
www.azzaman-iraq.com
www.azzaman.com
www. azzaman.net
www. azzamanaljadeed.com
www. azzamansport.com
AZZAMAN ARABIC DAILY NEWSPAPER PUBLISHED
BY AZZAMAN Foundation
Email: azzaman_iraq.com
Emial:  postmaster@azzaman.com
Editer@ azzamansport.com (for Azzaman Sport)

∫W¹UL(« WJ³ý vKŽ s¹“ËU−²*« ·ô¬ s  WKzUÞ m U³  œÒd² ¹ qLF «

—«d ≈ bFÐ 5KÞUF « dE²Mð …b¹bł ’d

wŽUL²łù« ÊULC «Ë bŽUI² « Êu½U
—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

كــشـفت وزارة الــعـمل والــشـؤون
عـن فـرص جـديـدة االجـتــمـاعـيـة 
تــنــتــظــر الــعـاطــلــ بــعــد اقـرار
تعـديل قانون الـتقـاعد والـضمان
الــذي يـــتـــضـــمن االجــتـــمـــاعـي 
امــتــيـازات كــبــيـرة تــشــجع عـلى
الـــعـــمل في الـــقــطـــاع اخلــاص 
مبالغ طـائلة لم واكدت استـرداد 
تـفــصح عن قـيــمـتـهــا بـعـد رصـد
ــتــجـــاوزين عــلى شــبــكــة االف ا
الــتي احلـــمــايــة االجــتــمـــاعــيــة 
ســتــســاعــد عــلى اطـالق شــمـول
فــئــات اكـثــر اســتــحـقــاقــا. وقـال
ـــتــحـــدث بــاسـم الــوزارة  جنم ا
الــعــقــابـي في تــصــريح امس ان
(الوزارةمستمرة منذ سنوات في
ـسـتــفـيـدين مــقـاطـعــة بـيـانــات ا
بـالـتعـاون مع مـؤسـسـات الـدولة
عن طـــــــريق إرســـــــال أســــــمــــــاء
تجاوزين على منسوبيها لرفع ا
شـبكـة احلـمـايـة االجتـمـاعـية من
ـتـقـاعـدين) واشـار ـوظـفـ وا ا
الى انـــهــا (اكــتـــشــفت اآلالف من
تجاوزين على شبكة احلماية  ا
وتــمـــكــنت عــبــر إجــراءاتــهــا من

ــبــالغ الــتي اســتــعــادة جــمــيع ا
بذمـتـهم حـسب القـانـون) وتابع
ــاضــيــة كـانت ــدة ا انه (خالل ا
ــسـتــرجـعــة تـذهب إلى ــبـالغ ا ا
خزيـنـة الدولـة ولـكن بعـد تـسنم
الـوزيــر اجلـديـد أحــمـد األسـدي
جـــرى اســــتـــحــــصــــال قـــرار من
مـجـلس الـوزراء بـاالسـتـفـادة من
ــبـــالغ وبـــالــتـــالي بــاتت هـــذه ا
تــذهب اآلن إلى صــنـدوق هــيــئـة
الــرعــايـة االجــتــمــاعـيــة من أجل
شــمـول فـئـات أكــثـر اسـتــحـقـاقـاً
باحلماية االجتماعية) مؤكدا ان
تقدم عن طريق النافذة (عدد ا
اإللكترونية بلغ أكثر من مليون
و 700أســـرة وجتـــرى حـــالـــيـــاً
مـــقــــاطـــعـــة بـــيـــانــــاتـــهم لـــفـــرز
ـــســــتـــحـــقـــ وإبــــعـــاد غـــيـــر ا
تجـاوزين) مبينا ستحـق وا ا
ـقـلـبـة سـيـكـون هـنـاك ـدة ا ان (ا
عمل واضح للوزارة ) واستطرد
بـالقـول ان (الـوزارة تـشـجع على
قــطـاع الــعـمـل إذا مـا  تــشـريع
قــانـــون الـــتـــقــاعـــد والـــضـــمــان
االجتماعـي للعمـال الذي يحوي
عــلـى امــتـــيـــازات كــبـــيـــرة جــداً
وتشجع الـعمل بالـقطاع اخلاص

من أجل امتصاص الـبطالة التي
ارتفـعت كـثيـراً في اجملـتمع). في
غضـون ذلك  رأى مـحافظ الـبنك
ركـزي العـراقي مصطـفى غالب ا
ان تخـفيف الضغط على مخيف 
الــوظــئـاف احلــكـومــيــة يـتــطـلب
اقــرار قــوانــ تــوفــر ضــمــانـات
لـلـعـامــلـ في الـقـطـاع اخلـاص.
خالل الـذكـرى 75 وقـال مـخــيف 
على تـأسيس الـبنك (عـملـنا على
تــأســيـس عالقــات مــتــوازنــة مع
ـالـيـة ـصـرفــيـة وا ـؤســسـات ا ا
ففي مثل هذه األيام قبل الدولية 

ســبــعــة عــقــود ونــصـف الــعــقـد
ــؤســســة بـاسم تــأســست هـذه ا
ــصــرف الــوطــني عــام ?1947 ا
فـقـد نـشأت فـي عام  1931جلـنة
شـؤون الــعـمــلـة الــتي هي نـواة
الـــســلـــطــة الـــنـــقــديـــة بــجـــهــود
الـوطــنـيــ الـذين ارتــأوا حـاجـة
الــبــلـد إلى كــيــان نـقــدي إلكــمـال
متـطلـبات بـناء الـدولة) واضاف
ـؤسسة طويلة ان (مسيرة هذه ا
بـدأت في تـأســيس نـظـام نـقـدي
رص في الـعراق وأسـهمت في
تــعـــزيــز الـــنــظـــام االقــتـــصــادي
وســــارت جـــنـــبـــاً إلـى جـــنب مع
اليـة إلسنـادها بـصفة السـلطـة ا
مـسـتـشـار لـلـحـكـومـة والـوقـوف
خلـفـهـا في أوقـات احملن) وتابع
(لـقد تـمـيّـز أداء الـبنك مـنـذ أكـثر
من سبعـة عقود بـأنّه يكون على
مــســافــة كــافــيــة مـن الــســيــاسـة
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا وســـلـــطـــاتـــهـــا
وتــقــلـبــاتـهــا فـتــأســست لـديــنـا
تقاليد عمل أصيلةٍ كانت محايدة
سيـاسيًّا بـصورة تـامة عـمّا مرت
به بالدنــا من تــقــلــبــات وظـروف
مــعــروفــة) واســتــطــرد بــالــقـول
وال ـالـيـة لـلـدولة (كـانت اإلدارة ا

هـو ـركــزي  تــزال مـؤمــنـة بــأنّ ا
ـؤسسات السـند والظـهيـر لها و
الــــدولــــة األخــــرى) مــــؤكــــدا ان
(االستـشارات الـتي قدمـها الـبنك
 التي كانت في صـميم القـضايا
ــــــعــــــروضـــــة ســــــواء كــــــانت ا
ـبــادرات مـنـه أم بـطـلــبـات من
احلـكــومـة أو مـؤســسـاتـهـا أدت
إلى نـتـائج مهـمـة والسـيّـمـا تلك
الـتـي أخـذت بــهـا اجلـهــات الـتي
طـلبـتـها) مـضـيفـا (حـينـمـا مرت
الدولة بظـروف معقدة مـنذ العام
 1980وحـتى الـعام  ?2003كان
لــلــبـنك دور الــريـادة فــيــهـا عِــبـرَ
الية ـا يدعم ا األخذ باألسباب 
العامـة ومؤسسـات الدولة وكأنّ
قدرنا أن نرمّم ما يتصدّع بسبب
الــســـيــاســات واإلجــراءات غــيــر

نضبطة) ا
 ولـفت الى انـه (بـعـد عـام 2003
صدر القـانون اجلديـد للبنك  إذ
ّ تـكريـس استـقاللـيـته بـصورة
واضــحـة وتــوطـدت صالحــيـاته
ومــــكـــانــــته فـي هـــرم الــــنــــظـــام
االقـتـصـادي في الـعـراق وجتـلّت
كــــذلك ســــلـــطــــاته الــــرقـــابــــيـــة
وأصـبـحت أدواره ومـهـامه أكـثـر

وضــوحًـــا) ومــضى الـى الــقــول
(بدأنا منذ عام  2004بالتخطيط
إلنــشــاء أنــظـــمــة دفع مـــتــقــدمــة
والتـحول تدريـجيـا إلى الرقـمنة
وأسسنا قواعد لتحقيق الشمول
ـــالي بـــوصــفه أحـــد أهــدافـــنــا ا
الـسـتراتـيـجـيـة من خالل الـعمل
صـرفي الذي صار مع القطـاع ا
ــانًـــا بـــأنّ الــتـــنــمـــيــة أكــثـــر إ
ـالي وأدوات الـدفع والـشـمـول ا
هي خــيــارات بـديــهــيــة ال بُـدّ من
وراى مـخيف انه اخلوض فـيها)
(لتخفيف الـضغط على الوظائف
احلــكـــومــيــة يــتــطــلب اإلســراع
بــــإقــــرار قـــوانــــ لــــلــــضــــمـــان
االجـتـماعي تـوفّـر ضـمـانـات لكل
ـشتـغـل بـاألعـمال في الـقـطاع ا
ــــا يــــضــــمن حــــيـــاة اخلـــاص 
سعيدة وآمـنة ح الوصول إلى
سـن الــتـــقـــاعــد)  مـــشـــدداً عــلى
ـــوارد غــيــر (أهــمــيـــة تــعـــزيــز ا
الـنـفـطـيـة من خالل أتـمـتـة قـطاع
الــكـمــارك والــضـرائـب وتـوحــيـد
ـنــافـذ احلــدوديـة واالسـتــعـانـة ا
بـــتــجــارب الـــدول األخــرى الــتي
أدخــلت الــقــطـاع اخلــاص بــهـذه

اجملاالت). 
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اســـتـــذكـــر الــــعـــراقـــيـــون في
الـــعــــاشـــر مـن كـــانـــون االول
رجعية التي اجلاري فتوى ا
سار عـلى هديـها الـغيارى من
ابـنـاء الــشـعب  الـتـضـحـيـات
في سـبــيل حتـريـر االرض من
دنـس عــنـــاصـــر داعش حـــتى
اعالن الــنــصــر. وقــال رئــيس
اجلـمــهــوريــة عــبــد الــلـطــيف
جــمـــال رشـــيــد فـي تــغـــريــدة
تــابــعـتــهــا (الــزمـان) امس ان
(نـسـتعـيـد بـألم مـا تـعرّض له
االيـــزيــــديـــون جــــراء إرهـــاب
ــقــابــر اجلـمــاعــيـة داعش وا
واألنفال والقصف الكيمياوي
في حـــــلــــــبـــــجـــــة عــــــلى يـــــد
الدكتاتورية وهي جرائم ضد

اإلنــــســــانـــيــــة) مــــشـــددا عــــلى
(ضرورة وحدة الـصف وترص
آسي ـنع تكـرار ا ـقراطـية  الد
وانصـاف الضـحايا). مـن جانبه
 أكـــد رئـــيس الـــوزراء مـــحـــمــد
شــيـــاع الـــســـوداني الـــيــوم أن
العاشر من كـانون األول سيبقى
عـنوانـاً عـراقـيّاً لـلـشجـاعـة.وقال
في تغـريدة على تـويتـر تابعـتها
(الزمـان) امس (سيـبقى الـعاشر
من كـانون األول عـنـواناً عـراقـيّاً
لـلشـجاعـة والتـضحـية بـامتـياز
ـــرجـــعـــيــة وشـــكـــراً لـــفـــتـــوى ا
التي سـار على هـديها الرشـيدة 
الغـيـارى) واشـار الى ان (اجملد
لـــكل مـن صـــنع هـــذا الـــنـــصـــر
وبـورك الـدم الـطـاهـر الـذي أعـاد
( الــنـبض لـلــعـراق والـعــراقـيـ
وتـابـع ان (ذكـرى الـنــصـر حـافـز

لـبـنـاء الـعـراق وخـدمـة لـشعـبه).
هــنــأ نـــائب رئــيس مـن جــانــبـه 
مـــــجـــــلس الـــــنـــــواب مــــحـــــسن
ـــنـــدالوي الـــشــــعب وأبـــطـــال ا
ــنــاســبـة األجـهــزة األمــنــيــة  
الذكرى السنويـة اخلامسة ليوم
الـــنــــصـــر عـــلـى داعش. واشـــار
ـــنـــدالوي في بـــيـــان تــابـــعـــته ا
(الزمـان) امس (نستـذكر الـنصر
الـــذي حـــقـــقــــته قـــواتـــنـــا عـــلى
عـصـابـات داعش وحتـريـر كـامل
األرض التي دنـسوهـا بأفـكارهم
الـــفـــاســـدة) وأضـــاف أن (هـــذا
االنـتـصـار كـان عـراقـيـاً بـامـتـياز
حـــيـث تالحـــمـت جـــمــــيع قـــوى
الـــدولـــة واجملـــتـــمـع من جـــيش
وشـــــرطـــــة وحـــــشـــــد شـــــعـــــبي
وبــيـشــمـركـة وعــشـائـر حلــمـايـة
أرض وشعب ومقدسات العراق

وأن أثره انعكس على اإلنسانية
جــمـعـاء حــيث حـدّ من انــتـشـار
األفـكـار الـظالمـيـة والـدمويـة في

ــنـطــقـة والــعـالم) جــمـيع دول ا
داعـــــيــــا الـى (رعـــــايــــة عـــــوائل
الشهداء واجلـرحى الذين قدموا

فلـذات أكـبـادِهم من أجل الوطن
وتــعـزيـز اجلــهـد االسـتــخـبـاري
ومواصلـة العملـيات االستـباقية

لـضـرب اخلاليا الـنـائـمـة سائالً
الــــبــــاري عــــز وجل أن يــــحــــفظ
ـنّ عـــلى الـــعــــراق وشـــعــــبه و
الــشـهـداء بــالـرحـمــة واخلـلـود).
بــدوره  اشــاد وزيــر الـداخــلــيـة
عـبد األمـيـر الـشمـري بـبـطوالت
الـقـطـعـات الـعـسـكـرية فـي ذكرى
النصر عـلى اإلرهاب. وقال بيان
تــلــقــتـه (الــزمــان) امس انه (في
الـذكــرى اخلــامـســة لــلـتــحــريـر
نستذكر أيام الـبطولة والصمود
وحلــظـات الــتـصــدي والـتــحـدي
وكــيـف بـدأ الــرجــال يــحــيــطـون
الـعـراق بـالـقـلـوب واألرواح قـبل
حــمـايــته وإحــاطـته بــاألسـلــحـة
واخلـطط الـعـسـكـريـة) واضـاف
(نـــســـتـــعــيـــد مـــعـــارك الـــشــرف
والـتــضــحــيـة والــبــســالــة الـتي
تطوع التي أظهرتها كتـائب ا

تدفـقت عـلى فرق اجلـيش وكيف
تشـكـلت ملـحمـة القـوات األمنـية
ـتــطــوعــ ثـم بـدأ مـع جــمــوع ا
الـــشـــرف واحلـــزم والـــبـــطـــولــة
تـكشف عن نـفـسهـا بـانتـصارات
متتالية لقواتنا الباسلة وهزائم
مــســتــمــرة مــقــابــلــة عــصــابـات
داعش ونـــســـتـــعـــيـــد كـــلـــمـــات
ـرجــعــيــة الـديــنــيـة الــرشــيـدة ا
وفتوى اإلمـام السيـستاني التي
دعـا فيـهـا العـراقـي لـلـدفاع عن
بـــلـــدهم في مـــواجـــهـــة أشـــرس
هجمـة بربريـة تستـهدف العراق
ــــدنـــيـــة وشـــعــــبه وجتــــربـــته ا
ومــقـــدســاته وتــرابه الــوطــني).
وهــنـأ مـســتـشـار األمـن الـقـومي
قـاسم االعـرجي بـذكـرى حتـريـر
األراضـي مـن داعـش.وقــــــــال في
تــغـريـدة عـلـى تـويـتـر تــابـعـتـهـا

(الــــزمــــان) امس انه (بــــيــــوم
الــــنـــصــــر أهـــنـئ الـــشــــهـــداء
ـرجعـية الـدينـية السـعداء  وا
ــبــاركــة الــعــلــيــا وفــتــواهــا ا
واالبــــطــــال الــــذين مــــازالــــوا
يــــــــدافــــــــعــــــــوا عـن الــــــــوطن
ــقــدســات واالمــهــات الــتي وا
اجنـــبت االبـــطـــال). الى ذلك 
اكد رئيس حتالف قوى الدولة
عــمــار احلــكــيم  ان احلــفـاظ
على الـنـصر ال يـقل أهمـية عن
حتقيقه وأن فرحتنا لن تكتمل
إال بـــــإعـــــادة من تـــــبـــــقـى من
الـنـازحـ إلى مـنـاطـقـهم بـعد
تـأهــيــلــهـا. مــشــددا في بــيـان
امس عـــلى (مــواصــلــة ضــرب
رؤوس اإلرهــــــــاب وخاليــــــــاه
ـــنـــجـــز الـــنـــائـــمـــة وصـــون ا

األمني). 

 …œuF UÐ UM³ UD  oOI% sŽ  uJÝ Ë√ lł«dð ô ∫ÊuMÞ«u

الفـــتـــات تـــنـــدد بـــقـــرار الـــوزارة
وطالبوا بـشمولهم بـقرار مجلس
الــوزراء رقم  12 الـــذي يـــقـــضي
بتـحويـلهم الى عـقود واحـتساب
ـالية خدمـتهم.  وقررت الـلجـنة ا
ــان بـدورتـهــا الـثــالـثـة في الــبـر
احــتــسـاب اخلــدمــة لــلـمــوظــفـ
بـصـيـغـة الـعـقـود الـذين تـعـيـنـوا
ابتداء عام  2011 وتثبيتهم على
الك الـدائـم بـشــرط ان ال تـزيـد ا
ضـافة عـلى اربع سنوات. دة ا ا
ــظــلـومــيـة واشــارت الى (مـدى ا
( ـواطـنـ الـتي حلـقت بـهـؤالء ا
واقــتـــرحت الــلــجــنــة احــتــســاب
نــصـف الــراتب الــذي يـــســتــلــمه
ـــوظـــفـــون اصـــحـــاب شـــهـــادة ا
الــبـكــالــوريـوس اثــنـاء اخلــدمـة
بــغــيــة احلــفــاظ عــلـى مــيــزانــيـة
ــــــالي. الـــــدولـــــة مـن اإلرهـــــاق ا
واتــــصـــلـت (الـــزمــــان) تـــكـــراراً
تـحدث الرسـمي للوزارة علي با
راضي ومــســـؤولــ اخــرين في
الـوزارة لــكـنـهـا لـم حتـصل عـلى

الرد منهم .

ـقـبل. وفق ضـمن مـوانــة الـعـام ا
قــرار حــكــومي ووزاري مــنــصف
تـزامـنـاً مع الـقـرارات احلـكـومـية
اجلـديـدة. و خــرج الـعـشـرات من
ـــــائـــــيـــــة ـــــوارد ا مـــــوظـــــفي ا
مـتـظـاهـرين امـام مـبنـى الوزارة
في وقت ســـابـق لـــلـــمــــطـــالـــبـــة
بــإعـــادتــهم الى الـــعــمل وإنــهــاء
إجــازتــهم اإلجــبـاريــة وحــمــلـوا

دوائـــر الــوزارة وإعـــادتـــهم الى
دوائرهـم اسوة بـالـوزارات كـافة
ـــــــلف وشــــــدد عـــــــلى (حـــــــسم ا
وإصالح اخلــطــأ الـذي ارتــكــبـته
الوزارة بحق موظفـيها متخذين
من التـقـشف آنذاك ذريـعة إلنـهاء
ـواطـنـون خـدمـاتـهـم). ونـاشـد ا
رئيس الوزراء محـمد السوداني
والـــوزارة بـــإدراج أســـمــائـــهم 

ـــظـــلـــومـــة وداعـم لـــلـــشـــرائح ا
ضمـنهـا ذوي اإلجاة اإلجـبارية)
ولــفـت الى ان (هــذه الـــشــريــحــة
سلبت الوزارة حقـوقها قبل نحو
ثـمـان سنـوات بـسـبب قـرار غـير
عــادل من قِـبـل الـوزارة) ونــاشـد
بوضع اجلـهود في هـذه القـضية
وعدم إهـمـالهـا وتـسويف حـقوق
واطـن ضمن اعداد كبـيرة من ا

ـمـاطـلـة) مـؤكدة األجـور وعـدم ا
ان (الــتـــظــاهـــرة جــاءت من اجل
عودة اصحاب اإلجازة اإلجبارية
كـافة دون تـمـييـز او تـفـرقة وفق
ـنسوبـيات التي احملسوبـيات وا
( وظف عانى منها الكـثير من ا
ـــوظف احـــمــد كـــامل ان وذكـــر ا
(اصحاب األجور تركوا وظائفهم
بــقــرار حــكــومي إجــبــاري ولس
بــارادتـــهم) مــوضـــحــاً ان (هــذه
الــوظـيـفــة رغم بـســاطـتـهــا وقـلـة
الـراتب اخملــصص لـهــا إال أنـهـا
ـوظــفـ مــصـدر لــكـسب عــيش ا
وعـوائـلـهم) وتـابع (قـطع اعـناق
وال قــــطع ارزاق) مـــضــــيـــفـــاً ان
ـــطــالـب ســتــكـــون مــســـتــمــرة (ا
ـــطــالب والتـــوقف عن حتـــقــيق ا
بـشمـول الـوزارة جـمـيع األسـماء
اجملـازة). و طــرح الـنــائب حـيـدر
الــشــمــخي في احــدى جــلــسـات
مـــجـــلس الـــنـــواب مـــلـف عــودة
اجملــــازين إجـــبــــاريـــاً. وقـــال في
تــصـــريح تــابــعـــته (الــزمــان) ان
ـان يـجب ان يــكـون سـانـد (الـبــر
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فتح ذوو األجر اليومي اجملازون
إجـــبـــاريـــاً مــــلف عـــودتـــهم الى
ــــوارد وظـــــائـــــفـــــهم فـي وزارة ا
ـــائـــيـــة مــــجـــدداً . وتـــظـــاهـــر ا
اشــخـاص من اصــحــاب اإلجـازة
اإلجـبــاريـة امــام مـقــر الـوزارة 
مطالب بشـمولهم ضمن موازنة
ــواطــنـة ـقــبل. وقــالت ا الــعــام ا
غــفــران احلـــســيــني لـ (الــزمــان)
امـس ان (اإلجــــازة اإلجــــبــــاريـــة
جـــاءت بــقـــرار إداري خـــاطئ من
قِبل الوزارة) مبينة ان (اصحاب
األجور الـيومـية نـاشدوا الوزارة
تـــكـــراراً من اجـل عـــودتـــهم الى
وظــائــفـم في الــدوائــر الــتــابــعــة
لـلـمـوارد) واضـافت ان (سـلـبـهم
وظــيـفــتـهـم يـعــد قـراراً مــجـحــفـاً
بــــحــــقــــهم وســــلــــبــــا واضــــحـــا
حلــــقــــوقـــــهم) واشــــارت الى ان
(اكثـر اجملازين اجـباريـاً يعـيلون
اهــالـيـهـم وعـوائــلـهم مــايـفـرض
ــلف عـــلى الــوزارة اإلهـــتــمـــام 
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واجه فــريق  نــفط ذات اجلــولــة 
الـوسط ضـيـفه فـريق أربـيل عـلى
مــلــعب الــنـجـف الـدولـي وحـسم
الـــــتــــعـــــادل الــــســـــلــــبـي بــــدون
وعــلى مـلــعب الـصــنـاعـة اهـداف
خـــســـر اهل الـــدار امـــام ضــيـــفه
فريق احلـدود بهدف من دون رد
وسجل احلدود هدفه في الدقيقة
 85عن طـريـق الالعب مـصــطـفى
انتهت محمود. ومن جهة اخرى 
مـنـافـسـات الـدور  الـ  8لـبـطـولـة
ـواجهت  األولى كأس العالم 
ـغــرب ونــظــيـره بــ مــنــتـخـب ا
والثـانيـة ب منـتخـب البـرتغـال 
منتـخب فرنـسا ونظـيره مـنتخب
بـاراتـان على نتـيـجـة ا إنـكلـتـرا 
ــــوقع اإللــــكـــتـــرونـي جلـــريـــدة ا

(الزمان).

