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أكــدت وزارة الـــتــربـــيــة إن قــرار
مـــــجــــلس الــــوزراء بـــــتــــثــــبــــيت
احملــــاضـــرين يــــشـــمل مـن أكـــمل
.وكـان ـدة عــامـ خـدمــة عـقــديـة 
الوزيـر ابراهيـم النامـس قد اعلن
تـصويت مـجلس في وقت سابق 
الوزراء عـلى تـثـبـيت احملـاضرين
الك الدائم. كما واإلداري على ا
أطلق رئيس الوزراء محمد شياع

الــــــســـــــودانـي االســـــــتـــــــمــــــارة
اإللـكــتـرونــيـة اخلـاصــة بـتــعـيـ
حـــمـــلـــة الـــشــــهـــادات الـــعـــلـــيـــا
واخلريج األوائل البالغ عددهم
 74728ألـــــفـــــاً  الـــــذين تـــــقــــرر
تعـييـنهم في جـلسـة سابـقة.وقال
بــيــان تــلــقــته (الــزمــان) امس ان
(إطالق االســـتـــمـــارة جـــاء بـــعـــد
عرض تفاصيلها الـتقنية والفنية
عـلى الـســوداني وذلك بـحـضـور
الـيـة والـتـعـلـيم الـعالي وزيـري ا

والــــبــــحث الــــعــــلــــمي ورئــــيس
وأعـــــضــــاء مـــــجــــلـس اخلــــدمــــة
االحتادي ورئيس ديـوان الرقابة
ــالــيــة االحتــادي). كــمــا صـوت ا
اجملــلـس عــلى تــثــبـــيت الــعــقــود
واالداريـــ فـي الـــوزارات كـــافـــة
بـــضــمـــنــهم مـــوظــفـي اخلــطــوط
اجلــويـــة . وكــان الــســـوداني قــد
ـالـيــة بـاإلسـراع في وجّه وزارة ا
إنــــهـــاء اســـتــــحـــداث الـــدرجـــات
والعـناوين الـوظيفـية لـلخـريج

األوائل وأصـــحـــاب الـــشـــهـــادات
ـعـلّـقة الـعـلـيا حلـسم مـلـفـاتـهم ا
مـنـذ الـعـام  ?2003كي تـتـسـنى
جملـلس اخلــدمـة تـعـيــيـنـهم وفق
اسـتــمـارة إلـكـتــرونـيـة مــعـتـمـدة
ــنع أي تـــدخل يــدوي بــإجـــراء 
غـــــيـــــر قـــــانـــــونـي أو تالعـب في
اسـتـمارات الـتـعـيـيـنـات. بـدورها
أن أوضـــــحت تـــــربــــيـــــة واسط 
ـالـيـة اخلاصـة لـتـثـبيت الـكلـفـة ا
احملـــاضــرين واإلداريـــ الـــبــالغ
عـــددهم أكـــثــر من  21ألف الــتي
ــــــالــــــيـــــة رفــــــعـت إلى وزارتـي ا
والـتربـيـة  تـوفـيـرها من خالل
إيــقــاف عـدد مـن االسـتــحــقــاقـات
ـــوظـــفي الـــتـــربـــيــة اخلـــاصـــة 
الك الدائم.  وقال العامل على ا
الـية طـالبت في بيـان امس إن (ا
وقت سـابق احملــافـظـات بـإرسـال
الية خالل  10أيام ليتم الكلف ا
اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لتثبيت

حــــيث اعــــلـــنت  احملــــاضـــرين
اعـالن جنـــــاح مـــــلف تـــــثـــــبـــــيت
احملـــاضـــرين في تـــربـــيـــة واسط
وذج اجلداول اخلاصة وإعمام 
بـــهـــا عــلى بـــاقي احملـــافـــظــات)

مـؤكــدا (وجـود تــنـســيق من قـبل
عـدد من نـواب واسط مع وزارتي
ـالــيـة والـتـربــيـة لـتــثـبـيت هـذه ا
الــشـــريــحــة). واحــتـج مــوظــفــوا
وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالي والـبـحث
الــعــلــمي ومــحـاضــري الــتــربــيـة
ـــــقــــــايـــــيـس في وزارة وقــــــراء ا
ــســـتـــبــعـــدين من ا الـــكـــهــربـــاء 
الـشـمـول بـالــثـتـبـيت لـلـمـطـالـبـة
ـالك اســوة بـــالـــتـــثــبـــيت عـــلى ا
شــهـدت بــاقــرانــهم. فــفي بــغــداد
منـطـقة الـعالوي مـسيـرة حـاشدة
الصــحــاب الـعــقــود ومــحــاضـري
حـامـلـ الفـتات تـطـالب الـتـربـيـة
احلـكومـة بـانـصـافـهم وشـمـولهم
بالـتـثبـيت اسـوة باقـرانـهم الذين
جرى رفع بـياناتـهم. واكدو خالل
الــتــظــاهــرة ان (احــتــجــاجــاتــهم
ـطالب مـستـمـرى حـتى حتـقـيق ا
ـشروعة). وفي التي وصفـوها با
ــثــنى  صــعــد مــتــعــاقــدون في ا
دوائـر حـكـومـيـة  احـتـجاجـاتـهم
واالقـدام عـلى حـرق اإلطـارات في
عدد من تقاطعات مدينة السماوة
احتجـاجا عـلى قرار إيـقافهم عن
الـــــعــــــمل ألســــــبـــــاب مــــــالـــــيـــــة

وإداريـة.وذكـروا عـدد مـنـهم أنـهم
(سـيــسـتــمـرون بــاالحـتــجـاج إلى
ح تلبية مطالبهم التي تتضمن
إعـــادتـــهـم لـــلـــعـــمل مـــرة أخـــرى
السيما وإنهم عملوا فعاليا ألكثر
من شـهــر بـتـلك الــدوائـر بـحـسب
حــــــديـــــثــــــهم. وأشــــــاروا إلى أن
الي الدوائر وفرت الـتخصيص ا
عـــنـــد الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــهـم وفـــقــا
ـعمـول بـها للـسـيـاقات اإلداريـة ا
األمــر الــذي يــدل عــلى قــانــونــيـة
ـئـات من الـتـعـاقـد. كـمـا تـظـاهر ا
عـقـود وإجـراء الـدوائـر اخلـدمـيـة
في ساحة احلبوبي وسط مدينة
الـنـاصـريـة للـمـطـالـبـة بـالـتـثـبيت
ـالك الــــــــــدائـم.وقـــــــــال عـــــــــلـى ا
ـتـظـاهرون إنـه (مـضى سـنوات ا
عــــلى عـــمــــلـــهم بــــصـــفـــة أجـــور
وإن رواتــبـــهم ال ومـــتـــعـــاقــديـن 
تــــكـــفي لـــتـــامـــ احـــتـــيـــاجـــات
مـــعـــيـــشـــتـــهم في ظـل الـــظــروف
األمـر الذي االقتـصـادية احلـالـية 
دعاهم إلى توحيـد تظاهرتهم من
أجـل الــــضــــغط عــــلى اجلــــهــــات
احلـكـومــيـة من أجل االســتـجـابـة

طالبهم). 
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ـــيــنــاء اخــفق فـــريق نــادي ا
صاحب االرض و اجلـمهور 
في الـــفـــوز او الـــتـــعـــادل مع
ضيفه فريق الكويت الكويتي
ـبـاراة الـوديـة بـنـتـيـجـة في ا
ـنـاسـبـة   1-2الـتي اقـيـمت 
بي يناء األو افتتاح ملـعب ا
الـــذي يــحـــتــضـن مــبـــاريــات
اجملـمـوعـة الـثـانــيـة لـبـطـولـة
خــلــيـجي  25 . ولـقـب فـريق
الـكــويت بــالــعــمــيـد النه اول
نادي تأسس في الـكويت عام
سـتحوذ على  1960. وهو ا
ثـــمـــانـــيـــة وأربـــعـــ لـــقـــبــاً
ـمـتاز و بـالـدوري الكـويـتي ا
كـأس االمـيـر و ولي الـعـهد و
االحتاد و اخلرافي و الدوري
ـشـتـرك فـضال الى تـتـويجه ا
بـــثالث مـــرات بـــطال لـــكـــأس
يناء االحتاد االسيوي ,أما ا
ــوج ا ســـفـــانـــة اجلـــنـــوب  ,
االزرق فهـو من اعرق االنـدية
العراقيـة التي تأست في عام

1931.
ـنتـخبات وعلى الـرغم رفده ا

ع الـنـجـوم اال انه الـعــراقـيـة بـا
وسم حـصل على لـقب الـدوري 
واحـــد عـــام  1978وتـــأهل إلى
ـرة واحدة دوري أبـطـال اسـيـا 

بـــعــد ان حل وصـــيــفــا لـــلــقــوة
اجلـويــة الــذي حــرمه مـن لـقــبه
الــــثـــــاني فـي مــــوسم – 2004
  .2005الــــكــــويت الــــكـــويــــتي

بـقـيـادة مـدربه الـبـحـريـني عـلي
عـاشـور و بـغـيـاب سـتـة العـبـ
اسـاسـيـ من تـشـكـيـلـة الـفريق
ــنـــتـــخب النـــضـــمـــامـــهم الـى ا
ــبـاراته الــكـويــتي اســتــعــدادا 
نـتـخب الـعراقي و الـودية مـع ا
مــجـمــوعـته الــثـانــيـة لــبـطــولـة
خـلـيـجي  25عـلى نــفس مـلـعب
ــبي  ,لم يـــظـــهــر ـــيـــنـــاء االو ا
ـطـلـوب في بـدايـة ــسـتـوى ا بـا
الــــشــــوط االول وهــــذا ايــــضــــا
انـعـكس عـلى صـاحب االرض و
ـيـنـاء اجلـمـهـور فـيـمــا فـريق ا
ـــظـــالـــيم الـــهـــابـط الى دوري ا
الـدرجـة االولى جـاهـدا بـقـيـادة
مـــدربه اجلـــنــرال بـــاسم قـــاسم

ـــمــتــاز واعــادة لــلـــعــودة الى ا
تـــاريـــخه. بـــدأ فــريـق الــكـــويت
يـــشـــكل خـــطــورة عـــلى شـــبــاك
ـيـنـاء بـعد  10دقائق من زمن ا
باراة  ,وسدد في الدقـيقة 12 ا
ـيناء اال ان القـائم انقذ شـباك ا
مـن هـــدف مـــحـــقق  ,ومن هـــذه
يناء الى مستواه الدقيقة عاد ا
وعادل الكفـة مع الكويتي اال ان
هجمات الفـريق لم تترجم الى
اهــداف لـيــنـتــهي الـشـوط األول
بالتعادل السلبي . وفي الشوط
ـــدربـــ كـــان الـــثـــاني شـــوط ا
احلـظ االوفـــر لــــلــــمـــدرب عــــلي
عاشـور افضل بـكثـير من مدرب
ـــيــــنـــاء بــــاسم قــــاسم حــــيث ا

اسـتــحـوذ فــريق الــكــويت عـلى
ــبـــاراة و تـــراجع مـــجـــريـــات ا
ـيـنـاء بـشـكل كـبـير , مـسـتـوى ا
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قــانـــون الـــهــيـــئـــة) وتــابـع ان (الــقـــرار مـــنح مـــجــالس
ـشمـول اجلامـعات صالحـيـة معـاجلة حـاالت الطـلـبة ا
بــالــقــرار عــلى وفق مــا ورد في دلــيل اجــراءات شـؤون
الطـلبة وضوابط الـقبول وشروطه). من جانـبها  أعلنت
ـهـنـية وزارة الـتـربـيـة جـدول االمـتحـانـات الـتـمـهـيـديـة ا
العـامـة لـلفـروع والـتـخصـصـات كـافة. ونـشـرت الوزارة
في بـيان تـلـقـته (الـزمان) امـس أن (جدول االمـتـحـانات
هـنـية الـعامـة للـفـروع والتـخصـصات كـافة الـتـمهـيديـة ا
لــلـعــام الـدراسي اجلـاري) واضــاف ان (االمـتــحـانـات

قبل). تنطلق في اخلامس من شباط ا
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السـماح قررت وزارة الـتعـلـيم العـالي والبـحث الـعلـمي 
ـشـمـولــ بـسـنـة عــدم الـرسـوب خالل الـعـام لـلـطـلــبـة ا
النجـاح بالعبور الى مـرحلة دراسية ـضاي  الدراسي ا
ـواد التي رقـنت قيـودهم فـيهـا. وقال أعلى وحتـمـيلـهم ا
بيـان تلقته (الزمان) امس ان (قرار يـسمح للطلبة الذين
ـاضـية سـنة  شمـولهم بـاحـتسـاب السـنـة الدراسـية ا
عدم رسوب بالنجاح والعبور الى مرحلة دراسية أعلى
ـواد الـتي رقنـت قيـودهم فـيهـا) واضاف بعـد حتـميل ا
ـادة  12من ان (الــقــرار جــاء اســتــنــادا الى أحــكــام ا

تعـاجل خارج للمـسافـرين أو ا
الــــعـــراق أو تـــمـــويل الـــتـــجـــارة
اخلـارجـيـة عـلى وفق الـسـيـاقـات
عايير الدولية لفتح األصولية وا
ــــســـــتــــنــــديــــة االعــــتـــــمــــادات ا
واحلـــواالت). من جـــانـــبـه  قــدّم
ـوقف اإليـجابي محـافظ الـبنك (ا
ــــالـي) مــــؤكــــداً أن لــــلــــوضـع ا
(ارتــفــاع اســعــار الــصــرف أزمـة
طـارئـة ألسـبـاب فـنـيـة وتـزامـنت
ـنصـة اإللـكتـرونـية مع الـعمل بـا
اجلديدة وتأخر احلواالت بسبب
ـــيالد) واشــاد عـــطــلـــة أعــيــاد ا
مـخـيف بـ (قـرار مـجـلس الـوزراء
الــقــاضي بــإيــقــاف الــعــمل عــلى
ـسبق من الـضرائب االستـيفـاء ا
والكـمـارك عن البـضـائع الداخـلة
ــنــافـــذ احلــكــومـــيــة ومــنع مـن ا
االزدواج الضريبي واستيفاؤها
ـعـتـمـدة عـنـد وفـقـاً لـلـسـيـاقـات ا

ــــنـــافـــذ احلــــدوديـــة). ونـــاقش ا
مــــجـــلس إدارة الــــبـــنـك في وقت
تـــداعـــيـــات ومـــؤشــرات ســـابـق 
ارتــــفـــاع أســــعـــار الــــصـــرف في
األســواق احملـــلــيــة. وقــال بــيــان
تـلـقـتـه (الـزمـان) امس ان (الـبـنك
ناقش ما يتعرض له سعر صرف
الـعـملـة مـنـذ ايـام من ضـغـوطات
مؤقـتة ناجتـة عن عوامل داخـلية
وخـارجيـة نـظـراً العتـمـاد آلـيات
ـــصـــرفي حلـــمـــايـــة الـــقــــطـــاع ا
ــــالي) والـــزبــــائن والــــنــــظـــام ا
واضـاف ان (مـتطـلـبـات الـتـجارة
اخلـارجـيـة ألغـراض االعـتـمادات
سـتـنديـة أو احلـواالت مغـطاة ا
بالكامل بالـسعر الرسمي 1465
ديـنـار لـلدوالر الـواحـد بـالـنـسـبة
ـستـنـدية و1470 لالعـتمـادات ا
ديـنـار لـلدوالر الـواحـد بـالـنـسـبة

للحواالت) 
داعـــيــا الــتـــجــار الى (مـــراجــعــة
صـارف مبـاشرة وعـدم اللـجوء ا
ضارب لتالفي إلى الوسطاء وا
حتــمـيل اســتـيــراداتـهم عــمـوالت
ومــــصــــاريـف ال مـــوجـب لــــهـــا)
واضاف ان (ما صـدر عن مجلس
الــوزراء بـــشــأن عــدم اســتــيــفــاء
الــرســـوم الـــكـــمــركـــيـــة ومــبـــالغ
األمــانـات الــضــريـبــيـة مــسـبــقـاً
سيـؤدي ذلك إلى تقـليل احلـلقات
الـــزائــدة وتـــخــفـــيف اإلجــراءات
وإزالة الكلف الناجتة عن مشاكل

سبق). الترسيم ا
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دعا رئيس مجلس الوزراء محمد
ركزي شيـاع السـوداني البـنك ا
الى تـفعـيل خـطوات بـيع الـعمـلة
بـاألسعـار الـرسمـيـة لـلمـواطـن

وشـــــدد عــــلى ضــــرورة اتــــخــــاذ
ــــــــــنع اإلجـــــــــراءات الـالزمــــــــــة 
ضاربـات غير الـقانونـية. وقال ا
بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس ان
ــحــافظ (الــســـوداني أجــتــمـع 
الــبـنك مــصـطــفى غـالب مــخـيف
واستمع إلى عرض مفصل بشأن
ارتــفــاع ســعـر صــرف الــعــمــلـة 
وأهم اإلجــراءات الــتي اتــخــذهـا
الـــبـــنك فـي هـــذا اجملـــال) ودعــا
الـبـنـك الى (حتـقـيق الـســوداني 
االستـقرار العـام لألسعـار وسعر
نصوص الصرف وفقاً للـمهام ا
ــادتــ  3و  4من عــلــيــهــا في ا
الــقــانـون الــلــتـ تــنــصّــان عـلى
حتـقـيقَ اسـتـقـرار سـعـر الـصرف
احملــلي وتـنــظـيم ومــراقـبــة عـمل
صارف وتـعزيز سالمـة وكفاءة ا
أنــظـــمــة الــدفع وتــطــويــر نــظــام
دفوعـات) واشار الى (ضرورة ا
اتـخـاذ الـبـنك اإلجـراءات الالزمـة
ضـاربـات غيـر الـقانـونـية ـنع ا
وكل مـا يـضــر بـالـسـوق احملـلـيـة
ويــؤدي إلـى ارتــفـــاع األســعــار)
مشددا على (تفـعيل خطوات بيع
الــعــمــلــة بــاألســعــار الــرســمــيــة
لـلـمـواطـنــ وفـتح مـنـافـذ الـبـيع

مصطفى غالب مخيف
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نظمة خلليجي الـتقَى رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم رئيس الـلجنة ا
25 عـدنــان درجــال امس سـفــراءَ دول اخلـلــيج في الــعـراق.  وتــضـمن
الــلــقـاء شــرحَ الــتــحــضـيــرات الــنــهـائــيــة الحــتـضــان خــلــيـجي 25 في

البصــــرة.
ـبذولـة من قبل االحتـاد في إجناح وأبـدى السـفراءُ ارتـياحـهم للـجهود ا
العب اجليدة واالستعدادات اجلارية من أعلى البطولة وكذلك لوجود ا
ـستـوياتِ إلظـهـار البـطولـة بـصورةٍ مـتمـيـزةٍ واإلشادة بـتسـهـيل مهـمة ا
شاهدة مباريات البطولة. كما التقى دخـول اجلُمهور من خارج العراق 

ســـجل وبـــعــــد تـــسـع دقـــائق  ,
الكويتي هدفه األول في الدقيقة
 59عن طـــريق عـــلي عـــاشــور 

وبعـد عشـر دقائق اضـاف هدفه
الـــثـــاني في الـــدقـــيـــقــة  69عن
طـــريـق احملـــتـــرف الـــتـــونـــسي
يــاســ اخلـــنــيــسي  ,كـــمـــا لم
يـحـتــسب هـدفه الـثـالث الشـارة
مــراقب اخلـط بــالـتــســلل  ,وفي
ـينـاء على الدقـيـقة  88حصل ا
ضـربـة جـزاء لـيقـلص الـنـتـيـجة
عـن طـــريـق كــــرار مـــحــــمــــد في
الـــدقــيـــقــة  90وهــو اول هــدف
لالعب عراقي في افـتتـاح ملعب
بي.  وخرج جمهور يناء االو ا
لعب السـفانـة بفـرحة افـتتـاح ا
بـالرغم من خـسـارة فريـقه الذي
ـطـلـوب ــسـتـوى ا لم يـظـهـر بـا

العـــتــــمـــاده عـــلـى فـــريق من
الشـباب بدون العـبي اخلبرة
واحملـتـرفـ وهـذه اخلـسارة
امــام الـكــويـت بــفــارق هـدف
ثـابة الفـوز لوجود خـمسة
ـغرب العـب مـحـترفـ من ا
و تـونس و عمـان والـبـحرين
فـــضال عن الـالعب الـــعــراقي
. ورافــــقت شـــــيــــركــــو كـــــر
ــبــاراة اخــطــاء فــنــيــة في ا
ـــلــعـب  الـــذي اثــار انـــارة ا
مــــوجــــة حــــفل افــــتــــتــــاحه 
انتـقادات واسعـة بسـبب قلة

قدمة.  الفعاليات ا
(تفاصيل ص  6)
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ـؤلف من ـنــتـخـبــنـا الـوطــني وا الكَ الــتـدريـبي اإلســبـاني  درجـال ا
ـدرب  اخلـانـدرو بـاريال و سـلـفـادور رومـيـرو خـيـسـوس كـاسـاس  ا
ـساعدين األول والـثاني  و بابـلو غـرناديز احملـلل الفني  و دايـفيد ا
مـيالن مدرب احلـراس  وخافيـر بيـرنافـيت مدرب الـليـاقة إلى جانب
ـدير اإلداري  لـلـمنـتخبِ مـهـدي كر وذلك فـور وصـولهم إلى مـقر ا
إقـامـةِ الـوفـد الـعـراقي في فـنـدق غـرانـد مـيـلـيـنـيـوم في الـبـصـرة. و
نـتخب الـوطنيّ اسـتعداداً الـتطـرُق عن آخر مـستـجدات حتـضيـرات ا
لـلمـشـاركـةِ في البـطـولـةِ التـي تنـطـلق في الـسادس من كـانـون الـثاني

نتخب الوطنيّ العراقي أمام شقيقه العماني. قبل بلقاء ا ا

»ŸUL²ł∫ رئيس الوزراء يترأس اجتماعا للحكومة عقد امس

الحــــة اجلــــويـــة) فـي حـــركــــة ا
ـدني ودعت ســلـطــة الــطـيــران ا
ــــــــــــواقـع وســــــــــــائـل اإلعـالم وا
ـــدونــ إلى اإللـــكـــتــرونـــيـــة وا
(ضـرورة اإلعـتـمـاد عـلى اإلخـبـار
الــرســمــيــة الـصــحــيــحــة وأخـذ
الـــــدقـــــــــــــة واحلــــــذر في نــــــقل

علومات).  ا

جـزئـيـاً).  من جـهـته نـفى  مـطـار
بــغـــداد الــدولي تـــوقف رحالته
الفــتــاً الى إنــسـيــابــيــة الـرحالت
اجلـــويــة. وقـــال بـــيـــان تـــلـــقـــته
ـطـار (الـزمـان) امس ان (إدارة ا
اكدت سالمـة احلركـة اجلوية في
ــطــار وسـيــرهــا بـإنــســيـابــيـة ا
عالية) مبينة انه (اليوجد توقف

وقــال الــهــيـئــة في بــيــان تــلــقـته
(الـزمـان) امـس ان (طـقس الـيـوم
ـنـطـقـت األربـعـاء سـيـكـون في ا
الوسـطى واجلنـوبيـة صحواً مع
كــمــا يـــتــشــكل بـــعض الــغـــيــوم 
الــضــبــاب في الــصـبــاح الــبــاكـر
ويزول تدريـجياً  بـينمـا سيكون
ـنطـقـة الـشـمالـيـة غـائـماً طـقس ا
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رجح مـــتــنـــبىء جــوي انـــتــهــاء
تـــأثــيـــر مـــوجـــة االمـــطـــار عـــلى
وحتـول احملـافــظـات اجلـنــوبـيـة 
الـــريــاح الـى شــمــالـــيــة غـــربــيــة
سـيــؤدي الى انــخـفــاض درجـات
احلرارة. وكتب صـادق عطية في
صـفحـته عـلى فـيـسـبوك امس ان
(الـــبـــصــــرة وبـــاديــــة اجلـــنـــوب
والناصرية وميسان تأثرت امس
وجة امـطار مصـحوبة بـالبرق
والـــرعــد) واضـــاف ان (جـــنــوب
ووسط الكـويت عـلى شـفا امـطار
غزيـرة) وتابع ان (تـأثيـر احلالة
طرية على مدن اجلنوب انتهى ا
 وتتحول الـرياح شمالـية غربية
مع انـخـفـاض درجـات احلـرارة).
وتوقـعت الـهيـئـة العـامـة لالنواء
اجلـــويــــة والــــرصــــد الـــزلــــزالي
التـابعـة لوزارة الـنقل  ان يـكون
طـقس الــيـوم االربـعــاء صـحـوا .

WO «dł≈ ‰ULŽQÐ ÎULNÒ²  œUDB¹ wMÞu « s _«

 „u d  »d  5L  w
واد الـقائـم) ولفـت الى (ضـبط ا
ـحـضر ضـبط اصـولي اخملـدرة 
ـــتـــهـــمـــ الـــتــوقـــيف وايــداع ا
الســتــكـــمــال االجــراءات الالزمــة
بــحـقــهم). والــقت قــيـادة شــرطـة
مــيــســان  الـــقــبض عــلى مــتــهم
ـة الـقـتل العـمـد في قـضاء بـجر
يمـونة.وقـالت القيـادة في بيان ا
تــلــقـــته (الــزمــان) امس ان (قــوة
ـيـمـونة امـنـية من قـسم شـرطـة ا
وبـاشراف مـبـاشـر من قـبل مـدير
القسم العميد كاظم زغير موسى
تمـكـنت إثر عـمـليـة أمـنيـة ضمن
ــســـؤولــيــة في نـــاحــيــة قـــاطع ا
الـسالم  من إلـقــاء الـقـبض عـلى
ــة الــقـتل مــتــهم بــإرتـكــاب جــر
العـمد بـعـد حتديـد مكـان وجوده
ـتهم ومداهـمـته) واضاف  ان (ا
مطـلوب الى اجلهـات التـحقيـقية
ـــــادة  406من وفـق أحـــــكــــــام ا

قانون العقوبات).

