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تــــظـــاهــــر اصـــحــــاب الـــعــــقـــود
ـسـتـبعـدين مـن قرار  315امام ا
لـــلـــمــــطـــالـــبـــة ـــالــــيـــة  وزارة ا
بـشـمـولـهم بـاسـتـمـارة الـتـثـبـيت
الك الـــدائم بــعـــد مــضي عـــلى ا
اكــــثــــر من ثـالثــــة اعــــوام عــــلى
عاهد خدمتهم في اجلامـعات وا
احلـكومـيـة  وسط ترقب انـعـقاد
جـلـسـة مـجـلس الـوزراء يـوم غـد
ــصــيــر االف لــلــبت  الــثـالثــاء 

االجـــور والـــعـــقـــود عــقـب الــزام
الـوزارات بـتـقــد بـيـانـاتـهم في
ــرتـقــبـة. وقــالـوا في اجلــلـســة ا
احـــــاديث لـ (الـــــزمــــان) امس ان
جاءت ـاليـة  (تـظاهـراتـنا امـام ا
بـعـد مــراجـعـات عـديـدة لـلـدوائـر
ـعنـيـة لـتحـديـد مـصيـرنـا الذي ا
والسيـما ان هـناك بات مـجهـول 
كـتب رسمـيـة صـادرة من االمـانة
الــعــامــة جملــلـس الــوزراء تــفــيـد
بــشــمــولــنــا بــاســتــمــارة تــقـد
اال ان دوائرنا ما زالت البيانات 

تــــتــــجـــاهـل ذلك) مــــؤكــــدين ان
(خـدمـاتـنـا في مـؤسـسـات وزارة
الـتـعـلـيم الـعـالي جتـاوزت ثالثـة
ـالـية ان في ح تـؤكـد ا اعـوام 
من لــــديه خــــدمـــة عــــامــــ يـــتم
شــمــوله بـــاجــراءات الــتـــثــبــيت
ـقابل الـزمت الوزارات لكـنهـا با
بضـرورة تأمـ تخصـيص مالي
وهــــذا لم يـــــتــــوفــــر فـي الــــوقت
ـــالــيــة الـــراهن) مــؤكـــدين ان (ا
وضعت هذه الـعقـبة امام تـثبيت
قـد يـؤدي الى االجـور والـعــقـود 

تظاهـرات واعتصـامات مفـتوحة
نـتـيـجــة الـتـهـاون في مـنح هـذه
ــشــروعـة). الــفــئــات حـقــوقــهـا ا
ـالـيـة اكـدت الــلـجـنــة ا بــدورهـا 
امـــكــانــيــة رفع عــدد الــنــيــابــيــة
ــقـبــولـ مـن خـريــجي كـلــيـات ا
الـــــعــــلــــوم الى  7االف خــــريج 
وتــــوزيــــعــــهـم وفق الــــيــــة بــــ
احملافـظـات. وقال عـضو الـلجـنة
اليـة النيـابية مـحمد نوري في ا
تصريح امس إن (اللجنة ضيفت
رئيس مجـلس اخلدمة االحتادي

عـــلـى حـــدة) واضـــاف ان (دوام
ـقــبـولـ يـشــتـرط به أن يـكـون ا
ّ قـبـولهم داخل احملافـظـة التي 
بهـا وبـحسب احلـاجة). الى ذلك
 صــادق مـحـافظ بــغـداد مــحـمـد
جـــابـــر الـــعــــطـــا عـــلى األوامـــر
ــحــاضــري اإلداريــة اخلــاصــة 
 .2020وقال بيان تلقته (الزمان)
امـس ان (الـــعــطـــا صـــادق عـــلى
األوامــــــر اإلداريــــــة اخلــــــاصــــــة
ـــــحـــــاضـــــري  2020خلـــــمس
مــــديـــريــــات هي الــــكـــرخ األولى
والــثـانـيـة والــثـالـثــة والـرصـافـة

األولى والثالثة). 
فــيـــمـــا وافــقـت وزيــر الـــهـــجــرة
ـهجـرين ايـفـان فـائق جـابرو وا
عـلى تـعـي الـعـقـود. وقـال بـيان
تلـقته (الـزمان) امس ان (جـابرو
صــادقـت عــلى تــعــيــ مــوظــفي
العـقـود في الـوزارة و إرساله
ـــالــيــة بـــيــانـــاتــهم الى وزارة  ا
الك الدائم). كما لتثبيتهم على ا
مع السفيرة استعرضت جابـرو 
االمــريــكـيــة لـدى الــعــراق آلـيــنـا
رومانسكي ثالثة مـلفات ابرزها
تــشـــجــيـع االســر الـــنـــازحــة في
اخملـــيـــمـــات عـــلـى الـــعـــودة الى
مــنــاطــقــهم.وقـــال بــيــان تــلــقــته
(الـزمان) امس ان (الـلـقـاء شـهد
شترك ب بحث أوجه التعاون ا
الـبلـدين الـصـديقـ في مـخـتلف
ـقدمـة ما يخص اجملاالت وفي ا
أوضــاع الـنــازحــ والـعــائـدين
فضال عن مناقشة مجريات خطة
طـــوار الــــوزارة في تـــشـــجـــيع
االســر الــنــازحــة في اخملــيــمــات
على الـعـودة طوعـيا الى مـناطق

سكناها االصلي
ة وآلية دعـمها مـاديا ومعـنويا).
اصـدرت وزارة من جــهـة اخــرى 
الـدفــاع تــنــويـهــا لــلــمـفــســوخـة

عقودهم . 
وقالت الـوزارة في بيان امس ان
فسوخة عقودهمك الذين (على ا
 نـــــشــــر اســـــمــــاؤهـــــمـــــعــــلى
اجـراء ـوقـــــــــــع االلـكـتــروني  ا
الفحص الطبي واللـياقة البدنية
بحسب التوقيـتات التي حددتها
مـــراكــو الــتـــطــوع) واضــاف ان
(هــذا االجـراء يــكــون ابــتـداء من
الـــدفـــعــــة الـــتي ســــيـــتم اجـــراء
الـــفـــحص لـــهــا في  21تـــشــرين

الثاني اجلاري). 

لقناة (الشرقية) لنقل االحتفاالت
لكل عراقي (انا خادم مطيع لهم 
مـسه الــضـرر والــظـلم  وسـأقف
مــعــهم وســـأســتــجــيـب بــكل مــا
استطيع ان اقـوم به فليطـمئنوا
هم يـأمـورن وانـا انـفذ جـمـيـعـا 
انــــا ومن مــــعي مــــجــــرد خــــدام
).و وتـــبــــايــــنت لــــلــــعــــراقــــيــــ
ـاديـة ـنـاشــدات بـ احلـاجـة ا ا
وتــســـديــد الـــديـــون واالفــتـــقــار
ــعــيل لـــلــســكـن اآلمن وغــيـــاب ا
والعـجز عن تـأم مبـالغ العالج
ـواطـنـة قالت  ومـنـهـا منـاشـدة 

(الـلـه يـوفق الــبـزاز مـطــلـوبـة كم
فـلس واريــد الـبـزاز يــسـدهـا لي
ماعنـدي معيل ) فـقال لهـا البزاز
(ابـــشــري كل ديـــوجن مــســدودة)
واطـنات ان واوضحت احـدى ا
(وضعهـا الصحي يـتطلب اجراء
طلوب) بلغ ا عملية وال تمـتلك ا
وهي أم اربـع اطـــفـــال وزوجـــهــا
وقــالت احـدى عــاطل عن الــعــمل
االرامل (انــاشـد ابـو الــفـقـراء ان
ينقذني من االيـجار الذي ال املك
مـــبـــلــــغه واريـــد قــــطـــعـــة ارض

صغيرة اسكن فيها).

بـــأمن أيـــة دولـــة جــارة). وكـــانت
وكالة آسـوشيـتد بـرس قد أفادت
بــأن قـائــد فــيـلـق الـقــدس الــتـابع
لــــلــــحــــرس الــــثــــوري اإليــــراني
إســمــاعــيل قــاآني قــد وصل إلى
اضي ( في زيارة بغداد االثن ا
غير معلنة استغرقت يوم أبلغ
سؤول العراقي بأن خاللها ا
(إيران سـتـشن هجـومـاً بريـاً على
االقــلــيم  في حــال عــدم تــشــديــد
اإلجـــراءات عـــلى احلـــدود وصـــد
أحــزاب كــردســـتــان إيــران). وفي
وقــــعت وزارة الـــــعــــمل تــــطـــــور 
والــــشـــؤون االجــــتـــمــــاعــــيـــة مع
اجـراءات نـظــيـرتــهـا في االقــلـيم 
اطالق سـيـاسـتي تـفـتـيش الـعـمل
ــهـنــيــة. واكـد بــيـان والــسالمـة ا
للوزارة تابـعته (الزمان) امس ان
(الـوزير احـمـد االسـدي ونـظـيرته
في حـــكــومــة االقـــلــيم كـــويــســان
محمـد وقعـا على اطالق سـياسة
ـهنـية تفـتيش الـعمل والـسالمة ا
بـرعـايـة مـنــظـمـة الـعـمل الـدولـيـة
وبــــــدعم مـن بــــــعـــــثــــــة االحتـــــاد
االوربي) واشــار االسـدي الى ان
(اطالق هذه الـسيـاستـ مهم في
ـركـز واالقلـيم عـمل الـوزارتـ بـا
في تــشـغــيل الـعــاطـلــ وتـوفــيـر
فــرص الــعــمل الالئق وتــشــجــيع

القطاع اخلاص).

وأعـتـقد أنه وفوق كل شيء آخـر 
بإمـكانـنا أن نحـل اخلالفات ولو
ـركـزية دقـقنـا في بـيـان الـلجـنـة ا
ـقراطي الكـردستاني للحـزب الد
الــصــادر بــعــد مــؤتــمــره الــعـام 
ســنالحـظ تــأكــيــد فـــتح صــفــحــة
جـــــديـــــدة وتــــدشـــــ حـــــوار مع
حــيث ســتــكــون هــنـاك األحــزاب 
مــحــاوالت جـــادة حلل اخلالفــات
كـــافـــة بـــاحلـــوار وعـــلى طـــاولـــة
احلـوار). عــلى صــعـيــد مــتـصل 
خبـرا مفاده نفت حكـومة االقـليم 
تهريب اسلحـة عبر كردستان إلى
ايـران. وقـال بـيـان لـلـحـكـومـة (لم
ولن نــســمـح أو نــفــسح الــطــريق
بــأي شــكل من االشــكــال لــلــعــبث

ــــزيـــد من الـــسالمـــة لـــضـــمـــان ا
للـمـواطنـ فـواجبـهـا هو تـأم

ـــواطـــنـي االقـــلـــيم) اخلـــدمــــات 
وبــشـأن اجــراء االنــتــخــابـات في
كردسـتـان  قال الـبـارزاني (سبق
ـان وأن وجـهت رســالـة إلى الــبـر
بـخـصـوص ذلك بـصـفـتي رئـيس
االقـليـم  وآمل أن تـتفـق األحزاب
ـــوضـــوع وقـــد  اآلن بـــشـــأن ا
ان عام إضافي) تمديد عمـر البر
واضاف ان (بـدون وحدة الـكلـمة
كن او العمل معاً او االتفاق ال 
أن نـــحــقـق أي مــكـــسب لـإلقــلـــيم
ولــهـــذا الــبــلــد) مـــشــيــرا الى ان
(مـصـالح االقـلــيم يـجب أن تـكـون
فــوق كـل االعــتــبـــارات احلــزبــيــة
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كــشف رئــيس إقــلــيم كــردســتـان
نيـجـيـرفان الـبـارزاني عن مـساع
لــبــدء صـفــحــة جــديــدة وتــدشـ
قـبل اجراء حوارات مع األحـزاب 
انـتـخـابـات االقـلـيم خالل عـام من
االن . وقال البارزاني على هامش
مــــشــــاركـــتـه في مــــجـــلـس عـــزاء
ضــــحــــايــــا تــــســــرب الــــغــــاز في
السليمانية امس ان (زيارتنا الى
احملافـظـة كـانت لـتقـد الـتـعازي
ألهـالي الـضـحـايـا الـذين سـقـطوا
جــــراء كــــارثــــة وقـــــعت في هــــذه
ــديـــنــة) واضـــاف ان (احلــادث ا
ـــشــاعـــر عـــلى مـــســـتــوى أثـــار ا
كردستـان  ونعـتز بأنه كـلما وقع
حــادث كــهــذا هبّ اجلــمــيع مــعــاً
ــســاعــدة) واعـرب عن لــتـقــد ا
امــــله بــــإن (جتــــري احلــــكــــومـــة
تابعـات الالزمة لتحـديد مصدر ا
ـاذا حدث شـكلـة بدقـة ومعـرفة  ا
مـــا حــــدث? ال شك أن هـــذا درس
يدفعنـا للوقـوف من اآلن فصاعداً
بـدقــة وحـرص أكــبـر عــلى األمـور
الالزمة للسالمة واألمان واألمن)
ومـضى الى الـقـول ان (احلـكـومة
ستجري حتقيقاتها في احلادث 
ويـجب اتـخـاذ اخلـطوات الـالزمة
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اســتــجــابــة لـــنــداء وجــهه عــبــر
قيم البريد الـصحفي الـعراقي ا
في واشـنـطن سـعـدون اجلـنابي
اغــاث رئـيـس مـجــمــوعـة االعالم
ـسـتـقل االستـاذ سـعد الـعراقي ا
الـبزاز عـائلـة من مـديـنة الـصدر
تـعـاني مـن ضـائـقـة مـالـيـة وسط

مرض متفاقم البنة رب األسرة.
ـواطن هـاشم كـصيص وتـسـلم ا
نــعــيــمــة أمـس اعــانــة قــدمــهــا
ـريـضة البـزاز له لـعالج ابـنته ا
مـتــمـنــيـاً لــهــا الـشــفـاء الــعـاجل
وللعـائلـة راحة البـال. من جانبه
ـــواطـن الـــبــــزاز عـــلى شـــكــــر ا
اسـتــجـابـته الـســريـعـة وااليـعـاز
بتقد مـبلغ اربعـة مالي دينار

ته. له لسد نفقات عالج كر
كـمـا شـكـر اجلـنـابي عـبـر رسـالـة
نـصــيـة تـلـقـتــهـا (الـزمـان) أمس
الـبزاز لالسـتـجـابة الـفـوريـة منه

ذكور. واطن ا الغاثة ا
وكان البـزاز قد استـجاب جلميع
ـــواطــــنـــ خالل مـــنـــاشــــدات ا
ـــولـــد الـــنـــبــوي االحـــتـــفــال بـــا
ـديـنـة االعـظـمـيـة في الـشـريف 
وأمــر ـــاضي بــغـــداد الـــشــهـــر ا
ـــتــعـــفـــفــ بـــتـــســديـــد ديـــون ا
ومـــــســــــاعـــــدتــــــهم فـي الـــــعالج
والــــدراســـة .و قـــال الــــبـــزاز في
مداخلة هاتـفية خالل بث مباشر
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تــــداولـت مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجتمـاعي خبر حفل زواج في
مـــحــافـــظــة مـــيــســـان ذبح فــيه
لـلـمـعـازيب أكـثـر من 620 رأس
مـاشـيـة ومن أصـنـاف مـتـنـوعـة
اكوالت عدها البعض من من ا
مــعـانـي الـكــرم الــعـربي فــيــمـا
انـتقـدها الـبعض االخـر عادين
ايــاهــا إسـرافــاً في حــفل عـرس
ــعــروفــة لــعــشـــيــرة الــبـــزون ا
بـكـرمـهـا في مـحـافـظـة مـيـسان
حــيث  ذبح 40 بــعــيــراً و30
غـزاالً و 300 راس غـنم و 150
كـطـان و  250 فـســيـفـسـاً (ديك
رومي) وعد مغردون ذلك  رقما

قياسيا في الكرم العربي.
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بــحث رئـــيس مـــجــلس الـــقــضــاء
األعـــلى فـــائق زيـــدان مـع جلـــنــة
ـتـابـعـة قـضـيـة نـيـابـيـة مـكـلــفـة 
االجـــراءات أمـــانــــات الـــضــــرائب
تخذة بـشأن القضـية.وذكر بيان ا
تـلــقـتـه (الـزمــان) امس أن (زيـدان
اللجنة أستقبل في مبنى القضاء 
ـتابـعـة قضـية كـلـفة  النـيـابيـة ا
امـانــات الـضــرائب) وأضـاف أنه
(جــــــرى خالل الــــــلــــــقـــــاء بــــــحث
تـخذة في االجراءات الـقضـائيـة ا
ـعلـومات ـبالغ وا قضـية صـرف ا
قـدمة مـن اللـجنـة بـهذا الـشأن). ا
من جــهــة اخـــرى  افــادت هــيــئــة
بــصـدور أمـري الـنــزاهـة الـعــامـة 
ـدير العـام لهـيئة استقـدام بحق ا
إدارة واســـتـــثــــمـــار أمـــوال أحـــد
دواوين األوقاف األسـبق الرتـكابه
عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.
 واشارت الـهـيـئة فـي بيـان تـلـقته
(الزمان) امس ان (محكمة حتقيق
الــكــرخ الــثـــانــيــة أصــدرت أمــري
ـدير العـام لهـيئة استقـدام بحق ا
إدارة واســـتـــثــــمـــار أمـــوال أحـــد
دواوين األوقـــــــاف األســـــــبـق في
ـنسـوبة إلى قضـيتي اخملـالـفات ا
مـجــلس هـيــئـة إدارة واســتـثــمـار
أمـــوال الـــوقف اخلـــاصـــة بـــأحــد
الــعــقــارات في ديـــالى فــضالً عن

عقار آخر في بغداد تبلغ مساحته
) مـــؤكـــدا ان (احملـــكـــمــة  9دوا
ـتهم و 8آخرين قررت اسـتـقـدام ا
في ديوان الوقف استناداً ألحكام
ادة  331من قانـون العـقوبات). ا
وكـانت الـهـيئـة قـد اكـدت في وقت
ســــــابـق  صــــــدور أمـــــــر قــــــبضٍ
وتــــفـــتــــيـش بـــحـق رئـــيـس أحـــد
دواوين األوقـاف وكل من مـعـاون
ــــديــــر الـــعــــام لــــهــــيــــئـــة إدارة ا
واسـتــثــمــار أمــوال الـوقـف عـلى
خــلــفــيــة شــراء فــنــدق في إقــلــيم
ـبلغ  47ملـيـار ديـنارٍ كردسـتـان 
دون وجود جدوى اقتـصادية. في
غـضـون ذلـك  اكـد مـديــر مـصـرف

الـــشــــرق االوسط عــــلي غالم  ان
مـذكــرة الـقــبض الــصـادرة بــحـقه
والتي تـناقـلـتهـا مواقع الـتواصل

هدفها االبتزاز. 
وقال في بيان امس (أشـكر جميع
ـعـلـومـات من اطـمـئن عـلـيّ بـعـد ا
التي وصـفـهـا بالـكـاذبة تـنـاقلـتـها
بعض اجلهات اإلعالميـة اخملتلفة
التي حتاول النـيل من شخصي و
أعــــمــــالي فـي الــــعــــراق من خالل
استخدام مالبسات ما حدث معي
أثــنــاء قـدومـي إلى مــطــار بــغـداد
ــــتـــابــــعــــة أالعـــمــــال اخلــــاصـــة
لــلـــتــشــهــيـــر والــتــضــلـــيل عــبــر
مـعـلــومـات كــاذبـة ال تـمت بــصـلـة

للـحـقيـقة) واشـار الى ان (مـذكرة
الــتــوقـــيف الــصــادرة بـــحــقي من
احملكـمة تـعود لـلمشـتكي ش  ف
ع الذي يـتـمـتع بـنفـوذ مـؤثـر على
القضـاء في محـافظـة السلـيمـانية
مــكـــان إقـــامــة الـــدعــوى بـــهــدف
االبــتــزاز كـــمــا جـــرت الــعــادة في
اسـتـهـداف رجــال األعـمـال هـنـاك)
على حد تعبـيره مؤكدا ان (هدف
ـشـتـكي من حتـريك الـدعـوى في ا
هــو تـرحــيـلي من الـســلـيــمـانــيـة 
بـــــغـــــداد إلى تـــــلك احملـــــافـــــظــــة
ـارســة ضـغـوط غــيـر شــرعـيـة و
ـالـيـة ـدعي ا ـطــالب ا لـلـرضـوخ 
واالبـــتــــزاز في ظـل عالقـــة غــــيـــر

وتـابع ان مـتـزنـة) بـحـسب قـوله 
ــــشـــتــــكـي يــــعـــود (اخلالف مـع ا
بـاالســاس إلى عـام ? 2014حـيث
 الـتـصـالح عـبـر ورقـة قـانـونـية
مـوقـعـة بــ الـطـرفـ عـام 2015
ــهـا إلى قـاضي الـتي جـرى تــقـد
الـتـحـقيـق الـذي قرر اإلفـراج عـني
بـــكــــفـــالــــة إلى حــــ نـــقل أوراق
الــدعــوى من الــســلــيــمــانــيــة إلى
بغداد) واستطرد بالقول ان (هذه
الـهــجـمـة لــيـست جــديـدة ابـداً او
محض الصدفـة  فهدفـها الرئيس
هـو االبـتـزاز مـن أطـراف مـتـعـددة
سواء إعالمية ام سياسية كانت 
لــــذا تــــوجـب وضع حــــداً لــــهــــذه
الشـائعـات واإلتهـامات و بـالطرق
القانونية) عـلى حد وصفه. داعيا
ـؤســسـات اإلعالمـيــة الـنــزيـهـة (ا
ـهــنــيـة لــلــتـواصل مع مــكــتـبه وا
اإلعالمـي لـــــغــــــرض تـــــزويــــــدهم
باحلقائق واألدلـة التي تضع حداً
جلـمــيع الـشــائـعــات واإلتـهــامـات
الـــتي تـــطــــالـــني شـــخـــصـــيـــاً او
تستـهدف استثـماراتي في البالد
والسيـمـا ان تلك اجلـهـات ال تدرك
حـجم تــرويـعـهــا ألكـثــر من ألـفـ
مـوظـف وعـوائــلــهم يـعــمــلـون في
مؤسسات عدة تـنشط في مختلف
احملــــــــافـــــــــظــــــــات فـي ظـل وضع
أقــتـــصــادي صـــعب يـــخــيـم عــلى

العراق). 
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مـحـمـود الـتـميـمي ووكـيل وزارة
الـــصـــحــــة والـــشـــؤون اإلداريـــة
لالســتــيـضــاح عن آلــيــة تـعــيـ
خريجي كليات العلوم على مالك
الوزارة) وتابع ان (اللقاء ناقش
آلـــيــــة قـــبــــول أكــــثـــر من 3791
شـخـصـاً) واشـار الى (إمـكـانـيـة
رفع الــعــدد لـيــصل الى قــبـول 7
آالف شــــــــخـص) ومــــــــضـى الى
الــقـول ان (آلـيــة الـقـبــول تـشـمل
مـــحــــافـــظــــات الـــعــــراق كـــافـــة
ـنـافـسـة تـكـون لـكل مـحـافـظـة وا
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ـسـاتـهم في فـضـاء مـونـديال بـدعـون الـعـراقـيون  وضـع ا
ـلعب قطـر الـذي انطـلق أمس بـدءاً من التـصـميم الـفـريد 
الوكـرة للمعمارية الراحـلة زها حديد وصوالً إلى تصميم
ـنـتـخـب الـقـطـري لـلـمـصـمم الـعـراقي حـمـادة قـمـصـان ا
الداودي فـضالً عن أغنية رحمة رياض اخلاصة بالبطولة
وتكـليـف النـحات الـعـراقي احمـد البـحـرين جتويل مـلصق
الـبــطــولـة الــرســمي الى عــمل نـحــتي يــوضع في ســاحـة
باراة النـهائية.  وأطلق استـاد لوسيل الذي سـتقام علـيه ا
االحتاد الـدولي لكرة القـدم فيفا األغنـية الرسمـية الرابعة
الفتـتاح بـطولة كـأس العـالم كبرى بـطوالت كـرة القدم في
ـشـاركـة  4 مـغــنـيـات عـربـيـات بـيـنـهم عـراقـيـة. الـعـالم 
ـونـديـال حضـور عـدد من الـرؤساء وشهـد حـفل افـتـتاح ا
والزعـماء العرب فضال عن الرؤسـاء االفارقة ورئيس فيفا
ـتـحــدة والـرئـيس الــتـركي رجب طـيب وامــ عـام اال ا
ـباراة االفـتتـاحـية بـ منـتخب اوردغان. وانـطلـقت امس ا
ـبــاراة الـتي اسـتـضـافـهـا قـطـر ومــنـتـخب االكـوادور في ا
ـوقع االلــكـتـروني ــبـاراة عـلـى ا مـلــعب الـبـيـت  نـتـيــجـة ا

جلريدة الزمان.
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ضـدهـا مـنـذ  1984مـسـتـخـدمًـا اجلـبـال
الـــوعـــرة في شـــمــال الـــعـــراق اجملــاور
قـاعدةً خلفـية. وقد شنت ضـده هجمات
بـرية عدة حتى تـمكنت من تثـبيت نقاط
دائــــــــــمــــــــــة لــــــــــهــــــــــا داخـل األراضي
الـــعــراقـــيــة.وإثـــر نــفـــيه أي دور له في
تـفـجيـر اسـطـنبـول اتـهم حزب الـعـمال
الــكــردســتـاني أنــقــرة بــامـتـالك "خـطط
غامضة" وبـ"إظهار كوباني كهدف". كما
اعــتـبــرت اإلدارة الــذاتـيــة الـكــرديـة في
ســـوريــا أن اتـــهــام أنــقـــرة "يــتـــمــاشى
ـطلق مع سـيـاسات تـركيـا وأفـعالـها بـا
الـتي تـريد من خاللـها في كل مـرة خلق
الــذرائع واحلــجج لــتــهــيــئــة األرضــيـة
ـهـاجـمـتنـا".ونـدّد الـقـائد الـعـام لـقوّات
ـوقـراطـيّـة مـظـلـوم عـبـدي سـوريــا الـد
بــــالــــقــــصف الــــتــــركي الــــذي وصــــفه
بـ"الـعدواني الهمجي". وقال في تغريدة
إنّ "الـقصف عـلى مـناطـقنـا اآلمنـة يهدّد
ـنطقة بـرمّتها" وهـو "ليس لصالح أيّ ا
طــرف" مـضـيـفـاً "نــبـذل جـهـودنـا كي ال
حتـدث فـاجـعـة كـبـرى ولـكـن إن صارت

احلرب سيتأثّر اجلميع بنتائجها". 
وأعــلـنت وزارة الـدفــاع الـسـوريـة أمس
األحـد سقـوط قتلى في صـفوف اجليش
الـسوري جـراء الضربـات التركـية التي
اســتـهـدفت فـجـراً مــنـاطق حـدوديـة في
شـمال وشمال شـرق البالد.وقال مصدر
عــــســـكـــري ســــوري "ارتـــقــــاء عـــدد من
الـشهداء العسكريـ نتيجة اإلعتداءات
الــتــركـيــة عـلى األراضـي الـســوريـة في
ريـف حـلب الــشــمــالي وريف احلــســكـة
فـجـر هـذا الـيـوم" مـن دون حتـديـد عدد
الـقتـلى في أول تعـليق من دمـشق على
ـــرصــد الـــغـــارات الـــتــركـــيـــة. وأفـــاد ا
الــســوري حلـقــوق اإلنـســان بـدوره عن

مقتل عشر عناصر من قوات النظام.

