــائــرة لــوحــدهـا مــحط
حــمــايــة جــيــوش الــدول الــتي حتط

فيها.

دول الـــعــالـم مع صـــدام او بــدونه
حـ يسـافـر فيـهـا شخـصـية كـبـيرة
ــقـرّب كــمـا قــال مـثـل طـارق عــزيـز ا
جدا.. يـشيـر الى أن مـطارات الـعالم
ال تــقــتـرب من الــطــائــرة الـتـي كـتب
عـليـهـا ( العـراق) بـلـونيـهـا األبيض
واألخضـر.. يتـحـدث عن سفـرٍ كثـير
وكــــيف كـــــان صــــدام يــــجـــــلس في
الــــطـــائـــرة.. لـــكن األغــــرب في تـــلك
الـرحالت مــا كـانت الى الــسـعـوديـة
وقــبـل يــومــ مـن وقف احلــرب مع

إيران.?
{ كـــيف كـــانت الـــرحــلـــة وأين هـــبط في

السعودية. ومن استقبله وكيف?
dŽdŽ ÁU&UÐ UO dð v «

يـقــول ص.ع.. قـبل يــومـ من وقف
احلرب وكان ذلك سوم 1988/8/6..
ــطــار  وكـــنت أمــام الـــطــائــرة فـي ا
سـألـني الـرئــيس إن كـانت الـطـائـرة
جـاهـزة للـسـفـر.. أجـبـته نـعم وكـما
هي الــعــادة ال نــعــرف الى أين ومن
يــكـون مــعه.. ومــتى االنــطالق. لـكن
ـطار. الـطائـرة جـاهـزة عـلى أرض ا
كــــان ذلك صــــبـــاحـــا.. وصـل أغـــلب
ـا فيه طـار  اعـضاء الـقـيادة الـى ا
عــزة الـدوري وطـه يـاســ رمــضـان
والوزراء إلّا طـارق عزيـز الذي طلب
منه الـعودة الى دائـرته.. كان صدام
عـروفة. يرتـدي الـبدلـة العـسـكريـة ا
وقف مـبــتـسـمـا وطــلب من اجلـمـيع
إعادة حـمايـتهم الى بـيوتـهم.. وقال
لــــهم: ســــنــــذهـب في ســــفــــرة (أنــــا
عــــازمــــكم). ثم طــــلب مـن اجلـــمــــيع
الـصـعـود الى الطـائـرة.. طـبـعـا كـما
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أضطـراب التـمدن في بـغداد  بـسبب احلـروب التي تـعرض لـها الـشعب الـعراقي
ـديـنـة او ـا اربـكـت الـثـقـافــة واالسـتـقـرار ســواء في ا طـيل 50 سـنـة مـاضــيـة 

الريف.
ة كـا الـكـاظمـيـة واالعـظـميـة واحملالت عـلى ضـفاف في بـغـداد هـناك مـنـاطق قـد
دجـلـة كـالـكرادة والـفـضل وشـيخ عـمـر والـرحمـانـيـة في الـكرخ ,في بـدايـة الـعـقد
الـسـتيـني بـدات الـدولـة تـخطط فـي فتح احـيـاء حـديـثة واسـعـة ومـريـحـة من حيث
ـناطق نـصـور واليـرمـوك وزيونـة والبـلـديات هـذه ا ـسـاحة الـبـيت والشـارع كـا ا
احلـديـثة وزعت الى مـنـتسـب احلـكـومة من الـكـفاءات وهي خـطـة للـتـمدن فـكانت
فـعال مريحـة في السكن  ال جار يـتدخل بـشؤون اجلار واخلـصوصـية محـفوظة
وكذلك الـعالقات  محجـوبة خلصوصـية خاصة وبـنفس الوقت تـغيرت فيـها القيم
ال جـار يـسأل عـلى جـار واخـتـفت فيـهـا سـلبـيـة الـتلـصـلص عـلى االخـرين كذلك
الكـرم فيها اخذ اجلانب اخلصوصية الى وصلت الى اختفاء الكثير من العادات
الــعـشــائـريــة الـتـي كـانت ســائـدة واجتــهت الى الــتـمــدن الـذي يــوصي بـاحــتـرام
اخلـصـوصيـة فال جار يـسـاعد جـار مـهمـا كـانت الظـروف فلـهـا ايجـابـيات ولـها

سلبيات..
ديـنة فـسكـنوا اغـلبـهم مديـنة الـصدر ـهاجـرين اجلدد الـذين هاجـروا الى ا اما ا
والــشـعـلــة والـزعـفــرانـيـة وبــعض االحـيـاء االخــرى في مـديــنـة الـصــدر اجملـتـمع
مـتــجـانس مـن جـمــيع الـنــواحي فــهم ابـنــاء اجلـنــوب مـتــشــابـهــون بـالــكـثــيـر من
ـا انـهم سـكنـوا مـتـجـاورين مع بـعـضـهم قد الـسـلـوكيـات والـعـادات واالعـراف 
احتفـظوا بتلك االعراف والقيم الى حد هـذه اللحظة فلم يطرأ عـليهم تغير ثقافي
ما دامـوا هم مع بعض باستثناء من انتقل منهم حسب الظروف نتيجة التحصيل

الدراسي او العمل بالتجارة .
نـاطق تتميـز بالعرف الـعشائري الـذي يتميـز بالكرم والـنخوة والسؤال عن هذه ا
ـنـاسـبـات مع ابـنـاء ـريض واحملـتـاج والــتـواصل في جـمـيع ا اجلـار ومـسـاعـدة ا

احلي الواحد مع اكرام الضيف .
ناطق ـناطق الشـعبيـة العشـائرية مع ابـناء ا فارقـة الغريـبة عنـد اختالط ابناء ا ا
ـناطق الراقـية احلـديثـة في العـمل او الدراسـة جند مـفارقـة غريـبة وهي ان ابن ا
نـصور والـيرمـوك وزيـونة والـبلـديـات قد تـعلم واعـتـاد على سـلوكـيات الـراقيـة كـا
مــنــهـا عــدم الــســؤال عن اجلــار وعـدم اكــرام الــضـيـف وعـدم الــتــدخل بــشـؤون
الغــــــــــير وعـدم مسـاعدة االخـرين وعـدم اجملامـلة واالحـتفـاظ باخلـصوصـيات
ـنـاطق العـشـائريـة قـد اعتـاد على وعـــــــــدم ابـداء السالم والـتـحيـة بيـنـما ابن ا
ســلـوكــيـات مــنـاطـقــهم الـشــعـبــيـة الـعــشـائــريـة الـتـي كـان ابـرزهــا هـو مــسـاعـدة
ريض وابـداء التـحـية والـسالم التي تـعد من احملـــــــتـاج والسـؤال عن اجلـار وا

العادات العشائرية والواجبات الدينية .
ـناطق العشـائرية الشـعبية بـاستغراب ناطق الراقـية الى ابناء ا هنا يـنظر ابنـاء ا
او يـنظـر اليـهم على انـهم اغبـياء فـيسـتغـلون تـلك الطـيبـة والعـكس من ذلك يـنظر
ـنـاطق الـعشـائـريـة الى ابـنـاء تـلك االحـيـاء عـلى انـهم بـخالء غـيـر كـر ابـنـاء ا

الـنـفس يـتمـيـزون لـصفـة الـنحـس والبـخل واالنـانـية واالحـتـكار
ـساعدة االخرين واالستـغالل فهم لم يبـادرون يوماً ما 
مـهـمــا كـانت ظـروفـهم .والـعـكـس جنـده عـنـد ابـنـاء تـلك
نـاطق الشـعبـية الـعشـائـرية فـنجـد من السـهولـة طلب ا
سـاعدة وجتـد السالم والـتحيـة عرف سـائد حتى مع ا
من لم يـعرفـونهم مع الـكرم وطـلب العـون والسؤال الى

اقصى حد.
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عدة كل الذين يكـرهون امريكـا يحبـون اجلوز االمريكي.وهـذه قضيـة عادية فقـانون ا
عدة ال تكذب.وشحنة جوز امريكي ستظل كما هي,وستجد يعمل بـطريقة خاصة به.ا
راغــبــ في شــرائـــهــا.لــكن لــيس كل مــا هــو امـــريــكي رائج عــنــدنــا.ان اكــبــر شيء
ـقـراطـيـة التـي لم تصـنع لـنـا حـكـومة ـتـحـدة هـو هذه الـد اسـتـوردنـاه من الواليـات ا
قـراطيـة عـندنـا وعذبـتنـا.لـقد جـرى حت ويرهـا كمـا حتور قـويـة.باخـتصـار:تعـذبت الـد

قراطية هو السيـارات في شارع الشيخ عمـر.وما تبقى من الـد
فــقط صــنـاديـق االقـتــراع تــعـرض امــامــنـا وبــعــدهـا تــمـوت
ـقـراطيـة ويـنـمـو دغل اسـمه احملـاصـصة..دغـل يابس الـد
ـصــيـبـة ان يــعـلــو كل يـوم ويــغـطي احلــيـاة احلــقـيــقـيــة.ا
ـقـراطـية وطـردتـهـا كـمـا تـطرد احملاصـصـة اسـقـطت الـد
الزوجة الـثانـية الشـابة الزوجـة االولى.فكم سـيستـمر هذا

احلال?

صدام حس في احدى رحالته اجلوية

لك فهد UI¡∫ صدام حس خالل لقائه ا

-1-
َ ـثــال الـبـارز لـلـطـمّـاعِـ ـا وحــديـثـا عـلى أنّ ( أشـعب ) هـو ا تـسـالم الـنـاس قـد

ذموم . ا
وهم بذلك يـحاولـون أنْ يبرؤا أنـفسـهم مِنْ تهـمة الـطمع ويـجعـلونـها مـحصورةً بِهِ
حتـديداً مـثـلـما يُـحـمّل معـظم الـسلـطـويـ مسـؤولـية اخلـطـايا واألخـطـاء على مَنْ

سَبَقَهم في مواقع السلطة .
والسؤال اآلن :

ـوت أشعـب أم أنه موجـود في كل عـصـر ومـصر وال يـخـلو هل أنّ الطـمع مـات 
منه االّ صفوة الزُهّاد وهم أندر من الكبريت االحمر ?

واجلواب :
انه يسري مع الدم في عروق الكثرة الكاثرة من الناس 

وهنا يكمن اخلطر .
-2-

ولـكـي نـقف عـلى خـطــورة الـطـمع واآلثـار الــسـلـبـيـة الــكـبـيـرة الـنــاجتـة عـنه نُـذّكـر
باحلديث النبوي الشريف القائل :

( الطمعُ مفتاحُ كُل معصية  
ورأسُ كُل خَطيئة 

وسبب إلحباط كُل حسنة )
وهنـا تتجـلى الكـوارث التي يـسوق الـطمع اليـها أصـحابَهُ  حـيث ينـحدر بهم الى

الهاوية .
-3-

ؤمن االمام علي بن ابي طالب ( عليه السالم ) : ويقول أمير ا
طامع " " أكثرُ مصارِع العقول حتت بروق ا

-4-
ـا أبـتُــلي به الـشـعـب الـعـراقي من ولم يُـبْــتَلَ شـعب مِنْ شــعـوب االرض بـأفــظع 
لـيارات من الدوالرات التي خسـائر فادحة عـلى يد الطّمـاع الذين لم تشـبعهم ا

يخصبونها من ثروته الوطنية بشتى احليل والوسائل الشيطانية اخلبيثة .
والبـد من الـتـأكـيـد عـلـى أنّ ( الـعـراق اجلـديـد ) بـعـد الـتـاسع من نـيـسـان 2003

أصبح من أكبر البلدان في الفساد .
ُهَرَّب منِ أمواله على يد فرسان الطمع بَلَغَ أرقاما فلكية قد ال تُصدّق. وا

-5-
الحقة..!! وسرعان ما يهرب فرسان الطمع الى اخلارج متى ما الحت بوادر ا

-6-
ا نهـبه فرسان ان التعـاقد مع شـركة اجنـبية مـختصـة بكشـف االرقام احلقـيقيـة 

الطـمع هو اخلطوة الصحيـحة الدالة على االرادة اجلدية والتي
ــكن نــرجــو من خاللــهــا الــوصــول الى اســتــرجـاع مــا 
ـنـهـوب واعــــــادة الهـاربـ من ـال ا اسـتـرجاعـه من ا
اخلـارج لـتـتم مـحـاكـمــــــــتـهم بـعـيـداً عن كل الـضـغوط
الــتـي قـد يــتــعــرض لــهــا الــقــــــــضـاء مـن قــبل الــقـوى
الضـالعة في اسنـادهم ودعمهم والـتي ال تريد اخلير ال

للعراق وال لشعبه .
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التـاريخ يـقـول: احلـكّـام الـفاسـدون يـقـربـون اخملـادع

شعوذين والسراق  وا
ـصـلـحـ ويـبـعـدون ويـنـكــلـون ويـسـجـنـون الـعــلـمـاء وا
واألمـنـاء لـيـتـمـكـنـوا من نـشـر الـوهم والـزيـف والـفـساد

وصوالً للهالك.
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اثل واحد منجز ٢- اخلبرة التخصصيـة: يقدم عمل 
ـــوعــد وخالل مـــدة ال تــتـــجــاوز (١٠) ســـنـــوات قــبل ا
ـــبـــلـغ ال يـــقل عن الـــنـــهـــائـي لـــتـــقــــد الـــعـــطــــاء و
(٩٢٠٫٦٦٧٫٠٠٠) دينار عراقي وتـقدم االعمال األخرى

فاضلة في حالة التساوي. ألغراض ا

≤∞≤≤ WM  ©±μ±® r — WB UM  ÊöŽ«

(ÊU O?  WF? Uł Ø Âu?KF? « WO?K  w  W?OL?KF? « ÂU ? ô« W¹U?MÐ) نـاقصة الـعامـة واخلاصة بـ تعلن مـحافـظة مـيسان/ قـسم العـقود احلكـوميـة عن اعالن ا
rO) ضمن تـبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكـلفة U ô« W?OL?Mð Ø ≤∞≤≤ W?M ?  WOL?M²? «Ë wz«cG? « s ú  Δ—UD? « rŽb درجة ضـمن تخصـيصات (» وا

ÆÂu¹ ©∏∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuF ðË WzU/ULŁË ÊuOK  Êu²ÝË WO½ULŁË —UOK  WŁöŁ ©≥[∞∂∏[∏π∞[∞∞∞® تخمينية مقدارها
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
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من «dŽ —UM¹œ n « Êu?½ULŁË WF ðË W?zUL²ÝË ÊuOK?  ÊuŁöŁ® ©≥∞[∂∏π[∞∞∞® ١- التأمينـات االولية والبالغة
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

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzUL Lš® ©μ∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصة سيكون يوم ®»bŠô© ا صادف ®±Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم (»(fOL© ا علما ان اخر موعد لبـيع وثائق ا
®¥Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظـهراً) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نـفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح

ناقصة على ان تـكون العطاءات نافذة ه بعد موعد غـلق ا العطـاءات عطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صـــــــادف dN?þ …b?Š«u»© مـــــن يوم (»b‡‡‡‡‡Šô) ا نـاقـصة عـنـد السـاعة ®» شـاركـ في ا سـيـتم عقـد مـؤتمـر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسـارات 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 wKŽ

ÊU O  k U×

نـاقـص قـدمـة من ا ?dO?G?B…) الصـادرة عن وزارة الـتـخطـيط وتـكون الـعـطـاءات ا « ‰U?G?ýô« œu?I?F?  WO?ÝU?O?I? « W?I?O?Łu? ØWE?Šö/ يتـم اعتـماد (»

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 

±≥±∏∏ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø±±Ø±∑ ∫ a¹—U² «

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

 «b UF² « W³Fý

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

١- مهندس (مدني) / عدد (٢).
٢- مهندس (كهرباء) / عدد (١).

٥- مالحظ (فني) / عدد (٢).