بـعد تـشـكيل فـريق عـمل مـختص
من ابـطـال وكـالـة االسـتـخـبـارات
ورصد حتـركـات تـلك العـصـابات
االجــرامـيــة واالطـاحــة بـهم بــعـد
نصب كم مـحكم لهم في قضاء

احملـــاذيـــة حملـــافـــظـــة االنـــبـــار)
واشـار الى (الــقـاء الـقــبض عـلى
عــرب اجلـــنــســـيــة ثـالثــة جتـــار 
وناقل للـمخـدرات عراقي) مبـينا
ان (عــمـلـيــة الـقــاء الـقــبض تـمت

طلـوب في كركوك حيث وجود ا
باشـرت وعلى الـفور مـديرية أمن
احملافـظة وبـالتـنسيق مـع فرقتي
الـرد الـسـريع والـقـوات اخلـاصـة
بإلقـاء القبض عـليه) واشار الى
ــتــهم أصـولــيًـا (تــدوين أقـوال ا
وإحالـته إلى اجلهـات القـضائـية
اخملـــتـــصـــة التـــخـــاذ اإلجــراءات
الــالزمـــــــــــــة بـــــــــــــحــــــــــــــقـه وفـق
الـقانـون).واحـبطـت مفـارز وكـالة
االســتــخــبــارات والــتــحــقــيــقـات
االحتـاديــة في وزارة الــداخـلــيـة
عملية أدخال مـليون حبة مخدرة
عـــــــبـــــــر احلـــــــدود احملـــــــاذيـــــــة
لـالنــبـــار.واوضح بــيـــان تــلـــقــته
(الــــــزمـــــان) امـس انه (مـن خالل
ــســـتــمــرة لــقــواطع ـــتــابــعــة ا ا
ــعـلــومـات ــسـؤولــيــة ووفـقــاً  ا
تـمـكـنت اسـتــخـبـاراتــيـة دقـيـقــة 
الوكـالة من احـباط عـملـية دخول
ملـيون حـبة مـخدرة عـبر احلدود

 ©ÊU e «® uKÝ«d  ≠  UE U;«

اطــــاحـت مــــفــــارز جــــهــــاز األمن
تهم في عـملـيات قتل الوطنـي 
واغــتـيــال في كـمــ مُـحــكم قـرب
مــحــافــظــة كــركــوك. وقــال بــيـان
تلـقته (الـزمان) امس ان (اجلـهاز
نـفـذ عـملـيـة نـوعـيـة قـرب كـركوك
أسـفـرت عن إلــقـاء الـقـبض عـلى
ُــكـــنى أحــمــد ــدعـــو أ .ح . ج ا ا
رومــيــة الــذي يـعــد أحــد أخــطـر
ــطــلــوبـ لــلــقــضــاء وصـادرة ا
بحـقه مـذكرة قـبض وحتري وفق
ـادة الـرابـعـة من قـانون أحـكـام ا
مـكـافـحــة اإلرهـاب وذلك لـقـيـامه
بــأعــمــال إجــرامــيــة تــهــدد األمن
والــسـلم اجملــتــمـعي) مــؤكـدا ان
(الــعــمــلــيــة جــرت بــعـد أيــام من
يـدانيـة واستـنادًا إلى تـابعـة ا ا
مــعـلـومــات اسـتـخــبـاريـة دقــيـقـة
قدمتـها مـديرية أمن ديـالى بشأن
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ــعــايـيــر اجلــودة واحـتــرام الــقـيم
اجملتمـعيـة. ثم توالت الـكلمـات لعدد
ــــــيـــــ واالعالمـــــيـــــ من االكـــــاد
والنـاشطـ  اكدت حـتمـية الـرقمـية
ـعـبر في االنـتشـار وخـلق الـسلـوك ا
ــــعـــــرفــــة وفي تـــــوســـــيع رقـــــعـــــة ا

علومات). واحلصول على ا
وحــــظي احلـــفـل اخلـــتـــامـي أيـــضـــاً

بـرعـايـة شـركـة مـخـابـز
بـاب األغــا الــتي اشـاد
ـشــروعـهـا احلـضــور 
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احتياجاتهم وتكييف وضعهم في
ؤسسات التي يعملون فيها عبر ا
تفعيل قانون رعاية ذي اإلعاقة رقم

38 لسنة 2013).
واضـاف ان (األسدي اوعـز بـإحـالة
ــعــنــيـة قــضــيــتـهـم الى اجلــهـات ا
للنظـر فيها وفق التـعليمات). وزار
األســـدي دار الـــعـــطــــاء لـــرعـــايـــة
ــســنّـ في مــنــطـقــة الــرشـاد في ا
سـتحق بغداد مـوجهاً بشـمول ا

ــتــفـرغ. ـعــ ا بــراتب اإلعــانــة وا
وذكـــر الــــبـــيــــان انه (إطّــــلع عــــلى
ــسـتــفـيـدي اخلــدمـات الـتـي تُـقـدم 
الدار ومـستـوى الرعـاية الـصحـية
واإلجـتــمـاعـيـة لــهم والـتـعـرف عن
كثب الى مـشكالتهم وكـيفـية تلـبية

بغداد
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التـنموي االسـتثمـاري وقدرتـها على
اســتـــقـــطـــاب الـــشـــبـــاب وتــوظـــيف
طـاقـاتـهم في مـجـال اقـتـصـادي مدر.
ــؤازرين ثم جــرى تـــكــر عــدد من ا
للمسار الرقمي بينهم الدكتور أحمد
عــبـد اجملــيـد رئـيـس حتـريــر جـريـدة
(الـــزمــــان) الــــذي اخـــتــــيـــر أيــــضـــاً

شخصية عام 2003.
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أصـدرت مـحـكــمـة اسـتـئـنـاف الـكـرخ
اإلحتـــاديــة تــعــمــيـــمًــا إلى مــحــاكم
نطقـة اإلستئنـافيّة بتـفعيل أحاكم ا
ـــــــادة ٥٧ مـن قــــــــانـــــــون أصـــــــول ا
الــتي تـنص احملــاكـمــات اجلـزائــيـة 
على إعطاء احلق للمـتهم وللمشتكي
وكالئهم أن يطلب على نفقته صورًا
مـن األوراق واإلفـــــــــادات إال إذا رأى
القاضي أن إعطاءها يؤثر على سير

التحقيق او سريته. 
واطلعت (الـزمان) على وثـيقة حتمل
تـوقـيع نـائب رئـيس احملـكـمة صالح
مـوجـهـة الى مـحاكم دريب ابـراهـيم 
اجلنـايات واجلنح والـتحـقيق  جاء
فـــيــهــا (نــرجــو الـــتــفــضل بــاالطالع
ــادة ومــراعـــاة تـــطـــبـــيق احـــكـــام ا
بــفــقـــراتــهــا كـــافــة). وكــانـت نــقــيب
احملام العـراقي احالم الالمي قد
دعت رئـــيس احملــكــمــة الـى تــفــعــيل

ادة.  نصوص ا
وقالت الالمي في وثيقة موجهة الى
اطـلــعت عـلـيــهـا (الـزمـان) احملـكــمـة 
امس (لـــقــد كـــفل الــدســـتــور  كــونه

الـقــانـون الـيــاته وحـدوده ومن بـ
واد القانونية التي كفلت ذلك أهم ا
ادة 57 أصولـية الـتي قررت عدداً ا
من احلقوق وزاد عليها التوسع في
ــوجب ــادة الــذي شـرع  تــعــديل ا
ــؤقـــتــة) قـــرار ســـلــطـــة اإلئــتـالف ا
ـالحظ إغـــفــال واضـــافت انه (ومن ا
ـادة قـد تـطـبــيق مـا تـضـمــنه هـذه ا
يـــخل بـــحــقـــوق احملــامـي أو طــرفي
الـدعــوى اجلـزائـيـة بـل قـد يـجـرّ في
بـــعض األحــيـــان إلى تـــعــدي حــدود
السلطة ما يلقي باألثر السلبي على
تـــطـــبــيـق الــعـــدالـــة أوالً واإلضــرار
ـصـالـح الـنـاس وحـقـوقــهم ثـانـيًـا
ومن أهم تلك احلقوق الـتي رسمتها
ـــشــار لـــهـــا هـي لــلـــمـــتـــهم ـــادة ا ا
دني وللـمـشتـكي ولـلمـدعي بـاحلق ا
ـتـهم ولـلــمـسـؤول مــدنـيـا عن فــعل ا
وكـالئـــهم أن يــــحـــضـــروا إجـــراءات
فــضالً عن احلق اآلخــر الــتــحــقــيـق 
ـهـني الـذي يُـعــد من ركـائـز الــعـمل ا
والــذي جــاء في نص الــفــقــرة ب من
ن حـــيث قــضت ألي  ــادة  نــفس ا
تـقــدم ذكـرهم أن يـطــلب عـلى نــفـقـته

احملافـظة) مبـينـاً ان (عمل الـلجان
يـــشــــمل الــــكــــشف الــــســــنـــوي و
سـتـفيـدين من خـدمات اسـتقـبـال ا
الــــــهــــــيــــــئــــــة واإلجــــــابــــــة عــــــلى
ا يـخدم الشرائح استفسـاراتهم 

ستضعفة).  ا
وفي بــابل وجّه األســدي بـخــدمـة
الــشــرائح الــفـقــيــرة مـؤكــداً انــهـا
مسؤولـية شـرعية واخالقـية. وذكر
الـوزيراحـمـد األسـدي في تـصريح
تـــابــــعــــته (الــــزمـــان) ان (خــــدمـــة
الشرائح الفقيرة مسؤولية شرعية
قــبل ان تــكــون اخالقــيــة وجــمــيع
سـؤول واجـبهم تـقد اخلـدمة ا
ـواطن خـصوصـاً الـشـريـحة الى ا
ـعــدومـة او احملـتــاجـة) وبـ ان ا
(خـــدمــــة الـــشــــرائح الــــهــــشـــة في
اجملـتـمـع التـتـطـلب جــهـداً كـبـيـراً)
مــشـيــراً الى انـهــا (حتـتــاج ابـسط
مـقـومـات الـعـيش وحـقـوق احلـيـاة
ـــة) واضـــاف ان (األســدي الـــكــر
ــهــنـدس بــحث مع مــحـافـظ بـابل ا
وســام اصالن اجلــبــوري نــوفــيــر
اخلــــدمـــات فـي احملـــافــــظـــة ورفع
مــسـتـوى الــشـريــحـة الـتـي تـعـاني

الفق واحلرمان). 
الى ذلـك وضـــعـت وزارة الـــعــــمل
ستراتيـجية عمل جديـدة وصفتها
ـعارك من بـأنهـا مـشابـهـة خلطـة ا
ـطــلــوبـة. اجل حتــقــيق األهــداف ا
وبـــحــسـب الــبـــيــان فـــإن (اخلــطــة
ــنــهـاج تــتــنــاسب مع تــوجــهــات ا
احلـكـومي وتـضـمـنت بـزيـادة عدد
ــــشـــمـــولـــ بـــاخلـــدمـــات ودعم ا
الــشــرائح الــضــعـيــفــة وشــريــحـة
الـشـبـاب خـصـوصـاً الـعـاطـلـ عن

العمل). 

احتياجاتهم).
واشــــــار الى (جتــــــوّله فـي اروقـــــة
الـــدار مــوجّــهــاً بــتــوفــيــر جــمــيع
ـســتـلـزمـات واإلحـتــيـاجـات لـهم ا
ـسـتـحـقـ مـنهم وشـمـول جمـيع ا
ع براتب اإلعانـة اإلجتـماعيـة وا

تفرغ).  ا
في الــســيــاق ذاته اوعــز الــوزيــر
بإفتتـاح جلان فرعيـة لذوي اإلعاقة
في نــواحـي ذي قــار. وقــال رئــيس
هــيــئـــة ذوي اإلعــاقــة في الــوزارة
احـمـد هـادي في تـصـريح تـابـعـته
(الــزمـان) امس ان (الــلــجـان مــقـرر
افـــتــتـــاحــهـــا في ســوق الـــشــيــوخ
وقضاء كرمة بـني سعيد ونواحي
الـعـكـيـكه و الـطـار و الـفـضـليـة في
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شرفة على اختتمت اللـجان العليـا ا
ـهـرجان الـعـراقي األول لـلـمـحـتوى ا
ـهـرجـان الـرقــمي أمس فـعـالــيـات ا
ــنــصـور الــتي انــطــلـقـت في قـاعــة ا
لــلـمـؤتــمـرات واكــد الـدكـتــور صـفـد
ــســار الـــشــمــري رئــيس مـــجــلس ا
الـرقمي الـعـراقي (االعالن عن اطالق
ـسـار الـرقـمي سـيـكون عـلى مـجـلـة ا
ـقـبل اذ اقـر قـائـمـة مــنـهـاج الـعـام ا
ـنـصور االجـتمـاع مع عـمـادة كـليـة ا
االثن الهـيكليـة العامة لـها لتكون
اول مـــطــبـــوع عــراقي دوري يـــعــنى
بـتـطـويـر صـنـاعـة احملـتـوى الـرقـمي

.( ستخدم وتنمية مهارات ا
WO öŽ« V ½

ـهــرجـان وافــتـتـح اجملـلس اعــمــال ا
األول لــلــمـــحــتــوى الــرقــمي في 17
كـانـون االول اجلـاري بـرعـايـة كـلـية
ـــنـــصـــور اجلــــامـــعـــة وحـــضـــور ا
الـــعـــشــرات من الـــنـــخب اإلعالمـــيــة
ــنح مــائـة والــفــنــيـة والــثــقــافـيــة 
وخمس شـخصية الـوسام العراقي

للمحتوى الرقمي.
وقــال الـشــمــري في كـلــمــة اخـتــتـام
ــهــرجــان الــذي عــقــد حتت شــعــار ا
احملـتـوى الرقـمي تـقـوده الـنـخـبة ان
(الوسـام سيكـون أشبـة بعقـد شراكة
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القـانون األعـلى واألسـمى في البالد
ـــقـــدس كــــأحـــد أهم حـق الـــدفــــاع ا
الـضـمـانــات الـقـانـونـيـة لـلـمـتـهـمـ

ونـص في مـــــادته ــــــرابـــــعــــا ان حق
الــدفـاع مـقــدس ومـكــفـول في جــمـيع
وقد عزّز مراحل التحـقيق واحملاكـمة
بـدأ الـدسـتوري قـانـون أصول هـذا ا
ــا احـتـوت نـصـوصه احملـاكـمـات  
مـن ضــمـــانــات مـــتـــعــددة الـــتي من
أهــــمـــهــــا حق الــــدفـــاع حــــيث رسم

بيروت
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يـنهض عـلم االقـتصـاد كمـا باقي الـعـلوم عـلى نظـريات ومـبـاد وأسس وثوابت  بـغيـرها
 تخرج االفكـار عن دائرة العلم وتتحول الى مجرد ارجتال وتكهن وافتراض  ودون شك
باد وسيـاسات وتوجهات  ترسمها دوائر أن إدارة اقتصادات الـدول ونقدها محكوم 
ومــؤسـســات  وحتــكـمــهـا ضــوابط وقــيـود ومــحــددات  هـذا فـي الـدول الــنـاجــحــة وتـلك
ـقـراطـيــة  أمـا في الـدول الـشـمـولــيـة والـفـاشـلـة فال تــخـرج إدارة اقـتـصـاداتـهـا عن الـد
ارجتاالت وقـرارات فرديـة واجنـدات خارجـية مـفروضـة  فقـرارات القـائد نـافذة صـائبة 
ـي تنظيرات فلسفية سفسطائية ال محل لها من التطبيق  ودون شك وتصويبات االكاد
أن الـوافـد من الـتـوجـهـات واالفـكـار  والـنــصـائح  نـافـذة مـفـروض مـفـروغ من صـوابـهـا
ن عصا  فمـا سقطت نظم وال زالت اقطـاعيات حكم وال تفككت وإنفاذها  واال فـالعصا 
بـلدان ودول اال عبـر بوابة االقـتصاد  فـحيث االقتـصاد اسيـر االرجتال  ره الـبلدان 
مـكـبل االشـتـراطـات  يـبـقى مـضـطـرب مـجـنـون هـائج لـيس له قـرار  بـصـرف الـنـظـر عن
صادر وارتفاع وازنة واحتيـاطات النقـد وخزين الذهب وتنـوع ا عائدات الدولـة ووردات ا
الـدخل وانخفاض مـعدالت التضـخم  واال فما تفـسير استـقرارا اقتصـادات بلدان وثبات
سعـر صرف عمالتـها بالقـياس للـعملـة االجنبيـة  وهي صغيـرة  أرضها  جـدبة  ماؤها
ـسـاعـدات وتنـتـظـر الـتـصـدقـات  تـرتـمي في شحـيـح  وخـيـرها نـاضـب  تـعـتـاش علـى ا
أحـضـان من يـدفع الفـتـات  تـموت إذا انـقـطـعت عـنهـا االعـانـات . وما تـفـسـير ظـاهـرة ما
يـعيـش العـراق من ظواهـر اقتـصاديـة شاذة  نـفطـه ناضح  سـعره مـرتفع  نـقده وفـير 
ا قد تبدو خزينه فائض  واحـتياطيه متزايـد  وعملته في انهيـار ودوالره في ارتفاع  ر
عايـيرها االقتصاديـة ونظرياتها اجملردة عادلة محيـرة عصية على من يـدرس الظاهرة  ا
 لكن الـظـاهرة مـفهـومة مُـفـسرة جـليـة على مـن علم بـارتهـان القـرار واخلـضوع لـلصـغار
والـكــبـار   وإال فـهل يـعـقل أن يـزداد االيــراد ويـتـضـاعف االحـتـيـاطـي بـصـنـفـيه الـنـقـدي
والذهب وترتفع معـدالت النمو وينهـار الدينار  أم أن األخضر واالحمـر العراقي استثناء
عن مـعادالت ونظريـات االقتصاد  فـما نشهـد من ارتفاع للـدوالر وتراجع للـدينار ال صلة
ـر به الـعــالم من ركـود وانـهـيـار  ونـزاع واقـتـتـال  وازمـة طـاقـة واسـعـار . عـلى ـا  له 
ـتـصـدي من اصـحـاب الـقـرار مصـارحـة الـقـادة والـسـاسـة والـكـبـار والـشـعب اجلـبار  ا
فترض في بـحقيـقة ما يـجري وما يدار  فـالشعب مـصدر القـرار  وا
القادة أعوان وانصار  والكبار اصحاب مشورة ووعظ وارشاد 
فما دام حـكم سنده أجنبي وركيزته وافـدة وقراره مقيد مرهون 
ومـا زال عـهد شـرعـيـته وطـنيه ودعـمه شـعـبي ونـصرته مـخـلـصة
نـصــوح  وسـعـيــد من قـرء الـتــاريخ واتـعظ بــالـتـجــارب وتـمـسك

بالوطن . 

وكان الـدكتـور لـبنـان هاتف الـشامي
رئـيـس مـنـصـة الــسـيـاســات الـعـامـة
والتـنمـية الـبشـرية  قـد منح كالً من
الـشـمـري وكــلـو وعـبـد اجملـيـد قالدة
الـتـمـيز واالبـداع تـقـديـراً بـجـهودهم
سار الـرقمي وتعزيز في دعم فكرة ا
دور احملـتـوى الرشـيـد عـلى الـشـبـكة

ية لالنترنت. العا

»ÂU²²š∫ جانب من اختتام مهرجان احملتوى الرقمي
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هناك عند باب الكنيسة
الغافية على رموش الوطن

سأزرع غصنا للحب
ليورق رسائل سالم

واناشيد عشق
سأنثر عطر االخوة
على نوافذ القلوب

واعود مبلال 
بقطرات السعادة

سأكتب على جدران االشتياق
سيحي ان ا

هم ايقونة البالد
واجمل جنمة 

تعانق سماء العراق .
سيحيون) بخير وسعادة وسالم. كل عام (واخوتنا ا

{ عن مجموعة واتساب

صــوراً من األوراق واإلفــادات إال إذا
رأى القاضي أن اعـطاءها يـؤثر على

سير التحقيق او سريته).
وطــالـبت الـالمي بـ (إصـدار تــعــمـيم
إلى محاكم التحقيق الـتابعة حملكمة
اسـتـئـنـاف الـكـرخ ومـراعـاة مـا جاء
ادة محـل الطلب وتـفعيل في نص ا
ــنـظــومــة الـعــدالـة عــمــلـهــا خــدمـة 
وتـطــبــيــقـا لــلــمــبـاد الــدســتــوريـة
ـا يتالئم مع مـباد والقـانونـية و

حقوق اإلنسان). 
الى ذلك  قال احملـامي محـمد مـجيد
ان مــقـيـمي الـدعـاوى من الـسـاعـدي 
قبل مـواطن اقـليم كـردستـان بشأن
تعـديل قانـون التـقاعـد في كردسـتان
قــــد زادت . وقـــــال الــــســـــاعــــدي في
تــصـريح امـس (اثـنــاء تــواجـدي في
الحــظت تـوافـد احملـكــمـة االحتـاديـة 
ـواطـنـ الـقـادمـ من الـعـديـد من ا
القامة الدعاوى االقليم الى احملكمـة 
فـيـهـا من اجل احلـقـوق الـدسـتـوريـة
التي اصبحـت الدعوى التي  كـسبنا
قــــرارهـــا من احملـــكـــمـــة واخلـــاصـــة
ــتــقـاعــدين فـي االقـلــيم  بــحــقــوق ا

نــبـــراســاً
وحـــافـــزا
للـمـطالـبة
بـاحلـقـوق
الــتي نص
عــــلــــيــــهـــا
الدسـتور)
وتــــــابع ان
(هـــــــــــــــــــذه
البـارقة هي
مـؤشر عـلى
وجــــــــــــــــوب
الــــــــــتـــــــــزام
حــــــكـــــومـــــة
االقـــــــــلــــــــــيم
بــــــــقـــــــرارات
احملــــــكـــــمـــــة
وبــالــدســتـور
الذي شـاركوا
في صــيــاغـته
وكـــــــتــــــابــــــته
والـــتـــصـــويت

عليه). 
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شـــدّد وزيــــر الــــعــــمـل والــــشـــؤون
اإلجـتـمـاعـيـة احـمـد األسدي عـلى
دعم ذوي اإلحــتـيــاجـات اخلــاصـة
واإلهـتــمـام بـتـوفـيـر مــتـطـلـبـاتـهم.
وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(األسدي وجّه بـاإلهـتمـام بـشريـحة
ذوي اإلحـــتــــيــــاجــــات اخلــــاصـــة
ورعــايـتـهـم وتـوفـيــر مـتــطـلــبـاتـهم
انـــــــســــــجــــــامـــــــاً مع وضـــــــعــــــهم

اإلستثنائي).
وب ان (الـتوجـيهـات جاءت اثـناء
لــــقـــــاء الــــوزيـــــر بــــعـــــدد من ذوي
اإلحـتيـاجـات اخلـاصة مع الـنـائـبة
اال الـــطـــالــــبـــاني) مــــوضـــحـــاً ان
(اجلـانـب نـاقـشـا إمـكانـيـة تـوفـير
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كثيرة هي التـحدّيات التي تواجه العام اجلديد فقـد سلّطت احلرب الروسية في أوكرانيا
تـداخـلة وهـذه جـميـعـها ـترابـطـة وا الـضـوء على مـجـموعـة كـبيـرة من األزمـات الـدوليـة ا
ـتـدّ بـعـضـهـا إلى أعـوام قـادمـة ويـبقى ا  تـشـكّل حتـدّيات مـسـتـمـرّة لـلـعام 2023 ور
الـبــحث عن حـلـول ومـعـاجلـات إلطــفـاء بـؤرة احلـرب ونـزع فـتـيل الــتـوتّـر تـمـهـيـدًا إلحالل

السالم وبنائه وإدامته هاجسًا مؤرقًا للعالم أجمع.
 وكان الديبلـوماسي األمريكي اخملضـرم هنري كيسـنجر قد توصّل إلى اسـتنتاج مفاده:
حـان وقت إحالل الـسالم عـلى أساس الـتـفاوض فـي أوكرانـيـا للـحـدّ من مـخاطـر نـشوب
ـيـة مـدمّـرة أخـرى وهـو الـرأي الـذي بـشّـر به خالل انـدالع أزمـة جـزيـرة الـقرم حرب عـا
العام 2014 داعيًا إلى إجـراء استفتاء حتت إشـراف دولي للبّت في أمر األراضي التي
أعـلـنت روسـيـا ضـمّـهـا لـكن حـكـومـة زلـنـسـكي رفـضت مـقـتـرحـاته واعـتـبـرتـهـا "مـهـادنة
للمعتدي". وتعتبر أزمتي الغذاء والطاقة متفرّعت عن احلرب األوكرانية فلم يعد بإمكان
نع اآللة العسكرية أوكرانيا  تصـدير احلبوب كما أن إجراءات واشنطن والغرب عمومًا 
ـيـر بــوتـ بـقـطع الــروسـيـة االسـتـفــادة من أربـاحـهــا ورد فـعل الـرئـيس الــروسي فالد
إمـدادات الـغـاز عن أوروبـا كـانت وراء اسـتفـحـالـهـا نـاهيـك عن ارتـفاع نـسـبـة الـتـضخّم
بـسبب ارتفاع أسعـارهما باضـطرابات أخرى تتـعلّق بالنقل ومـعوّقاته وتعقـيدات انتشار

وباء كورونا "كوفيد 19. 
وكان موقع ناشونال إنترست National Interest األمريكي قـد نشر تنبؤات لباحث
مـختصّ هـما ماثـيو بوروز وروبـرت مانينغ الـلذان قسّـما األزمات إلى ثالث مـستويات
سـتقـبلـية. عالـيـة السـقف ومتـوسطـة السـقف ومنـخفـضة الـسقف في إطـار الدراسـات ا
كن أن وتوقّـفا عنـد احلرب في أوكرانـيا واعتـبراها لـغزًا ال أحد يـستطـيع التكـهّن كيف 
هزوم? ـكن طرح أسئلة عديـدة من سيكون الرابح فيـها? ومن هو اخلاسر أو ا تنتهي? و
وهل ستـبقى أوكـرانيا مـوحدّة? وهل سـتتـمتـرس روسيا في األجـزاء التي احـتلّـتها وهي
بأغلبيّـة روسية بعد شـبه جزيرة القرم  الـتي سيطرت علـيها العام 2014 ومـا هو شكل
النظام الدولي الـذي سيُقام بعد انتهاء األزمة االوكرانيـة? وهل التعدّدية القطبية أصبحت
أمرًا واقعًا بعـد تخلخل نظام القطب الواحد الذي هيمن على العالقات الدولية إثر انهيار

الكتلة اإلشتراكية في أواخر الثمانينيات وانتهاء عهد احلرب الباردة?
عـقدة هي أزمة العالقات الـدولية أيضًا التـصالها باألمن ـركبة وا إن األزمة األوكرانية ا
اإلنـسـانـي الـدولي نـاهــيك عن اسـتـنــزافـهـا لــلـغـرب كـذلـك  الـذي أخـذ يـضـخّ األسـلـحـة
ـســاعـدات ألوكـرانـيـا في ظـروف االنــكـمـاش االقـتـصـادي وانـخــفـاض مـسـتـوى حـيـاة وا
ــواطـنـ عـلى ـطـالــبـات الـشـعــبـيـة الـتي بــدأت تـرتـفع بــعـدم هـدر ضـرائب ا الـســكـان وا
مـساعدات خارجـية فضلًـا عن احتماالت الـتصعـيد احلربي بإرسـال أسلحة مـتقدّمة من
واشـنـطن وعـدد من العـواصم الـغـربـيـة إلى كـييف وارتـفـاع درجـة حـرارة الـردّ الروسي
تدّة ومتفاعـلة مع أزمات أخرى من أمريكـا الوسطى وهاييتي النووي احملتـمل. واألزمة 
إلى شمال أفريقـيا حتى جنوب السودان وتشمل منـطقة القرن األفريقي وسوريا واليمن
وأفغانستـان وباكستان ناهيك عن استمرار سياسـة "إسرائيل" العدوانية وصعود التيار
األكثر تعصّـبًا وعنصـرية داخل "إسرائيل". وترتـفع تأثيرات احلصـار األمريكي والغربي
لف النووي وزاده اليوم ما يجري من على إيران مع عـدم التوصّل إلى حلّ بخصوص ا
احتـجـاجـات شـعـبيـة داخل إيـران. ومن الـقـضـايـا اجلديـدة في هـذه األزمـة تـزويـد إيران

موسكو بطائرات مسيّرة وصواريخ استخدمتها األخيرة في حربها ضدّ كييف.
وعلى صعيد العالقات األمريكية  –الصينية فإنه على الرغم من االتفاق في قمة
فـاوضات فإن مـسألة تـايوان قـد تبدّد هـذه اجلهود العـشرين األخيـرة على اسـتئنـاف ا
ـعايير اخلـاصة بالتجـارة واستخدامات فال تـزال هناك خالفات جـوهريّة تتعـلّق بالقيم وا
أزق الكوري باختيار بيونغ يانغ التكنولـوجيا وحقوق األنسان ويزداد األمر تعقيدًا مع ا

ستمر جملموعة كاملة من الصواريخ البالستية وقذائف كروز. ا
ناخ الدولي في شرم الشيخ (كوب   (27في  6تشرين وحتى بعد انعقاد مؤتمر ا
ـية ما تـزال مستـمرّة وحتتـاج إلى جهود نـاخ العا الثـاني / نوفـمبر  ?2022فـإن أزمة ا
عاجلتها علمًا بأن بعض التقديرات العلمية تقول كبيرة للتعـاون وتخصيص مبالغ هائلة 
أن درجة حـرارة األرض سترتفع بنسبة  %1.5ما لم تـلتزم البلدان بتخفيض  %43من
ي. الـعـالم  2023سـيـكون إجـمـالي انـبـعـاث غـازات االحـتـرار الـعـا
مـثـقـلًــا بـالـعـديـد من تـركـة الـعــام الـذي سـبـقه وأوروبـا الـتي لم
يـخطر بـبالـها أن احلرب سـتدقّ أبوابـها أصـبحت تهـدّد اليوم
بيوتهـا األمر الذي يحتاج إلى تـفاهمات جديدة لـصياغة نظام

دولي جديد ما بعد األزمة األوكرانية.

احالم الالمي

تـــصـــدرهـــــــا الـــكـــلـــيـــة لالســـاتـــذة
والطلبة).