وقـراطـية وسـتة من قـوات سـوريا الـد
قـوات الـنـظـام كمـا أسـفـر عن وقوع 30
. وتـسـبب الـقصف الـتـركي على جـريـحاً
مـحـطة الـكـهـرباء الـرابـعة في قـريـة تقل
بـقل قرب احلسكة بدمارها بشكل كامل
وفـق مـصور فـرانـس بـرس الـذي شـاهد
جــثــثــا صـبــاح األحــد قــرب ســيـارة في
ـوقـع وحفـرا كـبـيـرة فـي األرض.وأمام ا
ـالـكـيـة جتـمع مـســتـشـفى في مـديـنــة ا
نــــســـاء ورجـــال من عــــائالت اجلـــرحى
بــانـتــظـار أي خــبــر عن أقـاربــهم الـذي
كـانـوا يـتواجـدون في مـحـطة الـكـهـرباء
ـسـتـهدفـة وفق مـراسل فـرانس برس. ا
وقـال ســلـيـمـان ابـو هـوكـر أحـد سـكـان
ـنـطـقة إن الـقـصف الـتركي اسـتـهدف ا
احملـطـة مرات عـدة. وأوضح "كـنا نـعمل
عــلى انـقـاذ اجلـرحـى وانـتـشـال اجلـثث
حــ قـصف الـطــائـرة مـرة أخــرى فـمـا
كــان مـنــا سـوى أن هــربـنــا".ولم تـســفـر
الـــضــربــات الــتـــركــيــة فـي الــعــراق عن
ســقــوط قــتــلى مــدنــيــ وفـق مــا أفـاد
مـسؤول في كردسـتان العـراق موضحاً
أن الــقـصـف طـال ثــمـاني مــنــاطق عـلى
األقل تـتواجد فيها مواقع حلزب العمال
الـكردستـاني في سنجار وجـبال قنديل
حــيث تـقع أكـبـر قــواعـد حـزب الـعـمـال
فــضـالً عن روانــدوز وأســوس وسـوران
ورانــــيــــة وقــــلــــدز وبــــرادوسـت. وقـــال
مـــتــحـــدث بــاسم احتـــاد مــجـــتــمـــعــات
كــردســتــان الــذي يــضم حــزب الــعــمـال
الـكردسـتاني إن "هـذه العـملـيات لـيست
جـديـدة بل إنـهـا مـسـتـمـرة مـنـذ سـبـعة
أشـهر" مـشيراً إلى أن "الـقوات التـركية
شــنت خالل تـلك الــفـتـرة  3694 ضــربـة
عــلى كـردســتـان الــعـراق". وتــسـتــهـدف
أنـــقـــرة مــراراً مـــواقع حلـــزب الــعـــمــال
الــكــردســتــاني الــذي يــخــوض تــمــرداً
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{ اسـطنـبول -(أ ف ب) - أعـلنـت أنقرة
صـباح أمس األحـد شن عملـية عسـكرية
ـقاتـلـ األكراد في سـوريا جـويـة ضد ا
والــعــراق بــعــد أســبــوع عــلى اعــتــداء
دمــوي فـي اســطــنــبــول اتــهــمت كل من
حــزب الـعــمـال الـكــردسـتــاني والـقـوات
الــــكــــرديــــة فـي ســــوريــــا بــــالــــوقــــوف
خــلـفه.وجـاءت الـغـارات رغم نـفي حـزب
الــعـمــال الـكــردسـتــاني وقـوّات ســوريـا
ــوقــراطـيّــة الــتي تــشــكّل الــقـوّات الــد
الــكـرديّـة عــمـودهــا الـفـقــري وتـدعــمـهـا
واشــنــطن أيّ عالقــة لــهــمـا بــتــفــجــيـر
الـعـبـوة الـنـاسـفـة في اسـطـنـبـول األحد
ــاضي والـذي أســفـر عـن مـقـتـل سـتّـة ا
أشـــــــخــــــاص وإصــــــابــــــة  81آخـــــــرين
بــجـروح.وعــنــد مـنــتـصف لــيل الــسـبت
األحــد اسـتـهـدفت الـطــائـرات احلـربـيـة
الــتـــركــيــة لــبــضـع ســاعــات بــعــشــرات
الـضربات اجلوية مـناطق حتت سيطرة
ــوقــراطــيــة الــتي قــوات ســوريــا الــد
تـشـكل وحـدات حمـايـة الـشعب الـكـردية
عـمـودهـا الـفـقـري في مـحـافـظتَـي حلب
(شـــمــال) واحلـــســكـــة (شــمـــال شــرق)
أبــرزهـا مــديـنـة كــوبـاني (عــ الـعـرب)
احلـــدوديّــة مع تــركـــيــا.وأعــلــنت وزارة
الــدفـاع الــتـركــيـة األحــد اطالق عـمــلـيـة
"اخملـــلـب-الـــســـيف" اجلـــويـــة "بـــهـــدف
الـتـخـلص مـن الـهجـمـات اإلرهـابـيـة من
شـمال العراق وسـوريا وضمان سالمة
احلـــدود والــقــضــاء عـــلى اإلرهــاب في

منبعه".
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وليالً نشرت وزارة الدفاع التركية على
قاتلة حـسابها في مـوقع تويتر صـورة 
تــقــلع لــتـنــفــيــذ غــارة لـيــلــيــة وأرفـقت
الـــــصـــــورة بـــــعـــــبـــــارة "دقّـت ســـــاعــــة
احلـساب".وتـصنف أنـقرة حـزب العـمال
الـكـردسـتاني الـذي يـشن تمـرداً ضـدها
مـنذ عقـود منظـمة "إرهابـية" وترى في
وحـدات حمايـة الشعب الكـردية امتداداً
لـه في ســــوريـــا. وطــــالت الــــضــــربـــات
الـتـركـيـة التـي استـمـرت حـتى سـاعات
الــفـجـر األولـى بـشـكل رئــيـسي مــديـنـة
كـوبـاني ومـحـيـطـهـا (شـمـال) وصـوامع
الكية الغربي ومحطة حبوب في ريف ا
كــهـربــاء في ريــفـهــا اجلــنـوبي (شــمـال
شـرق).واسـتـهدف الـقـصف أيـضاً وفق
ـرصد ـوقـراطـيـة وا قـوات سـوريـا الـد
الـــســوري حلـــقــوق اإلنـــســان نـــقــاطــاً
ومــواقع تـنــتـشــر فـيــهـا قــوات الـنــظـام
الـــســـوري.وأودى الــــقـــصف بـــحـــسب
ـرصــد إلى مـقـتل تـسـعـة عـنـاصـر من ا
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أكد رئيس مجـلس الوزراء محمد شياع السوداني أن حكـومته ستركز على ملف البطالة
وتشغيل الـشباب واشار الى دعم  اعمال توسعة مصفاة الشنافية في محافظة الديوانية
من اجل توفـيـر ثالثة االف فـرصة عـمل البنـاء احملافـظة. الـية الالزمـة  بالـتخـصـيصـات ا

وقــال بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
اخـــــتـــــتم زيـــــارتـه الى (الـــــســـــودانـي 
الـــديـــوانــيـــة  الـــيت الـــتـــقى خاللـــهــا
ـثــلي مـنـظــمـات اجملـتـمع نــاشـطـ و
ـوهـوبـ ــدني وعـددا من األطـفــال ا ا

وكـذلك القيادات االمنـية ومسؤول في
مصفاة الشنافية).
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واكـد السوداني ان (الديوانـية تستحق
أن يُــقـدم لـهــا الـكـثــيـر من أجل تــغـيـيـر
واقـــعـــهــا اخلـــدمي) مـــشـــددا عــلى أن
(احلـــكـــومــة وفي ضـــوء مـــنــهـــاجـــهــا
الــوزاري تـــركــز عــلى مــلـف الــبــطــالــة
وتـشـغـيل الـشـبـاب وهي بـصدد اطالق
مــبـادرة الحـتـضــان الـشـبـاب وتــغـيـيـر
ـسارات اخلاطئة الـتي استحكمت في ا
ــــراحل الــــســــابـــقــــة) ولــــفت الى ان ا
(احلــكـومـة ســتـعـتــمـد آلـيــات واضـحـة
سؤولـ من نواحٍ عدة وذلك لـتقـو ا
عـلى مستـوى االدارة والنزاهـة والقدرة
عــــلـى أداء الــــواجــــبــــات). كــــمــــا اكــــد
الـــســــوداني خالل تـــفــــقـــده مـــصـــفـــاة
الـــشـــنــــافـــيـــة ان (هـــنـــاك حـــاجـــة إلى

فـي غضون ذلك  ترأس رئيس الوزراء
اجـتـمـاعـاً في مبـنى احملـافـظـة خُصص
ــنـاقـشــة الـواقع اخلـدمي فــيـهـا. وقـال
الــبــيــان ان (االجــتــمــاع حــضـره وزراء
الـصـحة والـزراعة ومـحافظ الـديوانـية
بـاإلضـافـة الى عـدد من وكـالء الوزارات
ـــســؤولـــ في الـــدوائــر ـــعـــنــيـــة وا ا
اخلـدمية  اكد خالله السوداني  رسالة
احلــكـومــة في تـبــني اولـويــاتـهــا الـتي
ـنـهـاج الوزاري وهي أعـلن عـنـهـا في ا
ـــعـــوقـــات الـــتي ـــشـــاكـل وا حـل أهم ا
تــــواجه أبــــنــــاء الــــشـــعـب في عــــمـــوم
يرافق ذلـك رؤية احلـكـومة احملـافـظـات 
نـحـو اإلصالح االقـتـصـادي الـذي يـجب
ــكن تـــأخــيــره في ظل أن يـــكــون وال 
تـردي وعدم فـاعلـية مـختـلف القـطاعات
ـتمثلة بـالصناعة احملـركة لالقتصاد وا
والـزراعـة والـسـياحـة) مـشـددا على ان
ــالي (مـــكـــافــحـــة الــفـــســـاد االداري وا
ـا لـهـذه سـيــكـون في سـلم أولـويـاتـنـا 
الـظـاهـرة من تـهـديـد خـطـر عـلى مـجمل
اخلــطط والـبــرامج والـسـيــاسـات الـتي
تــنـفـذهـا اي حـكــومـة سـواء احلـكـومـة
االحتـــاديــة أم احلــكــومـــات احملــلــيــة).
ووصـل السـوداني إلى الـديوانـية امس
 لـالطالع عـــــلى واقـــــعـــــهــــا اخلـــــدمي

عاشي وا
. وكـان فـريق اجلـهـد احلـكـومي قد زار

فـي وقت ســـابق احملـــافـــظـــة  الــتـــقى
سؤولـ بناء علـى توجيهات خاللـها ا
تابـعة الواقع رئـيس مجلـس الوزراء  
اخلــدمـي فــيــهــا.من جــهــة اخــرى رأت
ــقـراطي نــائـبــة عن كـتــلـة احلــزب الـد
الـكـردستـاني قـرارات احلكـومـة بإقـالة
واعـــفـــاء مـــســـؤولــ عـــلـى مــخـــتـــلف
ــسـتـويــات واالجتـاهــات بـانـهــا غـيـر ا
كـافـحـة الفـسـاد. وقـالت جنوى كـافـيـة 
حـمـيـد في تصـريح امس ان (مـا يـجري
فـي الــــوقت احلــــالي مـن إعــــفـــاءات او

ـديـرين عامـيـ او من أصـحاب إقـاالت 
الـدرجـات اخلاصـة او قـرارات التـكـليف
ال ـؤسسـات احلـكومـية  والـتـدوير في ا
ـكـافـحة ـكـنـنـا ان نـقـول انـهـا كـافـيـة 
الـفـسـاد اال ان تـدويـر وإعـفـاء وتـكـلـيف
ــســـؤولــ يُــعــتــبـــر واجــبــا جلــمــيع ا
) واضـــافت ان ـــديــــرين الـــعـــامــــيـــ ا
(خـطوات أخرى ستجري بعد اإلعفاءات
لـلــتـحـقـيق وهـو واجب جلـنـة الـنـزاهـة
الـــنــــيـــابــــيـــة واجلـــهــــات الـــرقــــابـــيـــة

والقضائية). 

تـخـصيـصات تـقـدر بنـحو  675 مـلـيون
دوالر لـلــمـصـفـاة وان مـجـلـسي الـوزراء
والـوزاري لــلـطـاقـة سـيـتـبـنـيـان إضـافـة
الــتـخـصــيـصـات لــلـعـقــد األصـلي حـتى
نـكـون أمـام مـشـروع مـتـكامـل يسـهم في
ـشـتـقـات الـنـفـطـيـة لـلـديـوانـيـة تـأمـ ا
واحملـافـظات األخـرى وتقـلـيل استـيراد
ـشــتـقـات الـتي تـكـبــد الـبـلـد مـلـيـارات ا
الـدوالرات) مؤكدا ان (مـشروع التوسع
احلـالي لـلـمـصـفـاة قـيـمته  125 مـلـيـون
ــــقــــرر إضــــافــــة وحـــدات دوالر ومـن ا
الـهــدرجـة وتـكـمـيـلــيـة اخـرى لـتـحـسـ
ــشــروع الـــبــانـــزين) واشــار الـى ان (ا
ســيــوفـر فــرص عـمل ألبــنــاء احملـافــظـة
خـالل مدة اإلنـشاء من الـفي إلى خمـسة
االف ب مباشر وغير مباشر وستكون
ـشـروع ثالثة االف فـرصة بـعـد انتـهاء ا
عـمل دائـمـيـة) ومـضى الى الـقـول (عزم
احلـكومـة على تـطويـر القـطاع الـنفطي
ــشــاريع الــتي تــلــبـي حــاجـة وإتــمــام ا
ــواطـــنــ من الــوقــود). كـــمــا الــتــقى ا
ـتظـاهرين في ثـل عن ا الـسـوداني 
نـاحـية الـشـنافـية لـلـنظـر في طـلبـاتهم.
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أينَ العدالةُ يا سماءُ تكلمي..

.. ةَ األربابِ أفال ترينَ جر
َ فأينها..!? أفال ترينَ الظا

َ خطابي..!? أياتُ ربي هل تع
ـسن يذرف الدموع واطن الـعراقي الرجل ا  الـلغة تـقف عاجزة أن تـصف لوعة ومعـاناة ا
ـظلـوم نـهـاد مـحمـد الـعـزاوي والـد الصـحـفـيـة تغـريـد نـهـاد محـمـد الـعـزاوي التي بـلـوعـة ا

تعرضت لظلم أحد القضاة
دموع الرجل هدت حيلي ..

فتفجرت في داخلي ثورة عارمة من الغضب..
وعـلى الفـور نـاشـدت الوطـني الـشـهم األصـيل الغـيـور مـعالي رئـيس جـهـاز األمن الـوطني

حميد الشطري..
ـقدمة أنـاشدك بأسم األنـسانيـة السمـحاء أن تتـدخل شخصـياً ألنقـاذ هذا الرجل وكانت ا

سن .. ا
عالي على أحرِ من اجلمر جاءت األستجابة فوراً.. وأنا أنتظر رد ا

ظلوم.. أنا حاضر لنصرة ا
حـيـاك الله أبـن الشـطـرة الـبـار يا عـذوبـة نـهـر الغـراف  يـادمـاثة

اخللق الرفيع يا أصالة أهل الشطرة النجباء الغيارى..
عـالي رئـيس جهـاز األمن الوطـني ألسـتجـابتهِ شكـري وتـقديـر 

ظلوم .. السريعة في نصرة ا

طيلة أكثر من مـائة عام ومنذ اتفاقيـة سايكس بيكو وما تالها من تـمزّيق لكثير من البلدان
وجتزئتها لـتأسيس كيانات سـياسية على أنقـاض حقوق مكوناتـها توالت على دفة احلكم
في الـعديـد من بـلـدان الـشرق األوسط وخـاصـةً (تـركـيا وإيـران وسـوريـا والعـراق) أنـظـمة
ا في آليات سياسية عـديدة ومختلفـة عن بعضها في األسـماء والعناوين والتـوجهات ور
تـسـلـق ساللم الـسـلـطـة أو الـقـفـز إلـيـهـا بـبـهـلـوانـيـات انـقالبـيـة وبـعـيـداً عن تـفـاصـيل تـلك
األحـداث في كّل من تركـيا وإيران وسـوريا وما جرى فـيها خـالل قرن من الزمـان نتناول
لكته بعض مجريـات ما حصل في العراق كنموذج ودرس للدول األخرى; فمنذ تأسيس 
ـكونات األصغر وغارق في حروب عبثية داخلية وخارجية حتى وهو في دوامة عنف مع ا
الـكـارثة األخـيـرة الـتي دمـرت الـبالد وتـسـبـبت في وقـوعه حتت االحـتالل رغم أن الـكـثـير
ونحن مـنهم كـنـا متـفائـلـ بإحـداث تغـيـير نـوعي في شكل الـنـظام ومـكنـونـاته ومؤسـساته
قراطـية تسـتخدم الـتبادل وطريقـة تداول السـلطة فـيه حيث بـدأت مرحلـة يفتـرض أنهـا د
قراطية إال أنها اصطدمت وخالل عقدين السلمي للسلطة من خالل مؤسسات وآليات د
من الزمـان بـتحـديات خـطيـرة وإرث ثـقافي سـياسي مـعـقد لـلغـاية في مـقـدمته عـدم تبـلور
مفهـوم للمـواطنة اجلـامعة وهـيمنـة مد ديني مـذهبي قبـلي مريع تسـبب في انتشـار الفساد

وانحالل الدولة.
 لـقد كـان اجلمـيع يـتوقع إن تـغيـيـراً حاداً سـيحـصل بـعد إزاحـة احلكم الـشـمولي خـاصةً
شكلة األساسـية أال وهي القضية الكرديـة لكن الغريب أن كلّ هذه األنظمة فيما يتـعلق با
اخـتلـفت في كـثـيـر من األمـور لكـنـهـا اتـفـقت جمـيـعـهـا علـى ذات الثـقـافـة في الـتـعامل مع
كوردستان وقضـيتها وإن اختلـفت األساليب واالدّعاءات; فمنذ انـدالع ثورة أيلول الكردية
ضـادة في مواقـفها وخـطابـها مع تلك عام 1961م وحتى يـومنـا هذا لم تخـتلف الـقوى ا
صـطلـحـات والتـوصيـفـات للـحركـة الـتحـررية الـثـورة ومخـرجاتـهـا فقـد استـخـدمت ذات ا
الـكردية الـتي استخـدمتـها األنظـمة السـابقة وإن اخـتلفت إيـديولوجـياً معـها ففي تـقييـمها
لـتلك احلـركـة تنـعتـهـا تارةً كـونـها انـفـصالـيـة وتارةً أخـرى انعـزالـية أو شـعـوبيـة أو عـميـلة
ـصطلحات عـامالً مشتركاً ب لالستعمار والـصهيونيـة حتى أصبحت هذه األوصاف وا
ـتـعـاقبـة عـلى احلـكم ليس فـي العـراق وحـده بل في سـوريا أيـضـاً حيث جمـيع األنـظـمة ا
كانت تعتبر مـواطنيها الكرد إلى قبل سنوات جـالية أجنبية وقامت سلـطاتها بتجريد أكثر
من ربع مليون مـواطن كوردي سوري من وثائقهم الرسـمية وإسقاط جنـسيتهم واعتبارهم
مقـيمـ أجانب ال لـشيء بل ألنهم من الـقومـية الـكرديـة فقط وكـذا احلال في إيـران التي
أدجلت الـعداء لـلكـرد قوميـاً بصـهرهم في الـقوميـة الفـارسيـة وطائفـياً بـإبادتـهم كونهم من
الـسنـة وحـدث وال حرج عن الـنـظام الـتركي وسـلـوكه الشـوفـيني الـذي ال يُنـافس عـليه مع

القضية الكردية ثقافياً وسياسيا.
الـيوم وبـعد سـنـوات مريـرة من الصـراع الدمـوي والتـضحـيات اجلـسيـمة جنح الـكرد في
ّ تطـويـر نـظـام احلـكم الذاتـي -الذي أقـرّته اتـفـاقـية  11آذار  -1970إلى نـظـام فـيدرالي 
ـان الـكـردسـتـانـي الـذي انـبـثق بـعـد اعـتـمــاده من جـهـة واحـدة عـام 1992م من قـبل الـبــر
ـناطـق احملررة إثـر انـتـفـاضـة ربيع 1991م والتـي اعتـبـرهـا قرار انـتـخـابـات أجـريت في ا

. مجلس األمن  688 مالذاً آمناً
ورغم إن ثــقـافــة عـدم قــبـول هــذا الـواقع كــانت ومــا تـزال مـتــكـلــسـة لــدى بـعـض اجلـهـات
الـسيـاسيـة وميـلـيشـياتـها الـتي ال تُـخفي عـدائهـا في األصل لـوجود أي كـيان كـوردي بأي
شكـل من األشكال والـذي اتضح جـليـاً في االستـفتاء الـذي أجراه شـعب كوردسـتان يوم
 25أيلول 2017م حيث أماطت اللـثام عن وجهها الذي ال يختلف عن األنظمة السابقة في
العـراق واألنظـمة احلـالية فـي تركيـا وإيران وسـوريا إال أن الـدستـور الذي جنح الـساسة
كونات في صياغته وتشريعه كفِل النظام الفيدرالي معترفاً العراقيون عربـاً وكرداً وبقية ا
بفـيـدرالـية كـوردسـتـان بكـافـة مـؤسسـاتـهـا وتشـريـعـاتهـا جـعل حل الـقـضيـة الـكـردية في
وذجـيـة يُحـتذى بـها حلل تـلك اإلشكـاليـة الـتي أنتـجتـها اتـفاقـية سـايكس العـراق جتربـة 

بيكو في كلّ من تركيا وإيران وسوريا.
ـضـاد في تـركـيـا وإيـران    وخالصـة الـقـول إن دوامـة الـعـنف والـعـنف ا
وسوريا لن تتوقف مهما طال الزمن وتنوعت األسلحة ومستوياتها
ـا حل حقـيقي للـقضـية الكـردية في هـذه البـلدان ولعلَّ درس دو
العـراق هو األكـثر فـائدة لـها الخـتصـار الطـريق الذي لـو استـمر
ستبـقى هذه الـدول متـخلـفة غيـر مسـتقـرة ينخـر فيـهمـا الصراع

. الدموي ويُسرع في انهيارها آجالً أم عاجالً

و ما
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والــسـاحــبـة الــفـيـحــاء وقـطع بــحـريـة
اخـــرى) الفــتــاً الى ان (جـــمــيع شُــعب
ــســافن جــاهــزة لــتــنــفــيـذ ووحــدات ا
ـطـلــوبـة ومـسـتـمـرة في الــنـشـاطـات ا
اعــمـالـهــا الـيـومـيــة). في غـضـون ذلك
وصـــلت عـــشــر نـــاقالت نـــفــطـــيــة الى
ارصـفة خور الزبيـر التخصصي. وقال
الـبيان ان (الـناقالت حتمل زيـتي الغاز
والــــوقــــود والــــبــــنــــزيـن رست عــــلى
األرصـفـة  2و 3و 5و 7و  8و 9و 10و11
و (12وبـ ان (ارصـفـة ميـنـاء ام قـصر
الـشمـالي وصلـتها عـشر سـفن جتارية
بـحموالت متنوعة موضحاً ان (السفن
رسـت في ام قصـر ومـوانئ اخرى). في

ـراقبـة في قسم لـدعم وتـطويـر مجـال ا
الحة اجلوية).  تدريب ا

مشيراً الى ان (الدورت شملت مراقبة
ــنــطــقــة بــرادار نــفــذهـا  13مــراقــبــاً ا
ــــســــافن ). ويــــواصل قــــسـم ا جـــــويــــاً
والـصنـاعات الـبحـرية الـتابـع للـشركة
الــعـامـة لـلـمـوانـئ اعـمـاله كـافـة. وبـ
مـــديــر الــقــسم اســعــد عــبــد الــوهــاب
عــــبـــدالــــواحـــد لـ (الــــزمـــان) امس ان
ـســفن الـبـحـري ـعـدات في ا (وحــدة ا
ــعــداتــهــا في اعــمــال داخل شـــاركت 
مــطـار الـبـصـرة وقـيـادة الـشـرطـة كـمـا
ســــاهـــمت وحـــدة الــــبـــرادة في ادامـــة
الـــنــاقــلــة الــســيــبــة واحلــفــارة دهــوك

الــــوزارة جتـــديـــد  33إجــــازة مـــراقب
ـاضي بالتعاون جـوي خالل الشهر ا
مـع قسم السالمـة اجلوية في الـطيران

دني حسب توجيهات الوزير. ا
WOÐUO ½≈ l —

وذكـر مـديـر عام الـشـركة عـلي مـحسن
هــــاشم في تـــصـــريح لـ (الـــزمـــان) ان
عايير التي ترفع (الشركة تعمل وفق ا
ا يتالئم انـسيـابية احلـركة اجلويـة 
ـنظمة الدولـية للطيران مـع متطلبات ا
ـدنـي اإليـكـاو) كـما نـظـمـت الـشـركة ا
نـطقة اول دورتـ في مـجال مـراقبـة ا
ومـــــطـــــار بـــــغـــــداد واكــــد هـــــاشم ان
(الــدورتـ قــدمـتـهــا مالكـات مـحــلـيـة

مـالكـــات الــشـــركـــة في مـــطـــار بـــغــداد
الــدولي (بـإتــبـاع األســالـيب احلــديـثـة
ـيــاً لـتـبــسـيط إجـراءات ــعـتـمــدة عـا ا
الـسـفـر). وبحـسب الـبيـان فـإنه (ناقش
ـهـمـة ـلــفـات والـقـضــايـا ا حــزمـة من ا
ـتـعـلـقـة بـعـمل الـشـركـة اهـمـها مـلف ا
رفـع احلـــــظـــــر األوروبي عـن الـــــنـــــاقل
الـوطـني وسالمـة الـطـيـران واإلرتـقاء
بـواقع الشركة وحتـس اخلدمات على
الـنـواقل العـربيـة واألجـنبـية) مـضيـفاً
ان (الوزير اكد متابعة اجراءات تثبيت
الك الدائم بالـتنسيق ـوظف عـلى ا ا
ـالــيــة). واجنـزت الــشــركـة مـع وزارة ا
الحـة اجلـويـة في الــعـامـة خلـدمــات ا
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تــــابع وزيـــر الـــنـــقل رزاق مـــحـــيـــبس
الـسـعـداوي مـيـدانـيـاً رحالت الـشـركة
الـعـامة لـلخـطوط اجلـوية الـعراقـية في
مطار بغداد الدولي لإلطالع على مدى
تــطــبـيق الــتـوجــيــهـات بــشـأن تــنـفــيـذ
الــرحالت وفق بـالـتـوقـيـتـات احملـددة 
عـلى جدول رحالت الشـركة. وقال بيان
تــلـقـته (الـزمــان) امس ان (الـسـعـداوي
اطـلَّع على طـبيعـة اخلدمات الـتي تقدم
لـــلــمــســافــرين عــلى طــائــرات الــنــاقل
الـــوطـــني واشـــار الى اهـــمـــيــة وضع
خـــطـط جـــديـــدة تـــتـــنـــاسب مع حـــجم
الـــتــطــلــعــات والـــتــطــور) واوعــز الى
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أمام احلكومة أولويات وهي..