ــبــلغ (١٠٣٫٥٧٥٫٠٣٨) ديــنــار ١- ســيــولــة نــقــديــة: 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. عراقي وفقا 

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. (اخلامسة/انشائية) واجازة 

ـاثل واحد مـنجز ٢- اخلـبرة الـتخصـصيـة:  يقـدم عمل 
ـوعد الـنهائي وخالل مـدة ال تتجـاوز (١٠) سنـوات قبل ا
بـلغ ال يقل عن (٤٦٨٫٦٠٠٫٠٠٠) دينار لتقد الـعطاء و
ـفــاضـلـة في عـراقي وتــقـدم االعـمــال األخـرى ألغـراض ا

حالة التساوي

≤∞≤≤ WM  ©±μ¥® r — WB UM  ÊöŽ«

d:« ¡UC  w  wÐdF « wŠ Í—U− Ë ¡U Ë jOK³ðË WH —«Ë ¡U?A½«) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
rO) ضمن تبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) U ô« W?OL?Mð Ø ≤∞≤≤ W?M ?  WOL?M²? «Ë wz«cG? « s ú  Δ—UD? « rŽb درجة ضـمن تخصـيصات (» ?dO?³J) وا «

ÆÂu¹ ©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ ÊuOK  Êu²ÝË ÊUMŁ«Ë WzUL LšË —UOK  ©±[μ∂≤[∞∞∞[∞∞∞® وبكلفة تخمينية مقدارها
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
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان (صادر من «d?Ž —UM¹œ n « ÊËd?AŽË WzU?L²ÝË Êu?OK  d?AŽ W ?Lš® ©±μ[∂≤∞[∞∞∞® ١- التأمـينات االوليـة والبالغة
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

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzULŁöŁ® ©≥∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصة سيكون يوم ®»bŠô© ا صادف ®±Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم (»(fOL© ا علما ان اخر موعد لبـيع وثائق ا
®¥Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظـهراً) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نـفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح

ناقصة على ان تـكون العطاءات نافذة ه بعد موعد غـلق ا العطـاءات عطلة رسميـة فيؤجل الى اليوم الذي يلـيه وسوف يهمل اي عطاء يـتم تقد
ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صـــــــادف dN?þ …b?Š«u»© مـــــن يوم (»b‡‡‡‡‡Šô) ا نـاقـصة عـنـد السـاعة ®» شـاركـ في ا سـيـتم عقـد مـؤتمـر خـاص باالجـابة عـلى اسـتفـسـارات 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 wKŽ

ÊU O  k U×

نـاقـص قـدمـة من ا ?dO?G?B…) الصـادرة عن وزارة الـتـخطـيط وتـكون الـعـطـاءات ا « ‰U?G?ýô« œu?I?F?  WO?ÝU?O?I? « W?I?O?Łu? ØWE?Šö/ يتـم اعتـماد (»

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 

±≥±π± ∫œbF «

≤∞≤≤Ø±±Ø±∑ ∫ a¹—U² «

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r

 «b UF² « W³Fý

WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(١)

١- فــنـي (مــســاحــة) / عـدد
.(١)

بلغ (١١٧٫١٥٠٫٠٠٠) ديـنار عراقي ١- سيـولة نقديـة: 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

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 (الـسابعـة/انشـائية/ مـيكـانيكـية) واجـازة 

مهنة.

٣- مـهــنـدس (مــيـكـانــيك) / عـدد
.(١)

٤- فني (مساحة) / عدد (١).

‚«dF « W¹—uNLł

ÊU O  WE U×  Ê«u¹œ

…—ULF « W¹bKÐ W¹d¹b

—U−¹ô«Ë lO³ « WM'

5ÝbMN  —ÆÂ
nKš U{d « b³Ž ”—u½

…—ULF « W¹bKÐ d¹b
WM−K « Æ—

رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايدة مراجعـة سكرتير اللجنة في مقـر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمـسة عشر يوما تبدأ من اليوم العمارة فعلى الـراغب باالشتراك في ا
التـالي لنشـر االعالن مسـتصـحبا مـعه التـأميـنات الـقانونـية الـبالـغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجير ويـنادى لـلمـزايدة في الـساعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
تـرتبة على ذلك من نسبة (٢ %) صاريف ا زايدة اجور النشـر وكافة ا عطلـة رسمية يكون مـوعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عـليه ا
صـادقة دنـية وبـطاقـة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا مـع جلب هـوية االحـوال ا

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

≥π∑∏π ∫œbF «

≤∞≤≤Ø±∞Ø±∂ ∫a¹—U² «

 w½UŁ ÊöŽ≈

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ١٦٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٢٦٤

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٣١٧٩

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٤٢٢٤

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٥٢٢٥

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٦٢٤٧

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٧٢٤٩

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٨٥٣

ة ٤٢ نهر الكحالء العلوة القد

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار

٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون 
الف دينار
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

زايدة وحـسب كتاب - على الراغـب باالشـتراك جلب بـراءة ذمة من الهـيئة الـعامة لـلضرائب / فـرع ميسـان وبخالفه ال يسـمح له باالشتـراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا
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رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ بالنظر لعدم حصول راغب واستنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بـينـة في ادناه والـعـائدة الى مـديريـة بلـدية تعـلن جلـنة الـبيع وااليـجار في مـديـرية بـلديـة العـمارة عن اجـراء مـزايدة عـلنـية لـتأجـيـر االمالك ا
زايدة مراجعـة سكرتير اللجنة في مقـر بلدية العمارة خالل فترة (١٥) خمـسة عشر يوما تبدأ من اليوم العمارة فعلى الـراغب باالشتراك في ا
التـالي لنشـر االعالن مسـتصـحبا مـعه التـأميـنات الـقانونـية الـبالـغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لـكامل مـدة التـأجير ويـنادى لـلمـزايدة في الـساعة
زايدة دة اعاله من تـاريخ النـشر وعـلى قاعـة مديـرية بلـدية الـعمـارة واذا صادف يـوم ا الـعاشرة والـنصف صـباحـا في اليـوم التـالي النتهـاء ا
تـرتبة على ذلك من نسبة (٢ %) صاريف ا زايدة اجور النشـر وكافة ا عطلـة رسمية يكون مـوعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عـليه ا
صـادقة دنـية وبـطاقـة السـكن ويـكون عـليه مـراجعـة مديـرية بـلديـة العـمـارة خالل فتـرة (١٠) عشـرة ايام من تـاريخ ا مـع جلب هـوية االحـوال ا

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

≥π∑∏∏ ∫œbF «

≤∞≤≤Ø±∞Ø±∂ ∫a¹—U² «

 w½UŁ ÊöŽ≈

لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ١١٦٩

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٢١٧٣

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٣١٧٤

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٤١٧٥

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٥١٧٦

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٦١٦٧

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٧١٧٧

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٨١٧٨

سنة واحدة٧٫٥ م٢حانوت رقم  ٩٢٣٦
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

ـزايدة وحـسب كتاب - على الـراغبـ باالشـتراك جـلب براءة ذمة من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب / فرع مـيسـان وبخالفه ال يسـمح له باالشـتراك في ا
رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا
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وافق تعلن كلية التـمريض / جامعة كركوك عن إجـراء مزايدة علنية لـتأجير حق التصويـر الفوتوغرافي في كليـة التمريض يوم االثن ا
زايدة مراجعة شعـبة الشؤون القانونية في ٢٠٢٢/١١/٢٨ الساعة احلاديـة عشر صباحاً في بناية الـكلية فعلى الراغب بـاإلشتراك في ا
ـبلغ قـدره (١٥٠٠٠) خـمسـة عـشـر الف دينـار فـقط غـير قـابل لـلرد يـتم دفـعـها في شـعـبة الـكـليـة إلسـتالم نسـخـة من الـشروط لـقـاء وصل 

زايدة واإلعالن.              زايدة اجور ا احلسابات في الكلية ويتحمل من ترسو عليه ا
—U−¹ù« WM' 
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همة  ويتعامل مـع أزماته بطريقة كالسيكية كأن تلك بعض األوراق ا ليس هناك بلـداً 
ياه هي واحـدة من أهم االزمات وأكثرهـا تعقيداً  كـونها تتصل لم يكن هناك شـيئاً وا
بحياة االنسـان واألرض والغذاء ولكون اجلهـات التي تضغط على رقبـة العراق معلومة
معـروفـة  فأن لـلـعـراق أوراق مهـمـة بإمـكـانه استـخـدامهـا وقت الـضرورات الـقـصوى 
صب وهو العراق ياه أو حتى ضغـطها على دولـة ا وليس هناك اكـثر قساوة من قطـع ا

.
تفـيد التـقارير االقـتصادية بـأن التعـامالت االقتصـادية لدولـتي تركيـا وايران مع العراق
تــبــلغ اكــثـر من ( 38) مــلـيــار دوالر سـنــويــا  حـيـث تـصــدر تـركــيــا من مــواد غـذائــيـة
شـاريع االسـكـانـيـة بـحدود (20) مـلـيار اسـتهـالكيـة ومـواد أخـرى تـدخل في الـبـنـاء وا
ـاثلـة بـحدود ( 18) ملـيـار دوالر  ويجـري الـعمل دوالر سـنويـا وايـران تـصدر مـواد 
على زيـادة هذه الـنسبـة  هذا الـتعامل االقـتصـادي ب العـراق وهذه الـدول مهم جدا 
ــفــاوض الــعــراق أو اســتــخــدمه أو جـــزءاً مــنه الدركت هــذه الــدول حــجم لــو لــوح بـه ا

تعامل بها . ائية وفق  القوان الدولية ا خسارتها إذا لم تعطي للعراق حقوقه ا
فـاوضـ الـعـراقيـ مع اجلـانب اإليـراني يـشتـكـون لـيس من عدم عـدد غيـر قـلـيل من ا
ـا مـن عـدم االسـتـمـاع لـوجـهــة الـنـظـر الـعـراقــيـة والـرد عـلـيـهـا  اســتـجـابـة ايـران  وإ
وبالتأكيـد مثل هذا السلوك يعبر عدم احترام ايران للوفد العراقي وبالتالي عدم احترام
حـقوق ومطـالب الدولة الـعراقيـة  وكل مايـقال من ايران أو من حـلفاء ايـران في العراق
حول االخـوة اإلسالميـة والعالقـات الوطـيدة بـ اجلانـبيـة هو هـراء  لو كـان االمر كـما
ـائـية يـقـولـون لـذهب حـلـفـاء ايـران حلـلـيـفـهم وطـلـبـوا مـنه مـسـاعـدة الـعـراق في ازمـتـه ا

واطلقوا حقوقه قبل أن جتف نهائيا وتموت الزراعة والبسات في ديالى .
ثل في مجلس الـنواب والسلطة  كان من وتركيا هي األخـرى لها حلفاء وأصدقـاء و
ائية في الفرات االجدر لهم والنتمـائهم العراقي مطـالبة تركيـا باطالق حقوق العـراقي ا
ودجلة  وان السدود الـتي اقامتها تركيا على الفرات هو بالضرورة قرار تركي سيادي

ياه عن العراق  أو حتى التهديد بها. بحجز ا
إن هذه األرقام الضـخمة من التعـامالت االقتصاديـة ب العراق وهاتـ الدولت إذا ما
استـخدمـت كفـيلـة بجـعل الـطرفـ الضـاغطـ عـلى العـراق مراجـعـة سيـاساتـهم اجتاه
ياه  الـتي اضطر العراق بـسببها الـعراق  وليس هنـاك قضية عراقـية ملحة اكـثر من ا
ــات الــزراعــة بــعـدم ــزارعــ تــرك االف بل ماليــ الــدو الــضــغط عــلى الــفـالحـ وا
نـاطق والنـواحي والقرى يـاه وشحـتهـا حتى للـشرب في كـثيـر من ا اسـتخـدامهـا لقلـة ا

العراقية .
ـكــان أن نـلـوم الـدول األخـرى  ولــكن الـلـوم احلـقـيــقي لـسـلـطـات لـيس من الـضـرورة 
ياه تتالية منذ ( 2003) حتى االن لم تفـكر بالسدود وال بكيفية احلفظ على ا العـراق ا
ـياه اجلوفية وطرق وال حتى بإمكانـية مكننة الـزراعة وتطويرها والـعمل على استخدام ا
ـياه من هـروبها الرش احلـديثة  والـدول عنـدما تـعيب على الـعراق بـعدم احلـفاظ على ا

للبحر فهي محقة في ذلك .
مسألة االمن الـغذائي العراقي يـجب ان تكون من أولويـات أي حكومة  وهـذا ال يتحقق
إال بحكومة نـشطة قوية مـخلصة للـعراق وشعب  وبوزارة  ال  تتـعكز على  االخرين بل
ـان ـسـؤولـة من مـجـلس الـوزراء الى الـبـر كـمـا عـلى اجلـهـات ا قـويـة الـقـرار والـتـنــفـيـذ 
ـيـاه  إن الوضع الـدولي الـراهن هو صـراع األقـطاب الـذي اشـتمل ـعنـيـة با والـوزارة ا
فاصـل احلياتية  وإذا لم نحسن التصرف وحتقيق االمن الغذائي  والعراق على كل ا
الية قادر على ذلك من حيث مـساحات األرض القابلة للزراعـة أو من حيث اإلمكانيات ا
الضخمـة  نقول إذا لم نحسن التـصرف فلعنة الله والـتاريخ والشعب ستالحق هؤالء 

فهل يتحقق ذلك الله أعلم ..   
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سـبق وان  التـعـاقـد معـكم لـغـرض جتـهيـز مـواد وتـنفـيـذ أعـمال
نطقة احلرة في خور الزبير وقد اء الداخليـة في مديرية ا شبكة ا
رقم (٣١٣٠) في ٢٠٢٢/٩/٥ وجب األمر الوزاري ا  تـضمينـكم 
ـائـة مـبـلـغـا قـدره (٣٤٫٨٥٠٫٠٠٠) أربـعــة وثالثـون مـلـيـون وثـمـا
ذكور أعاله خالل بلغ ا وخـمسون ألف دينار لذا ننذركم بتسديد ا
مـدة (١٠) عشـرة أيام مـن تاريخ تـبلـغكم وجملـهولـية مـحل إقامـتكم
تـقــرر تـبـلـيـغـكم بـالــصـحف احملـلـيـة وبـخالفـه سـيـتم اتـخـاذ كـافـة

اإلجراءات القانونية بحقكم.
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تعلن عمادة كلية اللغات / وحدة العقود احلكومية /  جامعة بغداد الكائنة فى مجمع
درجة تـفاصيـلها أدنـاه لسنة ٢٠٢٢ زايدة الـعلنيـة للمـواقع ا عظم عن وجـود ا بـاب ا
الـتـابـعـة لـكـلـيـة الـلـغـات وفق قـانـون بـيع وايـجـار امـوال الـدولـة رقم ٢١ لـسـنـة ٢٠١٣
زايـدة العلـنية الـتي ستـجري اليـوم الثالث من عـدل. فعلى الـراغبـ باالشتـراك با ا
اليوم التـالي لنشر اإلعالن مراجعة كلية اللغـات / شعبة احلسابات الكائنة في مجمع
زايدة العـلنية لقاء مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) عظم للحصـول على شروط االشتراك با باب ا
ـزايـدة أجور خـمسـون ألف ديـنـار عراقي غـيـر قـابلـة لـلـرد ويتـحـمل من تـرسـو علـيه ا

اخلدمة والبالغة (٢ %) من قيمة العقد.
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بغداد

هـمة ب تـشتـعل السـاحة الـسيـاسيـة اليـوم بأالف الـقضـايا أبـرزها تـشريع الـقوانـ ا
مـؤيـد ومـعـارض ومـتـحـفظ حلـركـة رئـيـس احلـكـومـة اجلـديـد مـحـمـد شـيـاع الـسـوداني
ـفـســدين عـبـر قـرارات حـازمــة ال رجـعـة فـيـهـا الـدؤوبـة في مــلف مـكـافـحـة الــفـسـاد وا
ا رموقة في الوسط التنفيذي واالمني  وعشرات االقاالت طـالت العديد من االسماء ا
دفع البـعض لوضع الـعصـا في عجلـة السـوداني إلرباك الـقرارات والتـشكـيك بهـا عبر
طرح قـوان مثـيرة للـجدل اهمـها التـجنيد اإللـزامي (خدمـة العلم) وقـانون العـفو العام