 فيما قال معاون العميد عبد الستار
ــنـصـور شــاكـر ســلـمــان ان (كـلــيـة ا
اجلــامــعــة ســـتــكــون الــراعـــيــة لــكل
مجاالت الـتجدد االبـداعي ومنها ان
اعـلـنت عن جـائـزة احملـتـوى الرقـمي
الرصـ لـطلـبتـهـا ووضعت شـروطاً
للـتـقد لـهـذه اجلائـزة بـاجتاه دفع
صــنّـــاع احملـــتـــوى نـــحـــو االلـــتــزام

أخالقي ومهني مع الـنخبة الـعراقية
تعددة الرائدة في مجاالت االبداع ا
النـــطالقــة جـــديــــــــدة نـــحــو ارســاء
قــواعـد الـوعـي بـثـقــافـة االســتـخـدام
الـرشــيـد لإلنــتـرنت ودعـم احملـتـوى
الــرقــمـي الــرصــ فــيــمــا ســيــكـون
ــنــصــور اخلــتــام بــرعــايــة كـــلــيــة ا
اجلــامـعــة ومـجــمـوعــة مـخــابـز بـاب

األغا).
وشــــدد عـــمــــيـــد
ــنـصـور كـلــيـة ا
اجلامعـة صباح
محـمد كـلو على
(اهـمـيـة االعالم
الرقمي الواعي
إذ اقـــــــــــــــــــامـت
الـــــــكـــــــلـــــــيـــــــة
مـــــســــتــــودعــــاً
رقميـاً باعـتماد
الـــــــبـــــــحــــــوث
والدراسات مع
الـــــــفـــــــهــــــرس
االلـــكــــتـــروني
عـــلى شـــبـــكـــة
االنـــــــتـــــــرنت
وتـــــــأســـــــيس
اذاعـة الـكـلـيـة
وصـــحــــيـــفـــة

تـعـلن جـامـعـة الـعـ عن حـاجـتـهـا لألخـتـصـاصـات أدنـاه من خـريـجي
كليات الطب والعلوم :
 علوم حياة / طفيليات

علوم حياة / انسجة مرضية
علوم حياة / فسلجة بشرية
علوم كيمياء / كيمياء سريرية

على الراغب بالتقد ملئ البيانات في الرابط التالي :
https://2u.pw/eCNaHL 

لإلستفسار األتصال على األرقام التالية : 
  07829900072 - 07800060302  

العنوان : ذي قار  –الناصرية  –شارع النيل

نسخة مصورة من التوجيه

عـــلـــيـــهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا). مـــؤكـــداً ان
(اجملــــــســــــرات واألنــــــفــــــاق األخــــــرى
سـتحددها اللجـنة عَبر حتديد األماكن
ـكـتظـة بـاإلزدحامـات يـوميـاً). واجنز ا
فـــريـق اجلـــهـــد احلـــكـــومي في وزارة
اإلعـمار واإلسكان سـتة ملفـات خدمية

قدسة.  في مدينة الكاظمية ا
وذكـر رئـيس الـفـريق جـابـر احلـساني
فـي تصـريح تـابعـته (الـزمان) امس ان
ـنافذ اجلـديدة للـمدينة (الـفريق فتح ا
ـغـلـقـة  فـضالً عن إكـساء والـشـوارع ا
500 الـف مــتــر مـــربع بـــتــوجـــيــهــات
رئــيس الــوزراء مــحــمــد الـســوداني)
واوضـح ان (األعـمـال سـتـشــمل حـمـلـة
تـنـظيف واسـعة وبـنـاء مجـسر سـاحة
عـدن وشـمـول مـنـاطق شـاطئ الـتاجي
بــاخلـدمـات) مــضـيـفــاً ان (الـسـوداني
وجّـه بـتــخــصـيص  15مــلــيـار ديــنـار
ـــنــاطق دعـــمــاً حلــمـــلــة الـــفــريق في ا
احملـرومة الى جانب تـوجيهات اخرى
تــــخـص إشــــراك الــــقــــطــــاع اخلــــاص
بــاحلــمـــلــة). في ســيــاق مــتــصل اكــد
مــحـافظ بـغـداد مـحـمــد جـابـر الـعـطـا
إجنـــــاز  90 مـــــدرســـــة خـالل الـــــعــــام
اجلـاري. وقـال الـعـطـا امس ان (بـغداد
شـهدت تـطوراً إنـشائـياً وتـربويـاً بعد
إفــتــتـاح 42 مــدرســة ضــمن نــحـو 90

مدرسة في العام اجلاري).

  wÐdF « ‰UN²Ð«  ≠ œ«bGÐ

شـكّلت األمـانة الـعامـة جمللس الوزراء
فـريـقـاً لـدراسـة مـقـتـرح إنـشـاء مـجـسر
ـدخل جـامـعة يـربط جـسـر اجلـادرية 
بــغـــداد مــشــيــرة الى وجــود مــقــتــرح
إلنــشــاء عـدد من اجملــسـرات واألنــفـاق
تـحدث بإسم داخل الـعاصـمة.  وقـال ا
األمــانــة الـــعــامــة حــيــدر مــجــيــد في
تــصـريح امس ان (مـقــتـرح ربط جـسـر
دخل اجلـامعة يـعد ضمن اجلـادرية 
ضـمن احللـول التي وضـعتهـا  اللـجنة
ــعـــاجلــة اإلخـــتــنـــاقــات اخملـــتــصـــة 
ـــروريـــة داخل بــغـــداد) مـــبــيـــنــاً ان ا
(تـشـكيل فـريق مخـتص داخل الـلجـنة
من قِبل األمانة العامة ومشاركة امانة
ـرور العامـة لدراسة بـغداد ومـديرية ا
مـقترح يهـدف الى تخفيـف اإلختناقات
ـروريـة اثنـاء بـداية الـدوام الـرسمي ا
ونـهايته في تقاطع مـنطقة اجلادرية)
واشــار الى ان (هـنــالك مــقـتــرحـاً آخـر
تـدرسه امـانـة بـغـداد بـشـأن بـنـاء عدد
مـن اجملسرات واألنفاق من اجل عبور
زدحـمة واخملتنقة ـشاة في األماكن ا ا
الـتي تـكثـر فيـها اجلـامعـات) واضاف
مـجـيـد ان (هنـالك فـريـقاً يـدرس جـميع
تـوفرة إلنشـاء اجلسور اإلمـكانـيات ا
من اجـل عرضـهـا امـام األمـانـة الـعـامة
صادقة مع الـتوصيات الـنهائيـة  ثم ا
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انـهت الشركة العامـة للمالحة اجلوية
الـتابعة الى وزارة النقل اإلستعدادات
لــتـأمــ الـرحـالت الـقــادمـة إلى مــطـار
الــبـصــرة الــدولي. وقـال بــيــان تـلــقـته
(الـــزمــان) امس ان (الــشـــركــة اكــمــلت

اســـتـــعــداداتـــهـــا اخلـــاصــة بـــتـــأمــ
انـســيـابـيـة حـركـة الــطـائـرات الـقـادمـة
ـــطــار الــبـــصــرة خالل فــتـــرة إقــامــة
خـلـيجي 25 تـزامـنـاً مع اقتـراب مـوعد
إنـطالق فعاليات اخلليجي الكروي في
الــبــصــرة  وفق تــوجــيــهــات الــوزيـر

رزاق مــحـيــبس الـســعـداوي) واوضح
ان (مـالكــات الـــشـــركــة بـــذلت جـــهــوداً
إسـتـثـنـائـيـة من اجـل ضـيـوف الـعراق
ـــســـاهــمـــة في إجنـــاح الــكـــرنـــفــال وا
اخلــلـيــجي حــسب خـطــة فـنــيـة إلدارة
حـركـة الطـائرات في األجـواء الـعراقـية
خالل الـبـطـولـة) مـشـيـراً الى (اهـمـيته
فـي إنــعـــكــاس الـــصــورة احلـــضــاريــة

والثقافية للبالد). 
وبــحـثت شــركـة اخلـطــوط اجلـويـة في
الــنـقل مع شــركـة جــيـنــرال الـيــكـتـرك

التعاون في مجال الصيانة. 
وقـال البيـان ان (الشركـت اتفـقتا على
شترك لصـيانة طائرات الناقل الـعمل ا
ــــديـــر الـــعـــام الــــوطـــني) وبـــ ان (ا
لـلـشركـة كر كـاظم حسـ ناقش مع
الـــشــركــة في اإلمــارات ســـبل تــعــزيــز
ــشــتـرك لــتــحـســ مــجـال الــتــعـاون ا
الـطيران وتطـويره) مضيـفاً ان (هنالك
توقفة الى جـدية في إعادة الطائـرات ا
اخلــدمـة وصــيـانــة جـمــيع الـطــائـرات
بــوقت قـيـاسي) مــؤكـداً ان (اجلـانـبـ
ـا اتــفـقـا عـلى طـرق تــسـديـد األمـوال 

يتناسب مع جودة العمل). 
فـي الــســـيــاق ذاته بـــحث مـــديــر عــام
هـندس كـر كاظم اخلـطـوط اجلويـة ا
ـرافق له مع حـســ والـفـريق الـفـني ا
شـركـة انـتـرنـاشـيـونـال الـتـعـاقـد عـلى
مـحـركات إحـتيـاطيـة لـلطـائرات بـطراز
بـي 737 مــــــــــاكـس و بي 737ان جـي
الـتي ستـنظم ألسـطول الـناقل الـوطني
) واوضـح ان (اإلتـــفـــاق جــاء قـــريـــبـــاً
انـسـجامـاً مع قـرارات الوزارة من اجل
الــنـــهــوض بــواقع اســـطــول الــشــركــة

اجلوي).
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وتــابع ان (اإلجــتــمــاع نــاقش كــيــفــيـة
حتـقـيق التـعـاون والشـراكة احلـقـيقـية
لـتـعـزيـز و تـطـويـر الـنـقل اجلـوي). في
غـضـون ذلك افتـتح مديـر عام الـسكك
يـونس خـالد جـواد مـشروع خط سـكة
حـديـد رصـيف 27 فـي مـيـنـاء ام قـصر
الــشـمـالي. وذكـر بـيـان امس ان (اخلط
يــعــد مـن اخلــطــوط الــســتــراتــيــجــيــة
ــهـمــة لــربـطه األرصــفـة واحلــيــويـة ا
الـبحـرية بـشبكـة السـكك احلديـد لنقل
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اتــخـذت وزارة الــتـجــارة إجـراءات جــديـدة
لـتـشـجـيع الـفالحـ عـلى إنـتـاج احملـاصيل
ـهـمـة واحـصت كـمـيـات احلـنـطـة الـواردة ا

 . من الفالح
وقــال مـديـر عــام الـشــركـة الـعــامـة لــتـجـارة
احلـــبـــوب في الـــوزارة حـــيـــدر نـــوري في
تـصـريح تابـعـته (الزمـان) امس ان (الوزارة
اتـخــذت إجـراءات عِـدة لـتـشـجـيع الـفالحـ
وزيادة استمراريتهم باإلنتاج) موضحاً ان
ــبـالـغ تـصل الى 850 (الــوزارة دعــمـتــهم 
الف ديـناراً فـضالً عن تـسليـم مسـتحقـاتهم
بـعد ثالثة ايـام من تسلم احلـنطة) واضاف
ان (الـكـمـيـات الـواردة من احملـصـول فـاقت

توقعات الوزارة).
w uJŠ rŽœ

مــشـــيــراً الى ان (الــكــمـــيــة الــواردة بــلــغت
مـــلــيـــونــ و200 الـف مـــايـــوفــــر حـــصـــة
شــــهـــرين) وبــــ الى ان (هــــنـــالـك دعـــمـــاً
حــكــومــيــاً لــلــفالح من اجل رفـع مــســتـوى
ـواد الـغـذائـيـة) اإلنـتــاج احملـلي وتـوفـيـر ا
مــؤكـداً ان (الـوزارة تـرصـد هـطـول األمـطـار
في احملـافـظات الـتي تعـتـمد عـليـها بـصورة
وصل) مـضـيـفاً اهـا (تـتـسلم كـبـيـرة مثـل ا
مـلـيـون طن في حـال هطـول األمـطار و100
الف طن فقط في ظل عدم تساقط األمطار). 
واجنـزت دائرة تسجيل الـشركات التجارة

d¹
—U

I
ð

 —UD _« ‰uD¼ l  WDM(« …œU¹“ lÒ u²ðË 5ŠÒöH « ‚uIŠ rŽbð …—U−² «

 wšUM*« dÒOG² « WNł«u* UNDDš cOHM²Ð wCLðË …b×²*« 3_« VÞU ð W¾O³ «

مـعامالت تـأسيس 287  شـركة وطـنية و22
فــرعـاً لــشـركــة اجـنــبــيـة في شــهـر تــشـرين
ــاضي. وقـال مــديـر عــام الـدائـرة الــثـاني ا
مـجاهد مـحمد العـيفان في تصـريح تابعته
(الـزمان) امس ان (الـدائرة باشـرت بقرارات
ـساهـمة تـتـعلق بـتعـديل عـقود الـشـركات ا
ــــال ودمج وزيـــــادة اوتــــخــــفــــيـض رأس ا

احلسابات وتصفيتها).
الفــتــاً الى (تــوثــيق 329 شــركــة مــســجــلـة
وإحـالـة 295 شـركـة مـحـلـيـة  مع 36 شـركـة
اجــنـبــيـة الى احملــقق الـعــدلي خملــالـفــتـهـا

الضوابط والتعليمات).
وبــ الـعــيــفـان ان (الــدائـرة اجــرت دراسـة
احلـسـابـات اخلـتـامـيـة لـلـشـركـات الـوطـنـية
البالغة الف و731 شركة وطنية و25 شركة
اجـنـبـيـة) مـضـيـفـاً انـهـا (صـدّقت مـحـاضـر
اإلجـتماعات التأسيـسية للشركات احملدودة
بــعـدد 256 مــحــضـراً الى جــانب تــصـديق
مـحاضر اجتماعات الهيـئة العامة للشركات
ـسـاهـمـة وارشـفـة وثـائق اضـابـيـر بـعـدد ا
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في غــضــون ذلك اكــد وزيــر الــبــيــئــة نـزار
ئـــامــيــدي الـــبــدء في تــطـــبــيق الـــبــرنــامج
احلـــكــومي اخلـــاص بــالـــقــطـــاع الــبـــيــئي.
واوضـح بــيـــان تــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـديــرين في الـوزارة (ئــامـيــدي نـاقـش مع ا
ـضـي الـعـمـلي بـتـنـفــيـذ فـقـرات الـبـرنـامج ا

احلـكومي وفـق اخلطط الـتي تولّت مـهمـتها
ــــتـــخــــصـــصــــة) واضـــاف ان الــــدوائـــر  ا
(اإلجـتـماع بـحث الدور الـرقـابي والتـوعوي
ــســتــلــزمــات الــفــنــيـة عن طــريـق تـوفــيــر ا

واخملـتـبريـة كـافة وتـنـفيـذ حمـالت توعـوية
ـفاهـيم واعالمـيـة كـبـيـرة تـركّـز عـلى نـشـر ا
ـنـاخـية). الـبـيـئيـة والـتـوعـية بـالـتـغـيرات ا
ــتــحــدة وابــلـــغت وزارة الــبــيـــئــة  األ ا

زارع ستلمة من ا WDMŠ∫ كميات م احلنطة ا

عموري مهند ا

"اجملــــازر قــــد تـــتــــكــــرر مــــرة اخـــرى )
.واضــــــاف اخلـــــدران  ان  ( الــــــوضع
االمــني يـحـتم عـلـيــنـا تـوجـيه  رسـائل
عـاجـلـة للـحـكومـة في بـغـداد هي اعادة
الــــنـــــظــــر بــــخــــطط مـــــسك االرض في
اخلــالص وقــراهـا وتــعـزيــزهـا بــقـوات
اضــــافــــيــــة واشــــراك اهـــالـي الــــقـــرى
ـلف االمـني ومـنـهـا قـرية ـضـحـيـة بـا ا
الـبو بالي )   مشيرا الى ان (اخلالص
وبـقية مـدن ديالى ال تتـحمل نزيف اخر
لــلـدمـاء قـد يـؤدي الـى عـواقب وخـيـمـة
ــشــهـد االمــني الــعـام ) . فــيــمـا عــلى ا
كــشـفت هــيـئـة الــنـزاهــة االحتـاديَّـة عن
قــيـام دائـرتـ حـكــومـيـتـ بــتـسـخـيـر
آلـياتـهما في أعـمال مشـروع محال إلى
الـتــنـفـيـذ من قـبل إحـدى الـشـركـات في
ديــالى إلى جــانب ضــبط هــدر لــلــمـال
الـعـام في مـنـفـذ حـدودي.وذكـرت دائرة
الـتحقيقـات في الهيئة في بـيان  تلقته
الــ ( الــزمــان )  أن  (عـمــلـيَّــة الــضـبط
ـذتـهـا مالكــات مـكــتب حتـقـيق الــتي نـفـَّ
الــــهـــيـــئــــة في ديـــالـى حـــيث رصـــدت
اسـتـخـدام آلـيـاتٍ مع سائـقـيـهـا عـائدةٍ
لـبـلـديـة نـاحـيـة كـنـعـان وشـركـة تـوزيع
كهرباء ديالى في أعمال تنفيذ مشروع
تـوسـعة شـارع ناحـية كـنعـان بأسـلوب
ُباشـر بقـيمـة ثالثة مـليارات الـتنـفيـذ ا
و422 مـليوناً و929 ألفاً و575 دينارا
) .وأشــــارت الـــدائـــرة إلى أن  ( وقـــود
اآللــيــات كـــان يــتم صــرفه من حــســاب
الــدائــرتــ مــبـيــنــة ان فــريق شــعــبـة
كتب انتقل إلى الـتحري والضبط في ا
ديــوان مـحــافـظــة ديــالى وقـام بــضـبط
ــشــروع الــذي تـضــمَّن ـات ا أصـل أولـيـَّ
قــيــام احملــافـظــة بــاســتـئــجــار آلــيـاتٍ
ـشـروع مُـفـصَّـلةً فـيه لـتـنـفـيـذ أعـمـال ا

الكلف لكل فقرةٍ من فقراته ) .
وفـي مــنــفــذ مـــنــدلي احلــدودي رصــد
ُـتـابـعـة أعـمـال ُـكـلَّف  ـكـتب ا فـريـق ا
شـركـة الـتأمـ الـوطـنيَّـة وجـود حاالت
هــدرٍ لـلــمـال الــعـام خالل شــهـر أيــلـول
; لعدم بلغ  150مـليون دينارٍ ـاضي  ا
قـيام الـشـركة بـاستـيفـاء مبـالغ التـأم
عن الـعجالت األجـنبيَّـة الداخـلة فضالً
ـنــفــذ بــاتــخـاذ عن عــدم قــيــام مُــديــر ا

ال اإلجـراءات الالزمـة لـلـحـفـاظ عـلـى ا
ـة الـــعــام.واوضــحـت   ان  ( الــعــمـــلــيـَّ
أسـفرت أيضاً عن ضبط أصل سنويات
الـــعــجالت األجــنـــبــيَّـــة و"مــنـــفــيــست"
الـداخلة لألراضـي العراقـيَّـة واخلارجة
مـنـهـا دون اسـتـيـفـاء الـرسـوم خلـزيـنـة
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ونــوَّهت الــدائــرة   الى  (ضــبط تــسع
ـةٍ فـي مــركــز گــمـرك مــعــامالتٍ گــمــرگــيـَّ
َّ الـتـالعب بـأوزان احلـمـوالت مــنـدلي 
ـركز وتـقـليـلهـا من قـبل أحد مُـوظَّفي ا
لـــقــاء مـــبـــالغ مـــالــيـــةٍ تُــدفَـعُ له عن كل
َّا تـسبَّب بـحصـول هدرٍ في مـعـاملـةٍ 
ــال الــعــام ) . وبـخــصــوص االمــطـار ا
الـتي سـقطت في مـحـافظـة ديالى  فـقد
اكـد  عضـو االحتاد احملـلي للـجمـعيات
الـفالحـية  الـتعـاونـية غـا القـيسي لــ
(الــزمــان )    إن  ( 3 مــوجــات ســيـول
جـارفة تـدفقت حـتى االن صوب بـحيرة
حـمرين من 3 مـحاور رئـيسيـة )  الفتا
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نــفت قــيــادة شــرطــة مــحــافــظـة ديــالى
وجــود عـمــلـيـات حــفـر او تـنــقـيب عن
ـعادن الثـمينـة ضمن احلدود االدارية ا
لــلـمــحــافـظــة. وقـال مــصـدر في قــيـادة
الــشــرطــة لـ (الـزمــان) امس (نــنــفي مـا
تــــنــــاقــــلـــتـه وســــائل االعالم ومــــواقع
الــتــواصل االجــتــمــاعي بــشــأن وجـود
اعـمــال حـفـر او تـنـقـيب ضـمن احلـدود
ــواقع قــد االداريــة لـــديــالى). وكــانت ا
تــداولت مـعـلـومـات مــسـربـة عن وكـالـة
تفـيد بـوجود االسـتـخبـارات الروسـيـة 
عـمليات حفر وتنـقيب الستخراج معان
ثـمينـة في جبال حـمرين التي تـمتد من
ديـالى الى مـحـافـظـة كـركـوك. وبـحسب
ــنــاجم تــســيــطــر ــواقـع فــإن (هــذه ا ا
وان قيمة عـليها شركة تنقـيب امريكية 
ـــــــعــــــادن االيـــــــرادات مـن انــــــتـــــــاج ا
ــسـتــخـرجـة بــنـحـو 15 مــلـيـار دوالر ا
شــهــريـاً. حــمّل الــنـائـب عن مـحــافــظـة
ديــــالى ســـالـم الـــعــــنـــبـــكـي األجـــهـــزة
االســتـخــبـاريـة مــسـؤولــيـة هــجـمـات "
الـبوبالي "  في مـحافظة ديـالى مشيرا
الـى ان القـوات عـلـى األرض ال تتـحـمل
ـسؤوليـة الكامـلة كون اعـدادها قلـيلة ا

التتالئم مع طبيعة وحاجة األرض . 
وقـــال الــعــنـــبــكي فـي بــيــان تـــقــته الــ
(الـــزمــــان )  ان  ( الـــهـــجـــمـــات الـــتي
تـعـرضت لـهـا قـريـة الـبـوبـالـي وقـبـلـها
بـأشـهـر قـريـة احلـاج عـلي الـنـاصـر في
قـضاء اخلالص وأسفرت عن استشهاد
واصـــابــة عـــدد من عـــنــاصـــر الــقــوات
دني ارهابية بحتة حتمل األمـنية وا
بـــصــمـــات واضــحــة لـــتــنـــظــيم داعش
االجــرامي ) .وبــ الــعــنــبــكـي انــنـا  (
نــحـمـل األجـهــزة االسـتــخـبــاريـة كــافـة
ـسؤولـية حول الـهجـمات لتـقصـيرها ا
الـــــواضح وعـــــدم اتـــــخـــــاذ اجــــراءات
اســتــبـــاقــيــة ضــد الــهــجــمــات ورصــد
). واشـار  الى ان حتـركـات االرهـابـيـ
( الــــقــــوات عـــلـى األرض ال تــــتـــحــــمل
ـسؤوليـة الكامـلة كون اعـدادها قلـيلة ا
التــتالئـم مع طــبــيــعــة وحــاجـة األرض
ــفـــتــرض أن تــتـــحــرك وفق وهـي من ا
ـعلـومة االستـخباريـة اال ان االجهزة ا
االسـتــخـبـاريـة لم تـزود قـطـعـاتـنـا بـأي

معلومات قبل احلوادث األليمة) . 
 U Ëdš —«dJð

وأضـاف العـنبكي   ان  ( الـقائـد العام
ــســلـــحــة مـــحــمـــد شــيــاع لـــلــقـــوات ا
الـسوداني والوزارات األمنية مطالبون
بـاتــخـاذ اجـراءات فـاعـلـة بـحق اجلـهـد
االســتـخـبــاري ووضع اخلـطط الالزمـة
ـنـع تـكـرار لــتـفــعـيـلـه بـشـكـل حـقـيــقي 
اخلـــــروقــــات واحلــــفـــــاظ عــــلى أرواح
ــدنـيــيـنــولـفت الى انه  فـي حـال عـدم ا
قصرين مـعاجلة األوضاع ومحـاسبة ا
بـشأن القضية سنتخذ اجراءات حازمة
قبلة في مـجلس النواب خالل الفـترة ا
) . وفـي ذات الـسـيــاق قـال الــنـائب عن
مـحافظة ديالى رعد الدهلكي لـ (الزمان
)  ان  ( مـرحـلة االنـفالت االمـني وعدم
االســتـقــرار الــتي عـاشــتــهـا مــحـافــظـة
ا ديـالى في االعوام الـسابـقة تذكـرنا 

تــتــعـرض له الــيــوم هـذه احملــافــظـة .)
واضــــاف الـــدهــــلـــكـي ان ( هـــدر دمـــاء
ـواطـنـ الـعزل االبـريـاء واسـتـهداف ا
ــرحـلـة ــدن والـقــرى االمـنــة تـمــهـد  وا
االقـتتـال والتهـجير الـطائفي ومن اجل
ايـقاف هـذا اخملطط نـدعو الـقائـد العام
ـسـلـحـة بـتـشـكـيل افـواج من لـلـقـوات ا
نـاطق الرخوة والـغير مـستقرة ابـناء ا
وفي مـقـدمتـهـا منـاطق جـلـوالء وقرتـبة
والـوقف وبلدروز وبهرز وكنعان وخان
بــني سـعـد ) .  وبـ  الـدهـلـكي  ان  (
عـــدم اتـــخــاذ الـــتـــدابـــيــر الـــســـريـــعــة
واالجــراءات الـرادعـة اليـقـاف مـسـلـسل
ـدن ـواطــنـ االبـريـاء وا اســتـهـداف ا
والــقــرى االمــنــة في مــحــافــظــة ديــالى
سـيـعـرض بـاقي احملـافـظـات الـعـراقـيـة
الى اخلـطر الكبيـر لذا البد من خطوات
عــاجـلــة العــادة االمن واالسـتــقـرار الى
مــحــافـظــة ديـالـى). وفي ذات الـســيـاق
ايــضــا قـال مــســتـشــار مــحـافـظ ديـالى
خــضـر مـســلم الـعـبــيـدي لــ ( الـزمـان )
إن  ( رئــيس مــجــلس الـوزراء مــحــمـد
شـياع الـسوداني اتـصل هاتـفيـا بشيخ
قـبيـلة دلـيم في قريـة البـو بالي بـديالى
وقـــدم تــعـــازيه عـــلى ارواح الــشـــهــداء
الــــذين ســــقــــطـــوا فـي هـــجــــوم داعش
اإلرهـابـي) . واضـاف الـعـبـيدي  ان  (
الــســوداني تــعـهــد من خالل االتــصـال
ـــبــاشــر  بــالـــوصــول الى مـــرتــكــبي ا
ـهم لـلـعـدالة مـجـزرة الـبـو بـالي وتقـد
واتـخاذ كل االجـراءات االمنـية من اجل
تــعـزيـز االســتـقـرار فـي مـحـيط الــقـريـة
وبـقـيـة مـنـاطق ديـالـى وضـمـان حـقوق
ذوي الـــشــــهـــداء واجلـــرحى ) . واكـــد
الـــعــبــيــدي   ان  ( مـــحــاوالت احــيــاء
الـطـائـفـيـة في احملـافـظـة لن يـكـتب لـها
الـنـجـاح مـطلـقـا الفـتـا الى ان اخلروق
االمــنــيـة حــصـلـت مـؤخــرا في مــنـاطق
ـكـون مــعـ مـايـؤكـد وجـود مــعـيـنـة و
مـحـاوالت الثـارة الـطـائـفـيـة  الفـتا الى
ان اخلـروقات االمنيـة التي حصلت في
ديـالى مؤخرا وحتديدا في منطقة البو
بــالـي مــاهي اال مــحــاولــة من االرهــاب
اليــصــال رســائل عــدة هـدفــهــا زعــزعـة
االمن واسـتـهـداف مـكونـات مـعـيـنة في
احملــافــظـة) . واضــاف الــعـبــيـدي  ان
(االرهـاب اسـتـهدف الـبـو بـالي وقبـلـها
اهـالي الـعنـبكـية وهي مـناطق حتـتوي
عـلى مكون مع بهدف اعادة احملافظة
الى الـشحن الطـائفي بدعـم وتغذية من
اطـراف مـعيـنة مـبـينـا ان اعادة احـياء
ـشـروع الـطـائـفي في ديـالى لن يـكتب ا
له الـنجـاح مطلـقا رغم مـحاوالت بعض
االطـراف زعزعة االمن وخلق الفتنة في
هـذه احملافـظة وبـاحملصـلة فـأن جميع
ــا يـحـصل ولن  االهــالي عـلى درايـة 
تـنـطـلي علـيـهم مـحاوالت اشـعـال فـتيل
الـطــائـفـيـة )  . الى ذلك قـال قـائـمـمـقـام
قـــضـــاء اخلـــالـص عـــدي اخلــدران لــ (
الـزمان )  ان  (مجزرة البو بالي كشفت
عـن مـلف في غـايـة اخلــطـورة يـتـضـمن
الـفـراغـات الـكـبيـرة بـ الـقـواطع وقـلة
اسك لألرض وضعف الوجود االمني ا
الـــبــعـــد االســتـــخـــبــاري" مـــحــذرا من

ــوجـــات تــراوحت من الـى ان  ( قــوة ا
80 -50م/ ثـا ) .واضـاف الـقـيسي  أن
ــوجـات سـتــزيـد من خـزيـن بـحـيـرة ( ا
حــمــرين ولــكـن االمـر يــحــتــاج الى 48
ســاعـة من اجل حتــديـد كـمــيـة الـزيـادة
بــشــكل دقــيــقــة مــا اســتــمــرار تــتــدفق
مـوجات السيـول ) . اما رئيس االحتاد
احملـلي للجمعـيات الفالحيـة التعاونية
في ديـالى رعـد مـغـامس الـتـمـيـمي فـقد
قــال لــ ( الـــزمــان )   (طــالــبــنــا مــرارا
وجنــدد مــطــالــبــنــا بــتــوسـيـع اخلــطـة
الـزراعـيـة الـشـتـويـة في احملـافـظـة بـعد
ـــائـــيـــة واألمـــطــار زيـــادة االيـــرادات ا
الـغـزيـرة ومنـح احملافـظـة اسـتحـقـاقـها
ــزارعـ من مـن اخلـطــة النــقــاذ االف ا
ـــــكن احتواؤها ) كـوارث معيشية ال 
.وبــــ الــــتـــمــــيــــمي   ان  ( اخلــــطـــة
الــشـتـويــة في ديـالى لـلــمـوسم احلـالي
نــحــو 220 الـف دو فــيــمــا جتــاوزت
ـواسم الــتي ســبـقت خــطـطــهــا خالل ا
ياه واجلفاف أكثر من  500ألف شـح ا

ـا مـعـتـبـرا بـقـاء اخلـطـة الـشـتـوية دو
ـسـاحاتـهـا احلالـيـة غيـر مـبرر وغـير
ــيـاه ) مــجــد بـعــد زوال مـشــاكل شح ا
.وحـذر التـميمي مـن  (تكرار كـارثة عام
2019 بـتـصـريف ميـاه بـحيـرة حـمرين
الـى احملـافـظـات اجلـنـوبـيـة وبـدون اي
فـائـدة او حلـول الزمـة اجلفـاف في تلك
ـيـاه في نهـر دجـلة احملـافـظـات وهدر ا
ووقـــوع أشــد ازمــة جــفـــاف في تــاريخ
احملـافـظـة   مبـيـنـا ان مخـزون بـحـيرة
حـمرين يغـطي حاجة احملـافظة خلمس
ـعــزل عن االمـطـار ) . فــيـمـا ســنـوات 
ــائــيــة في ديــالى ــوارد ا قــال مــديــر ا
عمـوري لــ ( الزمان )  إن مـهند عـلى ا
( احملـافـظـة سجـلت مـعـدل أمطـار جـيد
بــلغ  40 مــلم مـبــيـنـا أن أعــلى مـعـدل
سـجل في ناحيـة بني سعـد وأقل معدل
فـي نـاحـيـة قـزانـيـة ) .وأشـار إلى أن  (
األمـطـار عززت مـيـاه األنهـار واجلداول
واجنـزت الرية الثانية لـلخطة الشتوية
وهـــو إنـــقـــاذ مـــائي لـــثـــلــثـي اخلـــطــة
الــشــتــويــة مـؤكــدا ارتــفــاع مــنــسـوب
بحيرة حمرين واحيائها من جديد بعد
جــفــاف وانــحــســار دام لــثـالث أعـوام)
ـــائــــيـــة إلى ــــوارد ا .ولــــفت مــــديـــر ا
(تـوجـيه مـياه األمـطـار والـسيـول نـحو
نـهـري دجلـة وديـالى واالستـفـادة منـها
لـألغـراض اخملــتـلــفـة. ) وفـي نـاحــيـتي
قـــزانــيــة ومــنــدلـي شــرق ديــالى  قــال
مـديـرهـمـا مـازن اكـرم لــ (الـزمان )  أن
( األمــطـار هي األعـلى مـنـذ عـامـ رغم
أنـــهـــا مــتـــوســـطــة ومـــلـــئت اجلــداول
االروائــــيــــة مـــســــتــــدركــــا انه ال زالت
ـتـوقـعـة غـائـبـة من اجلـانب الـسـيـول ا
ــــنـــاطق احلــــدوديـــة رغم اإليــــراني وا
انــحـدار مــوجـات وكــمـيــات قـلـيــلـة في
وادي الــــنــــفـط احلــــدودي مع إيــــران 
مـرجـحـا تدفق سـيـول حدوديـة بـحسب
يـدانية خلـريطة ناخـية وا ـعطيـات ا ا

األمطار) . 
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احلــاويــات والـبــضـائع بــطـول 4150
) واشــار الى ان (الـــوزيــر رزاق مـــتـــراً
مـحيبس الـسعداوي شدّد عـلى تطوير
اخلــدمــات ومــواكــبـة وتــطــويــر الــنـقل
السككي) واضاف ان (جواد ناقش مع
شــركـة الـكـتــرونـيـة مـخــتـصـة بـدراسـة
ـشاريع التكنولوجية النهوض بعمل ا
علومات الشركة ورفع مستوى نظام ا
واألتـــــمـــــتـــــة واألرشـــــفـــــة واحلـــــجــــز
ـية) اإللـكـتـروني طـبـقـاً لألنـظـمـة الـعـا
مـــؤكــداً (حــرص حــرص الــوزارة عــلى
ادخـال أنظـمة حديـثة متـطورة في عمل
الـشركة) وب ان (اجلانب اتفقا على
ا الـتـعـاون في مـجـال اإللكـتـرونـيـات 
ـواطن والوزارة). وبـحث وزير يـخدم ا
الــنـقل رزاق الــسـعــداوي مع الـعــتـبـة
الـعبـاسية قـضايـا مشتـركة مـنها دور
الــــوزارة في تــــســــهـــيـل الـــنــــقل خالل
ــلــيـونــيـة الــتي تــشـهــدهـا الــزيـارات ا
كــربالء كـل عــام. واوضح الــبــيـان ان (
الـــــســـــعـــــداوي اكــــد ســـــعـي الــــوزارة
ـــتــواصل في بـــذل جــهــود مـــكــثــفــة ا
لـــتــحـــســ اخلـــدمــات فـي الــزيــارات

بــالــتــعــاون مع احلــكــومــات احملــلــيــة
واألجـــــهـــــزة األمـــــنـــــيـــــة). وافـــــتـــــتح
الـسعـداوي الرصيف رقم  5فـي ميناء
ام قــصـر اجلـنـوبي. وقـال في تـصـريح
امس ان (الوزارة تبذل جهودهاً مكثفة
لــتـطـويـر الـبــنى الـتـحـتــيـة لـلـمـوانئ)
واضـــاف ان (مـالكـــات الـــنـــقل نـــفـــذت
ـهمـة بـضمـنـها شـاريع ا الـعـديد مـن ا
افـــتــــتـــاح الـــرصـــيف  5فـي ام قـــصـــر
اجلــــــنـــــوبـي). الى ذلـك وجّه رئــــــيس
الـــوزراء مـــحـــمـــد الــســـوداني وزارة
الــنـقل بـبـذل اقـصى اجلـهـود من اجل
إجنـــاح مـــشـــروع مـــيـــنـــاء الـــفـــاو في
الـبـصرة. وقـال الـبيـان ان (الـسوداني
اجــرى زيــارة لإلطـالع مــيـدانــيــاً عــلى
ـشـروع وتـسـخيـر جـمـيع اإلجراءات ا
شروع ضمن واألمكانيات إلستكمال ا
ـدّة الـزمنـيـة احملددة حـسب اخلـطة) ا
ـيـنـاء سـيـحـقق واكـد الـسـوداني ان (ا
نــقــلــة نــوعـيــة في اقــتــصــاد الــعـراق
مـايفرض على احلكومة واجلهات ذات
ـعوّقات الـعالقة حـريصـة على تـذليل ا

كافة).