ـديـنـة الـدولي وانـتـهى الـلـقـاء ا
بـالـتـعــادل اإليـجـابي بـهـدف لـكل
منـهمـا. وسـجل فريق الـنفط اوال
في الــدقـيــقـة الـثــالـثــة عن طـريق
الالعب كرار محمد وفي الدقيقة
 20ســجل الالعب مــحـمــد جـواد
هدف التـعديل للـطلبـة. وحلساب
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 انتـهت ثالث مبـاريات امس في
مـتـاز بـتعـادلـ وفوز الـدوري ا
وذلك ضــمن مــنـافــسـات اجلــولـة
نافـسات . والتقى التاسعـة من ا
فريقـا الطلـبة والنفـط على ملعب

دن)  خالل ساعات مساء يوم االثن والتشمل كل ا
واشــار الى ان (هـــنــاك تــردي واضـح لــلــرؤيـــة بــســبب
ضـبــاب يـؤثـر في االنـبــار وجـنـوب ووسط نــيـنـوى فـجـر
تـد فـجر االثـنـ ليـشـمل صالح الدين اليـوم االحـد و
ـا بــغــداد ومـدن كــربالء وبــابل). وتـوقــعت الــهـيــئـة ور
العـامة لالنواء اجلويـة والصرد الزلزالي الـتابعة لوزارة
ان يـكـون طقـس الـيوم االحـد صـحـوا مع بـعض الـنـقل 

الغيوم . 
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باردا ان يـكون طقس الـيوم االحد  رجح مـتنبىء جوي 
نـطـقتـ الـوسطى نـسـبيـا مـصحـوبـا بضـبـاب يجـتـاح ا
والـشـمــالـيـة .  وكـتب صــادق عـطـيـة في صــفـحـته عـلى
فيـسـبـوك امس ان (اجـواء بـاردة تـشـهـدهـا مـعـظم مدن
الــبالد واالحــســاس بــهــا يــزداد خالل ســاعــات الـلــيل
وتــوقـع ان تــرتــفع درجـــات احلــرارة نــهــايــة والـــفــجــر 
االسـبوع اجلاري ويـسبـق ذلك موجـة من االمطـار تبدأ

الــــشـــيــــوعي وعُـــرف بــــاســـمه
احلــــــــزبـي (صــــــــائب -  أبــــــــو
ثــبـات).وبــعــد انـهــيــار الـكــتــلـة
االشتـراكيـة جلأ إلى بـريطـانيا
وهـــنـــاك عــمـل في الــصـــحـــافــة
ـــقـــاالت وكــــتب الـــعـــديــــد من ا
وأجرى مقابالت مع شخصيات
عراقية تاريـخية كما ساهم في
ـــعــارضــة بـــعض فـــاعــلـــيــات ا
العراقية. أصدر عددًا من الكتب
مــنــهـــا كــتــاب عن نــيــكــاراغــوا
وكتاب عن احتـاد الطلـبة وكان
آخــرهــا عن ثــورة الــزجن كــمــا
أصدر مذكراته بعنوان (اجلذور
- من أزقــــة الــــكــــرخ إلـى بـــراغ
ولــنـدن ودمــشق) كـتب مــقـدمـته
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شــيـعت االوسـاط الــعـراقـيـة في
بــريـطـانـيـا الـكـاتب والـصـحـفي
الـيـساري مـهـدي الـسعـيـد الذي
تـوفي بــعــد مـعــانــاة من مـرض
ـهـله طـويال. وكـان عـضـال لـم 
الـسـعـيـد قـد انـتمـى إلى احلزب
الشيوعي الـعراقي في منتصف
اضي وانضمّ ستـينـات القـرن ا
إلى احتــــاد الـــطــــلـــبــــة الـــعـــام
وانــتـخـب عـضــوًا في الــلــجــنـة
ـؤتـمـر الـرابع الــتـنـفـيـذيـة في ا
عـــام 1968 . درس فـي كـــلــــيـــة
الـزراعة في بـراغ وتـخرّج مـنـها
الـعام  1977 وعاد إلى الـعراق
والــتــحق بــاخلــدمــة اإللــزامــيـة
الـــعــســكـــريــة وبــســـبب تــردّي
األوضـاع الـسـيـاسـيـة ومالحـقة
الـــشـــيـــوعـــيـــ عــاد إلـى بــراغ
وأكـمل دراســاته الــعــلـيــا ونـال
ســـــــهــــــادة الــــــدكـــــــتــــــوراه في
الـتعـاونـيـات الزراعـيـة ثم عمل
مـتـرجـمًـا في سفـارة جـمـهـورية
ــقـراطـيــة في بـراغ الـيـمـن الـد
لــعـدة ســنــوات. وخالل وجـوده
في براغ في الثـمانيـنات أوكلت
له مـــهــمـــة جلـــنــة الـــتـــنـــســيق
الطالبية وأصبح مسؤوال عنها
وعـــــــــــضــــــــــوًا فـي جلــــــــــنــــــــــة
تـشــيــكــوســلــوفــاكــيــا لــلــحـزب

Èd ∫ صورة تذكارية للجواهري الكبير مع الناشط مهدي السعيد في براغ –
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اصحاب االجازات
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أحمد األسدي

الـدكتـور عبـد احلسـ شعـبان
واقـامت لـه (الـزمـان) في بـغـداد
ـنــاسـبـة صـدوره. احـتـفـالــيـة 
تزوّج من سـيدة سـورية تـوفيت
قـــبل ثالث ســـنــوات وتـــركت له
طــفـلـتــ أسـيل ( 10 ســنـوات)
ـا ( 8 ســنــوات). كـان مــهـدي و
الـــســعـــيــد  يــتـــمــتّع بـــعالقــات
واســعــة وصــداقــات مــتــنــوّعــة
وحــظى بـــتـــقــديـــر مــجـــايـــلــيه
وأقـــــــرانـه واكـــــــتـــــــسـب خالل
مـــســيــرته الــنـــضــالــيــة خــبــرة
واســعـة وجتـربـة غــنـيـة وعـاش
حياته متواضعًا ودودًا. الصبر
اجلــمــيل لــعــائـلــتـه وأصـدقــائه

ورفاقه. 
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لـشرح مـفصل حـول سيـر عمل اجلـامعة
ـسـتـقـبـلـيـة. وأشـار رئـيس وخـطـطـهـا ا
اجلمهورية في كلمة ألقاها في اجلامعة
إلى أن زيــارته لــلـبــصـرة تــأتي لالطالع
عـلى أحـوالـهـا ولـقاء مـخـتـلف أطـيـافـها
ومـكونـاتهـا واالسـتمـاع للـمشـاكل التي
يـعانون منـها. وأكد رشيد أن من واجب
الـسلـطات احلـكومـية العـمل علـى تذليل
ــشــاكل الــتي تــواجه ــصــاعب وحل ا ا
ـياه هي ـديـنـة ولفت إلـى أن قضـيـة ا ا
إحــدى أبـــرز الـــقــضـــايـــا الــتـي تــواجه
الــبـصــرة والـعــراق عـمــومـا. حــيث أكـد
ـائـية ضـرورة احملـافـظـة على الـثـروة ا
من خالل اعـتـمـاد طـرق الـري احلـديـثـة
وإزالـة التـجـاوزات غيـر القـانـونيـة على
مـياه نهـري دجلـة والفرات والـعمل على
إنـعـاش األهوار عـبـر جـهد مـشـتـرك ب
ائية ووزارتي التخطيط وارد ا وزارة ا
ـوازنة ـسـتلـزمات وا ـاليـة لـتوفـير ا وا

الالزمة لذلك.
وفي زيــارته احملـــافــظــة تــفــقــد  رئــيس
اجلــمـــهــوريـــة مـــســتـــشــفـى الــبـــصــرة
الـتخصصي لألطفال التعليمي واجتمع
بالكادر الطبي وأجرى جولة في أقسام
ـسـتــشـفى زار خاللـهـا قـسم األمـراض ا
الـسـرطـانـيـة لألطـفـال حيـث استـمع من

ـــســتـــشــفـى والــكـــادر الـــطــبي مــديـــر ا
ـتـطـلـبـات تــوفـيـر الـعالجـات اخملـتـلـفـة
قـتـرحات ـرضى الـسرطـان وعـدد من ا
الــتي مـن شــأنـــهــا تـــطــويـــر اخلــدمــات
الــطـــبـــيــة. واكـــد رشـــيــد ضـــرورة بــذل
اجلـهــود والـتــعـاون مـا بــ الـســلـطـات
الــصــحـــيــة في احملـــافــظــة وبــ وزارة
ـســتـلــزمـات الـصــحـة لــتـأمــ جـمــيع ا
الـطبيـة واألدوية للمـستشـفى الذي يقدم
خـدمــاته لـلــمـرضى في الـبــصـرة وبـاقي
احملـافـظـات اجلـنــوبـيـة الـقـريـبـة مـنـهـا
وأشــــار إلـى ضــــرورة إيالء الـــــقــــطــــاع
تابعة الـصحي األولوية في االهتمام وا

. واطن لصلته الوثيقة بحياة ا
زيــارة الـبــصـرة تــتـطــلب الـوقــوف عـلى
ياه جـهود الـسلطـات في مجـال توفيـر ا
الـصـاحلة لـلـشرب وهـي مشـكـلة مـزمـنة
في احملــافـــظــة ولـــذلك تــفـــقــد الـــســيــد
الــرئـــيس مــحـــطــة الـــبــدعـــة اإلروائــيــة
ياه في (مـشروع ماء العـباس) لتحـلية ا
مـحـافــظـة الـبـصـرة حــيث الـتـقى مـديـر
ـــــهـــــنـــــدســــ احملـــــطـــــة وعـــــدداً مـن ا
واخملــــتــــصــــ واســــتــــمـع إلى شــــرح
تـفــصــيـلي عن عــمل احملــطـة وطــاقـتــهـا
واطن في اإلنـتاجية لسد احتياجات ا
ـاء الــصـالح لــلـشـرب. احلــصـول عـلـى ا

االسـتـثـمـار وينـهض بـالـقـطـاع اخلاص
ـا يــوفـر فـرص الــعـمل ويــسـاعـد في و
ــطـلــوبــة. وقــد نـوّه تــقـد اخلــدمــات ا
ســــيــــادته بــــهــــذا اخلــــصــــوص إلى أن
الــبـصــرة هي الــعـاصــمــة االقـتــصــاديـة
قـومات لذلك لـلعـراق وهي تمتـلك كل ا
ـوقعـهـا اجلغـرافي ومـواردها الـبشـرية
والـنفطـية كمـا أنها تـمتلك خـصوصية

فهي بوابة العراق البحرية.
كـان جــدول عـمل الــزيـارة مــكـثــفـاً حـيث
ــمــثــلي حــرص  رشــيــدعـــلى الــلــقـــاء 
اجملـتمـع كمـا حرص عـلى زيارة الـدوائر
ــؤســسـات ذات الــصــلــة بــاخلــدمـات وا
ؤسـسات الدولـة. فقد ـتنوعـة  ـهام ا وا
زار فـخـامـته رئـاسـة محـكـمـة اسـتـئـناف
الـــبــصـــرة والـــتـــقى رئـــيس وأعـــضــاء
احملـكمة واطلع على سير عمل احملكمة
ـهــام الـتي تـقـوم بــهـا. وألـقى رئـيس وا
اجلــمـهــوريــة كـلــمــة أشــاد فـيــهــا بـدور
الــقـــضــاء في إرســـاء مــبــاد الـــعــدالــة
وسـيادة الـقانـون من أجل ترسـيخ هيـبة
الـدولـة وإحـقـاق احلق مُـثـمـنـاً اجلـهـود
ـبـذولـة من قـضـاة الـبـصـرة وحرصـهم ا

وتفانيهم في أداء واجباتهم.
سـؤولـ الـتنـفـيـذي في وفي لـقـائه بـا
احملـافــظـة حـرص الــرئـيس عـلـى تـأكـيـد
أهـمـيــة مـحـافــظـة الـبــصـرة ومـكــانـتـهـا
وضـرورة االهتمـام بها من خالل تـطوير
ـا يـتالقى مع طـموح واقـعـهـا اخلدمي 
ــقــدمــة من كل ذلك مــواطــنــيــهــا وفي ا
ضـرورة احلفاظ على اسـتقرارها األمني
ـا في ذلك من فـائـدة كبـيـرة في حتـس
واقع احملـافظة االقـتصادي عبـر تشجيع
االسـتــثـمـار واطـمــئـنـان رؤوس األمـوال
ــا ــشــاريع و ــبــاشــرة بــفــتح ا عــلى ا
يـحرك عـجلة احلـياة في احملـافظة. وزار
رشــيـد جــامــعـة الــبــصــرة كـأبــرز جــهـة
ـدينة وكـواحدة من أعرق ية في ا أكـاد
ـنطقة والـتقى رئيس جـامعات الـبلد وا
اجلـامــعـة وعـمــداء الـكـلــيـات وكـوادرهـا
وعـددا من الطلبة. مُثنياً على اإلجنازات
الـقيّمة التي حققتـها جامعة البصرة في
مـخــتـلف االخـتــصـاصـات. كـمــا اسـتـمع

UNðöJA  vKŽ ·u u «Ë ‚«dF « œUB² ≈ WKÝ WOL¼√ bO Qð

…b¹bł W¹—U& Êb  ¡UMÐ ÊU¦×³¹ 5B «Ë ‚«dF «

وأكّـد رشيد أن (محـافظة البـصرة عزيزة
عـلـيـنـا وعلى قـلـوب الـعـراقـيـ وقدمت
الـكـثيـر من الـتـضحـيـات من أجل سالمة
الـعـراق وأهله داعـياً إلى بـنـاء محـطات
إضـافـيــة لـتـحــلـيـة مــيـاه الـبــحـر ولـسـدّ
ــا يـؤمّن حــصـول الــنـقص احلــاصل و
ياه الصاحلة والنقية. العراقي على ا
لـقــد كـانت الــزيـارة مـهــمـة في تـقــديـرنـا
ســواء بــالـــنــســبـــة لــســلـــطــات الــدولــة
ديـنة نـعتقـد بأهـمية تـعزيز ـواطني ا و
ـواطن بــجـهـد الــدولـة لـلــنـهـوض ثـقــة ا
ديـنـة العـريـقة وبـأحوال مـواطـنيـها. بـا
وسـنـقـدم هـنـا بـعض مالحـظـات فـخـامة
ـديـنة الـرئـيس وانـطـبـاعـاته عن وضع ا

ومشكالت مواطنيها).
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ـــواطـــنــون ــشـــكالت كـــمـــا قـــدمــهـــا ا ا
والسلطات في احملافظة:

دينة هي من مشكلة ـعاناة األبرز في ا ا
ـيـاه ومشـكلـة اخملـدرات حيث مـلـوحة ا
ـراً تــعـاني الــبــصـرة مـن ذلك كـونــهــا 
لـلـمـخـدرات واسـتـمـرار مـشـكـلـة الـسـكن
وتـعــبـيــد وإدامـة الــطـرق فــقـد اســتـمع
فـخـامة الـرئـيس لشـكـاوى بهـذا الـصدد
وبـاألخص طـريق الـفـاوالبـصـرة وشـحة
ستـلزمات الـطبيـة ومشكالت األدويـة وا
الــفــقــر وقــلــة فـــرص الــعــمل ومــعــانــاة
ـيــزانـيــة وتـأثـر الـســلـطــات من تـأخــر ا
تـخــصـيــصـات احملــافـظــة نـتــيـجــة هـذا
الــتـأخــيـر واحلــاجـة إلى دعم الــفالحـ
وتـأثـر غـابـات الــنـخـيل بـاالنـتـشـار غـيـر

شاريع األخرى. نضبط للسكن وا ا
قـتـرحات حلل ـطـلوبـة وا أمـا احلـلول ا
ــشـاكل فــهي:  الحظ رشـيــد أن تـطـوراً ا
مـلحوظاً شهـدته احملافظة خالل األعوام
األخـيــرة. نـعــتـقـد أن هــذا الـتــطـور كـان
نـتاج عمل سلطات احملافظة وهو تعبير
ـديـنة عن حـرص احملـافظ على تـطـوير ا
ديـنة إلى خطـة عمل خمـسية وحتـتاج ا
ـديـنـة وتـأمـ مـخـتـلف تـؤمّن تـطـويـر ا
واطـنـيـهـا وينـبـغي ان يـكون اخلـدمـات 
هـنـاك عـمل مـشـتـرك مـا ب احملـافظ من
مـوقعه وبـ السـلطات األمـنيـة وشيوخ
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قـام رئــيس اجلـمــهـوريـة عــبـد الــلـطـيف
ــاضي جــمــال رشـــيــد يــوم األربـــعــاء  ا
بـزيـارة مـوسّـعـة إلى مـحـافـظـة الـبـصرة
عـلـى رأس وفـد كـبـيـر ضمّ كالً من وزيـر
الـصحة صالح مهدي احلسناوي ووزير
ـوارد الــبــيــئــة نــزار ئــامــيــدي ووزيــر ا
ــائــيـــة عــون ذيــاب عــبـــد الــله ووزيــر ا
الـكـهربـاء زيـاد علي فـاضل ووكـيل وزير
الــنــفط كــر حــطــاب وعــضــو مــجــلس
الـنـواب آسـو فـريـدون. حـيث اطـلّع عـلى
الــواقـع األمــني والــقـــضــائي واخلــدمي

دينة. عيشي في ا وا
فـــقـــد زار مـــبـــنى احملـــافـــظـــة والـــتـــقى
مـحــافـظـهــا أسـعــد الـعـيــداني وأعـضـاء
احلـكـومـة احملـليـة كـمـا الـتـقى عدداً من
شـيــوخ عـشـائــر احملـافــظـة ووجـهــائـهـا
ومـدراء األقــضـيـة والــنـواحي والـدوائـر
اخلـدمـية في احملـافظـة. وأعـرب فخـامته
خالل الــلــقــاء عن أهــمـيــة هــذه الــزيـارة
بـالــنـســبـة لــفـخــامـته وأهــمـيــة الـلــقـاء
ـسـؤولـ في بـاجملـتـمـع الـبـصـري وبـا
ـديـنـة احملـافــظـة لالطالع عـلـى أحـوال ا
ومـجـتـمـعـهـا بـهـدف الـوقـوف عـلى عـمل
واطنون من السلطات هناك وما يأمله ا
كن أن يـرتقي باخلدمات ا  الـدولة و

التي حتتاج إليها احملافظة.
5MÞ«u*«  «—uBð

وفي هـــذا الــشـــأن حــرص رشـــيـــد عــلى
ــواطــنــ من االســتــمــاع لــتــصــورات ا
جـانب وألهداف الـسلـطات في احملـافظة
لـلـعمل واخلـدمـات والـتطـويـر من جانب
ـديـنـة وحل ثـانٍ وذلك لـالرتـقـاء بـواقع ا
مــشـاكــلـهــا. في جــمــيع الـلــقــاءات الـتي
أجـراهـا رشيـد أكـد حرص احلـكـومة من
خالل بـــرنــامـــجـــهـــا عــلـى حل مـــشــاكل
ـــواطـــنـــ في جـــمـــيع احملـــافـــظـــات ا
وبـاألخص الـبصـرة وحتسـ األوضاع
ــعـيــشــيـة واخلــدمــيـة وتــثــبـيت االمن ا

واالستقرار. 
حـــيث أكــــد رشـــيــــد ضـــرورة تــــرســـيخ
اسـتقـرار األوضـاع األمنـية والـسـياسـية
ـــا يـــشــجـع حـــركــة في احملـــافـــظـــة و
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ورد وتـوقعت زيادة اإلطالقات بعد اتفـقت وزارة الكهرباء مع ايـران بشأن  الغاز ا
مبـاحـثات رئـيس الـوزراء مـحمـد شـياع الـسـوداني مع اجلـانب اإليـراني في زيارته

الى طهران.
ـتــحـدث بــإسم الــوزارة احـمـد وذكــر ا
مـوسـى الـعـبـادي في تـصـريح تـابـعـته
(الـزمـان) امس ان (الوزارة تـسعى عـبر
اجـتـمـاعـاتـهـا ومـخـاطـبـاتـهـا مع وزارة
الـطاقة اإليرانيـة لزيادة إطالقات الغاز
ــواجـــهــة طـــاقــة لـــصــالـح احملــطـــات 