ـنـاقـصـات إعـتمـاد مـعـايـير إتـخـاذ تـدابـير وقـائـيـة في الـعـقود وا
إسـتعـادة الرقـابة صارمـة في الوظـائف األكـثر عـرضـة للـفسـاد
اإلستباقـية اإلصالحات القطاعية مكـافحة الرشوة إستكمال
البطاقة الوطنية متطلبات سيادة القانون وإنفاذ القانون تقييم

اجلهد الرقابي.

بغداد

5 √ bOFÝ Õö
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النـبالـغ إذا قلـنا إن افـتتـاح معـرض الكـتاب وبـدء فـعالـياته من أهم األحـداث في أي مديـنة
شاركة اجلدية في احـداث التغيير وبناء يقام فيهـا والسبب واضح جدا وبإختصـار هو ا

حياة أفضل للكل.
ولكن:

ـعارض و أهم من افتـتاح مـعارض الـكتب نـفـسه هومـراعاة جـيوب الـقرّاء الـذين يزورون ا
يشترون الكتب ويسهرون من أجل قراءتها ومطالعتها.

ولذلك جيـوب الذين يحبـون الكتب و يـقرؤونها ويـدفعون حـقوقها ال يـتحمل الـتجارة علـيها
عـلى الـطـواقـم اإلداريـة لـكل مـعـارض كــتب قـبل أن يـفـتـتـح ويـبـدء فـعـالـيــاته أن تـعـتـبـر في

عارض. احلسبان نسبة التخفيض و وبيان أسعار الكتب احلقيق للذين يزورون ا
نقطقة مهمة أخرى:

عارض الـتي تقام في بـلدنا بـغية وصول التـركيز عـلى مشاركـة دور النشر األجـنبيـة في ا
أيادي الزوار للكتب التي اليستطعيون احلصول عليها في الداخل.

إذن: 
ـصادر الـتي ـنـاسـبـة والـوصـول لـلـكتـب وا نـسـبـة الـتـخـفـيض ا
اليستطـيع القارىء احلـصول عليـها في داخل البلـد من النقاط
ـهـمـة إلجناح افـتـتـاح أي مـعـارض لـلـكـتب وحتـقـيـق أهـدافـها ا

ادية. التوعية قبل ا

السليمانية

ســيـاق مــتـصل زار عــدد من األسـاتـذة
ـرحـلة والـطـلـبة في كـلـيـة الهـنـدسة ا
الــرابـعـة في جــامـعـة الـبــصـرة مـيـنـاء
ــوانئ فــرحــان الـــفــاو. وقــال مــديـــر ا
الـــــفــــرطـــــوسي لـ (الـــــزمــــان) امس ان
(مـشـاريـع مـيـنـاء الـفـاو الـكـبـيـر تـشـهد
إقـــــــبـــــــاالً من قِـــــــبَـل اخملــــــتـــــــصــــــ

والــتـدريــسـيـ لـإلطالع عـلى نــوعـيـة
األعـمال الفنيـة والهندسيـة والتقنيات
ـسـتـخـدمـة) واشـار الى ان ـيـة ا الــعـا
(زيـــارة وفــد الــكــلــيـــة تــأتي في اطــار
ــعــرفي والـــعــلــمي رعـــايــة اجلــانـب ا
بـالتـنسـيق بـ إدارة جامـعة الـبصرة

والشركة العامة للموانئ). 

وأصـــدر مـــكــتب رئـــيس الـــوزراء امــراً
ــهـام اداريــاً بـتــكـلــيف عـمــاد االسـدي 
دني خلفاً لنائل رئيس سلطة الطيران ا
سـعــد فـضالً عن تـغـيـيـرات أخـرى عـلى
خــلــفــيــة احلـرائـق الـتـي حـصــلت خالل
ـــاضي فـي مـــطـــار بـــغــداد األســـبـــوع ا
الـدولي. واطـلـعت (الـزمـان) عـلى وثـيـقة
هام رئيس جـاء فيهـا (تكليف االسـدي 
ـهام مـدير الـسـلطـة وعلي جـواد كاظم 
هام ـطار وامجد كـاظم حسون  ادارة ا

معاون رئيس السلطة). 
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عـــقـــد مــجـــلـس الـــقــضـــاء االعـــلى
ويـونـسـكـو الــعـراق طـاولـة نـقـاش
األولى من نـوعـها  ضـمن مـشروع
كــســر حــاجـــز الــصــمـت وتــعــزيــز
ـسـاءلــة احلـكـومــيـة واإلجـراءات ا
الـقــضـائـيـة حلــمـايـة الـصــحـفـيـ
ومـــكـــافــحـــة اإلفالت مـن الــعـــقــاب
ـرحـلة الـثـانيـة  بـحضـور جـميع ا

قـــضــاة مــحـــاكم الــنـــشــر واالعالم
شكلة من مـجلس القضاء األعلى ا
ـاضي  مــنـتــصف شــهــر أيــلــول ا
لــلــنــظــر فـي قــضــايــا الــصــحــافــة

واالعالم والنشر والصحفي .
WOýUI½ W Kł

وادار رئـــــيـس جـــــهـــــاز االشــــراف
القضائي القـاضي ليث جبر حمزة
اجلـلــسـة الــنـقــاشـيـة مـع مـسـؤول
برامج حرية التعبير عن الراي في
الـــيــونـــســـكــو ضـــيـــاء صـــبــحي 
وحـضور قـضاة مـحـاكم النـشر في
ــثل عن بـــغــداد واحملـــافــظـــات و
هـيئـة االعالم واالتـصاالت  مـؤكداً
ــعــرفـة عــلى دور الــصــحـفــيــ بـا
والــتــثـقــيف  والــعــمل الــصــحـفي
وضـمان احلـقـوق والتـزامات اداب
هـنة  واحلـفاظ على واخالقيـات ا
ـعـلـومـات وحـقـوق االفراد سـريـة ا
والـقـرارات الــتـحـقـيــقـيـة  وحـريـة
الـتـعــبـيـر حـجــر االسـاس وسـمـاع
االراء ووجـهـات الـنظـر وفق اسس
واد قانـونـيـة سـلـيـمـة  وتـعـزيـز ا

الـــدســتـــوريــة 37 و 38 اخلـــاصــة
بـاحلـقـوق واحلـريـات وتـنـظـيـمـهـا
بـــقــانـــون كـــمـــا جــاء بـــنـــصــوص
الــدســتــور الــعــراقي  وتــاكــيــدات
واعـمامـات رئيس مـجـلس القـضاء
عـلى الـفـكـر احلـر والـقـلم االعالمي

والصحفي .
وانـعـقـدت الـطـاولـة الـنـقـاشـيـة في
ـقـر مـعـهــد الـتـطـويـر الــقـضـائي 

الـسـلـطة الـقـضائـيـة االحتـادية في
الـــعــاصــمــة بــغـــداد  حــيث ســبق
واوعــز رئـــيس مــجــلـس الــقــضــاء
األعــلى فــائق زيــدان  الى أجــهـزة
الـسـلـطـة القـضـائـية بـالـتـعاون مع
اليـونسـكو في تـنفـيذ بـرامج حرية
الـــتـــعــبـــيـــر عن الـــراي وحـــمـــايــة
الــصــحــفــيــ وانــهــاء اإلفالت من
الــعــقـاب لــقــتـلــة الــصـحــفــيـ في
الـــــعـــــراق  واشــــتـــــرك اجلـــــهــــاز
الـقضـائي في نشـاطات الـيونـسكو
من بـينهـا مؤتـمر الـرباط اإلقـليمي
لـقـضـاة حـرية الـتـعـبـيـر عـن الراي
الـــذي نــظـــمـــته الـــيــونـــســـكــو في
منـتصف الـعام اجلـاري  لتـحديث
ـتـحـدة حلـمـايـة خـطـة عـمل األ ا
الــصــحــفــيــ وانــهــاء اإلفالت من

العقاب . 
وركزت طاولة نقاش اليونسكو مع
قضاة محاكم النشر على جملة من
الـقـضـايـا األسـاسـيـة  الـتي تـعـزز
حـريـة الــتـعـبـيــر عن الـراي وتـدعم
جـهود حـمـاية الـصحـفـي وانـهاء

افالت قــــتــــلـــتــــهم مـن الـــعــــقـــاب 
وسجـلت منظـمة اليـونسكـو مجمل
احتـياجات مـحاكم الـنشر لـترص
عـمـلـهـا  وتوحـيـد اإلجـراءات بـناء
ـتـغـيـرات والـتـطـورات الـتي عـلى ا
طــرأت عـــلى هــذا احلـق األســاسي
ـيـا ومـحـلـيـا أيـضـا  فـضال عن عـا
معـاجلة الـفراغ الـتشـريعي احلالي
بوجود مشاريع قوان لم تقر بعد
 التــزال في الــســلـة الــتــشـريــعــيـة
جمللس الـنواب الـعراقي  وقـوان
مــتــوارثــة من احلــقــبــة الــســابــقــة
ـقراطي تـتـعـارض مع النـظـام الـد

احلالي للعراق .
oÐUÝ X Ë

ـــطـــالب الـــتي تـــقـــدم بـــهــا وازاء ا
الصحـفي الى السـلطة القـضائية
عبر لقاءات وطاوالت نقاش نظمها
مــكــتب يــونــســكــو الــعــراق بــوقت
سابق  اجـمع القـضاة على أهـمية
دعـم اجلـهــود الــفــنــيـة والــتــقــنــيـة
حملاكم النـشر لتـتبع األدلة الـرقمية
واليات التحـقيق اجلنائي باألدلة 
الـتي غـالـبـا مــا تـكـون قـائـمـة عـلى
ـة رقــمي الـكـتـروني  مــسـرح جـر
يـكـون ضـحـيتـهـا الـصـحـفـي سواء
كـــان مــتـــهـــمـــا او صـــاحـب ادعــاء
باحلق الشخـصي  وتقد اخلبرة
الـفــنــيـة والــتــقــنـيــة وحل مــســالـة
الغـطاء الـقانـوني للـصحـفي ومن
هن هنة  إضافة الى ا ارسون ا

الساندة للصحافة واالعالم . 
وبــ الـقــضـاة ان الــفــهم الـســائـد
ؤسسات حلريـة التعبـير من قبـل ا
اإلعالمــيـة واإلعالمــيــ  ال يــأخـذ
حـددات احلق  وتـمثل مـحددات
ـيـة اســتـنــد عـلــيـهـا ومــعـايــيـر عــا
الدسـتور الـعراقي وكـذلك الـقوان
احملليـة  وغالبا مـا يتم اخللط ب
حدود الـتشهيـر والتسـقيط وحدود
حـريــة الـتـعـبــيـر عن الــراي  فـقـلـة
الـوعي الــقـانــوني لـدى الــنـاشـرين
والـكـتــاب والـصـحـفـيــ غـالـبـا مـا
ـالحــقــات يـــقــودهـم الى طــائـــلــة ا
القضائية  التي ترفع للمحاكم من
قـبل مـواطـنـ عـراقـيـ لـهم احلق
ـكن الي قـانــونـا بـالــتـقــاضي وال 

محكمة ان تسقط هذا احلق . 
وتــخـلل طــاولـة الــنــقـاش عــروضـا
قـدمهـا مكـتب يـونسـكو الـعراق عن

الـتـزامـات الـعـراق الدولـيـة بـحـرية
الــــتــــعـــبــــيــــر عن الــــراي واإلطـــار
ــفـاهـيـمي لـهـذا احلق  وتـطـويـر ا
دلـــــيل تـــــوجــــيـــــهي لـــــلــــقـــــضــــاة
ـثابـة مـسار والـصـحفـيـ يكـون 
أســاسي يـوضح ويـشــرح مـعـايـيـر
نظومة حرية التعبير عن الراي وا
ـعـرفـيـة احملـيـطـة به  سـواء كان ا
واقعـيا او الـكتـرونيـا  واستـكمال
تـأسـيس االليـة الـوطنـيـة العـراقـية
حلــمـايــة الـصــحـفــيـ ومــكـافــحـة
اإلفالت من الــعــقـاب عــبــر مــحـاكم
الــنــشــر  ويــكــون الــدلــيل ســانــدا
لــلـطـرفـ في الــوصـول الى الـفـهم
ـــتـــبــــادل وجتـــنب الــــوقـــوع في ا
وبـالوقت اإلشـكـاليـات القـانـونيـة 
ذاته يـسـاعد قـضـاة مـحاكم الـنـشر
عــلى تـصــويب قــراراتــهم وتــامـ
حماية افـضل للصحـفي مع تتبع
اجلـرائم الـتـي تقـع عـلـيهـم وحـلـها
وضــمـــان عـــدم افالت اجلـــنــاة من

العقاب .
وشــددت االراء والــنـقــاشــات عــلى
اهمـية ادوات احلمـاية القـانونية 
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حددت األمانة العامة جمللس الوزراء
حصص احملافظات من مشروع األلف
مـدرسـة مبـينـة اسـباب تـفـاوت نسب

اإلجناز. 
ــتـحـدث بــإسم األمـانــة حـيـدر وقـال ا
مـجـيد في تـصـريح تـابعـته (الـزمان)
ــدرسـيـة امس ان (مـشـروع األبــنـيـة ا
النـمـوذجـيـة سـلَّمـتـهـا احلـكـومة الى
الـشـركــتـ الـصـيـنـيــتـ بـور جـايـنه
ـــوجب قـــرار مــجـــلس وســـيـــنـــوتك 
الـوزراء) واضــاف ان (األلف مـدرسـة
ســتـــكــون مـــوزعــة بـــ احملــافـــظــات
بـحــسب ثالثــة مــعـايــيــر اعــتـمــدتــهـا
عايير اللجنة الـعليا) موضـحاً ان (ا
ـعــتــمـدة بــالــعـمل تــشــمل الــكـثــافـة ا
الـســكــانــيـة لــلــمــحـافــظــات والـدوام
دارس زدوج والـثالثي فضالً عن ا ا
الـكرفـانيـة والـطيـنيـة) واشار الى ان
(نـسب اإلجنـاز مـتـفـاوتـة فـي األعـمال
واقع وفق فـترات الـتسـليم) الفـتاً بـا
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ـــركـــز الـــوطـــني بـــالـــتـــنـــســـيـق مع ا
لإلسـتــشــارات الـهــنـدســيـة في وزارة
اإلعــــمـــار واإلســـكــــان مـــايـــؤدي الى
اختالف التوقيتات الزمنية لإلجناز)
ـــدارس تـــوزعت واكـــد مـــجـــيـــد ان (ا
بـواقع  144مـدرســة في بـغـداد و44
ــقــدسـة و106 مــدرسـة فـي كــربالء ا
مدارس في ذي قار  و40 مدرسة في
الـنـجف  و 86مــدرسـة في مـحــافـظـة
ــحــافــظــة الــبــصــرة و 52مــدرســة 
ميسان و48 مدرسة في واسط و53
ــــثـــنى فـــضالً عن 61 مـــدرســـة في ا
مـدرســة في الـديـوانـيـة و45 مـدرسة
في بابل و51 مـدرسـة في األنـبـار و
وكركوك ديالى 56 وصالح الدين 78 
44 و 92 مــدرســـة في نـــيـــنــوى). في
غـضــون ذلك وجـهت وزارة الـتـربـيـة
ـديـريـات الـعـامـة  كـافـة في الوزارة ا
بـرعاية ذوي اإلحـتيـاجات الـتعـليـمية
والـتـربـويـة اخلاصـة واإلهـتـمـام بهم
ـــدارس.   وقـــال بـــيــان تـــلـــقـــته في ا

(الــزمـان) امس ان (الـتـربـيـة انـطـلـقت
من مــبـــدأ حق الــتــعـــلــيم لــلـــجــمــيع
وحــقـوق اإلنــســان والـطــفل ورعــايـة
ذوي اإلحتياجات التعـليمية ومنحهم

األولوية ضمن ستراتيجياتها).
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ـديـريـات واوضح ان (الـوزارة دعـت ا
درسـة الدامجة الى إيضاح مـفهوم ا
تمثلة للخروج عن قوالب التقـليدية ا
ـيـة ــواد األكـاد بـتــعـلـيم الــتالمـيـذ ا
فقط) ولفت الى ان (الـتربيـة اعتمدت
ــرتـــكـــزة عــلـى ثــقـــافــة قـــيم الــدمـج ا
حقوقـية وإنسانـية واجتمـاعية لدعم
شـروع الـوطني ـشـمولـة بـا الـفـئات ا
لـلـدمج الــتـربـوي) وبــ ان (الـفـئـات
ــكـــفــوفــون ــشـــمــولـــة تــضــمـــنت ا ا
بإعـتـمـاد طـريـقة بـرايل في تـعـلـيـمهم
وبــرنـامج خـاص لـرعـايـتـهم ضـعـاف
الـــبـــصــر بـــعـــد تــصـــحـــيح نـــظــرهم
ـعوقـون فـيزيـائيـاً بـاألطراف الـعلـيا ا
والـسـفــلى الـذين يـتـمــتـعـون بـالـذكـاء حيدر مجيد

نـزحوا مـنها .. هـل باإلمـكان شمـولهم
نحة العودة?

- لقـد قررت وزارة الـهجـرة البدء
بـبـرنــامج االنـدمـاج واالســتـقـرار
وحــصـــلت مـــوافـــقــة احلـــكـــومــة
احملـــلـــيـــة عـــلى انـــدمـــاجـــهم في
ـنــاطق الــتي اخــتـاروا الــعـودة ا

ليون نحة ا إليها وسيشملون 
ديـنـار اخملـصـصـة من قـبل وزارة

الهجرة.
{ اليـــزال اهــــالي قــــرى اخلـــيالنــــيـــة
والـــكف يـــعـــانـــون من الـــنـــزوح وغالء
عيشة ويرجون العودة إلى اإليـجار وا
بــيـــوتــهـم ومــزارعـــهم وامالكـــهم فــهل
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ابــتـهــال مــحـسـن عـنــاد الــدايـني
امــــــرأة حتــــــدت كـل الــــــظــــــروف
وتـــســـلـــمت مـــســـؤولـــيـــة دائـــرة
ـهجـرين الـتي تـعتـبر الـهـجرة وا
من ب اهم الدوائر  في محافظة
ــصـنــفـة ديــالى تـلك احملــافــظـة ا
عــلى أنـهــا كـانت من احملــافـظـات
الـساخـنـة في اوقات احلـرب ضد
االرهــــاب حــــيـث كــــانـت دائــــمــــا
مــسـرحــا لـلـعــمـلــيـات اإلرهــابـيـة
ـضادة والـعـمـلـيـات العـسـكـريـة ا
ــزيــد من ــا يـــؤدي الى ا لــهــا .
الـتــهـجــيــر والـنــزوح في كل مـرة
تتعـرض بها احملافـظة للعـمليات
اإلرهـابـيـة فـيـتـنـاثـر ابـنـائـهـا في
أجـــزاء عــــديـــدة مـن احملـــافــــظـــة
وخــارجــهــا من مــنــاطق الــعــراق
االخــرى من شــمــاله الى جــنــوبه
ــتـابـعـة الــيـومـيـة ـا يــتـطـلب ا
الوضــــــاعـــــــهـم ووضع اخلـــــــطط
ـسـتـعــجـلـة الغـاثـتـهم الالزمـة وا
وتــأمــ مـتــطــلــبـاتــهم مـن سـكن
وطـعـام وغـيـرهـا من مـسـتـلـزمات
راة تزورهم احليـاة فكانت تـلك ا
بإستمرار في مخيماتهم وفي اي
مـكان يـتـواجدون فـيه وتـتابع كل
راة مـعـانـاتهـم فاسـتـحـقت تـلك ا
ومنذ تـسنمـها موقعـها االنساني
ــهــمـات هــذا  ان تــكــون امــراة ا

الصعبة فعال . 
ولالطالع عـــلى حــال الـــنــازحــ

ـعـانـاتـهم انـتـلـقـنا ومـا يتـعـلق 
الـى مـكـتب مـديــر دائـرة الـهـجـرة
ــهــجـريـن في ديــالى الــســيـدة وا
ابــتـهــال مــحـسـن عـنــاد الــدايـني
فــكــان لــــنــا مــعــهــا هــذا احلــوار

هم . ا
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ا . فأهال وسهال بالسيدة ام د
{ هـل ال زالت هـــــنــــاك مــــخـــــيــــمــــات

للنازح في ديالى?
-  بـــحــــمـــد الــــله غـــلـق كـــافـــة
مـخـيـمـات الــنـازحـ بـاحملـافـظـة
مـنـذ عدة سـنـوات حـيث  عودة
اغــلب سـاكــنـيــهـا الى مــنـاطــقـهم
وعــاد قــسـم مــنــهم  الـى مــنــاطق
أخرى باحملافظة وحسب رغبتهم
واخــــتــــاروا االنــــدمــــاج في تــــلك
نح ـنـاطق وقـد  شمـلـوهم بـا ا
ساعدات اخملصصة للعائدين وا
{ هـنـاك الكـثـيـر من الـنـازحـ خارج
ا بسبب كنهـم العودة ر احملـافظة ال
عـدم اسـتقـرار الـوضع االمـني ونقص
اخلــدمـــات فـي مــنـــاطـــقـــهم.  فـــكـــيف

سيكون موقفهم
- االمـر مـتــروك لـهم فـبــإمـكـانـهم
االســـــتـــــقـــــرار و االنـــــدمـــــاج مع
اجملــتـمع الـذي اخــتـاروا الـنـزوح
إليه او اية مـنطقة أخـرى يرونها

مناسبة الستقرارهم . 
{ هـناك الكثير مـن النازح اختاروا
الــــعــــودة إلى مــــنـــــاطق أخــــرى داخل
ـنــاطق الـتي احملــافــظـة وهي لــيـسـت ا

ـكن مـسـاعـدتهـم في حل مـشـكـلتـهم
بعــــد تـدقيق وضـعـهم علـمـا ان كثـيرا
ـغــــــرر مـنـهــــــم لــيس لـهم عالقــة بـا
ــنـحـرفــ أثـــــنـاء بــهم من الـشــبـاب ا
عـمـلـيـات االرهـاب الـتي تـعـرضت لـهـا

مناطقهم ?
- هنـاك اسباب أمـنية وعـشائرية

تـمنع عـودتهم حـالـيا وبـإمكـانهم
االنــدمــاج في مـــنــاطق نــزوحــهم
ـشـاكـل وتـدقـيق حلــ حل تـلـك ا

مواقفهم  .
{ ومـاذا عن نـازحي قرى نـهـر االمام

يثاق? وا
- لـــقــد قـــمــنـــا بـــالــتـــنــســـيق مع
عنيـة لتسهيل عودتهم اجلهات ا
لـكن االمـر يـحـتـاج إلـى مـصـاحلة

وطـــنـــيــــة وعـــشـــائـــريـــة وقـــد 
شمولهم باحلقوق التالية

1. منحـة الشهـداء البالـغة عشرة
مالي دينار.