ــيــاه والــتــصــحــر بــتــصــدر مـــلف شــحــة ا
ـلفات ـناخيـة  ب ا ومـواجهـة التغـيرات ا
الـتي تـتـوالها الـوزارة. وذكـر بـيان امس ان
ــنــظــمـــات الــتــابــعــة لأل (الــوزيـــر دعــا ا
لف ـضاعفـة الدعم واإلهتـمام با ـتحدة  ا
ــنـظـمـات الــبـيـئي مــبـدسـاً تـقــديـره لـدعم ا
ودورهـــا في مـــواجـــهـــة اثـــار الـــتـــغـــيــرات

ناخية). ا
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ــمــثل واشــار الى ان (ئــامــيــدي بــحث مع ا
ـتـحـدة غالم اخلــاص لألمـ الـعـام لأل ا
ي إســحــاق كــيـفــيــة تــكــثــيف اجلــهـد األ
ـلـف الــبـيــئي والــدولي فـي الـتــعــامل مـع ا
وانـهـيـار مـشـاريع الـبنى الـتـحـتـيـة بـسبب
احلـروب  وزيـادة مـعدالت الـنـمو الـسـكاني
ــنــاخي تــزامـــنــاً مع اجلــفــاف والــتـــغــيــر ا
والـتصـحر وانحـسار األرضي الـزراعية مع
ارتـفاع واضح في معدالت درجات احلرارة)
من جـهـته اكـد غالم ان (الـبيـئـة في الـعراق
حتـتاج  الى دعم كبـير  ومضاعـفة التعاون
ـشاريع والـبـرامج الـتي تـسهم في إلنـشـاء ا
ـناخي واإلسـتـفادة تـخـفيـف اثار الـتـغيـر ا
من مـعدل الـزمن لتـطويـر االنشـطة الـبيـئية
وتــعـــظــيم الــدعم الـــدولي واإلســتــفــادة من
مـبـاحثـات كوب 28 الـذي سيـعقـد قريـباً في
ــتـحــدة لـتــحـسـ اإلمــارات بـدعم األا ا

الوضع البيئي).
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عمان

-1-
قال تعالى :

" ما فرَّطنا في الكتاب مِنْ شيءٍ "
االنعام /38

من احلقائق الـتي ال يرقى اليها الشك ان الـقرآن هو كتاب الله الى الـبشرية جمعاء 
رحلة زمنية معينة  وال ببقعة جغرافية محددة . حيث ال يختص بأمة معينة  وال 

انه كتاب السماء الى االرض والى كل مَنْ عليها الى يوم الدين .
-2-

ومن هـنا تضـمنت آيـات الله البـيّنات احلـلول الكـفيـلة بحل مـشكالت النـاس وأزماتهم
وانـقـاذهم مـن كل الـوان اجلـهل واخلـرافـة والـضيـق والـتوجـه بـهم نـحـو مرافـئ الـعزة

والكرامة والسالمة والسعادة .
-3-

ـؤمـنـ عـلي بن ابي طـالب (عـلـيه الـسالم) –وهـو ربـيب ولـقـد روي عن االمـام امـيـر ا
القرآن قوله :

" ما من شيءٍ االّ وعلمُه في القرآن ولكنّ عقول الرجال تقصرُ عنه "
فالقـصور في معرفة القـرآن ال في القرآن الذي اليأيته الـباطل من ب يديه ومن خلفه

.
-4-

وقد ترجم الشاعر قول االمام (ع) بقوله :
جميعُ العِلمِ في القرآن لكنْ 
تقاصَر عنه أفهام الرجالِ 

-5-
جاء في الفرآن الكر 

( وأرسلنا الرياح لواقح )
احلجر /22

وهـي اشارة الى دور الريـاح في تلـقيح النـباتـات وهو مـالم يكتـشفه الـعلم احلديث االّ
في القرون األخيـرة حيث قال ( اجنـيري ) استاذ الـلغة العـربية في جامـعة اكسفورد

: -
( ان أصحاب اإلبل قـد عرفوا ان الريح تـلقح االشجار والـثمار قبل أنْ يـتوصل العلم

في أوربا الى ذلك بعده قرون ) 
راجع الفتاوى الواضحة

للمرجع االسالمي الكبير االمام الشهيد 
السيد محمد باقر الصدر ص  89

ط مركز االبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر 
-6-

ـا وضعته من مـناهج دراسية ي  وقد استطـاعت دوائر االمبـرياليـة واالستكبـار العا
وخطط خبـيثة ماكـرة أنْ تصد أبـناء القرآن الـعظيم عن كـتابهم الـذي رسم لهم مناهج
ـسـتـويـات فـجـعـلــوا الـقـرآن عـلى الـرفـوف ولم يـعـمـلـوا الـتـقـدم عـلـى كل الـصـعـد وا
بأحـكـامه ولم يتـخلـقـوا بأخالقه وآدابه فـابـتدأت امـواج الفـ واالعاصـيـر تفـتك بهم

أشد الفتك ولم يستطيعوا أنْ يذوقوا طعم الطمأنينة والسالم .
-7-

ا قاله كاتب السطور مخاطبا الرسول االعظم (ص) : و
يا رسول الله يا مَنْ 
جئتَ للعالم رَحْمَهْ

أمة رَبَّيْتَها أنتَ 
فكانت خيرَ أُمّهْ 
ضيّعتْ قرآنَها 

فاجتاحها ظُلّم وظُلمَهْ 
-8-

ثلي في ديار أبناء القرآن  من الضعة والهوان  ان يعلو صوت ا
ولقد سمعت مْن يقول :

اذا التعرض للمثلي ? و
ية .. سألة أصبحت مألوفة في األوساط العا ان ا

وهــكـذا يـقـع الـبـعــيـدون عن الــقـرآن من أبـنــائه في أوحـال
الـضـياع واالنـحدار الـى احلضـيض بيـنـما هم ( األعـلون)

لو تمسكوا باهداب كتابهم العظيم 
اال هل بلغات ?
اللهم اشهد .
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أشهر عديـدة مرت على انتخاب رئيس مجلس الـنواب ونوابه من ثم إعادة الثقة برئيس
اجملـلس قبل تشـكيل حكـومة السـوداني وشهرين عـلى تشكـيل احلكومـة اجلديدة وعدد
مـن جلان مـجـلس النـواب لم يـتم انتـخـاب رؤسـائهـا وأعـضائـهـا بسـبب اخلالفـات على
ـشـاركة في مـجـلس الـنواب , تـوزيع هـذه الـلجـان  مـحـاصصـة بـ األحـزاب والكـتل ا
شهد السـياسي تريد السيطرة على هيمنة على احلـكومة وعلى ا فاألحزاب الكبـيرة وا
جلـان مجلس الـنواب خصـوصاً (اللـجان الدسمـة) التي ورائهـا (ماالت) مكـاسب مالية
وسيـاسية أي تـريدهـا محـاصصةحـزبيـة وطائفـية أيـضاً فـكل األحزاب والكـتل الكـبيرة
الية تلهث وراء اللـجان (أم اخلبزة ) وهي جلنة الـنزاهة واللجنـة االقتصادية واللـجنة ا
هـمـة والكل يـريد والـلجـنـة األمن والدفـاع وجلـنة الـنفط والـطـاقة  وغـيرهـا من الـلجـان ا
رئـاسـة هذه الـلـجان دون غـيـرهـا من اللـجـان لـتكـون من نـصـيبه  أمـا األحـزاب والـكتل
الـصغـيرة فـلـها رئـاسة جلـان السـياحـة واألوقاف والـثقـافـة وغيـرها من الـلجـان (الغـير
ـنـاصب في كل الـسـلـطـات الـثالث سـيدة دسـمـة) وهكـذا تـبـقى احملـاصـصـة وتـقاسم ا
ـشهـد السيـاسي في العراق ومـا يقال عن اإلصالح وتـقد اخلدمـات للشـعب ما هو ا
إال مـجـرد كالم لالسـتهـالك احمللي ولـهـذا ال تقـوم لـلـعراق قـائـمـة مادامت احملـاصـصة
ناصب كلـها في الدولة واحلـكومة وجلان احلزبية والـطائفيـة هي األساس في تقـاسم ا
مجـلس النـواب واحلكـومات احملـليـة إذا  االتفـاق على انـتخـابات مـجالس احملـافظات
وإعادة إحيائهـا ألغراض انتخابية مستقبلية بـعد ان أسقطتها انتفاضة تشرين ومادام
هـنـية الـوطـنيـة واجملـربة ـيـة وا الـتهـمـيش واإلقصـاء يـطال الـكـفاءات واخلـبـرات األكاد
والنـزيهـة التي تـريد خـدمة وطـنها وشـعبـها وسـيبـقى الشـعب يعـاني من الظـلم واجلور
يـلـيشـيات والـفـقر والـبـطالـة واألمـراض وسوء اخلـدمـات وانتـشـار اخملدرات وسـطـوة ا
استـفحـال النـزاعات الـعشائـرية وانـتشـار السالح خـارج سيـطرة الـدولة وعـدم احترام
القانون والـنظام وسيستمر الفساد وسرقة أموال الشعب ونهب ثروات الوطن  من قبل
سـؤول وعوائلهم ومقربيهم وسيبقى ـتنفذة ومن قبل السياسي وا األحزاب والكتل ا
ـسـرق أمـوالـه ويـذل ويـعـاني الـفـقـر واجلـوع ويـطـالب الـشـعب يُـظـلـم وتُـنـتـهك حـقـوقه وتُ
بحقـوقه وال من مجيب وسيبقى الوطن ُتسـلب أمواله وتُنهب ثرواته وال واعز من ضمير
وال خوف من الله ومن الـشعب وال من قـانون وقضـاء  يردع كبـار الفاسـدين والسراق
عاناة وكل عقول ان يتـحمل الشعب كل هذا الـظلم واجلور وا فمن غيـر ا واللصوص  ,
هذا الـفسـاد والسـرقات ألمواله كـالسـرقة الـتي سمـيت سرقة الـقرن ومـا أكثـر سرقات
الـقـرن في الـعـراق والـنـهب لـثـروات أجـيـاله كـسـرقـة الـنـفط الـتـي  اكـتـشـافـهـا أخـيراً
وسرقـة الـنفط مـسـتمـرة مـنذ سـنـ طويـلـة وال يتـحرك  ,فـمـتى ينـتـفض شعـبـنـا ليـقـتلع
يلـشياويـ والقتلـة وسارقي قوت الـشعب وناهبي الـفاشل والـفاسدين والـطائفـي وا
ـفرط بـأرضه وميـاهه وسيادته من جـذورهم ويعـيدهم للـشارع الذي ثـروات الوطن وا
ـر احلاكم جـلـبهم احملـتل األمـريكي مـنه وسلـطـهم على رقـاب الـعراقـي كـما يـقـول بر
دني لسلـطة االحتالل األمـريكي للعـراق عن قادة العـراق اجلدد (إنهم لصـوص جئنا ا
بهم مـن الشـارع) ? مـتى ? فـقد بـلغ الـسـيل الـزبى وبـلغ الظـلم واجلـور حـدوده وضرب
الـفـقـر واجلـوع واألمــراض والـبـطـالـة نـصف الـشـعب الــعـراقي وانـتـشـرت الـعـصـابـات
واطـن وحـرياتهم واخملدرات وأخـيرا حـاالت االنتـحار بـشكل كـبير وانـتهـكت حقـوق ا
وسرقـت أموالـهم وثـرواتهم وبـيـعت حتى ارض الـوطن ومـياهه وحـقـول نفـطه احلـدودية
العمالقـة  وسيادته بثـمن بخس وأصبح الـعراق حديـقة خلفـية لدول اجلوار  ,فـمن غير
عـقـول  ان تـسبـقـنـا تونس واجلـزائـر والـسودان فـي انتـفـاضاتـهم الـشـعـبيـة وإسـقاط ا
حـكـوماتـهم األقل جـورا وظلـما وتـعـسفـا وفسـاداً وسـرقاتـاً وسوء إدارة من حـكـوماتـنا
ونحن أحـفاد أبطال ثورة العشرين وانتفاضة  1948 وثورة  14 تموز  1958 ونحن
من علمنـا الشعوب العربية األخـرى االنتفاضات والتصدي لـلخونة واجملرم والعمالء
والسراق,والى متى يبـقى الشعب العـراقي راضيا بذله مـهانته ومعـاناته وفقرة وجوعه

وسوء خدماته والتضييق على حرياته وسلب حقوقه ?
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هل وال يهـمل.. الفساد والدجل واألنـحطاط األخالقي ديدن الطـبقة السيـاسية  بعد
ـسؤولـية الـكامـلة بـكل ما حـصل بالـعراق من خراب 2003 نـحمل أحـزاب السـلطة ا
ودمار وويالت ونهـب للثروات وتـفشي اخملدرات وهشـاشة الوضع األمـني والتضخم
ة قريبـة بأرادة السماء الذي أنهك جيـوب الفقراء.!? إن نـهاية الطبـقة السيـاسية الظـا
وبثـورة شعـبيـة عارمـة تـلوحُ في األفق .!!ألـلهم نـعوذُ بكَ من خـزي الطـبقـة السـياسـية

احلاكمـة التي تفـننت بسرقـة خيرات الشـعب  وخراب العراق
.. يـا سـاسة الـريـاء والدجل نـهايـتـكم قربـت بقـوة الله..!إن
يـنصـركم الـله فال غالبَ لـكم..أفعـلوا مـا شئـتم فأنـتم على
مــوعــد مع ثـــورة اجلــيــاع وغــضب الـــله عــزوجل قــادم ال

محالة ..أللهم أني بلغت فأشهد..
وما على الرسول أال البالغ..

رعد الدهلكيسالم العنبكي
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أجـرت مالكات الـشركـة العـامة لـتعـبئة
وخــدمـات الـغـاز عـمــلـيـة إدخـال الـغـاز
الـســائل خلـزانـات وشـبـكـة مـعـمل غـاز
القائم احلكومي في محافظة االنبار .
وقـال مدير الـفرع حمد عـبد فرحان (إن
عـمـلـيـة إدخـال الغـاز الـسـائل لـلـمـعمل
ـذكور تمت بعد إكمال كـافة متطلبات ا
الـتشغـيل وبجهود إسـتثنـائية من قبل
كـوادرنا الـهنـدسية والـفنـية في شـعبة
الـصـيـانـة وشـعـبـة الـصـحـة والسـالمة
والـبـيـئـة واجلهـات الـسـانـدة ومالكات

عمل). ا
مـبـيـنـاً في بـيـان تـلـقـته (الـزمان) أمس
ـعــامل ــعــمل أضــيف الـى ا (أن هــذا ا
الــغــازيــة في احملــافـظــة وانه ســيــقـدم
اخلــدمـات الـتي تـخـص الـغـاز الـسـائل
لـلـمـواطنـ بـقـضاء الـقـائم والـنواحي

»Ušœ‰∫ مالكات النفط تدخل الغاز الى القائمالتابعة له).

d¹uDð∫ مالكات اخلطوط في مباحثات التطوير
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منوحة من قبل دائرة العيادات الطبية تعلن دائرة صحـة بغداد - الرصافة وحسب الصالحيات ا
سـاهمة مع ادة الـثالـثة / ثـالثـاً (ا عـدل ا الشعـبيـة ووفقـا الحكـام قانـونهـا رقم ٨٩ لسـنة  ١٩٨٦ا
جـهـات اخـرى في اعـمـال ومـشـاريع مـشـتـركـة )  عن حـاجـتـهـا تـنـفـيـذ مـشـروع (اجـراء فـحـوصات
مخـتبريـة مع جتهـيز االجهـزة اخملتـبرية وجـميع متـطلـبات فتح اخملـتبـر من تأهيل او بـناء ضمن
مختـبرات االجنحة اخلاصـة في مستشفـيات دائرة صحة بغـداد / الرصافة ) (مسـتشفى الكندي ,
مستشفى النعمان  ,مستشفى ابن الهيثم  ,مستشفى العلوية للوالدة  ,مستشفى اطفال العلوية ,
مسـتـشفى ابن الـبـلدي  ,مـسـتشـفى االمـام علي (ع)  ,مسـتـشفى الـشـيخ زايد  ,مسـتـشفى اجلـمـلة
الـعصبية  ,مستشفى الـواسطي ) بصيـغة الشراكة فـعلى الراغب ذوي اخلـبرة واالختصاص من
كن واصفـات التي  سجـل رسمـياً داخل الـعراق تقـد عطاءاتـهم وفق الشـروط وا الـشركـات ا
دير العام / شعـبة العقود / مقـر جلنة فتح العطاءات احلصول  عليهـا من مقر الدائرة / مكـتب ا
ـناقـصة لـقاء مـبلغ قدره ( ١٫٠٠٠٫٠٠٠) مـليون ـعظم لـغرض شـراء مسـتندات ا الـكائـنة في باب ا
دينـار عراقي غير قابل للـرد على ان تقدم العروض داخل ظـرف مغلق ومختوم مع تـثبيت العنوان
الكامل عـلى العطـاء وتودع في صنـدوق العطاءات  ,عـلماً ان اخر مـوعد لقـبول العطـاءات سيكون
ـصادف يـوم االحـد الـسـاعة الـواحـدة ظـهـراً على ان نـهايـة الـدوام الـرسـمي بـتأريخ ٢٠٢٣/١/٢ ا

ستمسكات التالية: ترفق مع العطاء ا
١- كافة اوليات تأسيس الشركة.

ـطلوبـة بنـسبة ١%  من قيمـة العـطاء على شـكل خطـاب ضمان او صك ٢- الـتأميـنات الـقانونـية ا
ـركزي مع جـلب كـتاب يـؤيد ـعتـمـدة من قبـل البـنك ا ـصـارف العـراقـية ا مصـدق صـادر من احد ا

الي للشركة. وقف ا ا
٣- مدة نفاذ العطاء (٩٠) يوم.

ـناقص بجلب انعة عـلى ان يلتزم ا ٤- كتاب الـهيئة العـامة للضـرائب نافذ لعام ٢٠٢٢  او عـدم 
ناقصة بعهدته. ما يؤيد براءة الذمة عند احالة ا

٥- وصل شراء التندر.
ستفيدة. ماثلة مؤيدة من اجلهات ا ٦- قائمة باالعمال ا

٧-  تقد منهاج جدول تقدم العمل.
ا يحقق ٢٥% من العقد .  الية  ٨- تقد السيولة ا

٩- احلسابات اخلتامية ان تكون رابحة للسنت االخيرة.
ـوقع االلـكـتـروني لــلـشـركـة في وثـائق الـعـطـاء والــبـريـد االلـكـتـروني واسم وعـنـوان  ١٠- بـيـان ا

سؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العطاء. الشخص ا
شروع خمس سنوات .  ١١- تكون مدة تنفيذ ا

ناقـصة تقد شـهادة منـشأ مصدقـة من قبل القنـصلية الـعراقية في  ١٢- يلـتزم من ترسو عـليه ا
نشأ بالنسبة لألجهزة .  بلد ا

ـناقـصة او اجراء اي تـعديل فـيها مـهما قدمي الـعطـاءات شطب اي بنـد من بنود ا  ١٣-ال يجـوز 
كان نوعه.

فوض للشركة على كافة محتويات العطاء. دير ا  ١٤- ختم وتوقيع ا
 ١٥- يـلـتزم مـقـدم العـطاء بـكـتابـة االسـعار رقـما وكـتـابة لـكـافة الـفقـرات في الـعطـاء وتـرقيم كـافة

محتويات العطاء مع تنظيم خالصة للمحتويات التي يتضمنها العطاء.
 ١٦- موعد فتح العطاءات هو اليوم التالي لتاريخ الغلق.

عظم / صحة بغداد الرصافة / مركز الدائرة   ١٧- مكان فتح العطاءات هو باب ا
ناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات.  ١٨- جلهة التعاقد احلكومية الغاء ا

الحظات: ا
× سـيـتم احتـسـاب الغـرامـات التـاخـيريـة وفق تـعلـيـمات تـنـفيـذ الـعقـود احلكـومـية رقـم (٢) لسـنة

.٢٠١٤
ناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة. نتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك في ا ال يجوز 

× الدائرة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة. ناقصة اجور النشر واالعالن اخلاصة با × يتحمل من ترسو عليه ا

علمـا ان مبلغ الكشف الـتخميني (٨٫١٤٢٫٦٦٠٫٠٠٠) ثـمانية ملـيار ومائة واثنـان واربعون مليون
وسـتمائة وستون الف دينار شامالً كـافة تفاصيل من تأهيل او بناء للـمختبرات وجتهيز االجهزة

واجراء كافة الفحوصات . 
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صـنف من ذوي اخلبرة واالختصـاص تقد عطاءاتهم خالل اوقات الدوام قاول ا ناقصـة من الشركات وا فعلى الراغبـ باالشتراك في ا
الرسـمي الى العـنوان (مـيـسان - الـعمـارة - الشـبانـة - بنـاية مـحـافظـة ميـسان - الـطابق االول - قـسم الـعقـود احلكـوميـة ) وللـحصـول على

معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـا منـصـوص علـيه في الورقـة البـيـانات في الـوثيـقة على مـقـدم العـطاء تـقد نـسخ إضـافيـة عدد (٢) بـاإلضافـة الى الـنسـخة االصـلـية وفـقاً 
القياسية على ان تـقدم عطاءاتهم في داخل ظروف مغلقة ومخـتومة ومثبت عليها اسم مقـدم العطاء وعنوانه االلكتروني ورقم الهاتف واسم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ورقم ا
صارف U© وعلى شكل خطاب ضـمان (صادر من أحد ا dO  ô w «d  —UM œ n √ W?zULF —«Ë ÊuOK  W? ö ١- التأمينـات االولية والبالغة ®∞∞∞]∞∞¥]≤© ®

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

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

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
فوض للشـركة او من يخوله قانونا الى قسم العقود دير ا ناقصة بعد تقـد طلب حتريري من ا ٦- بامكان مقدمي العـطاءات شراء وثائق ا

U غير قابل للرد.  dO ô ©w «d  —UM œ n « ÊU zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
©¡U ö? نـاقـصـة سيـكـون يوم ®» ـصادف ®∞≤Ø±Ø≤≥∞≥© وأن مـوعـد غـلق ا 5M© ا ô«) ـناقـصـة سيـكـون يوم علـمـا ان اخر مـوعـد لبـيع وثـائق ا
) وسيـتم فتح الـعطـاءات بشـكل عـلني في نـفس يوم الـغلق امـام مقـدمي العـطاءات واذا صادف ®±≤Ø±Ø≤≥∞≥© الـساعـة (الثـانيـة عشـر ظهـراً ا
ناقـصة على ان ه بعد مـوعد غـلق ا صادف يـوم فتح الـعطاءات عـطلة رسـميـة فيؤجل الى الـيوم الـذي يليه وسـوف يهـمل اي عطاء يـتم تقـد

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

صـــــــادف U¡) ا ö « dN»© مـــــن يوم (  …b? «u نـاقصـة عند الـساعة ®» شـارك في ا سيتم عـقد مـؤتمر خـاص باالجابـة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®¥≥Ø±Ø≤≥∞≥© ويكون ا

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

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

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

٢- فني(مساحة) / عدد (١)

ـبـلغ (٣٤٫٠٠٠٫٠٠٠) ديـنـار عراقي ١- سـيـولـة نـقـديـة 
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثل واحد مـنجز وخالل ٢- اخلـبرة الـتخـصصيـة : يقـدم عمل 
ـوعد النـهائي لتقـد العطاء مـدة ال تتجـاوز (١٠) سنوات قبل ا
ـبلغ ال يقل عن (١٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي وتقدم االعمال و

فاضلة في حالة التساوي األخرى ألغراض ا

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ــقــاولـــ الــدرجــة ٣- هـــويــة تــصـــنــيف الـــشــركـــات وا
ارسة مهنة (العاشرة/انشائية (كحد أدنى) واجازة 

 q Ë Ê«bI

ــرقم ٦٧٦٦٥٧ في ٢٠٢٢/١١/٢٧ الــصــادر من مــديـريه فــقــد الـوصل ا
بلغ قدره ٥٠٠٠٠٠ واطن شاكـر سيد وحيـد و بلديـة العمارة بـاسم ا
خـمــسـمــائـة ألـف ديـنــار عن قـيــمـة تــأمــيـنــات حـانــوت رقم ٣٩ سـوق

الرافدين فعلى من يعثر عليه تسليمه إلى جهة اإلصدار
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كن ووجـود الـكـثيـر من اجلـرائم الـتي 
ان تـرتـكب من قـبل احملـلل الـطـبي مـنـها
ما تكون ماسة بحياة األشخاص كالقتل
الـعـمد و اخلـطـأ ما تـكـون ماسه بـكـيانه
الـــبــدني كــالـــضــرب واجلــرح و اإليــذاء
الـعـمـد و اخلطـا ومـنـهـا ما تـمس الـثـقة
ـة تزوير الـتقـارير الطـبية الـعامـة كجر
وتـقـاريـر اخلبـرة الـتي تـطلـبـهـا احملاكم
ة افـشاء االسرار الـطبيـة  إضافة وجـر
ــهــنــة من دون ــارســـة ا ــة  إلـى جــر
تـرخيص  و اخلـطا فـي التشـخيص وان
ـة تـرتـكب من قـبـل احملـلـل هـنـاك جـر
الــطـبــيـ و ال تــخـضع لــلـتــجـر وهي
ة إجـراء البحـوث الطبـية ألغراض جـر
غـــيـــر عالجـــيـــة وجنـــد مـن الـــضــروري
تشريع قانون خاص باخملتبرات الطبية
احلـكـومي وغـيـر احلـكـومـيـة واحملـلـلـ
ـا يـضـمن وضع الـيه الـعـامـلـ فـيـهـا 
عــــدم جتـــاوزهـم في عـــمــــلـــهـم و كـــذلك