األحمال الشتوية) 
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واوضـح انــهـــا (اولت مــلـف اإلطالقــات
وردة اهـميـة تزامـناً مع عدم الـغازيـة ا
اكـتمال اخلطـة الوقودية الوطـنية لسد
ــورد) وبــ ان إحــتـــيــاجــات الــغــاز ا
(الــــوزارة  واحلــــكـــومــــة تـــأمـل زيـــادة
بإطالقات الغاز لصالح احملطات) الفتاً
الـى ان (احلــكـــومـــة اوعــزت إلى وزارة
الـنفط بتعزيز السقوف الزمنية إلجناز
حـقول الـغاز وإسـتثمـار الغـاز الوطني
ـــلـف تـــوريــــد) واكـــد و اإلهــــتـــمــــام 
الـعـبـادي ان (هنـالك اتـفـاقيـات وعـقوداً
بـــ الـــعــــراق وايـــران عـــلى إطالقـــات
لــضـــمــان اإلطالقــات واســتــدامــة عــمل
احملــــطــــات) واشـــار الـى ان (اجلـــانب
اإليـراني اعـرب عن استـعداده لـلتـعاون
ـدفـوعة من اجـل زيـادة كـمـيـة الـطـاقـة ا
عـبـر اخلـطـوط اإليرانـيـة). عـلى صـعـيد
مــتــصل افــتــتـحت مــحــافــظــة كـربالء
مـحطة كهرباء الكفيل الـتحويلية بطاقة
 33كي فـي. وقـال األمـ الـعـام لـلـعـتـبة
الـعـبـاسيـة مـصطـفى ضـيـاء الدين في

إلنـتاج احلديـد والصلـب) واشـار عكلة
ــسـتــمــر بـ الى (اهــمــيــة الـتــعــاون ا
دن الـعراق والص في مـجال إنشاء ا
حـسب توجـيهـات احلكـومة بـإستـثمار
خـبـرات اجلـانب الـصـيـني في اجملاالت
الـصناعية وإمـكانية نقل التـكنولوجيا
ــصـانع الـعـراقــيــة) مـؤكـداً لــتـطـويـر ا
(رغـبـة الـوزارة بالـتـعاون مع الـشـركات
ـــيــة) مــن جــهـــته ابــدى الـــوفــد الـــعــا
الـصيـني إستـعداده للـتعـاون والدخول
فـي شــراكـــات حـــقـــيـــقـــيــة فـي اجملــال
ــصـــلـــحــة ــا يـــخـــدم ا الـــصـــنــاعـي 

ــشــتــركـة). وبــحــثت هــيــئــة الــبـحـث ا
والــتــطــويـــر الــصـنــاعـي فـي الـوزارة
ُــقـتــرحــة لــلـعــام اخلــطــة الــبـحـثــيــة ا

قبل. ا
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واوضح الـبـيان ان (الـهـيئـة ركـزت على
نـاسبة لتنـفيذ اخلطة إيـجاد احللول ا
الـــبــحــثــيـــة والــبــحـــوث ذات الــطــابع
الـتــطـبـيـقي وتـوفـيــر الـبـدائل احملـلـيـة
ـواد اإلستـيراديـة فضالً فـيمـا يخص ا
ُــخـلـفـات عن بــحـوث بـشــأن مـعـاجلـة ا
والـنفايات الصناعيـة وحتديد إمكانية

ـــؤســــســـات إســــتــــفـــادة اجلــــهــــات وا
احلـكومية لتـطوير اداء العمل وإحداث
نـقلـة نـوعيـة بالـصنـاعة احملـليـة) وب
ان (الـهـيـئـة تـسـعى الى إحـداث نـهـضة
عـلميـة واسعة عبـر ابحاث وفـقاً حلاجة
ـديـريــة الـعـامــة الـشــركـات). ومـنـحت ا
لـلتـنمـيـة الـصنـاعيــة التـابعـة للوزارة
ـشـاريـع 144 إجــازة حتـت الـتـأسـيـس 
صــنـاعـيـــة جـديــدة في شــهــر تـشـريـن
ـاضـي. وقـال الـبـيـان ان (بـغداد األول ا
رتـبة األولى في عدد اإلجازات احـتلت ا
ـمنـوحة الـتي بلغت  32إجـازة  تلـيها ا

تـــصـــريح تــابـــعـــته (الـــزمــان) امس ان
ُــتـــولي الــشــرعـي لــلــعــتـــبــة احــمــد (ا
الـصـافي وجّه بتـقد جـميع اخلـدمات
الـى احملـافـظــة والـتــبـرع بــقـطع اراضِ
شاريع إلى الـكهربـاء إلنشاء مـثل هذه ا
) وب ان (إفتتاح احملطة يعد مـستقبالً
ـشاريع الـتي نـفذتـهـا العـتـبة في احـد ا
احملــافــظــة إلســنــاد دوائــر الــكــهــربــاء
وتـخـفـيف الـثـقـل عـنـهـا) مـضـيـفـاً انـها
(انــشــأت كــذلك مــحــطــة حتــويــلـيــة في
مـنطقة اإلبراهيـمية) واوضح مدير عام
إنتاج الفرات األوسط محمد فضيل في
تـــصــريح امس ان (احملــطـــة افــتــتــحت
بــسـعـة  33 كـي في عـلى نـفــقـة األمـانـة
الـعـامــة لـلـعـتـبـة الـعـبـاسـيـة ومـتـابـعـة
وزارة الـكهرباء) الفتاً الى ان (احملطات
تـــخـــفف الـــضــغـط والــثـــقل عـن بــعض
عامل ـناطق كاجملـمعات الـسكنـية وا ا
ـشــاريع اإلسـتـثـمـاريـة لـلـعـتـبـة). في وا
غــضــون ذلك بـحــثت وزارة الــصـنــاعـة
ـعادن مع الـص سبل الـتعاون في وا
ــدن الـصـنــاعـيـة. وذكـر مــجـال إنـشـاء ا
بـيان تلقته (الزمان) امس ان (مستشـار
الـوزارة قيصـر أحمــد عكلـة ناقش مع
الــوفـد الـصــيـنـي كـيــفـيـة إنــشــاء مـدن
صـــــنـــــاعـــــيـــــة جـــــديـــــدة) واوضح ان
(اإلجــتــمــاع تــضــمن الــتــبــاحث بــشـأن
ـشترك إلقامة مدينة إمـكانية التنسيق ا
صـناعـية مُـتكـاملـة ومعـمل إستـراتيجي

كـركوك  15 إجـازة ومحـافظـتي نـينوى
والـــــبـــــصــــرة بـــــعــــدد  13 إجـــــازة ثم
احملـــافــــظـــات األخـــرى) الفـــتـــاً الى ان
ـرتـبة (الـصـنـاعـات الـغـذائـيـة أحـتـلت ا
األولى بـ اإلجازات تليـها الكيـميائية
ـعـدنـيـة) واإلنـشــائـيـة والـهـنـدسـيـة وا
ـــديـــريــة تُـــواصل تـــقــد وتـــابع ان (ا
اخلـدمـات بـشـأن دعم مـشـاريـع الـقـطاع
ُــــجـــــازة حــــسـب قــــانــــون اخلـــــاص ا
اإلســتــثــمــار الـصــنــاعي رقم  20 لــعــام
1998 ومـنح شهادات إكمـال التأسيس

للمشاريع).

الـقـبــائل ورجـال الـدين ونـخب اجملـتـمع
الـبصري. هدف هـذا العمل هو الـتثقيف
ضــد اخملـــدرات وتـــأكـــيــد أهـــمـــيــة دور
ــشــكــلـة اجملــتــمع في مــواجــهـة هــذه ا
وكـذلـك وضع خـطط أمــنـيـة بــالـتـآزر مع
الـشــخـصـيـات واجلــهـات احلـزبـيـة ذات
الـنفوذ والوجاهـة في اجملتمع حملاصرة
ـتـاجــرين بـاخملـدرات واحلـيـلـولـة دون ا
ـــديـــنــة مــرورهـــا أو انـــتـــشــارهـــا في ا
وتـشـجـيع االسـتـثـمـار لـبـنـاء مـجـمـعـات
سكنية مناسبة خملتلف طبقات اجملتمع
عـلى أن تخضع األماكن اخملصصة لهذه
اجملـمـعـات لـدقـة في االخـتـيـار بـحـيث ال
تـتعارض مع الطبيعة الزراعية للمدينة.
وهـــذا حل يـــســـاعــــد في االنـــتـــهـــاء من
الـعـشـوائـيـات الـتي أضـرت بـالـتـخطـيط
ـدني للمحافظة وأعاق تقد اخلدمات ا
ـــعــامل فــيــهـــا والــعـــمل عــلـى إحــيــاء ا
ــمــلـوكــة لـلــدولـة ــعـطــلـة ا ـصــانع ا وا
واسـتحداث صـناعـات جديدة تـقوم على
أسـاس الـشـراكـة مـا بـ رؤوس األموال
الـوطـنيـة ووزارة الـصنـاعـة. نؤكـد بـهذا
اخلــصـــوص عـــلى صـــنـــاعـــة الـــتـــمــور
ـضـاعـفـة في تـوفـيـر فـرص ألهـمـيـتـهـا ا
ـزارعـ وإحـيـاء الـعـمل وفي تـشـجـيع ا
بـسات الـنخيل الـتي تضررت وحتولت
الى مـــنـــاطـق ســـكـــنـــيـــة ووضع خـــطط
لـتـوزيع اخلـدمـات الـطـبـيـة مـا بـ مـدن
واريــاف احملـــافــظـــة وتــأمـــ األجــهــزة
ـعـدات واألدويـة الالزمـة لـذلك. نـؤكـد وا
هنا على ضرورة التفكير اجلاد بانتشار
االمـراض السرطـانية في احملـافظة التي
عــــــانت مـن ويالت احلــــــروب وبــــــنــــــاء
ــا يــنــاسب حــاجــة األحــيــاء ــدارس  ا
والـقـرى إلـيـهـا واجملـتـمع الـبـصـري هـو
مـجتمع اعتادت قطاعات كبيرة منه على
الـعـمل البـحـري وعلى الـعـمل في موانئ
ـديــنـة وهــذا مــجـال مــهم ولـلــمـديــنـة ا
وللبلد بشكل عام. ينبغي في هذا اجملال
تـقـديــر احلـاجـة الـسـتــراتـيـجـيــة لـلـبـلـد
وتـقديـر أهـميـة ذلك في حل جـانب كبـير
من مـــشــكـالت الــعـــمل واالقـــتـــصــاد في

محافظة البصرة. UI¡∫ رئيس اجلمهورية يلتقي وجهاء البصرة

ـسـتـخـدم الـسـكـراب فـضالت احلـديـد ا
لـلتأكد من خلو احلـديد من أية ملوثات
اشـعاعـية) مبـينـاُ انه ( خالل الكشف
اخـذ الـقراءات االشـعاعـية والـتي كانت
ـسمـوح بهـا). مؤكدا ضـمن احملددات ا
ان (جــمـــيع احلــديــد الــذي  فــحــصه
خـــالــيــا  من اي تـــلــوث اشــعــاعي وان
جـــــمــــيع الـــــقــــراءات ضـــــمن احلــــدود
الــطـبــيـعــيـة وعــدم وجـود اي ســكـراب
عـــســكـــري او مـــخــلـــفـــات حــربـــيــة او
مقذوفات في احلديد الذي  فحصه).

وأعــلـنت حــكـومــة مـيــسـان وصـول 50
ـئة من أمـوال مـوازنة األمن الـطار بـا
ـصــادقـة عــلـيــهــا من قـبل وذلك بــعــد ا
وزارة الـتـخـطـيط والـتي تـتـضـمن 274

مشروع  إعالن  150مشروعا منها.
وقــال احملـافـظ عـلي دواي في بــيـان إن
ـــشــاريع تــشـــمل جــمـــيع الــوحــدات (ا
اإلداريــة في احملــافــظـة و إعالن 150
مـــــشــــروع مــــنـــــهــــا وفق الـــــضــــوابط
والـــتــعــلــيـــمــات وهي جـــزء من خــطــة
ـوازنـة 2022 احملـافــظـة الـتي أعـدتـهـا 
ـتضمنة  274مـشروعا وبـحلول عام وا

شاريع).  2023 ستتم إحالة جميع ا

ـســتـخـدم الـسـكـراب جتــمـيع احلـديـد ا
ـدني) واشـار الى  إن (الـفـرق الفـنـية ا
اخملـتـصـة في الـشـعـبـة شـرعـت بـحـمـلة
مـسح اشعاعي شـامل لساحـات جتميع
ــدني الـســكـراب ــسـتــخـدم ا احلــديـد ا
ـــلـــوثـــات الـــبـــيـــئـــيــة لـــلـــكـــشف عـن ا
ومـعاجلـتها بـاستـخدام اجهـزة الكشف
ـــتـــطـــورة). وأضــاف أن الـــشـــعـــاعـي ا
(احلــمــلـة شــمـلت مــواقع بــيع وجتـارة
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كـشفت دائـرة البيـئة في مـيسان بـأنها
اجــرت  مــســحـا اشــعــاعــيـا لــســاحـات
جتـميع احلـديد السـكراب في احملـافظة
مـؤكـدة خـلـوهـا من الـتـلـوث اإلشـعاعي
وقـال اعالم الـدائـرة ل(الـزمان) امس ان
(فــريـقــا مـخــتــصـا من الــدارة  مـتــمـثال
بــشـعـبــة الـوقـايـة مـن االشـعـاع  اجـرت
مــســحــا اشــعــاعــيــا شــامال لــســاحـات
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مكافحة الفساد ليس بالكالم بل بالعمل على سيادة القانون وإنفاذ القانون.

إبـتـداءا الـفـســاد الـسـيـاسي مع إتـخــاذ تـدابـيـر وقـائـيـة وعـدم
التسامح مع الفساد والردع.

مكافحة الفساد يبدأ من الكنس من أعلى السلم.
النزاهة عبارة عن أخالق وسلوك وقيم إجتماعية.

رء نزاهته. شرف ا

نتـخب االسباني بعـد خسارتهم أمام لن أحتدث عن الـدموع التي ذرفهـا أعضاء ا
ـغربي في غالب رمى ا بـاراة التي كانت جتـري في محـيط ا غـربي في ا الفـريق ا
األوقات ولن أتـطـرق الى تصـريـحات الـركـراكي التي عـجت بـها مـواقع الـتواصل
االجـتـماعي الـتي جـعل فيـهـا االنتـماء الـعـربي في مؤخـرة االنـتمـاءات بـعد الـوطني
ـتـكـسـرة في صـدور الـفـريق الـبرازيـلي واألفـريـقي. ولن أتـوقف أمـام احلـسـرات ا
الـذي أخـذه الـغــرور والـثـقــة الـزائـدة ونــسى تـعـزيــز دفـاعـاته مـن احلـجـر الـذي ال
يعجـب فاذا بواحدة منهـا تشق هامته وال يشـغلني كثيرا من الـذي يعود بالكأس
باراة ـعرض التوقعات فيما اذا كانت  ا ليمـأل نفوس شعبه بالبهجة لذلك لست 
ا يـتفاجأ اجلمـهور بفريق خارج النهـائية ب الفـريق االرجنتيـني والفرنسي او ر

نطق. التوقعات فليس دائما تصح التوقعات القائمة على ا
ـونديال مـهرجان للـمتعـة بأبعـاد سياسـية وثقـافية ذلك  ما أريد احلـديث عنه ان ا
هـرجانات احدى أدوات جتسيد وظيفة الـعالقات العامة للدولة ويبدو ان هذا ان ا
مـا دفع االمـارة الى انـفـاق مـلـيـارات الـدوالرات لـتـنـظـيـمه وبـشـكل فـاقت به جـمـيع
هـرجانـات الريـاضيـة والثـقافـية الـدوليـة وغيـرهما الـبطـوالت السـابقـة فمن شـأن ا
التـعريف بالدولة ورسم صورة ايجابية عنها او تغيير صورة ترسخت في األذهان

ال يُراد لها أن تستمر.
أراد القـطريون الـتميـز والتـعريف ببـالدهم الصغـيرة وعكـس صورة ايجـابية عن
سـلمـ وقد حتـقق قدر من شعـبهم ويـنسـحب ذلك بـطبـيعـة احلال الى الـعـرب وا
هذا في غـضون أقل من شـهر فـي وقت عجـزت فيه جـميع أنـشطـة الدول الـعربـية
ـنا لدى وجامـعتهـا العـتيـدة خالل قرن من الـزمان عن تعـديل صورة قـاتمـة عن عا
الرأي الـعام الغربي كلـكم تعرفون كيف هي صـورتنا وكيف ان النـوايا العدوانية
ضـد شـعـوبـنـا تـسـتـمـد شـرعـيـتـهـا من الـرأي الـعـام لـذلك قـلـيـلـة هي األحـزاب او
همـة التي تـعاطـفت مع العرب ـدني او الشـخصيـات الغـربيـة ا منظـمات اجملـتمع ا
سـلمون في اذا يـتعاطـفون ? فالـعرب وا سلـم عنـد تعرضـهم لعدوان جـائر.  وا
نظرهم أقـوام همجية ودينـهم يصطبغ بالـنزعة العدوانيـة بداللة احلوادث االرهابية
ـســلـمــ والـعــالم أنـظــمـة شـمــولـيــة وان تـبــرقع بـعــضـهـا الـتي تــشـهـدهــا بالد ا
ـقـراطيـة وشـعوب بـدائيـة تـعيش فـوق بـحيـرات من الـنفط جـعـلتـهم من أثرى بـالد
تحضرون الذين ا ال طائل منه بينـما يُحرم منها ا الشعـوب لكن ثرواتهم تهدر 
ـنـجـزات جعـلت من احلـيـاة االنسـانـية يـسـيـرة وسعـيـدة لذلك يـرفـدون البـشـرية 
نـطق يقول ان هـذه الشعـوب ال تستـحق احلياة هكـذا هي صورتنـا في أذهانهم ا

وعجزنا عن تغييرها لقصور في تفكيرنا وشحة في فعالياتنا.
ال تعرف اجملـتمعـات الغربـية عنا سـوى قليل الـقليل تـخلط ب أسـماء دولنا ودول
مجـاورة وال أين نقع على اخلريطة ولم تفهم على وجه الـدقة سماحة ديننا وقيمه
ادي في غالـبها النبـيلة وجتـهل قيـمنا وعـاداتنا الـتي يسمـو فيـها الروحي عـلى ا
وجاءت هذه الـبطـولة لـتشـكل صدمـة للـجمـهور الـرياضي الـذي توافـد من مخـتلف
بقاع الدنيا وللرأي العام الدولي بحسب االنطباعات التي نقلتها وسائل االعالم.
عجزات ب فرق لها ال أظن ان قادة االمـارة كانوا يتوقعون فوز فريقهم وحتقيق ا
باع عـريض وطويل في اللعبة بل يدركـون تماما خروجه من اجلوالت األولى لكن
مـن حقـهم أن يـحـلـمـون وأول تلـك األحالم ان بـلدا صـغـيـرا ال يـرضى اال بـإجناز
الكـبير من االعـمال واجلـرأة في االقدام على مـا يعد مـستـحيال في نظـر البعض
أليس من الـدوحة انطلقت قناة اجلزيرة لتـنافس وتتفوق على امبراطوريات االعالم
ثل ذلك دول عربـية كانت حتسب نـفسها قائـدة لوطننا في العالـم بينما لم تـفكر 
اذا وألي هدف ? أجوبة قد نختلف بوجهات نظرنا حولها وكل له العـربي كيف و

تأويالته. 
ئات نا  ـطية سلبيـة عن عا في النـهاية أسهمت قطـر بزعزعة صورة 
اآلالف من الــنـاس بـنى حتـتـيـة فــائـقـة اجلـمـال واالبـداع خـلق
ولطف رفـيع فـي التـعـامل مع الـضـيـوف مـسـاحـة من احلـرية
ــشـاهـيــر اخـتـراق الحــتـكـار واسـعـة اســتـقـطــاب خملـتـلف ا
ـنجـزات باهـظا لكن الفـعالـيات الدولـية قـد يكـون ثمن هذه ا

االندماج مع العالم وتغيير الصورة ضرورة قصوى.