ان للقراءة االولى. كون السني قبل طرحه داخل قبة البر الذي احدث شرخاً في ا
من جـانب اخر هـنـاك حترك سـريع لـلوفـود السـيـاسيـة واحلـكومـية الـكـردية الى بـغداد
تابعـة االتفاقات التي تـمت مع حتالف قوى الدولة بـحضور السوداني وأهـمها تشريع
قانون الـنفط والغاز وتأم حصة إقليم كردستان في موازنة 2023 اضافة الى حسم
ادة 140 ووضع مـحافظة حقيبـتي االعمار واالسكان والـبيئة وقضـايا اخرى كإقرار ا

كركوك في جعبة االقليم.
سنـد من بكل قواها كون الشـيعي فهـو منحصـر ماب دعم حـكومة السـوداني ا امـا ا
إلجنـاح بـرنـامـجه احلـكومـي اخلدمي واعـادة الـثـقـة لـلـشـارع العـراقي بـحـكـومـة مـنـجز
والعمليـة السياسية الـتي تزعزت ابان احلكـومات السابقـة وتعتزم إسنـاد ليس له نظير
ولم تقدمه ألي رئـيس وزراء سابق وترى خيرا في قادم السوداني ومرغمة على اجناح
عتزل برقابة مشددة ترصد ادق احلكومة كـونها ب قاب قوس او أدني من الطرف ا
تفاصيل حتـركات احلكومة احلاليـة والتي لم تتجاوز عمـرها عن الثالثة اسابيع وعودة
ـطـالبـة بـإسقـاط الـنـظام احلـالي.هـنا االحتـجـاجـات على االداء احلـكـومي والـساسـة وا
جترد اإلشارة بان رئـيس الوزراء يسيـر بخطى ثابتـة وموثــــــــــوقة حـتى اللحظة وجل
ما يـحـتـاجه االن هي ثـقــــــــة واسـنـاد ودعم الـقـوى الـســــــــــيـاسـيـة إلكـمـال مـشواره
ـلفات الكـهرباء والصـحة واخلدمات الـبلدية ومـكافحة واتـمام أولوية عـمل احلكومة 

الفساد.
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يــعــمــلــون بــالــتـعــامـل مع الــفـرص
واصـلة االنـتصارات  وان تـاحة  ا
يـكـون الــطـرف الــقـوي عـبــر تـقـد
سـتوى والـنتـائج وحـصد الـنقاط ا
من هـذه االوقـات في الـتـعويـل على
اجملـمـوعـة الـشـابـة الـتـي عـلـيـها أن
تـــدرك انــهــاســـتــواجه اخـــتــبــارات
ليست بالـسهلة وعلـيهم أن يكونوا
اكــثـر ثـبـاتـا  لـكـون األمـور مـتـو قع
جـدا ان تــخــتــلف مـع مـرور الــوقت
امــام حـصــول اإلصـابــات ومـشـاكل
اخـرى وغـيـرهـا من األشـيـاء الـغـيـر

مــحـسـوبـة امـام اجلـهـاز الـتـدريـبي
وادارة الــنــادي الـتي تــعــلق االمـال
زيد على الفرقة الـصفراء في فعل ا
ويــعـطي االمــور دفــعــات مـعــنــويـة

عالية .
ÂœUI « —Ëb «

ــوقع الــكـــرخ ســيـــواجه صـــاحب ا
احلــادي عـشـر الـكــهـربـاء في الـدور
الــســادس  ســيــكــون في مــواجــهـة
حقيقـية ويامل ان يسـتمر في نسج
اضية وكال النتائج ودعم نتائجه ا
الفـريقـ باتـا منافـسان مـهمان في
الـبـطـولـة ومـتـوقـع  ان يـكـون لـهـما
شــــأن في الــــصــــراع والــــتــــرتــــيب
والنــهــمــا فـي وضع مــســتــقــر لالن
ــســتــوى ومــتـــقــاربــان من حـــيث ا
ويــامل ان يـســاهـمــا في رفع درجـة
ـبـاريــات الـتي يــنـتـظـر ان حـرارة ا
تخرج عن سيطرة اجلماهيرية وان
تــشـــــــــــهـــد مــواجـــهـــات حــامـــيــة

خالل تـــخـــطي مـــبـــاريـــات جــوالت
ـشــاركــة  عــنــدمـا الــبــدايــة لـدعـم ا
تعادل مع النجف بدون اهداف قبل
ان يعـود من ملـعب القاسم في أول
فوز ذهـابا بهـدف وبنـفس النتـيجة
قــهـــر كــربالء قـــبل ان يــخـــســر من
نـوروز لــيـتــواجـد خـامــسـا بــعـشـر

نقاط مع توقف الدوري .
dI²  l{Ë

ويـظـهـر الــكـرخ في وضع مــسـتـقـر
بــعــد بــدايـــة مــقــبــولــة ولــو انه لم
ـنـافـسـة يـواجه بـعـد احـد الــفـرق ا

عـلى الــلـقب لــكـنه يــرفض الـتــعـثـر
ـكن ان احلـصـول عـلى الـتـطـور و
يــحــصـل عــلى الــتـــطــور مع مــرور
زيد الوقت ويريد أن يقدم ويفعل ا
من العطاء و الـنتائج والدخول في
ـنـافـسـة وطـبـعـا ذلك لم يـكن قـلب ا
سهال ويتوقف عـلى جهود اجلميع
درب الشاب وتعاون الالعب مع ا
الـذي فـضـل الـبــقـاء مع اجملــمـوعـة
ـوسم اخـر وسط الـتـطـلع الـشــابـة 
ــقـــدمــة إلـى نــتـــائج مـــهــمـــة  في ا
التسبب في االحباط للفرق الكبيرة
كمـا يظـهر من االن التي يـقدم فـيها
طـلـوبة عـنـدما تـمكن ـستـويـات ا ا
من  الفـوز بثالث مـباريـات وتعادل
وخــــــســـــــارة وفـي وضـع دفـــــــاعي
مـتـمـاسك تـقــبل هـدف واحـد فـيـمـا
ـكن للمدرب سجل ثالثة اهداف و
ان يـنجح مع الـفـريق بفـضل مـعدل
اعـــمـــار مـــوجـــود االعـــبـــ الـــذين
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ـوسم االخـيـر افضـل مواسم يـعـد ا
الـكــرخ بـعـد عــودته لـلــمـمــتـاز قـبل
موسم حينـما خطف لقب الكاس
بـــعـــد إزاحــة الـــزوراء عـن طــريـــقه
والوصول لـلنهـائي وقهر الـكهرباء
و الــتــتــويج  بــالــلــقب وبــانــتــظـار
مـشـاركـة خـارجـيـة وقـبـلـهـا جتـاوز
ـمــتـاز وسط الـشـعـور الــبـقـاء في ا

باإلثارة.
wzUM¦²Ýô« o¹ dH «

فــيـــمــا راح يــعــمـل عــلى ان يــكــون

ــرة الــفـــريق االســتــثـــنــائي هــذه ا
بعـدما زادت ثـقة االعـب بـانفـسهم
رغـم انـــتــــقـــال اثـــنــــ من  جنـــوم
الـفــريق الى الــفــرق اجلـمــاهـيــريـة
ـنتخب ومنـهم من اخذ مـكانه في ا
الــوطـني حـيث حــسن عـبـد الـكـر
ومنـا ف يونس ومـؤكد ان لالعـب
ـشاركـتـ االخيـرت ذكـريات عن ا
ـسابـقـة احلـالـية قـبل ان يـسـتـهل ا
بــلـقــاء الــســوبــر مع بــطل الـدوري
الـشـرطة وخـسـره بـهـدف ثم دخول
متازة برغبة الواثق من سابقة ا ا
نـفـسه وبـدء قـويـا من الـلـقـاء األول
عـنـدمـا تمـكن من الـفـوز عـلى زاخو
بــهــدف ويــدون الــنــتــيـجــة وكــامل
الـنقـاط في افتـتاحـية مـهمـة قدمـها
ـدرب احــمـد عـبـد من خالل نــفس ا
اجلــبـار ومـجـمـوعـة العـبـ واعـدة
والـــكل يـــعـــمل من أجـل الـــوصــول
بــالــفــريق الى اعــلى مــســتــوى من
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ـركـز األول في بـطـولـة جـاهـز الـسـعـوديـة تـوج الـفـارس الـعـراقي فـالح الـدلـيــمي بـا
ركزي للفروسية في بيان إنه ضمن منافسات بطولة الدولية.وقال االحتاد العراقي ا
جاهـز الـسعـوديـة الـدوليـة لـقفـز احلـواجز بـارتـفاع  130 سم توج الـفـارس الـعراقي
ـركـز األول ـركـز األول.وكـان الـدلـيـمي قــد فـاز في وقت سـابق بـا فـالح الـدلـيـمي بــا

ببطولة بلجيكا الدولية .

ełUŠ W uD³Ð ÃÒu²¹ wLO b «
W¹œuF « w  WO Ëb «

v d*« w

‘bš ÆÆ UJ¹d²Ýu
 …«d c UÐ

5 % Í—UÝ ≠œ«bGÐ

توج فـريق قسم هـندسـة االنتاج
ـعادن بـلقب بـطولـة اجلامـعة وا
الـــتــكــنـــولــوجـــيــة بــكـــرة الــقــدم
للتدريسي اثر فوزه على فريق
ــواد بــخــمــسـة قــسم هــنــدسـة ا
باراة اهداف مقابل هدف في ا
النـهائـية الـتي جرت عـلى ملعب
اجلـامـعــة بـتـحـكــيم ولـيـد نـاطق
واحـمـد مـحـمـود وحـيـدر مـحـمـد

شرف حس سريح. وا
وتـنــاوب عـلى تــسـجــيل اهـداف
فريق االنتاج كل من مهند قصي
وعـــادل شــبـــيب ولــكـل مــنـــهــمــا
هـدفـ وعــــــــطـيـة عـبـد الـكـاظم
هــــدف واحــــد  في حــــ احـــرز
ــواد عـــلي عـــبــد هـــدفي فـــريق ا
الـــكـــر .واحـــرز فـــريـــقـــا قـــسم
الــعــلــوم الـــتــطــبــيــقــيــة ومــركــز
ركـز الثالث عـامل ا التـدريب وا

في الـــبـــطــولـــة الــتـي شــارك في
ـثـلـون مـنـافـسـاتـهـا 17 فـريـقـا 
االقـسـام الــعـلـمـيـة والــهـنـدسـيـة
فـضال عـن فـريق مـركـز الـتـدريب
ـــــعــــامـل قــــســـــمــــوا عـــــلى 4 وا
مـجــمـوعــات  ونـال لــقب هـداف
البـطولـة اسعـد خضـير من قسم

هندسة الطب احلياتي. 
wzUN½ nB½

وجـاء فــوز فـريق قــسم هـنــدسـة
ـعـادن بــالـلــقب بـعـد االنـتــاج وا
تـصـدره اجملـمـوعـة الـثـالـثـة اثـر
فــوزه عـلى فـرق اقـسـام هـنـدسـة
الـعــمـارة  1-3 وعــلى الـهــنـدسـة
ـدنــيـة 3- صـفــر وبـالــنـتــيـجـة ا
نفسها على فريق هندسة الليزر
وااللكـترونـيات الـبصـرية  وفي
دور الـثـمـانـيـة تـغلـب علـى فريق
قــسم هــنــدسـة احلــاسـوب 7 - 
وفي النصف النهائي على فريق

الـعـلـوم الـتـطـبـيـقـية 3 - صـفر 
ـواد امــا فـريق قــسم هــنــدســة ا
فــقــد تـــصــدر اجملــمــوعــة االولى
بــــفــــوزه عــــلـى فــــرق هــــنــــدســـة
احلـاسـوب وتـكـنولـوجـيـا الـنفط
وعـلــوم احلـاســوب لالنـســحـاب
وبـنــتــيــجــة واحـدة 3 - صــفـر 
ودور الــثــمــانــيـة تــخــطى فــريق
قسم هندسـة العمارة 1- صفر 
وفي نـصف الـنـهـائي عـلى مـركز

عامل 3- صفر.    التدريب وا
وفي خـــتــــام الـــبـــطــــولـــة وزعت
اجلـوائـز الـفـرديـة والـفـرقـيــــــــة
من قــبل ازاد رحـيم رئــيس قـسم
هــنـــدســـة الــســـيــطـــرة والـــنــظم
ووســـام حـــمـــيـــد مـــديـــر مـــركـــز
ـــعــــامل و جنــــاح الــــتـــدريـب وا
ســــــلـــــمــــــان مــــــديـــــر قــــــســــــــم
الـــنــشــاطـــات الــطالبــــــــــيــة في

اجلامعة .
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مـرارة موجعة خلفهـا قرار الوفد الكوسـتريكي بعدم اللـعب مع منتخبنا في
ــقـررة واجملـدولــة بـرغم مـرور وقـت طـويل عـلى الـبـصــرة وإلـغـاء مــبـاراته ا
ـسـتـلـزمـات وقـطع الـتـذاكـر واتخـاذ كل الـتـثـبيـت وتوقـيع االتـفـاق وتـهـيـئـة ا
سؤولـ حملافـظة الـبصرة ـستلـزمات من اجلـانب العـراقي على صـعيـد ا ا
ـستـضيـفـة وعلى راسـهـا احملافظ األسـتـاذ اسعـد الـعيـداني الذي ـدينـة ا ا
ســعى جــاهـدا دون ان يــثــني الـقــرار الــكـوســتــريـكي .. كــذلك اجلــمـاهــيـر
ـساحات وهيء البرامج وبعضهم واالعالم الـذي اقتنى التذاكر وخصص ا
سـافـر فـعال الى الـبـصـرة .. كـمـا ان احتـاد الـكـرة عـامـة ورئـيـسه الـكـابـ
باراة ـكن بذله القامة ا عـدنان درجال خاصة حـاول بكل صورة وبذل ما 
سـيـمـا وانه كــان سـاع الى جـلب مـنـتــخب قـوي مـثل كـوســتـريـكـا كـافـضل
ــعـنـيـة كـالـفــيـفـا واالحتـاد الـقـاري ـكن تـوجــيـهـهـا الى اجلـهـات ا رسـالـة 

والعربي واخلليجي طمانتهم قبل إقامة خليجي البصرة .
ـشـهـد وتـداعـيـاتـه ونـقـسـمه الى ثالث آراء طـغت ـكن لـنـا ان نــقـرأ ا هـنـا 

كن تصنيفها وفقا للتالي : - بشكل واضح كردود أفعال 
ـاء الـعـكر والـبـحث عن ـكن وضـعه حتت يـافـطـة االصـطـيـاد بـا األول : - 

شكلة وتسليط الضوء عليها ألغراض إعالمية تخدمه ووسيلته . ا
الـــثـــاني :- حـــاول ان يـــصب جـــام غــضـــبه عـــلى راس االحتـــاد حتـــديــدا

ا شخصية او مصلحية ضيقة .. حلسابات ر
ـهــني وحـاول جـاهــدا ان يـســتـفـهم عن الـثـالث :- هــمه الـبــعـد الـوطــني وا
األسـبـاب وان يـتـصـدى بـكل وسـيـلـة لـتـخـفـيف الـضـرر بـكـرتـنـا وسـمـعـتـنا
ـشـكـلـة بصـورة مـوضـوعـية الـوطـنيـة وقـد دعـا الى ضـرورة الـتحـقـيق في ا
حـيادية تـستـهدف الـبحث عن احلقـيقـية ومـحاولة مـعرفـة األسبـاب واالبعاد

ثلها . واخللفيات التي أدت الى ذلك واتخاذ ما يلزم لعدم الوقوع 
اثورة الـقائلة : ( رب ضارة كن لـنا تذكر احلـكمة ا من جـهة أخرى فعال 
ـنـتـخب نـافـعـة ) ... حـســنـا من عـمل واقـتـرح إقــامـة مـبـاراة بـ قــسـمي ا
درب الـوطني حتت اسـمي الف وباء وخاضـوا مبـاراة جميـلة حتت انـظار ا
ـسـمى حديـثـا لقـيـادة منـتـخبـنـا الوطـني ومـا يحـتـاجه من فرص كـاساس ا
ستويات احلقيقية للفريق الذي سيخوض به بطولة خليجي لالطالع عـلى ا
قرر سيما في ظل كانها ووقتـها ا الـبصرة ان شاء الله في حال اقامـتها 
ا مـخـاوف واقعـيـة من تـدخل ايـاد اقل مـا يقـال عـنـهـا خفـيـة والجـنـدات ر
تـكون غـير ريـاضيـة قد تـؤدي الى عرقـلة تـنظـيم البـطولـة وعدم اقـامتـها في