2. منحة رئيس الوزراء للجرحى
البالغة خمسة مالي دينار.

3. منحة النازح البالغة مليون
دينار.

4. منحة الوقف السني للنازح
البالغة خمسمائة الف دينار.

ـنـظـمـات 5. مـنـحـة اإليـجـار من ا
االنسانية الدولية.

6. مـسـاعـدات اغـاثيـة وانـسـانـية
هجرين. من وزارة الهجرة وا

ـــتــضــررة ـــســاكن ا 7. تـــرمــيم ا
ــهــدمـة واعــادة بــنــاء الـبــيــوت ا
ـــنـــظـــمــات وبـــالـــتــنـــســـيق مع ا

الدولية.
وفي ختام اللقاء تقدمنا بخالص
شكـرنا وتقـديرنا لـلسيـدة ابتهال
الـدايــني عــلى  تـعــاونـهــا الـرائع
وحـسن اسـتـقـبـالـهـا وضـيـافـتـها

وتوديعها لنا.

UI¡∫ مديرة دائرة الهجرة في لقاء صحفي
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ــعـرفـة اجلـيــدة لـلـمـواد تـتــمـثل بـا
الدسـتورية الكـافلة حلـرية التـعبير
عـن الـــــراي وحـق الـــــوصــــــول الى
ـــــعـــــلـــــومـــــات  واالطـالع عـــــلى ا
الـــقــوانــ الـــنــافــذة بـــالــتــعـــبــيــر
ــعــلـومــات والــنــشـر  ومــعــرفـة وا
الــلـوائح واالجـراءات الــتي تـصـدر
ـؤسـسـات احلـكــومـيـة بـشـأن عن ا
البث والـنشـر واالرسال  واالطالع
ـــعـــاهــدات عـــلى االتـــفــاقـــيـــات وا
والـــبــروتــوكــوالت الـــدولــيــة الــتي
تــعــالج حــقــوق وحــمــايــة حــريـات
الـــصـــحــافـــة  وفـــحص احملـــتــوى
االعـالمي والـصــحـفي والــتـاكـد من
عدم احتواءه للمخالفات واالخطاء
ـفضـيـة لـلـمـحـاسبـة الـقـانـونـية  ا
واالبـتــعـاد وعــدم اسـنـتــدام الـسب
والـقـذف والــتـشـهـيــر والـتـحـريض
عـلى الـكـراهـيـة  وجتـنب مـخـالـفـة
الــقـــوانـــ الــســـاريـــة والــقـــواعــد
الدستورية في سياق النشر والبث
واالرســـــال  وعـــــدم مـــــخـــــالـــــفـــــة
االجـــراءات والـــلـــوائح ومـــدونــات
الـسـلوك  وجتـاوز تـوجـيه االتـهام

بـــدون ادلــة  وااللـــتــزام بـــالــلـــغــة
االعالمـية والـقانـونيـة والصـحفـية

واسلحتها .
وتـعــكف الـيــونـسـكــو حـالــيـا عـلى
حتليل نتائج االسـتبانة التي تمت
اثــنــاء اجلــلــســة لــقــضــاة مـحــاكم
الـنـشـر  والـتي تـضـمنـت عددا من
ــكن عـلى ـهــمـة الـتي  األسـئـلــة ا
ضـــوئـــهــا تـــشـــخــيـص واقع حــال
احلــمـايــة واألمـان لــلـصــحـفــيـ 
وقضية اإلفالت من العقاب مضاف
اليها تقيــــــيم احتياجات أساسي
حملــاكم الـنـشـر لـتـرصـ الـقـرارات
والـبت بـالـقـضـايـا الـتي تـرفـع ضد
الـــصـــحـــــــــفـــيــ  وبـــنـــاء عـــلى
ـستـمـرة مع الـسـلـطة الـنـقـاشـات ا
الـقـضـائـيـة ســتـصـمم الـيـونـسـكـو
قبلة مع محاكم النشر نشاطاتها ا
من طــرف ومع الــصـحــفــيــ عـلى
الــطــرف االخــر  فــيـــمــا تــســتــمــر
بـــعــمــلــهــا مـع الــشــركــاء االخــرين
كهـيئـة االعالم واالتصاالت ووزارة
الـداخــلــيــة ونـقــابــة الــصـحــفــيـ

العراقي .

اإلعــتــيـــادي ذوواإلعــاقــة الـــذهــنــيــة
ــــتـــوسـط ذوو الـــنــــطق بــــالـــذكــــاء ا
والـتـواصل الـصـعب وذوو اإلعـاقـات
األخـرى). على صـعـيد مـتـصل عزمت
التربـية على إنهـاء ظاهرة األمية في

جميع احملافظات. 
ـديــريــة الــعــامـة وذكــر الــبــيــان ان (ا
لتربية بابل قسم محو األمية اجرت
ــتـعــلــمـ لـ 80 امــتــحـان انــصــاف ا
طـالـبـاً) مـشيـراً الى ان (اإلمـتـحـانات
تُــــجـــرى شــــهــــريـــاً وفـق الـــضــــوابط
ـعـتـمـدة والـتـعـلـيـمـات اإلمـتـحـانـيـة ا
بــهــذا الــشــأن وبـإشــراف ومــتــابــعـة
جلــان مـــتــخــصــصــة من قــسم مــحــو
ـديريـات الـعـامـة) وتابع األمـيـة في ا
ان (الــهـــدف من اإلمـــتــحـــان تــمـــكــ
الــدارس من احلــصــول عـلـى شــهـادة
عـادلـة لـلـصف الرابع مـحـو األمـيـة ا
اإلبـــتـــدائـي) مـــبـــيـــنـــاً ان (الـــنـــاجح
بإمكانه اإلستمرار بدراسته لإلنتقال

الى الصفوف الدراسية األخرى).
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ـكن ان حتـدث في دول اخرى حتدث فـي العـراق بـ فـتـرة واخـرى حـكـايـات ال
ـكن ان مـهـمــا كـانـت االسـبـاب ألن تــلك الــدول تـتـبـع قـوانــ واعـراف دولـيــة ال
تـتـخـطـاها  ,في حـ حتـدث تـلك احلـاالت في الـعـراق بـسـهـولـة وكـأنـنـا  هنـا في
نطق الرسمي لـدول العالم او دولتنا. العراق النـعترف بقوانـ العالم وحيثيـات ا
وانــا اتـابع بــرنـامـجــا سـاخــرا نـاقـدا حلــاالت كـثـيــرة جـرت وجتــري في الـعـراق
شاهـدت موضـوعـا يتـحدث عن مـطـرب عراقي اسـمه ياسـر عـبد الـوهاب . احلق
ـطرب من قـبل على الـرغم من الـشهـرة الكـبيـرة التي يُقـال انني لم اسـمع بـهذا ا
حقـقـها هـذا الشـاب عـلى مسـتوى الـعـراق والوطن الـعربي  ,لـيس تـكبـرا او عدم
ـعـذرة واالعـتذار له ولـغـيـره من الفـنـان اعـتـرافي بهـذا الـشـاب الفـنـان ( اكرر ا
وضوع يتعلق بعدم اهتمامي او مـتابعتي للمطرب العراقي العراقـي ) ولكن ا
وحتى العـرب منهم ألسباب تتعلق بـحالتي الشخصية ( ولـنتحدث بصراحة اكثر
وسيقى انني ال اسـتمع الى اي موسيقى عربيـة مطلقا منذ عام 1973 واعـشق ا
ـيـة بـشـكل جـنــوني وهـذا هـو الـسـبب الـذي جـعـلـني ال اعـرف اي شيء عن الـعـا
يـاسر عـبـد الوهـاب) . حيـنـما شـاهـدت مقـدم البـرنـامج يتـحدث بـحـرقة عن خـطأ
ارتكـبته السلـطات العـراقية اخملتـصة وهي منح جـواز دبلومـاسي لشخص مدني
الينـتمـي الى السـلك الدبـلـوماسي بـأي شـكل من االشكـال . سـارعت على الـفور
الى البـحث عن معلومات تـتعلق بشـخص الفنان ياسـر فطالعت اشـياء كثيرة عن
حـياته وعن مواهبه وانه من مواليد عام 1991) وهي الـسنة التي عدنا فيها نحن
مـتدة مـن صحراء الـكويت العـسكـري الـعراقيـ نركـض على طـول الصـحراء ا
ـة اجليـش العـراقي في تلك احلـرب التي دمـرت العـراق بكل الى بغـداد بعـد هز
ماتـعنـيه هذه الـعبـارة من معـنى) . انا لـست متـحامال عـلى ياسـر او اي شخص
ـتـلك اجلـواز الدبـلـوماسـي ولكن اخـاطب احلـكـومة الـعـراقيـة هل  مـنح يـاسر
هـذا اجلــواز لـكــونه مـطــرب عـراقـي ام انه دفع خـمــسـون الف دوالر امــريـكي ام
ألعـتـبـارات شخـصـيـة تـتـعـلق بـقضـيـة مـا. بـحـثت ايـضـا عن شـروط مـنح اجلواز
الدبومـاسي فوجدتها شروط طويلة عريضـة تتعلق بالدولة التي تمنح ذلك اجلواز
ــسـتــحـقــيه ولــيس ألي  شـخص  حــتى ولــو كـان مــطـربــا مـعــروفـا . اتــذكـر في
مـنـتصـف الثـمـانـينـات كـان شـقيـقي يـعـمل في وزارة اخلارجـيـة وسـافر الى دول
ا جـواز اخلدمة ..ومـنحته كثـيرة ولكن الـدولة لم تمـنحه اجلـواز الدبلـوماسي وا
اجلـواز الـدبـلـومـاسي فـقط حـيـنـمـا كـلـفـته بـنـقل الـبـريـد الـسـيـاسي من دولـة الى
ـاذا تلـتقط اخرى. شيء اخـر اتـمنى ان اخـاطب به ياسـر بـطريـقة وديـة وهي ( و
صورة جلـوازك االحمـر وساعتك الـثمـينة وهي في يـدك? هل تريـد ان تقول لي –
انت بعـمر جـدي لـكنك لم تـستـطع امـتالك هذا اجلـواز وهذه الـسـاعة عـلى الرغم
من انك مـترجم فوري منذ 35 سـنة واشتركت في كل حروب الزمن البائد وعدت
مع زمـالءك تركـضـون كالـفـئـران اخلائـفـة على طـول صـحـراء الكـويت الى بـغداد
..احلق مـعك لم اسـتــطع ان امـتـلك سـاعـة مـثل سـاعـتك ألن صـدام دمـر حـيـاتـنـا

وقتل كل طـموح كـان يعـتمـر في صدري مـنذ سـاعة تـخرجي
عـام 1981 من كــلـيـة االداب جـامـعـة بــغـداد قـسم الـلـغـة
االنكـليزيـة ..كانت في صدري طـموحات التـنتهي لـكنها
مـاتت عــنـد اول طـلـقـة اطـلـقــهـا صـدام في حـروبه غـيـر
بـررة..هنيـئا لك شهرتك وتـعسا لي عـلى حياتي التي ا
مــرت كـانــهــا جــحــيم في كل حلــظــة من حلــظــات هـذه

احلياة الفانية......
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ـكـنـنـا أنْ مَـواقِفُ الـكـثـيـرين مَعَ أصـدقـائـهم احلـمـيـمـ شـديـدةُ الـتَـذَبـذُب حـتى 

واقف الزئبقية ..!! نسميها با
-2-

ـودة انـهم ورغـم وضـوح الــصـورة لــديـهم عن طــيب أصــدقـائــهم وصـدقــهم في ا
جرد وشاية يسمعونها ضد اولئك الطيب سرعان مـا ينقبلون على ما هم عليه 

الصادق ..
وهذا خـلل كبير في أصول الـتعامل مع األصدقاء حـيث أنّ الصديق الصدوق ال

وقف منه جملرد وشاية من حاسد أو حاقد. ينبغي ان يتغير ا
-3-

انّ االصغـاء الى الوشـوشات احملـمـومة والـتعـويل علـيـها مـسلك مـذموم مـرفوض
وازين الشرع والعقل معا .

-4-
ؤمن االمام علي بن ابي طالب ( عليه السالم ) : قال امير ا

{ مَنْ عرف من أخيه وثيقة دين  
وسدادَ طريق 

فال يسمعن فيه أقاويل الرجال } 
ثـارة على وهكـذا حـسم االمام (ع) األمـر حـ ضرب عـرض اجلدار بـاألقـاويل ا

وصوف بالوثاقة والسَداد من احمليط بك . ا
-5-

انّ شياطـ االنس يدركون أهمـية العالقات القـوية التي تربـطك بالعناصـر الطيّبة
من اخـوانـك اخملـلـصـ والــتي تـشـكّل مــصـدر قـوّة لك في مــسـاراتك ومـداراتك
اجـتمـاعـيـا وسـيـاسـيـا وتـأتي اخلـطط اخلـبـيـثـة مِنْ قِـبَـلِـهم  لـتـفـكـيك أواصـر هذه
ـتينـة عبر األقـاويل واالباطيل ومـا يوصلونـه اليك من أكاذيب مـسمومة الصالت ا
لـيس لـهـا نصـيب من الـصـحة عـلى االطالق ومـا هي االّ عـمـليـات تـخريـب للـبـناء

الوديّ القائم بينك وبينهم .
ــتـربــصـ بك وبــاخـوانك فــاحلـذر احلــذر من االصـغــاء لـلــنـمّـامــ والـكــائـدين ا

اخمللص الدوائر .
-6-

ن اصـــطــفــاهم الــله  ومن وتــبــقـى الــعــصــمــة ألهــلــهــا 
الئكية في األصدقاء  كان توقع الصفات ا السذاجة 

ا قال الشاعر : وقد
ومن ذا الذي تُرضى سجاياهُ كلَّها 

رء نُبْالً أنْ تعد معائِبُهْ  كفى ا

خبـر نشر عـلى اكثر من موقع وبـ فيه ان اكثر من 70عـائلة مـسيحـية قد عادت
وصل واعـلنت عن تمسكهـا بهذه االرض رغم كل االحداث وهذا دليل علئ الى ا
ـوطن لهم ومـافيهـا من حيـاة وثقـافة بـعيدا عشق هـوالء لهـذه االرض والتي هي ا

عن الغرب ومافيه من مغريات.
هوالء خيـر مثال عن صدق االنتماء وجمالية العشق لهذه التربة والتي تتكلم رغم
ا لـها من ماضي وما لـها من لغة ارامـية وما كانت تـمثل من حياة عن كل شي 

سيحية كانت  وتاريخ. اذن بدايات ا
سيح عليه السالم ومع انتشار دعوته من فلسط والى اجزاء مع دعوة السيد ا
ـدن الـتي امــنت بـالـسـيـد ـوصل من اوائـل تـلك ا اخـرى مـن هـذه االرض كـانت ا
سـيح وما له من رسالة سماوية وهكذا شيـدت فيها كنائس عديده من باب انها ا

اماكن للصالة والتعبد والقيام بالطقوس الدينية التي تناسب هذه الديانة
ـوصل تـعتـبر وقـد انـتشـرت الكـنـائس فيـها بـعـد ان ظهـرت في فـلسـط اي ان ا
ـسـيح في فـلسـطـ واشـهـر هذه ـدن الـتي تـبنـى في كنـائس بـعـد ارض ا ثـاني ا
وصل هي كنيسة االباء الدومنيكان او التي تعرف شعبيا بكنيسة الكنـائس في ا

الساعة
وايـضـا فيـهـا الـكـثيـر من االديـرة والـتي لهـا قـدم ضـارب في الـتاريخ ومـنـهـا دير
ماركـوركيس وديـر مار مـيـخائـيل ودير الـربان هـرمـز ودير مـار بهـنام  وديـر مار
وصل متي وايليا وغيره من االديرة واالثار التي تدل علئ قدم هذه الديانه في ا
وكـما هـو مـعـلـوم فأن لـلـمـسيـحـيـة اكثـر من مـذهب او اجتـاه ديـني لـكن الغـالـبـية
ـذهب الـكـاثـولــيـكي وهـو مـذهب يــعـتـمـد عـلى تــعـالـيم بـابـا ـطـلــقـة مـنـهم عـلـى ا ا

الفاتيكان
وصـل الكـثيـر من القـرى او االقضـية ذات الـطابع وايضـا تنـتشـر على اطـراف ا
سـيحي او ان الغـالبيـة من سكـانها من هـم من هذا الدين فـمثال تـلكيف سـابقا ا
والى مـا قـبل عـام ٢٠٠٣ كـانت اكـثـريـة مـسـيـحـيـة ولـكن بـفـعل عـوامل عـدة غادر
اهلهـا ولم يـبقئ مـنهم اال الـقلـيل النـزر بيـنمـا احلمدانـية مـازالت ذات اكثـرية من
ـكون حـيث ان الكثـير من اهـلهـا قد عاد بـعد احـداث ٢٠١٤ وهنـاك مناطق هذا ا

ـكون بـرطلـة مثال اخرى مـازالت فيـهـا او مازال فـيهـا هذا ا
او بعـشيقة او القوش وبـاطنايا وباقوفـة وتللسقف وقرى

اخرى ال مجال لذكرها االن.
ــكــون قــد تــعـرض الى ومن بــاب االنــصــاف ان هـذا ا
صفـحات مـظلـمة في اوقات تـاريخـية مـختـلفـة وهذا ما

اثر عليه وعلى تواجده على هذه االرض.

الى ان (هـــنــــالك إجـــراءات تــــتـــعـــلق
بـــفـــحـص الـــتـــربـــة واخـــرى فـــنـــيـــة
وهـــنـــدســـيـــة تـــتـــخـــذهـــا الـــشـــركــة

“U¹—…∫ طالب كلية القانون جامعة كربالء خالل زيارة الى احملكمة االحتادية العليا

qÝUÐ W UÝ« ≠ ¡öÐd
ضـــيـــفت احملـــكـــمـــة االحتـــاديــة
ـرحلة الثـالثة من العـليا طـلبة ا
كليـة القانون في جـامعة كربالء
ـتـمـيـزين لالطالع عـلـى اعـمال ا
وجـــلـــســـات احملـــكـــمـــة بـــشـــكل
مـباشـر. واستـمع احلـضور الى
محاضرات القـضاة حول اعمال
وسـيــر اجلـلــسـات في احملــكـمـة
ـوفقية وتمنى الـقضاة للـطلبة ا
والنجـاح في مسيـرتهم العـلمية
لـيـكـونـوا رافـدا لـلـقـضـاء فـيـمـا
عــــبـــر الــــطــــلـــبــــة عن شــــكـــرهم
وتـــقــديــرهـم لــرئــيـس احملــكــمــة
والقضاة والذين منحو الفرصة
لالطـالع عــــلـى اعــــمـــــال ســــيــــر
احملكـمة. يذكـر ان ابرمت اتـفاقا
مع احملـكـمـة في تنـظـيم سـفرات

علمية للطلبة.
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نـاقـصة الـتـالـية ادنـاه فـعلى تـعلن شـركـة غـاز الشـمـال (شركـة عـامـة) الكـائـنة فـي محـافـظة كـركـوك عن اجـراء ا

الراغب باالشتراك :
واصـفات اخلـاصة ١- مـراجعـة مقـر الشـركـة الكـائن في ( محـافظـة كـركوك / طـريق كركـوك - بيـجي) السـتالم ا

ناقصة اعاله. با
بلغ قدره (١ %) ما عدا الشركـات احلكومية وتكون على شكل صك مصدق او خطاب ٢- تقد تأمينات اولية 
ـدة (١٢٠) مائة وعشـرون يوما من تاريخ ركزي الـعراقي نافذ  عتـمدة لدى البـنك ا ـصارف ا ضـمان صادر من ا

الغلق.
ناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب ومعنونا الى مانعة من الدخول في ا ٣- تقدم الشركات كتاب عدم ا

شركة غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية (بالنسبة للشركات العراقية).
٤- ارفاق شـهادة تأسـيس الشركة مـقدمة الـعطاء صادرة من وزارة الـتجارة / دائـرة تسجيل الـشركات الـوطنية
لحقية التجارية وهوية غرفة التجـارة بالنسبة للشركات العراقـية وشهادة تسجيل الشركة مصادق عـليها من ا

العراقية في بلد الشركة (للشركات االجنبية).
ـا جاء في الوثائق القياسية وامالء اجلـزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة شارك االلتزام  ٥- على كافة ا
علنة قبل تـضمنة الوثائق القياسيـة للطلبات ا ؤيدة من قبلنا. ويتطلب استالم القرص (CD) وا االلكترونيـة ا

وعد احملدد. علومات اخلاصة بكم وتسليمها في ا موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع ا
٦- يتم فتح العـطاءات الواردة بعد تـاريخ الغلق مباشرة في االسـتعالمات الرئيـسية للشركـة في غرفة الشركات
شـاركة. وفي حـالة مـصادفـة عطـلة رسـميـة فسـيكـون فتح الـعطاءات فـي اليوم وبـحضـور اصحاب الـعطـاءات ا

الذي يلي العطلة الرسمية. 
ـنـاقصـة اجـور نـشر ٧- ان شـركـة غـاز الشـمـال غـيـر ملـزمـة بـقبـول اوطـأ الـعـطاءات ويـتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا

االعالن.
ـا تتـطلـبه الـوثيـقة رسـلة بـالبـريـد االلكـترونـي وفي حالـة عدم االلـتـزام بتـقد الـعـطاء  ٨- تـهـمل العـطـاءات ا

القياسية وشروط االعالن.
ناقـصة غيـر قابلة ناقـصة االصلي مع الـعطاء وبـخالفه يستـبعد عـطاءه علـما ان ثمـن ا ٩- ارفاق وصل شـراء ا

ناقصة من قبل شركتنا. للرد اال في حالة الغاء ا
دة ال تقل عن (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق. قدمة نافذة  ١٠- تكون العطاءات ا

كن مـراسلـتنـا عبر ـعلومـات يرجى زيـارة موقعـنا االلـكتروني ( www.ngc.oil.gov.iq ) و ١١- لـلمـزيد من ا
(ngcoil.gov.iq@gmail.com) (ngc_contract@ngc.oil.gov.iq) الـــــــــــبــــــــــريـــــــــــد االلــــــــــكـــــــــــتــــــــــرونـي

(ngc_info.iqoil@yahoo.com)
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دينار 
عراقي

واصفات ا

≤∞≤≤ WM  ©±∂≤® r — WB UM  ÊöŽ«
Ø…—ULF « ¡UC  w  ≤ œbŽ W?ŽU  l  n  ¥ ‰UHÞ« W{Ë— ¡UM?Ð® نـاقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافـظة ميسان/ قسم العـقود احلكومية عن اعالن ا
درجة ضمن تـخصيصات (الدعم الطـار لألمن الغذائي والتنمـية لسنة ٢٠٢٢ / تنمـية االقاليم) ضمن تبويب (٥٤-١-٤-١٣- ?5OH×B© وا « wŠ

©≤¥∞® U¼b « cOHMð …b0 U¼dO?ſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuFÐ—«Ë W L?šË ÊuOK  ÊuŁöŁË WF ðË WzU?L²Ý ©∂≥π[∞¥μ[∞∞∞® ١٨-٢٢٨-٢) وبكلفة تخمينية مقدارها
ÆÂu¹

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 أحد «dŽ —UM?¹œ n « ÊuF ðË bŠ«ËË WzU?LŁöŁË ÊuOK  W?²Ý ©∂[≥π±[∞∞∞® ١- التأمينـات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي) او صك مـصدق او سـفتـجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـتـرونيـة للـبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا ـصـارف ا 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 « ÊU²zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ¦UŁö¡© ا ناقصة سيكون يوم ®» صادف ®Ø±≤Øμ≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم (»5MŁô© ا علما ان اخر موعد لبيع 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 ¦?UŁö¡) ا dN?þ …b?Š«u»© مـــــن يوم (» ـناقـصة عـنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سـيتم عـقـد مؤتـمـر خاص بـاالجابـة عـلى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®Ø±±Ø≤π≥≥∞≥© 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×

نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
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- مهـندس (مـدني) / عدد
.(١)

١- مهندس (كهرباء) / عدد
.(١)

١- مالحظ فني / عدد (١).

بـلغ (٦٣٫٩٠٤٫٥٠٠) ديـنـار عراقي ١- سـيـولـة نقـديـة: 
ا منصوص عليه في الـوثيقة القياسية وباالمكان وفقا 
تقد مبلغ اعلى للتعويض عليه في حالة التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شـهــادة تـأسـيس الـشــركـة مـصـدقــة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

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

2٢٣٧٠/٢٠٢٢٨٠٠٫٠٠٠
دوالر

الثاني ٢٠٢٢/١٢/٢٨ ٢٠٢٢/١٢/٢٢ ٨٫٠٠٠
دوالر

Sodium Hydroxide
(Caustic Soda)

Flakes or
 Granular

يسـر (وزارة الـنـفط / شـركة نـفط الـشـمال) بـدعـوة اجملـهزيـن الراغـبـ بـاالشتـراك لـتـقد عـطـاءاتـهم لتـجـهـيز
Ø wJ¹d? « ØU?O½U?D?¹d?Ð Ø ÍbM?  ∫Q?A?M*« Ø qO? d?Ð μ∞∞ ∫W?OL?J? «®®  ((TRI ETHYLENE GLYCOL (T.E.G)))

درجة في الوثيقة وحسب الشروط االتية: واصفات الفنية ا w©© وفق الشروط وا ½d  Øw UD¹« Øw½U*«

دراء W) من قبل ا dŽ ≠ „u d  ≠ œu?IF « r  Ø‰U?LA « jH½ W? dý) ناقصة من ١- يـتم طلب احلصول على وثـائق ا
ـوجب وكـالة صـادرة من دائـرة الكـاتب الـعدل لـلـسنـة احلـاليـة او تـخويل ـفـوض او اخملـولـ الرسـمـي  ا

.(CD) مصدق من السفارة العراقية للشركات االجنبية على شكل قرص
ذكورة œdK مـا عدا احلـاالت ا  qÐU?  dO?ſ w «dŽ —U?M¹œ n « Êu? LšË W?zU  ©±μ∞[∞∞∞® نـاقصة ٢- سعـر شراء وثيـقة ا

في التعليمات.
٣- تقدم العطاءات من قبل الشركات التخصصية والتجارة العامة من ذوات اخلبرة.