لء الـفم  غـصبـا عن الصـيف الـذي امتـد بأنـيابه لـيأكل اهال بالـشتـاء  اقولـها 
الـربـيع واخلــريف  واسـابـيع مـن الـشـتـاء  .. كــان صـيـفـا مــزعـجـا  ازدادت فـيه
االمـراض  وجـفت االرض  وتـبــخـرت مـعـظم مـيـاه دجـلــة والـفـرات  ونـفـقت فـيه
احليوانـات .. العـالم كله يـتمـتع بأربـعة فـصول تـكاد تـكون مـتسـاوية في اشـهرها
وايـامـهـا  عـدا بـلــدنـا .. فـقـد جـشم عــلى صـدورنـا الـصـيـف  حـارقـا اجـسـادنـا
وارواحنا ونـفسيتنا .. تبا لـصيف  كبل اعناقنا بكل منـغصات احلياة   فيما هو
في بالد اخرى  مـوسما لقطف الـثمار واالستمتـاع بطول النهـار و صفاء السماء

 فهو ورمزا للراحة واإلجازات والعطل .
اسمـحوا لي بـالقول انـني اكره الـصيف كـثيرا  عـكس عائـلتي وكـثير من زمالئي
واصدقـائي  فهو مبعث للكسل ومسبب لإلنهاك احلراري والدوخة  والغثيان ..
ا لفقداني ساعاته ثـقيلة عليّ  وايامه مبـعث ملل  مسببة لي ازعاجا نـفسيا  ر
اعــزاء بـســبب ســفـرهم الى اخلــارج  طــمـعــا بـجــو رائق مــحـمل بــنـســيم يــنـعش

الوجدان.
طر عـلى نافذتي بهدوء كـأنها تهمس في آذني  يا ألـهي كم اعشق تناثر قـطرات ا
بـصـوت عـذب  مرحـبـة بأجـمل الـلـحظـات  داعـيـة الى الفـرح  والى مـسك كـتاب
ارغب بـقـراءته  مـتمـتـعـا بـأفـكار تـنـعش الـذاكـرة  وتـفتح نـسغ الـبـهـاء واحملـبة  
ـريضـة  بـأن تغـسل احـقـادها  فـاحلـياة وكـأنـها رسـائل الى اصـحـاب القـلـوب ا

ومضة  فاحرصوا على العيش في ظاللها ... 
شــخـصـيـا  اتـمـتع  بــالـشـتـاء مع شـريط الــذكـريـات اجلـمـيـلــة  الـتي حتـسـسـني
طـر الـذي يراقص أغـصان بالـدفء  وبرسـائل األمل والـبهـجـة وهي تنـظـر إلى ا

االشجار القوية . 
 الـكـتاب الـكـبـير  جنـيب مـحفـوظ  قـال مرة  فـي حوار مـعه " أنـا أفضل الـشـتاء
على الـصيف فالـشتـاء هو فـصل النشـاط بالـنسبـة لي سواء الـنشـاط الذهني أو
الـبـدني فـقـد كـتـبت أعـمـالي كُــلـهـا في الـشـتـاء و دخل فـصل الـشـتـاء في بـعض
ــطـر و مــشــاهــدهــا أو في عــنــاويــنـهــا مــثل الــســمــان و اخلــريف.. احلب حتـت ا
غيرهـما... و من النـاحية الـبدنية أيـضًا كُنت أشـعر بنشـاط كبيـر حيث كنت أنزل
من بيـتي في حدود الـسادسـة صبـاحًا ألمـشي على الـنيل حـتى مقـهى "علـي بابا"
يـدان التحـرير حيث كُـنت أتناول قـهوتي و أقـرأ الصحف و كـانت لسعـة البرد
ـشـي و لم أكـد ـجــرد أن أبــدأ في ا األولى ســريــعًـا مــا تــزول 

قهى إال و الدفء قد سرى في كل أوصالي!" أصل إلى ا
رحم الله كاتبنا الكبير ... اذن  انا لستُ وحدي من يعشق
ـناسـبـة ال اميـل الى ( جبـال الـثلج ) إال الشـتـاء  لكـني بـا

ح تبدأ مياهها بالذوبان فتعطي اجمل ما في احلياة !
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(إحـتـفـاالً كـبـيراً سـيـشـهـده مـعـهد الـعـلـمـ لـلـدراسات
الـعـلـيا فـي مديـنـة الـنـجف األشـرف إلقامـة اإلحـتـفـالـية

ي وإعالمي واسع). وسط حضور رسمي وأكاد
وكــانت الـدورات الــثالث الـســابـقــة قـد كـرمـت عـشـرات
ـبدعـ الـذين قـدموا الـبـاحثـ وأسـاتـذة اجلامـعـات ا
إضــافـات عـلـمــيـة في احلـقـول الــثالثـة لـلــجـائـزة الـتي
تــهــدف إلى تــعــضــيــد الـــبــحث الــعــلــمي وإحــتــضــان

اإلبداعات في العراق).
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تـطــلق جـائــزة بـحــر الـعــلـوم لـإلبـداع الــتي تـنــظـمــهـا
ـقـبل مـؤسـسـة بـحـر الـعـلـوم اخلـيـريـة يـوم الـسـبت ا
نتائج فروعها في العلوم الطبية والزراعية والتنمية.
وقالت بطاقـة دعوة تلقـتها (الزمـان) أمس أن (مؤسسة
بـحــر الـعـلـوم اخلـيـريـة سـتـعـلـن في إحـتـفـالـيـة نـتـائج
جــائـزة اإلبــداع في حـقــول الـعـلــوم الـطــبـيـة والــعـلـوم
الـزراعـيـة والــتـنـمـيـة بـدورتـهـا الـرابـعـة) وأضـافت أن
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تـؤدي لـلـنـتـائج التـي كانـوا يـرجـونـها.
لــذا يـأمل الــسـعــوديـون واألمــاراتـيـون
حتــــديـــداً أن تـــســـهـم هـــذه الـــشـــراكـــة
األسـتـراتـيـجيـة مع الـصـ في تـسـليط
مـــــزيـــــد من الـــــضــــغـــــوط(بــــخـــــاصــــة
األقــتــصــاديــة) عــلى أيــران الــتـي تــعـد
الـصـ رئتـها األقـتصـادية األهم. يـبدو
أن أيـران قـد ألـتقـطت هـذه األشارة وأن
عـودة سـريـعـة  لـلـمـبـاحـثـات األيـرانـيـة
الــسـعـوديـة بــاتت وشـيـكــة ومـتـوقـعـة.
بـأختصار فـأن السعوديـة على ما يبدو
تـــنـــوي أكـــمـــال طـــوق الـــضـــغط عـــلى
األقــتــصــاد األيــراني وصــوالً لــصــفــقـة
كــبــرى مع أيــران تـلــبي كل الــهـواجس
األمـنـية اخلـلـيجـية. لـكن يـبقى الـسؤال
ــهم عن طـبـيــعـة الـشـراكـة الــصـيـنـيـة ا
توقعـة ومدى أنعكـاساتها اخلـليجيـة ا
عــلى الــعــراق وهـو مــا ســنـســتــعـرضه

الحقاً.

ـيزان التجـاري للسعـودية مع أمريكا ا
حـــوالي 39 مــــلـــيـــار دوالر وبـــفـــائض
فـأن مـقـداره 9 مــلـيـار لـصــالح أمـريـكـا
ـيزان التجـاري للسعـودية مع الص ا
بـلغ حوالي ضعفي الـتجارة مع أمريكا
وبـــفــائـض مــقــداره 3.4 مـــلــيــار دوالر

لصالح السعودية.  
كـمـا أن الـدؤشـرات األقـتصـاديـة تـشـير
الـى أرتـفـاع مـلـحـوظ مـتـوقع في حـجم
الـــــتــــبــــادل الـــــتــــجــــاري الــــصـــــيــــني
اخلــلــيــجـي(وبـالــذات الــســعــودي) في
أعـقـاب اخلروج الـتـدريجي لـلـص من
تـبـعات اجلـائحـة ومـحاولـتهـا األسراع
لـتعـويض مـا فاتهـا من جـهة واخلروج
مـن مـشــاكـلــهـا األقــتـصــاديـة من جــهـة
أخـــرى. مع كل مـــا ســبق فـــأن الــدافع
األهـم لهذه الـشراكة األسـتــــراتيـجـــية
بـــــ الــــســـــــعــــوديــــة (ومن ورائــــهــــا
مــعـــــــــــظم دول اخلـلــيج) والــــــصـ

اخلـارجـية الـقـطريـة هي شـواهـد مهـمة
عـلى أدراك تـلك الـدول ألهـمـيـة األسراع
بـــأيــجـــاد مــوارد بــديـــلــة. هـــذا يــعــني
احلـــــاجــــة الى تــــنـــــويع الــــشــــراكــــات
ية.من جهة أخرى فأن األقتصادية العا
تـقلص أهـمية الـنفط اخلـليجي ألمـريكا
بـسبب شبه األكتـفاء الذاتي الذي باتت
تـتمـتع به بعـد تطـويرهـا حلقـول النفط
ـتـزايد احلـجـري فـضالً عن أجتـاهـهـا ا
نـحو مصادر الطاقة البديلة يجعل دول
اخلـــلــيـج الــعــربـي تــعـــيــد الــنـــظــر في
شـراكتها األقـتصادية مع أمـيركا. يكفي
هــــنـــا األشـــارة الى أن واردات الـــنـــفط
األمــيـركــيـة من الـســعـوديـة أنــخـفـضت
ـاضي ــقـدار الـثــلـثـ خالل الــعـقـد ا
لـتـصـبح حـوالـي نصـف مـلـيون بـرمـيل
يــومــيــاً اآلن مــقــابل حــوالي مــلــيــوني
بـرمـيل أسـتـوردتـها الـصـ في الـشـهر
ـــاضـي. وفي الـــوقت الـــذي بـــلغ فـــيه ا

فـيـهـا بـاتـت تعـتـمـد بـشـكل أكـبـر عـلى
صالـح الذاتية ـتطلـبات العـمليـة وا ا
ـسـتـقـبـليـة لـدولـهـا مـنـفردة والـرؤيـةا
ولـيس مـجتـمعة.لـقد قـل دور منـظومة
التعاون اخلليجي ومؤسساتها بشدة
ــــاضـي وصــــار من خـالل الــــعـــــقــــد ا
الـــصـــعب أمالء ســـيــاســـة خــارجـــيــة
موحدة على دول اخلليج العربي. كما
قـل تـأثــيـر مــؤسـســات احلــكم وصـنع
ـنـافــسـة حلـكـام الــقـرار الـتــقـلـيـديــة ا
اخلـلـيج. من جـهـة أخـرى فـقـد وسعت
هــذه الـقــيـادات مـن شـبـكــة عالقــاتـهـا
ومــجــســاتــهــا داخل عــواصـم الــقـرار
ــهــمـة كــواشـنــطن ولـنــدن واألحتـاد ا
األوربـي بــــشــــكـل ال يــــزيــــد فـــــقط من
تـأثيـرها هنـاك بل يوفر لـها معـلومات
مــهـمــة من داخل تـلـك الـعـواصـم عـمـا
ـــــــكن أن جتـــــــابــــــهـه من قــــــرارات.
فـالسعودية مثالً تعرف أن هناك تياراً
قــويــاً داخل واشــنــطن يــدفع بــأجتـاه
تــأز الـعالقــات مـعــــــهــا وهـو الـذي
جـعل األدارة األميركية تـعلن عنأجراء
مــــراجـــعـــة شــــامـــلـــة لــــلـــــــــعالقـــات
الـــســعـــوديــة األمـــيــركـــيــة فـي شــهــر
ــاضي في أعــقــاب رفض أوكـــتــوبــر ا
الـسعودية الطلب األمـريكي بتخفيض

أسعار النفط.
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ــهم فـهـو الـنـفط ـتـغـيـر اآلخـر ا أمــا ا
ثل عصب األقتصاد اخلليجي الـذي 
ي. أن دول اخلــلـــيج الــعــربي والـــعــا
تدرك أن أمامها فرصة زمنية محدودة
لـألستفـادة من أمكانـاتها الـنفطـية لذا
فـقـد مـضت بـعيـداً في تـنـويع مـصادر
دخـلها من جـهة وأستـثمار نـفطها من
جــــهــــة أخـــرى. أن مــــشــــاريع نــــيـــوم
ـــوانىء والـــفـــضــاء وا الـــســـعـــوديـــة
والـــتــنــمــيـــة والــتــجــارة األمـــاراتــيــة

فـشلت أميركا أذاً في أدراك مدى القلق
األمــني الــذي تــشـعــر به دول اخلــلـيج
الــعـربي نـتـيـجـة الـعـوامل الـتي ذُكـرت
ســابــقـاً  كــمــا أنـهــا فــشـلت في أدراك
ــنـاورة مــدى قــدرة تــلـك الـدول عــلـى ا
تطلبات واألبتعاد عن اخلضوع التام 
ـصـالح األمـيركـية . األسـتـراتيـجـية وا
تـرافق هـذا الفـشل مع جمـلة مـتغـيرات
مــحـلــيـة ودولـيــة مـهـمــة سـاعـدت دول
اخلـليج عـلى األقتـراب أكثـر من موقف
احلـيـاد األسـتـراتـيـجي. فـدول اخلـليج
تـدرك أن الـصـ أو سواهـا من الـقوى
أن لـآلن على األقل يـة غـير قـادرة الـعـا
تـنافس أمـيركـا في مجـال توفـير مـظلة
األمـن لـــهـــا. لـــذلك يــــجب أن ال يُـــفـــهم
ـوقف اخلـليـجي عـلى أنه طالق بائن ا
ـرونـة ـزيــد من ا بــقـدر مــا هـو كــسب 
األسـتراتيجية من جهة وأرسال رسالة
واضــحــة  وقــويــة ألمــيــركــا مـن جــهـة
تغيـرات احمللية التي أخـرى. أن أهم ا
حـــصــلت خالل الـــســنــوات الــقـــلــيــلــة
ـاضـية هـي تواجـد قـيادات خـلـيجـية ا
شــابــة تـعــرف الــغـرب جــيــداً وتـمــتـاز
بـعـقـلـية أقل حتـفـظـاً وأكثـر أسـتـعداداً
ولـهـا رؤيـة لــلـمـنـاورة والـبـراغــمـاتـيـة
) بـخـصـوص واضــحـة وطـمـوحــة(جـداً
هم مـستقبلها. لقـد جتلى هذا التغير ا
فـي تركيـبة مـنظومـة احلكم اخلـليـجية
فـي أكـثــر من مـنــاسـبــة مـثل مــا سـمي
ورفض األمارات بـاألتـفاق األبـراهيـمي
لـــلـــتـــصـــويت ضـــد روســـيـــا في األ
ورفض الـسـعوديـة لـتخـفيض ـتـحدة ا
واقف كان ال أسـعار النفط. مـثل هذه ا
ــكن حـتى مـجـرد الـتــفـكـيـر بـهـا قـبل
عـــقـــدين من الـــزمن. وعـــلى الـــرغم من
ـسـتـمـر بـ دول اخلـلـيج الــتـنـسـيق ا
الــعــربي فـي سـيــاســتــهــا ومــواقــفــهـا
نـظـومـة اجلمـاعـية اخلـارجـيـة اال ان ا

هو الــــهاجس األيراني. 
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أذ يــــــبـــــدو واضـــــحـــــاً مـن خالل مـــــا
قال السابق أن دول أسـتعرضته في ا
اخلـــلـــيج تـــنــظـــر الى أيـــران بــأنـــهــا
الــتــهـديــد األمــني الـرئــيس لــهـا. لــقـد
الـشريك األسـتراتـيجي أثـبـتت أميـركا
أنها غير األمني الوحيد لدول اخلليج
قـادرة على احلد من الـتوسع األيراني
نطقة. كما لم تستطع تلك الدول فـي ا
عــــــبــــــر احلـــــــد مـن نــــــفــــــوذ أيـــــــران
عــلى حـدودهـا اجلــنـوبـيـة احلــوثـيـ
بــخـاصـة وأن احلــرب هـنـاك لم تـؤدي
لـلـنـتيـجـة األسـتراتـيـجـية الـتي كـانوا
بل بـــالــعـــكس زادت من يـــأمـــلــونـــهــا
اخملـــــــاطــــــر األمــــــنــــــيـــــــة عــــــلى دول
اخلــلـيج.حـتى الـعــقـوبـات األمـيـركـيـة
وســــــيــــــاســــــة الــــــضــــــغط األقــــــصى
واألنـسحـاب من األتـفاقيـة النـووية لم
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بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة مفتوحة الى االخ العزيز االستاذ حس الذكر 

ايها الصديق العزيز 
رأيـتُك وقـد لوّن احلـزن عـلى ابـنك الـشاب الـراحل رحـمه الـله حـيـاتك وتلـبـدت اجـواؤها
بسـحائب الشـجن واألسى وااللـتياع الـشديـد  وما ذلك بـعجـيب فالـولد فـلذة من الـكبد

وحبه يجرى مع الدم في العروق .
وفـكــرّت مـلــيّـاً كـيف لـي أنْ أخـفف عـنـك وطـأةَ احلـزن الــكـثـيـف الـذي حـال بــيـنك وبـ
ـكن أنْ اواسـيك به أنْ انـقل الـيـك حـواراً جـرى ب االبـتـسـامـة فـرأيت أنَّ افـضل مـا 
االمام جـعفـر بن محـمد الـصادق (علـيه الـسالم) وب أبٍ مـفجوع بـابنـه كان يعـيش ما

تعيشه من لواعج وأحزان 
قال له االمام (ع) :

" اللهُ خير البنك منك  وثوابُ الله خير لك منه "
ويقينـا انك ح تتأمل في معاني كالم االمام (ع) سـتجد انه ينقلك من عالَمٍ الى عالم 
ثوبات الكبرى مع ما يزرعه في من عالم الزفرات واحلسرات الى عالم الكرم االلهي وا
نفـسك من اطمـئنـان علـى ابنك حـيث انه في كنَفِ الـرب الرحـيم الكـر الذي هـو أبرُّ به

منك .
ـفـجــوع تَـرْجَـمَهُ حـفـيـدهُ ابـراهـيم بن ثم انّ هــذا الـذي قـاله االمـام الـصـادق (ع) لالب ا

االمام موسى بن جعفر (ع) ح عزّى (الفضل بن سهل) بابنه (العبَاس) قائال:
خير من العباسِ أجرُك بَعْدَه 

واللهُ خير منكَ للعباسِ 
فـجوعون بـأعزائهم فـتكون لـهم سلوة ولقد جـعلتُ رسـالتي اليك مـفتوحـةً لكي يقـرأها ا

ا هم فيه من اشجان واحزان .
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يـــســــتـــحـــوذ عـــلى اغــــلب الـــتـــجـــارة
والـصـنـاعـة الـدولــيـة اصـبح الـتـعـامل

معه ضرورة وامر حتمي. 
والبـــأس من نـــقــطـــة بـــدايــة جتـــاربــة
وصــنـاعــيــة وامـنــيــة مـعـه. ويـجب ان
الننـسى ان مصـلحـة الدول وشـعوبـها
هي مــعــيــار الــعالقــات الــدولــيــة فـاذا
كــانت مــصــلــحــة الـدول الــعــربــيه في
التعامل مع معسكر مجموعة منـــظمة
شـنـغــهـاي الــتي تـضم الـصــ كـدولـة
ـــعـــســـكــر عـــظـــمى وروســـيـــا ودول ا
ــــصــــلــــحـــة االشــــتــــراكي يــــحــــــقق ا
االقتـصـادية واالمـنـية الـتي لم جتـدها
ــعــســكـر ــطــلــوب مع ا ــســتــوى ا بــا
ــتــحـدة الــغــربي بــقــيــادة الــواليــات ا
االمريكـيه فالبأس من احلـصول عــلى
ميزات التعامل مـعهما دون االنغماس

كليا مع احدهما .
ـصلـحة االقتـصادية ورفـاهية ولتكن ا
الشـعـوب وامنـهـا هو مـعـيار الـتـعامل
ا يحـفظ سيـادة واستـقالل وكرامة و

الدول العربية. 
مــــا تــــداولـه في هــــذه الــــقــــمــــة من
مـــواضــيع وقـــضـــايــا يـــشـــيــر الى ان
الـتـفـاهــمـات واالتـفـاقــات قـد تـتـجـاوز

واالمــنـــيــة الـــغــربـــيــة ولــعـل حــصــة
ـتـحـدة االمريـكـيـة من تلك الواليـات ا
الهيمنة والسيطرة هي االكبر غربيا.
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ـنطـقة عـليـها حتى اعـتادت شـعوب ا
ا ارتـضت بـاالمـر الـواقع بـتلك او ر
ا الهيمنه او من باب ماتعرفه خير 
التعـرفه فـاالمـبـراطـورية االقـتـصـادية
الصـينـية غريـبة ومـجهـولة بـالنـسبة
نطـقة فالـص بلـد ذو ثقافات لدول ا
مخـتـلـفة وغـيـر متـعـارف عـليـهـا على
نـطـقـة الـعـربـيـة لكن اقل تـقـدير فـي ا
هــذا الــبــلــد الــكــبــيــر والــذي اصــبح

في حـــدث تــأريــخي تـــنــعــقـــد الــقــمــة
العـربية الـصيـنيـة للتـعاون والـتنـمية
بــنـتــيــجــة الـتــغــيــيـرات والــتــحـوالت
الــكــبــيــرة الــتي شــهــدتــهــا الــســاحـة
الدولـية سـياسـيـا واقتـصاديـا وامنـيا
وبـروز الــصــ كــدولـة عــظــمى وقـوة
اقــــتــــصــــاديــــة عــــجـــزت كــــثــــيــــر من
اقـتصـاديـات الـعـالم عـلى مـواجـهـتـها
بـعـد ان اصـبـحت تـمـتد بـشـكل سـريع
افـقــيــا بـاجتــاه مــخـتــلف دول الــعـالم
حتى وصلت اليوم الى مـنطقة الشرق
االوسط الـتي ظـلت طـيـلـة عقـود حتت
الـهــيـمـنه االقــتـصـاديــة والـسـيــاسـيـة

اجلوانب االقتصادية باجتاه القضايا
تـعـلقـة بـاالمن القـومي الـعربي وفي ا
مــقـدمــتـهــا الـقــضـيــة الـفــلـســطـيــنـيـة
واســــتــــقــــرار دول اخلــــلـــــيج وكــــذلك
اسـتـقـرار واعـادة بـنـاء الـعـراق وهـنـا
مـــانـــأمـــلـه من دولـــة رئـــيس الـــوزراء
العـراقي ان يطـرح بقـوة مسـالة اعادة
بــــنـــاء وتــــطـــويــــر الــــبـــلــــد من خالل
االسـتـفـادة مـن الـتـفـاهـمــات الـعـربـيـة
الصـينـية وصـوال الى ابرام اتـفاقـيات
ثنائيه مع الص بشكل مباشر او من
خالل اتــفــاقـــيــات مــتــعــددة االطــراف
حتــقق مــصــلــحــة الــدولــة الــعــراقــيـة
خاصة ومصلحة الدول العربية بشكل
عـام. ان الدخـول في اتـفـاقـيـات دولـية
اقتصادية قد يفـتح الطريق لتفاهمات
او اتفـاقيـات في مجـاالت اخرى تـمثل
اسـتــراتـيــجـيـة جــديـدة في الــعالقـات
العـربيـة الدولـية مع احملـيط االقلـيمي
والدولي وستـكون نـقطة حتـول كبرى
في االستـراتـيجـيـة العـربـية لالنـفـتاح
ا نـحـو العـالم كـمـجـمـوعـة عـربـيـة و
يشكل قوة عـربية اليـستهان بـها نحو
حتـــــقـــــيـق امن الـــــدول الـــــعـــــربـــــيــــة

واستقرارها اقتصاديا وامنيا.
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بغداد

التسرق فرحة احـد  والتقهر قلب احد اعمارنا قصيـرة وفي قبورنا نحتاج من يدعو لنا
ال من يدعو عليـنا احلقيقة مرة دومـا التكن سببا في تعاسـة غيرك وأتعس األعمال قطع
أرزاق الـنـاس وسـبل عـيـشهم  الن هـنـاك ديـكـتـاتـورا قـالهـا ونـفـذ مـاقـاله قـطع األعـناق
. كـانت والقـطع األرزاق وال تـسـتـحـوذ عـلى أمــوال من آذوك فـهي قـمـة اخلـسـة واجلـ
أموال وقصور صدام وربـعه حتت أيدينا ونستطيع أن نأخذ منها الكثير إال إننا سكننا

النا احلالل أمس كانت لهم واليوم لغيرهم والله يقدر األمور. بيوتا 
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايـدة مراجعة سكرتـير اللجنة في مـقر بلدية العمـارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما بلدية الـعمارة فعلى الراغـب باالشتراك في ا
تبدأ من اليوم التالي لنـشر االعالن مستصحبا معه التأمينات القانـونية البالغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى
ـدة اعاله من تاريخ الـنشـر وعلى قـاعة مديـرية بـلدية للـمزايدة فـي الساعـة العـاشرة والـنصف صبـاحا في الـيوم الـتالي النتـهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عـطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يلـيه ويتحمل من ترسو عليه ا العمارة واذا صادف يوم ا
ـدنيـة وبطـاقة الـسكـن ويكـون علـيه مراجـعة مـديريـة بلـدية تـرتبـة على ذلك من نـسبـة (٢%) مع جـلب هويـة االحوال ا ـصـاريف ا ا
صادقـة الكمال اجراءات الـتعاقد االصـولي وبخالفه يتـحمل االجراءات القـانونية العـمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تـاريخ ا