قصرين منهم. محاسبة ا
{ القاص

ــعـدل تــعـلــيـمـات رقم ( (2لــسـنـة 2006ا
ؤهل العلمي حاصال على شهادة وهـي ا
في احـــد االخــتـــصــاصـــات اخملــتـــبــريــة
الـــســريــريــة وان يـــكــون طــالب اإلجــازة
عـراقي اجلـنـسيـة بـاإلضافـة إلى االلـتزام
ـهنية ويجب ان بـالضوابط األخالقية وا
تــتــوافـر في اخملــتــبـر عــدد من الــشـروط
مــنــهــا  ان ال يــكــون مــوقع اخملــتـبــر في
الـطابق الثالث وان ال يكون حتت األرض

(السرداب )
Èd « ◊Ëd

ويـجب ان يكون مـحل العمل مـستقال عن
بـقية األماكن في العمارة وان تتوافر فيه
ساحة عن (10م) وان غـرفتان و ال تـقل ا
يـحتوي على مفرغة هواء وشروط أخرى
والـتحليل الطبي هو الـعمليات التي تقع
عـلى محل محدد حتديدا دقيقا كان تكون
دمـا أو مـسحـة أو خلـيـة نسـيجـية أو أي
عـيـنة أخـرى ماخـودة  من جسم االنـسان
جتــري عــلـيــهــا الـعــمــلـيــات اخملــتـبــريـة
بـالـطـرق الـعلـمـيـة وبـاستـخـدام مـخـتلف

ادة ( (25من قانون 1981ونصت ا
الـصحـة العامـة على ان : (تـعمل الوزارة
عـلـى تـأسـيس مـخـتـبـر مـركـزي لـلـصـحـة
الـعـامـة في بـغـداد ومـخـتـبـرات لـلـصـحـة
الـعامـة في مراكـز محافـظات الـقطـر كافة
) و تــنـــقــسم اخملــتــبـــرات الــطــبــيــة إلى
ـؤسـسات الـصـحـية الـعـامة مـخـتـبرات ا
ـوجودة (احلـكـوميـة ) وهي اخملتـبرات ا
ـستـشفـيات الـرئيسـية والـتعـليـمية في ا
ـراكـز الـصـحـيـة والـقـطاع ومـخـتـبـرات ا
الــصـحـي ومـخــتـبــرات الـطب الــعـدلي و
اخملــتــبــرات اخلــاصـة األهــلــيــة وتــكـون
االخـتصـاصات اخملـتبـرية  إلمـراض الدم
ـرضـي والـفـحـص اخلـلـوي والــنـســيج ا
والـكيميـاء السريرية و اإلحـياء اجملهرية
ـنـاعـة الـسـريـريـة  والـوراثـة الـطــبـيـة وا
اخلــلـويــة وفي الـعــراق ال يـوجــد قـانـون
ا جاءت خـاص باخملـتبرات الـطبيـة و إ
احــكـــام تــنــظــيم اخملــتـــبــرات وكــيــفــيــة
ـهنة في ـارسة ا احلـصول عـلى إجازة 
قـــانــون الــصــحـــة الــعــامـــة إضــافــة إلى

ــــتــــعــــلــــقــــة ــــريـض وا عـن صــــحــــة ا
بـالـتشـخيص الـطبي والـعالج والوقـاية
وتـعـتبـر اخملـتبـرات الـطبـيـة احلكـومـية
مـنـهـا واألهـلـية أهم الـدعـائم الـطـبـية و
أصـبح لهذة اخملتـبرات الدور الرائد في
رضـية تـشـخيص الـكثـير من احلـاالت ا
ـستـعصـية ويـكاد ال الـبسـيطـة منـها وا
ـر تشـخيص واحـد إال وكان للـمخـتبر
الــدور الـرئــيــسي فـيه ولـم يـرد تــعـريف
لـلمخـتبرات الـطبيـة  في قانون الـصحة
الــــعــــامـــة الــــعــــراقي رقم  89لــــســــنـــة

شـهـد الـعـصر احلـالي تـطـورا كـبـيرا في
مــجـاالت الــعـلــوم الـطــبـيــة وتـشــخـيص
اإلمـراض وطـرق الـعالج وخطت الـعـلوم
الــطــبـيــة بـاخــتالف أنــواعــهـا خــطـوات
واسـعة نحو التطور و أصبح  اليوم من
الـيسـير الـكشف عـن اإلمراض الـبسـيطة
ــسـتـعــصـيـة بــوجـود وسـائل مــنـهـا و ا
الـــتــكــنـــولــوجـــيــا احلــديـــثــة من أدوات
وأجـهـزة طـبـيـة واخملـتـبـرات الـطبـي هو
يــتم فـيـه إجـراء االخــتـبـارات عــادة عـلى
عـينة حتـليـلية لـلحصـول على معـلومات

أنـواع الـتـكـنـولـوجـيـا لـغـرض الـوصول
إلى الـــتــشـــخــيص الـــســلـــيم لــلـــحــالــة
ـعروضة سـواء أكانت مرضـية أو غير ا
مـرضية على ان تـمارس هذه الفـعاليات
ـسمـوح بـها ضـمن احلـدود والشـروط ا
قـانـونـا وان األسـاس الـقـانـوني إلبـاحـة
ـريض عـمل احملـلـل الطـبـي هو رضـاء ا
وانــتـفــاء الـقـصــد اجلـنـائـي وتـرخـيص
الــــقــــانــــون والــــضــــرورة الـــعـالجــــيـــة
ــصــلــحـة االجــتــمــاعـيــة وان مــهــنـة وا
ـهن الـتي الــتـحـالـيل الــطـبـيـة هـي من ا
حتـتاج إلى أرضـية تشـريعيـة لها داخل
س الـتـشـريـعـات كـون ان هـذا الـعـمل 
ــشـرع سـالمـة اجلــسم الــبــشــري وان ا
الــعـراقـي لم يـعــرف الـعــمل الــطـبي في
الـقـوانـ الـنـافذة وان هـنـاك دور كـبـير
لـلـمـخـتـبـرات الـطـبـيـة في مـجـال الـطب
الـعـدلي لـلـمـسـاعـدة في كـشف اجلـرائم
ومــسـاعـدة جـهـات الــتـحـقـيق من خالل
إجـراء الـتـحـاليـل على األدلـة اجلـنـائـية
ومـــنـــهـــا حتـــلــيـل احلـــامض الـــنــووي
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آخر من مظهرهم .
ــكـنــنـا  فـي هـذا الــنـوع من احلــاالت 

التحدث عن اإلدمان.
والــكل يـعــلم ان جـمــيع أنـواع اإلدمـان
تـؤدي إلى التـحكم فـي حياة الـشخص
بـالكـامل وجتعله اسـيرا لهـا دون فكاك

ا في ذلك اجلراحة التجميلية .  
وعـندئذ قد تـتحول حالـته الى مايطلق
عليه علماء النفس ب ديسمورفوفوبيا

?Dysmorphophobia
ــــهــــووس من رؤيــــة وهــــو اخلـــــوف ا
الــوجه واجلـسم مـشــوهًـا . واالعـتـقـاد
بــــأن كل أو جــــزء مـن اجلـــســــد لــــيس
طبيعيًا ويجب تصحيحه . وهنا يكمن
ــكن أن يــكـون   مــصــدر الــهــوس . و

التشوه حقيقيًا أو وهميا .
ان عــدم الـرضــا عن الــصـورة الــذاتـيـة
لــلـشـخص مــرض عـقــلي يـسـبب قــلـقًـا
حـقيـقـيًا يـتحـول في كثـير من االحـيان
ـكن أن يـؤدي في إلـى اكتـئـاب حـاد و
احلـــاالت الـــقــصـــوى  إلى مـــحــاوالت

االنتحار .
ـرون لــسـبب أو وهــؤالء األشـخــاص 
آلخـــر بــــوقت عـــصـــيب فـي حـــيـــاتـــهم
ويـعـتـقـدون أن الـتـغـيـيـر في مـظـهـرهم
ـــكن أن يــســـاعــدهـم عــلى الـــشــعــور

بالتحسن وحتى في حل مشاكلهم . 
ـكن الـقـول انـه اغـتـراب جـديد وهـنـا 
حــيث الــرغــبــة احملــمــومــة  نــتــيــجــة
الــرفــاهـيــة  اوزيــادة أوقـات الــفـراغ 
وكــــــذلـك تــــــأثـــــــيــــــر وســــــائـل اإلعالم
والـتواصل االجـتماعي الـتي تدعو إلى
الـــشـــبــاب ونـــحت اجلـــسم واجلـــمــال

بصورة عامة .
ـمــيـز الـذي ــكن إنـكــار الـدور ا      ال
قـدمته معظم اجلراحات التجميلية في
مــعــاجلــة احلــروق واجلــروح وبــعض
اإلصـابات الشائعة والتشوهات ,ولكن
فـي الـوقت نــفـسه يــجب ان النـتــجـاوز
بالغة في التركيز عقولة. وا احلـدود ا
عـلى العيـوب  وان نأخذ الـشكل العام
بــدل الـتـركـيـز عــلى نـاحـيـة واحـدة من
وجـهـنا او جـسمـنا وان نـتـقبل شـكلـنا

بصورة عامة .
  بـاخـتـصـار  يـجب أن تـظل اجلـراحة
الـتـجمـيـليـة استـثـنائـيـة وان التتـحول
الـى هــوس مــرضي ألن الـــضــرر فــادح
وبـعض العمليـات تدمر الشخص مدى

احلياة.
حـبـوا انـفسـكم كـما انـتم وتـوقـفوا عن
ـــهــــووســـة مـع اآلخـــرين ــــقـــارنــــة ا ا

فالسالمة اهم من كل مظهر زائف .

جـمهور واسع . ومع ذلك فـاننا لم جند
دراســات اجــتــمــاعـيــة مــهــمــة في هـذا

وضوع . ا
ارتـبطت اجلـراحة الـتجـميلـية تـقلـيديًا
بـالـنسـاء بشـكل أسـاسي  لكن الـرجال
اخــذوا يـــلــجــأون إلــيــهـــا لــتــعــديل او
حتـس صورتـهم  . مثل جتميل األنف
وجـــراحــة اجلــفن وتـــصــغــيـــر الــثــدي

وشفط الدهون .
ان معايير اجلمال قد تغيرت كثيرا

ولـكن ال يـنـبـغـي أن تتـحـول الـى هوس
زيد مـن العمـليات زيـد وا يـؤدي الى ا

التجميلية .
fOz— —Ëœ

أن اإلعـالنــات وكـــثــرة الـــبــرامـج الــتي
تـروج للتجميل تـلعب دوراً رئيسياً في
ـية وأن حتـديـد مـعـايـير اجلـمـال الـعـا
مـضـاعـفـات هـوس الـتـجـمـيل واإلدمـان
عـلى اإلجراءات التجمـيلية قد ادت إلى
الـدخـول في حـلـقـة مـفـرغـة لـلبـحث عن
اجلــــمـــال مع مـــا تــــتـــرتب عــــلـــيه من

مضاعفات نفسية وجسدية.
إذا بــدأنـا بــاالنف ثم الــعـيــون  فـانــنـا

واجلــسم مــثـل الــبــوتـكـس والــفــيــلـر 
وكذلك العمليات التجميلية .

      في الـبـدايـة انـحـصرت الـعـمـلـيات
الـتجميلية بتصحيح مشكلة صحية أو
خــلل ظـاهـر  او تـصــحـيح اثـار الـزمن
ــرســومـــة عــلى الــوجــوه . ولــكــنــهــا ا
المح اتـسعت لتـشمل تغيـير الشكل وا
ـرغــوبـة  او لــلــتـشــبه بــبـعض غــيــر ا
ــشــهـورة  أو التــبـاع الــشــخـصــيـات ا

موضة جمالية معينة .
حـتى انـتشـرت ب الـشبـاب والشـابات
إلـى حـــد الــــهــــوس  وادت في بــــعض
االحـــيــان الـى تــشـــوّهــات كـــثـــيــرة في

الوجوه واالجسام .
الـيوم  وبعد تطـوره أصبح استخدام

الـطب التجمـيلي أكثـر شيوعًا  وقد 
نـقـله الى قطـاعات واسـعة من اجملـتمع
عـن طـــــريـق شـــــبــــــكـــــات الـــــتــــــواصل

االجتماعية.
وصـارت اجلـراحـة التـجـمـيلـيـة ظـاهرة
اجـتماعية جسيمة تـستند على التقليد
 بـــعــد ان شــهـــدت طــفــرة هـــائــلــة في
الــــســــنــــوات األخــــيــــرة ووصــــلت إلى

بالرضا  وهو حاجة انسانية مهمة .
ولـــكن مـــعـــدالت اجلــمـــال تـــنـــخــفض
تـــدريـــجـــيــــا مع الـــتـــقـــدم بـــالـــعـــمـــر
والـشيخـوخة  فتظـهر التجـاعيد على
الـــوجه  ويـــشــتـــعل الـــرأس شــيـــبــا"

وتتهدل االجفان واخلدود . 
والــشـيــخــوخـة ال مــفـر مــنـهــا . ولـكن
الـكــثـيـر مـنـا يـرغب في إيـقـاف عـجـلـة
الــزمـن  فــيــحــاول بــشـــتى الــوســائل
اخـفـاء عالمـاتـهـا  فـيـلـجـأ إلى بـعض
الـــوســـائل الســـتـــعــادة شـــكل الـــوجه

اجلمال نعمة من الله .
واجلـــمــــال نـــوعـــان :  االول يـــتـــعـــلق
بــالـشــكل اي حُـسن الــوجه واجلـسـد 

وهو اجلمال  الظاهري .
والــــثـــانـي جـــمــــال الــــروح واحلـــديث
والـــطـــيـــبـــة واخلـــلق الـــقـــو  وهــو

اجلمال الباطني .
واجلــمـال قـيــمـة كـبــيـرة في حـد ذاته 
حـيث  يساهم في تعزيز الثقة بالنفس

وتقدير الذات . 
ـظهـر اجلمـيل يساعـد على الـشعور وا

نــنــتــقل الى الــفم والــذقن والــثـدي ...
إلخ.

... هـذا الـسـبـاق احملـموم لـلـمـحـافـظة
عـلى الـشبـاب أو لتـصـبح "جمـيلـة" قد
ادى فـي كثـير من االحـيان الى أشـكال

طية  تشابهت فيها النساء
نفوخة ستقيم والشـفاه ا من االنـف ا

نتفخ ! رتفع  والوجه ا والصدر ا
ان هـوس الـتـجمـيل قـد ادى في بعض
ــــــوت في صــــــالـــــة االحــــــيـــــان إلـى ا
ـضاعـفات  أو الـعـملـيات أو بـسبب ا
ـعـانـاة من "إخـفـاقـات" نـفـسـيـة مدى ا
احلـــيــاة مـــثل نـــدبــات او تـــشــوهــات

فضيعة قد تردي الى االنتحار .
فـي معظم احلاالت  يشعر األشخاص
الــذيـن يــلــجــأون إلى هــذا الــنــوع من
ـجـرد أن تـكون الـعـمـلـيـات بـالـرضـا 
الـنتائج النهائـية ملموسة. ومع ذلك 
فــــان هــــنــــاك عــــدد غــــيــــر قــــلــــيل من
األشخاص الذين لم تكن النتائج التي
 احلـــصـــول عــلـــيـــهــا كـــافـــيـــة لــهم
يــعـتــقـدون دائـمًــا أنه يـتــعـ عــلـيـهم
ــضي قــدمــا" في حتــســ جـانب أو ا
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بغداد

أو مــحــاولـة االنــتـحــار وزيــادة الـشــعـور
بـاخلـوف وانـخفـاض الـشـعور بـالـثـقة في

النفس والعزلة االجتماعية.
ومن خـالل مــاتـقــدم يــكــمن مــعــاجلــة هـذا
ـوضوع من عده نـواحي وأهمهـا  البناء ا
األسـري الصحـيح لألطفال من خالل األباء
ــدرسـة من خالل بث واألمــهـات  وكــذلك ا
الـقيم اإلخالقية والتربوية قبل التعليمية 
ولـــلــمـــجــتـــمع دورٍ في ذلـك من خالل فــرز
الـعـناصـر الـسـيئـة وعـدم تقـبل مـثل هؤالء
فـي اجملـتــمع  وال نــنــسى دور مـنــظــمـات
ـدني واالعالمي في نـشر الوعي اجملـتمع ا
لـلحد من هذه الظاهـرة  وللدولة دورٍ كبير
فـي ذلك من خالل تـشــريع مــواد قـانــونـيـة
تــعـاقب عــلى مـرتـكــبي هـذا الــفـعل وكـذلك
حــمـايـة ضــحـيـة الـتــنـمـر األلــكـتـروني من

هؤالء األشخاص .

الــتـعــلـيــقـات اجلــنـســيـة غــيـر الالئــقـة أو
اإلســاءة الــلـفــظــيـة أو الــطــائـفــيــة وكـذلك
الـعنـصريـة  ويكـون هذا الـتنـمر من خالل
فـــرد أو من خـالل مــجـــمـــوعــة مـن األفــراد
وتـكـمن خـطورة هـذه اجملـمـوعة بـصـعـوبة

التعرف عليهم جميعاً .
امـا من نـاحـيـة وسـائل التـنـمـر فـتـكون من
عـــدة وســائـل  أهــمـــهــا أرســـال صــور أو
ـضـايـقـة الـضـحـيـة أو من مـقـاطع فـيـديـو 
خـالل األتصال أو أرسال رسـائل نصية أو

نشر شائعات منافيه للواقع . 
ولــلـتــنـمــر األلـكــتـروني آثــار عـديــدة عـلى
نــفـسـيـة ضـحــيـة الـتـنـمــر وتـتـضـمن آثـار
الـتنمر االلكتروني الشعور بالتوتر والقلق
طـوال الـوقت وزيادة الـشعـور بـاالكتـئاب
ـزاجيـة ومواجـهة واإلصـابة بـالتـقلـبات ا
صـعوبة في النـوم  والتفكـير في االنتحار

ومـواقع الـسـوشـيـال مـيـديـا مـثل"الـفـيس
بـوك واالنـسـتـكـرام والـتـلـكـرام والـسـناب
جـات والـتيك تـوك والواتـسـاب " وغيـرها

من مواقع التواصل اإلجتماعي .
ولـلـتنـمـر أنواع عـديـدة ومنـهـا أستـعـمال
هـويـة الضـحـية  وكـذلك الـتنـمـر اللـفظي
وهـذا الـنوع يـعتـمـد على الـقـول الشـفهي
او الـكتـابة من خالل أرسال كـلمات بـذيئة
ضـايقات أو مـن شتائـم أو اإلهانـات أو ا

يــعـد الــتــنـمــر األلـكــتـرونـي من الـظــواهـر
ـسـتـحـدثـة والـتي أجـتـاحت الـبـلـدان من ا
خالل الـتطور األلكتروني والتكنلوجي في
الــعــالم  اذ تــعــتـبــر أحــد صــور اجلـرائم
األلـكترونـية  وتكمن أهـمية هـذه الظاهرة
ــتـــنــمــر في وســائل بــســـهــولــة تــخــفي ا
الـــتـــواصل اإلجـــتـــمـــاعـي من خالل عـــمل
صـفـحـة وهـمـيـة أو األتـصـال من رقـم اخر
غـير تـابع له او من خالل تـهكـير صـفحات
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(نحن مجتمع فـاشل ) عبارة أنهيت بها مقـالة سابقة استفزت البـعض وولدت الفضول لدى البعض
األخر...

اضي واحلضارات التي اندثـرت وصرنا قوم كنا ! ولدينا حضارة نعم نحن فاشلـون ألننا أسرى ا
عمرها 7000سنة لم تنعكس تلك احلضارة على حاضرنا وواقعنا...

فاشلون نحن ألننـا أسرى تاريخ مشوه وصلنا عـبر كتب سطرها كتاب مـرحلتها ولم ندقق يوما في
لوء بصفحات القـتل والغدر والدم والسحل...والتاريخ طـلع منا يعرف ان تاريخنـا  محتواها ...وا
علـمنـا أيضـا اننـا لم نتـعلم من الـتاريخ ..فـقبح حـاضرنـا هو من جـمل ماضـينـا.نحن فـاشلـون ألننا
نصف زمننا القـريب بكل قبحه بالزمن اجلـميل? فاشلون ألننا نـرى حروبنا العبـثية بكل ما حصدته
عـين لـكي ورجاالته ا من أرواح على انـها انتـصارات باهـرة? فاشـلون الننـا نتحـسر على الـزمن ا
من بـريطـانـيا? فـاشـلون النـنـا نصف ثـورة تـموز 1958بـاالنـقالب العـسـكـري وال نعـرف مـا حصل
بالضـبط قبل هـذا التـاريخ من حوادث قـادها الـعسـكر? فاشـلون الن أبـناء الـكادحـ وأحفادهم من
العمال والفالح هم أكثر من غيرهم من يلعن رجاالت تموز ورمزها الذي كان عونا للفقراء بالرغم
من أخطاءه اال انه حتسب له انه خـرج بيد بيضاء. فاشـلون نحن ألننا من صنعـنا الطغاة واألصنام
فـهم دائما نتـاج مجتمعي.مـازال الفشل فينـا الننا لم نغـادر  بداوتنا ولم نقـترب من احلضارة بشئ
كـما شـخص ذلك عـالم األجتـماع( د. عـلي الوردي) الـذي ال يعـرفه بـعض الشـباب ولـكنـهم يعـرفون
وسـوي وايـنـاس اخلالـدي وسـيد عـلي وغـيـرهم من زعـماء الـتـفـاهة وصـنـاعـها.فـاشـلون الن بـنـ ا
بعضنا يحـفظ سيمفونيات السـاعدي وصورني يا عطواني..وال يعرف الـگبنجي والغزالي وال يعرف
ـوسيـقى (الراحـلـ طالب الـقـرة غولي ومـحسن فـرحـان)...بل ان الصـغـار في مدارسـنا عـمالقي ا
ـسؤول في حضوره يـرددون (اخللفيـة) كبرانة بـوجود األب واألم!? فاشلـون الننا نصـفق للحاكم وا

هوال وهز العگل. ونلعنه في غيابه ولم نغادر ثقافة الهوسة وا
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 فاشلون الننـا نتبارى في ابراز الـبذخ وليس الكرم في افراحـنا وفي مجالس عزاءنـا. فاشلون الننا
ال نـفكر في بنـاء مدرسة أو مـركز صحي وبنـينا األف اجلـوامع واحلسينـيات التي ال يـصلي بها اال
القـليل! فـاشلـون ألننا مـتعـصبـون دينيـا وطائـفيون مـذهبـيا وحـولنا الـدين الى طقـوس للـضرب على
الـدفوف وأكل الـتمن والـقيـمة وأفـرغنـا احلـس (ع )من ثـورته برمـزية الـتحـرر ومواجـهة الـظلم الى
مناسبة للـبكاء والعويل. نعم استثمـرنا أموالنا في بناء ما يسـد البطون من موالت ومطاعم ولم نبني
شيـئا لـتنـميـة العقـول من مسـرح ومنـتديـات ثقـافية. فـاشلـون ألننـا نقـدس الوهم واخلـرافة وكل يوم
نخترع موقعـا نبني فيه قبرا إلمام او علـوية أو رجل صالح ونقدم لهم النـذور وتزورهم نسائنا بحثا
عن مرادهن من ولـد أو عريس منـتظر قـد يسكـنهن في بيت مـن بيوتـات التجاوز أو مـا يطلق عـليهن
بيـوت احلـواسم! وناسـ احلواسـمـيون الـكبـار . لم نـغادر انـفصـام شـخصـيتـنـا بعـد. ال زال حتى
ـتعلـم منا يـنتـظر مـا يقوله عـلي الشـيبـاني وفق معـلومات مـعلـمه !?  فاشـلون ألن مـواقع التواصل ا
االجـتماعي أفرزت أسـوء ما فينـا  بل ان تلك الوسائل اتـاحت جلحافل األغـبياء أن يتحـدثوا وكأنهم
علماء..  فادوات مـثل تويتر وفيسبوك كما قال (أمبرتو ايكو) منحت حق الكالم لفيالق من احلمقى
ن كـانوا يـتـكـلـمـون في البـارات فـقط بـعـد تـنـاول كأس من الـنـبـيـذ دون أن يـتسـبـبـوا بـأي ضرر
. أما اآلن فـلهم احلق بالكالم مـثلهم مثل من يـحمل جائزة نوبل. لـلمجتـمع وكان يتم إسكـاتهم فوراً
إنه غـزو الـبـلـهـاء ". وأختم أوراقـي لهـذا االسـبـوع بـالـقـول: عنـدمـا سـئل الـكـاتب الـروسي (انـطوان

تشيخوف)..كيف تكون اجملتمعات فاشلة ? 
أجاب :

في اجملـتـمـعـات الفـاشـلـة ثـمة ألف أحـمق مـقـابل كل عـقل راجح..وألف كـلـمة خـرقـاء ازاء كل كـلـمة
ـوضـوعات واعـية..تـظل الـغـالبـيـة بلـهـاء على الـدوام .ولـها الـغـلـبة دائـمـا على الـعـاقل...فاذا رأيت ا
شهد..فـأنت تتحدث عن التـافهة تعـلو في أحد اجملتـمعات على الـكالم الواعي..ويتـصدر التافهـون ا

مجتمع فاشل .
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العمارة

يــتــبـاهــون فــيــمـا بــيــنــهم في جــلــسـاته
اخلــاصـة كــونـهم أصــبـحــوا في قـوائم (
ــلـيـارديـرات)  هـؤالء احملــسـوبـ عـلى ا
الـثـقـافـة امـسـكـوا قـبـضـات مـسـدسـاتـهم
وصــوبــوا فــوهــاتـهــا بــاجتــاه رؤوســنـا
وبــاجتـاه الـثـقــافـة ومـســتـقـبل اطــفـالـنـا
لـيقـتلوا األمل الـثقـافي األخيـر ليسـقطوا
نـــخــلـــة الــعــراق الـــتي امــطـــرت الــوطن
الـعـربي من اعذاقـها رطـبـاً ثقـافيـا شهـياً

على مر العصور .
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اوجـه كــلـــمـــاتي هـــذه وانـــا في الـــعـــقــد
الـسـادس من العـمـر  منـذ الـتسـعـينـيات
والـى اآلن بــذلـــنـــا الـــغـــالي والـــنـــفـــيس
وواجــهــنــا الـتــحــديــات بـكـل مـعــانــيــهـا
واشـكالها من أجل سمـعة العراق وثقافة
الـعراق دون مـنصب وال دعـاية وال طـمعا
فـي دخــول انــتــخـــابــات وال اي انــتــمــاء
ســيــاسي  لـكن انــتــمـاءنــا الــوحـيــد كـان
وسـيـبـقى دائـمـا ألرض الـعـراق وقـدسـية
نـخيـله ونقـاء دجلـة وعذوبـة الفرات دون
ان امـتلك شـبرا واحـدا على ارض وطني
الــغـالي . كـلـمـتي  االخــيـرة مـوجـهـة إلى

ـعـرض ســفـره لــلـسـعــوديـة لــلـتــنـسـيـق 
الـكتـاب وعلى الـرغم من حـضور الـشاعر
ـبــدع د. نـوفل ابـو رغـيف كـمـثـقف اوال ا
إضـافة عـلى ذلك كونه وكيل وزارة ثـقافة
ـؤتـمر بـحـضور نـخـبة من الـذي افـتتح ا
ؤتـمر جائزة ـثقفـ وتسلم في خـتام ا ا
رعـــايـــة وزارة الـــثـــقـــافـــة لـــكن ولألسف
الـشــديـد ظل د. حـسن نـاظم مـصـرا عـلى
عـــدم صـــرف الـــدعم الـــذي (تـــكـــفـــلت به
شـخصيـا كونه التـزام اخالقي وثقافي) .
ان بــعض الـوزراء والـنـواب الـذين ظـلـوا
يـخـتـبـؤن خـلف سـتار الـثـقـافـة وهـويات
احتــاد األدبــاء والــفـنــانــ واالعالمــيـ
والــذين حــاولــوا ان يـبــيــضــوا جـزء من
تـأريخهم وصفقاتهم من خالل حضورهم
اخلـجـول لنـشـاطات ثـقـافيـة او جتـوالهم
بـرفـقة حـمايـاتـهم صبـاحـات اجلمـعة في
ـتـنبـي او تواجـدهم كـديـكور في شـارع ا
مــجـالس عــزاء لـرمــوز ثـقــافـيــة عـراقــيـة
غـادرتـنا حتت سـياط الـغـربة والم الـعوز
ـون و (يتـلـوعـون) لـعدم ـادي وهم يـتـأ ا
امــكـانــيـتــهم حـتـى شـراء الـدواء دون ان
يـلـتـفت عـلـيـهم احـد  بـيـنـمـا اصـدقـاؤنا

كــونـــهم تــركــوا الـــثــقــافــة وقـــيــمــتــهــا
االجــتـمــاعـيــة وهـمــومـهــا وحتـديــاتـهـا
وانـشــغـلـوا ودافـعـوا بـكل مـا اوتـوا من
ـــــالـــــيــــة قـــــوة عن امـــــتـــــيـــــازاتـــــهـم ا
و(الـبهرجات) االعالمية وأصبح اغلبهم
حتت جــلــبـاب من قــال (حـيــنـمــا أسـمع
كــلـمـة مـثــقف امـسك قـبــضـة مـسـدسي)
حـــتى د. حــسـن نــاظم وزيـــر الــثـــقــافــة
الـــســابق الـــذي تــأمـل الــبــعـض خــيــرا
بـقدومه حاربنا و(احرجني جدا) حينما
تـفق علـيه واخملصص الـغى الـتمـويل ا
لـفعاليات (مؤتمر الـقمة الثقافي العربي
الــثـاني) الــذي انـعـقــد في مـيــسـان عـام
٢٠٢١ قـبل ايام قليلة من انعقاده بحجة

في اغــلب اجلـلــسـات اخلـاصــة يـتـحـدث
ــثــقــفــ ويـعــتب الــبــعض عن ســيــرة ا
ــشــهـد عــلــيــهم كــونــهم بــعــيــدون عـن ا
الــسـيـاسي ومن الـضـروري الـدخـول في
قـــوائم االحــزاب وضــمـن قــنــوات صــنع
الـقرار لكي يتطـور البلد كونـهم يحملون
افـكـارا بنـاءة ورؤى مسـتـقبـليـة مـتمـيزة
ويـصــفـهم بـعض الـنـاس انـهم اصـحـاب
ايـــادي بــيــضــاء لــكـن الــذي حــصل هــو
صـدمة حقيقـية بكل معنى الـكلمة بسبب
ان بـعض االدباء والـفنـان واالعـالمي
الـذيـن خـذلـوا انـفـسـهم قـبل ان يـخـذلـوا
الـثقافة حيـنما دخلوا الـسياسة واصبح
بـعـضـهم وزراء ونـواب ودرجـات خـاصة

رئــــيـس مــــجــــلس الــــوزراء الــــصــــديق
ــهــنـــدس مــحــمــد شــيــاع الــســوداني ا

....والشرفاء في احلكومة  
ان الـطفل العراقي) من أخـشى على (بر
ــريـــضــة في وزارة بـــعض الـــنــفـــوس ا
الــعــمل والــشــؤون االجـتــمــاعــيــة الـتي
جــاهــدت ومــنــعت ســفــر وفــد األطــفــال
ـشــاركـتـهم وتـمــثـيـلـهم في الــعـراقـيـ 
ــان الـعــربي لـلــطـفل في جــلـســات الـبـر

دة سنت متتاليت . الشارقة و
وايـضا توجـد حرب خفـية ناعـمة اجتاه
ـثـقـفـ الـعــرب) ومـقـر أمـانـته (نــادي ا
الــذي  اقـراره ان يـكـون في مـحـافـظـة
مــيــسـان كــذلك عــدم تــمـويـل فـعــالــيـات
(مـؤتـمـر الـقـمـة الـثـقـافي الـعربـي) الذي
بــات عــنــوانــا شــامــخــا لـتــرســيخ قــيم
الــثــقــافــة والــتــحــديــات الــتي واجــهت
ـــثــقف والـــثــقـــافــة الـــعــربـــيــة في كل ا
االخـتصاصات . هذه الـوصية أمانة في
رقـــبــتك لــيس كـــونك اديب او فــنــان او
اعالمـي لـكن امــلـنــا بـشـخــصك الـنــبـيل
كـونك إنـسان شـهم وغيـور على الـعراق

ويديك مازالت بيضاء .
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 قَالَ قائل بِخطابٍ ناصحٍ وبتَودّدٍ مُخلَصٍ ورُبَما بإشفاق ياعِراق;
ِ إستـبـاق وإنَّكَ أوّلَ مَن " أمَـا كـانَ لكَ أولى يـاصـاحُ يـومـئـذٍ هـجـرَ الـعـراق ولـلـفـ

أنبأنا أنَّ مآلَ العراقِ كهف خلفافيش ليلٍ وسُرّاق وقاعُهُ قعر لبَولِها والبُزاق ".
ِ الطالق! كلّا  كلّا ياجـليسُ كلّـا! فال طاقةَ حلوصَـلَتي أن تقـذفَ تربةَ العـراقِ بيمـ
ِ الـفراق! كلّـا رُغمَ أنَّ احلياةَ في وال نـاقةَ لـبوصَلـتي أن تَحـذِفَ رتبةَ الـعراقِ بكـم

َ عَدوِ سُعاةٍ وشَدوِ رُعاةٍ وبَدوِ فَالةٍ باتت جَحِيماً ال تُطاقُ. دروبِ العراق ما ب
 وإيهٍ يا عِراق...