W½uK من شـهادة التأسيس للشـركات العراقية او هوية  …—u  .bIð ناقصة شتـرك عند شراء وثيقة ا ٤- على ا
شـاركة تقـد شهادة ـوحدة وبالـنسبـة للشـركات االجنـبيـة الراغبـة با غـرفة الـتجارة نـافذة وهويـة الضريـبة ا

تأسيس الشركة وكتاب تأييد تسجيل الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات/ وزارة التجارة.
نـاقصـات من الـهيـئة الـعـامة لـلضـرائب معـنـون الى شركـة نفط مـانعـة باالشـتـراك في ا ٥- تقـد كتـاب عـدم ا

الشمال (النسخة االصلية).
?bŠu*« W?O³?¹dC… لـلسـنة احلالـية مـتضمـنة الرقم الـضريـبي لالفراد والـشركات وفي حـالة عدم « W¹u?N ٦- تقد »

نافسة. وحدة يستبعد من ا تقد الهوية الضريبية ا
فوض) صادرة من قسم الشركات في الهيئة ٧- على اجملهز تقد الهوية الضريبة باسم (الشركة / ومديرها ا

العامة للضرائب او باسم (افراد او مكتب)
٨- تقد كتاب تأييد حجب البطاقة التموينية للشركات العراقية.

٩- تقـد احلسابات اخلتامية الخر سـنت مصادق عليهـا من قبل محاسب قانوني وبالنـسبة لشركات القطاع
الية االحتادي. العام تقد احلسابات اخلتامية الخر سنت مصدقة من قبل ديوان الرقابة ا

ماثـلة التي قامت بـاجنازها الشركـة التي قدمت العرض مع الـعرض التجاري ١٠- تقد عدد ®≤© من االعمال ا
مصدقة من اجلهات التي اجنزت لصاحلها.

w «dŽ —UM¹œ n « WzUL LšË ÊuOK  dAŽ WŁöŁ ©±≥[μ∞∞[∞∞∞® بلغ شاركة  ١١- تقد تأمينات اولية لضمان جدية ا
عـلى شكل صك مصـدق او سفتـجة او خطـاب ضمان ومغـطى ائتمـانيا المـر شركة نـفط الشمـال (يتضمن االسم
والعـنوان الـوظيفي لـلمـخولـ بالتـوقيع وتـدوين مبـلغ اخلطاب رقـما وكـتابـة وذكر تاريـخ النفـاذية وشـروطها
ركزي العراقي عتمدة لدى البنك ا صـارف ا ناقصة) صادرين من ا والغـرض من اصدارها مع ذكر اسم ورقم ا
صـارف (حتت التصـفية b¹bL?²K عدا ا  W?KÐU?  ¡UDF? « W¹–U?H½ …d²?  ¡UN?²½« bF?Ð U u?¹ ÊËdAŽË W?O½U?LŁ  ©≤∏® دة نافذة 
ـعلـومات مراجـعة الـبريد االلـكتروني زيد من ا ركـزي العـراقي) و واشراف ووصايـا وتأهـيل ومتابـعة الـبنك ا

ركزي العراقي دائرة مراقبة الصيرفة. (cbi@cbi.iq) البنك ا
واد الى مخازن شركة نفط الشمال /كركوك.  ١٢- ايصال ا

.w «dŽ —UM¹œ ÊuOK  Êu LšË WzULFÐ—« ©¥μ∞[∞∞∞[∞∞∞® :١٣- الكلفة التخمينية للمناقصة هي 
 ١٤- يستبعد العطاء الذي b¹e¹ Ë« qI¹ مبلغه عن (+ -٢٠ %)  من الكلفة التخمينية.

ـقدمة في عـقود التـجهيـز وعقود اخلـدمات غير االسـتشاريـة التي تقل عن (٢٠ %)  ١٥- يـتم قبول الـعطاءات ا
ناقص شركة مصـنعة رئيسية او وكيال حصـريا او موزعا معتمدا على من الكلفـة التخمينية WD¹dý ان يكون ا
ـوضوع التخـاذ قرارها بـالوافقة ان يتم االلتـزام بتقـد حتليل سـعري مقـنع الى شركتـنا التي تـتولى دراسة ا

على قبول العطاء من عدمه.
ناقصة قابلة للتمديد. دة (٩٠) تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق ا قدمة نافذة   ١٦- تكون العطاءات ا

.U u¹ ©∂∞® ١٧- مدة التجهيز
ÆbIF « vKŽ w½u½UI « r I « W œUB ١٨- يدخل العقد حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 

ـنــاقـصــة في تـمـام ــشـاركــ اخلـاصـة بــا ـؤتــمـر الـفــني اخلـاص بــاالجـابــة عن اسـتــفـسـارات ا  ١٩- يـعـقــد ا
وافق ±Ø±≤Ø≥≥∞≥ في قاعة السينما (عرفه). الساعة (12.00) الثانية عشر ظهرا من يوم اخلميس ا

ـــــــــوافق: نـاقـصـة في تـمـام الـسـاعة  (12.00) الـثانـيـة عـشـر ظهـرا من يـوم االثـنـ ا  ٢٠- تـاريخ غـلـــــــق ا
Æ≤∞≤≤Ø±≤Ø±≤

ناقصة.  ٢١- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون يوم الدوام الرسمي الذي يليه هو تاريخ غلق ا
W dſ ØW d?Ž dz«Ëœ) اخلاص بـالتجهـيز احمللي الكـائن في استعالمات ©≤® r  ٢٢- تودع الـعطاءات في صندوق —

ناقصة. »s¹eN:« ‰U³I²Ý) في منطقة عرفة كركوك وقبل (12.00) الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم غلق ا

ـسـجل عـلى ان يؤمن ـكن استالم الـعـطـاءات عبـر الـبـريد ا  ٢٣- ال يـسـمح بتـقـد الـعطـاءات االلـكـترونـيـة و
وصولها قبل موعد الغلق وسيتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد الغلق.

. شارك  ٢٤- تفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مباشرة وبشكل علني وبحضور اجملهزين ا
نـاقصة اال فـي حال قيـام اجملهز بـتقد ما  ٢٥- تـستبـعد العـطاءات التي ال تـتضمن عـلى وصل شراء اوراق ا

ه العطاء. يثبت وجود وصل الشراء ولكن لم يرفق من قبله سهوا عند تقد
 ٢٦- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ا تـتطلبها الوثيقة القـياسية بكافة اقسامهـا وبنودها سيتم استبعاد  ٢٧- في حالـة عدم التزام مقدم العطاء 
عطاءه.

صلـحة العامـة وال يحق للمـناقص ناقصـة وقبل االحالة وحـسب مقتضـيات ا  ٢٨- للـشركة احلق في الغـاء ا
ناقصة. طالبة باي تعويض جراء ذلك ويعاد ثمن وصل شراء وثائق ا ا

طابقة الفنية. واد اجملهزة يتم قبولها واستالمها نهائيا بعد اجراء الكشف والفحص وا  ٢٩- جميع ا
ـواد اجملهـزة يتوجب رفـعهـا وسحـبهـا واستبـدالهـا خالل (١٥) يومـا اعتـبارا من تاريخ  ٣٠- في حـالة رفض ا

طلوبة. واد غير مطابقة للمواصفات ا تبيلغ بان ا
واد اجملهزة خالية من اي تلوث اشعائي وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية.  ٣١- يجب ان تكون ا

ناقصة اجور النشر واالعالن.  ٣٢- تتحمل الشركة احملالة اليها ا
٣٣- تـستـقطع نـسبة (٢٫٧ %) من مـبلغ الـعقـد الغراض ضـريبـة الدخل وتـرد للـطرف الـثاني بـعد جـلب ما

يؤيد براءة ذمته من الضريبة.
ـوقـع االلـكـتـــــروني لـشــــــركـتـنـا ـنـاقـصــــــة بـامــكـان زيـــــارة ا ـعـلـومــــــات حــول ا  ٣٤- لـلـمـزيــــــد من ا

ناقصة. (/https://nocoil.gov.iq/ar) واالطالع على تفاصيل ا
 ٣٥- يـخضع العقد للقانون الـعراقي والتعليمات والـتشريعات النافذة وقانـون حتصيل الديون احلكومية

رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ .
wK;« Z²MLK  ©% ±∞® W³ MÐ W¹dFÝ WOKC « ¡UDŽ« l  W bI*« W³O−² *« ÷ËdFK  —UFÝô« q « o Ë W UŠô« r²ð - ٣٦
Ãu²MLK?  W−²M?*«  U dA « vK?Ž W UŠô« Í« ©’U)« rŁ ÂU?F «® wMÞu « Z²?M*« qOCH?ð v « —UB¹ m U³?*« ÍËU ð ‰UŠ w Ë

.wMÞu «
ها. طلوب تقد ٣٧- مراجعة الفقرة (٢٢ - ١) من ورقة بيانات العطاءات بخصوص عدد نسخ العطاء ا
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≤∞≤≤ WM  ©±μ∂® r — WB UM  ÊöŽ«
(WO½UÐe*« Ø…—ULF « ¡UC  w  YOŁP² « l  n  ±≤ WDÝu²  ¡UMÐ) ناقصة العامة واخلاصة بـ تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
ـدرجة ضـمن تخـصيـصات (الـدعم الطـار لألمن الغـذائي والتـنمـية لـسنـة ٢٠٢٢ / تنـميـة االقالـيم) ضمن تـبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وا
©≥∂∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U?¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊËdAŽË ÊU?MŁ√Ë WzU Ë ÊuOK  Êu?F ðË W²ÝË ÊU²zU Ë —U?OK  ©±[≤π∂[±≤≤[∞∞∞® وبكلفة تخـمينية مقدارها

ÆÂu¹

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 «d?Ž —UM¹œ n « Êu?²ÝË ÊUM?Ł«Ë WzULF? ðË ÊuO?K  dA?Ž vMŁ«® ©±≤[π∂≤[∞∞∞® ١- التأمـينات االوليـة والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ ركزي الـعراقي) او صك مصـدق او سفتـجة وتكـون نافذة  ـنصة االلـكترونـية للبـنك ا عتمـدة وعبر ا صـارف ا من أحد ا

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

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

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

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzULŁöŁ® ©≥∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف نـاقصة سيكون يوم ®»5MŁô© ا صادف ®¥Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصـة سيكون يوم (»bŠô © ا علما ان اخـر موعد لبـيع وثائق ا
®Ø±≤Øμ≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العـطاءات بشكل علني في نفس 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 (»5MŁô) 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×

نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
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- مهـندس (مـدني) / عدد
.(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
.(١)

٣- مالحـظ (فــــــنـي) / عـــــدد
.(١)

ا ١- سيولة نـقدية: (٩٧٫٢٠٩٫١٥٠) دينـار عراقي وفقا 
مـنصوص عـليه في الـوثيقـة القيـاسيـة وباإلمكـان تقد

مـــبــلـغ أعــلى لـــلـــتــعـــويل عـــلــيه فـي حــالـــة الــتـــســاوي.
صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شـهـادة تـأســيس الـشـركـة مــصـدقـة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

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

≤∞≤≤ WM  ©±μ∏® r — WB UM  ÊöŽ«
ة ٩ صف مع التأثيث في ناقصة العامة واخلـاصة بـ (هدم وإعادة بناء مدرسة العز تعلن محافظة ميسان/ قسم الـعقود احلكومية عن اعالن ا
درجـة ضمن تخصيصات (الدعم الطـار لألمن الغذائي والتنمية لسنـة ٢٠٢٢ / تنمية االقاليم) ضمن تبويب (٥٤- ناحية السالم / اخلمس) وا
¨U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuF³ÝË W LšË WzULFÐ—«Ë ÊuOK  ÊuF ðË ÊUMŁ«Ë WzUL? Lš ©μπ≤[¥∑μ[∞∞∞® ١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلفة تخمينية مقدارها

ÆÂu¹ ©≤¥∞® U¼b « cOHMð …b0Ë

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 «d?Ž —UM¹œ n « ÊËd?AŽË W L?šË WzUL?F ðË ÊuO?K  W ?Lš® ©μ[π≤μ[∞∞∞® ١- التأمـينات االوليـة والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ ركزي الـعراقي) او صك مصـدق او سفتـجة وتكـون نافذة  ـنصة االلـكترونـية للبـنك ا عتمـدة وعبر ا صـارف ا من أحد ا

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

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

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

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n √ ÊU²zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصـة سيكون يوم ®»5MŁô© ا صادف ®¥Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غـلق ا ـناقصة سـيكون يوم (»bŠô© ا علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا
®Ø±≤Øμ≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العـطاءات بشكل علني في نفس 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 (»5MŁô) 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×

نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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WO uJ(« œuIF « r
 «b UF² « W³Fý

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

١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
.(١)

٣- مالحـظ (فــــــنـي) / عـــــدد
.(١)

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شـهـادة تـأســيس الـشـركـة مــصـدقـة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

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

≤∞≤≤ WM  ©±∂∞® r — WB UM  ÊöŽ«
ناقصة العامة واخلاصة بـ (هدم وإعادة بناء روضة أطفال الزنابق ٤ صف مع قاعدة تعلن محافظة ميسان/ قسم العقود احلكوميـة عن اعالن ا
درجة ضـمن تخـصيصـات (الدعم الطـار لألمن الغذائي والـتنمـية لسـنة ٢٠٢٢ / تنـمية االقـاليم) ضمن عدد ٢ في قضـاء العمـارة / القطـاع) وا
¨U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n « ÊuFÐ—«Ë W L?šË ÊuOK  ÊuŁöŁË WF ðË WzUL?²Ý ©∂≥π[∞¥μ[∞∞∞® تبويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلفة تخمينية مقدارها

ÆÂu¹ ©≤¥∞® U¼b « cOHMð …b0Ë

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 أحد «dŽ —UM¹œ n « ÊuF ðË bŠ«ËË WzULŁöŁË ÊuOK  W?²Ý® ©∂[≥π±[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي) او صك مـصدق او سـفتـجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـتـرونيـة للـبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا ـصـارف ا 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 √ ÊU²zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصـة سيكون يوم ®»5MŁô© ا صادف ®¥Ø±≤Ø≥≥∞≥© وأن موعد غـلق ا ـناقصة سـيكون يوم (»bŠô© ا علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا
®Ø±≤Øμ≥≥∞≥© الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العـطاءات بشكل علني في نفس 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 (»5MŁô) 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×

نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
.(١)

٣- مالحظ فني / عدد (١).

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شـهـادة تـأســيس الـشـركـة مــصـدقـة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

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

≤∞≤≤ WM  ©±∂≥® r — WB UM  ÊöŽ«
ناقـصة الـعامـة واخلاصة بـ (بـناء مـدرسة ابـتدائيـة ٦ صف مع التـآثيث في نـاحية تـعلن مـحافظـة ميـسان/ قسـم العقـود احلكـومية عـن اعالن ا
درجة ضـمن تخصيصات (الدعم الطار لألمن الغذائي والتنمـية لسنة ٢٠٢٢ / تنمية االقاليم) ضمن تبويب (٥٤-١- العدل/ قرية البيضان) وا
¨U¼dO?ſ ô w «dŽ —U?M¹œ n « Êu? LšË W?FÐ—«Ë W?zUL? L?šË ÊuOK?  ÊuF? ðË W?²ÝË WzU?LŁöŁ ©≥π∂[μμ¥[∞∞∞® ٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها

ÆÂu¹ ©≤¥∞® U¼b « cOHMð …b0Ë

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 أحد «dŽ —UM¹œ n « Êu²ÝË W?²ÝË WzULF ðË ÊuOK?  WŁöŁ® ©≥[π∂∂[∞∞∞® ١- التأمينات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي) او صك مـصدق او سـفتـجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـتـرونيـة للـبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا ـصـارف ا 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 « ÊU²zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ¦UŁö¡© ا ناقصة سيكون يوم ®» صادف ®Ø±≤Øμ≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم (»5MŁô© ا علما ان اخر موعد لبيع 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 ¦?UŁö¡) ا dN?þ …b?Š«u»© مـــــن يوم (» ـناقـصة عـنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سـيتم عـقـد مؤتـمـر خاص بـاالجابـة عـلى استـفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®Ø±±Ø≤π≥≥∞≥© 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×

نـاقص قدمـة من ا ØWEŠö/ يـتم اعتمـاد (الوثـيقة الـقيـاسية لـعقـود االشغال الـصغـيرة) الصـادرة عن وزارة التـخطـيط وتكون الـعطـاءات ا
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. التزام مقدم العطاء 
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١- مهـندس (مـدني) / عدد
.(١)

٢- مهندس (كهرباء) / عدد
.(١)

٣- مالحظ فني / عدد (١).

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

٢- شـهـادة تـأســيس الـشـركـة مــصـدقـة من مـسـجل
الشركات في وزارة التجارة.

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

بـلغ (٣٩٫٦٥٥٫٤٠٠) ديـنـار عراقي ١- سـيـولـة نقـديـة: 
ا منصوص عليه في الـوثيقة القياسية وباإلمكان وفقا 
تـقــد مـبـلغ أعـلى لـلـتـعـويـل عـلـيه في حـالـة الـتـسـاوي.

بـلغ (٦٣٫٩٠٤٫٥٠٠) ديـنـار عراقي ١- سـيـولـة نقـديـة: 
ا منصوص عليه في الـوثيقة القياسية وباإلمكان وفقا 
تـقــد مـبـلغ أعـلى لـلـتـعـويـل عـلـيه في حـالـة الـتـسـاوي.

بـلغ (٥٩٫٢٤٧٫٥٠٠) دينـار عراقي ١- سـيولـة نقديـة : 
ا منصوص عليه في الـوثيقة القياسية وباإلمكان وفقا 
تـقــد مـبـلغ أعـلى لـلـتـعـويـل عـلـيه في حـالـة الـتـسـاوي.



واجهة القادمة عندما التعادل في ا
يـسـتـقــبل مـصـافـي الـوسط ومـؤكـد

سيواجه صعوبات حقيقية.
 UŽUMB «Ë ÊU O

وفي اجملموعة االولى يـعود ميسان
الى مــلـــعــبه وجــمـــهــوره عــلى امل
تعـويض خـسارته امـام البـيشـمركة
عـنـدمـا يــضـيف الـصــنـاعـات االخـر

الـــــــــــذي هــــــــــــزم مـن
احلــويــجــة بــهـدف
لهدف ويستهل
الــــــبــــــحـــــري
الـبــطـولـة مع
ضـــــــــــيــــــــــفـه
سامـراء وكله
امــــــــــل فـــــــــي
حتــــــــــقــــــــــيق
الــــنـــتــــيــــجـــة
طـلوبـة فيـما ا

الــبـعض لـيــكـون احلـصـان األسـود
في الــبـطـولــة لـذلك مــهـمــة نـسـور

قرطاج تبدو صعبة.
ـنـتــخب الـقـطـري لـيـست ومـهـمـة ا
هينـة في ظل وجوده مع منـتخبات
لـهـا خـبـرة عـلى الـصـعـيـد الـدولي:

هولندا والسنغال واإلكوادور.
نتخب الـسعودي فسيبدأ من أما ا
ــواجـــهـــة األرجـــنـــتــ الـــقـــمـــة 

ـتـحـفـزة في ظل رغـبـة ميـسي في ا
ختام مسـيرته الدوليـة بحصد لقب
ـلك كـأس الـعـالم لـكن "األخـضـر" 
حــظــوظـــا كــبــيــرة في جتــاوز دور
اجملـموعـات بشـرط حتـقيق نـتيـجة

كسيك وبولندا. جيدة أمام ا
ـغربي نـتخب ا قـابل يبـدو ا في ا
مـرشــحـا لـلـصـعـود إلى دور الـ 16
فـتــشـكـيـلــته مـتـكـامــلـة وقـد يـكـون
ـنـتـخب الـبـلـجـيـكي هـو مـنـافـسه ا

البارز في اجملموعة.
wÐdŽ V ²M

أتمـنى أن نـشـاهـد مـنتـخـبـاً عـربـياً
عــلـى األقـــــــل في الـــدور الـــثــاني
ــــــــيـزة وذهــبــيـة وهــذه فـرصــة 
وتـاريـخـيـة لــلـعـرب كـون الـبـطـولـة
تـــقــــام في قـــطــــــــــــر وســـتـــكـــون
اجلماهـير داعمة بـقـــــــوة وستمأل

درجات. ا
{ من ترشح لنيل اللقب?

- من الـصــــــــعب أن يـخـرج الـلقب
ـانـيا من الـبـرازيـل واألرجـنـتـ وأ
وفــرنـــــــــســا وبــلـجــيــكـا لــكن في
كــأس الـعــالم قــد حتـدث مــفــاجـآت
ونـرى مــنـتــخـبـا آخــر يـتــوج بـهـذا

ي. اللقب العا
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درب القادري - نثق في خيارات ا
ــؤكــد أن االخــتــيــارات لم واألمــر ا
تـــكن عــشــوائــيـــة بل جــاءت بــعــد
. مـتــابـعــة وحتــلـيل ألداء الالعــبـ
ومن الـــصــــعب أن يـــكــــون هـــنـــاك
ــدرب من إجــمــاع عــلى خــيــارات ا
قــبل اجلـمـيع وهــذا األمـر في كـافـة
ـــنــتـــخــبـــات وال يــقـــتــصـــر عــلى ا

نتخب التونسي. ا
درب الـقـادري وبإذن نـحن ندعـم ا
الــله نــســور قــرطــاج ســيــحــقــقـون
الـنـتـيجـة اإليـجـابيـة ويـعـبروا دور
اجملموعـات للمـرة األولى فالشعب

التونسي بحاجة لهذه الفرحة.
{ ومــا رأيك بــإبــعــاد ســعــد بــقــيــر عن

القائمة في اللحظات األخيرة?
يـز وال يختلف أحد - بقير العب 
عــلـى إمــكــانــيـــــــــاته فــهــو يــقــدم
ـــــيــــز فـي الــــدوري مـــــســـــتــــوى 
الـسـعــودي وقـبل ذلك مع الـتـرجي
التونسي لكن تـبقى هذه قنــــــاعة
ـدرب ويـجب على بـقـيـر أن يدعم ا
ـــنـــتـــخب ويـــتـــمـــنى زمـالءه في ا
الـتـوفـيق لـهم في هـذا االسـتـحـقاق

ي. العا
{ ماذا تـتوقع لـلمـنتـخبـات العـربية وأي

منها يقدر على حتقيق أفضل نتيجة?
- احلـظوظ مـتفـاوته بسـبب وجود
ــنــتــخــبــات الــعــربـيــة في بــعض ا
مـجـمــوعـة صـعـبــة وهـنـاك فـرصـة
نـتـخبـات بـحكم وقـوعـها لـبـعض ا

في مجموعة أسهل.
ـنـتـخب الـتونـسي وقع مـع بطل فـا
نـتـخب الـفرنـسي إضـافة الـعـالم ا
ارك الذي يراهن عليه نتخب الد

نتخبات العربية لكأس العالم? ا
نتخب السعودي - استعدادات ا
والـقــطـري بــدأت مـبــكـرا إذ أوقف
ـــدة طــويـــلــة الــدوري لـــديـــهــمـــا 
خلــوض مــعـســكــرات الــتـحــضــيـر

باريات الودية. للمونديال وا
”QJ « W¹«bÐ

ــغــرب وتــونس ســارا عـلى لـكن ا
نـهج مـنـتـخــبـات أوروبـا وأمـريـكـا
اجلـــنـــوبـــيـــة فـي ظل اســـتـــمـــرار
العـبـيـهم مع األنـديـة في الـدوريات
التي لم تتوقف إال قـبل بداية كأس
الـعالم بـفـترة وجـيـزة وهذا يـعني
ـنتـخب إال عـدم اكتـمال صـفوف ا

مؤخرا.
{ مـاذا يعني لك أن تقام نهائيات كأس

العالم في دولة قطر?
- نشعـر باالعتـزار بطبـيعة احلال
وهذا التنظيم يجعلنا نفخر كعرب
بدولة قطر الشقيقة التي استعدت
ـي بــالـــشــكل لــهـــذا احلــدث الـــعــا
ناسب وهذا يعطي الدافع لبقية ا
الــدول الـعــربـيــة السـتــضـافــة هـذا

ستقبل. احلدث في ا
ومـن خالل مـا شـاهـدنــاه من بـنـيـة
حتـتـية ومالعب وغـيـرها سـتـكون
هذه الـنسـخة استـثنـائية دون شك
بإذن الـله وستجـذب أنظـار العالم
ونــشــكــر دولــة قــطــر عــلى الــعــمل
ـمـيـز الـذي قـامت به فـهـي وفرت ا
جــمــيع وســـائل الــراحــة لالعــبــ
وللمشـجع أيضـا وأبهرت العالم

مبكرا.
ـــدرب جـالل الــــقـــادري { خــــيــــارات ا

أثارت اجلدل كيف تقيمها?