زايدة. وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

ورشة تصليح١
سيارات

ة الصناعية القد
 ٢٢٥/١١٨ نهر دجلة

سنة واحدة٦٠٠ م٢

ة مخزن٢ الصناعية القد
البلدية جزء من العقار 
٢٢٥/١١٨ نهر دجلة

سنة واحدة٦٣ م٢ ٢٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

شروط التأجير :
طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

اخملتصة.
زايدة - علـى الراغب باالشتراك جلب بـراءة ذمة من الهيئة العامـة للضرائب / فرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشتراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا

شارع دجلة قرب مطعم٣
الزعفران جزء من العقار
 ٣/٥٣٧ القادرية

سنة واحدة٩ م٢ ٣٢٦٠٠٠٠ ثالثة مالي ومائتان
وستون الف دينار
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والعائدة الى مديرية تعلن جلنة البيع وااليجـار في مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنيـة لتأجير االمالك ا
زايدة مـراجعة سكرتـير اللجنـة في مقر بلديـة العمارة خالل فتـرة (١٥) خمسة عشر بلـدية العمارة فـعلى الراغب بـاالشتراك في ا
يوما تـبدأ من اليوم الـتالي لنشـر االعالن مستـصحبا مـعه التأميـنات القانـونية الـبالغة ان ال تـقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة الـتأجير
دة اعاله من تاريخ النـشر وعلى قاعـة مديرية ويـنادى للمـزايدة في الساعـة العاشرة والـنصف صبـاحا في اليوم الـتالي النتهـاء ا
زايدة اجور النشر زايدة عـطلة رسمية يكون موعدهـا اليوم الذي يليه ويتحمل من تـرسو عليه ا بلـدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية ترتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع جلب هوية االحوال ا صاريف ا وكافة ا
صادقـة الكمال اجراءات الـتعاقد االصـولي وبخالفه يتـحمل االجراءات القـانونية العـمارة خالل فتـرة (١٠) عشرة ايام من تـاريخ ا

زايدة. وال يجوز قطع الوصل في يوم ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية

بناية حتتوي على ورشة١
وعشرة محالت ٩/٣٩٣ 

نطقة الصناعية سنة واحدة٤٤٨ م٢ا ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ خمسون
مليون دينار

وحد القد ٤٢ نهرحانوت رقم ٢١٦ الكراج ا
سنة واحدة١٦ م٢الكحالء

سوق حي احلس اجلديدحانوت رقم ٣٥٠
سنة واحدة١٦٫٤٤ م٣٨٨١/٥٢٢ حي احلس

سوق حي احلس اجلديدحانوت رقم ٤٦١
سنة واحدة٩٫٨٤ م٣٨٨١/٥٢٢ حي احلس ١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان

وخمسون الف دينار

١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمائة
الف دينار

ورشة تصليح
رقم ٥

كشك رقم ٢٤٢

١٢٥٠٠٠٠ مليون ومائتان وخمسون
الف وخمسمائة دينار

شروط التأجير :
طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا

اخملتصة.
زايدة - علـى الراغب باالشتراك جلب بـراءة ذمة من الهيئة العامـة للضرائب / فرع ميسان وبـخالفه ال يسمح له باالشتراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ وحسب كتاب هيئة النزاهة / حتقيقات ميسان ا
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وجب أمرنا شكلة  قتضيات حسم اللجنة الـتحقيقية ا
وجب كـتـابـنا اإلداري رقم (٣٨ لـسـنة ٢٠٢٢) والـصـادر 
بــالــعــدد (٧٠٢٧) فـي ٢٠٢٢/٦/٢٨واسـتــنــاداً إلـى أحــكـام
ـقـاوالت ـادة (١٧)  مـن تـعـلــيـمــات تـصـنــيف شـركــات ا ا
قـاول أو األدراج في الـقائـمة الـسوداء رقم (١) لـسنة وا

.٢٠١٥ /
w½u½UI « —ËUA*«
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تنسب حضوركـم الى ديوان محافظة ميسان / قسم إدارة
ـشـاريع في مــوعـد أقـصـاه يـوم ٢٠٢٢/١٢/١٨ وبـخالفه ا

سيتم اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية بحقكم.
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شـاكل صحية دماغية بعد سن الـ  65 عاماً مقارنـة بباقي األفراد. اعتمدت الدراسة التي حملت اسم "سكورز" { لـندن (أ ف ب) - كشفت دراسة انكليزيـة نُشرت اجلمعة أن العبي كرة الـقدم أكثر عرضة لإلصابة 
قام بها بـاحثون في جـامعة "إيـست أنغليـا" االنكلـيزية عـلى اختبـارات أجريت عبر اإلنـترنت لتـقييم الـوظائف اإلدراكيـة عن بُعد ومراقـبة تدهـور صحة الـدماغ. شارك حوالي 145 العب كرة قدم مـحترف بيـنهم مهاجم
ي غوس ومـواطنه إيوان روبـرتس. شمـلت الدراسة  55 العـبًا سابـقًا يـبلـغون من الـعمر 65 عامًـا أو أكثـر وتمت مـقارنـة نتـائجهم مع 27 كـريستـال باالس الـسابق مـارك برايت وثنـائي نوريـتش السـابق الويلـزي جيـر
شارك الذين  دمجهم من دراسات أخرى وخضعوا لالختبارات نفسها. وفقًا جموعة مـعيارية تضم اآلالف من ا ارسون كـرة القدم في مجموعة الدراسة تتراوح أعمارهم ب 65 عامًا وأكثر وكذلك  شخصاً ال 
شارك لكن االجتـاه ينعكس مع تقدم العمر. وعلق الطبيب مايكل غراي الذي يقود الدراسة "عندما لنتائج الدراسة فـإن أداء العبي كرة القدم السابق الذين تتراوح أعمارهم ب  40 و  50 عامًا أفضل من باقي ا
واقف غير الـروتينيـة والتحكم بـلغوا 65 عـامًا بدأت األمور في االنـحدار". وتابع "العبـو كرة القدم الذيـن تزيد أعمارهم عن  65 عـامًا لديهم أسـوأ أداء في مجاالت كرد الـفعل والوظائف الـتنفيـذية (التي تشـمل إدارة ا
ـكان. ومن الواضح أن هـذه عالمات إنـذار مبـكر من تدهـور صحـة الدماغ".تـتمـاشى هذه الدراسـة اجلديـدة مع نتائج دراسـة استـقصائـية أجـرتها جـامعـة غالسكو فيـها أو أداء عـدة أشياء فـي نفس الوقت) أو حتـديد ا

وجدت أن العبي كرة القدم كانوا أكثر عرضة بثالث مرات ونصف للوفاة من عامة الناس بسبب مرض التنكس العصبي مثل اخلرف أو باركنسون.
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 Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25 .Issue 7454 Sunday 11/12/2022 الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7454 األحد 17 من جمادى االولى 1444 هـ 11 من كانون االول (ديسمبر) 2022م

≤∞≤≤ WM  ©±∏π® r — WB UM  ÊöŽ«

ناقصة الـعامة واخلاصة بـ (انشاء بناية قسم الهندسـة الكيمياوية في كلية الهندسة تعلن محافظة ميسـان/ قسم العقود احلكومية عن اعالن ا
ـدرجة ضمن تخصـيصات (الدعم الطـار لألمن الغذائي والتنـمية لسنـة ٢٠٢٢ / تنمية االقالـيم) ضمن تبيويب (٥٤-١-٤- / جامـعة ميسان) وا
U¼dOſ ô w «dŽ —UM?¹œ n √ ÊuF³ÝË WzU?LF³ÝË ÊuOK?  ÊuŁöŁË bŠ«ËË WzUL? LšË —UOK?  ÊUMŁ« ©≤[μ≥±[∑∑∞[∞∞∞® ١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلفة تخـمينية 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
U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خطـاب ضمان «d?Ž —UM?¹œ n « dA?Ž W?O½U?LŁË W?zUL?ŁöŁË Êu?OK?  ÊËdA?ŽË W ?Lš® ©≤μ[≥±∏[∞∞∞® ١- الـتأمـينـات االوليـة والبـالغة
دة ®∏±±© يوم من ركزي العـراقي) او صك مصدق او سفـتجة وتكـون نافذة  نصـة االلكترونـية للبـنك ا ـعتمدة وعـبر ا صارف ا (صـادر من أحد ا

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

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

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

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « WzULFÐ—«® ©¥∞∞[∞∞∞® بلغ احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ناقصة سيكون يوم ®»5MŁô© ا صادف ®Ø±≤Ø≤μ≥≥∞≥© وأن موعد غلق ا ناقصة سيكون يوم (»bŠô© ا علما ان اخر موعد لبـيع وثائق ا
®∂≥Ø±≤Ø≥≥∞≥© الساعـة (الثانـية عشـر ظهـراً) وسيتم فـتح العطـاءات بشكل عـلني في نـفس يوم الغـلق امام مقـدمي العطـاءات واذا صادف يوم

نـاقصة على ان تـكون العطاءات ه بعد مـوعد غلق ا فـتح العطاءات عـطلة رسمـية فيؤجل الى الـيوم الذي يلـيه وسوف يهمـل اي عطاء يتم تـقد
ناقصة.  دة ®∞π© يوما من تاريخ غلق ا نافذة 

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±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
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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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Republic of Iraq
Country of Missan
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١- مــهــنــدس (مــدني) /  عـدد
(٢)

٢- مــهـنــدس (مـيــكـانـيك) /
عدد (١)

٣- مهـندس (كهـرباء) / عدد
(١)

بـلغ (٩٧٫٦٥٣٫٩٨٦) ديـنـار عراقي ١- سـيـولـة نقـديـة: 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثل واحد مـنـجز ٢- اخلبـرة الـتـخصـصـيـة: يقـدم عـمل 
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
بـلغ ال يقل عـن (٧٥٩٫٥٣١٫٠٠٠) دينار لـتقد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقــاولــ الــدرجـة ٣- هـويــة تــصــنـيف الــشــركــات وا
ارسة مهنة (السادسة/انشائية) واجازة 

٤- فني (مساحة) / عدد (١)

٥- مـالحظ فـــني / عـــدد (٢)

يوشك الـعام احلالي على الرحيل فلم يتبـقى منه االايام معدودات ليغادرنا وقد
حـمل بــكل جـدارة لـقب عـام الـكـرة الـتـي اثـبـتت من خالل رؤيـة رئـيس االحتـاد
يـة بـداللـة تـغـيـير الدولـي لكـرة الـقـدم الـفـيـفـا من كون الـلـعـبـة قـد اصـبـحت عـا
اقـطـابهـا وحـلول قـوى كـروية كـانت مـغـمورة مـحل قـوى كرويـة لـها اسـمـها من
رحلة توضح معالم خالل منـافسات مونديال قطر اجلارية مبـارياته والواصلة 
نـتخـب الـلذان سـيتـقابالن في الـنهـائي الذي سـترنـو له االنظـار كون نـهائي ا
ونـديـال وحده من سـيـصنع احلـدث االبـرز بعـد ان تـوالت االحداث الـدرامـية ا
ـانيا وبلجيكا بخروج اقـطاب كروية لها سمعـتها مثلما حدث السـبانيا وقبلها ا
نتخبات التي لم حتسن التعامل مع ا قدمته تلك ا حيث لم تعد الكرة تعترف 
ـونـديال الـقطـري الى اصداء تـنبيء بـحدث فـرصـتهـا لتـتحـول مشـاركتـها في ا

خارق للطبيعة الكروية..
ومع ان العـام احلالي قد حمل بجدارة لقب عام الـكرة كون ايامه اختتمت على
ونـديال فضال عن تـغيير مـيزان القـوى بحلول اقـطاب كرويـة جديدة فان وقع ا
ـا حدث حـيث تـقودنـا تلك االسئـلة تـتـوالى بشـان من سـيحـمل لقب االفـضل 
ونديال الذي كان محط انظار اجلميع حيث اقيم عام 1986 االسئـلة الى ان ا
كـسـيك قد حـمل لـقب مونـديـال مارادونـا الالعب االرجـنتـيـني الذي رحل في ا
ا قدمه ـونديـال نظـرا  قبل نـحو عـام ونيف عن دنـيانا لـكن اسمه ارتـبط بذلك ا
ـسـات فـنـيـة واسـتـطـاع رغم ان الــلـعـبـة جـمـاعـيـة من ان يـحـصـد االلـقـاب من 
الفـردية الـتي جعـلت منه الالعب االوحـد كمـا تتـماهى الـذاكرة مـع العـقد الذي
ـتـراوح بـ يـوشك عــلى فـرط اجملـادالت الــتي كـانت تـثــار بـ لـقب االفــضل ا
الالعب االرجنـتـيني لـيـونيل مـيسـي والالعب البـرتـغالي رونـالـدو وكالهمـا كان
يتنـافسان منذ نحو عـقد على االستئثار بـلقب االفضل دون ان تسنح الحدهما
الـفـرصة من ان يـسـهم بـتـطريـز اسـمه مـقـرونا بـاجنـاز مـونديـالي فـعـلى سـبيل
اساة ونـديال ركلـة جزاء ومن ثم ضج العـالم  ثـال اضاع ميـسي في هذا ا ا
خـسـارة مـنـتخـبه االولـى امام الـسـعـوديـة والـتي سـرعـان مـا تـداركـهـا لـيسـعى
ـنافـسات اجلـارية امـا رونالـدو فمنـسوب ادائه للـذهاب ابـعد مـدى في خضم ا
انـخفـض منـذ ان غـادر فـريقه الـريـال نـحو فـريـقه الـسـابق مانـشـسـتر يـونـايـتد
لـتــتـولى االحــداث الـدرامـيــة الـتي جـعــلت شـهـرتـه وسـمـعـتـه الـكـرويــة تـتـذبـذب
ـستـمـرة سواء ضـد مدرب الـشيـاط احلـمر تـ هاغ خصـوصا مـشاحـانته ا
وتـهـديده بـتـرك الـنادي بـحـثا عـن نادي يـخـوض غمـار مـنـافسـات دوري ابـطال
نـتـخب البـرتـغالي الـذي لم يـشوق اوربـا وجتـدد مثـل هذا االمـر في مـعسـكـر ا
ـا حقـقه من نتـائج وبروزه في دور الـثمـانيـة لكنـه انشغل جمـاهيره ومـتابـعيه 
ـنـتـخـب او رفـضه الـتـدريب مع زمالئه بـاخـبـار رونـالـدو الــذي تـرك مـعـسـكـر ا

تخصصة.. وغيرها من االخبار التي توقفت عندها وسائل االعالم ا
لــقــد ظـلم عــام الــكــرة العـبــ مــهـمــ لم يــكن لــهم ذنب في ان يــشــاركـوا مع
نافسة وكان لنا ان نتصور لو ان منـتخبات مغمورة وليس لها اي حظوظ في ا
الالعب االكوادوري فـالنسيا قد لـعب مع منتخبات اعـلى شانا كيف سيكون له
مونـديال قـطر تمـاما مـثلـما حـدث مع الالعب االرجنـتيـني ماردونـا او غيره من
ن برزت لديهم مـلكة االبداع لكـنهم ظلمـوا مع اقرانهم من الالعب الالعبـ 
ونـديال ـستـوى البـارز في خضم مـباريـات ا الذين لم يـكونـوا على مـسؤولـية ا
ــلـفـت ان االعـوام لم تــظـهــر تــاثـيــرهـا فـي العـبــ اخـرين الــقـطــري كـمــا من ا
فالفـرنسي اوليفه جيرو حقق مبتغاه بالتسجيل في اكثر من مباراة مع منتخبه
الفـرنسي واستـطاع جتاوز افـضل العبي منـتخب الديـوك بتحقـيق رقم قياسي
ـسجـلـة بـاسمه اال ان جـيـرو نـفـسه لم يكن فـرنـسي بـالنـسـبـة لعـدد االهـداف ا
ليلفت االنظار من خالل تمثيله لناديه خصوصا وانه انتقل مع بضعة اندية في
ـرمى هـوغـو مـشـواره الـكــروي وذات احلـديث يـنــطـبق عـلى زمــيـله بـحـراســة ا
ـاثال مع ما يـقدمه مع لوريس الـذي لم يـكن مسـتواه الـذي قدمـه مع منـتخـبه 
ـهاجم نـاديه االنـكلـيـزي باسـتـثنـاءات بـسيـطـة للـمـستـوى الـذي يقـدمه الالعب ا
ا سيستاثر بقلب العب العام كيليان مبابي والذي ر
ـضي كــونه من حـافظ عــلى مـسـتـواه واســتـطـاع ا
ـديات ابـعـد من خالل مـا قدمه نـتـخـبه فرنـسـا 
من ادوار هــجـومـيـة الفـتـة مـســتـغال غـيـاب زمـيـله
ــوسم اســتــثــنــائي ــة والــذي فــرط  كــر بن ز

اضي مع ناديه الريال.. مثلما حقق في العام ا

الــتـعـادل بـهـدف مـلــعـوب سـجـله نـفس
ــبــارة لــلــوقت الالعب د 90 لــتـــذهب ا
االضـافي الـذي انتـهى بـالتـعادل ايـضا
بـــعــدمـــاعــادت االرجــنـــتــ لـــلــتـــحــكم
وتــسـيـطـر بـشــكل كـامل وتـواجـدت في
ـنافس وحـصلت عـلى الـعديد مـنطـقة ا
من الـركالت الركـنيـة و الثابـتة بـالقرب
مـن منطقة اجلـزاء لكن دون جدوى قبل
ان تــتـراجع هــولـنــدا لـلــدفـاع وبــرغـبـة
واضـحـة حلـسم الـلقـاء بـفـارق الركالت
الــتــرجــيــحـــيــة الــتي مــنــحت الــتــاهل
لـالرجنـت الـتي كـانت الطـرف االفضل
وسط فـــرحـــة مــجـــنـــونــة النـــصـــارهــا
وحـســرة ودمـوع هـولـنـدا الـتي ظـهـرت
ثير مـتاخرة كانت ابرز مشاهد اللقاء ا

بكل ما تعنيه الكلمة.
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عــزز اجلـويــة مــوقع الـصــدارة بـعــدمـا
فـــرض فـــوزا عـــريـــضــا عـــلى صـــاحب
االرض الـديوانية بثالثـة أهداف نظيفة
تــنـاوب عــلى تـســجـيــلـهــا مـهــنـد عــبـد
الـــــــرحــــــيم 45 وابـــــــراهــــــيـم بــــــايش
د76وحـــــمـــــادي احـــــمـــــدد 90 ضـــــمن
مـبـاريات اجلـولـة التـاسـعة بـرصـيد21
وظـهر بـنوايا هـجوميـة واستمـر يلعب
بــحـافــز الـبــقـاء بــالـصــدارة ويـرفع من
ـنــافـسـة عـبــر الـتـعـويل حــظـوظه في ا
عـلى عـنـاصـره والـتـدويـر فـيـهـا عـنـدما
ظـهر وسـجل كل من مهنـد وحمادي في
ذكـور واإلسـهـام في النـتـيـجة الـلـقـاء ا
الـــتي ســرت االنــصــار و الـــتــطــلع إلى
ـقــبل مع الـنـفط حــصـد نـقـاط الــلـقـاء ا
ـذكورة فـيمـا فشل الـديوانـية لـلجـولة ا
مـن حتـقــيق الــفــوز ومـواجــهــة االمـور
ـتراجعـة وتذيل ترتـيب اجلدول العام ا
ولـم يــــفــــعـل شيء لـالن امــــام تــــكــــرار
ــســتـــوى بــشــكل االخـــطــاء وتــراجـع ا
سريع وبات بحاجة إلى وقفة حقيقية.
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كــمــاحــافظ اجملــتــهــد الــكــهــربـاء عــلى
ــطـلــوبـة بــعـد االســتـمــرار بـنــتـائــجـةا
حتــقــيق الــفــوز الــســادس و اخلــامس
ـتــوقع عـلـى نـوروز بــهـدفـ تــوالـيــا ا
ـنـافـسة لـواحـد ويـبـدو أنه قـادر عـلى ا
عـلى الـصدارة بـفارق نـقطة 20 في ظل
ـرتفعـة بعد عنـوية ا احلـالة الـفنيـة وا
ذكورة الـتي استمـر يحقـقها الـنتـائج ا
ــســتـوى الــثــابت لـالعــبـ مـن خالل ا