َ ثنايـا العنـاق وحنايا أمَـا وإنَّكَ لتَعـلَمُ ما بيـني وبيـنكَ من تالقٍ ووفاق يَا نـبضَاً بـ
التَّراقِ وتعلمُ ما بيني وب ضفائرَ نخلِكَ من وثاق ياعِرَاق:

 فلَئِنْ أنتَ تَألَّقْتَ بِسُمُوٍّ فسَأَتَوَلَّهُ بِكَنَفِكَ وَأتَرَفَّهُ في رُبُوعِكَ ياعِرَاق
ولَئِنْ أنتَ تَخَنَّقتَ فسَأتَأَوَّهُ بِدَنَفِكَ وأتَأوَّهُ عندَ يُنبُوعِكَ ياعِرَاق

رءُ بخيرٍ" ومُتَفَكِّهاً مع جلّاسهِ بإنفاق وَلئن مَالوا فقالوا: "الوطنُ هو حيثما يكونُ ا
فسيسيلُ ما لديَّ من قيلِ قلمٍ بإحتناقٍ وسيَميلُ بإتّساق على الرّفاق ياعراق;

! طروقي عن عروقِ العِراق حتّى تَبلُغَ منّيَ الرُّوحُ مَبلغَ التَّراقِ "كلّا وال إنحرافَ 
وإيهٍ ياعِراق...

عَـقـدَان بِـمُـرِّ الـضُّـرِّ قـد مَـرَّا وأَنتَ مُـحــتَـنِق فـكـرةً وتـأصـيالً بـوجُـومٍ مُـرٍّ وبـإرهـاقٍ
ياعِراق.

ُـرِّ قد ضَـرَّا وأنتَ مُـخـتَـنِق بـكـرةً وأصيـالً بِسَـمُـومِ صَّـرِّ وبـإطـباقٍ عَـقـدَان بِـضُـرِّ ا
ياعِراق...

فَال بَيانَاً مِن ثَنَايَاكَ تَفرِزُ وال تِبيَانَاً باألشوَاق يَتَعبَّقُ ياعِراق
وال بَنَاناً مِن خَاليَاكَ يَبرِزُ وال بُنيَانَاً في اآلفاقِ يَتَحَلَّقُ ياعِراق

وال حَنَاناً مِن حَنَايَاكَ تَغمِزُ وال جِنَاناً بهِ األحدَاقُ تَتفَلَّقُ ياعِراق.
بَـــغــدَاديُّ وأبنُ بـــغــدادَ أنــا يــاعِـــراق وصِــنفُ دَمِي راق وهـــوَ ليَ راقٍ وبِيَ بَــاقٍ
ولغيـركَ مِنَ األمصارِ عاقّ ياعراق فال ولن يَسـتَوطنَ في أرجائها واآلفَاقِ ياعِراق
فـبغـدادُ هيَ مَنبَـعُهُ وهيَ مُسـتَودَعُهُ وهيَ لهُ الـتِّريـاقُ ياعِـراق وهوَ ماهَـاجَرَ مِـنها
ولن يهجُرَهـا ولو شُحَّت قطراتُهُ في الـتَّراقِ ياعِراق. بيـدَ أنّهُ فيمَا هَهُـنا هَمْساً إليكَ
سـيـشـكُـو بـبَـثّهِ وحُـزنِهِ من األعـمَــاق يـاعِـراق رُغمَ أنَّكَ بِـعـجَـاجَـةٍ صَـفـرَاءَ مُـخـتَـنِق

وبِمجَاجَةٍ سودَاءَ مُحتَنِق وكادَ أن يَضربَ صدرَكَ اإلغلَاقُ ياعِراق...
عَقدان قـد مَرَّا...وعَينايَ ال تُطيقَانِ إنطالقاً في "شارعِ الرشيد" رَغمَ التَّواقِ لدُرُوبِهِ

واألشواق ياعِراق.
كـيـفَ ذاكـا ولمَ ذاكـا يـاعـراق! ولـمَ أضـحَتْ دُرُوبُكَ دُرُوبـاً بـالـغَــوغـاءَ حَـالِـكـةً وفي
الضَّـوضـاءَ دالِكـةً وباجلُـهَالءِ سـالِكـةً حتَّـى على شُـجَيـراتٍ فـيهـا منـزوعةَ األورَاقِ
يـاعِراق وأينَـما تَوَلِّيَ مـقلتـايَ بنظـرةٍ فَثَـمَّةَ قُبَـيصَة مِن نـذالةٍ برذالـةٍ تَتَسَـيَّدُ الدّروبَ
ِيدانِ ومن ِـيادينَ بال اسـتحقَـاق ياعِراق فَـتَرتَعـشُ سَاعَتـئذٍ مقـلتايَ مِن سَـوءَةِ ا وا
نهيقِ األبـواق فَتَتَـقَهقَرُ مِـنهُ بِوَجَعٍ من إفتـرَاق ياعِراق وتـفِرُّ لواذاً الى الدّارِ وهي

حتتنكُ دَمعَاً رقراق ياعراق.
أما وإنَّها ميادين ياعراق...
 ال عِلمَ فيها وال أذوَاق
ال فيها حَلم وال أخالق

وال فَهمَ فيها وال خَالقَ ياعِراق. أما وإنَّها يا عراق مَيادين...
 تَتَرَجَّجُ بِنفاقٍ وَبشِقاقٍ بإستِغراق
تَتَعَجَّجُ بِسِباقٍ والتِحاقٍ إلستِرقاق

وتَتَأَجَّجُ بإحتراقٍ مِن فُسَّاقٍ ياعِراق.
عَـقدان مَـرَّا... وَعَيـنـايَ مَا رَأتْ "سَـاحةَ الـرَّصَافيِّ" ال بـتـحيـةٍ وال بِتَالقٍ ولن تـطمعَ
لــعِـنـاق! وَلَــدُكَ الـشَّــاعِـرُ "مـعــروف" ومـعـروفــاً لـديكَ هــو كـاتبُ قَــصـيـدَةِ (اإلمالقِ)
يـاعِـراق أنا مـا رأيتُ سـاحتَـهُ رُغمَ أنَّ جَسَـديَ مُـعافى وكـامِلُ األوصـاف وَرَشَدَيَ
مُـوافى وحـاملُ اإلِنصـافَ ومَـا أنـا بِـمُـعاقٍ يـاعِـراق ثمَّ إنَّ داريَ قـريـبـة مِن سَـاحةِ

(صَاحبِ قافيةِ اإلمالقِ) وحذوَ ما أحِيطَ بها من أسواق ياعِراق لكنَّ...
عَينِيَّ تَتَخَوَّفُ من طأطأةِ لوعٍ وأسى أن تَتَرَمَّدَا بإلصاق

وجفنِيَّ تتأفَّفُ مِن تأتأةِ علَّ وعَسى أن تَتَأَبَّدَا بإنطباقٍ ياعِراق.
ألَايَا عِراقَ مَتى تَعُودُ وتَتَنَفَّسُ من صُعَداءَ األحداقِ يا عِراق

ألَايَا عِراقَ مَتى تَسُودُ وتَتَلَبَّسُ برِداءَ العمالقِ يا عِراق
فإختِنَاقُكَ ليَ خَانق بَيدَ أنَّهُ ال فِراقَ بَينيَ وبَينَكَ ياعِراق وإحتِنَاقُكَ ليَ حَانق ولكن
يثاق حتَّى تَبلُغَ منّيَ الرُّوحُ التَّراقِ ياعِراق  ٍ ال فراق وذاكَ وعد منّي وعهد بِيم

اءِ فراتٍ رقراق ياعراق! ٍ إستبدالُ فُومِها وبَصلِها بسماءِ دجلةَ و وأنّى ألمر
لعَمريَ أنّهُ إستبدال دالّ إلنزالقٍ وماهو إستهالل هالّ بإنعتاقٍ يا عراق لكنَّ أكثرَ

العشّاقِ ال يفقهونَ هولَ هذا اإلستبدالَ وهذا اإلختراقِ ياعِراق.
 سالماً ياعراق
ولَا فِرَاقَ يَا عِراقِ
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مــجـال اسـتـيـفـاء حــقـوقـهم أو في مـجـال
الــقـيـام بــواجـبــاتـهم ســواء كـان تـمــيـيـز
مــبـاشـر من خالل االسـتـبــعـاد والـتـفـريق
ـعامـلة أو الـتـفضـيل بـسبب الـعرق أو بـا
ـذهب أو الـلـون أو اجلـنس أو الـدين أو ا
عـتقـد السـياسي أو األصل أو الـرأي أو ا
الـقـومـيـة  أو كـان الـتمـيـيـز غـيـر مـبـاشر
كـالتفضيل أو االستبعاد بسبب اجلنسية
أو الـعـمـر أو الوضع الـصـحي أو الوضع
االقــتـصـادي أو االجــتـمـاعي أو الــنـشـاط
الــثـقــافي  كـمــا أن من مــتـطــلـبــات مـبـدأ
ــسـاواة عــدم اشـتـراط انــتـمــاء الـعـامل ا
لـنقابة أو طلب التخلي عنها  أو تفضيل
الـعـامل الـذي يقـدم أعـمـال إضافـيـة بدون
أجـــر أو يــخـــضع لــضـــغــوطــات الـــعــمل
اجلـبري أو اإللزامي كونه مـحظوراً  كما
ــســاواة عـدم أن من مــتــطــلــبـات مــبــدأ ا
تقدم في العمل من حيث الـتمييز ب ا
إخـضـاعهم لـضغـوطـات أو اختـبارات من
شـأنـهـا انتـهـاك احلـيـاة اخلاصـة لـلـعامل
ـــعـــلـــومـــات دون عـــامـل آخـــر كـــطـــلـب ا
واالســتـــفــســار عـن احلــيــاة الــعـــائــلــيــة
اخلـاصـة اجلنـسـيـة العـاطـفيـة أسـلوب
حـــيـــاته وصـــحـــته ومـــاضـــيه الـــدراسي
وعــاداته وضــعه كــمـســتـأجــر أم كــمـالك
أنــشـطــته خــارج الـعــمل وتـوظــيف هـذه
ــعـلـومـات لــقـبـول أعــمـال بـأجـر أقل أو ا
إيــقــاع الــعــامل حتت ضــغط االســتــغالل
ـادي لـيـكـون اجلـنــسي أو الـعـاطـفي أو ا
أكـثـر تـبـعـيـة لـرب الـعـمل كـمـا يـجـعل من
الـعـامل حتت ضغط إفـشاء سـرية احلـياة
اخلــاصــة له أو إخـضــاع بــعض الـعــمـال
لـفـحـوصات طـبـية خـاصـة كـالفـحـوصات
الــتي تــتــعــلق بـاجلــيــنــات أو إخــضـاعه
الخــتـــبــارت كــشف الــكـــذب أو تــخــطــيط
الـــدمــاغ أو الــقـــلب مــا لم تـــكن األعــمــال
ـطـلوبـة استـخدامه فـيـها تـتطـلب درجة ا

عالية من الصحة والسالمة البدنية 
قال على موقع (الزمان) االلكتروني { تتمة ا

ـساوة في احلـصول على       يـعد مـبدأ ا
ـــبـــادىء الـــدولـــيــة فـــرص الـــعـــمل مـن ا
ـادة (/22 والــدسـتــوريــة  حـيث نــصت ا
أوالً) من دسـتـور جمـهوريـة العـراق لسـنة
( (2005عــــــلـى أن (الـــــعــــــمـل حق لــــــكل
ة)  ـا يضمن لـهم حيـاة كر الـعراقـي 
وهـو مـبـدأ يـحكـم عالقات الـعـمل الـفـردية
واجلـماعيـة في القطاع اخلـاص على كافة
مـستويات العمل سـواء في مرحلة البحث
عـن الــعـــمل أو الـــتــشـــغـــيل أو األجــور
ــكـــافــآت اإلجــازات ســـاعــات الــعـــمل ا
إصــــابـــات الــــعـــمل أو إنــــهـــاء الــــعـــمل
وتـعـويـضات األضـرار الـصـحيـة وغـيـرها
من الــتـفــاصـيل وقــد نص قـانــون الـعـمل
الـعراقي الـنافذ رقم ( (37لـسنة  2015في
ـبـدأ من خالل ـادة ( (4مــنه عـلى هــذا ا ا
اعـتبار العمل حق لكل شخص دون تمييز
سـاس بـهذا  وحـظـر أي فـعل من شـأنه ا
ـبدأ ألي سبب كان سواء أكـان ما يتعلق ا
ـبـاشـر أو ـبــاشـر أو غـيــر ا بــالـتـمـيــيـز ا
يـتـعـلق بالـتـدريب أو الـتشـغـيل أو شروط
الـعـمل وظـروفه  وألـزمت صـاحـب العـمل
بــأن يـسـاوي بـ عـمــاله وعـمـال صـاحب
الــعـــمل الــرئــيــسي فـي جــمــيع احلــقــوق
ويـكون كالً منهـما متضـامناً مع اآلخر في
ساواة ب ذلك  كـما نص القانـون على ا
تساوية رأة والرجل على األعمال ا أجر ا
ـــقـــصــودة هي ـــســاواة ا الـــقـــيــمـــة  وا
ــسـاواة بـالـتـعـامل مـع الـعـامـلـ الـذين ا
يــــكــــونــــون في مــــراكــــز وظـــروف عــــمل
ومــؤهـالت مــتــســاويــة ولــذلك فــإن هــذه
ــسـاواة نــسـبــيـة إذ أن بـعـض األعـمـال ا
حتــتـــاج جلــنس مــعــ ألدائــهــا ذكــر أو
أنــثى كـمــا أن هـنــالك بـعـض األعـمـال ال
ـكن الـقيـام بهـا من قـبل األحداث فـهذا
كن حتـقيـقه إالّ حـ يتـساوى ـبـدأ ال  ا
األفـراد في ظروفهم ومـراكزهم القـانونية
ــســاواة في الــتــعــامل والــواقــعــيــة  وا
يـقـتــضي عـدم الـتـمـيـيـز بـ الـعـمـال في
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من اســتـقــرار بـاخلــارج جتـاوز هـذا
احلـــاجـــز وكـــذلك كــــون عـــوائـــلـــهم
ضــمــنت لــهم اإلقــامـة خــارج الــبــلـد
ـعيـل لديه مـا يـعمل به والوالـد او ا
داخـل الـــبـــلـــد . ازدواج االنـــطـــبـــاع
االجـتمـاعي أصـبح مالزمـا لـلـسـلوك
الـــطـــبـــيــــعي وواقع يــــضـــاف إلـــيه
مـشــاكـله اخلــاصـة واألغـلـب يـعـيش
ــتـاهــة بـاحلــيــاة وتـوفــيـر أمــا في ا
لــنــفــسه فــرص لــلـــتــســلــيــة كــلــعب
الـــــطــــــاولـي أو دونه وحتــــــشــــــيش
وطــرافـة أو مــتــابـعــة كـرة الــقـدم أو
مــتــابــعــة الــتــلـــفــاز لــفــتــرات لــيس
بقصيـرة . اإلنتاجية لـلفرد باخلارج
امـــر مـــحـــســـوب  أمــــا مـــا يـــخص
اإلنـتاج واإلبـداع والـتنـمـية والـبـناء
بـــالــداخل أصـــبــحت في خـــبــر كــان
بـــســــبب عــــدم جـــديــــة حـــكــــومـــات
بـاســتـحـداث بـرنــامج واعـده حتـقق
ـــواطن الـــبـــســــيط كـــون من ذلـك . ا
ـكن ان نلـخصه بـعبارة واقع حال 

( التنافس الشريف مستحيل ) .
أفـق بــســيط من احلـــريــة الــفــكــريــة
واالستقرار االجتماعي واالقتصادي
كفيل بـعودة أغلب الـطيور الـعراقية
سـتقبل هاجـرة . ختـاما صنـاعة ا ا
ســتــراتــيــجــيــة ولـــيــست تــنــظــيــر.
ولنـنتـهي عنـد كلـمات الـفنان صالح

البحر وين اتريد بيه ? 

واإلنـسـانـيـة تـسـمى عـنـدنـا (رعـاية
اجـتـمـاعــيـة وصـحـيـة).كل مـا تـقـدم
موجود بنسب متـفاوتة داخل البلد
عــنــدنــا ولـــيس مــبــرر لـــلــســفــر أو
الــهــجــرة ولــنــتــرك جــانــبــا رعــايــة
ـواهب والـكـفـاءات النه حـديث ذو ا
شجون .اذن بتـغيير بـسيط ببعض
ــــكن إيـــجـــاد حـــلـــول اإلجـــراءات 
لبعض األسـاسيـات السكن الـرعاية
الــصـحـيــة واالجـتـمــاعـيـة وتــغـيـيـر

ركبة وما شاكل ذلك . ا
ÍdJ  s √

لنـصل للـجـزء أو التـفصـيل الذي لم
جنـد إجـابة له (احلـريـة الـفـكـرية أو
األمن واألمـان الـفـكري) .اجلـمـيع له
حق وحـريـة الـتعـبـيـر بـغض الـنـظر
ـــؤهل الـــعــلـــمي واخلـــلـــفـــيــة عن ا
هـنية لكن عندنا هذا االجتماعية وا
ــنـــال  ومن أهم مــا األمــر صـــعب ا
ــواطن الــعــراقي يــصــبــون إلــيه . ا
يبحث عن االستقرار واألمان والذي
أصــــبح فـي قـــامــــوس حـــيــــاته أمل
مــــفـــــقـــــود بـــــعــــد أن مـل احلــــروب
واحلصار وأساليب اإلرهاب فوضع
لـنـفـسه مـتـكـأ يـلـوذ به تـاركا فـي ما
يجـدها فـي االنزواء في عـالم خاص
مـليء بـالـغـمـوض وعـدم الـشـفـافـيـة
حــــتى مع الــــذات وهـــذا مــــا جتـــده
ببعض التـصرفات عنـد السفر . لذا

البقاء باخلارج . للتنويه ال نتحدث
عن اجلــبــنـة االجــتــمـاعــيـة فــالــقـيم
ـسـموح وأال مـسـموح والعـادات وا
يـــخــتـــلف من مـــجــتـــمع إلى آخــر 
والوصـمة االجتـماعيـة تخـتلف ب
بلد وآخر بل لكل مدينة أو قرية لها
وصمـة مختـلفة عـن األخرى نتـيجة
النسيج اجملتمعي وطبيعة السكان
مـيزات مدخول وعددهم . البتـدء با
شـــهــــري مـــتـــنــــاسب مـع اخلـــبـــرة
ـؤهل الــعـلـمي والــتـخـصص مع وا
ســــكن وفق رؤيــــة الـــشـــخـص لـــكن
بالعمـوم دار بسيط أو شقـة سكنية
ــكن تـبـديـلـهـا بـ فـتـرة ومـركـبـة 
وأخــرى كــحـال الــســكن وفق نــظـام
األقــســاط أو مــا يــســمى الــقــروض
ـصــرفـيـة بـنـسب ثـابــتـة مـعـلـومـة ا
ا ال يقـبل الشك تتناسب محددة و
ــدخـوالت الــشــهــريـة مع الــعــمل وا
بــوجـود نــظـام الــرعـايــة الـصــحـيـة

يالد اجمليد وعيد رأس السنة عيد ا
ــيالديــة مــنــاســبــات عــزيــزة عــلى ا
قـــلـــوبـــنـــا لـــســـبـــبـــ األول ألنـــهـــا
مناسبـات دينيـة وطنية اعـتدنا على
ذكــراهـا والــتـعــايش مـعــهـا الــثـاني
تــذكـــرنــا بــطـــيف واسع من األخــوة
واألعـــزاء والــــغـــالــــ وعـــوائــــلـــهم
ــة  فــقـد عــشــنـا نــصف قـرن الــكـر
مــتــحــابــ مــتـعــايــشــ ومــا أكــثـر
الـقـصص اجلـمـيـلـة التـي حتف بـها

الذاكرة .
احلديث له بـداية كانت عـند  فـسحة
ـؤتمرات والدعوات الحاديث أثناء ا
عــنـد لـقــاء عـدد كــبـيــر من األسـاتـذة
الـذين نــعـتـز بـهم وجنـلــهم لـعـلـمـهم
ـعـرفي الـكـبـيـر وثـقـافـتـهم وإرثـهم ا
عــنــد قــدومـــهم الرض الــوطن  لــكن
جريات احلدث نسأل  كيف دوما 
وصـلت لــلـخـارج ومــا هي األسـبـاب
ــيـزات وبــاجلــهــة األخــرى مــاهي 
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ــفـروض ان ابـراهــيم ســالم كــان ا
ـبـاراة بــروفـة اخــــــــيـرة تــكـون ا
سـيـمـا وانـهـا مـتـابـعـة من قـبل كل

ا دعا حكم اللقاء من وانطفاءها 
إيقاف اللقاء ثم استئنافها.

و قــال احلــارس الــدولـي الــســابق

ÊU e « ≠œ«bGÐ

يلتـقي فريق النفط الـرياضي العراقـي لكرة السلـة على قاعة الـشعب لاللعـاب الرياضية في
بغداد ضيفه الرياضي اللبناني ضمن بطولة دولية .

. وأوقعت الـقرعـة فريق الـنفـط الى جانب فـريق الكـرامة الـسـوري والريـاض اللـبنـاني ونادي
غـورغـان اإليـراني.من جـانــبه أكـد خـالـد جنم عـضـو احتـاد الــسـلـة أن ابـواب قـاعـة الـشـعب
لاللعاب الـرياضية ستكون مشرعة الستقبال اجلماهير الداعمة لفريق نادي النفط الرياضي
همة. ثل العراق فريق النفط في هذه البطولة ا ؤازرة  العراقي" داعياً اجلماهير العراقية 
يذكـر أن نادي النفط قـد تغلب على فـريق الكرامـة السوري في أولى مبـارياته التي جرت في

اضي. سوريا اإلسبوع ا
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في اطار تعـزيز التعـاون الثنائي
بـــــ جـــــمــــــهـــــوريـــــة الـــــعـــــراق
وجــمـــهــوريـــة مــصـــر الــعـــربــيــة
الـشــقـيــقــة في اجملـال الــريـاضي
وأهـمـيـة بطـولـة بـطولـة خـلـيجي
25 لــــكـــرة الـــقــــدم ورمـــزيــــتـــهـــا
تميّزة لدى العراقي واألشقاء ا
الـعـرب ومـا تـمـثــله من مـنـاسـبـة
لـلـقاء األخـوة عـلى أرض الـعراق
ـضـياف ودعم بـلـدانـهم الجناح ا

البطولة .
فـــــقـــــد وجـه وزيـــــر الــــــشـــــبـــــاب
والـريـاضـة أحـمـد مـحـمـد حـس
ـبــرقع دعـوة رســمـيــة لـنــظـيـره ا
ـصـري اشرف صـبـحي سلـمـها ا
فـي ديــــــوان وزارة الـــــــشــــــبــــــاب
ــصـريــة بـالــقـاهـرة والـريــاضـة ا
ـة الــعــراق في ســفــيــر جُــمــهــوريـَّ
الــقـاهـرة ومـنـدوبـهـا الـدائم لـدى

جـامعـة الدول الـعـربيَّـة الدكـتور
أحمد نايف رشيد الدليميّ.
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وفي مـستـهل اللـقاء نـقل السـفير
الــدكـــتــور أحـــمــد نـــايف رشـــيــد
الــدلـيـميّ حتـيـات وزيـر الـشـبـاب
ــبــرقع إلى نـظــيـره والـريــاضـة ا
ـــصـــري كـــمـــا ســـلـــمه دعـــوته ا
حلــضـور حــفل أفــتــتـاح بــطــولـة
خـلـيجي (25) لـكـرة الـقـدم التي
ستـقام في الـبصـرة بتاريخ 6 -9

قبل. كانون الثاني ا
وتنـاول اللقـاء بحث سبل تـعزيز
التعاون الثـنائي ب البلدين في
اجملال الرياضي واالستفادة من
طـــاقــات الـــشـــبـــاب فـــضــلًـــا عن
مـــنــاقــشـــة إمــكـــانــيــة الـــتــعــاون
والشراكة بـ العراق ومصر في
الـفــعــالـيــات الــتي تـنــظم في كال

البلدين
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يناء يتعرض الى انقطاع التيار الكهربائي بعد االفتتاح VFK: ملعب ا

صري uŽœ…∫ السفير العراقي يوجه دعوة احلضور الى وزير الشباب ا
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25.انتـهى الشـوط األول بالـتعادل
الــســـلـــبي من دون اهـــداف  وفي
الـشــوط الــثـانـي سـجل الــكــويـتي
هــدفه األول في الـــدقــيــقــة 59 عن
طـريق علي عـاشـور وفي الـدقيـقة
69 جـاء الـهـدف الـثـاني لـلـكـويتي
عن طـــريق احملــتـــرف الــتـــونــسي
ـيـناء يـاسـ اخلنـيـسي. وقلص ا
الـنـتـيـجـة عـن طـريق كـرار مـحـمـد
بتسجيله هدف من ركلة جناح في
الـــدقــيــقــة 90 وهــو اول هــــــــدف
لـالعب عـراقي فـي افـتــتـاح مــلـعب

يناء. ا
وكـان وفد نـادي الكـويت الكـويتي
وصل امس الـى مــنـــفــذ ســـفــوان
قادمـاً من العـاصمة الـكويـتية الى
الــبــصــرة  لــلــمـشــاركــة في حــفل

بي. يناء األو افتتاح ملعب ا
وشــهـد الــلـقــاء انــطـفــاء االضـواء
ـلـعب الـكـاشـفـة وخـفـوت بـانـارة ا

بـعـد موجـة االنـتقـادات في مـباراة
يـناء والـكويت الـكويـتي على أن ا
لعب بانارة جديدة . يتم تسليم ا
وحـدث خـلل فـني في انـارة مـلـعب
ـــبـي أثـــنــــاء حـــفل ــــيـــنــــاء األو ا
االفـــتــتــاح وتـــفــاقم اخلـــلل أثــنــاء
ــيــنــاء مــجــريــات مــبــاراة نــادي ا
الــعـراقي وضــيــفه نــادي الــكـويت
الـــكــويـــتي حـــيث شــهـــدت انــارة
ــلـــعب حـــالـــة اطــفـــاء اثـــر عــلى ا
ـبـاراة في حـ جـلس مـجـريـات ا
ــدرجـات ــشــجــعــ عـلـى ا آالف ا

غارقي في الظالم.
VFK  ÕU²² «

ـــيــنــاء من وخــســـر فــريق نــادي ا
ضــيــفه فــريق الــكــويت الــكـويــتي
بنـتيـجة بـهدفـ لهـدف في مباراة
ناسبـة افتتاح ملعب ودية جرت 
ـيــنـاء الـذي يــحـتـضن مــبـاريـات ا
اجملموعة الـثانية لبـطولة خليجي

ÊU e « ≠œ«bGÐ

ــحــافــظـة افــاد مــصــدر ريــاضي 
الـــبـــصــــرة بـــأن رئـــيـس مـــجـــلس
الــوزراء مـحـمـد شـيـاع الـسـوداني
وجه وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة
بــتــشــكــيل جلـــنــة حتــقــيــقــيــة في
األخطـاء الـتي رافقت حـفل افتـتاح

بي. يناء األو ملعب نادي ا
ـصـدر أن الـسـوداني وجه وأبـلغ ا
ــشـــاكل الــتي بـــفــتح حتـــقــيق بـــا
لعب بعد استالمه رافقت افتتاح ا
مـن الـــشــــركــــة دون إســــتــــكــــمـــال

نواقصه.
ـــصــــدر ان الــــشــــركـــة واضــــاف ا
ــلـــعب تـــعــهــدت ـــســؤولـــة عن ا ا
ـــعــاجلــة مــشــكـــلــة اإلنــارة قــبل

إنطالق بطولة خليجي 25.
ــنــفــذة وأشــار إلـى ان الــشــركـــة ا
ـبـي سـتـبـاشـر ــيـنـاء األو ـلـعب ا
اعـتــبـاراً بـإصالح االنـارة خـاصـة

1- يسـر ديوان مـحافـظة بـغداد اإلعالن عن (مـشروع تـبلـيط محـلة 214 أ / الزهور ,تـبلـيط محـلة 214 ب / الـزهور)  أدنـاه ضمن
ـشمولـة بقـانون الـدعم الطـار لألمن الغذائـي والتنـميـة /من تمـويل تنمـية االقـاليم) لـسنة 2022 بالـتبويب ـشاريع  واالعـمال ا ا
ـؤهـل وذوي اخلـبـرة واالختـصاص صـنـف ا ـقاولـ ا (49-1-4-13-18-218) فـعلى كـافـة  مقـدمي الـعطـاءات من الـشركـات وا

شروع وحسب الوثائق القياسية . تقد عطاءاتهم لتنفيذ ا
شروع وجداول الـكميات ومعـلومات اضافية ؤهلـ والراغب في احلصـول على الوثائق اخلاصـة با 2- على مقدمي الـعطاءات ا
مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا  .