ـنـتـخـبات لـلـمـونـديـال وحـظـوظ ا
ــواضـيع الــعـربــيـة وغــيـرهــا من ا

ي . تعلقة باحلدث العا ا
وجاء نص احلوار كالتالي

{ في الـــبــدايــة كــيـف رأيت اســتــعــداد

كــأس الــعــالم قــطـر 2022 تــمــتـلك
فـرصـة تـاريـخـيـة لـتـحـقـيق نـتـائج

إيجابية.
وحتــدث احلــبــيب بن رمــضـان في
حوار صحفي حول استضافة قطر

 ôU Ë≠ WŠËb «
يــــرى الــــتــــونــــسـي احلــــبــــيب بن
ــديـــر الــفـــني لـــفــريق رمــضـــان ا
نـتخبات القادسـية السـعودي أن ا
ـشـاركــة في نـهــائـيـات الـعــربـيــة ا
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أقيم بـفـندق قـصـر السـنـدباد في الـعـاصمـة بـغداد
ـؤتـمـر االنـتــخـابي لـلـمـكـتب الـتـنـفـيـذي لالحتـاد ا

بي ووزاري. العراقي أللعاب القوى بأشراف أو
وجــددت الـهـيـئـة الــعـامـة ثـقـتــهـا بـرئـيس االحتـاد
الـدكـتـور طـالب فـيـصل لـدورة إنـتـخـابـيـة جـديـدة
ـثـلـون حـيث حـضـر 113 عـضـوا من اصل 128 

اجلمعية العمومية
ـــؤتــمــر االنــتـــخــابي  تــوزيع وعــقب أنـــتــهــاء ا
ـنـاصب للـفـائزين إذ تـمت تـسمـية طـالب فـيصل ا
رئـيـسـا ووليـد تـركي نائـبًـا لـلرئـيس عن الـرجال و
إسـمـاء كـمبـش عن الـنـسـاء و زيـدون جـواد مـديرا
تنفيذيا و األعضاء هم حيدر كاظم وعادل العذاري
وصـبـاح حسـن وسـيف رعـد وعـلي لـفـتـة وريـبوار

محي الدين .
ـؤتـمـر االنـتـخابـي مـدير الـقـسم هـذا وقـد حـضـر ا
ــبــيــة عـلـي الــبـدري الــقــانــوني في الــلــجــنــة األو
ــثـل وزارة الــشـــبــاب ومـــعــاونه لـــيث خـــضـــر و
والرياضة السيـد علي جاسم و سوكو مارين أم

عام اإلحتاد االسيوي أللعاب القوى عن بعد .

ليـــــــست بالسهلة اطالقا .
Êôu'« “u

كـمـا تـمـكن اجلـوالن من الـفـوز عـلى
الـشـرقـاط بــهـدفـ لـواحــد لـيـخـرج
حتت انـظــار جـمــهـوره بـكـل فـوائـد
الـلـقاء الـتي سـيتـسـلح فيـهـا عنـدما
يـسـتـقـبل الـنـاصـريـة الـدور الـثـاني
وكـــــله امل فـي ان يـــــســــتـــــمـــــر في
االسـتـفـادة من مـبـاريـات عـقـر الـدار
سـرور بالـفوز ومن دعم جـمهـوره ا
وصناعة الفارق مـنذ البداية وحقق
الـكـوفة فـوزا بـتخـطي جـيـرانه عفك
بـهـدف لـيـكـسب أول ثالث نـقـاط في
نـافسـة ويجـعل منه الـتركـيز على ا
الــلـــقـــاء الـــقـــادم امــام صـــلـــيخ في
الــعـاصــمـة فــيــمـا يــخــرج عـفك الى
الــشـــرقـــاط في ســـفـــرة مــحـــفـــوفــة
بــاخملـــاطـــر امــام اصـــحــاب االرض
الباحث عن تعويض سقوطهم من

اجلوالن.
W¹d UM « —Ëd*« ‰œUFð

ــــرور وبــــهـــــدف انــــتــــهـى لــــقــــاء ا
والـنـاصـريـة وكـان عـلى الـضيف ان
يؤمن كامل النقـاط وحتقيق البداية
االفضل لـطمانـة جمهـوره ورفع ثقة
الالعـبـ ومـعـنـويـات الـفـريق الذي
سيخرج الى اجلوالن في مهمة غير
ســـهـــلـــة و ســـيـــكــــون مـــطـــالب من
جمهوره بالفـوز وعكس نفسه بقوة
مـن هــــذه االوقــــات فـي وقت تــــعــــد
النـتيجـة كسـبا للـمرور في اخلروج
بنقطة لدعم حظوظه من أجل البقاء
ـيــنـاء عــنـدمــا يــحل ضـيــفــا عـلـى ا
الــبــصــري في واجـب صــعب لــكــنه
ـضـاعـفة مـعـاناة يتـطـلع لـلنـتـيـجة 
ــطـالــبــ بــتــعـويض اهل االرض ا
ـة ديـالى وعـاد صـلـيخ بـنـقـطة هـز
من تــــــعــــــادله بــــــدون اهــــــداف من
الـسـمـاوة بــعـدمـا فــشل االثـنـ في
كـسر الـتعـادل لـكن نقـطة ذهـابا هي
افــضل من اخلــســارة فــيـمــا تــعــثـر
الــسـمــاوة في االخـتــبـار االول امـام
انـصـاره الـذين يـامـلـون ان يـعـوض
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حــقـق العب مــنــتــخــبــنــا الــوطــني
ركز السـابق حسـ علـي حسـ ا
يا في بـطولة الـكراند اخلامس عـا
ماستر لالعب فوق سن اخلمس
عــام والـتي جـرت مـنـافـسـاتـهـا في
ـشاركة مديـنة اسـيزي االيـطالـية 
ــثـــلـــون جـــمــيع دول 48 العـــبـــا 
الـعـالم وتـمـكن العـبـنـا الـدولي من
جمع (6.5) نقطة من خالل خوضه
9 جوالت حـيث تمـكن الفوز في 6
جوالت وتعادل في جولت وخسر
فـي واحـدة مـنــهـا وتــمـكن الالعب
الـــهــنــكــاري كــريـــســاني الزلــو من
ــركــز األول بــرصــيــد 7 الــفـــوز بــا
نـقــاط وجـاء العـب لـوكــسـمــبـورك
بــيـرنـد فـريــد ثـانـيـا  وحل الالعب

WNł«u∫ احدى مواجهات دوري الدرجة االولى بكرة القدم

ونـديال السـيما كـاسب ا بيـنما كـانت اغلب مـنتـخبـات اخللـيج تتمـتع 
ـشاركة فـيه من خالل مواجـهاتهـا الودية تلك التي لـم حتظى بفـرصة ا
نتخـبات على قيمـة عالية من التمـيز في عالم الكرة ولم التي جمعتـها 
واجهات التي جرت في غضون االسبوع االخيرين تتحقق مثل تلك ا
ـونديـال قبـل انطالق صـافرة نـتـخبـات ا اللـذان عـدا البـروفـة النـهائـيـة 
نـتخـبات عـربيةخـاضت تلك البـداية حـيث تابـعت اجلماهـير مـواجهـات 
انيـا واسبانيا باريات امـام منتخـبات لها اسمـها البارز كـمنتخـبات ا ا
باريـات مع منتخبات اال ان منتخبنـا ونظرا لظروف شتى فـقد اكتفى 
ـونـديــال حـيث اثـر الـصف الــثـاني والــثـالث في مـجــمـوع مـنــتـخـبــات ا
نتخب نى بها ا كن ان  القائم االبتعاد عن اخليبات الكبيرة التي 
نظرا النقطاعه لفترة كبيرة عن التجمع ومروره بفترة انتقالية من خالل
االتــفـاق مع مــدرب جــديــد سـوف لن تــوجه الــيه اصــابع االتــهـام وراء
تحقـقة السيمـا ابرزها الـتبرير اجلـاهز الناجم مسؤوليـته في النتـائج ا
وراء عـدم مـسـؤولـيـته بـتـجـمـيع الالعـبـ واخـتـيـاره لـهم ودعـوته الـيـهم

لغرض ارتداء الفانيلة الدولية.
ـبـاريات الـوديـة مـبـاراتـ بـيـنـمـا كانت خـاض مـنـتخـبـنـا في سـلـسـلـة ا
باراة الـثالـثة التي الـغيت نـتاج ازمة كـبيرة تـشكل قـصورا اداريا في ا
نتـخب الكوستـاريكي وتبريره سـؤولية وراء اتمـام االتفاق مع ا تبيان ا
الالمـقــنع بـعـدم قــبـوله بــخـتم اجلـوازات اخلــاصـة بـالــوفـد من اجلـانب
العـراقي وهـذا بـحد ذاته يـاتي لـتقـلـيل قيـمـة اجلانب الـسـيادي لـلـعراق
بـامـكـانـيـة دخـول وفـود وافـراد دون ان يـحـظـوا بـتاشـيـرة الـدخـول الى
االراضي العراقيـة مقارنة باالجـراءات السائدة في قـوان السفر واذا
صحت مثـل تلك التـبريـرات الواهيـة فهـنالك مواطـن امـريكان يـقومون
بزيارة الـعراق الغراض شـتى ويخـضعون الجـراءات الدولة في تـاشير
مسـتـمسـكـاتهم اخلـاصـة بالـتنـقل لـذلك علـى اجلانب الـعـراقي التـحرك
قاضاة الوفد الكوستاريـكي الي اخل باالتفاقات والغى سفره واجراء
مباراتـه في اللحـظات االخـيرة حـيث وضع االحتاد الـعراقي في موقف
ــبــاراة واتـمــام كـل االجـراءات اليــحــســد عــلــيه حــيث  بــيع تــذاكــر ا
اخلاصة باجـرائها قبل االعالن الـفجائي بالـغائها لهـذا السبب الواهي

.
اذج الاعـتقـد ان لـلـسيـاسـة دور في مـا جـرى خصـوصـا وان هـنـالك 
ـشـاركة نـتـخـبـاتنـا جـراء الـسـياسـة حـيث حـرمـتهـا من فـرص ا جـرت 
سابقات الرياضية ومنها ماجرى لوفد منتخباتنا في عام بالبطوالت وا
1997 حينـما بقـي اليام طويـلة للـسماح لـه بدخول االراضي الـلبنـانية
شاركة باحدى البطوالت القامـة هناك ولعبت السياسة لعبتها لغرض ا
ذكورة وياتي ليوم شاركة بالبطولة ا بحرمان عشرات من العبينا من ا
ـنتـخب الكـوستـاريكي لـيشـوه تلك الـصورة الـتي نحـاول رسمـها وفد ا
لوطننـا حينمـا يتم احلديث عن مـؤشرات امنيـة تارة او تبريـرات ناجمة
ـتـوجــهـ لـلـواليـات من تـاثـيــر خـتم اجلـانب الــعـراقي عـلى الالعــبـ ا

تحدة . ا
نـتخب الـكـوستـاريـكي سوف لن تـمر ان الغـاء مـباراة مـنتـخـبنـا امـام ا
مرور الكـرام والبد من توضـيحـات بشان االتـفاق احلاصل التـمام مثل
ـبـاراة فـضال عن الـوقـوف عــلى هـواجس الـوفـد الـكـوسـتـاريـكي هـذه ا
ـتـبـاين في رفض الـوفـد من دخـول االراضي العـراقـيـة لـكون وحـديثه ا
مثل تلك احلـوادث من شانها ان تـخدش وجه الوطن الـذي يستـعد بعد
اقل من شـهـرين الســتـضـافـة بـطـولـة كـبــيـرة كـكـاس اخلـلـيج سـوف لن
يقتصر حضورها على االشقاء اخلـليجي فحسب بل ستتعدى الفراد
شـاركة بـعرس من جمـاهيـر ستـحضـر من كل حدب وصـوب لغـرض ا
نتخبات البصرة اخلليـجي وان تاثير الغاء مـبارة مع منتخب يعـد من ا
ـونديـال الكثر مـن مرة سوف لن غـمورة رغم جنـاحه بالـوصول الى ا ا
ــتـد تـاثــيـرهــا السـابــيع لـكن انــعـكــاسـاتـهــا بـشــان ابـرام االتــفـاقـات
وجتـسيـدهـا وتـرجـمتـهـا الرض الـواقع سـتـكون مـثـار االحـاديث بـشات
بـاريات كن ان تـبرم لـتـحقـيق مثل تـلك ا التـرتيـبات واالتـفـاقات الـتي 
الـوديـة خـصـوصـا وان افـراغ الالعـبـ احملتـرفـ من الـتـزامـاتـهم من
ــبــاراة الــوديــة وحــظـي حــضــور بــعض اجل اقــامـــة ا
الالعبـ مثل زيـدان اقبـال بهـالة اعالمـية طغت
ــبــاراة نــفــسه حــيــنــمــا خــاض عــلى حــدث ا
باراة ب منتخبي ذكور تقسيمـة ا الالعب ا
هـارات والقابـليات التي او ب البراز بعض ا

نتخب من احملترف . يتمتع بها العبي ا
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ونديال العب القطرية التي حتتضن مباريات ا VFK ∫ احدى ا
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ـسـابـقـات في احتاد حـددت جلـنـة ا
ـقـبل مـو عدا كـرة الـقـدم اخلمـيس ا
ـمتاز الستئـناف مبـاريات الدوري ا
وذلك بـــاقــامـــة خـــمس مــواجـــهــات
ضمن اجلولة السادسة وفيها يامل
جمـهور الـسابع الـطلـبة ان يـصحى
فـريقـهم ويـعـود لسـكـة االنتـصارات
عـنـدمـا يــلـتـقي اجملــتـهـد دهـوك في
اخـتبـار اخر صـعب لالنـيق لتـجنب
اخلـسارة الـثـالـثة ويـضـيف الوسط
الـديـوانـيــة و كالهـمـا يــبـحـثـان عن
الــــفــــوز االول مــــتــــو قع ان يــــذهب
لــــصــــاحب األرض ويــــخــــرج نــــفط
الـبـصـرة إلى جـيـرانه نـفـط مـيـسان
في لـــقــاء يـــظــهـــر مــتـــوازن لــهـــمــا
ويحـاول الثـاني تفـادي سقـوط اخر
امــام جــمــهــوره ويــحــاول الــنــجف
قـبولة تـعزيـز ومو اصـلة نـتائجـه ا
امام جـمهـوره عنـدما يـلتـقي نوروز
الـســاعي لــدخـول الــلـقــاء مـبــاشـرة
ـة الزوراء بـحـثـا عن تـعـويض هـز
ويـــشــهــد الـــشــعب لــقـــاء مــهم بــ
ـتـالق احلدود ـتـصـدر اجلـويـة وا ا
ـتـصدر الـثـاني يسـعى إلى عـرقـلة ا
والـتـخـصـص في قـهـر الـكــبـار بـعـد
تـــفــريـق صـــفـــوف الــطـالب فـــيـــمــا
ــتــصــدر مــا في وســعه ســيــعــمـل ا
لـتـعــزيـز الــصـدارة بـدعم جــمـهـوره
الـكـبيـر الـذي ال يقـبل بـغيـر الـريادة
وتـــقــام فـي الــيـــوم الـــتــالـي خــمس
مـبـاريـات وفـيـهـا يـتطـلع اربـيل الى
االرتــقـاء لــلـمــهـمــةوحتــقـيق الــفـوز
االول عــــلـى الـــشــــرطــــة احلــــذر من
اخلــروج الــثــاني لـالقــلــيم ويــلــعب
الـكــهـربــاء مع الــكـرخ وكالهــمـا في
وضـعــيـة واضــحــة والزاال يـقــدمـان
بـــشــــكل مــــرضي ويــــأمل الــــقـــاسم
ديـنـة لدعم االسـتفـادة من لـقـاءات ا
ـو ـشـاركـة  جـهـود الـبـقـاء هـدف ا
اجهة زاخو التطلع لتحقيق احلدث
ويحاول الزوراء احلفاظ على معدل
الـنـتـائج ومـنـافسـة الـغـر اجلـوية

على الصدارة ولو بشكل مؤقت عند
ـتـحمـس خلطف مـو اجـهـة الـنـفط ا
أول ثالث نــقــاط وتــنــتــظــر مــتــذيل
ـتـعـثـر كـثـيرا الـترتـيب الـصـنـاعـة ا
مقـابـلـة صـعـبة عـنـدمـا يـحل ضـيـفا

على كربالء .
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ينـاء البصري موسمه في استهل ا
الـدرجـة االولى بـخـسـارة ثـقـيـلة من
مــضــيــفه ديــالى بــثالثــيـة نــظــيــفـة
ـرة لـيــواجه حتـديـات الـلـعب هـذه ا
وسم احلالي ليصدم بعد الهبـوط ا
جـمــهـوره مـرة اخـرى بـعـد اخلـروج
قــــبل أيــــام مـن بــــطــــولــــة الــــكـــاس
بـــخــســـارته من جـــيــرانه مـــصــافي
اجلــنـــوب مــا يـــضع الـــفــريق حتت
الـتــحــدي األكـبــر وخــارج تـوقــعـات
ــني الــنــفس في جــمـهــوره الــذي 
ـمـتاز واهـمـية قـعـده في ا الـعـودة 
ـشـوار بـالـنـتـيـجة معـاجلـة بـدايـة ا
احملـبطـة امام احلـاجـة إلى النـتائج
ـطـلـوبة وان يـقـوم الالعـبـ بدور ا
ـنـقذ فـي مهـمـة ظهـرت صـعـبة من ا
ذكور اللحظات األولى بعد الفشل ا
ـرور في الـبصرة يـناء سـيلـتقي ا ا
ـــقــبل ومــؤكــد يــســعى اخلــمــيس ا
لــتــجـــاوز صــعــوبــات لــقــاء االرض
ـؤكد مـنزعج ومـصاحلـة جـمهـوره ا
كـثـيــرا من اخلـسـارة في وقت شـكل
الـفـوز الـبـدايـة الــصـحـيـحـة لـفـريق
ديـالى مـستـفـيـدا من عـاملي االرض
واجلـــمـــهــــور وفـــارق االهـــداف في
أعلى نتائج الـدور اال ول ما سيرفع
من مـعـنـويـات الالعـبـ في خـوض
اللقاء الثاني نـهاية االسبوع عندما
يــحل ضــيـفــا عــلى فــريق احلــسـ
الــذي تـلــقى اخلــســارة من الــعــائـد
لـلـبــطـولـة مــصـافي الــوسط بـهـدف
لـهدفـ وسيـكون الـفوز حـافز كـبير
عــلى مـــواصــلــة حتــقــيق الــنــتــائج
ـطـلـوبـة عـنــدمـا يـنـتــــــــقل الـدور ا
ـقــابــلـة ـديــنــة الـســمــاوة  الــتــالي 
اصــــــحــــــاب االرض فـي مــــــهــــــمـــــة
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أكد جاسم الرميحي أم عام احتـاد كأس اخلليج العربي لكرة القـدم على استضافة مدينة الـبصرة العراقية خليجي 25 في موعده وكما
نظمة للبطولة و االحتاد العراقي لكرة القدم هو مقرر له مسبقاً .وأضاف الرمـيحي لدينا تنسيق مستمر ومشترك مع األخوة في اللجنة ا
ستجدات  وكافة األمور التنظيمية األخرى ذات الصلة .وأوضح أم عام احتاد كأس اخلليج العربي  وهناك اطالع دائم على كافة ا
وأن مـا حدث في مباراة العراق وكوستاريكا الودية لكرة القدم بقوله هنـاك بعض األمور التي حتتاج إلى سرعة في اتخاذ القرارات 
لغـيت في اللـحظـات األخيـرة دون اخلوض في تـفاصـيلـها لن يـكون سـببـاً  أو ذريعـة يتـحججُ بـها الـبعـض  لعـرقلـة عمـلنا  والـتي أُ
ا نحن كـاحتاد كأس اخلـليج الـعربي لـكرة الـقدم عـلى ثقـة تامـة بأن االحتاد إلقامـة خلـيجي  25بـالبـصرة.واخـتتم الـرميـحي مؤكـدً
لكون ـا  العراقي لـكرة القدم سـيقوم بتـصويب اي قصور والـعمل على عـدم تكراره وتداركه في حـينه  وهم قادرون على ذلك 

من خبرات تنظيمية وكفاءات ميدانية .
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يـبــحث االخـر عـن الـعــودة بـفــوائـد
الـلـقـاء الـصـعب ويــسـتـقـبل الـدفـاع
دني بـنقطـة من تعـادل مع االمانة ا
احلــويــجــة بــثالث نــقــاط من فــوزه
على الصنـاعات فيمـا يخرج االمانة
قـابلة بـسفـرة طويـلة الى الـبصـرة 
مـصـافي اجلـنوب ومـحـاولـة تـعديل
األمور ويسعى البـيشمركة الى دعم
الـــفـــوز االول عـــلى مـــيـــســان عـــلى
حسـاب ضيـفه الرمـادي الذي خـسر

مـن االتـــــصــــاالت
الدور  

اضي. ا

البريطاني اركيـل كيث ثالثا بنفس
الـرصـيــد وكـذلك احلـال بـالــنـسـبـة
ــاني ـــركــز الـــرابع اال لــصـــاحب ا
فــريك كــريــســتــوفــر وحل العــبــنـا
الدولي حس علـي حس خامسا
وبـنفس الـرصيـد من النـقاط (5.6)
نقـطة  ولكن فـارق نقـاط الطاوالت
حسمت الـترتيب الـنهائي وحصل
العـبـنـا الـدولي جـابـر الـبـدري على
ركز العاشر برصيد (5.5) نقطة ا
ـشـرفـة على وقـد اسـادت الـلـجنـة ا
تنظيم البطولة بامكانيات العبينا
ــنــافـســة الــشــرســة من الالعب وا
حـســ عــلي حـســ الــذي نـافس
ابــطـال الــعــالم بـقــوة وكــان قـريب
جــدا مـن حتــقـــيق الــلـــقب والــذي

ابتعد عنه بفارق نصف نقطة.
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ــــايـــــســــتـــــرو احــــمــــد من اعـــــداد ا
عبداجلبار.

واستـهل احلفل بـكلـمة لـوكيل وزارة
الــثـقـافــة عـمــاد جـاسم مــديـر دائـرة
وسيـقية وكالة الذي رحب الفنون ا
بـوزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثار
مـؤكــدا عـلـى رغـبــته اجلـادة في دعم
ـوسيـقيـة في الـعراق. كـما احلركـة ا
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ـوســيـقــيـة عــاودت دائـرة الــفـنــون ا
إحــيـاء أمــسـيـاتــهـا الــطـربــيـة حـيث
قدمت حـفلهـا اجلديـد مساء اجلـمعة
في قاعة الرباط بحـضور جماهيري
فــاق الـقـدرة االســتـيـعــابـيـة لــلـقـاعـة
ــا اضـطــر الـكـثــيـر عـلى وجتـاوزه 

الوقوف حتى آخر األمسية.
بدأ احلفل بسـماعي روحي اخلماش
ركـزيـة بقـيادة الذي قـدمـته الفـرقـة ا
ــايـســتــرو احـمــد عــبـداجلــبـار ثم ا
مـــوشح (يــا هالال) تـــلــتــهـــا اغــنــيــة
(ياع وتكول خلي نسامحه) التي
طرب قـاسم اسماعيل.ليأتي قدمها ا
طرب مـحمـد الشامي بعـد ذلك دور ا
وهــو يــطــرب جــمــهــوره بــاغــنــيــاته
(عــســاك بــخــيــر) و(يــفــر بــيــة هـوى

احملبوب).
ـركـزيـة كـمــا تـوالى فـنـانـو الــفـرقـة ا
وفـرقـة االنـشـاد عـلى تـقـد االغـاني
العراقية االبداعية لفترة السبعينات
(شـكــول عـلـيك احــبك لـيش ال عـلى
بخـتك الريل وحـمد.....) اضـافة الى
مجـموعـة من االغاني الـعراقـية التي
قـدمتـهـا اصوات شـابـة واعـدة كانت
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ــعــهــد الــفــرنــسي شــيخ اســتــذكــر ا
صـورين العـراقيـ الراحل لـطيف ا
الــعـــاني عن طــريق عـــرض الــفــيــلم
الـــوثـــائــقـي عن حـــيـــاته بـــعـــنــوان
(جـمـال الــعـراق اخلـفي) لــلـمـخـرج
يـــوركـــان بـــوأدس وســـهـــيم عـــمــر
خــلــيـــفه وكــان هــذا الــعــرض هــو
الـعـرض األول للـفـيـلم قـبل عرضه

بدور العرض. 
وحــــضـــر الــــعـــرض الــــســـفــــيـــر
الــــفــــرنــــسي فـي الــــعــــراق إريك
شـــوفـــالـــيه وبـــعض مـن أقــارب
الراحل لـطيف الـعاني وعدد من
هتم بالسينما والتصوير. ا
زوج ولـلعـراق جـمال شـفـاف 
باحلزن يظهر بصورة واضحة
فـي صـــور رائـــد الــــتـــصـــويـــر
العـراقي لـطيف الـعاني  فـعلى
مدى حـياة الـراحل التـقط أكثر من

 2000 صورة.
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تـتواصل أسـتـعدادات دار ثـقافـة األطـفال إلقـامة
مــهـرجــانــهـا االول الغــنــيـة الــطــفل حتت شــعـار
(سنابل الـعراق تغني لـلمحبـة والسالم) وبرعاية
وزيــر الـثـقــافـة والـسـيــاحـة واالثـار احــمـد فـكـاك
الـبـدراني وبـأشـراف مـبـاشـر من مـديـر عـام دار
ثـقـافـة االطـفـال  ابـتـهـال خـاجـيك تـكالن بـتـاريخ
ــقـبل والـذي يـتـزامن مع  28-27 كـانـون االول ا
منـاسـبـة ذكرى تـأسـيس الـدار لـتصـدح حـنـاجر
اطــفـال الـعـراق حـبــا وانـتـمـاء لـعــراقـنـا احلـبـيب
ــهـرجـان وتـعـزيــزا لـلــهـويـة الــوطـنـيــة .. ويـقـام ا
بــالــتـعــاون مع  احتــاد الــعـام لـالدبـاء والــكــتـاب
ـشـاركة فـاعـلة من العـراقـ ونقـابـة الفـنـان و
ـيـة وفـنـيـة. وبـهـذه نـخب وقـامـات عـراقـيــة أكـاد
ـنــاسـبــة اطـلــقت دار ثـقــافـة االطــفـال الــفـولـدر ا

هرجان. التعريفي لهذا ا

ه اســـتــــمـــر بـــحــــرص ألجل تــــقـــد
بـنـجاح).وأكـد خالل الـكـلـمـة على ان
ــرحـلــة الـقــادمـة ســتـكــون مـرحــلـة ا
جـديـدة ومـهـمـة لـلـدائرة اذ وضـعت
بـرنـامجـا اسـبـوعيـا لـتـقـدم ندوة في
ـوسـيـقي وبـرنـامـجـا دوريا الـشـأن ا
وسيقي لنشاط فني إلعـادة التراث ا

قام العراقي. وا

اثــنى عــلى جــهــود اعـضــاء الــفــرقـة
ركزيـة في الدائرة وفـرقة االنشاد ا
مقدمـا شكره للـفنان قـاسم اسماعيل
شـاركـتهم والـفنـان مـحمـد الـشـامي 
االسـتـثـنـائيـة.مـضـيـفـا (أقـدم شـكري
لـلـمـايـسـتـرو عالء مـجـيـد الـذي درب
الــفــرقـــة عــلى هــذا احلــفل وشــكــرا
لـلـمـايـسـتـرو احـمـد عـبـداجلبـار ألنه

من جـــانـــبه عـــبـــر وزيـــر الـــثـــقـــافــة
والـسـياحـة واآلثـار احـمـد فـكاك عن
سـعـادته وهـو يرى الـقـاعـة مـزدحـمة
بــاجلـمــهـور مــضـيــفـا (هــكـذا يــعـود
وت) رض ولـكننا ال العراق.. قد 
مؤكدا على ان (الـبلد الـذي بال ثقافة
وبال فنـون كاجلـسد بال روح فـكلـما
انتـعـشت الروح كـان اجلسـد يـتفـجر
حــيـــويـــة ونـــشــاطـــا ويـــجـــدد دمــاء
الـــشــبــاب فــجـــيل يــحـــتــضن جــيال

لينهض من جديد).