بـيتكوفـيتش بتسـديدة قوية من خارج
اجلــــزاء د 115 الــــهــــدف الــــذي جــــاء
بـــــاصـــــعـب االوقـــــات وزاد من ثـــــقـــــة
الـالعـــــبـــــ وتـــــركــــــيـــــزهم ورفـع من
واصلة معنوياتهم وحالتهم النفسية 
الـــلــعب بـــذات الــروحـــيــة ومـــحــاولــة
حتـقيق التقـدم لكن يبدو كـان تفكريهم
مع مدربهم الناجح هو العمل على جر
ـــبــارة الى ركـالت اجلــزاء لـــيــجــدوا ا
الــطـريق سـالـكــة بـدعم احلـارس الـذي
ـسـتـواه اسـتــمـر بـالـظـهـور اجلـيـد و
نـتخب أصعب مـهمة الـثابت ويـنهي ا
درب الـطمـوح زالتكو كـما خـطط لهـا ا
دالـيتش الذي يـريد أن يحـقق اكثر من
سـيـنـاريـو بـطـولـة روسـيـا و تـتـنـتـظـر
كـرواتيـا مهمـة ليست بـالسهـلة اطالقا
عــنــدمــا تـواجـه مـنــتــخب األرجــنــتـ
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وحــسـمـت االرجـنــتـ تــذكـرة الــتـاهل
لـلـدور الـنـصف الـنـهـائي عـلى حـساب
ــتـــألق هـــولـــنـــدا بـــفــضـل احلـــارس ا
ـسـتـوى مـارتــيـنـيـز ووجـود صـاحب ا
الــعــالي مــيــسـي الـذي ظــهــر كــعــادته
عــنـصــرا أسـاســيـا في قــيـادة الــفـريق
بــأداء طــيب وكـان وراء صــنع الــهـدف
األول د 35 وعـــزز الـــتــقـــدم من ركـــلــة
جـــزاء 73 وافـــتـــتـح الـــتـــســـجـــيل من
الـركالت الترجيحيـة احلاسمة وليدعم
بــقـيــة الـزمـالء في الـتــسـجــيل وحـسم
االمـور بنـتيـجة ( 2_4) قـبل ان تـتاهل
بـفوزهـا الصعب وكـانت االرجنـت قد
قــــدمت اداءاجــــيــــدا وهي صــــاحــــبـــة
ـــبــادرة الــهـــجــومـــيــة والــســـيــطــرة ا
والـتحـكم بالكـرة بقـيادة النـجم ميسي
واسـتمرت بظهورهاالواضح مع مرور
الـوقت والـتـقدم بـهـدفـ وكل من تابع
هـمة كما سـير اللـعب توقع ان تنـهي ا
تـــريــــدهـــا قـــبل ان يـــنـــقــــلب كل شيء
بـسرعة واستلـمت هولندا زمام االمور
ــوازيـن خالل ســبـع دقــائق وقـــلــبـت ا
بـانتفـاضة هجـومية اربـكت االرجنت
واسـتفزتها واوقـعت الالعب بأخطاء
مــتـكــررة وفـشـلــوا في ابـعــاد خـطـورة
هـولندا الـتي قلصت الـفارق عن طريق
فـــيــغــوسـت بــراســيــة د 83 وشــهــدت
صــفـوف الـفــريق اآلخـر تـراجــعـا امـام
ضغوط هولندا التي جنحت من ادارك
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اقـترب فريق كرواتيـا من صناعة اجملد
عــنــدمــا واصل عــروضه اجلــيــدة قــبل
ــنــتــصــر بــثــقـة االنــتــقــال بــروحــيـة ا
اجملـمـوعة لـنصف نـهائي بـطولـة كأس
الـــعــالم فـي قــطــر بـــعــد تـــغــلـــبه عــلى
الـبـرازيل بـفـارق الـركالت التـرجـيـحـية
بــأربع ركالت لـركـلـتـ بــعـدمـا انـتـهت
ــبـاراة بـوقـتــهـا االضـافي بــالـتـعـادل ا
بـهدف لـتضع حـدا لتطـلعـات احد ابرز
ـرشح للقب و الزمته على اخلروج ا
مـن الـبـاب الـضـيق قـبل ان تـدون فـوزا
تـاريـخـيـا في سـجـلـهـا والـبـطـولـة عـبر
فـــرقـــة اخلــبـــرة والـــشـــبــاب بـــقـــيــادة
تالق ايسترو مودريتش واحلارس ا ا
لـيـفــاكـوفـيـتش والـكل تـعـامل بـذهـنـبـة
باراة بـإتقـان حيـنما عـالبـة وسيـروا ا
اتـــعــبـــوا وابـــعــدو خـــطــورةوهـــجــوم
ـعــروفـة الــبـرازيـل وعـزلــوا االسـمــاء ا
تـمــامـا رغم كل الـتـوقـعـات الـتي كـانت
تــصب في مـصــلـحــتـهــا لـكن كــرواتـيـا
ظـهـرت مـتـوازنـة ومـؤثـرة وكانـت على
ــهــمــة بــفــضل ظــهــورهــا مــســتـــوى ا
بارة ستوى الطيب عـندما سيرت ا بـا
بـاالجتـاه الـصـحـيح لـكـونـهـا دخـلـتـهـا
ـستـوى اجلاهزيـة والتحـديات حيث
الــتـنـظــيم الـدفــاعي الـراقي والــتـعـامل
ـيز مع احملـاوالت الـهجـومـية بـشـكل 
ـراقـبة ووضـع جنوم الـبـرازيـل حتت ا
الــــشــــديــــدة وجتـــريــــدهـم من الــــكـــرة
نـافـذ مـسـتـندين واحلـلـول بـعـد غـلق ا
عـلى شجاعة احلارس الذي لعب للمرة
نـقذ لـكـرواتيـا والعـبور الـثـانيـة دور ا
بــهـا إلى اهم ادوار الــبـطــولـة و يـضع
ــنـتـخـب عـلى بـعــد خـطــوة من بـلـوغ ا
الـنـهـائي وجنـحت كرواتـيـا في مـباراة
مـثــيـرة وقـدمت مـا عـلــيـهـا ومـاعـنـدهـا
ـــهـــمــة بـــاقل وبـــشـــكل رائع وانـــهت ا
االخــطــاء حــيـنــمــا تــمــكـنـت من فـرض
الـتعـادل السـلبي خالل الـوقت االصلي
قـــبل ان تــظـــهــر الـــبــرازيـل بــشيء من
ـسـتـوى االفـضل في الـوقت االضافي ا
ـجـهـود فـردي االول وتـقـدمت د  105
هدفا من نـيمار ليـعادل رقم بيليه (77© 
مع مـنـتـخب الـبرازيل قـبل ان تـنـتفض
ــبـاراة في كــرواتـيــا وتـســيـطــر عـلى ا
االضــافي الــثــانـي وتـوجـت جــهــودهـا
بـــــادراك الــــتـــــعــــادل عـــــبــــر بـــــرونــــو
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فـي االداء باستـمرار وبـوضوح وثابت
ركز الرابع 19 ويدعم االمور للفريق ا
واقع ويـحاول جاهدا التقدم بعد في ا
وهـذا يــتـوقف عـلى مـجـهـود الالعـبـ
الــذين حـقــقـوا الــنـتــيـجــة االيـجــابـيـة
الـثـانـيـة تـوالـيـا في وقت عـاد الـقـاسم
بـاخلـسـارة اخلـامـسـة وبـنـفس مـوقعه
واسـتـعـاد الـكـرخ تـوازنه بـالـفـوز على
دهــــوك وفــــرض اخلـــســــارة االولى

عـــــلــــيه فـي مــــيـــــدانه وامــــام
جــــمــــهــــوره فـي حتـــول
لـــلــكـــرخ في مــســار
ــنـافـســة عـنـدمـا ا
تـــخـــطـى طـــرفــا
صـعبـا قبل ان
يـــــــتـــــــقـــــــدم
ثـــامـــنـــا14
فــيـمـا اخـذ
دهـــــــــــــوك
يــــشــــعــــر
بـــــــعـــــــدم
االسـتـقـرار
فــــــــــــــــــــي
ـــــــــــــــــــدة ا

األخـــــــيـرة امـام
اهــــــــــــــــتــــــــــــــــــــزاز

الــــــــــــــنـــــــــــــتــــــــــــــــــــــائـج
والـــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــراجـع
للـــــــحادي عـــــــشر 11.

ـثل والــتـوازن هـجــومـيـا ودفـاعــيـا و
احـــد األطـــراف الــقـــويـــة ويـــامل لــؤي
صالح ان يـكون الـفريق مـنافـسا مـهما
سابقة في ظل جهود عـلى طول وقت ا
الـتشـكيل الـذي استـمر يـصنع الـنتائج
ـتـمـيـزة من جولـة الخـرى فـيـما زادت ا
مـــعـــانـــاة نــوروز بـــتـــلـــقي اخلـــســارة
الــــســــادســــة والــــفـــشـل في احلــــد من
ـؤخـرة ولم ـواقع ا الــتـراجع الـسـريع 
ـوقف يــجـد طـريـقـا لـلــتـوازن وتـغـيـر ا
الـــذي اليــحـــســد عـــلــيـه في مــشـــاركــة
مــخــتـــلــفــة عن االولى بــعــد االنــتــقــال
ـــاضي وواصل ـــوسم ا لـــلـــمـــمــتـــاز ا
ـمــيـزة عـنـدمـا قـلب الـنــجف نـتـائـجه ا
تـاخـره عـلى جـاره كـربالء بـهـدف الى
فـــوز بـــثالثـــة أهـــداف لــيـــتـــواصل في
ـــطــلــوبــة لــلــدور حتــقـــيق الــنــتــائج ا
ردود الـسـادس تـوالـيـا قـبل ان يـقـدم ا
الطيب حتت انظار جمهوره ويتخلص
من فخ الغر كربالء في الوقت القاتل
ويــخــرج اجلــمــيع بــفــرحــة مــشــتــركـة
واالنـتقال للوصافة 20بفارق نقطة عن
ـتصدر فـيما اسـتمرت مـعاناة كربالء ا
مـن مواجهـات الذهاب الـتي لم يحصل
فـيها فقط على نقـطة عاد بها من زاخو
ـاضي بـنـفس مركـزه الـعـاشرة الـدور ا
وقــاد ســعــد عــبــد االمــيـر الــزوراء الى
الـفوز على فر يق القاسم بهدف والزال
ـثل عـنـصـر ا مـؤثرا ـذكـور  الـالعب ا

ميسي



…dOš_« q³7

www.azzaman.com

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

بــأجـواء من الــبـهـجــة والـفـرح اخــتـتم في
اخلـامس من الشهر اجلاري مهرجان قسم
الـسـيـنـمـا والـتـلـفـزيـون في كـلـيـة الـفـنـون
اجلــمــيــلــة بـــجــامــعــة بــغــداد فــعــالــيــاته
بـحـضور وزيـر الريـاضة والـشبـاب محـمد
ـركــزي مــحــمـد ــبــرقع و وكــيل الــبـنـك ا ا
شمران الياسري  ,وبـعد كلمة عميد الكلية
مـضـاد االسـدي الـتي أشـاد بـهـا بـاجلـهود
ـبـذولـة من قـبـل  أساتـذة وطـلـبـة الـقـسم ا
ـهـرجان أعـقبه في الـتـحضـير لـفـعالـيات ا
وزير الرياضة والشباب بكلمة ا كد   فيها
عـلى دعمه للطاقات الشبابية  ومساندتها
 لــتــواصل طــريـقــهــا في  مــجـال الــعــطـاء
واإلبـداع  بـعـدها  أعـلن عن مـنـحة مـالـية
ركـزي  قدرها 150 مـن قبل رئيس الـبنك ا
ألف ديـــنــار لــكل من الــطـــلــبــة الــفــائــزين
ــهــرجـان .وشــهــدت فـعــالــيـات اخــتــتـام ا
تــكـر عـدد من شـخـصـيــات الـعـلـمـيـة في
الـكلية من تـدريسي ومبـدع ومشارك

وطلبة.
وضـيفت قـاعات وحـدايق الكـليـة فعـاليات
الـدورة السـابعـة والثـالثون دورة اخملرج
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هـرجان وعرض فـي ا الـراحل جـعفـر عـلي
ــدة ثالث ايـام  50 فــيـلــمـا الــذي تـواصل 
لـــلـــدراســـات االولـــيـــة و 15 لـــلـــدراســـات
شاركة على حيث تنافست االفالم ا العليا
ـهـرجـان الـرسـمـيـة وهي(جـائـزة جـوائـز ا
افــضل سـيـنـاريــو و ذهـبت الى فـيـلم رذاذ
لـــــلــــمــــخــــرج عــــبـــــدالــــله عــــبــــد الــــقــــدر
وجـائـزة افـضـل تـصـويـر ذهـبت احلــسـ
اخــــراج مــــحــــمــــد الـى فــــيــــلم الــــقـــــرين 
وجــائــزة افــضل اخـراج ذهــبت الى فــايق
وجـائزة اخـراج جـاسم كـوجـي فـيـلم حـنـة
اخراج سكيج جلـنة التـحكيم ذهـبت لفيـلم
وجـائـزة الـفـنـان جـعـفـر عـلي عـدي فــاضل
ونال ذهـبت لفيلـم(لو)اخراج مهـدي محمد
اجلـايزة الـثالـثة فيـلم (والية ديـر)للـمخرج
والثـانية ذهـبت الى فيلم(رذاذ يـاسر رزاق
اجلائزة القدر)للمخرج احمد عبد احلس
االوالى ذهــبت الى فـيـلم( ايـد) لـلـمـخـرجـة
الـثانية بـن وجائزتـان للدراسات الـعليا
ذهــبت لــفـيــلم (جــاثــوم)  لـلــمــخـرجــة ايـة
مـرسي واالولى ذهـبت الى فـيلم (تـناغم)

للمخرج سامر طه.
وتـضمن حفل اخلتام ايضا  تكر معاون
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ÊUłdN∫ لقطات من مهرجان السينما والتلفزيون بكلية الفنون اجلميلة

وعــرضــهــا في الــتــلــفــزيــون. وكــان حــفل
االفـــتــتــاح الـــذي اقــيم عـــلى قــاعـــة حــقي
الــشــبــلي قــد شــهــد تــقــد بـاقــة ورد من
احتـاد االذاعي والتـلفزيونـي الى عميد
قــدمـهــا اخملـرج الــكـلــيــة مـضــاد االسـدي 
مـظفر سلـمان .فيما شـكر العمـيد في كلمة
لـه خالل حفل االفـتـتـاح  كل العـامـل في
ـهـرجان الـذين اعـادوا احليـاة من جـديد ا
لـكليـة الفنون اجلـميلـة.. وقال رئيس قسم
الـفنون السيـنمائية حـكمت البيضاني في
كـلمته (نحن فـي هذه القاعة نـشكل صرحا

مهما). 
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ـــــهـــــرجـــــان حتـــــدث لـ(الـــــزمـــــان) وعـن ا
ـــــوســــوي قـــــائال ي صـــــبـــــاح ا االكـــــاد
(مــهــرجـان قــسم الــفـنــون الــسـيــنــمـائــيـة
والـتلـفزيونـية الدورة الـسابعـة والثالثون
تـمثل مـسيـرة طويـلة مـن العـطاء واالبداع
ـــشــهـــد الـــســيـــنـــمــائي وتـــاريخ يـــوثق ا
الـــعــراقي وهـــو اقــدم واعــتى مـــهــرجــان
عــــراقي) واضـــاف (الــــطـــريف فـي تـــاريخ
ـهرجان رغم سـنوات احلصار واحلروب ا
وقــصف الــقــسم واحــتــراق قـاعــة جــعــفـر

ـيــة رجـاء سـعــدي لـفـتـة الــعـمـيــد االكـاد
ومــعـاون الـعـمــيـد لـلــشـؤون االداريـة عـلي
صـبـاح والـلـجنـة الـتـحـكـيمـيـة لـلـدارسات
الـعـلـيـاوهم بـان جـبـار خـلف وبـراق انس
ــدرس  وحـيــدرفـيـصل كــر والـلــجـنـة ا
الـتـحكـيـميـة لـلدراسـات االولـية وهم :عالء
ومـاهــر مــجــيــد ابــراهـيم الــدين مــجــيــد 
ومـحـمـد ثـائـر حـمـدان.. وكـرم رئـيس قـسم
الـسـينـمـا والتـلـفـزيون حـكـمت البـيـضاني
اعـضـاء اللـجـنة الـتـحضـيـرية  لـلـمهـرجان
وكـادر الـقـسم بـشـهادات تـقـديـريـة لدورهم
ـهـرجـان وكـرم عمـيـد الـكـلـية في اجنـاح ا
الـلـجــنـة االعالمـيـة لـلـمـهـرجـان وهم: عـبـد
ويـاسر اليـاسري وشذى الـباسط سـلمان 
وايـة خـالـد والـكـوادر الـسـانـدة الـعــامـري
ـهــرجـان. وبـعــد قـراءة بـيـان لــفـعـالــيـات ا
الــلـجـنــة الـتــحـكـيــمـيـة حــول االفالم الـتي
ـشـاركـة  50فــيـلـمــا لـلـدراسـات عــرضت 
االولية  و 15فـيلما للدراسـات العليا تمت
قـراءة الـتوصـيات الـتي تضـمنت ان يـعمل
الــقـسم عــلى انـتــاج سـنــوي لـفـيــلم طـويل
وخملـــرج صـــاحب مـــنـــجــز  و االهـــتـــمــام
بـتـقنـيات الـقـسم وافالم الدراسـات الـعلـيا
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ـسـاعـد بـكـلـيـة الـصـيـدلـة بـجـامـعـة عـمـان االهـلـية االسـتـاذ ا
سـاعد بكلية الـصيدلة في جامعـة الزرقاء االهلية واالستاذ ا
ـعـموري يـحالن ضـيفـ عـلى قـناة (الـشـرقيـة) مـساء فـرح ا
اليوم االحد في برنامج (اطراف احلديث) الذي يعده ويقدمه

االعالمي مجيد السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
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اخملـــــرج الـــــعــــــراقي تــــــعـــــرض له
مسرحية االطفال (اميرة االحالم )
ـسـرح الـطفل في لـلفـرقـة الـوطـنيـة 
الـسـاعـة احلاديـة عـشـر من صـباح
ــسـرح غــد االثـنــ عـلـى خـشــبـة ا

الوطني.
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ـســار الـرقــمي الـعـراقي االعالمي  الـعــراقي قـرر مــجـلس ا
ومـنصة الـتواصل الـرقمي منـحه الوسـام العراقـي للمـحتوى

الرقمي الوطني 2022.
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اضي مـهـامه رسـمـياً ي الـعـراقي تـسـلم اخلـميـس ا االكاد
جمع أم القرى قـر الديوان  رئيسـاً لديوان الوقف السني

ببغداد.

 «dOLÝ rB²F  

اخملرج االردني فاز فـيلـمه (ديجور) من إنـتاج وزارة الثـقافة
االردنية بـجائزة (غصن الزيتـون الذهبي ألفضل فيلم روائي
قصيـر) في مهرجـان القدس الـسينـمائي الدولي  2022 في

. فلسط
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الشاعر الـسوري صدرت له مجموعة جديدة بعنوان (تغريبة
ضـمن منـشـورات دار جهـات لـلنـشـر والطـبـاعة أهل الشـام)

توسط. والتوزيع وتقع في  160 صفحة من القطع ا
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ي الــعـراقي ضــيــفه اجلـمــعـة مــنــتـدى الــشـعــربـاف االكــاد
الـثــقـافي في جـلــسـة بـعــنـوان (الـســخـريـة الــسـيـاســيـة عـنـد
الـشـاعـرين احـمــد مـطـر واحـمـد فـؤاد جنم) ادارهـا الـبـاحث

عادل العرداوي.
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ــمـثل الـســوري يـشـارك في بـطــولـة مـسـلــسل (كـانـون) مع ا
ــقــرر عـرضه فـي مـوسم اخملـرج ايــاد نــحـاس والــذي من ا
رمضـان الـقادم وتـدور قصـته حول تـزويـر العـملـة ومحـاربة

جتارة اخملدرات.

فـلسـطيـني بـقـيادة صـبحـي ابو لـغد
وعـبد اجملـيـد ابـو لـ وفي الـصورة
التي جمعتني بـهم يبدو الى اليسار
ـعـروف وجيه عـبد مـثل الـعراقي ا ا
الــغــنـي ثم مــقــدم بــرنــامج االطــفــال
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هذه الـصورة جملـمـوعة من الـفنـان
في اذاعــة بـغــداد في اواخــر الـعــهـد
ـلـكي عـام  1958عـنـدمـا اسـتـعـانت ا
االذاعــــة بـــفــــريـق اذاعي لــــبــــنــــاني

{ بـومـباي  –وكـاالت - كـشفـت تقـارير
صـحـفـية أن الـنـجـمة الـهـنـدية ديـبـيـكا
سؤولة عن الكشف عن كأس بـادكون ا
ــــــــــبـــــــــاراة الــــــــــعــــــــــالم  2022 فـي ا
الـنهـائيـة.وافادت أن بـادكون سـتسـافر
إلـى قــطـــر لـــتــكـــون جـــزءًا من احلــدث
الـرياضي الـضخم حـيث ستـكشف عن
ـباراة النهـائية التي كـأس العالم في ا
قـرر إقـامتـهـا بـتاريخ  18 كـانـون مـن ا
االول اجلـــــاري في مــــلـــــعب اســــتــــاد
"لــــوســــيـل" الــــذي يــــتــــسع لـ  80 ألف

شخص.
وأشـــار الــبـــعض أن اخـــتــيـــار جنــمــة
بـولـيوود يـعـود ألنـها سـفـيرة لـلـعالمة
الـفرنسـية "لوي فـيتون" وكـأس العالم
مــوضــوع في حــقــيــبـة مـن دار األزيـاء
ـيـزًا ــيـة.ويــعـتــبـر هــذا الـعــام  الــعـا
بـالنـسبـة لبـادكون خـاصة أنـها مـثلت
الـهــنـد في مـهـرجـان كـان الـسـيـنـمـائي

الشـهيـرعمـو زكي واخملرج الـلبـناني
مــحـمــد كـر وانــا واخـرون نــسـيت
اسـماءهم وفـي الصـورة الـثـانـية مع
ـمثـالت اذكر ان عـمـو زكي واحـدى ا

لقبها السعدون.
2022  واختيرت واحدة من أعضاء
جلــنـة الــتــحـكــيم كــمـا أن اخــتـيــارهـا
ًا نادرًا ألي ـونديال قـطر يعـتبر تـكر
ـثل هندي أو دولي.اجلـدير باإلشارة
إلــيه أن حــقــيــبــة ســفــر كــأس الــعــالم
صـممت مـن قبل حـرفيـ ذوي مهارات
عـالية في محتـرَف "لويس فويتون" في
فـرنــسـا لـتـكـون قـادرة عـلى نـقل كـأس
ـصـنوع من  6.175كـيـلـوغرام الـعـالم ا
مـن الـــــذهـب عـــــيـــــار  18 قــــــيـــــراطًـــــا
ـلكـيت.وتـغطى احلـقيـبة بـطبـقة من وا
ونـوغرام الـتـيتـانـيوم تـمـيَّزت بـنمـط ا
ـنــفـذ بـتـقـنــيـة احلـفـر بـالــلـيـزر كـمـا ا
تـانة وخـفة الـوزن.وحرصت تـتمـيَّز بـا
دار األزيـاء على حـماية زوايـا احلقـيبة
بــاســتـخــدام جــلـد الــبــقــر الـطــبــيـعي
ــشــابك الــست والــقــفل من وصــاغت ا
مــادة الـروثــيـنـيــوم وهـو مــعـدن قـوي

يأتي باللون الرمادي الداكن.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

Issue 7454 Sunday 11/12/2022
الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7454 األحد 17 من جمادى االولى 1444 هـ 11 من كانون االول (ديسمبر) 2022م

اسـتــطـعـنــا عـلى انـقــاض الـرمـاد ان عــلي
ونـحن ـهـرجــان نــواصل الـدرس ونــقـيـم ا
ســعـــداء الــيــوم ان نــشــاهــد هــذه الــدورة
الـسـابعـة والثالثـ بهـذه احلـلة اجلـميـلة
فـفضال على تـنظيمـها وتنـسيقهـا شاهدنا
رونـقـا وجـمـاال وبالغـة الـصـورة من خالل
ـعــروضــة)... وحـديـث اخـر عن االعــمــال ا
عـاون العميـد للشؤون االدارية ـهرجان  ا
ي عـــلي صـــبـــاح قــائـال(انــتـــقل االكـــاد
ـهـرجـان في سـنوات سـابـقـة الى عدة ا
امــــاكن واخــــيــــرا حـط في مــــكــــانـــة

الـصـحيح بـكـليـة الـفنـون اجلـميـلة)
واضـاف (بعد تاهيل قاعات الكلية
لــتـصـبح جـاهـزة لـعـرض االفالم
و اســتـغالل حـدايق الــكـلـيـة
مـن خالل استـخـدام شـاشات
عـــالــيــة الـــدقــة لـــلــعــروض
ـشاكل اخلـارجـية لـتالفي ا
داخـل القاعـات وكثرة عدد
ـــا خـــلق ــــشـــاهـــديـن  ا
اجـــــــــواء رائـــــــــعـــــــــة
لــــــــلـــــــحـــــــضـــــــور

والطلبة).
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فــاز الـــفــيــلم الــعــراقـي (جــنــائن مــعــلــقــة )
بــاجلـائــزة الـذهــبـيــة ألفـضـل فـيــلم وأفـضل
اجنــاز فـني (مـديــر تـصـويــر) في مـهـرجـان
الـبــحـر األحــمـر الـســيـنــمـائي الــذي اخـتـتم
فـعــالــيــاته في جــدة بــالــسـعــوديــة والــفــيـلم
ــنــتــجــة هـدى لـلــمــخــرج احــمــد يـاســ وا
الــكـاظــمي وبــطـولــة وســام ضـيــاء بـدور طه
وجــواد الـشـكــرجي بـدور جـمــعـة و حـسـ

مــحــمـد جــلــيل بــدور أســعــد وأكــرم مـازن.