3- يجب ان يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري
                                       ظرف العرض الفني

ـطلـوبـة  (شـهـادة تأسـيس الـشـركـة مصـدقـة من دائـرة مـسجل                                        ظـرف يـتـضمـن متـطـلـبات الـتـأهـيل ا
ارسة مـهنه ,هويـة تصـنيف مـقاولـ لألعمـال االنشـائية الـشركـات في وزارة التـجارة ,عـقد تـأسيس  ,مـحضـر اجتـماع  ,إجـازة 
دير سـتفيدة ,تقـد مستمـسكات ا ـاثله مصدقـة من اجلهة ا بدرجـة ( رابعة ) نـافذة صادرة من وزارة الـتخطيط, ,تـقد أعمال 
انـعة صادر من الـهيـئة الـعامة لـلضـرائب نافذ الـصالحيـة عند فوض  ,تقـد ما يـؤيد حجب الـبطـاقة التـمويـنية  ,كتاب عـدم  ا
تاريخ الغلق ومعنون إلى محافظه بغداد ,وصل الشراء النسخة األصلية  ,يتم التوقيع واخلتم على كافة صفحات جداول الكميات
تـقدمة  ,تقـد جدول تـقدم عمل  ,تـكون مـدة نفـاذية الـعطاء  120 يوما  ,تقـوم الشركـة بتـثبيت عـنوان مـتكامل من قـبل الشركـة ا
ـوقع االلكـتروني  اخلـاص بها   ,يجب إن تـكون األرقـام مدونـة رقمـا وكتـابة وان ـكتـبهـا(محـلة ,زقاق ,دار) مع أرقام الـهواتف وا
تـكون الـكتـابـة واضحـة وخالـية من احلك والـشطب ومـقـترن بـتوقـيع مقـدم العـطاء ) ,عـلى الشـركات األجـنبـية الـراغبـة باالشـتراك
ـناقصة تقـد شهادة تأسيس وكـافة مستـمسكاتهـا مترجمة مـصدقة من السفـارة العراقية في بـلد التأسيس  ,مع ما يؤيد فتح با
فرع للشركة في العراق)  ,تلتزم الشركة بتقد األسعار النهائية   ,تقد جدول الكميات مختوم باخلتم احلراري حملافظة بغداد )
فوض للشركة او وكيله إلى العنوان دير ا ناقصة بعد تقد طـلب حتريري من ا هتم شراء وثائق ا 4-بإمكان مقدمي العطـاء ا
الـتالي )محافـظة بغـداد/ قسم العـقود) وبعد دفـع قيمة الـبيع للـوثائق لقـاء مبلغ قدره (5,000,000) خمسـة مالي دينار عراقي )

غير قابله للرد .
5-يتم تسليم العطاءات / إلى العنوان التالي محافظة بغداد / قسم العقود /الطابق الثامن وأخر موعد لتسليم العطاءات الساعة
وعـد وسيتم ـتأخـرة عن هذا ا دينـة بغداد يـوم االربعاء 2023/1/18 وسوف ترفض الـعطاءات ا 12 ظهرا  من الـتوقيت احملـلي 
ثـليهم الراغب بـاحلضور في محافـظة بغداد / قسم الـعقود الساعة 12 ظهرا من فتح العطـاءات بحضور مقـدمي العطاءات او 

يوم االربعاء 2023/1/18 وبخالفه ال يحق للشركة االعتراض على اجراءات فتح العطاءات
6-يجب إن تـتضمن العـطاءات ضمان للـعطاء على شـكل( خطاب ضمـان او صك مصدق او سفـتجة) صادر من احـد مصارف بغداد
نصة االلكترونية واذا لم يكون خطاب الضمان داخل ضمن قدم داخل ضمن ا ركزي على ان يكون الضمان ا عتمدة لدى البنك ا ا

ركزي. نصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك ا ا
شار إليها في القوان واألنظمة  والتعليمات العراقية تعاقدة  كافة الرسوم والضرائب ا 7-يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي 8-أذا صادف موعد غلق ا
9- جهـة التـعاقد غـير مـلزمـة بقـبول أوطـأ العطـاءات ويسـتبـعد أي عـطاء لم ينـظم حسب الـوثيـقة الـقيـاسية وبـضمـنهـا (السـيولة

ماثلة ,معدل االيراد السنوي)  النقدية ,اإلعمال ا
(con@baghdad.iq) راسلة  عبر البريد االلكتروني 10- للمعلومات تتم ا

ناقصة أجور النشر واإلعالن. 11- يتحمل من ترسو عليه ا
ناقصة عن طريق قسم الشؤون القانونية 12- في حال وجود مخالفات يتم تـوجيه االنذارات للشركة التي يحال بعهدتها اعـمال ا

في محافظة بغداد دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل.
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ناقصة مبلغ التأمينات االوليةرقم ا

58,000,000
ثمانية وخمسون مليون دينار عراقي

التبويب

218-18-13-4-1-49

دة/ اليوم ا

720 يوم

الكلفة التخمينية بالدينار

5,787,500,000
خمسة مليارات وسبعمائة وسبعه وثمانون مليون

وخمسمائة الف دينار عراقي

ناقصة اسم ا
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نـاقصة شـترك في ا 13- التـتم مطـالبة احملـافظة بـكتاب تـسهيل مـهمـة من الكمـارك وكذلك الضـريبة واجـازة االستـيراد ويتـحمل ا
واد الى احملافظة (اذا تضمن العمل جتهيز مواد). مسؤولية جتهيز وايصال ا

نـاقص ـقدمـة من ا ـتوسـطة) الصـادرة من وزارة التـخطـيط وتكـون العـطاءات ا 14- يـتم اعتـماد (وثيـقة تـنفـيذ عـقود االشـغال ا
ناقصة  وفي طلوبة في شروط ا الية ا عايير التأهيل احملددة فيها بفروعها كـافة والشروط القانونية وا مستجيبة عند تلـبيتها 
ا يقـتضي مراعاة شار اليـها انفا بـكافة اقسـامها فانه يـتم استبعـاد عطاءه  ا تـتطلبـة الوثيقـة ا حال عدم الـتزام مقدم الـعطاء 

. ذلك عند التقد
صلحة فاضلـة وحسب مقتضـيات ا ناقصـة في أي مرحلة من مراحـلها وقبل االحالـة وعدم اجراء ا 15- للدائرة احلق في الـغاء ا

طالبة باي تعويض جراء ذلك. ناقصة ا العامة وال يحق للمشترك في ا
شروع تقد خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة %5 من مبلغ العقد ويكون اخلطاب نافدا طلية 16- على الشركة التي يحال اليها ا

ركزي نصة االلكترونية للبنك ا مدة التنفيذ والصيانة ومدرج على ا
شـروع يوم االربـعاء بـتاريخ 2023/1/11 في قـسم الـعقـود السـاعة الـعـاشرة صـباحـا لذا اقـتضى ؤتـمـر اخلاص بـا 17- يـعقـد ا

التنويه
18- على مـقدمي العطاءات تقـد نسخ اضافية  من كافـة اوراق العطاء طبق االصل عدد (2) اضافة الى النسـخة االصلية وتكون
جـميع الـنـسخ موقـعه ومـختـومـة باخلـتم احلي لـلشـركـة و يتم وضع الـنـسخـة االصـليـة في(غالف مـنفـصل) ويـتم تأشـيـرة بعـبارة
نسـخـة اصـليـة ووضع كل نـسـخـة من النـسخ االضـافـية ال (2) فـي غالف منـفـصل يـتم تـأشيـر كل مـغـلف بعـبـارة نـسخـة اضـافـية
رقم 17598/7/4 في ـا جـاء بـكتـاب وزارة الـتخـطـيط ا غـلـفات (االصـلـية واالضـافـيـة ) في مغـلف واحـد عمال  وتـوضع جـمـيع ا

2022/6/30
19- يجب ان يكون العطاء مفهرس مع خالصة تتضمن محتويات العطاء مع ترقيم جميع اوراق العطاء

ثبتة في ورقة بيانات العطاء والقسم الثالث ويجب ان تكون نافذه طلوب وفقا لآللية ا 20- يجب تقد عقود الكادر ا
ـناقصات فتكون مـسؤوليتهم تضامـنية تكافلية شاركة ألكـثر من شركة او مقاول في التـقد لالشتراك في تنفيذ ا 21- في حالة ا

عايير الواردة في الفقرات اعاله فيتم مراعاة ما يلي :-    في ذلك واضافة الى ا
وذج اتفـاق اولي على الشراكـة موقع من قبل اطراف الـشراكة معـزز بتعهد ا- تقـد عقد مشـاركة مصدق اصـوليا مع العـطاء او 
ـناقصة عليـهما على ان يتم تقـد عقد الشراكة بـينهما مصـدق اصوليا بعد من قبلـهم بعدم التنازل او االنـسحاب في حال رسو ا

توقيع العقد
ب-  تعتمـد نسبة الشراكة ب الشركاء وحسب ما مـحدد في عقد الشراكة وفي حال لم تذكر النسـبة في عقد الشراكة فيتم القسمة

برم بينهما على ان يكون مصادق من كاتب العدل اخملتص. بينهم على عدد الشركاء بالتساوي و يعتمد عقد الشراكة ا
كن تقد التأمينات االولية باسم اي من الشركاء . ج- 

ـشترك دون النـظر الى الشريك ـطلوبة و اسـتيفائـها من قبـله فيتم قبـول العطاء ا ـعايير ا د- في حال تقد احـد الشركاء ألي ا
االخر.

ناقصات وال يتم االكتفاء بتقد احد الشركاء لها . هـ- على جميع الشركاء تقد براءة الذمة من الضريبة عند االشتراك في ا
تلكئة وقف القانوني لهم من ناحية االدراج في القائمة السوداء او ا و -على جميع الشركاء ان يكونوا مؤهل من حيث سالمة ا

وجب القوان والتشريعات . ن يحظر التعامل معهم  او 
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كل شـيء يـسـيـر بـاجتــاه جنـاح تـنـظــيم خـلـيـجي "25 أعــلى الـسـلــطـات الـتـنــفـيـذيـة
احلكوميـة تتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة تخص الـبطولة .. تنسيق اداري متميز
ب الوزارات ذات الـعالقة واالحتاد العراقي لكرة القدم لـردم الثغرات حيثما برزت
..الـبصـرة درّة اخلليج الـعربي لم تتـخلى يـوماً عن دورها الـثقافي والـعلمي واالدبي
فـي صنع تـاريخ وال اجـمل لـهـا ولـلـعـراق  ولالمة االسـالميـة جـمـعـاء  وجـاء الدور
الـرياضي  و ال يـنـتظـر منـهـا اال النـجاح وال غـيـرالنـجاح ..نـريـد ان يفـوز منـتـخبـنا
ـنـتخـبات الـشقـيقـة بـخطـها االصـيل .. ولكن بـكاس الـبطـولـة ..نتـطلع الى حـضور ا
ـباريات في يـتقـدم التنـظيم االداري على كل االولـويات .. والـتنظـيم هو ليس ادارة ا
ـراقـبـة واالشراف عـلى تـفـاصـيل عمل ـتـابـعة وا ـا ا العب احملـددة وحسب  وا ا
ـنبثقـة عن البطـولة .. التنـظيم يبـدأ من وصول الوفود بـراً أو بحراً أو جواً الـلجان ا
ؤتـمرات الصـحفيـة .. اللجان ـر بالسـكن وادارة النشاطـات الترويـحية وتـنظيم ا و
الـتـنـظـيـمـيـة يـجب ان تـتاكـد من شـبـكـة مـواصالت وهل انـهـا سـهـلـة وسـريـعـة تربط
ـديـنـة عـلى الـنـحـو اخملـطط لـهـا .. الـتـحـكم في ادارة وصـيـانـة مـنـشـات الـبـطـولـة بـا
نشات هل هو سريع أمول .. االتصال بـ مباني ا ستوى ا نشـات هل هي في ا ا
ـنشات و يـتم بكـفاءة .. هل ان دخول وخـروج اجلمهـور يتم بانـسيابـية .. هل لدى ا
نافسات الرياضية.. هل ان الية واضحة للتغلب على ضغط مرور السيارات اثناء ا
ــيــاه واحلــمــامــات جــاهــزة .. هل ان الــتــغــطــيـة البس ودورات ا وحــدات تــبــديل ا
الـكهـربائـيـة الذاتـية واإلنـارة الـليـليـة بـالنـسبـة لـلمـباريـات مـتوفـرة .. هل ان االماكن
اخلـاصـة بـاالعالمـيــ الئـقـة وفي مـسـتـوى احلـدث .. احلـرص عـلى سالمـة وراحـة
الالعب واجلـماهـير واحلـكام واإلداري ورجـال اإلعالم يجب ان يـكون في افضل
ـسـتــويـات .. مـنــافـذ دخـول ســيـارات اإلسـعـاف إلـى مـيـادين الــلـعب مــتـيـسـرة .. ا
ـساعـدة علـى توجـيه اجلمـهـور من حيث كـيفـيـة استـقبـالـهم ونشـر لوحـات الـتنـبيه ا
ـنـشـأة وداخـلـهـا ..الـتـأكـد من ان غـرفـة والالفـتـات والـكـتـابـات الـتـصــويـريـة قـرب ا
ـنـشـطات تـعـمـل بـالكـفـاءة .. فـحص االسـعـافـات الـطـبـيـة االولـيـة ومـخـتـبـر فـحص ا
العب ـستمـرة بتسـوية أرضيات ا نـشات باسـتمرار .. الـعناية ا كـاميرات مـراقبة ا
ـا قـد يــسـبب األذى لالعـبــ .. فـحص االمـاكن ونـظـافــتـهـا والـتــأكـد من خـلــوهـا 
اخملـصـصة الجـهـزة االطـفاء واالنـذار  والـتـأكـد من فـاعلـيـتـهـا باسـتـمـرار .. وجود
ـنح التـنـظـيم اولويـة فـهذا ال مـنافـذ خـاصـة لذوي االحـتـياجـات اخلـاصـة.  عنـدمـا 
ـركـز مـتـقـدم .. كال مـنـتخب يـعـني ان مـنـتـخبـنـا الـوطـني غـيـر مـطـلـوب منه الـفـوز 
العراق كـان مرشحاً دائمـاً الن يكون في الصدارة  ويـجب ان يكون كذلك في هذه
الـبطولـة ايضاً .. والـتعادل مع االكـوادور قبل انطالق مـنافسـات بطولـة كاس العالم
ـعنـويـة قبل الـفنـية  2022 كـان رسالـة ايـجابـية يـجب اسـتثـمارهـا  من النـاحـية ا
هـارية ووعـيه الـتكـتيـكي تسـاعدانه واقـول ذلك الن كل العب تاكـد من ان مـؤهالته ا
ـهنـية والـتركـيـز .. واذا كان الـبعض يـعيب زيـد من ا على حتـقـيق مردود نـوعي  
ـتربـصـ هو ان الـدفاع ـنـتخب الـلـجوء الى الـدفاع  فـان الـرد على هـؤالء ا على ا
ـركز ـغـربي فـاز بـا ـنـتـخب ا ـثـمـر مـسّـوغ تـمـامـاً كلـمـا تـطـلب االمـر الى ذلك  وا ا
الــرابع بــاداء دفـاعـي فـاعل  ولـم يـكــتــرث مـدرب اســود االطــلــسي الـركــراكي الى
ـلـئان انـا انـحـاز الى طـريقـة سـيـموني مـنـتـقدي خـيـاراته الـتـكتـيـكـيـة  وقال بـالـفم ا
ثمر . واعود الى التنظيم االداري (مدرب اتلتـيكو مدريد ) التي تعول على الـدفاع ا
ـا له من انعـكاس وأقـول انه يسـتحق اهـتـمامـا استـثنـائـياً 
ايجـابي عـلى الحق اسـتـحـقاقـات كـرة الـعـراق اقلـيـمـياً
وقارياً ودولـياً  والعمل بـروح وطنية عالـية مبدأ يجب
ان ال نـحـيــد عـنه أبـداً  لــكي نـفـرح جــمـيـعــاً بـنـجـاح
تـنـظيـم خـليـجي ""25 وجنـني ثـمـار الـنـجـاح لـصالح

. عراقنا العزيز أبداً

ـفـروض نخرج بـانطباع اخلليج ا
جـــيــــــــــد ونـــشـــد األنـــظـــار بــأول

ظهور.
ـــبـــاراة بـــ واضـــاف ســــالم ان ا
يناء والكويتي في افتتاح ملعب ا
ــيـــنـــاء كـــأنه واحـــد وضـــربـــني ا
لعب بسك وال اعرف من يقود ا
ـتـاز لـكن وكـمـا شـاهـدنـا مـلـعب 
يـبـدو أنه لـيس لـديـنـا الـقـدرة على
ن الـتنـظـيم مبـينـا ال نـعلم الـيوم 
نـــوجـه الــســـؤال بـــشـــأن الــنـــقل .
ـــفـــروض ان تـــقــام واشـــار كـــان ا
ــبـاراة بـالـنـهـار تالفـيـاً لالحـراج ا
ـباراة ان التؤثر واتمنى من هذه ا
عـــلى إقـــامـــة كــأس خـــلـــيــجي 25
ـــســـــــــؤولــيــة بــصــاحب احــمل ا
الـــقـــرار مـن هـــو وزارة الـــشـــبــاب
ـشـروع والـريـاضـة هي صـاحـبـة ا
ـلــعب بـكل وكـان عــلـيــهـا جتــهـز ا

جوانبه.

بـــــاسم امــــارة بـــــني اســــد
وبـــاســـمي نـــحي ونـــبــارك
الفوز واالنـتصار للبـــــطل
امــجــد اكـرم عــبـد احلــمـزة
االسـدي الــذي رفع رؤسـنـا
عـالــيـا بــأنـتــصـاره وفـوزه
بـــــبـــــطــــــولـــــة الــــــفـــــنـــــون
الــقـــــــــــتـالــيــة اخملـتــلــطـة
ـــيــــدالــــيـــة ه بــــا وتــــكــــر
الـــذهــبـــيـــة فــالف مـــبــروك
يابـطل ويـاصاحـب الغـيره
االســـــــديــة عـنــدمــا رفـعت

راية بني اسد.
وانــــــشـــــاء الــــــله يــــــكـــــون
الـتـوفـيق والـنصـر حـلـيفك

دائما.
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من جـانـبه هنـأ االسـتاذ الـدكـتور
أشــرف صـبــحي وزيــر الــشــبـاب
ـــصـــري نـــظـــيــره والـــريــاضـــة ا
العـراقي على تسـنمه مهـام عمله
وجهة اجلديد مرحباً بالدعوة ا
إلـيـه مـتـمــنـيـاً لــلـعـراق حــكـومـةً
ــــزيــــد من االزدهـــار وشـــعــــبـــاً ا

والتقدم
مـبـديـاً اسـتـعـداد وزارة الـشـبـاب
والــريــاضــة لـتــقــد كــافــة سـبل
ــســاعــدة جلــمــهــوريــة الــدعم وا

العراق الشقيق
وفـي نــهــايـــة الــلــقـــاء قــدم وزيــر
صري درعًا الشباب والريـاضة ا
تــقــديــرًا لــلــســفــيـر الــعــراقي في
ـا يـقـدمه من دور بـارز الـقــاهـرة 
في مصـر وإسهـامه بشـكل كـبير
في دفع وتـــــعــــمــــيق الــــعالقــــات
ــشــتــركــة فـي كــافـة الــثــنــائــيـة ا

اجملاالت.



اإلعـالمي الـعــراقي الـنــاطق بـاسم
وزارة الــــتـــــجــــارة نــــال شــــهــــادة
اجـستيـر في القانـون من جامعة ا
الـــزرقــــاء االردنـــيـــة عـن رســـالـــته
ـــعــــنـــونـــة (الـــتـــجــــنس لـــدواعي ا
االســتــثــمــار في الــقــانــون االردني (دراســة مــقــارنــة مع

القانون العراقي).
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صباح زيارة

استـاذ مادة التـصحر واالجهـاد البيـئي في كليـة الهندسـة الزراعيـة في جامعة
بغداد  يؤاخذني على أنني تأخرت كثيرا في عرض احلوار الذي من اجله شد
الـرحـال وكان ضـيـفي في اطـراف احلديث  —بـعـمان  -  حـيث صـفق لي وانا
ارجتل مقدمة فاعادنا التصوير ح قلت : في بالد الرافدين العجاف قصص
تـخلو من االنـصاف ! ثم قـدم لي ادلة عـلى نفـوق اعداد  من جـواميس االهوار
ـسـتـنــقـعـات الـضــوئـيـة الـتي اوصت ــالـيـكـهــا في ا الـتي كـانـت  تـشـكل ثـروة 
ادية الدالة على عراقة شعب اليـونسكو بالعناية الفائقة بـها النها   من االثار ا
سومـري مـتـسـلسل االعـراق . وقـدم لي شـريـكه في احلـوار مايـدل عـلى شـحة
مـياه أهـوار فيـنسـيا  —البـنـدقيـة التي جف ضـرع مائـها وبـانت عظـام قواربـها
الفـقارية وانـدثرت جتارتـها من الصـناعـات الفخـارية ; وكأنـها تعـلن تضامـنها
مع شحـوب اجلبـايش ونضـوب ميـاه هور الـكسـارة التي اوحت البـنهـا الراحل

جسمات لنساء موشومات حليمات مكتنزات . ماهود احمد  
ـاذا الحتـاور صــاحب اغـنـيـة ـعـجـبــ يـدون لي عـلى صـفــحـتي :  كـان احــد ا
(يـاربي بس مطرهـا وبلل درب محـبوبي ?)  وقبل ان اسـارع بالرد عـليه ابرقت
السـماء ومـاهي اال حلظـات حتى بـربقت وغـرقت كل ارض حتتـنا وهـاتفني من
كان يـدعوني الى ولـيمة عـرسه انه يعتـذر الن جهـاز العروس قـد غادر منـسابا
رجتى !  خرج مع سـيل عرم الى جهات مجهـولة قبل نقله الـى عش الزوجية ا
الـناس عن بـكرة ابـيهم  —اال أنا  —وافـرحوا عن  جـميع مـا خبـأوه من اسلـحة
ليـمالوا الـسمـاء رصاصـا بـعد ان حـافـظت على عـذريـتهـا زمـنا غـيـر معـلوم  .
ــصـيـريـة فـي ضـربـات اجلـزاء ــشـاهـدة ا كـانت الـكــهـربـاء قــد قـطـعت مــتـعـة ا
التـرجيحية ب ديوك فرنسا ووحوش التانغو  . لكن الرصاص اصبح  مقترنا
ــونـديـال بـالــصـغـيـر شـرطـيــا  بـان  يـشـرب ســكـان بـونـيـس ايـرس من نـخب ا
وبالـكبير. سـألت حفيـدي وهو في سن الروضة وقـد كان محمـوما يسعل : هل
اتشجع انت اذا تشجعها ? فكان رده بليغا :  و تعـرف اين تقع االرجنت ? و

فرنسا ?!
(أنـه مـدفــوع بــالالشـعــور اجلــمـعـي لـدى الــنـاس  —يـبــرر لي هــيـثـم الـزبــيـدي
االسـتشاري النفسي  —الـذي يضيف : سيفعلـون  ذات الشيء لوفازت فرنسا
ـعـاصـرة ) لم يكن ! هـذه مـيـزة الـشخـصـيـة الـعراقـيـة عن جـمـيع اجملـتمـعـات ا
مـيسي (خال ولـيد والعم بـنية ) لـكن الالعب الدولي الـسابق كـر صدام يرى
(ان العـراقي سيخرجون بكثـافة اقل لوفازت فرنسا الن ليس لديهم العب في
نادي ريـال مدريد  بيـنما  االرجنـت لديهم ميـسي البرشلـوني رغم انتقاله الى
نادي بـاريس سان جرمان) فيما يرى حس سعيد يرى ان ميسي هو السبب
شـجعـ  وزيادة من شـعب العـراق برشـلونـيون وان لم ثم دي مـاريو نـصف ا

يزرها احد منهم ! 
رأة العـراقية الـطريق الى قلب الـرجل ذلك ان بغـداد فيها(23718  التعـرف ا
ـطــاعم يـفــوق مـاعــنـد عــواصم دول اجلـوار مـطــعـمــا) وهـو عــدد خـرافـي من ا
ة التي طاعم  وهـذا من نتاج الـعو ومعـظمهن يـهجرن مـطبخ البـيت ويقصـدن ا
ـة ! ومن مـحــاسن الـدلـيـفـري الــذي يـشـاطـر صـاحب  8مالي اضــرت بـالـدو
مركـبة وسـتوتـة وتكـتك في سلـوك طرق افـعوانـية لـتلـبيـة مطـالب السـيدات غـير

النادرات السعاف مطاليب ازواجهن العاجلة !
طالـب بتعـي اصحـاب العقود : ـتظاهـرين ا  يسـالني سائق تـكتك وهو ب ا
دكـتور انت موسـوعة : من اطول رجل في الـعالم  ?   التـركي (سلطان
يـبلغ طوله 251 سـنتيـمتـرا ) وفي العراق ? (فـيض العـيساوي
من الـديوانية اقـصر منه  بقـليل ! يضحك ثم يـقول : لوفتح
ركـبتي اليك كـالبرق احدهـما ساقـية السـتطعت الـوصول 
طر الذي  جعل بغداد فـينسيا تبعث من جديد)! كالـريح كا
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اإلعالمــيـة الــعـراقــيـة تــمت تــسـمــيـتــهـا ســفـيــرة لالحتـاد
ـشـجـع مـهـدي الـكـرخي الــعـراقي لـكـرة الــقـدم بـدال من ا

همة. والتي أعربت عن سعادتها بهذه ا

U³OK  lM1 ¡UCI «

UN ö QÐ ·ÒdB² « s { الس فــيـغــاس - وكــاالت - أثـارت
الـنـجـمـة الـهـولـيـوديـة "كـاتي بـيـري"
ـتــابـعـ عــبـر مـواقع صـدمــة لـدى ا
الــتـــواصل االجــتــمـــاعي وذلك عــنــد
ـثيرة نشـرها مجـموعة مـن الصور ا
ضحكة للجدل لـها والتي وصفت بـا
حـيث ظـهــرت وهي تـرتـدي زيّ حـبـة
الزجنـبيل فـي الصـور التي نـشرتـها
عـبــر حـسـابــهـا اخلــاص عـلى مـوقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي "انـسـتـغـرام".
وبدا مظـهرها مـضحكـاً للغـاية بهذه
اإلطاللـة الــغـريـبـة الــتي حـازت عـلى
اعــجــاب اجلــمــهــور بــيــنــمــا كــانت
تــتـمــايل وهي تــرقص فـيــهـا بــشـكل
مرح ومضحك وعلّقت على الصورة

بقولها: صورة الصحة".
وكشفت بيري في وقت الحق أن هذه
الــصــور تـعــود إلى حــمـلــة اعالنــيـة
ـشـروب خـلّ الـتـفـاح بــطـعم الـكـركم
والـزجنـبــيل حـيث كـانت بــجـانـبـهـا
زجــاجــة خل الــتـفــاح خالل نــشــرهـا

للصور.