ؤثر بـوتيـغراند .و تـال هذا الـتكـر ا
ميز مـعرضاً عرض فيه  56صورة وا

التقطها لطيف العاني.
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ولود في كربالء بدأت رحلة الـعاني ا
عـام  1932 مع الــتــصــويــر من شــارع
ـتـنـبي عـنــدمـا كـان صـبـيـاً يـبـلغ من ا
الـعـمر  15سـنـة وكـان يسـاعـد شـقـيقه

تنبي  لك محال  في شارع ا الذي 
ــبـــاد االســاســـيــة وهــنـــاك تــعـــلم ا
لـلـتـصـويـر من صـاحب مـحل تـصـوير
اشـترى اسـمه نـيـسـان. في عام  1947 
له شـقــيـقه أول آلــة تـصــويـر من نـوع

كوداك وكان سعرها دينار ونصف. 
وبـعـد سـنـوات يـبـدأ عـمـله  فـي وحدة
الـتــصـويــر الــتـابــعـة لــشــركـة الــنـفط
الـعراقـيـة و في عام 1960 أسس قسم

الـــتــــصـــويــــر في وزارة اإلعالم 
وكـــــــــذلـك تــــــــــولى
رئـــــــاســـــــة قــــــــسم

يــقــول فـــريق عــمل الــفــيــلم ان: فــتــرة
ونتاج التحضير للفيلم والتصوير وا
استغـرقت بحدود الـ  5 سنوات  لكن
ــــكــــنــــنـي الــــقــــول وكــــنتُ مـن بـــ
ـشـاهـدة الـفـيـلم بـأنه من احلــاضـرين 
اروع األفـالم الـــوثـــائـــقــــيـــة الـــتي من
ــمــكـن مــشــاهـــدتــهــا مـن حــيث دقــة ا
التصوير وبراعـة األخراج السينمائي
 عرض الفيلم اكثر من  200صورة من
تـصويـر الـراحل لطـيف الـعاني  ومن
ـذهل فـي هـذا الــعــمل االمـاكـن الـتي ا
صور فـيها الـراحل هذا الفـيلم بدأ من
بـغــداد ثم تــوجه بـاجتــاه الـشــمـال ثم
عـادَ بــإجتـاه اجلــنـوب الى جــنـة عـدن

(اهوار العراق). 
ـلــفت في هـذا الــفـيــلم هـو كـذلك مـن ا
ـوسـيـقى التـصـويـرية الـرائـعـة التي ا
عـبرت عن أحـزان الـعـراق وعن أحزان
وصل ة) في ا دينـة القد وفواجع (ا
الــتي  تــخــريــبــهــا عــلى يــد داعش
ــوســيــقي لــوران وكــانـت لــلــمــؤلـف ا
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ـضي ايـامـا ـقـيم في عـمـان  ـؤرخ الـعـراقي ا ـي وا االكـاد
تـحدة اللقاء محاضرات على اجلالية العراقية في الواليات ا

في ديترويت.
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اخملــرج الـنـمـســاوي عـرض فـيــلـمه (أوسـكـار آنــد لـيـلي) في
مـسرح مركـز هيا الـثقافي بـالعاصـمة االردنيـة عمان ضمن
مــهــرجــان األفالم األوروبــيــة في دورته الــرابــعــة والـثـالثـ

عـاهد الثـقافية األوروبـية وتمويل بـتنظـيم مشترك مع هـيئة ا
من االحتاد األوربي.
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ـلـتـقى االذاعي والـتـلفـزيـوني  في ـمـثل الـعـراقي يـضـيـفه ا ا
الساعـة اخلامسـة من عصر غـد الثالثاء في قـاعة اجلواهرة
باالحتاد العـام لالدباء والكتـاب بجلسـة يديرها الـفنان علي

حنون.
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اخملـرج الــنـرويـجي عــرض فـيـلـمـه (تـمـرد كـاوتــوكـايـنـو) في
افـتـتـاح عـروض لـيـالي الـفـيـلم الـنـرويـجي بـتـنـظـيم مـن جلـنة
الـســيــنـمــا في مــؤسـســة عـبــد احلــمـيــد شـومــان في عــمـان

بالتعاون مع السفارة النرويجية في األردن.
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رئـيس الهيـئة االدارية لـنادي العـلوية اسـتقبلـه اخلميس ام
بـغـداد عـمـار مـوسى كـاظم في مـكـتـبه لـلـتـبـاحث حـول امـور
الـنـادي والـتــحـضـيـرات اجلــاريـة القـامــة احـتـفـالــيـة الـنـادي
ـئـويـة لـتاسـيـسه وابـدى كـاظم اسـتعـداده لـتـقد بـالـذكرى ا
افــضل اخلـدمــات والـتـســهـيالت لـهــذا الـنــادي الـعـريق وفي

ختام اللقاء قدم العاني درع النادي لكاظم.
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ـعـنون التـشـكـيـلي الـعـراقي يـخـتتـم اليـوم االثـنـ مـعـرضه ا
(خطاب صـمت) في كاليـري االورفلي في العاصـمة االردنية
عــمــان بـعــد ان كــان قــد افــتــتــحه في الــســابـع من الــشــهـر

اجلاري.
‚u²F  ¡UMÝ
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اضي. مقهى حسن عجمي في بغداد بسبعينيات القرن ا
{ (الصورة من مكتبة الصور النادرة)
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صــدر الـعــدد الـســابع واألربــعـون من
(صـوتـهـا) وهي مــجـلـة شـهـريـة تـعـنى
ـرأة واجملــمــتع وفــيه نــقــرأ (الــبـنك بــا
ـــــركـــــزي الـــــعـــــراقي يـــــشـــــارك في ا
االجـتـمـاع  الـسـنـوي لـصـنـدوق الـنـقد
ـعـموري ) (نـبراس ا والـبـنك الدولـيـ
تـفـوز بـرئـاسـة قـطـاع االعالم لالحتـاد
تـخـصصـة) (وزيرة الـعـربي للـمـرأة ا
الـهجرة ايڤان فـائق تشرف على عودة
الــــنـــازحـــ من مــــخـــيـــمـــات جـــنـــوب
(اي ـوصل) (مـنة الـله ظـاهر: تـكر ا
دبـليو جـي اف) عزيز عـلى نفسي النه
يـحــمل اسم الـشــهـيـدة اطــوار بـهـجت
الـتي اقتدي بها اعالمياً) (هدير نعمة
ـركز االول بـبـطولـة الـدراجات حتـرز ا
.. آن صالح في الــهـوائــيـة) و(قــريــبـاً

برنامج خارج السرب).

ـــشـــاركـــة وإظـــهـــارهـــا األصــــوات ا
بـحـلـتـهـا اجلـمـيـلـة مـشـيـداً بـجـهود
ـــســابـــقــة. الــقـــائــمـــ عــلـى هــذه ا
وتــضــمـنت الــفـعــالــيـات اخلــتـامــيـة
للحفل لوحة فنية للمتسابق تغنت
بـحب النـبي مـحـمد صـلى الـله عـليه
وســــلـم وتــــوزيع اجلـــــوائـــــز عــــلى

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اختتم ديوان الوقف الـسني مسابقة
( مــنـــشــد الــرافــدين ) عــلى الــقــاعــة
وتـخـلل ــركـزيـة الــكـبـرى لــلـديــوان ا
احلـفل كلـمـة ترحـيـبيـة ألقـاهـا وكيل
رئيس ديوان الوقف السني للشؤون
ـالية مـحمـد صالح رشاد اإلدارية وا
مـؤكداً فـيـهـا أن الـوقف الـسني داعم
لــلـمــسـيــرة اإلنـشــاديــة في مـخــتـلف
الــفـعــالـيــات والـطـاقــات الـتـي تـعـزز
الهوية وتوصل الـرسائل التي تخدم

اجملتمع. 
وأكـــد مــديـــر عــام الـــدائــرة اإلداريــة
ــالــيـة مــحــمـود نــوري احلــاتـمي وا
ــــثـل هــــذه ضــــرورة االهـــــتــــمـــــام 
ـسـابقـات الـتي من شـأنـهـا تـطـوير ا

الــــــفــــــائــــــزين
ـــســابــقــة بــا
وتكر جلنـة
الــــتــــحــــكــــيم
والـــقـــائـــمــ
عـــــــــــــــــــــــــلــى

احلفــــل.

تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ 9.

qL(«

 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.

»dIF «

خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك.

¡«“u'«

حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون.

”uI «

أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.

ÊUÞd «

تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن

Íb'«

ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة.

bÝô«

ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية. فى خالل الفترة ا

u b «

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

 u(«
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حتـتــوي هـذه الـشــبـكـة
على  9 مـربعات كـبيرة
كل مــربع مـنـهــا مـقـسم
الى  9 خانات صغيرة
هـدف هـذه الـلـعـبة ملء
اخلـــــانـــــات بـــــاالرقــــام
الـالزمــــــة من  1 الى 9
شـرط عـدم تـكـرار الرقم
اكـــثــر من مـــرة واحــدة
في كل مـربع كبـير وفي
كل خط افقي وعمودي.
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رئـــيـس قـــسـم االعالم بــــجـــامــــعـــة
صالح الـدين في أربـيل شـارك في
منـاقشـة اطروحـة دكتوراه نـوقشت

في كلية االعالم بجامعة بغداد.

التصويـر في وكالة األنبـاء العراقية .
وحــقق الــعــاني جنــاحــات عــدة عــلى
ي من خـالل تـوثـيـقه الـصـعـيــد الـعـا
حلـيــاة الـنــاس الـيــومـيـة فـي الـعـراق
إضافة الى تصوير األماكن التاريخية
والــتـــراثــيــة   وشـــارك في مــعــارض
عــديــدة فـي الـشــرق األوسـط وأوروبـا
ــــــــتـــــــحــــــــدة خالل والــــــــواليـــــــات ا
الـسـبــعـيـنـيـات. وعــنـد وفـاته في عـام
 2021 نــعـته وزارة الــنــفط الــعـراقــيـة
إضــافـة إلى  تـخـصــيص جـنـاح كـامل
لـصــوره في مـعــرض (بـاريس فــوتـو)
الـــذي افـــتــــتح في بـــاريـس من نـــفس
السـنة  وهو أكـبر مـعرض فني دولي
مـخـصص لـلـتـصـويـر الـفـوتـوغـرافي
عـادًا رحـيله (فـقـدانًا ألحـد أهم أعـمدة
ـــصــور الـــفــوتـــوغـــراف).  ويـــقـــول ا
للفرنسي مارك ريـبود (التقاط الصور
هـو تـذوق احلـيـاة بـشـكل مـكـثف  كل
مــــــــــــائــــــــــــــة مـن

الثانية).
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طربة روبي شاركت ا
 صورًا من أحدث
جلسة تصوير لها
قبل انطالق حفلها
وسم الغنائي 
الرياض عبر
حسابها على

(انستغرام). وظهرت
روبي مرتدية جامبسوت
جلد باللون األحمر تاركة
خصالت شعرها منسدلة

وعلقت علي الصورة كاتبة:
(جاهزين?).هذا و تألقت
الفنانة روبي في أول ظهور
وسم الرياض على لها 
مسرح أبو بكر سالم في
بوليفارد رياض سيتي وسط
تفاعل كبير من اجلمهور وهو
نفس احلفل الذي أحياه كل من

أحمد سعد على أنغام (ايه اليوم احللو ده).
وتقف روبي على مسارح الرياض ألول مرة
واسم الفنية في مشوارها ومنذ انطالق ا

ملكة العربية السعودية. في ا
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طـرب أحمد سـعد  كليب أغـنية (وقت شدة) عـلى (يوتيوب) طرح ا
ـنـصات الـرقـمـيـة وهي األغنـيـة الـسـادسـة من ألبـومه (وسع وسع) وا
الـذي أعـلـن عنـه مع بـدايـة الـعـام.أغـنـيـة (وقت شـدة) كـلـمـات أحـمد
جـابر أحلـان وتـوزيع  مـحمـد شـحـاتة وتـدور فـكرة الـتـصـوير في

إطار درامي خفيف.
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مـثلة قـضت محـكمـة أسرة قـصر الـنيل بـطالق ا
هــالــة صــدقـي من زوجــهــا ســامح ســامي بــعــد
سـنـوات من االخـذ و الـرد بـعـد أن حـكـمت لـهـا
ـتـبادلـة وأغـلـقت هذا احملـكـمـة بكـافـة الـقضـايـا ا
لف نهـائيا. كمـا عاقبت احملكـمة سامح سامي ا
زكــــريـــا بـــاحلـــبس شـــهـــرًا المـــتـــنــــاعه عن دفع
صاريف الـدراسية لطفليه سامو ومر والتي ا
تــقــدر بـ  50 ألف جــنـــيه إســتـــرلــيــني.وفي أول
تــعــلــيق من صــدقي عــلـى طالقــهــا من زوجــهـا
ســـامح ســـامي كـــتــبت عـــبـــر حــســـابــهـــا عــلى
(إنـستـغرام): (يـوم جديـد سعـيد وكـله خيـر خير
خـيـر وفــرح وجنـاح وانــتـصـار وشــمس جـمــيـلـة

هتطلع تنور دنيتنا.. صباحكم كله خير). 

مــصــمـمــة االزيــاء الـســوريــة تــطـلـق مـجــمــوعــتـهــا اجلــديـدة
قـبل عـلى قاعـة مـجلس االعـمال لـشــــــتاء  2023 الـسـبت ا
الـعـراقي في الـعـاصـمـة االردنـيـة عـمـان ويـتـواصل عـرضـها

لغاية االربعاء 30 تشرين الثاني اجلاري.
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ُهـم". فال تخـلـو احليـاة هذه الكـثـير مـنـا يتـبـجح قوالً وكـتـابةً: " أنـا ا
ليان ريض النرجسي الذي يقـول لنا بالفم ا األيام من طوفـان هذا ا
ـعرفـة فواصل احليـاة وقياس هم" حـتى تقـطعت بنـا األفكار  أنا "ا
ـهم من األهم أو الـبـلـيـد من الـذكي. فـنـحن في مـواجـهـة أعـاصـير ا
هم" حتى ولو كان مجهوالً في نسب الوظيفة بشريـة حتمل جينات "ا
والـعلم والـثقـافة أو مـعلـوماً في الـقتل والـفسـاد. انقلـبت الدنـيا ومن
ـريـضـة ـهم" ونـرجـســيـاته ا عــلـيـهـا عـلى رؤوســنـا بـسـبب جـهــالـة "ا

احملتقنة بغبار داء العظمة وتضخم الذات.
هم" يـصنعون لنا خرائط صرنا نـكتشف عجائب بشـر من فصيلة "ا
وهـميـة إلجـبارنـا على قـبـولهم بـخداع الـبـصر والـعقل من خالل حب
فرط بشخصيتهم ظهر اخلارجي واإلعجاب ا الذات واالهتـمام با
وشعورهم بـاالستحقـاق والتكبـر والعجـرفة حيث شعـور النرجسي
بأنه األعـلى مكانة واألكثر حذاقـة. هو العالم في كل شيء والوحيد
فـي الكـون الـذي بـإمـكـانه إن يـؤسس إمـبـراطوريـة نـكـون فـيـهـا رعـيّة
ـهم" تـابـعـة له ويـكـون هـو سـيـدنـا عـلـمـاً ومـقـامـات وفـضـائل. هـو" ا

ونحن اتباعه ال أتباع غيره. 
رء بأهـميته ثمة إجـماع تعـزّزه الشواهـد باستـمرار على أن شـعور ا
لـدى اآلخـرين يـحـتل مـكــانـةً مـتـفـردة بـ مـفـاهـيم عـلم الـنـفس وعـلم
االجــتــمـاع.  يــقـول "جــوردون فــلـيت" األســتـاذ بــجــامـعــة يـورك في
أونـــتــــاريــــو والـــذي صــــدر له كــــتــــاب عـــام  ?2018حتـت عــــنـــوان
(سـيــكـولـوجـيـة األهــمـيـة: فـهم حـاجــة الـبـشـر إلى الـشــعـور بـكـونـهم
): أن الشعور بـاألهميـة يتداخل مع مفـاهيم أخرى مـثل تقدير مهمـ
الـذات والدعـم االجتـمـاعي واإلحـساس بـاالنـتـمـاء لكـنه ال يـتـطابق

معها "
ـهم" بأنه يريـد التحكم في ويلخـص صفات الفـرد الذي يدعي أنه "ا
ا كل شيء هـو الـوحـيـد عـلى حق دائم يـتـحـدث عن نـفـسه أكـثـر 
يل للشكوى وتهويل اآلمور  ال يجيد اإلنصات يتحـدث عن اآلخر 
ـتص الـطــاقـة اإليـجـابـيـة من حـوله واليـنـتــظـر اإلجـابـات من أحـد 
متشـائم  ينظر إلى األمـور من زاوية مظلـمة  ينشـر اإلحباط والقلق
والـتــوتـر في أمـاكن الـعــمل والـتـرفـيه  مــغـرور وأنـاني  لـديه ذاكـرة
نشيـطة السترجاع الذكريات السيئة يحب التالعب باآلخرين لدرجة
الــلـجــوء إلى أسـلــوب الـتــفـريق وتــتـبـع عـثـرات وســقـطــات اآلخـرين
والـسخرية ومالحقة أخـبارهم والتـحدث عن أخطـائهم ومشـكالتهم 
واالنتـقاص من قدر اآلخـرين شخصـية تفتـقر للـثقة بنـفسها منهم  

ُهم" . وباآلخرين ومع ذلك يقول لك بعنجهية :أنا "ا
ـهم" هـو; "الـشالتي " و" الـسـبـنـدى" و"الـدجال عـنـدنـا في الـعـراق "ا
الــديــني" و"الــلص " و"الــعــمــيل “و"االنــتــهــازي" و" اجلــاهل “الــذين
ـناصب صـاروا يـحـركـون ماكـيـنـة احلـياة الـعـراقـيـة ويـستـأثـرون بـا
ـال. تــراهم في الــسـيــاســة والـتــعـلــيم والــثـقــافـة وجـاه الــسـلــطــة وا

بدع . واقع ويصبحون أسياد العلماء وا يتصدرّون ا
ال عجب إن يكـون بينـنا السيـاسي من فصيـلة رعاة الـغنم والهوش
ـهرب احملـتـرف واحلمـلـدار الذي سـاعـده الزمن لـيـصبح حـاكـماً وا
يـلـعب في سـيـرك الـسـلـطـة ويـأسس له دولـة سـريـة أخـرى. واجملرم
الـذي كـان مـحـكـومـاً عـلـيه بـتـهـمـة الـسـرقـة والـقـتل اجلـنـائي يـصـبح
ُـهم" من يتلبس رداء حاكمـاً في سلطـات التنفـيذ والتـشريع. صار "ا
الـدين كـذبـاً بـعــمـامـته الـســوداء والـبـيـضـاء ويــسـرق أمـوال الـعـبـاد

بالطقوس واخلرابيش ضمن جوقة السياسي واألذيال العتيقة.
هم" حيـاً بيننـا يتجول في أحيـائنا وكتـبنا وإعالمنا مازال البلـيد " ا
وجـامـعـاتـنـا ومـؤسـسـاتـنـا يـنـهش حلم الـبـشـر حـيـاً ويـخـرّب جدار
ُهم" حـاكـماً عـلى بـيوتـنا احلـياة بـروثه الـبشـري وجـراثيـمه. صـار "ا
ـتتـالـية وثقـافـتنـا وفـكرنـا فـجاء بـالـكوارث واألزمـات واالنـهيـارات ا
فـجـعل الـعراق في خـبـر األ بـلد الـفـواجع واحلـرائق والـقتل. ألن"
ُـهـم" الـذي صـنـعـته األقــدار وبالدة الـصـدفـة جــلب مـعه قـمـامـات ا
ــاضي وخــيــبــاته واخــتـزل روح الــعــراق ومــســتــقـبــله فـي أحـزان ا

التاريخ. 
ُـهم" الذي يرى ُهم عـبر العـصور تـابعـا للسـياسي "ا صـار العـراق ا
هم" في تاريخ صنع نفسه أكـبر حجماً من الـبلد والبشر; نـعم هو" ا
الـكوارث والـفـواجع لكـنه ليس إال عـابـر سبـيل مريـض ينـتظـر وفاته

في قمامة التاريخ  . 
ـهم" الـنرجـسي األغـبـر الذي ما أسـوأنـا عـندمـا نـسـتـمر مع هـذا "ا
نشر ظلـمة العلم والثـقافة والكـهرباء في شوارعنـا وملئها بـالنفايات
سـتـنقـعات اآلسـنـة والروائح الـكريـهـة. ما أسـوأنا عـنـدما نـسمح وا
ُهم" اجلـاهل أن يـعـبث بـحـيـاتنـا ومـصـيـرنا لـهـذا "ا
ومـستـقبـلنـا ونحن نـتـمرد عـليه بـاللـطم والنـحيب
ُهدر من حـياتنا في والشـكوى. ما أكثـر الوقت ا

ُهم" العبيط!  االنتظار بسبب هذا "ا
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سـأبــقى في حــســرات واهــات وذكـريــات ال حــدود لـهــا.. اهــنــئك يـا
سـيـدتي تـهـنـئـة من االعـمـاق فـقـد جنـحت بـأسـلـوبك الـقـاسي وردات
فـعلك الـفـاترة وجتـاهـلك وال مبـاالتك في الـتعـامل مـعي في ان ابتـعد
عـنك روحـا وفكـرا.. فبـعـد ان كنت أحـيا راضـيـا عن حالي تالطـمني
االيام واالطمـها واحتمل غربة نفـسي وحرماني من الشعور بالدفء
ظـهـرت أنت في حـيـاتي من دون موعـد سـابق اقـتربـت مني ولم اكن
ادري مــا تـــخــبـــئه لي االيـــام مــعـك او حــتـى مــا حتـــبــيـــنه انتِ لي..
وخططـتي في البداية واقـتحمت حياتي بـكل رقي وترفع وحنة ورقة..
وتـمــكـنتِ من الــوصـول الى قــلـبي وعــقـلـي ومـشـاعــري بـكـل الـطـرق
ـعـقـولـة والالمـعـقــولـة.. جـذبـتـني الـيك ـبـاشــرة.. ا ـبـاشـرة وغـيـر ا ا
بـحـسن خـلقـك وأدبك واظهـار صـدقك وحـبك وعـاهـدتـني ووعـدتني..
ـرات حـاولـت اخـتـبـارك ووضـعت الـعـراقـيل واالشـواك في وكم من ا
طـريق هـذا احلب.. لكن كل االمـور ذلـلتـيـها ورسـمت احلـياة الـوردية
الـتي ستـجـعلـني أحيـاهـا معك.. وبـالـتالي انـا صـدقت لكن مـا الذي
حدث وقـلب كيانك فجأة.. هل كان هناك خلل في عواطفك وليس في
? فـقد قـررت بكل حـكمـة ان تـنسـحبي من حـياتي ظـروفك كمـا تدعـ
من دون ان تـشـعريـني بظـلمك.. وحـاولـتي ان تشـرح بـصورة غـير
مبـاشـرة أنك كنت مـنـدفعـة ومـلهـوفـة وقررتي ان تـمـنحـيـني الفـرصة
وجتـعلـيـني أنـا من الـفظك من حـيـاتي كـنـوع من التـعـويض الـنـفسي
ـعـنوي وجنـحت ايـضـا جناحـا بـاهـرا.. لم أشك حلظـة بـيـني وب وا
نفـسي أني قد وقعت في فخ االستنزاف العاطفي.. لم أتصورك أبدا
امــرأة ذات نــزوات.. لم اكن اتـــخــيل ان هــدفك كـــان الــتــقــرب مــني
ومعرفـتي.. وعندمـا اقتربتي اكـتفيت واشـبعت النـقص الذي بداخلك
قـبـولة.. قـبـولة وغـيـر ا وبـدأت بـعدهـا تـتهـربـ وتتـلـمسـ االعـذار ا
االعـذار الــتي كـانت تـدمــيـني وتــشـعـرني بــدنـو نـهــايـة أجـمل واروع
احساس عـشته في حياتي.. كنت اتمنى ان تواجهينني وان تبتعدين
عني من دون ان تـسبـبي لي أي جـرح.. فمن كـان في مثل عـطائك ال
اتـوقع منه الـغدر.. اهـنئك يـا سيـدتي تهـنئـة خاصـة على بـراعتك في
الـتـنـصل من كل الـوعـود والـعـهـود الـتي قـطـعـتـيـها لـي.. اهنـئك عـلى
تعلـيقك كل ما حدث على شمـاعتي التي حتملت منك الـكثير.. اهنئك
على تصـديقك لذاتك بأن الظروف هي سبـب ما نحن فيه وما وصلنا
اليه.. اطـمئني اذا كـان كل ما تدعـينه راحـة لضمـيرك.. أنا أم انتِ..
شـمـاعـتي أم شـمـاعـتك.. ظـروفك أم ظـروفي.. فـكل االسـبـاب سـيـان
لـــديّ.. ألن الــنــتــيـــجــة واحــدة.. صـــدقــيــنـي بــأن خــطــتـك كــانت في
ـكـن ان اتـخــلص مــنه اال صــاحلي.. فــأدمــاني عــلى حــبك كــان ال 
ثل بارع مثلك.. فكم بخطـة محكمة صارمة قاسية جافـة متقنة من 
دعوت ربـي ليالً ونـهـاراً أن يـكـرمـني بـنـسيـانك واسـتـجـاب سـبـحانه
لدعـائي.. فـقد كـنت مـعتـقـدا بأن بـعـدك عني يـعنـي نهـايتـي فال قيـمة
حلــيـاتي من دون وجـودك فــيـهــا.. خـسـارتك كــانت تـعــني خـسـارتي
لذاتي.. فـقد كنت تـمألين كل مسـامي وتمتـلكـ كل ذرة في كياني..
وكــنت واهــمـاً بــأني لـن اعـوضك بــأي كــائن كــان.. ألنه اليــوجـد في
نـظري وتـفـكـيري وعـقـلي وقلـبي غـيـرك كنت أمـسي ويـومي وغدي..
ـقـصــودة لـتـجــعـلــيـني أحـبك فـأشــكـرك في الــبـدايـة عــلى جـهــودك ا
ـقـصـودة ـسـاعـدتك غــيـر ا واشــكـرك في الـنـهـايــة 
لنسـيانك.. مليون شكر ووداعـا وقلبي يقطر دما
وعيـناي ملئن بالدموع وما أصعب من الوداع..
ـكن ان وداع من أحــبـبت.. لــقـد احــبـبــتك وال 