ويعـتبر هـذا العرض األول بالـعالم العربي.
وهــو أنــتــاج مــشــتــرك عــراقي بــريــطــاني
فــــــلـــــســــــطـــــيــــــني
مـــــــــصـــــــــري
سعودي.
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ــطـرب زيـاد يـحــيي كل من الـنــجـمـة ســيـرين عـبــد الـنـور وا
بـرجي  حـفال غـنـائـيـا في دمـشق بـسـوريا
يـوم  23 كـانـون االول اجلـاري  حـيث
يزة سيـقدمان خالل احلـفل باقـة 
من أشهر أغـنياتهما الـتي يعشقها
اجلـمـهـور.و نـشــر بـرجي بـوسـتـر
احلفل عـبر حسـابه الرسمي على
مـــوقـع الــتـــواصـل االجــتـــمـــاعي
(أنسـتغرام) وعلق على الصورة
قـــــائال: ( حـــــبــــايـب قــــلـــــبي ب
ســوريــا وأخــيــراً رح جنــتــمع
سـوا يوم 23 ديسـمبـر بفـندق

دامــــا روز لــــنـــســــهـــر
ســـهـــرة من الـــعـــمــر..
كــــــــونــــــــوا كــــــــتـــــــار-
نــاطــركن).بــدورهـا قــالت
عــبـــدالـــنــور: (نـــاطــريـــنــكم
نسـهـر سوى ونـغـني سوى
ليلة  Dec 23 باوتيل داما
روز في الـشام احلبيبة كل

احلب).
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ـكن احلصـول علـيهـا من امانـة الصـندوق لـقاء ـواصفـات والشـروط التي  وجب ا  .©Âu¹ μ® e?ON?& …b?0Ë

مبلـغ قدره (٢٥٠٫٠٠٠) دينار (مئتـان وخمسون الف دينـار الغير ) غير قـابل للرد فعلى اجملـهزين اخملتص
ـشاركـة تقـد عـروض بالـدينـار الـعراقي  (مع مـراعاة تـرقـيم صفـحـات هذه الـعروض) ويـكون الراغـب بـا
دة التـقل عن (١٢٠ يـوم) مع ارفاق الـتـأميـنات االولـيـة والبـالـغة (٢٫٢٥٠٫٠٠٠) ديـنـار عراقي (اثـنان نـافـذاً 

علومات التالية:-  مليون ومئتان وخمسون الف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض ا
ناقصة/ موضوعها - رقم ا

- تاريخ الغلق 
قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا

- تاريخ نفاذ التامينات االولية 
كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا

وتسـلم الى اسـتعـالمات الـشـركة بـأغـلفـة مـغلـقـة ومخـتـومة مـثـبت علـيـهـا رقمي االعالن والـطـلبـيـة في مدة
نـاقـصة اجـور نـشر ?Ø±≤Ø≤±® ÂuO≥≥∞≥© ويـتـحـمل من ترسـو عـليـه ا  d?N?E? « b?F?Ð © …b?Š«u اقـصـاها الـسـاعة ®»

االعالن  .. مع التقدير. 
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١- يتم تـقـد العـروض وفـقاً لـلـوثائق الـقـياسـيـة وفي حال عـدم الـتزام مـقـدم العـطـاء في تطـبـيق الـوثيـقة
ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 

درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا
أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 

قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا
٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 

سـاهمـ في الشـركة او الـشركات ـفوض او احـد ا ٤- تـقدم الـتامـينـات االوليـة باسم الـشركـة او مديـرها ا
وجب عقد مشاركة. 

ـنـاقصـة الـتواجـد في مـقر الـشـركة حلـضور شـتـرك في ا ـثلـي الشـركات واجملـهـزين ا ٥- بـإمكـان كـافة 
ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك في اليوم التالي لتاريخ الغلق الساعة العاشرة صباحا.ً 

٦- في حـالـة وجـود مـخـالـفــات من قـبل اجملـهـزين تـوجه االنـذارات من الــقـسم الـقـانـوني في شـركـتـنـا دون
الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 

٧- تصادر التأمينات االولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية
للطلبيات. 

عتمدة صـارف ا ٨- تقدم التـامينات االولـية على شكـل ( خطاب ضمان او صـك مصدق او سفـتجة ) ومن ا
ـنصـة االلـكـترونـيـة وان لم يكن قـدم داخل ضـمن ا العـراقـية داخـل بغـداد عـلى ان يكـون خـطـاب الضـمـان ا

ركزي. نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا خطاب الضمان داخل ضمن ا

٩- ال تتـم مطالـبة شـركتـنا بـكتـاب تسـهيل مـهمـة من الكـمارك وكـذلك الضـريبـة واجازة االسـتيـراد اخلاصة
واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا با

وانئ. واد من ا ثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج ا طالبة باي تمديدات لفترات التجهيز ا  ١٠- ال تتم ا
 ١١- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠ % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.
www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 

 ١٣- يتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
ـرة واحــدة خالل الـسـنـة من الــشـركـات الـعـراقـيـة  ١٤- يـتم اســتـقـطـاع مـبـلـغ (٢٥٠٠٠) الف ديـنـار عـراقي 

الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.
ـدى الزوراء  ١٥- سـيتـم نشـر االعالن في صحـيـفة الـصبـاح احلكـومـية + صـحيـفتـ من االتي (الـزمان ا
ـسـتـقـبل الـعراقي ـشـرق الـشرق الـعـراق االخـبـاريـة كل االخبـار ا الـصـباح اجلـديـد الـبـيـنة اجلـديـدة ا

واطن النهار الدستور العدالة العالم). ا
قـدمـة للـعـطاءات سـواء كـانت عراقـيـة او اجنـبـية او نـاقـصة عـلى احـدى الشـركـات ا  ١٦- في حـال رسـو ا
عـربية يتم توقيع العـقد في القسم القانوني في شـركتنا وبخالفه تلغى االحـالة ويتم اتخاذ كافة االجراءات

القانونية بحقها.
قدمة مع اعطـاء افضلية سعـرية بنسبة (١٠ %) ستجيبـة ا  ١٧- تتم االحالـة وفق اقل االسعار للعـروض ا
نـتج الوطـني (العام ثم اخلـاص) اي االحالة ـبالغ يـصار الى تفـضيل ا للـمنـتج احمللي وفي حالـة تساوي ا

نتجة للمنتوج الوطني. على الشركات ا
 ١٨- ال تصرف اي مـستحـقات الى اجملـهز اال بعـد جلب براءة ذمـة من دائرة التـقاعد والـضمان االجـتماعي

سجلة بالعراق. للشركات العراقية أو ا
الي الخـر سنة او كفـاءة مالية  ١٩- تقد اثـبات لتوفـر سيولـة نقدية: كـشف مصرفي يـب حركة الـتدفق ا
ـبلغ ال يقل عن (٤٥٫٠٠٠٫٠٠٠) دينـار عراقي (خمسـة واربعون ملـيون دينار من خالل تـسهيالت مـصرفية 

ناقصة. عراقي) وللفترة التي تسبق تاريخ غلق ا
 ٢٠- تفرض غـرامة تأخيـرية على اجملـهز ال يتجـاوز نسبة 15% من مبلغ الـعقد لـلعقود الـتي تقل مبـالغها
عن ٥ ملـيار ديـنار عراقي و١٠ % للـعقـود التي تسـاوي مبـالغهـا ٥ ملـيار دينـار عراقي فـاكثر في حـالة عدم

ثبتة في العقد. واد بفترة التجهيز ا جتهيز ا
ـشـاركـة الـتـعهـد بـعـدم الـعـمل في عـقـود او مـشـاريع في قـطـاع الـنفـط في اقـليم ٢١- علـى كافـة الـشـركـات ا
كردستان الـعراق وفي حال وجود عـقود او مشاريع حـالية تتعـهد الشركـات بانهائـها خالل ثالثة اشهر من

تاريخ اعالمهم وبخالفه يتم وضع هذه الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها.
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كان اللـغط اليزال قـائمـاً حول مشـروع االتفـاقية الـصيـنية
مع العـراق حـ وصل الـرئـيس الـصيـني الى الـسـعـودية
ووقّع االتفاقية االستراتيجية مع الرياض في خطوة كبرى
تتضـمن اكبر بـندين يشـغالن العـالم ويحركـانه هما األمن
والطـاقة. عـدم االرتـياح األمـريكي واضح مـنـذ يومـ ح
تحدث األمـريكي الى انّ تمدد نفـوذ الص يكسر أشار ا
قواعد دولية. لكن في احملصلة هناك انفتاح من أكبر دولة
عربـيـة في االقـتـصـاد عـلى الـصـ في إطار تـوجه واضح
لـتـنـوع مـصـادر الـدعم الـدولي والـتـعـاون واالسـتـثـمـارات
وهذا يـنسـحب على االمن. أهـميـة ذلك تأتي من نـواح عدة
أهمها انّ هنـاك تغيراً في الـنظرة السعـودية إزاء االعتماد
على قـطب أوحـد في الـعـالم اثـبـتت التـجـارب السـيـما في
الصـراع الـبارد وبـالـنيـابـة مع إيـران وفي اليـمن انّ هـناك
اجـنــدة أمــريـكــيــة لـهــا أولـويــات مــخـتــلـفــة عن األولــويـات
الـسـعوديـة فـعـلـيـاً بـالـرغم من الـتـحـالـفـات االسـتـراتـيـجـية
والتي توجتها الـقمة االمريكـية العربية بـالرياض قبل فترة

قصيرة.
غير انَّ االتفاقية الصينيـة مع العراق تعني أموراً مختلفة
ألسبـاب كـثـيـرة أهمـهـا وضع الـفـسـاد الكـبـيـر في الـعراق

والذي
تداولة واضعـات السياسية ا ال عالج له مطلقا مع هذه ا
ـا تالمس احمليط وانّ كل ما يـتم من كالم عن إجراءات ا
اخلـارجي وال تـدخل الى الـعـمق وانّ الـفـسـاد كـمـنـظـومـة
يدمر أكبر اتفاقية مهما كانت جهود الص إلجناح ذلك.
 والسبب االخر هو انّ النفوذ اخلارجي متوغل في العمق
العـراقي ويـحـرك الـقرار والـتـصـرف واالتفـاقـات طـوعاً أو
ـتــحــدة الــتي خــاضت حــربـا كــرهـاً. كــمــا انّ الــواليــات ا
شـوهت ســمـعــتـهــا ونــزفت بـســبـبــهـا الــكـثــيـر من الــدمـاء
واألموال ليست بصدد تـسليم منطـقة نفوذها مـجاناً للقوة
ـنــافـســة لـهـا فـي الـعـالـم وهي تـعي إمــكـانــيـة الــتـقـارب ا
ـمـكن أن يـحــدث بـ إيـران والـصـ الـسـريع الـذي مـن ا
شـهد األمني على االمـريكان في هذه أيضا وهذا يـعقد ا

نطقة الساخنة. ا
انّ الـســعـوديـة تــتـعــامل بـنـديــة مع الـصــ في اسـتــقـبـال
اسـتـثـمـارات والـتـعـاون الــعـسـكـري واألمـني أمّـا الـعـراق
ِ نـفـسه في السـنـوات الـعشـرين األخـيـرة التي الذي لم يـ
ــنــظم ال ضــاعت هــبــاءا في عــدم االســتــقــرار والــنــهب ا
يسـتـطيع أن يـكـون بوضـعه احلـالي الـطرف الـقـادر على
اإلفادة من الـص اسـتراتـيـجيـا من دون أن يرتـهن قراره

ا هو فيه من تردٍ مشهود اليوم. واقتصاده اكثر 
ليس امام العـراق فرصة صيـنية قبل أن يـنهض اقتصاده

ووضعه العام من خالل التعاون في النطاق اإلقليمي .
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{ لــــــوس اجنــــــلــــــيس (أ ف ب) –
يواجه نـيك كارتر أحد أعـضاء فرقة
بـاكسـتريـت بويـز األميـركيـة اتهـاماً
بــاالغـتــصـاب وجّــهـتـه ضـده إحـدى
معـجباته التي أشارت اخلميس إلى
وقــائع تــعــود إلى عــام  2001 ح
كـــانت تـــبـــلغ  17 ســـنـــة. وأعـــلـــنت
شـانـون روث في مـؤتـمـر صـحـافي
من كــالــيــفــورنــيــا بــحــضــور وكــيل
الــدفـاع عــنـهــا أنــهـا رفــعت دعـوى
ـغني الغتصـابها على هامش ضد ا
إحـدى حـفالت الـفـرقـة في تـاكـوما
رأة الـتي تبلغ بواشـنطن. وقـالت ا
 39عـامـاً بـاكـيـةً مع أنـني مـصـابة
بالـتوحد وبشلل دماغي أعتقد أنّه
لم يــؤذني شيء في حــيــاتـي أكــثـر
ـا ارتـكــبه نـيك كــارتـر في حـقي.
وبـعـدما طـلبت روث تـوقـيعه دعـاها
ـــــرافــــقـــــته فـي إحــــدى الـــــنـــــجم 
احلـافالت ثم قــدّم لـهــا مـشــروبـاً
ـذاق يُشار إليه على أنّه غريب ا
عـــصــيــر في آي بـي عــلى مــا
ــدعــيــة مــارك أكّــد مــحــامي ا
بوسكوفيتش. وأضاف وكيل
الدفـاع عنـهـا بعـد أن شربت
الــعـصــيـر اصــطـحـبــهـا إلى
مرحـاض احلافلة وطلب منها أن
تــقــوم بـــأفــعــال جــنــســيــة. وأوضح
ـراهـقـة بـوســكـوفـيــتش أنّ الـفـتــاة ا
آنذاك كـانت تبكي طـيلة الـوقت فيما
ـــغــنـي اعــتـــداءه عـــلــيـــهــا واصل ا
مـشـيـراً إلى أنّ كــارتـر رمـاهـا عـلى
ـوجـود في آخـر احلـافـلـة الـسـريـر ا
واغـتـصـبـهـا رغم مـحـاولـتـهـا صدّه.
ـــدنــيــة في ورفــعـت روث دعــواهــا ا
الس فـيـغـاس وحتـديـداً في نـيـفـادا
. غني أيضاً نطـقة التي تقطنـها وا ا
وتطـالب بتـعويض مالـي لم يُعلن عن
تــفــاصــيــله. ولــفت احملــامي إلى أنّ
الدعـوى تتـضـمّن أقوال ثالث نـساء
ـغـنـي بـاالعـتـداء أخـريــات يـتّـهــمن ا
. وال يـرغ اجلـنـسي عـليـهنّ أيـضـاً
فـي ذكر هـويـاتـهنّ ولم يـرفـعن حتى

اليوم أي دعوى بصفة شخصية.
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ـواً ـانــيـا هي ذلك الــبـلـد الــذي حـقق  ـانــيـا? ا من هي ا
ـيـة الـثـانـيـة وتـصدر اقـتـصـادياً كـبـيـراً بـعـد احلـرب الـعـا
اقتصاديـات اوروبا متـجنباً احلـروب ومتقـدماً في علومه

وتقنياته وفنونه.
ـانـيـا ذلك الـعـمالق الـذي حتـدثـنـا في ذات الـوقت فـإن ا
ـسـتوى عنه هـي ذلك القـزم في ثـقـلهـا الـسـياسي عـلى ا
الدولي ال يـرى لـهـا حجـمـاً اال عنـدمـا تـستـخـدم من قبل
حـــلــفـــائــهـــا الــغـــربـــيــ األقـــويــاء كـــحــلـــقـــة في تــدبـــيــر
اسـتــراتــيــجـيــاتــهم دون أن حتـصـل مـنــهم عــلى حــصـة
صـاحلـها ـة. حـتى انهم يـجـبروهـا عـلى ما يـضـر  كر

وكم حصل ذلك وما يزال.
من نـاحـيـة أخــرى من هي قـطـر? تـلك الــدولـة الـصـغـيـرة
سـتـلـقيـة عـلى سـاحل اخلـليـج العـربي بـغـازها ونـفـطـها ا
وضحيـج قناة جـزيرتـها وبـطولـة كأس الـعالم ودورها في

تصارعة. شاكل والتوسط ب القوى العظمى ا حل ا
ن اســتــفـاد من لم تــكن هـنــاك من الــدول والــشـركــات 
ـانيـة. انـها شـراكات شراكـاته االقتـصـادية مع قـطـر كاأل
ليارات من الدوالرات استثمارات وعقود تتجاوز مئات ا
وهي رغـبـات تــعـاون في مـجــال الـطـاقـة تـالمس خـطـوطـاً

حمراء في التوازنات الدولية.
ـانيـا وال يـريد اخلـير انه ببـسـاطة شـديدة: من ال يـحب ا

لقطر!
ــانـيـا جتـاه قـطـر بـارادة أو دون ان مـا تـمـارسه الـيـوم ا
ثلـية والتـمييـز في التعامل إرادة وما تثيـره من قضايـا ا
مع الـعـمـال األجـانب وشـبـهـات الـرشـاوى في حـصـولـهـا
على ترخيص بطولة كأس العـالم لهذه الدورة وبالتحديد
قبل بدئها بعد أسبوع دفع بـوزير خارجية قطر باتهام

انيا وبحق باالزدواجية االخالقية. ا
لكن السؤال اآلن هو:

هل يعقل أن يـبلغ الغبـاء السيـاسي والدبلـوماسي بوزيرة
الـداخــلــيـة االحتــاديــة ان تـذهب بــاجتــاه مـا اشــرنــا الـيه
ـانــيــة بـقــطــر وهي تـتــهــيـأ بـخــصــوص الـتــحــرشــات اال

لزيارتها? أي منطق هذا?
بـيد أنـنـا سـنـبـقى نـقـدر لـقـطـر اجلـرأة واحلزم فـي ردها
انية وموقفها من صبيـانية التصرفات والـتصريحات اال
رغم تــــقــــديــــرنـــا حملــــدوديــــة إرادتــــهـــا
ن ال يـحـبــهـا وال يـريـد وخـضـوعـهــا 

اخلير لقطر.
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{ ريـــو دي جـــانـــيـــرو-(أ ف ب) -
"نــهـايـة احلـلم" "الــبـرازيل تـبـكي"
"خـطـأ قـاتل": هـكـذا عـنونـت مواقع
وســـائـل اإلعالم الـــرئـــيـــســـيـــة في
الــبـرازيل عــلى صـفـحــاتـهـا األولى
اجلــمــعــة تــعــلــيــقــاً عـلـى إقــصـاء
مــنــتــخب بـالدهــا الـ"ســيــلــيــسـاو"
بـركالت التـرجيـح ضد كرواتـيا من
ربـع نـهــائي مــونـديــال قــطـر 2022
لـكـرة القـدم.وحتسّـر مـوقع "غلـوبو
إي ســبــورتـي" عــلى "نــهــايــة حــلم
الـسـداسـيـة" في إشـارة إلى الـلقب
الـسـادس الـذي تسـعى له الـبرازيل
وقع أنه .واسـتذكـر ا مـنذ  20 عـاماً
"مــنـذ فــوزه بـكــأسه اخلـامــسـة في
الـعـام 2002  أقــصي الـسـيـلـيـسـاو
في كـل مـرة واجه فــيـهــا مـنــتـخــبـا
".فقبل خـيبة األمل في قطر أوروبـياً
أمــام كــرواتـيــا خـســرت الــبـرازيل
سابقا في ربع النهائي أمام فرنسا
(1-0) عــام 2006  وهــولــنــدا ((1-2
عــام 2010  وبــلــجــيــكــا (2-1) عــام
2018. وفـي الــعـام  2014 تــعــرض
مـــنــتـــخب "الــســـامــبـــا" الــذي كــان
يـستضيف الـبطولة خلـسارة مذلّة
ـــــانــــيـــــا في نـــــصف  1-7 أمـــــام أ
الـنهائي بـعد فوزه عـلى كولـومبيا

في دور الثمانية.
من جـهته كتب بـاولو فينـيسيوس
كــــويـــلـــو أحــــد كـــتــــاب األعـــمـــدة
الـشهيرين في الصـحافة الرياضية
الـــبــرازيـــلـــيــة عـــبـــر "غــلـــوبــو إي
ســبـورتي": "خـطـأ قــاتل لـلـبـرازيل:
كيف تلقينا هدفاً من هجمة مرتدة
فــيـمـا كـنــا مـنـتـصــرين قـبل خـمس

دقائق من نهاية التمديد?".
قابل وضـع موقع "يو أو أل" فـي ا
لــلـمــعـلــومـات صــورة نـيـمــار عـلى
صفحته األولى وهو غارق بدموعه
وعــنـونت "الــبـرازيل تــبـكي".ووجه
ــعــلــقــ الــريــاضــيــ غــالــبــيــة ا
ـتـواجد انـتـقـادات للـمـدرب تـيتي ا
فـي مــنـــصــبه مـــنــذ الـــعــام ?2016
وسبق أن أعلن أنه سيترك منصبه
ــونــديــال.وكــتب قــبـل أشــهــر من ا
مــوقع "آر  "7الـــبــرازيــلي أن "هــذه
ـرة نـيـمـار كان األقل ذنـبـاً حـيال ا

كـل شيء. األخــــطــــاء احلــــاســــمـــة
ارتــكـــبــهــا تــيــتـي".أمــا صــحــيــفــة
"إسـتادو دي سـان باولـو" فوجّهت
أصـابع االتـهـام إلـى "أخطـاء تـيـتي
الـسبعة" متهمة إياه بأنه "لم يغيّر
شــيـئـاً فـعـلـيــاً" مـنـذ اإلقـصـاء أمـام
بــلـــجــيــكــا في مـــونــديــال روســيــا
.2018وتساءلت الصحيفة "نيمار
هــو أفـضل مــسـدد لــركالت اجلـزاء
اذا لم يسدّد الركلة في سيليساو. 
األولـى?". الى ذلك توفي الـصحافي
الـرياضي األمريكي الـشهير غرانت
ــبـاراة وال وذلـك أثـنــاء تـغــطــيـته 
الــدور ربع الــنـهــائي من مـونــديـال
 2022اجلمعة في لوسيل ب

األرجنت وهولندا.
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وقـال متـحدث باسم الـلجـنة العـليا
ونديال نـظمة  لـلمشاريع واإلرث ا
قـــطـــر إن ابن الـ 48 عـــامـــاً "شـــعــر
بـاالعـيـاء في مـنـصـة الـصـحـافـيـ
داخـل مـلـعب لـوسـيل وتـلـقى عـلى
الـفور الـعالج الطـبي الـطار الذي
اسـتـمـر خالل نقـله بـعربـة إسـعاف
الـى مـســتــشــفـى حـمــد الــعــام" في
الــــدوحـــة.وأرسل رئــــيس االحتـــاد
الــدولي لـكـرة الــقـدم "فـيــفـا" جـاني
إنـفانـتينـو "خالص تـعازي" الهـيئة
الــكــرويـة الــعـلــيــا و"مـجــتــمع كـرة
الــــقــــدم" إلـى زوجــــته وعــــائــــلــــته
وأصـــدقـــائه فـي بـــيــان مـــنـــفـــصل
الــسـبت. الى جـانب تـألــيـفه كـتـابـاً
عـن جنم كــرة الـــقــدم اإلنـــكــلـــيــزي
الـسـابق ديـفـيـد بـيـكـهـام قـام وال
الـى جـانب أمـور أخـرى بــتـغـطـيـة
ثــمـانـيــة نـسخ مــتـتـالــيـة من كـأس
الــعـالم لـلــرجـال وعـمل فـي مـجـلـة
"سـبورتس إيلوسـترايتد" الـشهيرة
مـن  1996حـــــــــــتـى 2020  قـــــــــــبـل
االنــضــمـام لــشــبـكــة "سي بي أس"
عـــــام 2021. ووفـــــقـــــاً لــــلـــــراديــــو
األمريكي "أن بي آر" انهار وال في
مـــنــصــة اإلعالمــيـــ في الــدقــائق
باراة التـي حسمتها األخـيرة من ا
األرجــــنـــتــــ اجلـــمــــعــــة بـــركالت
الـترجـيح. وبحـسب صحـيفة "وول
سـتريت جـورنال" األمـريكـية يـبدو

قـصـة حب دوق ودوقـة سـاسـكس حـتى زواجـهـمـا
في العام 2018.  