البصرة .
الـفرصة كانت مـفيدة جـدا حيث تمـكن السيد كـاساس من القـاء نظرة على
بـاراة فضال عن كونه ن أتيح لهـم اللعب وقت جـيد من ا جـميع اخليـارات 
ـتاحـة لديه وكـذا ما اخـذ فكـرة عن احملـترفـ واحمللـي ومـا هي األدوات ا
يدانيـة وليس عبر ستوى الالعب الـعراقي في ظل مشاهـداته ا هـو تقييـمه 
آراء مـنـقولـة عن آخـرين .. هـنا البـد لـنـا ان نؤكـد عـلى ضـرورة اإلفادة من
جتـربة مبـاراة كوستـريكـا من جميع الـنواح الـبروتكـوليـة والفــنـية واإلدارية
والـتـنظـيـمـية واإلعـالميـة ... كي ال نـقع مـرة أخرى
بــهــكــذا فخ عــلـى - مــا يــبــدو - رسم بــاحــكــام
مـبـــــــــيت عـلى مســــــــتوى عـالي من احلـنكة
ـا يصب واخلـبـرة للـتــــــــاثـير عـلى االحـداث 

صالح معينـــــــة على حساب آخرين ..
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بـغـداد عصـر أمس االول اجلـمـعة
إلى مدينةِ أنطاليـا التركيّة للدخولِ
في مُعـسكـرٍ تدريـبيّ للـفترةِ من 18
من الشـهر احلالي حـتى الثاني من
قبل شهـر كانون األول/ ديـسمبـر ا
اسـتـعـداداً لـنـهــائـيـاتِ كـأس آسـيـا
الــــتي ســــتـــســــتـــضــــيـــفــــهـــا
أوزبـــكـــســـتــان فـي شـــهــر
آذار/ مــــارس من الــــعـــام
عسكرُ قبل.ويتضمنُ ا ا
خــوضَ أربع مــبــاريـاتٍ
وديــــةٍ مـن بــــيـــــنـــــهــــا
مـــواجـــهـــة مــنـــتـــخبِ
تركيـا للشـباب وكذلك
ثالثة أنديةٍ تركية وفدُ
ُـغادر إلى مـنـتخـبـنـا ا
تركيا ضمّ (23) العباً
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــةِ إلى
اجلــــهــــازيـن الــــفــــنيّ

واإلداري
وسـيـلتـحق بـالـوفدِ
(3) العـــــــــــبـــــــــــ
مـحـتـرفـ هم كل
مـن (شـــــــــــــــربـل
شـــــــمــــــعــــــون)
احملــــتــــرف في
الــــــــــــــــــــــدوري
األســـــتــــــرالي
والعــــــــــــــــــــــــــب
غـــــوتـــــبـــــيــــرغ
الــــــســــــويـــــديّ
(مــهــيب خــلف)

و(آدم رشيد).
يـــذكـــرُ أن مــــنـــتـــخبَ
الــــشـــبــــاب ســـيــــلـــعبُ
نهائياتَ كأس آسيا في
َــجــمــوعــةِ األولى إلى ا
ــضـيف جــانبِ الــبــلــد ا
أوزبــكــســتــان وســوريـا

وإندونيسيا.
نتائج الدرجة االولى

اســـتـــهل بـــطل الـــدرجـــة
الــثــانــيــةالــعــائــد لـدوري
الدرجـة االولى االتصاالت
 الـــبـــطـــولــة بـــالـــفـــوز عــلى
الــرمــادي بـهــدف في الـلــقـاء
الذي جرى امس االول ضمن
الــدور األول لـلــبـطــولـة وعـاد
البيشـمركة بفـوائد فوزه على
صــــــاحب االرض مـــــيـــــســـــان
بالـتغـلب علـية بـهدفـ لواحد
وتــعـــادل ســامــراء ومـــصــافي
اجلــنـوب بــهــدف كــمــا تــعـادل

االمــانــة بــدون اهــداف مع الــدفــاع
دني وانـتهى لـقاء احلـويجة ا
والصنـاعات الكـــــــهـربائية

بدون اهداف.

والــــــــكـل ينـتظـر ذلك حتى تـخرج
باريات من تقليدها القاتل. ا
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يسعى متصدر الدوري اجلوية الى
اسـتـغالل فـتـرة الـتـوقف كـمـا يجب
الــتي وذلك بــتـــصــحــيح االخـــطــاء
ـبـاريـات اخلـمس قـبل ظـهـرت في ا
الــعــودة لــلـــمــنــافـــســات  بــدخــول
مـبــاريـات الــدور الـســادس عـنــدمـا
يــــواجه احلــــدود في لــــقـــاء لــــيس
بـالــســهل اطالقــا وعـلـى جـثــيـر ان
يــحــسب  االمــور بـدقــة اذا مـا أراد
عـبــور احلـدود و
احلـــــــاجــــــــة إلى
قدمة البقاء في ا
وخـاض اجلــويـة
لقـاء جتريبي مع
نــــفط مــــيــــســـان
انتهى بتعادلهما
بهـدف كمـا تغلب
عـــــلى الـــــقـــــاسم
بــهــدفــ لــواحـد
وذلــك لــــــــــــــــدعـم
جـاهـزيـة الـفـريق
وكـتـابـة الـنـتـائج
ـــطــلــوبــة حتت ا
ضـــغط جــمــهــور
الــــفـــــريق الــــذي
اليريد غير البقاء
في موقع الريادة
كــــأحــــد وســــائل
ــعــنــوي الــدعم ا
لالعبـ والفريق
للمـضي قدما في
مـهــمـة اسـتـعـادة
الــــــلــــــقـب عــــــلى
الـــــــطــــــرف اآلخــــــر
يــــواصل الـــنـــجـف فـــتـــرة االعـــداد
االسـتثنـائيـة بقـيادة احـمد خـضير
لـدعم نـتائـجه االخـيرة قـبل الـعودة
لــــلـــبــــطـــولــــة االســـبــــوع اجلـــاري
لـلمـنافـسات بـقوة وثـقة وهـو الذي
يـقف عاشـرا بثـمـان نقـاط والتـطلع
وقف في الى نـتـائج افـضل لدعـم ا
الـتــرتـيب الــعـام عــبـر الــتـوازن في
الـــنــتـــائج و تــغـــلب الـــزوراء عــلى
الــغــر الـــشــرطــة بــهــدف ســجــله
احملتـرف السوري مـحمـد عنوز في
لــقـاء جتــريـبي ضـمن اســتـعـدادات
ـمـتاز الـفـريـقـ لـلـعـودة لـلـدوري ا
ـــقـــرر ان يـــســـتـــأنـف  االســـبــوع ا
احلــالي  حـــــــــيث تـقــام مـبــاريـات
الـــدور الــســـادس وفــيـــهــا يـــخــرج
الـــشــرطـــة الربـــيـل فــيـــمـــا يـــواجه

الزوراء النفط.
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غـادرَ مـنـتـخبُ الـشَـبـابِ الـعـاصـمـةَ

»œ«bF²Ý∫ منتخب الشباب يستعد للبطولة االسيوية في تركيا

احمد عبد
اجلبار

ø …«—U³*« d š s

wMO (« Õö

ضجت مواقع الـتواصل االجتـماعي بخـبر رفض الفـريق الكوسـتاريكي
ختم جوازاتهم بختم الدخول الى العراق .

ولكن من هـو عـراب هذه الـصـفـقه التي خـسـر فيـهـا العـراق مـبلغ كـبـير
دفع للفريق الكوستاريكي ???????????

ان ماورد على لسان الفريق حقيقه الينكرها احد فجميع الدول تتحرى
هذا اخلتم الذي على اساسه يتم الرفض اسوة باخلتم االيراني

سـؤول العراقـي الذين اغـلبهم مزدوجي حقيقه اليـعاني منـها اغلب ا
اجلنسيه وعند سفرهم يبرزون اجلواز االجنبي للعبور

طـارات عنـد السـفر فـيه الكـثير ـواطن العـراقي في ا ان مايـتعرض له ا
ـست ذلك شخـصيـا عنـد الـسفـر وخاصـة في البـلدان هـانه ولقـد  من ا

االوربية
مل واالنتظار الطويل برغم حصوله على الفيزا من التدقيق ا

ـبــاراة هـو وزارة اخلـارجـيه الــعـراقـيه امـام كل وزارات ان من خـسـر ا
الدول االخرى

بجوازها الذي تمنحه للعـراقي وكيف ال وهي مقصره في اداء واجبها
الوطني

ستقر الذي يحارب االرهاب وينبذه في توضيح صورة العراق االمن ا
ا يـعـانيه ـاثـله  وطبـعـا اليعـامل االجـنبي عـنـد دخوله لـلـعراق بـصـيغه 
العراقـي عند سـفره لـذا نرى مـثل هذه الـظواهر الـشاذه الـتي يرفـضها

العراقيون جميعا
ولكن عندما يـكون الوزير والسـفير مزدوج اجلنسـيه تصبح هذه االمور
ـثـلـ ـسـلــمـات واالدله عـلى ذلك كــثـيـره ومـتــنـوعه من سـفــراء و من ا
لـلــعـراق حــتى وصل االمــر بـوزارة اخلــارجـيه تــعـيــ سـفــراء لـلــعـراق

يحملون جواز البلدان التي انتدبوا اليها لتمثيل العراق
مكن ان نلوم الفريق الكوستاريكي ? وختاما هل من ا
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الـكــحـولـيــة سـيـكــون مـحـصـوراً
ــشـــجــعــ مع ــنـــاطق ا فـــقط 
إزالـــة مــــراكـــز بـــيع اجلـــعـــة من
مــــحــــيط مـالعب كــــأس الـــعــــالم

2022 في قطر".
وأضــاف بــيــان االحتــاد الــدولي
أنه "إثــر مــنــاقــشــات جــرت بــ
ستضيفة السلطات في الدولة ا
وفيفا  اتخاذ قرار بتركز بيع
ــشــروبـــات الــكــحــولــيــة داخل ا
ـشجـع وغـيرها من مهـرجان ا
الفضاءات اخملصصة للجماهير
َـرافق الـتي تمـلك الـتـرخيص وا

بذلك".
وأردف االحتــاد أنه "ســتـســتـمـر
ـــســتــضــيـــفــة وفــيــفــا الــدولــة ا
بـــالــــعـــمل لـــضــــمـــان أن تـــكـــون
ـتـاخـمـة ـنـاطق ا االســتـادات وا
تعة ثابة فضاءات توفر ا لها 

وتتسم بـاحترام كافـة اجلماهير
وتوفر جتربة سارة للجميع".

وكــانت نُــصـبـت عـشــرات اخلـيم
لــبـيع اجلـعـة فـي مـحـيط مالعب
كـــأس الـــعــــالم قـــبــــيل انـــطالق
ـبـاراة االفـتـتــاحـيـة األحـد بـ ا

قطر واإلكوادور.
وتــتـوقع قـطـر حــضـور أكـثـر من
مـلـيـون مشـجع إلى الـبالد خالل
ـونــديـال عــلى مـدار الــبـطــولـة ا

. التي تستمر لـ 29 يوماً
ويرتـبط فيفـا بعقد رعـاية طويل
األمــــد مع شــــركــــة "بــــادوايــــزر"
ـــنــتـــجــة لـــلــجـــعــة الـــعــمـالقــة ا
.AB InBev" ملوكة من قبل ا
ولـفت الــبــيـان إلى أن "مــنــظـمي
الـبـطـولـة يـعـربـون عن تـقـديرهم
AB InBev لــــتــــفـــــهم شــــركــــة
ــســتــمــر اللــتــزامــنـا ودعـمــهــا ا
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أعـــلن الـــكـــرمــلـــ أن الـــرئــيس
ــــيــــر بــــوتـــ الــــروسـي فالد

أجـرى محـادثة هـاتفـية مع أمـير
قـطــر الـشـيـخ تـمـيـم بن حـمـد آل
ثـــاني هـــنــأ خاللـــهــا بـــانــطالق

بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وقـــال الــكــرمـــلــ في بـــيــانه إن
ـير بـوت هـنأ أمـير قـطر "فالد
بانطالق مونديال قطر في بالده
يـوم 20 نــوفــمـبــر وتــمـنى أداء

ناجحا للمنتخب القطري.
وأضــــــاف الـــــبـــــيــــــان  بـــــحث
الــقــضــايــا الــراهــنــة لــلــتــجــارة
الثـنائـية والتـعاون االقـتصادي
ـــا في ذلك مــواصــلـــة تــنــفــيــذ
ـشـتـركـة في مـجاالت ـشـاريع ا ا
االسـتـثـمـار والــبـنـيـة الـتـحـتـيـة.
و الــتـــأكــيـــد عــلـى االهــتـــمــام

ـتبـادل في اسـتمـرار الـتنـسيق ا
الــوثـيق فـي قـطــاع الــطــاقـة من
أجل ضمان التوازن واالستقرار
الـالزمــــــ فـي ســــــوق الــــــغــــــاز

ي. العا
وشــكـر أمــيـر قــطــر بـوتــ عـلى
مــــشـــــاركــــة اجلـــــانب الـــــروسي

لتجربته في كأس العالم.
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ومن جــهـة اخــرى أعـلن االحتـاد
الـــدولي لــكــرة الــقـــدم فــيــفــا عن
ـشروبات الـكحـولية حظـر بيع ا
العب لـلـمـشـجـعـ في مـحـيط ا
ـونـديـال قـطـر 2022 الـثـمـانـيـة 
الــــذي يــــنــــطــــلـق األحــــد بــــعـــد
ضيفة. "مناقشات" مع الدولة ا
ولم يـــشــر فــيــفــا فـي بــيــانه إلى
الــسـبب وراء هـذا الــقـرار الفـتـاً
ـــــــشـــــــروبـــــــات إلـى أن "بـــــــيـع ا ونديال قطر »œUý…∫ الرئيس الروسي يشيد 

شـترك من أجل خـدمة اجلـميع ا
خالل كــــأس الــــعــــالم 2022 في
قـطر".ويـأتي اإلعالن قـبل يـوم

من انطالق مونديال قطر.
رة األولى التي تقام وهذه هي ا
فيهـا البطولـة في دولة إسالمية
مـحـافظـة تـفـرض قيـودا صـارمة
ـــشــروبــات الـــكــحـــولــيــة عــلى ا
وحتــظــر تــنـــاولــهــا في األمــاكن

العامة بحسب رويترز.
ـكن لـلـزوار جـلب الـكـحـول وال 
إلـى قــــطـــر حــــتـى من الــــســـوق
ــطــار ومــعـظــمــهم ال احلــرة بــا
كنهم شراء الكحول من متجر
اخلـــمـــور الـــوحـــيـــد في الـــبالد.
ويُـــبــاع الـــكـــحـــول فـي حـــانــات
بعض الفـنادق حيث يـبلغ سعر
نـصـف لـتـر من اجلـعـة نـحـو 15

دوالرا.
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ـســرحــيــة الـتي كــثـيــرة هي الــنــصــوص ا
في اتـخذت مـن همـوم النـاس مـنطـلـقا لـها 
صـيـاغـة خـطابـهـا االنـسـاني وبث افـكـارها
سـرحي هي والن مـهـمـة الـكـاتب ا الـنـبـيـلة
ــوجـودة في رصــد الـظــواهــر الـســلــبـيــة ا
وصبها اجملـتمع وتشخيـصها وصياغـتها 
في قـــالب مـــســرحي او درامـي كــومـــيــدي
خــصــوصــا اذا كــان الــكــاتب من الــواعــ
ــســرح فـي احلــيــاة ــدركـــ الهــمــيـــة ا وا
الـيوميـة هذا ماوجدنـاه في اعمال الـكاتبة
ــســـرحــيـــة ســحـــر الــشـــامي من ذي قــار ا
التقتها (الزمان) وكان هذا احلوار معها:

{ ماهو جديدك االن?
- حــالــيــا أعـــمل عــلى إصـــدار مــجــمــوعــة
نـصــوص مـسـرحــيـة لـلــكـبـار وكــتـاب آخـر
يــحـتــوي نــصــوص مــســرحـيــة لــلــصــغـار
وأتـمنى أن يكـونا جديـدين في محتـواهما
ـهـم هـو لـيس إصـدار كـتـاب بـقـدر فـاألمـر ا
مـدى التأثيـر الذي يحدثه هـذا الكتاب على

تلقي. ا
ــسـرح { ايــهــمــا اقـرب لـك كـتــابــة الــقـصــة ام ا

اذا? و
سرح عام - بـدأت اإلنزياح باجتاه كـتابة ا
2017 فــكـتــبت (أنــوار الـبــابـلــيــة) و (عـالم
إفـــتــراضي) ثـم  مــونـــودرامــا (عـــلى وشك
احلـيـاة) بعـدهـا وجـدت نفـسي أمـام رغـبة
أخـرى وهي كتابة مـسرح الطفل عام 2019
عـنــدمـا  تـرشــيـحي لــنـيل جــائـزة أفـضل
نص مــســـرحي في مــهــرجـــان احلــســيــني
الـصــغـيــر الـدولي فــانـغـمــست في كــتـابـة
الـعـديـد من الـنصـوص الـتي أخـذ بـعـضـها
ـسـرح في الـعـراق أو طـريـقه إلـى خـشـبـة ا
بـعض الـدول الـعـربـيـة وبـالـتـالي اكـتشـفت
أني قـد ابـتـعـدت فـعـلـيـا عن كـتـابـة الـقـصة
دون أن أبـالي كـثـيـرا فـقـد أخـذتـني أجواء
ـا يرجع ذلك لكوني ـسرحية ور الـكتابة ا
أمـتلك سمة اجلدلية - وهذا ما يتطابق مع
ـسرح-أكثـر منهـا حكائـية وهو مـاينطبق ا
عـلى القصة. وفي إحدى اللقاءات أوضحت
سـرح عـلى الـقـصة مـدى أفـضـليـة كـتـابـة ا
وهـذا خـطـأ يـقــول عـنه الـنـاقـد أسـامـة أبـو
طـالب وهو يتحدث في مقـدمته التي كتبها
عن مـسرحـية سـيبيـريا لـلكـاتب النـمساوي
فـيليكس ميتيرير معرباً عن استيائه لفكرة
سـرح والقـصة لـدى بعض الـتفـاضل بـ ا
األدبــاء "بــأن لــكل مـــنــهــمــا وجــهــة وحــقل
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ـا ــعـجـبــ بـنــشـاطه. و زمالئه وا
رحـوم الـعاني يـعتـبر من نشـر  ان ا
صورين الفـوتوغرافيـ العراقي ا
الــرواد .. وهــو مـن مــوالــيــد كــربالء
سـنـة 1932.. كـانت بــدايـة عــمـله في
وحدة التصـوير التابعـة لشركة نفط
العراق مطلع اخلمـسينات من القرن
ـاضي ..وقــد قـام الـعــاني بـجـوالت ا
داخل الـــعـــراق وخــــارجه ووثق ذلك
بالكثـير من الصور نـشر قسمـا منها
في مجـلة اهل النـفط منـذ سنة 1954
لغـاية   1960 وفي سنة  1960 أسس
قــسم الــتــصــويـر فـي وزارة االرشـاد
(االعالم فيـمـا بعـد) ومن خالل عـمله
وثق الـعـديـد من جـوانب احلـياة في
الـعــراق وقـد اقــام مـعـرضــا لـصـوره
سـنـة  1963 في امــريـكــا بــدعـوة من
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ــاضي 2021 حــال وصــولي الــعـام ا
الى االمـــــارات وصـــــلـــــنـي اخلـــــبــــر
ؤسف:  وفاة الصديق والزميل في ا
كل مـراحل الـعــمل الـصـحـفي لـطـيف
الــعـانـي  عن عـمــر نــاهـز الــتـســعـ
عامـا.كنت دائم االتـصال به يـطلـبني
هاتفيـا حيثمـا يكون اكلـمه ويكلمني
واذكـــــر انه في  26 تـــــشـــــرين االول
  2020 كــتب لي مــا يــلي عن وضــعه
الـــصــحـي: (عــزيـــزى ابـــا عالء.  انــا
طريح الـفـراش حيث اصـبت بـجلـطة
خــفــيــفــة ومن ثم ســقــطت وانــكــسـر
حـوضي واخــيـرا تـبــ اني مـصـاب

بفقر الدم احلاد.. حتياتي).
حـــ عــلــمت انـه تــوفي تـــابــعت مــا
نــــشـــرته عــــنه وكـــاالت االنــــبـــاء من

إبـداعه النـوعي حيث يـبدع الـعقل األول أو
الـنـوعيـة األولى لـلـموهـبـة اخلالقـة صنف
الـدرامـا بـيـنـمـا يـتـجـلى إبـداع الـثـانيـة في
نوع السرد أو احلكي أو القص دون تمييز

أو تفضيل ألحدهما على اآلخر.
سرح? ن تاثرت من كتاب ا  }

كن حصـر مشـاهير هـذا النوع - كـثيـر ال
األدبي فــقــد التــســعــفـنـي الــذاكـرة ولــكــني
ـنـاهج األدب اإلنــكـلـيـزي في تـأثــرت أوالً 
مــرحـــلــة الـــدراســـة عن مــاكـــبث ورومـــيــو
وجـولــيـيت ودزدمـونــة ويـولـيــوس قـيـصـر
ـتـجـول آلرثـر لـشـكـسـبـيـر  ومـوت الـبـائع ا
مـيــلـر وغـيــرهم كـانت تــلك احلـقــبـة والـتي
أقـصـد بـها حـقـبـة دراسة األدب اإلنـكـلـيزي
وفي جـامـعـة مثل جـامـعـة الـبصـرة تـتـمـيز
بـاحـتـرافـيـة أسـاتـذتـهـا وقوة تـأثـيـرهم في
ـســتـمـيت عـلى ــادة وحـرصـهم ا إيـصـال ا
جنـاح الطالب بـصعوبة بـالغة حـتى يجتاز
اإلمـتحان بـنجاح. فكـان لذلك تأثـيره البالغ
عـلي في الناحية الثقافية. قرأت للعديد من
الـكـتاب الـعرب مـثل طه حـسـ وسعـد الله
ونـوس وغــيـرهم الــذين تـركـوا بــصـمـة في
ـسـرح الـعـربي كـمـا قـرأت والزلت لـكـتـاب ا
عـراقي أذكر منهم عـلي عبد النبي الزيدي
ا ـسرح الـعربي  والـذي أعتـبره قـفزة في ا
قـدمـه من نـصـوص تـكــشف لـيس اجملـهـول
شـكـوك فيه سـكـوت عـنه وا فـحـسب بل وا
ــعـانـي الـتي تــنــطـبـق عـلى وغــيـرهــا من ا
ــألـــوف. كــذلك نــصـــوصه اخلـــارجــة عـن ا
اهود  بلغته األنيقة الـكاتب عبد احلس ا
وعـمـار نـعـمة جـابـر والـراحل سـعـد هدابي
اجـد والدكتور عبد ومـنير راضي وأحمد ا
عـلي كـعيـد وعـمـار سيف فـي مجـال مـسرح
الـطــفل وغـيـرهـم لـهم جل احـتــرامي. فـكـرة
الـتـأثـيـر بـنصـوص اآلخـر قـد يـركـز عـلـيـها
ـسـرحي احملـتـرف أكـثـر حـتى من الـنـاقـد ا
الـكاتب نـفـسه فالـكـاتب يكـتب بانـسـيابـية
وسالسـة في الذهن بعيداً عن القصدية في
الـــتـــقـــلـــيــــد وأحب أن أوضح هـــذا األمـــر
ألهـميـته الكـبـيرة فـقد يـخلق الـكاتب نـصاً
أي بــطـريــقـة تــبـادل اخلــواطـر ودون أدنى
تـقلـيد مع مـادة كاتب آخـر ثم يقـرأ ناقـد ما
الـعـمل ويــذكـر أن الـكـاتب كـتب ذلك الـنص
مـتــأثـراً بـالـعــمل الـفالني لـلــكـاتب الـفالني
وهـذا ماحدث معي رغم عدم معرفتي بذلك
الـعمل ومـؤلـفه بتـاتاً ولـذلك فأنـا أدعو كل
ؤلف بل نـاقد قـبل نشر قـرائته أن يـحاور ا
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UOŠd ∫ لقطات من مسرحيات موجهة لالطفال من تأليف سحر الشامي

جــمــعــيــة اصــدقــاء الـشــرق االوسط
االمريـكـية ...كـمـا شارك في مـعارض
عــــديـــدة داخـل الـــعــــراق وخـــارجه..
ـصـور الـعاني الـعـشرات من واقام ا
معارض الصور خارج العراق وثقت

احلياة بكافة جوانبها.
و اصـدر الـعـاني مـطـبـوعـا سـيـاحـيا
ملونا بـاللغت الـعربية واالنـكليزية
يــــتـــضـــمـن قـــرابـــة  100صـــورة عن
العراق . وشـغل منـصب رئيس قسم
التصـوير في وكالـة االنباء الـعراقية
ـاضـي وهـو في ســتــيــنــات الــقــرن ا
عـــضــو فـي نـــقــابـــة الـــصـــحـــفـــيــ
الــعــراقــيـ واجلــمــعــيـة الــعــراقــيـة

للتصوير.
لطـيف الـعاني خـسـرناه. رحـمك الله

صديقي العزيز والى جنات اخللد.

هـل لـــديك { انـت خـــريــــجــــة لـــغــــة انـــكــــلــــيـــزي
ية? لنصوص مسرحية عا ترجمة

- لم أتـرجم عـمالً مـسـرحـيـاً أبـداً ولـم أفـكر
بـــذلك حلـــد اآلن. فـــهـــو أمـــر الزال مـــحض

تفكير رغم شعوري بالتقصير إزاءه.
وهــو اصــعب ــثـل لك مــســرح الــطـــفل { مــاذا 

الفنون?
- تـعد الكتـابة في مسرح الـطفل معقدة في
أسـسهـا فالـلغـة ترتـكز في عـناصرهـا على
ا ـمتنـع والعبـارة الواضـحة ور الـسهل ا
تـنزاح قليال نحو الـسجع وهي لغة شعرية
جـميـلة ومـحبـبـة للـطفل وقـد تسـابق النـثر
عـلومـة للـطفل لـكن في الوقت في وصـول ا
احلــالي اليــحـبــذ الــكــمـال فـي الـنـص عـلى
طـريـقـة الـسـجع. كـذلك من مـقـومـات النص
ـوجه لــلـطــفل هـو عـنــصـر الــتـشـويق وال ا
شيء ســوى عــنــصــر الــتـشــويق حــذراً من
تــراجع شــعـلــة الــدهـشــة لــدى الـطــفل ألنه
ـا ـلل. والـتـشـويق ر مـعـروف بـســرعـة ا
يـأتي على شـكل مشهـد تستـعر فيه روح
ــغـامــرة أو مــشــهـد إســتــعـراضي أو ا
غــنـــائي لـــذلك أعــتـــبـــر كــتـــابــة نص
مــسـرحـي لـلــطــفل فــيه الــكــثــيـر من
ـسؤولية ـسؤوليـات ناهيك عن ا ا
الـتربوية والـتي تعتبـر أهم عنصر
ــســرحي لـــلــطــفل جنــاح الــنـص ا

فــعـــبــارة واحــدة التـــخــضع لـــلــجــانب
الــتـــربـــوي قــد تـــؤدي بــكـــامل الـــنص إلى
الـــفــشـل وقــد الأبـــر نـــفــسـي من ذلك في
بـعض نصـوصي السابـقة لـقلـة خبرتي في
اجلــانب الــتــربــوي الــذي يــتـطــلـب دراسـة

ـــؤلف خـــاصــة من الـــضــروري مـــحــاورة ا
سـؤال فــيـمــا إذا كـان قـد تــأثـر فـعـالً بـعـمل
ـــؤلف فالنـي أم ال ألن ســمـــعـــة اإلنـــســان

ككاتب في غاية األهمية.
…b¹bł ’uB½ 

{ مسرحية تعتزين بها دوما?
- كل نص جــديــد اعـتــبـره أألعــز  في وقـته
ولـكن هـناك نـصـوص مسـرحـية لـهـا مكـانة
ـانـالـته من جـوائـز مـثل نص عـالم خـاصـة 
افـتــراضي ونص األطـفــال نـصـيــحـة غـراب
ونص التــقـل كــاوكـــاو وأنــوار الـــبــابـــلــيــة
والـــذئب لـــيس وحــشـــاً هـــذا الـــنص الــذي
اعـتـبره دكـتـور علي خـلـيـفة من الـنـصوص
ـــمـــيـــزة في الـــوطن الـــعـــربي وهـــو نص ا

غرائبي عرض في القاهرة قبل فترة.
هل مثـلت باعـمال مـسرحـية { انت كـاتبـة مسـرح

لك?
- كال لم يكن التمثيل يوماً أحد ميولي.

سرح لسحر الشامي? ثل ا { ماذا 
ــسـرح هــو فــســحـة كــبــيــرة تـنــطق من - ا
ـؤلف بجـدلـية إلـى اجلمـهور. خالله مـادة ا
فـاألفكار في العرض تـندفع كأصوات بشكل
ــتـــلـــقي بـــشــكل واضح مـــؤثــرة فـي ذهن ا
مـبـاشـر. الــرفض الـقـبـول  الـتـمـرد اآلخـر
وتــأثـيــره الــسـلــبي أو اإلبــجـابـي مـرحــلـة
ـر بــهــا بـلــد مـا نــقض وتــهـكم عـســيــرة 
وتـمــرد تـلك سـمـات أبــطـال نـصـوصي وكل
ــتــلـقي عــبـر حــاسـتي ذلك يــنـعــكس عـلى ا
الــنـــظــر والـــســمـع واإلنــشـــداد الــعـــصــبي
واإلنـشـداه فـيـكــون تـأثـيـره مـسـتـفـزاً وهـذا

طلوب وهو الهدف. اإلستفزاز هو ا

عن نص (حــكـايـة ضـفـدع) في الـنـجف عـام
 2018 جـــائــزة أفـــضل نـص مــســـرحي في
مـهرجـان احلـسيـني الـصغـيـر الدولي لـعام
 2019 جـــائــزة أفـــضل نـص مــســـرحي في
ـزرعـة) عام مـهـرجان الـتـربـيات عن نص (ا
 2019 جـــائــزة أفـــضل نـص مــســـرحي في
ـغـرب عـام ـبـدع في ا مـهـرجـان الـتــلـمـيـذ ا
  2021 عن نص (نـصـيـحة غـراب)  جـائزة
أفـــــضل نـص مـــــســـــرحي عـن نص (عـــــالم
افــتــراضي) في مـــســابــقــة أســالــيب الــذي
نــظــمــته وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة عـام

.2022
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اخملـرج العـراقي تعـرض له في السـاعة الـسادسـة من مساء
سـرح الـوطـني مـسـرحيـة (طـلـقة الـيـوم االحد عـلى خـشـبـة ا

رحمة) للفرقة الوطنية للتمثيل سينوغرافيا بشارعصام.
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ــســرحي الــعـراقـي غـيــبه الـفــنــان ا
ـوت اخلميس فـي كربالء والراحل ا
ساهم كان شـاعرا ومؤرشفـا ايضا
بــشـــكل كـــبـــيـــر في إعـــادة تــأهـــيل
ـسـرح الـتجـريـبـي في قـاعـة نـقـابة ا
الــفــنـــانــ فــرع كــربـالء واخملــتــبــر
ـسـرحيـة في ـسـرحي لـلـعـروض ا ا

احملافظة.
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اخلـبـيـر العـراقي األمـني في اإلسـتـراتيـجـية الـقى مـحـاضرة
بشـأن القـيادة االسـتراتـيجـيـة وصيـاغة االسـترايـجيـات على

مجموعة من الضباط القادة.
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ـوظف الـعــراقي صـدر أمـر ديـواني بـتـعـيــنه رئـيـسـا لـهـيـئـة ا
استثمار االنبار.
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طـربة دالـيا مـبارك في الـثاني ـطرب االمـاراتي يحـيي مع ا ا
ناسبة اليوم ـقبل في مدينة إكسبو دبي حفالً  من الشهر ا

الوطني لدولة اإلمارات.
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الــكــاتب االردنـي صــدرت له عن وزارة الــثــقــافــة األردنــيـة 
وضمن مشروع مـدن الثقافة األردنية  مجموعته القصصية
األولى بعنـوان (تداعيات رجل معـلق بقشة) تضم  66 قصة

توسط. قصيرة تقع في  104 صفحات من القطع ا
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الرئـيس الـسـابق لنـقـابة الـفـانيـ الـعراقـيـ تضـيـفه منـظـمة
نخـيل عـراقي الثـقافـيـة في السـاعـة اخلامـسـة من عصـر غد
االثن في مـقرها ببغـداد للحديث عن كـتابه (تعال معي الى

قنديل).
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الكـاتب والنـاقد الـفلـسطيـني نعـاه احتاد الـكتـاب العـرب بعد
ـوت اخلمـيس عن عـمـر نـاهز  90 عـاماً مـوضـحا ان غـيـبه ا
في بـيـان انه  يـعــد واحـداً من أبـرز الـنـقـاد الـعـرب وأكـثـرهم
ــقــارن والــنـقــد األدبي واألدب تــأثــيــراً في مــجــاالت األدب ا
الـــعـــربي احلـــديث والـــراحل من مـــوالـــيـــد مــديـــنـــة طـــبـــريــا

الفلسطينية.
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وزيـر الثقافة لشريـحة الفنان وتقد
ـمكن. من جـانبه الـرعايـة لـهم بالـقدر ا
عـــبــر الــعــزاوي عن ســـعــادته بــزيــارة
الـوفد لالطمئنان عـلى حالته الصحية
مــبـيـنــاً ان وزارة الـثــقـافـة هي اول من
ـــكـــان ســـكـــنه وتـــفـــقــد حـــالـــته قـــدم 
الـــصــحــيـــة.  وقــدم الــعـــزاوي شــكــره
لــلــوزيــر  داعــيـاً ايــاه لــتــقــد الـدعم
لـشـريحـة الـفنـانـ واالهتـمـام بهم عن
طـــريق تــكــاتـف اجلــهــود بــ وزارتي

الثقافة والصحة.