انساك وال اصدق ما اكتب انت امام عيني.
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احلــمـاســيـة حــتى أن الــبـعض اعــتـبــرهـا
خـلـيـفة أغـنـية Waka Waka الـتي قـدمـتـها
الـفنـانة الكـولومـبية شـاكيـرا في افتتـاحية
كــأس الـعـالم إفــريـقـيـا حــتى أن هـاشـتـاغ
  Waka Waka تـصدر قائمـة األعلى تداولًا
في "تـويتر".وتتشـابه األغنيتـ بحرصهما
ــســتــضـيف عــلى تــعــزيـز ثــقــافـة الــبــلـد ا
لـلـحـدث خاصـة فـيـما يـخص الـلـحن ففي
أغـنـيـة  Waka Waka اعــتـمـدت الـرقـصـات
اإلفــريـقــيـة والــلـحن اإلفــريـقي احلــمـاسي
وفـي أغــنــيــة  Dreamers اعـــتــمـــد الــلــحن
ــوســيــقــيــة الــشــرقــيــة الــعــربـي واآلالت ا
ـزامـيـر.فـكتـب أحد كـالـدفـوف والـطـبـول وا
: "واكا واكـا نقـلت تاجـها إلى ـستـخدمـ ا
ــــيـــرز" وعــــلَّـــقـت أخـــرى: "األغــــنـــيـــة در
مـفـعمـةباحلـيـوية إنـها تـعـيد إحـياء طـاقة
واكـا واكـا الـتي قدمـتـهـا شاكـيـرا في كاس
الــعــالم عـام  2010 كــمـا أنــهـا تــتـوافق مع
موضوع بطولة كرة القدم".وعلَّق آخر: "لقد
نـشـأنـا عـلى االسـتـمـاع إلى واكـا واكـا لكن
اجلــيل الـقـادم سـيــكـبـر وهـو يــسـتـمع إلى

يرز إنني أبكي". در

يال سـوى وأقول للعالم يـال نتجمع ويجوا
عندنا في الشرق العربي ويجوا على قطر

ونتحد كلنا في مونديال فيفا".
ومـن أغاني كـأس العالـم قطر  2022 اغـنية
بـصـوت الـنـجم الـكـوري جـونـغـكـوك  أحد
أعــضــاء فــرقـة  BTS والــتـي طـرحـت عــبـر
مـوقع يوتـيوب امس األحد  وادى األغـنية
ـغـني الـقـطـري فـهـد كل مـن جـونـغـكـوك وا
الــكــبـيــسي في حــفل االفــتــتـاح .وفي وقت
ســابـق شــارك فــهــد كــبــيــسي الــبــوســتــر
الـدعائي الذي يجـمعه بالنـجم الكوري عبر
ـرز حــسـابه في "إنــسـتـغــرام" وعـلَّق: "در
هي األغـنـيـة الـرسـمـيـة األخـيـرة من أغـاني
كـأس الـعالم  FIFA قـطر 2022 - مـن غناء
فـهد الـكبيـسي وجونـغكوك (بي تي أس) ال
تــفــوّت مـشــاهـدتــهــا مـبــاشــرة خالل حـفل
االفــتــتـاح في 20 نــوفـمــبـر". بــيـنــمـا نــشـر
احلـسـاب الـرسـمي لـفـرقة  BTS الـبـوسـتر
الـدعائي لنجمهم واكتفت بتعليق يتضمن
اسم األغـنية.وتصدرت األغنية منذ طرحها
مـواقع التـواصل االجتـماعي وأثـارت حالة
من الـسـعـادة والـبـهـجة;  بـسـبب كـلـمـاتـها

واسـتــراتـيـجـيـة "تـيـكي تـاكـا" هـو أسـلـوب
لـعب كـرة القـدم يـقوم فـيه الـفريق بـالـكثـير
من الــتــمـريــرات الـقــصـيــرة مع االحـتــفـاظ
بـالكـرة فـالتـمريـر السـريع واحلاد بـلمـسة
صطلح.كما يُشار واحـدة يُطلق عليه ذلك ا
 Tiqui "إلـى أن مــصــطــلح "تــيــكــوي تــاكــا
ـذيـع اإلسـبـاني أنـدريس Tcaيــنـسب إلى ا
مـونتـيس الذي قـيل إنه اسـتخدمـها خالل

كأس العالم لعام .2006
وبــعــد طــرح األغــنــيــة وحــصــدهـا مـاليـ
ــشــاهــدات كــشــفت مــريــام فــارس أنــهـا ا
ــشـروع مــنـذ  5ســنـوات جتــهــزت لـهــذا ا
وكــانت جـهـزت أغـنـيــتـ لـكـنــهـا اقـتـنـعت
بــأغــنـيــة "تـوكــا تــاكـا" مــشـيــرةً إلى أنــهـا
أشــرفت عــلى إضـافــة الـلــحن الــعـربي إلى
وسـيـقـية األغـنـيـة باالعـتـمـاد عـلى اآلالت ا
الـعـربـية كـمـا أن شقـيـقتـهـا هي من كـتبت
كـلـمـات األغنـيـة. وواصـلت فارس حـديـثـها
عن كـلـمـات األغـنيـة: "كـان عـندي كـام كـلـمة
كــنت عــايــزة أدخــلــهم في األغــنــيــة مـنــهم
الـسالم عليـكم كنت عايزة أقـول للناس إن
.. الـسالم بـنـقـولـه وين مـا بـنـروح كـفـنـان

{ قـطـر - وكاالت:
بـعد سـنوات من
الـــشـــهـــرة الــتي
حـقـقـتـهـا أغـنـيـة
"واكــــا واكـــا" في
كـــــأس الـــــعـــــالم
إفـريقيا تصدرت
األغـنية الـرسمية
اجلــديـدة " تـوكـو
Tukoh " تــــــاكـــــا
 Taka لـــــــكـــــــأس
الـعـالـم قـطر 2022
مـــواقع الـــتــواصل
االجـــتــمـــاعي مــنــذ
طـرحـهـا عـبـر موقع
"يــوتـيــوب" وفـيــهـا
اجـــــتــــمــــعـت كل من
الــفــنـانــة الـلــبــنـانــيـة
ـغنية مـيريام فارس وا
األمـريـكيـة نـيكي مـيـناج
والــــنـــجم الـــكــــولـــومـــبي
مـالوما لـتقد أغـنية كأس
الـــعـــالـم بـــثالث لـــغـــات هي
الــــعــــربـــيــــة واإلجنــــلـــيــــزيـــة
واإلســبـانـيــة; الـهـدف مــنـهـا دمج
تنـوعة وجذب مشجعي الـثقافات ا
كرة القدم من مختلف أنحاء العالم.
لكن السؤال هو ما الذي تعنيه اسم

األغنية?
ويـبـدو أن عنـوان أغـنيـة الفـيـفا وفـقا
ـــوقـع الـــبـــوابـــة مـــشـــتق من لـــغـــات
مـخـتـلـفة; إذ يـقـال أن "تـوكـا تـاكا" هي
الــتـرجـمــة اإلنـكـلــيـزيــة لـلـمــصـطـلح
الـــعــربـي "طــقـــطــقـــة" وقــد ابـــتــدأ
ـصور بـظهـور ميـريام الـفيـديو ا
ــســكـةُ فــارس بــبــدلـة  vtw و
بــقـفـاشـات ذهـبـيـة أصـدرت من
خـاللهم صـور الـطـقـطـقة . ومع
األخــذ في االعـتـبــار أن كـلـمـات
األغـاني باللغة اإلسبانية أيضًا
 يــبـدو أن "تــوكـو تـاكــا" أيـضًـا
نــــســـخــــة مـــعـــدلــــة قـــلــــيالً من
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــرة الـــقـــدم
الـهـجومـيـة التي روج لـهـا نادي
بــرشــلــونـة بــاسم "تــيــكي تــاكـا".

هم. ويتيح اليوم جتمعاتهم وأ
ي لــلـطــفل  لــكل مــنـا نــقــطـة الــعــا
مــلـهـمـة لـلـدفــاع عن حـقـوق الـطـفل
وتـــعـــزيــــزهـــا واالحـــتـــفـــال بـــهـــا
وتــرجـمـتـهـا إلى نــقـاشـات وأفـعـال
لـبـنـاء عـالم أفـضل لألطـفـال. الـيوم
ي للـطـفل هو الـيـوم السـنوي الـعـا
لــلــيـــونــســيف حلث األطــفــال عــلى
ـــا يــعـــود بـــالـــنــفـع عــلى الـــعـــمل 

األطفال. 
وتـرتفـع أصوات األطـفال والـشباب
ـشـغـولـ بـطـائـفـة واسـعـة من —ا
قــضـايـا ابــتـداء من قــضـايـا تــغـيـر
ـناخ والـتعـليم والـصحـة العـقلـية ا
وانـتهـاء بقـضايا إنـهاء الـعنـصرية
والـتمييز —بـدعوة الكبار إلى بناء
مـــــســــتـــــقــــبـل أفــــضـل. وفي هــــذه
ــهـم أن يــســتــمع ــنـــاســبــة من ا ا
الــعــالم إلى أفــكـارهـم ومـطــالــبـهم.
وفي  20 تـشـرين الـثـاني سـيـكافح
ساواة األطـفال لعـالم ينعم أكثـر با

والشمول.

لـلـطـفل بـوصـفـه الـذكـرى الـسـنـوية
لـتــاريخ اعـتـمـاد اجلـمـعـيـة الـعـامـة
تحـدة إلعالن حقـوق الطفل لـأل ا
ـكن ـتـعــلـقـة بـهـا.و ولالتــفـاقـيـة ا
لألمـهات ولـآلباء ولـلمـشتـغل
ولـلمشـتغالت في مجاالت
الـــــتــــعـــــلــــيـم والــــطب
والـتمريـض والقطاع
احلـــــــكــــــومــــــيــــــ
ونـاشطي اجملـتمع
ـــدني وشـــيــوخ ا
الـدين والـقيادات
اجملــــتــــمـــعــــيـــة
احملـــــــــلـــــــــيــــــــة
والــعــامــلـ في
قـــطــاع األعــمــال
وفـي قــــــــــطــــــــــاع
اإلعـالم- فضال عن
الــــشــــبــــاب وكــــذلك
األطــفــال أنـفــسـهم - أن
يــضـطــلـعــوا بـأدوار مــهـمـة
ي لـــــربط يـــــوم الــــطـــــفل الـــــعــــا

اعـتـمـاد اجلـمعـيـة الـعـامة اتـفـاقـية
حـقـوق الطـفل في عام .1989 ومـنذ
ي عـام   1990يـحـتفى بـالـيوم الـعا
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ي  20تشرين فـي عيد الطفولة العا
الـثـاني لـيس هـنـاك أروع من عالقة
اجلـد بأحـفاده وخـاصة احلـفيدات.
حـبـيــبـتي لـيـلى الـتي الـتـقـيت بـهـا
امـس في بــدء زيـارتـي لالمـارات
تـربطني بها عالقة حب رائعة

ال استطيع وصفها.
وأُعـــــلـن يـــــوم الـــــطـــــفل
ي في عـام 1954  الــعــا
ية بـاعتباره مناسبة عا
يُــحــتــفل بــهــا في - 20 
تــشـــرين الــثــاني من كل
عــام لــتــعــزيــز الــتــرابط
الـــدولـي وإذكــاء الـــوعي
بـــــ أطـــــفـــــال الــــعـــــالم

وحتس رفاههم.
وتأريخ  20 تشرين الثاني
مـهم ألنه اعـتـمـاد اجلمـعـية

ــتـحـدة إعالن الــعـامـة لأل ا
حــــقـــوق الـــطــــفل . في عـــام
1959  كـمـا أنه كـذلك تاريخ
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ـا ألن اخملـرج أعـمـال درامـية ر
ـــواضـــيع اجلـــدد مـــهــــتـــمّـــون بـــا
الـدرامـيـة". من جـهـة ثـانـيـة كـرّمت
ـنـتجـة اجلـريـئـة تـيـلدا ـمـثـلـة وا ا
سـويـنتـون خالل الـليـلـة اخلتـامـية
لـــلـــمـــهـــرجــــان الـــدولي لـــلـــفـــيـــلم
ـراكش.وقالت سويـنتون "حظيت
بــفـرصــة حــيـاتي بــأن أجـد الــبـاب
كـان أصنع فـيه أفالما مع الـسـري 
بـــعض من أعــظـم صــانــعي األفالم
ـــعــاصــريـن". وأضــافت "عـــنــدمــا ا
تـكـرمونـني فأنـتم تـكرّمـون رفاقي"
مـسـتـشـهـدة بـاخملـرجـ اإلسـباني
ـودوفـار واألمـيركي ويس بـيـدرو أ
أنــدرســون من بــ آخــرين. وعــقـد
راكش ـهـرجـان الدولـي للـفـيـلم  ا
فـي الفـترة من  11 إلى  19 تـشرين
ــدة عــامــ الــثـــاني بــعــد غــيــاب 

بــــســـبب جــــائـــحـــة كــــوفـــيـــد-19.
ـهـرجـان أسـمـاء بـارزة وحـضـرت ا
ـمــثـلـة في الــسـيــنـمــا عـلى غــرار ا
الـفرنـسيـة إيزابـيل أوبيـر واخملرج
األمـيـركي جـيم جـارمـوش واخملرج
الـفرنـسي ليـوس كاراكس.وتـنافس
عـلى جـائزة "الـنـجمـة الـذهبـية" 14
فــيــلــمـــا ســتــة مــنــهــا من تــوقــيع

مخرجات من  33 بلدا.

أنـتـوني شـيم فـيـما حـصـد جـائزة
ــــــثل اإلنــــــدونـــــيــــــسي أفــــــضل 
أرسـوندي بـينـينغ سوارا عن دوره
ـواطــنه فـي فـيــلم "ســيــرة ذاتــيــة" 
اخملـرج مقـبول مـبارك. وقـال باولو
سـوريــنـتـيـنـو في تـصـريح لـوكـالـة
فــــرانس بـــرس "أثــــنـــاء عـــمــــلـــيـــة
االخـــتــيـــار لم تـــكن هــنـــاك ســوى

الـتوزاني عـن فيـلم "أزرق القـفطان"
ـــغـــرب فـي جـــوائــز ـــثل ا الـــذي 
األوسـكـار والـبـرتـغالـيـة كـريـسـتيل
ألـــفـــيس مـــيـــرا عن فـــيــلـم "الــروح
ـمـثــلـة الــكـوريـة احلــيـة". وفــازت ا
تـشـوي سونغ-يـون بـجائـزة أفضل
ـــــثــــلـــــة عن دورهـــــا في فـــــيــــلم
"رايـسـبوي يـنام" لـلـمخـرج الكـندي

ـــمــثل الـــفــرنـــسي طــاهـــر رحــيم ا
واخملـرجـة الـلـبـنـانـيـة نـادين لـبكي
ـانيـة-األمـريكـيـة ديان ـمـثلـة األ وا
كـــروغــــر جـــائـــزة أفـــضل إخـــراج
لـــلـــفـــيـــلم الـــدرامـي "بــرق" (2022)
لـلــسـويـسـريـة كـارمن جـاكـيي. أمـا
جــائـزة جلــنـة الــتــحـكــيم فـمــنـحت
ــغــربــيــة مـر خملــرجــتــ هــمــا ا

{ مــراكش (أ ف ب) - فــاز اخملـرج
اإليــراني الــشـاب عــمـاد اإلبــراهـيم
دهــكـردي مــسـاء الــسـبت بــجـائـزة
"الـنجـمة الـذهبـية" وهي األبرز في
راكش ـهـرجان الـدولي للـفيـلم  ا
بــفـيـلـمـه "قـصـة شـومــرون" مـقـدّمـا
إيـاهـا لـ"نسـاء إيـران". ويسـتـكشف
فـيـلم "حكـاية من شـمرون" (2022 )
وهـــــو أول فــــــيـــــلم روائـي طـــــويل
لـــدهــكـــردي حــيــاة شـــاب إيــراني
يـــعـــيش فـي شـــمــرون فـي شـــمــال
ظلم طـهران يتحول إلى اجلانب ا
خـالل مـــحــــاولــــته جــــني األمـــوال
بــســهــولــة.وقــال اخملــرج "أريــد أن
أقــــدّم حتــــيــــة إلى كل مـن فــــقـــدوا
أرواحــهـم وهم يــقــاتــلــون من أجل
اســتـعـادة احلـريـة لـيــعـيـشـوا كـمـا
يـــــــــــريـــــــــــدون" فـي إشـــــــــــارة إلـى
االحـــتـــجــاجـــات اإليــرانـــيـــة الــتي
انـدلـعت قبل أكـثـر من شهـرين بـعد
وفـاة مهسا أميني.وأضاف اخملرج
الــبــالغ  43عــامــا "أهــدي جــائــزتي
جلـميع نساء إيران وللجيل الشاب
الـــذي يــخــاطـــر بــحــيـــاته من أجل
احلـريـة". ومـنـحت جلـنـة الـتـحـكيم
بــرئـاســة اخملـرج اإليــطـالـي بـاولـو
سـورينتينو والتي تضم خصوصا
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وكــعــربــون شـكــر لــلــمـلـك أرسـلت
جـمـعيـة "بـيتـا" له صـندوقـاً يـحوي
طـبـقاً "مـزيـفاً" من هـذا الـنوع يُـقدّم
فـي مـــطــــعم الــــشــــيف الــــنـــبــــاتي
ألـكسـيس غوتيـيه في لنـدن.وكتبت
اجلــمـعـيــة في بـيـان أنــهـا "تـشـجع
لك اجلـمـيع على أن يـحذوا حـذو ا
ـسـمّن في وأال يــأكـلـوا كـبـد األوز ا

يالد وبعده". عيد ا
ـــكـن اســـتـــيـــراد هـــذا الـــطـــبق و
احملـبب خصـوصاً عـلى موائـد عيد
ـمـلـكـة ـيـالد وبـيـعه حـالـيـاً في ا ا

تحدة لكنه ال يُنتج في البالد. ا

لكية وال ضـمن مشتريات العائلة ا
لكية وائد في الدور ا يُـقدّم على ا
ـتـوقع أن تــتـغـيـر هـذه ومن غــيـر ا
الـسياسـة".ولم يردّ قصـر باكنـغهام
عـلى مـحاوالت وكـالة فـرانس برس

للحصول على تعليق.
وكــانت إلــيــزابـيـث الـثــانــيــة الـتي
تـوفـيت في الـثـامن مـن أيلـول  من
مـحبي كـبد األوز. وقُدّم هـذا الطبق
لــهـا في مـأدبــة عـشـاء رســمـيـة في
باريس في حزيران  2014جمعتها
مـع الــرئـــيس الـــســـابق فـــرنـــســوا

هوالند.

حـــمـــايـــة الـــطـــبـــيـــعـــة والـــزراعــة
ـناخ الـعـضويـة ومـكـافحـة تـغيـر ا
ـــنـــتـــقـــدين وهـــو كـــان مـن أشـــد ا
الســــــتـــــهـالك طــــــبق كــــــبـــــد األوز
ـلـكـية ـسـمّن.وكـتب مـديـر الـدار ا ا
في رسـالـة إلى جمـعيـة بيـتا"شـكراً
ـــســائل عـــلى رســالـــتــكـم بــشــأن ا
رتبطة بطبق كبد األوز األخالقية ا
ــســمّن". وأضــاف الــســيـر تــوني ا
جـونستون-بيـرت في هذه الرسالة
الـتي حـصـلـت وكالـة فـرانـس برس
كنني أن أؤكد عـلى نسخة منـها "
ـــســــمّن لـــيس من أن كـــبـــد األوز ا

ـلـكي إلى جـمعـيـة "بـيـتا" الـقـصـر ا
الــــنــــاشــــطــــة فـي مــــجــــال الــــرفق
بــاحلــيــوان.ويُــعــرف عـن تــشــارلـز
الـــثــالث كــفــاحه الـــطــويل من أجل

ــلك { لـــنـــدن-(أ ف ب) - حــظـــر ا
تــشـارلـز الــثـالث تـقــد طـبق كـبـد
ــسـمّن عــلى مــوائـد األسـرة األوز ا
ــلـكـيّــة بـحــسب رسـالـة وجــهـهـا ا
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{ روما-(أ ف ب) - سـلّم جـامع األعمـال الـفنـية الـفـرنسي اإليـطالي
جولـيانو روفـيني اجلـمعـة نفـسه إلى الشرطـة اإليطـاليـة وفق ما أعلن
مـحـاميه عـلـمًـا أنه مطـلـوب من القـضـاء الفـرنـسي لـقيـادته عـلى مدى
نـتجات عقود أنـشطـة شبـكة مـعقدة لـلغـاية مـتخصـصة في االجتـار 
.يُتّهم جوليانو مقلـدة يشمل بعضها لوحات منسوبـة إلى كبار الفنان
روفـيني ( 77عـاما) بخـداع متاحف ودور للـمزادات وأفراد من خالل
بيـعهم لوحـات قُدّمت على أنـها أعـمال لفـنان كـبار لكن اتّـضح أنها
مـزيـفـة.وقـال مـحـامـيه بـول لـوفــيـفـر في بـيـان إن روفـيـني سـلّم نـفـسه
نطقة ريـجيو إميليا وسط للشـرطة في مدينة كاسـتيلنوفو ني مـونتي 
إيطـاليـا.وبحسب وسـائل اإلعالم اإليطـاليـة أوقفت السـلطـات روفيني
قـيم في منـطـقة مـجاورة.جـاء توقـيف روفيـني بـعد مـاراثون قـضائي ا
استمـر سنـوات طويـلة بـغيـة تسـليـمه لفـرنسـا إثر فتـح حتقيـق بشأنه
فـي عام 2014  وعـقب مـذكـرة تـوقـيف أوروبــيـة صـدرت في حـقه قـبل
خمس سـنوات.وأعـطت محـكمة في مـيالنو مـوافقـتهـا قبل عـام على
واجـهة تهم االحـتيال والـتزوير لـكنّ نقله تسـليم روفيـني إلى فرنسـا 
إلى محـكمة فـرنسيـة بقي معـلقـاً حل استـكمال اإلجـراءات القانـونية
وازيـة في إيطالـيا بـتهمـة التهـرب الضريـبي. وفي أيار الـفائت تمت ا
تبـرئة روفيني في مـحاكمة عـلى خلفيـة التهرب الـضريبي.وذاع صيت
روفيـني في عالم الفن لـبيـعه عشرات الـلوحـات منذ تـسعـينيـات القرن
ـا يـشـمل أعـمــاالً مـنـسـوبـة إلى فـنـانـ عـظـمـاء في تـاريخ ـاضي  ا
الرسم بـينـهم إل غريـكو إلى مـتاحف أوروبـية مـرموقـة بيـنهـا اللـوفر
زيفة جذبت أيضاً في باريس غـالباً عن طريق وسطاء.لكن منـتجاته ا
مـشـتـرين أثـريـاء مثـل أميـر لـيـخـتـنـشـتـاين الـذي حـصل عـلى نـسـخة
ثـل فيـنـوس مـقـابل سـبـعة مـزيـفـة من عـمل لـلوكـاس كـرانـاخ األكـبـر 

مالي يورو ( 7,24 مليون دوالر).

نريام فارس
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