ومن خالل االســتــعــانــة بــصــور عــائــلــيــة وأخـرى
ـــقـــابالت الـــتي صـــورت  تـــدريـــجــاً إلجــازات وا
ــســلــسل في عــالم بــواســطـة الــهــاتف يــغــوص ا
الزوج اخلـاص من لقائهما عبر إنستغرام إلى
موعدهـما األول الذي تـأخر علـيه هاري ورحلـتهما
األولى إلى بوتسـوانا للتخييم وعشائهما األول مع
الشقيق األكبر وليام وزوجته كايت ولقاء ميغن مع
ـلـكة الـراحـلـة إلـيـزابـيث الـثـانـيـة عـنـدمـا لم  تـكن ا

تعرف أصول االنحناء .  

ـلـك تـشــارلـز الــثــالث الـعــرش أعـاد عــلى تــولي ا
مــســلــســلــهــاري أنــد مـــيــغن إلى الــواجــهــة أزمــة
الـزوجـ مع الـعائـلـة  الـتي اتـهـمـاها بـالـعـنـصـرية
ـمــثـلــة األمـيــركـيـة اخلـالسـيـة وبـعــدم احـتـضــان ا
طلـقة.   وفيما يتوقع أن تشكّل احللقات الثالث وا
ـسلـسل التي تـتوافـر على نـتفـليكس األخـيرة من ا
ـقبل خطراً أكـبر على األسرة لـتناولها اخلميس ا
قـصـة انـتـقال هـاري ومـيـغن إلى كـالـيفـورنـيـا فإن
احلـلـقـات الـثالث األولى الـتي بـاتت مـتـوافرة عـلى
ـنـصـة ال تـتـطــرق نـسـبـيـاً إلـيـهـا وتـقـتـصـر عـلى ا
بـعض الـتـلمـيـحات الـضـمـينـة إذ تـركّز عـلى بـداية

{ لندن (أ ف ب)  –يكشف األمير هاري وزوجته
ـسـلـسل الوثـائـقي الـذي وفّرته مـيغـن ماركل في ا
نـتـفـلـيـكس اعـتـبـاراً من اخلـمـيس مـا وصـفاه بـأنه
احلـقـيـقة مـن لـقـائـهـمـا عـبر إنـسـتـغـرام ثـم قـصة
شـاهير  لكنّ حبهـما حتت أع صـيادي صور ا
األهـم أنـــهــــمـــا يــــصـــفـــيــــان من خـالل حـــلــــقـــاته
حـسابـاتـهـمـا مع الصـحف الـشـعبـيـة الـبريـطـانـية
متـهمـ إيـاها بـتدمـيـرهمـا كمـا فـعلت مع األمـيرة

الراحلة ديانا.  
دوي فبعـد حوالى  ثالثة أعوام على انسحابهما ا
لكـية الـبريطـانية وثالثـة أشهر تـماماً من الـعائلـة ا
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ــواقع. وحــقـق الــعــلـمــاء نــتــائج ا
نـاجــحـة أكـثـر مع طـيـور الـنـورس
مـن خالل اسـتــخــدام مــنــصـات من

صنع البشر.
ــــاثـــلـــة وقــــد تـــكــــون إجـــراءات 
ــهـددة أســاســيـة لــنــقل الــطـيــور ا
بـاالنـقراض إلى أمـاكن أكـثر أمـاناً
فـي ظل مــوجـــات احلــرّ وتـــضــاؤل
ـــتـــمـــثـــلـــة ـــوارد الـــغــــذائـــيـــة ا ا

باألسماك.

ـشـروع نـتـائج أعـمـال 80 ويــضمّ ا
مــســاهــمــاً بــيــنــهم مــدافــعــون عن
الـبـيـئـة وصـنّـاع قـرار من  15 بـلـداً
أوروبـيـاً باإلضـافـة إلى معـلـومات
جُـمـعت مـن مـجالت عـلـمـيـة بـعـشر

لغات مختلفة.
وتـظـهـر مـجـمـوعـة من األبـحاث أنّ
تـشــجـيع الـبـفن عـلى االنـتـقـال إلى
ـكن من مـواقع تـعـشـيش جـديـدة 
خـالل وضع طيـور وهـميـة في هذه

{ لندن (أ ف ب)  –يواجه أكثر من
ثـلـثي مواقع تـعشـيش طـائر الـبفن
فـي أوروبـا الـغـربـيـة خـطـر الـزوال
ـنـاخي عـلى ما بـسـبب االحـترار ا
حـذّر اخلـمـيس علـمـاء بـريطـانـيون
أطـلقوا دليالً لـلمساعـدة في حماية

هذه الطيور البحرية. 
وتـوصّـلت دراسـة أجرتـهـا جمـعـية
زولـودجيـكل سوسـايتـي أوف لندن
وجــامــعــة كــامــبــريــدج إلى أنّ 68
ـئـة من مـواقع تــعـشـيش الـبـفن بــا
مــهــددة بــالــزوال بــحــلــول نــهــايـة
الـــقـــرن بـــســـبب تـــضـــاؤل مــوارد
الـطيور الغذائية وتسجيل موجات
طـويلـة من العـواصف النـاجمة عن
ـناخي. وتـواجه اخلطر االحـترار ا
ـئة من مـواقع تكـاثر نـفسه   80 بـا
ـئـة من طـيـور أبـو مـوس و  87 بـا
مـواقـع تـعـشـيش طـيـور اخلـرشـنـة
الــقــطـبــيــة في حـال لـم تُـتــخـذ أي

إجراءات عاجلة.
وفي مـواجـهـة هـذا الـتـهـديـد نـشر
عـلمـاء بريـطانيـون دليالً مـؤلفاً من
 274 صـفحـة حلمـاية  47 نـوعاً من
الـطـيـور الـتي تـتـكـاثـر علـى ساحل
احملـيط األطلسي بهدف إعطاء أمل
ـستـقبل هـذه الطيـور البـحرية من
خالل تـقـيـيم احـتـيـاجـاتـها ووضع

تدابير الزمة حلمايتها.

لـلـشمس الـتي ستـأفل وحيـدة ليس
ـــوجــود في قــلب الـــقــزم األبــيض ا
. فقد سـد احللقـة اجلنوبي وحـيداً
كـان مـعـروفـاً حـتى اآلن أن له جنـماً
رفـيقـاً يسـهل رصده أكـثر مـن القزم
األبـــيـض ألنه ال يـــزال في مـــقـــتـــبل
ـصـاحب هو الـعـمـر. وهـذا الـنـجم ا
الـذي يبـدو األكثـر توهـجاً في وسط
قـــرص الـــغــبـــار في الـــصـــور الــتي
الـتقـطهـا التـلسـكوب جـيمس ويب 
ـتموضع منذ الـصيف الفائت على ا
بـعد  1,5مـليـون كيـلومـتر من كوكب
األرض. لـكن هذه الثـنائيـة النجـمية
ـألوفـة في مجـرة درب التـبانة  لم ا
تكن توفّر مبرراً للبنية غير النمطية
لــلــســد عــلى مــا أوضح فــيــلــيب
أمـرام من مختبر مرسيـليا للفيزياء
الـفلـكيـة  وهو أحـد معـدّي الدراسة
الــتي نــشــرت اخلـمــيس في مــجــلـة
نــيــتــشـر أســتــرونــومي وتــتــضـمن
شــرحــاً مــفــصـالً ألحــدث مــا رصـده
الـتلسكوب. وأضـاف الباحث التابع
لـلمركز الوطني للبحوث العلمية أن
الـعلـماء يسـعون مـنذ اكتـشاف عالم
الـفـلك جـون هـيـرشـل سـد احلـلـقة
اجلــنــوبـي عـام  1835 إلـى مــعــرفـة

سبب شكله الغريب غير الكروي. 

{ بــــــــاريس (أ ف ب)  –تــــــــمــــــــكّن
الـتـلسـكـوب الـفضـائي جـيمس ويب
فـي أحــد اكــتــشــافـــاته األولى الــتي
ـراقــبـة الـبـالـغـة أتــاحـتـهـا قـدرات ا
الــدقــة الـتي يــتــمـتع بــهــا من رصـد
جنـم لم يكونا ظـاهرين سابقاً في
سـد احللقة اجلـنوبي الذي يحيط
بــــــنـــــــجم آيـل إلى األفـــــــول.  يــــــقع
هـذاالـسـد الغـريب في مـجرة درب
التبانة على بعد حوالى  2000 سنة
ضـوئيـة من النـظام الـشمـسي وهو
عـبارة عن سـحابـة عمالقـة من الغاز
والــغــبـار يــنــتـجــهــا جنم إذ يــلـفظ
بـــعض مـــادته عــنـــدمــا يـــأفل وهي
حتـوي الكثـير من الغـاز والقليل من
الــغـبــار. ويـبــقى في وسط الــسـد
قــلب هـذا الـنـجم الــذي تُـطـلق عـلـيه
تـسـميـة القـزم األبـيض وهو عـبارة
عـن جنم شـــــديــــد احلـــــرارة وبــــالغ
الـصــغـر تـصـعب رؤيـته مـبـاشـرة 
ـكن تـخـمـ وجـوده بـفضل ولـكن 
احلـلـقات الـبـرتقـاليـة الـتي حتوطه
ـــادة الـــتي لـــفـــظـــهـــا. وهـي آثـــار ا
ويُـفتـرض أن يكـون مصـير شـمسـنا
مـشابهاً في غـضون بضعـة مليارات
من الـسـنـ كـما يـحـصل لـلغـالـبـية
الــعـظــمى من الــنـجــوم. لــكن خالفـاً
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فـي غــضــون عــامـــ مع إمــضــائه
ثـالث ساعات من اللعب أقلّه يومياً
وكـان أحـيـانـاً يـواصل الـلعـب حتى

منتصف الليل. 
وأكّــد أصـحـاب الـدعـوى أنّ الـلـعـبـة
تـشجّع على اإلنفاق الزائد لألموال.
ــكن ومـع أنّ تـنــزيــلــهــا مــجــانيّ 
لـلمستخدمـ شراء عملة في-بَكس
االفـتـراضـيـة بـهـدف االسـتـفادة من
اكـسسوارات أو تفاصيل في اللعبة
. بــيــنـهــا ألــبــسـة أو رقــصــات مـثالً
وأوضـح جـان فـيــلـيـب كـارون أحـد
احملــامــيَــيْن الــلـذيـن تـولــيــا تــقـد
االلــتـــمــاس في حــديث إلى وكــالــة
فــــرانس بـــرس أنّ أحــــد األطـــفـــال
ـذكورين أنـفق أكثـر من ستة آالف ا
دوالر كـــنـــدي (نـــحـــو  4333 دوالراً

أميركيا).

وذهـب إلى حـــــد الــــقـــــول إنّه كــــان
ضحية لعملية احتيال.  

وأكــد احملــامي أنّه راض وواثق من
ــرتــقــبــة الــنــتــائـج الــقــضــائــيــة ا
العـتباره أنّ األدلة مـقنعة وتدعم كل
الــقـضـايـا الـتي يــتـوالهـا. ويـطـالب
اآلبـاء الـثالثة ووكـيال الـدفاع عـنهم
بــتــعـــويــضــات مــعــنــويــة ومــاديــة
بـاإلضـافـة إلى اسـتـرداد مـا دفـعوه
ـــبــالغ الـــتي أنــفـــقــهــا وحتـــديــداً ا
ـشـتـريات. العـبـون قـاصـرون على ا
ز من ثلو شركة إبيك غا ويـؤكد 
جـــانــبــهم أنّ األدلـــة غــيــر كـــافــيــة
مـشيـرين إلى عدم  وجود تـقرير من
خـــبـــراء أو تـــقــريـــر طـــبي يـــفـــيــد
بـــتـــشــخـــيص حـــالـــة +إدمــان+  أو
دراسـة تتمـحور على اآلثـار الضارة

أللعاب الفيديو.
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أنه أصـيب بنـوبة قلـبيـة.وقبل أيام
ـة قال وال ؤ قـلـيلـة من احلادثـة ا
لـلـمشـتركـ في رسالـته اإلخبـارية
عــلى اإلنــتــرنت إنـه زار عـيــادة في
ــركـز اإلعالمي و"قــالـوا إني عـلى ا
األرجـح مـصـاب بـالـتــهـاب الـشـعب
الـهـوائـية".وأضـاف "ثالثـة أسـابيع
من الـــنــوم الــقــلــيـل والــكــثــيــر من
كن أن يـكون لهم الـتوتر والـعمل 
هـذا التأثير عليك... بدأت أشعر أن
اجلـزء العلوي مـن صدري يتعرض
ــــســــتـــوى جــــديـــد مـن الـــضــــغط

واالنزعاج".
وفـي مـنــشــور عــلى تــويــتـر قــالت
زوجـته الـطـبـيـبـة سـيـلـ غـاونـدر
ـعـدية ـتـخـصـصة في األمـراض ا ا
والــــتـي ظـــهــــرت عــــلـى شــــاشـــات
الـتـلـفـزيـون مـرات عـدة خالل فـتـرة
تـفـشي فـيـروس كـورونـا أنـهـا "في

حــــالـــة صــــدمـــة".وغـــرد
تحدث باسم وزارة ا
اخلـــــــــارجـــــــــيــــــــة
األمـــريـــكــيـــة نـــيــد
بــــرايس "نــــشـــعـــر

ـعـرفــتـنـا بــحـزن عـمــيق 
بـوفاة غرانت وال"
فـيما كتب االحتاد
األمــريــكـي لــكـرة
الــقــدم فـي بــيـان
"جـعل غرانت من
كـرة الـقدم مـحور
حــيــاته ونـحن
مــحــبــطــون
جـــــــــداً ألنه
وقــــــــلــــــــمه
الــالمــع لــم
يــــــــعــــــــودا

معنا".
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ـواقف فـي مـختـلـف نواحـي احلـياة تـتـسارع االحـداث وا
ـتــبـعـة في مــسـايـرة او وتـبـعــاً لـذلك تــتـنـوع اإلجــراءات ا
إيقـاف هـذه االحـداث كالً حـسب قبـوله او رفـضه قـانـوناً
او عرفـاً او اجتـماعـياً ولعـل البـعض منـها كـان مرفوض
تماماً في وقت ما ولـكن التسلسُل الـتاريخي قد فك طوق
الـرفض الى ان اصـبـح شـبه مـقـبــول داخل اجملـتـمع وان

كان على مضض.
فباالمس الـقريب كانت الـبارات والنـوادي الليـلية تـتطرف
رور في نـاطق البـعيدة لـذلك تتـحاشى الـعوائل ا بعض ا
ــرور عــلى روادهـا او طُـرقــات هــذه األمــاكن واقــتـصــر ا
ـسـتـطـرقـ خـجالً وحتـاشــيـاً من مـصـادفـة مـنـاظـر قـد ا
تُسئ او تخُدش احلياء والتي كانت من النوادر رؤيتها

وينطبق احلال على بعض األمور األخرى.
ـتسـارعة الـتي دخـلت البالد واليـوم وبفـضل الـتطـورات ا
بـصـورة غـيـر شرعـيـة واتـخـذت جـانب الـتـسـلل  الـسـريع
ــنــطق الــعــقالني واإلنــســاني الــعــابــر حلـدود الــفــكــر وا
وتغلغلت داخل اجملتمع بـعد ان وجدت حيزاً لدى أوساط
بــعض الــشـــبــاب الــذي ســـاقــته تــلك األفـــكــار الى طــرق
ومتـاهـات متـشعـبـة افضت بـهم الى خـارج اطـار النـسيج
ـطلـقة ـعـتاد وجـعلـتهم في دوامـة  االبـاحة ا االجتـماعي ا

رفوض. نطق ا شوهه وا لالفكار ا
الهي فـالـيــوم أصـبــحت احلـانــات والـنـوادي الــلـيـلــيـة وا
دارس ـلـكـيـة) بـ الدور الـسـكـنـيـة وقـرب ا والـقاعـات (ا
االبـتــدائـيــة والـثــانـويــات اخلـاصــة بـالــبـنــات واصـبح من
رور من امـامهم واالشـارة اليـهم (هذا مـلهى) الطـبيـعي ا
حـتى صـار من الـطـبـيـعي دخـول رواد هـذه االمـاكن دون
البس السـهرة خجل او حـياء ال بل ان بـعـضهن يـأتـ 

نطقة. شاعر أهالي ا دون أي خجل او اعتبار 
اما داخـل هذه األمـاكن والـذي يـتـفـاخـر ويـتـبـجح روادها
ـبالغ بتـصوير بـطوالتـهم اللـيلـية من رقص وغـناء ورمي ا
الـيـة (الـتي يُـمـكن ان تُشـبع عـدة عـوائل لم جتـد كـسرة ا
خـبـز تُـسـد بـهـا جـوع أطــفـالـهم) لـيـتم عـرضـهـا دون أي
خجل في مـواقع التـواصل االجـتمـاعي وعـبر صـفحـاتهم
الـشـخــصـيـة في الــفـيـســبـوك والـتــوكـتـوك واالنــسـتـگـرام
ليدخلوا التاريخ من أوسع ابـوابه ويضعون لهم بصمة ال
أخالقية تُـسجلـها تلـك الصفـحات وتُذكـرهم بها بـ سنة
واقع. واخرى والتي سيطلع عليها كل من يتصفح هذه ا
ُخـجلة والفاقدة كما اصبح اطالق الكلـمات والعبارات (ا
للحـياء) بـشكل طـبيـعي جداً امام الـناس والـتجـمعات في
األمـاكن الــعـامـة وال فــرق ان تُـطــلق من قـبل الــنـسـاء او
ن حـولهم والتي منهـا انطلقت باقي الرجال دون مراعاة 
ُـشينة واحلركـات باأليدي واالعيُن والتي ان التصرفات ا
تدني ـستوى األخالقي والـثقـافي ا دلت فأنهـا تدل الى ا

لهم.
ـسـار وتـوظـيف اذاً الـيـوم نـحـتـاج لـوقـفة جـادة لـتـعـديل ا
كافة اإلمكـانيات العادة من خـرج عن جادة الصواب الى
سار األخالقي الـصحـيح والتأسـيس الى بنـاء تدريجي ا
لــلــذات اإلنــســاني اجملــرد من أي تــشــوهــات مع تــرمــيم
أفكـارهم لـيتـمكـنـوا من االندمـاج مع االخـرين بدون قـيود
سـتـقبل الـقريب ألنهم جـزء مهـم من هذا اجملـتمع فـهم بـا
سـيــكـون لــهم دور في الــبــنـاء األخالقـي سـواءً من خالل
ارتـبـاطـاتـهم الـعـائـلـيــة او الـوظـيـفـيـة او اجملـتـمـعـيـة فـأذا
نظومـة اإلصالحية صلح مـحيطهم وان فـشلنا شملتـهم ا

في ذلك فقد فسد ما حولهم.
ـكن فاليـوم احسن وافضل الشئ مستـحيل وكل شيء 
من غـداً فـالـفـرصـة سـانـحه واألرض
خصبة من اجل عراق آمن ومجتمع

متعافي.

{ لواء أستاذ مساعد دكتور

{ مـــونـــتـــريــال (أ ف ب)  –تـــواجه
ـز مــطـوّرة لـعـبـة شــركـة إبـيك غـا
فـورتنايت دعـوى جماعـية في كندا
بـتـهـمة جـعل مـحبّـي لعـبـة الفـيـديو

يدمنون عليها.
 ويـــأخـــذ ثالثـــة آبــاء عـــلى لـــعـــبــة
فـورتـنايت تـسـبّبـهـا بإدمـان مـشابه
لــــلـــذي يــــحـــدثـه الـــهــــيـــرويـــ أو
الـكـوكـايـ مـشـيـرين إلـى عوارض
جــسـديــة ونــفـســيـة يــتــعـرض لــهـا
أبــــنـــاؤهـم كــــالــــصـــداع واآلالم في
الـظــهـر بـاإلضـافـة إلى اضـطـرابـات
االجــتــمـاعــيـة مــهــمـة. وأشــار قـرار
صــدر األربــعــاء وأجــاز اســتــكــمـال
الــدعــوى إلى أنّ أحــد الــقــاصــرين
ـذكورين شُـخّص باإلدمان الـثالثة ا
الــسـيـبــراني فـيـمــا لـعب آخـر كـان
يـبلغ  13 عـاماً آنذاك   7781 مـباراة
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