—U³ł bL×  ≠ œ«bGÐ
ــكـــتب االعالمي لــوزارة زار وفـــد من ا
الـثـقافـة والسـياحـة واالثار اخلـميس
مــتــمـثالً بــاالعالمــيــة زهـرة اجلــبـوري
ــرافق لـهــا الـفــنـان الــقـديـر والــوفـد ا
مــحــسـن الــعــزاوي لألطــمــئــنــان عــلى
حــالـته الـصـحـيـة بــعـد تـعـرضـة الزمـة
صـحـية ارقـدته فراش الـعافـية. ونـقلت
اجلـبـوري خالل زيـارتـهـا بـيـت الـفـنان
الـعـزاوي تمـنيـات الـوزير احـمد فـكاك
الـبدراني بالشفـاء العاجل مؤكدة دعم

{ لـندن - وكـاالت - أعلنت مـصادر عديـدة بشكل
ـية ـغـنيـة الـعا مـفـاجئ عن انـسحـاب النـجـمة وا
"شـاكيرا" من مشاركتها في حفل افتتاح مونديال
قطر  2022 قـبيل اتتاحه وبشـكل مفاجئ.وكشفت
ـية بشكل عاجل ورسمي بان مـصادر اخبارية عا
شاركة في ية "شـاكيرا" قررت عدم ا الـنجمة العا
فـعـاليـات احتـفاالت كـأس العـالم الـتي تفـتتح في
قــطـر الــيـوم االحــد وكـشــفت مـصــادر مـقــربـة من
ية بان عـدم مشاركتـها في مونديال الـنجمة الـعا
قـطر  2022 يـعـود ألسبـاب شخـصـية ولم تـصرّح
عـنهـا أبداً خالل اللـقاء الـصحفي.وكـانت النـجمة
ـية قـد شاركت خـالل احتفـاالت كأس الـعالم الـعا
ـشاركة لـعام  2018 و  2014 ولـكن اعـتذرت عن ا
خـالل هـذا الـعـام ولم تُــعـرف األسـبـاب الـتي أدّت
ــتــابــعــون خــبـر ــفــاجئ .تــداول ا إلـى قــرارهـا ا
شاركة  حيث تساءل العديد اعـتذار شاكيراعن ا
مــنــهم مــا اذا كـان الــســبب الـرئــيــسي وراء عـدم
مـشـاركـتهـا في كـأس العـالم هـو تواجـد حـبيـبـها
الـسـابق جـيـرارد بـيـكـيه الالعب االسـبـاني الذي
كـــانت قــد انــفــصــلت عـــنه في الــفــتــرة األخــيــرة
وتــصـدّرت اخـبـارهـمـا عـنــاوين الـصـحف.بـيـنـمـا
ية انـتقل الـقسم اآلخـر لالفادة بـان النـجمـة العـا
شـاركة في تـسـير عـلى خطى دوا لـيـبا في عـدم ا
كـــاس الــعـــالم وذلك بـــســبب اعـــتــراضــهـــا عــلى
ـثلي جـنسياً الـقوان الـتي تضعهـا قطر ضد ا

واعتبارها بأنها تتعارض مع حقوق اإلنسان.
عــلى صــعـيـد آخــر يـواجـه الـنـجـم الـهــولـيـوودي

{ القاهرة  –وكاالت - احتفى "مهرجان
القاهرة السينمائي الدولي" بدورته الـ44
ـصـريـة لـبـلـبـة عـبـر األربـعـاء بـالـفـنـانـة ا
ها إقامـة ندوة صحفـية بعد أن  تـكر
ــهـرجــان بــجـائــزة "إجنـاز في افــتـتــاح ا
الـــــعـــــمـــــر" عـن مـــــجـــــمل أعـــــمـــــالـــــهـــــا
الــســيــنـمــائــيــة.وأشـار رئــيس مــهــرجـان
الــقــاهـرة الــسـيــنــمـائي الــفــنـان حــسـ
فهـمي في مـعرض حـديـثه عن لـبلـبة إلى
تـاريـخـهـا الـفنـي الكـبـيـر والـذي يـسـتحق
الـتـقـديـر واالحـتفـاء وهـو مـا أجـمع عـليه
زمـالئــهــا لــيــلى عــلــوي وإلــهــام شــاهــ
ومحـمـود حـمـيدة الـذين حـضـروا الـندوة
ـصـريـة ـيـة لــهـا بـدار األوبــرا ا الـتــكـر
هـرجان أمـير رمـسيس. وأدارها مـديـر ا
وطـالـب حـمــيـدة في مــداخـلــته تـســجـيل
تاريخ لـبلبـة في "موسوعـة غينس لألرقام
القـياسيـة" لتـميز أعـمالـها وقدرتـها على
تقـد ألوان وأشكال متعددة من الدراما
مـنـذ طـفـولـتهـا وهـو مـا أثـنت عـلـيه لـيلى
علـوي التي وصفت لبلبة باحلريصة على
اكــتــشـاف مــكــامن الــصــدق في الــعــمل
الـفــني حـتى يـصل جلــمـهـورهـا بـأصـفى
صـورة بــيــنــمــا أشـادت إلــهــام شــاهـ
ـنـافـسـة الشـريـفـة الـتي جـمـعت لـبـلـبة بـا

بزميالتها طيلة مسيرتها الفنية.

ي دانـيال كـريغ قضـية قانـونيـة تدور حـاليًا الـعا
داخـل احملـــكــــمـــة وذلك بــــعـــد ان دخـل في نـــزاع
قــانــونـي مع عــدد من اجلــيــران حــيث يــعــيش
ــتــواجــد في حـــالــيًــا في مــنــزله الــريــفي ا
بـريـطـانـيـا.ويـبـدو واضـحـاً بـان الـشـهرة
ي تـلكـها  الـنجم الـعا الـكبـيرة الـتي 
"دانــــيــــال كـــريـغ" لن تــــســـاعــــده في
مــشـكــلـته الـقــانـونــيـة حـيث دخل
جنـم جــيـــمس بـــونـــد في نــزاع
قــــانــــونـي مع جــــيــــرانه في
ـــنـــطــقـــة الـــتي يـــســكن ا
بـها.وتقدّم جيران جنم
ســـلــســلــة جــيــمس
بــــونـــد "دانــــيـــال
كــــريغ" بـــطـــلب
قـــانــوني الى
مــــــجــــــلس
ـــديـــنـــة ا
وذلـك من
أجــــــــــــــل
قــــــــــــطـع
شـــــجـــــرة
ــــــــة قــــــــد
يـحـتـفظ بـها
كـريغ وزوجـته
عـــــــنـــــــد بـــــــاب

منزلهما.

تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ 9.
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 احلــصــول عــلى قـــسط من الــراحــة الــنــفــســيــة امــر
ضروري يوم السعد الثالثاء.
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 ال تـتـردد فى طـلب احلـقـوق اخلـاصـة بك الـيـوم يـوم
السعد االربعاء.
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ال تــتــردد فى خـوض جتــربــة ريـاضــيـة جــديــدة حـتى
حتقق أهدافك.رقم احلظ 3.
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خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك .
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حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون .
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أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.
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تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن
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ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة.
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ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا
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لـديك خـطـة مـتــكـامـلـة خالل الـفـتـرة الـقـادمـة لـتـطـويـر
رقم احلظ 2. لياقتك البدنية
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 صـــديق مـــقـــرب لك فـى حـــاجـــة شـــديـــدة لـــوجــودك
يوم السعد السبت. بجانبه
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مــطــلــوب كـتــابــة مــرادفـات
ومـــعــاني الــكـــلــمــات الــتي
تـشتـرك فيـمـا بيـنهـا وتدور
حسب اجتاه الـسهم لتصل
الى ربط صحيح للكلمات:
1- اضــــطـــراب وتـــشـــويش

نفسي 
2- لقب عـائلـة اشهـر جنوم

هوليود
3- عكس انزعاج 
4- مجلس االمة
5- اقتحام

6- لباس رجالي فضفاض
7- مقاتلة
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كتبها الشاعر الكبيركاظم الرويعي وحلنها الراحل كمال السيد  مطلعها يقول
(شـمـا تـغــيب تـغـيب مــسـامـحك واتــامل تـعـود ولـيــفي  وادور صـاحلك واتـامل
تعود).. الى نهاية االغنية  التي اداها باقتدار مطرب الريف الكبير الراحل في
حتـديـدا  في الـسـادس عـشر من الـعام 2015 عبـد الـزهـرة مـنـاتي  وقبـل ايام 
تشرين الثاني  االحتفاء باليوم الدولي للتسامح وعد هذا اليوم ان يكون يوم
نـا واشكال التعـبير لدينا االحترام والقبول والـتقدير للـتنوع الثري لـثقافات عا
طرب ي والكثير من الشعراء وا وطرق كوننا بشرا اطلق اليوم التسـامح العا
ـطـربـة اصــالـة نـصـري بـاغـنـيــة سـامـحـتك كـثـيـر غـنـوا عن الـتـســامح ومـنـهم ا
ـطـربـ العـرب والـعـراقيـ ومـازالت اغـنـية امـسـامـحك تـسكن في وعشـرات ا
طرب الريفي الكبير عبد الزهرة مناتي وكان يسجلها في القلوب عندما ادها ا
وسيقـى التابع للـمؤسسـة العامـة لالذاعة والتـلفزيـون ويشرف عـليها ستديـو ا
الراحل طالب الـقرغـولي وكان مـناتي يـاتي لالستديـو مع مجـموعـة من مطربي
الريف ليؤدي بروفات االغنية  التي اصبـحت اشهر اغنية عراقية انذاك . كنت
صديق للـمطـرب الريـفي عبـد احلس الالمـي  فقلت له :ان االغـنيـة ستـتصدر
االغاني العراقـية وتقفـز للمراتب االول بـوقت قياسي .فوافـقني الراي وصارت

ـطرب االغنيـة تتصـدر برامجـنا االذاعـية ويؤديـها غالـبية ا
اذا ال نتـسامح ـناسـبات . وبـقيت اقـول  في احلفالت وا
ونـدعـو للـتـسـامح في حـيـاتـنـا وتـعـامـلـنـا بـدال من الـتـأمر
واحلقـد وهاهـو العـالم يـحدد يـوما لـلـتسـامح ب شـعوب

االرض.

تـخـصصـيـة أو قـراءة عـميـقـة لـذلك جتدني
أراجع كـتابة عبارة ما قبل توثيقها. وأحب
أن أضـيف أن خــوض جتـربـة كـتـاب نـقـدي
ـسرح الـسعـودي بطـلب وتعاون عن رواد ا
ثابر أتاح لي من الـدكتور أحمد الـشريف ا
ؤلـف الـفرصـة للـتعـرف على الـعديـد من ا
مــثل الـدكــتــور عـبــد الـلـه آل عـبــد احملـسن
وعـباس احلايك ومصطـفى علي والدكتورة
مـلـحة عـبـدالله والـدكـتـور سامي اجلـمـعان

وغيرهم.
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وحـصـلت الــشـامي عـلى جـوائـز عـدة نـقف
عـنــد بـعـضــهـا :جـائــزة مـهـرجـان

ـــســرح الــوزاري ا
ــسـرحي ا
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سـألـة لـيـست عابـرة وتـنـتـهي بـتبـويس الـلـحى واالكـتاف ا
بالرغم من انَّ ذلك التـنازل يبـدو جليـاً من اجلانب العراقي

وحده وليس الكوستاريكي.
لنبدأ من بيان االحتاد الكـوستاريكي لكرة القدم في رفض

ضروب ب فريقي البلدين. وعد ا دخول العراق بعد ا
بـاراة ضد قال االحتـاد الكـوستـاريكي في بـيان »ألغـيت ا
ـسبق العـراق… ألنّ اجلـانب الـعراقي لم يـحـتـرم االتفـاق ا

في عدم ختم جوازات الالعب . 
 وشــدد االحتـاد الــكــوســتـاريــكي لــكــرة الــقــدم عـلـى أنـهم

رفضوا الدخول الى البصرة 
ألنّ جوازات سفرهـم كانت ستـختم باخلتـم العراقي األمر

الذي سيؤثر عليهم في رحالت أخرى.
ـسؤولـ الـعـراقـي الـذين وعـدوا بـوعـد يخل لنـقف عـنـد ا
بالسيـادة الوطنيـة للبالد مادام انّ وزارة الـداخلية نـفسها
ـا  كـان  واسـتـغربـت حدوث االزمـة ووصـفـتـها ال تعـلم 

قبول. بشكل دبلوماسي باألمر غير ا
 مـا هي صــورة الـعــراق في نـظــر كـوســتـاريـكــا أوالً لـكي
ُــهـ لـكــرامـة الـعــراق وسـيـادته تـطـلـب مـثل هـذا الــطـلب ا

ودولته احلديثة التي قامت قبل أكثر من مائة عام?
تـقدم في اجلانب اآلخر نـعم توجـد دول كبرى تـسأل ا
لطلب احلصول عـلى تأشيرات دخول الـيها عن السبب في
سفر حـامل اجلواز الى الـعراق لـكنه إذا كـان العبـاً دولياً
فإنّ االمـر سـيـكون واضـحـاً ومـقـبوالً. يـا تـرى هل هـذا هو

سبب الكوستاريكي فقط?
بال شك انَّ كــوســـتــاريــكــا تـــخــتــزي من اخلـــتم الــرســمي
الـعــراقي ألسـبـاب ال عـالقـة لـهــا بـكــون الـبــلـد في صـدارة
الدول التي يستشـري فيها الفسـاد وانَّ سرقة مليار دوالر
فيـه مثل سـرقـة عـلـبـة سفـن أب او انَّ انفالت الـسالح في
الــبـلــد يــكــرّس الالدولــة أمــام وعـود حــكــومــيــة واهــنـة في
ـلتـبـسة عـلى احلكـومة ذاتـها. كـما انه التـصدي لـلظـاهرة ا
تُّ ؤكد انّ الرفض الكوستاريكي للختم العراقي ال  من ا
بصـلـة كـون اجلـامـعـات العـراقـيـة في الـدرجـة الـسفـلى في
ي وانه الـبـلد األعـلى في نسـبة التـسلـسل الـعربي أو الـعا
االمـيـة الـتي كـان قـد مـحـاهـا بـشهـادة مـن الـيـونسـكـو قـبل
أربـعـ عــامـاً وانّ اجملــلس الـعــلـمي في بــريـطــانـيـا أوقف
تخرج من كليات الطب في االعتراف بشهادات أغلبيـة ا
العراق فـذلك كله ال يـعني كـوستـاريكـا من قريب أو بـعيد

وانَّ لهم اسبابهم اخلاصة بهم وحدهم.
 الكرة في مـلعب وزارة اخلـارجيـة العراقـية قـبل الداخـلية
لعب من دون دفاع أو وما أكثر الـكُرات التي دخلت هـذا ا
ُـلح هــو كـيف ســتـرُد . والـســؤال ا هـجــوم أو حـارس أمــ
سته بقوان العراق اخلارجية على هذا تصرف البلـد ا
ـثل اذا كان هـنـاك تمـثيل دبـلومـاسي بـ البـلدين أو لم با

يكن.
نريـد تـفسـيراً عـراقـياً رسـمـياً حـول الـواقعـة ويرفض أيّ
ـهـلـهـلة عـراقي أن يهـان بـلـده مـهـمـا كـان رأيه بـاحلكـومـة ا
الـتي حتـكـمه  ألنّ اسم الـعـراق ال يـنـبـغي أن يُـهـان وقـبل
ذلك ال يـنـبـغـي أن تـكـون مـقـالــيـده بـيـد مَن ال يــسـتـطـيع أن
يفرض احترام اسمه ومؤسساته وعلمه وختمه على العالم

كله.
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ظــهــرت نــتــائج الــقــبــول الــعــام في اجلــامــعــات الــعــراقــيـة
بتفرعاتها العلمية

( إحــيــائــيــة وتــطــبــيــقــيــة والــفــرع األدبي) ودخــلت االســر
الـعــراقـيــة كـمــا في كل عـام   فـي دائـرة الــلـوم والــعـتـاب
واخــذت ( لــو ) مــســـاحــة كــبــيــرة مـن حــواراتــهــا وبــدأت
السقـوف العالـية بالتـراجع والبـعض انهار واسـودت الدنيا
في نـظـر البـعض  وكـال اولـيـاء االمـور االتـهـامـات لـلوزارة
درسة والعـملية الـتعليـمية وللـكرونا والبـوبجي واصدقاء وا
ا راجع الطلـبة والطالبات ذواتـهم فيما اخفقوا السوء و ر
وقصـروا به عـلى مـدار العـام الـدراسي ويـعاد اجـتـرار ما
أثار استغرابهم من حـصول كم كبير من الطـلبة والطالبات
عـدالت جتاوزت الـ (97) والذي مـا زال يـؤرق مضـاجـعهم
فيما اذا سـيتأهـلون لعـبور حاجز اجملـموعات الـطبية ام ال
ويتـذرعـون  ويـلعـنـون الـزمن الـذي أثقل كـاهل مـراجـعـاتهم
وما أصابهم من ملل وياس  وسـنجد البعض يـفكر بتأجيل
التـقد الى الـسـنة الـقادمـة واألخـر بالـذهاب الى الـدراسة
ـوازيـة أو يـقـلب عـروض الـكـلـيـات االهـلـيـة الـتي بـاشـرت ا
الي سنويـا وبعضهم تمنى لو ـثقلة با بتقد عروضها ا
كـارم الـشهـداء أو بـالهـجرة او كان لـديه شـهيـد ليـشـمل 
الـذهاب لـلـدراسـة خـارج الـقـطـر أو يـلـعن احلـرب الـروسـية
األوكرانيـة التي حـجبت فـرصة الدراسـة في أوكرانـيا عنه.
ـرتفع ـعـدله ا عـاهـد الـصـحيـة  أو القـبـول بـالـذهاب الـى ا
هذا خـشـيـة ان يـفقـد امـتـياز اجملـمـوعـة الـطبـيـة الـتي تـعني
ضياع فرصة التع مباشرة أوالتوقف عن اضاعة الوقت
تعطل في هكذا ظروف والبحث عن عمل في سوق العمل ا

أصال. 
ـقدمـة الكـئيبـة ال بد مـن خالصة فـالطـائر الذي بعـد هذه ا
فــقـد ريــشــة من جــنــاحـيـه أو ريـشــتــ حــتـمــا يــســتــطـيع
االستـمـرار بـالـطـيران ومـن يتـعـثـر بـحـجر ال يـعـدم وسـيـلة
ـسـيـر وعـدم الــوصـول الى الـسـقف االسـتـمـرار إلكـمــال ا
ـؤهل لبلوغ عـتبة اجملموعـة الطبية ال عدالت ا العالي من ا
يعني تـوقف احلياة عـند هذه احلـدود لكن ال أحد يـنكر ما
فـيــهـا مـن اخـفــاق اجلـمــيع يـعــلم ان الــنـجــاح وبـتــفـوق له
اشـتـراطـات عـدة ومن يـتـقـنـهـا يـشـكل نـسـبـة مـتـواضـعـة ال
تــتــجـاوز ال٢% فـي أيّ زمن كــان. لــذلك عــلــيــنــا ان نــكـون
عادلـ مع أنفـسنـا ونعـرف ما هي امـكانـاتنـا. توزيع الـلوم
هـنـا وهـنـاك ال يـجـدي نـفعـا. بـل اسـتـثـمار مـا فـي الـيـد هو
االجـدى ولــنـســمح ألنــفـســنــا بـشيء من الــتــنـازل او لــنـقل
سـتـحـيل ان تـقـبل اجملـمـوعـة الـطـبـية كل الـتواضـع فمـن ا
الدفعة وان كنا مؤمن بانّ االرزاق من الله فلما االصرار
عـلى هــذا الـتـوجه  مـن قـال بـانّ بــاقي االخـتــصـاصـات ال
توفر مدخوالت جيدة  انا اعرف مدرس يجنون اضعاف
مــا يــجــنـــيه طــبــيب اخـــتــصــاص او مــهــنـــدس يــعــمل في

قاوالت. ا
ـفـصل الذي  احلكـمـة في هـذا ان االخالص بـالـعـمل هـو ا
ـاذج تـعـرفـونـهـا في احلـياة يـعّول عـلـيه دائـمـاً وراجـعـوا 
راجع وستكتشفـون ما أرمي اليه ثمة اطـباء ال يحضون 
ــواظـبــة واالخالص في أيّ واحـد فـي الـيــوم االصل هــو ا
يزاً وبارعاً خففوا الوطء عن أسركم مهنة ستصنع منك 
ولـيـخفـف االبـاء واالمهـات عن ابـنـائـهم وبـنـاتـهم من سـقف
أحالمـهم ومـا كانـوا يـتـمـنـونه لـهم أعـرف أيـضـاً أن بعض
اآلباء واألمهات تمـنى لو كان طبـيباً أو صيـدالنيا لكن اتته
رياح مـا كـان ليـتوقـعـها وبـقـيت تطـارده هـذه األمنـيـة  طيـلة
رء حيـاته حـتى تمـنـاهـا ألحد أوالده  لـكن مـا كل يتـمـنى ا
يدركه..  في اوربـا  أو أمـيركـا وكـندا ال يـقدم الـطـالب على
الـدراسـة اجلـامـعـيـة حـال تـخــرجه من الـثـانـويـة بل يـخـتـار
العمل  نـادال في مطعم أو كـاشير في سـوبر ماركت او أي
عمل مشابه احلـكمة من ذلك هي  إن سن ا(17أو  (18سنة
يكون غـير قـابلة بـالنسـبة له  الكـتساب اخلـبرة الـتي جتعله
يـخـتــار الـدراسـة الـتي تــمـثل طـمــوحه أو رغـبـته احلــقـيـقـة
إضافـة الى أن الـدراسـة مكـلـفة ويـود االعـتـماد عـلى نـفسه
بتـغطـيـة نفـقاتـهـا دون إرهاق الـعائـلـة . عنـدنا اغـلب الـطلـبة
ثل رغبـات الغير منساقـ وراء ما هو مـظهري أو ما هـو 
ـودة ( األب  األم  اجلـد األقــارب ) أو مــا بــات بــحــكم ا
والبريـستيج عـرفاً. لنـخفف من إطالق الـلكمـات في الهواء
ومـاذا لــو تـأمــلـنــا أن أحــد أوالدنـا او بــنـاتــنـا أخــتـار غــيـر
اجملـمـوعــة الـطــبـيـة وتــدرج في قـسـم اقل صـعـوبــة من تـلك
اجملـمــوعـة وتــفـوق وكــان من األوائل وحــضي بـالــدراسـات
العلـيا حـتى أصبح حامال لـشهـادة الدكتـوراة فهل يـختلف
راتبه ومخـصصـاته عمّن هم اجنـزوا واجبـات كلـيات الطب
ا أجد من يـقول أن التوظـيف مضمون في أو الصيدلـة ر
االخــتـــصـــاصـــات الــطـــبـــيــة دون
غـيــرهـا هــنـا أقــول أن الـقـرارات
سألة غير مضمونة لـلجميع الن ا
مسألة رزق واألرزاق موكلة بالله
الرزاق احلكيم وما هذا اال ابتالء

ن يتشكك. 
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بـحسب الـقرار. وشـدد ليـفاين على
ي أهــمـيـة حـمــايـة الـتـوقــيت الـعـا
ــنـسق ألنه يُـدار بـواسـطـة "جـهـد ا
كـتب ي" من خـالل ا مـجـتـمـعي عـا
ـقـايـيس.وأشار الـدولي لألوزان وا
ـعـتـمـد لــيـفـاين إلى أن الـتـوقــيت ا
ي ـواقع الـعا عـلى نـظـام حتـديـد ا
(جـي بـي اس) وهــــــو مـــــــنـــــــافس
مــحـتــمل لـتــوقـيت  UTC مــحـكـوم
بـــســـاعـــات ذريـــة يــخـــضع إلدارة
اجلـيش األميركي "من دون إشراف
ـي". وقـد يــكــمـن أحــد احلــلـول عــا

الـذري والفلكي بـالنمو بقـيمة أكبر
مـن ثــانـــيـــة واحـــدة بـــحــسـب مــا
ـــعـــهــد أوضـح الــفـــيـــزيـــائي فـي ا
الـــوطــني األمـــيــركي لـــلــمــعـــايــيــر
والـتكنولوجيا جودا ليفاين لوكالة
فــرانس بـرس. وقـال لــيـفـاين الـذي
ـســاعـدة في أمــضى سـنــوات في ا
صـيـاغـة الـقـرار إلى جـانب تـافـيال
"لم تُــحــدد الــقــيــمــة األكــبــر بــعـد".
وســـتُــجـــرى مــفـــاوضــات إليـــجــاد
اقـتراح بحـلول عام  2035 لـتحديد
تـلك القيـمة وكيفـية التعـامل معها

أرسى دعـائم عصر أكثـر دقة بكثير
عـــلى صــعـــيــد ضــبط الـــوقت.لــكن
دوران األرض األبــطـأ قـلــيالً يـعـني
.ولـسد أن الـوقـتـ غـيـر مـتـزامـنـ
هـذه الـفجـوة بدأ اعـتـماد الـثواني
الـكـبيـسـة في عام 1972  وأَضـيفت
مـذاك  27 ثــانـيـة عـلى فـتـرات غـيـر
مـنتـظمـة كان آخـرها في عام 2016
ـــوجب االقــتــراح ســـتــســتــمــر  .
ـعتاد إضـافة الـثواني الـكبـيسـة كا
فـي الوقت احلالي.لـكن بحـلول عام
2035  سـيُـسمح لـلـفرق بـ الوقت

حـل وسط" كان اعتـماد سنة 2035.
ـتحـدة وفـرنـسا وكـانت الـواليـات ا
مـن ب الـدول الـتي دفـعت بـاجتاه
هــذا الــتــغــيــيــر.وأكــدت تـافــيال أن
ي "الــعـالقــة بــ الــتــوقـــيت الــعــا
ــنــسق ودوران األرض لم تـضع" ا
مــضـيـفــة "لن يـتـغــيـر شيء" ألفـراد
الــعــامــة. وجــرى قــيــاس الـثــواني
طـــويالً من عـــلـــمــاء الـــفــلـك الــذين
حــلـلـوا دوران األرض لــكن ظـهـور
الــسـاعـات الـذريـة الــتي تـسـتـخـدم
تـواتر الذرات كآليـة لقياس الوقت

{ بــــــاريـس-(أ ف ب) - أعـــــلــــــنت
ـسؤولة عن ضبط الوقت ـنظمة ا ا
ــمــثــلـ ي أنّ الــعــلـمــاء وا الــعــا
احلــكـومـيــ اجملـتـمــعـ صـوتـوا
اجلــمــعـــة خالل اجــتــمــاع لــهم في
فــــرنـــســـا عــــلى إلـــغــــاء الـــثـــواني
الـكـبـيـسة بـحـلـول عام 2035. عـلى
غـرار الـسنـوات الكـبيـسة أضـيفت
ثـــوان كــبــيــســـة بــشــكل دوري إلى
الـسـاعـات عـلى مـدار نـصـف الـقرن
ـــاضي لـــتـــعـــويض الـــفـــرق بــ ا
الـــــوقت الــــذري الـــــدقــــيق ودوران
األرض األبـطـأ.بيـنمـا تـمر الـثواني
الـكبيسة من دون أن يالحظها أحد
من أكـثرية الناس فـإنها قد تسبب
مـشــاكل جملـمـوعـة أنـظـمـة تـتـطـلب
تـدفقـاً دقـيقـاً وغيـر متـقطع لـلوقت
الحة عبر األقمـار الصناعية مـثل ا
والــــبــــرمــــجــــيــــات واالتــــصــــاالت
والـــتــجــارة وحـــتى الــســفـــر عــبــر
الــفــضـاء. وقــد شــكّل تـنــظــيم هـذه
الـثواني الكـبيسة مـعضلة لـلمكتب
ــــــقــــــايــــــيس الــــــدولـي لألوزان وا
(BIPM)  الـــقــائم عـــلى الــتـــوقــيت
ــــنــــسق (UTC) وهــــو ي ا الــــعــــا
ــتـفق عــلـيه ـعــيـاري ا الــتـوقــيت ا
دولـياً الـذي يحـدد العالم من خالله
سـاعـاته.وحصـل قرار وقف إضـافة
الــثــواني الـكــبــيـســة بــحـلــول عـام
 2035 على موافقة  59 دولة عضو
فـي مـكـتب  BIPM وأطـراف أخـرى
ؤتـمر الـعام لألوزان مـشاركـة في ا
ــقــايــيس الــذي يُــعــقــد كل أربع وا
ســنــوات فـي قــصــر فــرســاي غـرب
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وقـــالت رئـــيــســـة قــسم الـــوقت في
قـاييس ـكـتب الدولي لـألوزان وا ا
بـاتــريـسـيـا تـافـيال لـوكـالـة فـرانس
بــــرس إن "الــــقــــرار الــــتــــاريــــخي"
ــســـتــمــر ســـيــســـمح "بــالـــتــدفـق ا
لـلثـواني من دون االنقطـاعات التي
تـسـببـها حـالـيا الـثواني الـكـبيـسة
ــنــتــظــمــة". وأوضــحت في غــيـــر ا
رســالــة عـبــر الــبــريـد اإللــكــتـروني
"سـيـدخـل الـتـغـيـيـر حـيـز الـتـنـفـيـذ
بــــحـــلــــول عـــام  2035 أو قــــبـــله".
وأشـــارت تـــافـــيال إلى أن روســـيــا
صـوتت ضد القـرار "ليس من حيث
ــبــدأ" ولــكن ألن مــوســكـو أرادت ا
تــأجـيل مــوعـد بــدء سـريــانه حـتى
عــام 2040 . وقــالـت إن دوالً أخـرى
دعـت إلى إطــار زمــنـي أســرع مــثل
 2025 أو 2030  لــــذا فـــإن "أفـــضل

ـمكنة للمشكلة في ترك الفرق ب ا
دوران األرض والــــــــــزمـن الـــــــــذري
ـدة تـصل إلـى دقيـقـة.ومن يـتـراكم 
ــدة الـــتي قــد الـــصــعـب حتــديـــد ا
يــســتــغـرقــهــا ذلك بــالــضـبـط لـكن
ا ب  50 إلى 100 ليفاين قدّرها 
عـام.وبـذلك بـدالً من إضـافة دقـيـقة
كــبـــيــســة إلى الـــســاعــات اقــتــرح
لــيــفــاين "نــوعــاً من مــغط" الــوقت
لــتـسـتــغـرق الــدقـيـقــة األخـيـرة من
.وقـال "تقدم الـساعة الـيوم دقيـقت

يتباطأ لكنه ال يتوقف".

{ الهـور (بـاكـسـتان) (أ ف ب) –
أُجـيــز في بـاكـســتـان أخـيـراً امس
االول عـرض الـفـيــلم الـبـاكـسـتـاني
جـويالنـد الـذي يـتـنـاول قـصـة حب
جتمـع رجالً متزوجـاً وامرأة عابرة
جـنـسيـاً عـقب إلغـاء هـيـئة الـرقـابة
حــظـــراً فــرضـــته احلــكـــومــة حتت
ضـــغــــوط األحــــزاب اإلسـالمــــيـــة.
ويـفـتــرض أن يـبــدأ عـرض الــفـيـلم
الـذي حـاز جـائـزة جلـنـة الـتـحـكـيم
في قـسم نظـرة مـا خالل مـهـرجان
كان الـسينـمائي في دور السـينما
الباكـستانية اجلمـعة.  وكانت هيئة
الرقـابـة علـى األفالم في باكـسـتان
وافــــقت فـي آب/أغـــســــطس عــــلى
تــوزيع هـــذا الــعــمل إلّــا أنّ وزارة
اإلعالم حــظــرت عـرضه األســبـوع
الـفـائت عـقب احـتـجـاجـات نـفـذتـها
جمـاعات إسالمية أكّـدت أنّ الفيلم
يـنــتـهك مـعــايـيـر اآلداب واألخالق.
واجـهة االنـتقادات الـتي طالـتها و
أمــرت احلـــكــومــة هــيـــئــة الــرقــابــة
وضـوع لتـقرّر بإعـادة النـظـر في ا
الـهـيـئـة األربـعـاء أنّ عـرض الـفـيـلم
مُجـاز في البالد. وقال رئيس هيئة
الرقـابة محـمد طـاهر حسن لـوكالة
فـــرانس بــرس مـــســاء األربــعــاء ال
مــانع لـــديــنــا مـن عــرض الــفـــيــلم
ــكن لــلــمـوزعــ عــرض الــعـمل و
اعـتــبــاراً من اخلـمــيس إذا رغــبـوا
في ذلك. ويــتـنــاول فـيــلم جــويالنـد
قـصـة ابن متـزوّج لـعائـلـة محـافـظة
يقع في حـب امرأة عـابـرة جنـسـياً
الهـي. وتظهر عالقتهما في أحد ا
الـنفـاق في الـعالقـات داخل األسر
الـــتـي تـــضـمّ أفــــراداً من اجــــيـــال
واضيع اجلنسية متـعددة وتعتبر ا
من احملــــرمـــات بــــاإلضــــافـــة إلى

الصراع ب احلداثة والتقاليد.
ـوجب ومع أنّ حـقــوقـهم مـحـمـيـة 
الـقـانـون يـعـيـش مـعـظم الـعـابـرين
جنـسيـاً في بـاكسـتان عـلى هامش
اجملتـمع وغالـباً مـا يضـطرون إلى
الــتــســـول أو الــرقـص في حــفالت
ارسة الدعارة. وعام الزفـاف أو 
2009  كانت بـاكستان التي تسود
فيـها ثقـافة أبويـة محافـظة من ب
أولى الدول في العالم التي تعترف

قانوناً بجنس ثالث.

rKO  ÷dŽ …“Uł≈

bFÐ ÎUO Mł dÐUF «

ÊU² UÐ w  tFM

عــلى الـفـور عــلى أسـئـلــة وكـالـة فـرانس
برس. وقالت الشركة إنها باعت مليوني
تذكرة لنجمـة البوب الثالثاء خالل فترة
ـسبـق وهو رقم قـيـاسي لـفـنان الـبـيع ا
في يــوم واحـد. عــلى الـرغم من اعــتـمـاد
ــوقع بــيــنــهــا ضــوابط كــثـــيــرة عــلى ا
ـعـجـبـ ومنح الـتـحـقق من حـسابـات ا
ـقــاعـد مــسـبــقـاً اشــتـكى رمـوز شــراء ا
موقع التذاكر في بيان من عدد هائل من
نفـذة آليـاً. قالت الـشركة إن الهـجمـات ا
نـظام تـيكت مـاسـتر تـلقى 3. 5 ملـيارات

طلب ما تسبب في حدوث أعطال.
أعــاد هـذا الــوضع إشـعــال اجلـدل حـول
هـذه الـشــركـة الـعــمالقـة في مــجـال بـيع
الـتذاكـر الـتي تثـيـر استـيـاء لدى مـحبي
ــوســيــقى مــنــذ ســنــوات خــصــوصــاً ا
بـــســبـب الــرســـوم اخلــفـــيــة واألســـعــار

رتفعة. ا

{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب)  –أعـــلن مـــوقع
تخـصص في بيع تذاكر تيكت ماسـتر ا
األحـداث الــتـرفــيـهــيـة اخلــمـيس إلــغـاء
عـمـلـيـة الـبـيـع الـعـام لـبـطـاقـات حـفالت
جــولــة تــايــلـور ســويــفت فـي الــواليـات
ـتـحـدة بــعـد األعـطـال الـكــثـيـرة الـتي ا

سبق للتذاكر. طالت عملية البيع ا
وكـتــبت الـشـركــة عـبـر صــفـحـتــهـا عـلى
تويتر بسبب ارتفـاع الطلب بشكل كبير
(…) وعـــدم كـــفــايـــة مـــخــزون الـــتـــذاكــر
ـتـبــقـيـة لـتـلــبـيـة هـذا الــطـلب ألـغـيت ا
ــقـرر أن عـمــلـيــة الـبــيع الــتي كـان من ا
حتـصـل اجلـمـعـة. وأبـدى مـسـتـخـدمـون
اسـتـطـلـعت آراءهم وكـالـة فـرانس برس
امــتـــعــاضــهـم من هــذا الـــقــرار في ظل
انتـظارهم طـويال حلجـز تذاكـر حلضور
احلـــفالت الــتي وصــلت أســعــارهــا إلى
آالف الـدوالرات. ولم تـردّ تـيـكت مـاسـتر
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بـغض الـنـظــر عن جـائـحــة كـورونـا الـتي مــا زال نـفـسـهـا
يـتـواصل مـعـنـا في مـسـاحـات مـسـاكـنـنـا الـضـيـقـة وكـثـافة
.. وقد أظهرت دوائرنا ومدارسنا.. بل ومع أنفاسنا جميعاً
وثبتت الـفحوصـات الطبـية األخيـرة ذلك! ومع ذلك تفأجـئنا
ـوظفـ في دوائر اجلهـات الرسـميـة في البالد بـبدء دوام ا

ئة! ئة بعد أن كان 50 با الدولة كافة بنسبة 100 با
ـا ـوضـوع اخلـطـيـر ر أنـا قـلت "بـغض الـنـظـر" عن هـذا ا
ولـكن للـنظر أخذ بـدون دراسة وعلـى إستـعجال مـن أمرهم
ــزدحــمـــة يــومــيــاً فـي أثــنــاء الــدوام اآلن إلى شــوارعـــنــا ا
الرسمي منـذ الصباح الـباكر وحتى نـهايته زحمـة رهيبة
ومخـيفـة ومتـعـبة ومـرهقـة جداً لـلـمواطن الـعراقي الـذي هو
مــتــعب أصـالً في جــمــيـع شــوارعــنــا الــعـــامــة وحــتى في
وظف والطالب يأتي إلى بيته الشوارع الفرعية األخرى.. ا
متـأخـراً مـرهقـاً مـنزعـجـاً من تـعب هذه (الـسـفـرة) اليـومـية
ملة والـسخيفـة فعالً.. حيث كـثرة السيـارات ما أنزل الله ا

.. بها من سلطان وشوارعنا التي ضاقت بها ذرعاً
مـشـهـد مـأسـاوي يــومي يـعـيـشه الـعــراقـيـون وهم يـذهـبـون
ويأتون إلى دوائرهم ومدارسهم وكلـياتهم وأشغالهم احلرة

األخرى.. ما يصيبهم من أعياء وتذمر وووو.
ـصيـبة" التي أما آن اآلوان لتـتخـذ احلكـومة (حالً) لـهذه "ا
ال نـتـمـنـاهــا ألعـدائـنـا..? وحـلـهــا ال يـحـتـاج إال لـعـودة دوام
ـئــة حلـ أن يـرفـع الـله هـذا ـوظـف  50 بـا ا
البالء الـعـظيم عـنـا والعـمل بـنظـام الزوجي
ركـبات ولو حل الـعطلة والفردي لسـير ا

درسية الصيفية.. ا
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ـقـابـلة فج لـيـلـتـفت نـحـو مخـرج ا
قـائال بـرنار مـن األفضل حـذف هذا
ــقـطع. إنه غــيـر الئق ال يـجب أن ا

نتحدث عنه.
ويـواصل مـخـاطـبـا ضـيفـه ال يجب
أن نـقول هذا الـكالم إنه غير الئق
فيما يرد مونك مندهشا غير الئق?.
يـعـتبـر آالن غومـيس أن الصـحافي
كـان يـنتـقي تـلقـائـيا األجـوبـة التي
يجب أن يحتفظ بها ويقيم تمثيالً
مـزعجـاً غيـر موضوعي من دون أن

يتقبل اخلروج عن نطاقه.

من سـوء الـفهم بـ الـرجلـ طيـلة
حــوارهـمـا الـذي تــخـلـلــته أحـيـانـا
ثال حلـظات مدهـشة. على سـبيل ا
يـــســأل الــصــحـــافي وهــو أيــضــا
عــازف بـيـانـو مـونك عن أول حـفل
ـــنــــاســـبـــة أحــــيـــاه في بــــاريس 
مـهـرجـان اجلـاز الـعام 1954  فـيـرد
األخـير قـائال إنه لم يكـن يعرف أنه
مـشـهـور في فرنـسـا قبل أن يـشـير
إلـى أنه تــــلــــقـى األجــــر األقل بــــ
ــــشـــاركــــ في ذلك الــــفـــنــــانـــ ا
ـهرجان. لكن رونو يقاطعه بشكل ا

عُــثــر عـــلــيــهــا بــالــصــدفــة وأعــاد
تــركــيـبــهـا من دون أي تــعــلـيق في

تد على  66 دقيقة. وثائقي 
ويـوضح اخملـرج أنـه أراد أن يقـلب
الــزاويـة الــتي صُـوّرت من خـاللـهـا
ـشاهـد. يـبدأ الـفـيلم بـصورة تـلك ا
لـلنجم األمـيركي التُـقطت من زاوية
ضـيـقـة تـظـهـره مـلـقـيـا نـظـراته في
الــفـراغ بــيـنـمــا يـتــصـبب جــبـيـنه
عـرقـا في مقـابل صـحافي ثـرثار ال
يظهر منه أي تعاطف إزاء ضيفه.
ا يـشـبه جدارا شـاهـد  ويـشـعـر ا

وكــالـة فــرانس بـرس عــلى هـامش
عـرض الفـيلم فـي مهرجـان مراكش
الـسـينـمائي الـدولي هذا األسـبوع
أردت أن أظــهــر اآللـة الــتي تــصـنع
وجـهـات نظـر غـير مـحـايدة تـمـاماً
وكــيـف كــان الــتــلـــفــزيــون يــصــور

موسيقياً أسود في تلك الفترة.
واعــتــمــد إلجنــاز الــوثــائــقي عــلى
أرشــيف لــلــقــطــات لم تــخـضع ألي
تـوليف مـن حوار تـلفزيـوني أجراه
الـصـحـافي الـفـرنـسي هـنـري رونو
ـوسـيـقـي األمـيركـي الـشـهـير مع ا

ــــغـــرب) (أ ف ب) – { مــــراكـش (ا
يـــســـتــعـــرض اخملــرج الـــفـــرنــسي
الــــســــنـــغــــالي آالن غــــومــــيس في
الـــوثـــائـــقي ريـــوايـــنـــد أنـــد بالي
مـقتطفات غيـر معروضة سابقاً من
مـقـابـلة تـلـفزيـونـيـة مع جنم اجلاز
األمــيــركي ثـيــلـونــيــوس مـونك في
فـــرنـــســـا عـــام 1969  يــــكـــشف من
خاللـــهــا الـــنــظـــرة االســتــعـالئــيــة
لـصحافي أوروبـي إزاء فنان أسود

في تلك الفترة. 
ويــــقـــول غــــومـــيس فـي حـــوار مع
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{ نـــيـــويـــورك (أ ف ب)  –بــــيـــعت
لــوحـة وايت ديــزاسـتــر الـضــخـمـة
آلنـــدي وارهــول والــتي تــعــود إلى
ســتـيـنـات الـقــرن الـفـائت لـقـاء 85
مــلـيـون دوالر ضــمن مـزاد نــظـمـته
دار سـوذبـيـز األربـعـاء بـنـيـويورك
فـي سعـر لم يتـخط الـرقم القـياسي
ُـــســـجّل لـــعـــمـل تــابـع لـــلـــفـــنــان ا
األمــيــركي. وبـيــعت الــلـوحــة الـتي
تـعود إلى سنة  1963مـقابل 35.85
مــلـيــون دوالر (ضـمــنـهــا الـرسـوم)
زاد بـعـد دقـيـقـتـ عـلى انـطالق ا
بـيـنـمـا كـانت دار سـوذبـيـز أشـارت
إلى أنّ ســعـرهـا الــتـقـديــري يـفـوق

الثمان مليون دوالر.
وأصـبح معلّم فن الـبوب آرت الذي

تـوفـي عام  1987 جنـمـاً فـي مـجال
ـزادات وتـعـود آخـر عـمـلـيـة بـيع ا
لـلـوحة ضـخـمة من هـذه الـسلـسـلة
الـتي حتمل اسم ديث أند ديزاستر
سـيريز إلى عام  2013 حـ بيعت
في مــزاد نـظـمــته سـوذبـيــز مـقـابل
 105مـاليـ دوالر مـســجـلــةً رقـمـاً
قـيـاسيـاً جديـداً لـعمل تـابع لـلفـنان
األمــيــركي. وبــيــعـت لــوحــة شـوت
ســايــدج بــلـو مــارلــ الــتي تــمـثل
ــارلــ مــونــرو صــورة بـــورتــريه 
ضمن مزاد نُظم في أيار/مايو لقاء
 195مـليون دوالر في سعر قياسي
لــــعـــمـل فـــنـي يـــعــــود إلى الــــقـــرن

العشرين.
وتـظـهر الـلـوحة الـتي بـيعت مـساء

األربـــعــاء  19 نـــســخـــة بــاألبــيض
واألســود من صـورة تــظـهـر حـادث
ســيـارة مـروّع فــيـمـا تــبـدو إحـدى
الــنـسخ بــيـضـاء نــاصـعـة وكــأنـهـا
صُـــوّرت بـــاســـتـــخـــدام الــومـــيض
الــضــوئي (فالش). ويــبـلغ ارتــفـاع

. اللوحة 3. 6 أمتاراً
وتـوجـد ثالثـة لـوحـات فـقـط تـظـهر
حـادث السيارة هذا بنسخ ضخمة
إحـداها مـعروضـة في متـحف الفن

احلديث بنيويورك.
أمــا الـلـوحـة الـتـي بـيـعت األربـعـاء
فـهـي من مـجـمـوعـة حتـوزهـا جـهـة
خــاصــة. ولـم تــعــلن ســوذبــيــر عن
هـــويـــة الـــشـــاري عـــلى مـــا جــرت

العادة.
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