كـبيـر مـنـهم مـقطـع فيـديـو لـها خالل
حــفــلــهــا الــغــنـائـي في مــديــنـة الس
فـــــــــــيـــــــــــغـــــــــــاس
األمـــــريـــــكـــــيــــة.اذ
ظـهـرت  بـيـري في
الـــــــصـــــــورة وهي
تـــعـــانـي من خـــلل
في عيـنهـا اليـمنى
حيث كانت حتاول
فــــــتــــــحــــــهــــــا في
مـنـتـصف الـعرض
بــــعــــد أن فــــقــــدت
الـــــــســـــــيـــــــطــــــرة
عــلــيــهــا.وجنــحت
بـــعـــد ذلـك بـــفـــتح
عينـيها ومـواصلة
العرض ولكن دون
أن تـــــــكــــــشـف عن
االســـــبــــاب الـــــتي
جــعـــلــتــهــا تــفــقــد
الـــســيـــطـــرة عــلى

عينيها.

مـثل السوري حـصد جائـزة (فويس ارتس اورد) بحفلٍ ا
أقـامــته جـمــعـيـة (ســوفـاس) لــعـلــوم الـصـوت وفــنـونه في
عن أدائه لشخصـية السلطان سـليمان كممثل كاليـفورنيا

دوبالج في مسلسل حر السلطان.

نـصب مديـر مـطار الـنجف ـوظف الـعراقي  تـكلـيـفه  ا
تولى عدة مناصب أخرها مستشار خدمي. الدولي 

االعالميـة العراقية تـلقت تعازي االوسـاط االعالمية بوفاة
سائل الـله تعالى ان ينزله مـنازل الصاحل في خالهـا 

جنات النعيم. 
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الـناقـد التـشكيـلي العـراقي  فاز بـجائـزة الشـارقة لـلبحث
الـنـقـدي التـشـكـيلي بـدورتـها  13 لـعام 2022 عن بـحثه
ـــشـــخـــصن واجملـــرد في الـــنص ـــعــنـــون (تـــضـــايف ا ا
الـبـصــري) و تـوزيع اجلـوائـز فـي حـفل اقـيم في دائـرة

الثقافة في الشارقة .

ستيفاني صليبا

والـتسمية أتت كما يوضح الفنان: من
عرض بإستلهام العفوية كقيمة فكرة ا
جـمــالـيـة ومـا يـنــتج عـنـهـا من أجـواء
وتــكـــويــنــات خـــارجــيــة عـن ســيــطــرة
الـتقـنـ وقسـوة الرتـابة سـعيـاً إلجناز
نـصــوص تـشـكـيـلـيــة جتـريـديـة عـابـرة
للبيئات واجلغرافية والرموز والعقائد
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عــلى قــاعـــة بــرونــز لــلــفــنــون أفــتــتح
ـعـرض الــشـخـصي لـلـفـنـان الـطـبـيب ا
بــرهـــان جــبــر حــســـون حتت عــنــوان
(عــفـويـات) الـذي ضم 30 عــمالً فـنـيـاً
مـختـلفـة القـياسـات ومتـنوعـة األفكار

ذات إجتاه جمالي معاصر.

والـقومية واألقليميـة والفئوية لتصبح
ـيـة تـتـخـطى كـمــوسـيـقى ذات لـغـة عــا
احلــدود والــســـدود لــتــنــتج فــنــاً حــراً
عــمــيــقــاً بــذائــقــة رفــيــعــة وحس فــني
ـعــرض هــنـالـك ثـيــمـة آخــر.في هــذا ا
مـوضـوعــة تـتـعـلق (بـعـصـرنـة) الـعـمل
الــــفــــني بــــأحـــدث مــــا وصــــلت إلــــيه
"احلـداثة" نفسها فـالرسم ما عاد يلبي
.. ستهـلك" الشرقي خصوصاً طـلبات "ا
ليكلف الفنان برسم لوحة إنطباعية أو
ـا زمـام فـكـرة وتـقـنـيـة بـورتــريت.. وأ
الـلـوحـة بـيـد الـفـنـان نفـسه.. مـن حيث
درسـة الفـنيـة.. فضالً عن األسـلـوب وا
الـفـكرة ومـعـاجلـتهـا الـنـهائـيـة.. "ولعل
أطرف وأبلغ ما سمعته في جتريدياتي
هــو تـــوصــيــفـــهــا بــأنـــهــا (مــســودات
ــنــجــزات وخــربــشــات فـــنــان تــرتــقي 
ــتـعــة" هـكـذا تــشـكــيـلــيـة جــمـيــلـة و
يــتــحــدث د. بــرهــان. جتــربــة الــفــنــان
حــسـون األخـيـرة بــحـاجـة إلى دراسـة
عـــمـــيــقـــة تـــتـــفق وقـــلــقـه اجلــمـــالي
واإلنـســاني جـوابـاً عـلى مـا ولت إلـيه
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ونــحن نــودع عــام ونـــســتــقــبل اخــر تــكــثــر
ـتوجه بـنـظرة تـفـاؤل بأن الـقادم االمـنيـات ا
افـضل وامنـيات الـعـام اجلديـد كانت مـحور
حـــديـــثــــنـــا مع فــــنـــانـــ عــــدة الـــتـــقــــتـــهم
ـــتـــحـــدثـــ كـــان اخملــرج واول ا (الـــزمـــان)
الــســيـــنــمــائي نــزار الـــفــدعم الــذي قــال عن
مـشـاريـعه اجلــديـدة (مـشـاريع مــؤجـلـة مـنـذ
سنـوات وتنتـظر التنـفيذ وهي مشـاريع فنية
اذا كـلـمـا اقـترب وسـفرة لـلـقـاهـرة ال اعـرف 
مـوعدها اهرب منها واضع لها موعد جديد)
.وعـن اجنــازاته خالل 2022 قــال (لم أحــقق
اال النزر اليسير منها لكن دائما نقول القادم
أفــضل ونـنــتـظــر اخلـيــر الـقــادم ) وعـنــدمـا
سألناه عن ليلة رأس السنة واين سيقضيها
قـال ( مـنـذ سـنـوات والـبــيت مـكـانـنـا االثـيـر
ــنـاسـبــة لـكن كـل شىء بـوقــته حـلـو بــهـذه ا

..يعني اترك األمر للساعات االخيرة). 
وقـال اخلـزاف ســعـد الــعـاني عن مــشـاريـعه
لـ2023 (مـشاريعي كثيرة وكبيرة اتمنى ان
ـا مـعـرض يـنـفـذ ولـو جـزء بـســيط مـنـهـا ر
وانـا شـخـصي وحـتــمـا هـنـاك جــديـد ومـهم 
راضي بـنسبـة متوسـطة واعتـبرها اجنازات
ـعـارض الفـنـية ابـرزها مـشـاركـاتي باغـلب ا
وهـناك اعـمـال خـزفـيـة جديـدة دائـمـا وهـناك
بـصـمــة انـتـشــرت في االونـة االخــيـرة بـاسم
اخلـزاف ســعــد الـعــاني من خـالل اجنـازاتي
واقف احلزيـنة التي مر ـتواضعـة ).وعن ا ا
بــهــا في  2022قــال( هي كــثــيــرة في بــلـدي
فقـدنا الكثير من االحبـة واخرها سفر أبنتي
لــبالد الـغــرب وتـركت فــراغ كـبــيـر بــحـيـاتي
ولهـذا افتـقد بنـتي جدا) مشـيرا ( سأسـتقبل

العام اجلديد في البيت ومع عائلتي).
ـار الـعـمـار عن ـوســيـقي ا وقـال الـبـاحث ا
مـشاريـعه لعام 2023) اصـدار كتـاب بنـيوية
ال عـثـمـان الـلـحن وااليـقــاع في مـوسـيــقى ا
ـوصلي).مؤكدا ان العـام الراحل( كان عاماً ا
حـافال باجلمـال منهـا مشاركتـي في مهرجان
الـعـود بدولـة تـونس من خالل تـقـد دراسة
ـؤسسات عن طـرائق تدريس آلـة العود في ا
وسوم ـوسيقية العراقـية وأصدار كتابي ا ا
(اخلـصائص الـلـحـنـيـة واإليقـاعـيـة لإلنـشاد
الـصوفي الـعراقي عن دار الـشؤون الـثقـافية
الـعامة) مشيـرا (ساستقـبل العام اجلديد في
ـناسـبة العـام اجلديد الـبيت مع العـائلة و 
اهـدي بــاقـة ورد إلـى كلُ من يــؤمن بـرســالـة
الـفن اإلنـسانـيـة الـتي من شأنـهـا أن تـساهم
في تـهـذيب اجملتـمع). وعن مـوقف حـزين مر
بـه في عــام  2022قـــال (انه وفــاة أبـن الــعم
كما افتقد االستـاذ البروفسور مـنعم العمـار 
أخي اخملـرج السـينـمائي سالم الـعمـار الذي

غادرنا بوقت مبكر إلى رحمة الله تعالى. 
ي عقيـل مهدي ان(من واشـار الفـنان االكـاد
مــشــاريــعي في 2023 اخــراج مــســرحــيــتي
لـلمسرح الوطني تخص الـسيرة االفتراضية
الســـتـــاذ مـن اســـاتـــذة الـــفن واالدب. وخالل
2022 اجنـزت الكـثيـر من االنشـطة الـثقـافية
ـقـاالت.. وقـدمت مـسـرحـيـتي واحلـوارات وا
احلـسـ كـمــا نـراه.. في فـضــاء مـفـتـوح في
كلـيـة الفـنون اجلـميـلة بـبـغداد.ونـشر كـتابي
ــسـرح.. ومـرويـات الـفن واالدب جـمـالـيـات ا
الــصـــادر عـن احتـــاد االدبــاء والـــســـيـــاســـة
ــسـرح  فن والـكــتـاب  في الــعـراق وكــتـاب ا
وحـياة) وعن حـدث احزنه في عـام راحل قال

(فـجـعـنـا بـوفـاة أخي خـالـد وهو مـن  أصـغر
أخـوتي ) مـتـمنـيـا ان (يـقـتـرن الـعـام اجلـديد
بــعــبق عـــراقي لــوطن مـــعــافــيــوبـــاجــتــمــاع
العـائـلـة..مـتـطـلعـا الى مـسـتـقـبل مـشـرق لكل
الـعراقي بتـنوع أطيافـهم وأعراقهم واخلير

للبشرية جمعاء)
واشـار النحات هيثم حسن الى مشاريعه في
الـعــام الـقـادم (مــشـاريع عـام  2023مــعـرض
في قــــاعـــة االورفــــلي تــــأًويـالت نـــحــــتــــيــــة 
بـالعاصمة االردنية عمان ومعرض مهاجرون
 في بــغـداد) مــؤكـدا انـه (راض عن اجنـازاته
في 2022 واهــمــهـــا مــعــرض 3× 6 جتــارب
الـنـحت الـعـراقي مع الـفـنـانـ جنم الـقيـسي
ن يهديها في ورضـا فرحان) وعن باقة ورد 
الـعـام اجلـديـد قـال (الـى زوجـتي احلـبـيـبـة)
مـضــيــفـا (ســاســتــقـبل 2023 مع االصــدقـاء
بـوطني احلـبـيب الـعـراق بعـيـدآ عن عـائـلتي
بدع عدنان عبد الكر وسأفتقد صديقي ا

 الـفـنـان حـافظ الـعـادلي قـال انه يـهدي وردة
ـناسبة الـعام اجلديد (لـكل إنسان صدق في
حــمـــايــة وطــنه وثــروات شــعـــبه . والبــنــتي
ـا حـقـقع في وعن رضـاه  والبـني وزوجـتي )
2022 قـــال (الـــرضــــا يـــعــــني الـــكــــمـــال في
اإلجنـاز..وهذا نـادرا ما يـتحقـق .. ولذلك فان
ائة .. وإبرز اهم اجنازاتي النسبة هي50 با
ــــــيــــــزة مـع خــــــيـــــرة  انـي ادرت نــــــدوات 
ــــفـــارقــــة... اني ادرت اإلعـالمـــيــــ .. ومن ا
نـدوتان لالحتفـاء باخملرج فيـصل الياسري..
ونـدوة لتأبـينه رحـمه الله). وعن امـنياته في
الـعـام اجلـديـد قـال(اتمـنى اخـوتي واخـواتي
الـذين هاجروا ولم يـعودوا يـسكنـون وطنهم
بـسب استيفـاء األوقات على مـقدرات الشعب

مــشــاريـــعه اجلــديـــدة قــائال
(لـدي مسـلسل كـتبتـه خفيف
كـــومــــيـــدي اجـــتــــمـــاعي عن
الــــزواج والــــكــــرم والـــبــــخل
وغـيــرهــا ومــعـاجلــة جــديـدة
حــــــاولـت أن أعـــــرضـه عــــــلى
بــــعض الــــقــــنــــوات ولــــكــــني
فـوجـئت  اني يـجب ان ابـحث
عن مـــنــــتج النـــتــــاجه ومن ثم
بـيعه لـلقـنوات اتـمنى ان اعـثر

عـــــــلـى جـــــــهـــــــة اإلنــــــــتـــــــاج خالل 2023)
مـضيـفا(ومع الـعـام اجلديـد اهدي بـاقات من
الـورد جلـمـيع احـبـتي الــعـراقـيـ الـطـيـبـ
والى كل الـفـنـانـ وإلـيك بـاألخص واتـمـنى
وعن اعـزاء فـقـدهم لك الـشـفـاء من كل قـلـبي)
خالل عـام راحل قـال (فـقـدتـابـنـتي حـبـيـبـتي
وعن جنـوان رحمـها الـله قبـيل نهـاية الـعام)
لـيلة رأس السنة قـال (مؤخرا استلمت دعوة
من قـبل مـديـر عـام وكــالـة االنـبـاء الـعـراقـيـة
ـنــاسـبـة مــحـمـد الــبـدري لالحــتـفـال بــهـذه ا
ـمـثـل هـمـة مع عـدد كـبـيـر من الـفنـانـ ا ا
ـوسيقـى.. واتمنـى للجـميع في ـدرب وا وا
الـعـام اجلـديـد ان تتـحـقـق جمـيـع أمـانيـنـهم

الفنية واحلياتية).
وقـالت الـفنـانـة واالعالمـيـة بـشـرى سـمـيسم
(أول مـشروع ثقافي افـكر فيه عام 2023 هو
اقامـة جلسـة ثقافـية فنـية عن الراحـل الفنان
كــمـال مـحــمـد الـذي مــات كـمـدا وحــزنـا قـبل
كـورونـا الـتي اغـتـالتـه في غـفلـة من الـزمن)
وعن كـونـها راضـيـة عن مـا قـدمته خالل
عـام راحل قالت (نـعم  راضيـة جدا
عن كل مـاقـدمتـه واهم منـجـز هو

وحـرمـانـهم حـتى احلـيـاة اآلمـنـة. اتـمـنى ان
اســـتــقـــبل الـــعـــام اجلــديـــد مـــعـــهم ومع كل

هاجرين وهم يعودون لبناء وطنهم). ا
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لـحن صـبـاح زيارة عن مـشـاريعه في وقـال ا
2023 (مـجـمــوعـة أحلـان بــأصـوات جـديـدة
وعن سافـصح عـنهـا حال تـسجيـلهـا قريـبا )
رضــاه عـن مــا حــقــقــهــقــال (نــعم راضي عن
االجنـازات قــدمت أحلــان وطـنــيـة بــأصـوات
ــام ). وعن االحـبـة نـهـلــة عـبـد الــوهـاب و 
الـذين يفتـقدهم وهـويسـتقـبل عام جـديد قال
(ابـنـتي الـشابـة نـور غـادرة احلـيـاة بـحادث

مؤسف).
ـــذيع االذاعـي الــرائـــد طـه خــلـــيل قـــال عن ا
ــؤمل ان اتــولى مــشــاريــعه اجلــديــدة (من ا
مسـؤوليـة مجـموعـة اعالميـةً بضـمنـها قـناة
تـلفـزيـونـيـة  والتـفـاصـيل تـأتي حال االعالن
عـنها رسـمياً . أمـا من الناحـية االدبيـة  فانا
مـقبل عـلى وضع الـلـمسـات االخـيرة لـديوان
شـعـري جـديـد بـعـنـوان إشـتيـاق) وعـن مدى
رضـاه عمـا اجنـزه قال(الـقـناعـة كنـز ال يـفنى
ـسـتـوى الـطـمـوح ... ألن رغم انـهـا لـيـست 
ــتـــواصل أكل من جـــرف ابــداعي الـــســفـــر ا
الـكـثيـر). عن اشـخـاص افـتـقـدتـهم في الـعام
ـنـصـرم قـال (تـلـقـيت اخـبـار مـحـزنه مـنـهـا ا
رحــيل الــفـــنــانــة الــقــديـــرة مــنى الــبــصــري
واخملـرج  الكـبيـر فـيصل الـيـاسري ) مـؤكدا
(انـا استقبل   2023سـافتقد اسـرتي تمنيت
لــو كــانــوا مــعي في رحــلــتي االوربــيــة هـذه
الـسنه استـقبل العـام اجلديد في باريس  ان

شاء الله).
ــمــثل مــحــمــد عــطــا ســعـيــد عن وحــدثــنـا ا

وكــــانـت بــــيـــــري قـــــد اثــــارت قـــــلق
متـابعيـنهـا وذلك بعـد ان تداول عدد
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احملـامي الـعراقـي من غـرفة مـحـامي مـيـسـان نـعـته نـقـابة
احملـام الـعراقـيـ مشـيرة انه كـان أسـتاذًا وأبـا للـكثـير
مـن مـحـامي احملـافـظـة. مـقـدمـة الـتـعـازي لـنـجـله احملـامي

سمير موسى.
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عــلــيك أن تــتــعــلم مـن الــدروس الــتي تــعــلــمــتــهــا من
اضية. األحداث ا
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حـاول إال تغـير من نـظام الطـعام الـذى تتـبعه حتى ال
تشعر بالضعف .
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خـبـرات جـديـدة تمـنـحك الـقـدرة على الـتـحـديـات التي
تقابلها في العمل.
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أهـتم بـالـنـظـام الـغـذائي الـصـحي الـذى يـحـتـوى عـلى
اخلضروات والفاكهة.
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الـهدوء يجـعلك قادر عـلى التفـكير الـسليم.يـوم السعد
األربعاء.

¡«“u'«

يـوم حــاول أن تـتـغــاضى عن أي مـشــاكل في الــعـمل
السعد الثالثاء.
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حاول أن تكون أنت متـحفظ بعض الشئ مع الـشريك
إيجابى.
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انت فـي مزاج جـيد لألبـداع وتكمـل عملـك بنشـاطرقم
احلظ.5
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شـاعرك بـكل وضوح وال تـتردد.رقم أخـبـر شريـكك 
احلظ .2
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تـمــتـاز بـالـعـديــد من الـصـفـات اإليـجــابـيـة فـانت قـوي
تتحمل الضغوطات .
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الـصراحـة تزيـد ثقـتك بنـفسك وبـشريـكك. وابتـعد عن
شادات ب زمالئك. ا
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انت شــخص أنــيق يــجــيـــد تــنــســيق مالبــسه  مــحب
لأللوان وعاشق للذهب.
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حتـتــوي هـذه الــشــبـكــة عـلى 9
مربـعـات كـبيـرة كل مـربع مـنـها
مقـسم الى 9 خانـات صـغـيرة
هدف هـذه اللـعـبة ملء اخلـانات
بــاالرقـــام الالزمــة من 1 الى 9
شـرط عــدم تـكــرار الـرقم اكــثـر
من مـــرة واحـــدة فـي كل مـــربع
كـــــبــــــيــــــر وفي كـل خط افــــــقي

وعمودي.
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احلـداثـة في الـعالم وسـرعـة اإلجنازات
الـتي ال تـعـد وال حتصى وفق مـفـاهيم
الـفن الـبصـري ومـا آل إليه.ونـسـتأنس

ـا كتـبه "الـدكتـور" برهـان "الفـنان"
في فــولـدر مـعـرضه: لـعل الـتـجـريـد
في لـصيق بالهـم والقلق واإلغتراب
حــيث انه يــدفع بــالــفـنــان لــلــبـحث
الــدائم إلكــتــشــاف اجلــمــال بــصــيغ
مـتقدمة تـستدعي إستنـفار الذائقة إلى
مـداهـا لـعـلـهـا تـمس أو تـقـارب خـفـايـا
ـنـجـز الـتـجـريـدي ذي الـلـغـة الـنـادرة ا
والـعـصـيـة عـلى تقـبل الـكـثـيـرين.وهـنا
فـان الـتـجـريـدي فـنـان يـسـتـمـر عـنـاء
ــا اإلضـطــهـاد ــغــامـرة واحلــرج ور ا
والـنـكـران ال لـتـرف أو لـظـهـور بل ألنه
يـسـتعـذب اإلبحـار خـلف األفق احلسي
ــرئي في حــلم أو غـفــوة حـيث تــفـعل ا
الـعفـويات فعـلهـا وتبدع جـمالـياً ثراً
بـعيداً عن سطوة الـقصدية وإيقاع
الـــرتـــابـــة وذلك هـــو الـــفـن احلــر
الـعـابـر لـلحـدود والـقـيـود وكأنه

موسيقى.

عمـيـد كـليـة الـعـلـوم التـربـويـة في اجلـامعـة األردنـيـة القى
ـقـر اجلـمــعـيـة الـفـلـسـفــيـة األردنـيـة بـعـمـان مـحـاضـرة 
ـنـاهج بـعـنـوان (رؤيـة مـسـتـقـبـليـة لـتـعـلـيم الـفـلـسـفـة في ا

الدراسية األردنية).
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ـصرية وصـلت بغداد االثـن الفـنانة ا
الــــهـــام شــــاهــــ عـــلى مــــ طـــائـــرة
اخلـطـوط اجلويـة الـعراقـية لـلـمشـاركة
ــشـاهــيــر الـذي في مــهــرجـان صــدى ا

أقـيـمت فـعـاليـاته عـصـر امس الـثالثاء
ـــســــرح الـــوطـــنـي  ونـــشـــرت عــــلى ا
اخلــــــطـــوط اجلــويـــة الـــعـــراقــيـــة في
مـوقــعـهـا االلـكـتـروني صـورا تـرحـبـيـة

بالفنانة . 
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أصـدرت الـنـائــبـة الـعـامـة االسـتــئـنـافـيـة فـي جـبل لـبـنـان
ــمـثــلـة ـنع ا الـقــاضـيــة غــادة عـون قــراراً 

سـتيفاني صلـيبا من التـصرف بأمالكها.
وكـانت صـلـيـبـا قـد ظـهـرت قـبل بـضـعة
ايـام بـفـيـديـو عـلّـقت فـيه ألول مـرة على
مـا حـدث مـعـها قـائـلـة إنـهـا : (واجهت
ظـلـما كـبـيرا جـدا ولـكن واجـهته بـثـقة
وقــوة ألن ضــمـيــرهــا مــرتــاح ولـيس
هـنـاك شيء تـخاف مـنه) مـشـيرة  أن
حـقـهـا ســيـعـود لـهـا (حـقي رح يـرجع

والظلم ال يدوم).
وكـان الـقـضـاء أوقف مـؤقـتـاً صـلـيـبـا
عـلـى ذمـة الـتــحـقــيق واسـتــمع إلــيـهـا
بـصـفـة شـاهـدة في مـلف غـسـل أموال
وإثـراء غـيـر مـشـروع لـصـلـتـهـا بحـاكم

ركزي رياض سالمة. صرف ا ا

طه خليلنزار الفدعمسعد العانيبشرى سميسممحمد عطا سعيد

جــــلـــــســــة
طـربة مسعـودة العمـارتلي التي ـطرب أو ا ا
حتــدث عـنـهــا الـدكـتــور سـلـمــان كـيـوش وقـد
جـسد أغـانـيـها الـفـنـان حسـ جـبـار).وقالت
االعالمـية اسـمـاء عـبيـد عن مـشـاريعـهـا لـعام
ــاجــســتــيــر في  ) 2023مــواصــلــة دراســة ا
اإلعالم والـتواصل وإن شاءاللـه اتمها بـتميز
يـارب ). وعن مدى رضـاها عن مـا اجنزته في
2022 قـالت (غير راضية عن إجنازاتي خالل
عـــام 2022 ألن نـــشـــاطـــاتي انـــخــفـــضت عن
ي األعـوام السابقـة لكن أبرز إجنـاز هو تكر
بــالــوســـام الــعــراقي الـــوطــني لــلـــمــحــتــوى
الـرقـمي).مــضـيـفه (شـهـد عـام 2022 مـواقف
ـة وحـزيـنـة عـديـدة مـنـهـا فـقـدان عـدد من مـؤ
رواد الـــــفـن واإلعالم واألشــــــخـــــاص الـــــذين
افــتــقــدهم عـــنــد اســتــقــبـــال الــعــام اجلــديــد
وبـــاألعــيــاد هم والـــدي ووالــدتي وشـــقــيــقي
ـهاجـر وافتـقد أيـضا رحـمهم الـله وشقـيقي ا
اإلذاعي الـرائـد موفق راجي الـذي كـان يرسل
ـناسبات الـتهاني دائـما بكل ا
وأرســل لـه وكـــــــــــــــــذلـك
الـفنانة الرائدة منى

البصري).
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{ الهــور (بـاكــسـتـان) (أ ف ب) -
في مــديـنـة الهــور الـبـاكـســتـانـيـة
الـرازحـة حتت سـحـابـة خـانـقة من
الـضبـاب الدخـاني والتـلوث يشق
راكــبـــو الــدراجــات طــريــقــهم بــ
ـــركــبـــات ويــواجـــهــون األفـــكــار ا
الــنـمـطـيـة كــجـزء من حـمـلـة حلث
الناس على التخلي عن سياراتهم.
فـي كل أسبوع يركب حوالي 100
بــالغ وقـاصــر واضـعـ أقــنـعـة أو
أوشـحة دراجـات هوائيـة للـتجول
ـدينة ـهمـة في هذه ا فـي األماكن ا
الــتي يـزيــد عـدد ســكـانــهـا عن 11

مليون نسمة.
وقـالت عـافـية خـان الـتي انـضمت
بـادرة فـي آبـلوكـالـة فـرانس إلـى ا
بـرس "نـحن قـلـقـون لـلـغـايـة بـشـأن
الـضـبـاب الـدخـاني في ظـل الـعدد

الــكـبــيـر من الـســيـارات والــتـزايـد
السكاني السريع".

مـع ذلك من الــــصـــعب تــــشـــجـــيع
الـنـاس على اعـتـماد وسـيـلة الـنقل
الـصـديقـة لـلبـيـئة هـذه. وغـالبـاً ما
حتـــتـــاج اجملـــمـــوعـــة أيـــضـــاً إلى
مـواكبة الـشرطة لـضمان سالمـتها
ـدينـة التي ال حتـتوي طـرقها في ا
عـــــلى مــــســـــارات مــــخـــــصــــصــــة

للدراجات.
ويـقـول رانا سـهـيل مديـر جـمعـية
Clean Pakistan Green Paki-
ـــبـــادرة مع  stanالـــتي أطـــلـــقت ا
?Critical Mass Lahoreإن
راكـبي الـدراجـات هم "حتـت رحـمة
ـــتـــهـــورة الـــدراجـــات الـــنـــاريـــة ا
والـعـربـات الصـغـيرة والـسـيارات"
الــتي لم يــقــتــنع ســائـقــوهــا بــعـد
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{ بـاريس) ,أ ف ب) - مـن االرتـفاع
الـكــبـيـر في األســعـار إلى احلـرائق
ـــلــكــة الــواســعـــة مــرورا بـــعــهــد ا
إليزابيث الثانية... العام  2022في

عشرة أرقام قياسية:
- اشتعال األسعار -

تـسـبـب غـزو روسـيـا ألوكـرانـيـا في
 24شــبـاط بـارتــفـاع صـاروخي في
أســعــار الــطــاقـــة واألغــذيــة. فــبــلغ
مــؤشــر األســعـــار الــغــذائــيــة لــدى
مـنـظـمة األغـذيـة والـزراعة الـتـابـعة
تحدة (فاو) في آذار/مارس لأل ا
مـسـتــوى غـيـر مـسـبـوق عـلى غـرار

أسعار الغاز األوروبي.
وانــعـكـس ذلك ارتــفـاعــا في مــعـدل
الــتـضــخم طــوال الـســنـة مع 10,6
ــئـة في تــشــرين األول/اكـتــوبـر بــا
عـلى مـدار سنـة في مـنـطقـة الـيورو
وهـو أكبـر ارتـفاع مـنذ اعـتمـاد هذا

ؤشر في 1997  ا
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أدت احلـرب في أوكـرانيـا إلى أكـبر
تــدفق لــلالجــئــ فـي أوروبــا مــنـذ
ــيـة الـثــانـيـة. نـهــايـة احلـرب الــعـا
ــتــحـدة فــقــدرت مـفــوضــيــة األ ا
الـساميـة لشؤون الالجـئ في أيار
أن أكــثـر مـن سـتــة ماليــ شـخص
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تــــوجــــهــــوا إلى الــــدول اجملــــاورة
ألوكـرانـيا فـيـمـا بلـغ عدد الـنـازح
. وعلى داخل الـبالد ثـمـانيـة ماليـ
ي جتـــاوز عــدد الـــصــعـــيـــد الـــعـــا
ـئة الالجـئـ للـمـرة األولى عـتبـة ا

مليون شخص.
 oz«dŠË dŠ  Ułu

ســـجـــلت خالل الـــســـنـــة أرقــام
ـنـاخ. قـيــاسـيـة عـلى صــعـيـد ا
فـشـهـدت أوروبا أكـثـر مواسم
الـــصـــيـف حـــرا فـــيـــمـــا أتت
احلـرائق على أكثر من 600
ألف هــكـتــار وهـو أمــر غـيـر
مـــســـبـــوق. عـــلى صـــعـــيـــد
الــعــالم بــلــغت انــبــعــاثــات
ثـــاني اكــــســـيـــد الــــكـــربـــون
ـصدر مسـتويات األحـفورية ا

قياسية.
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ردا عــلى أوسـع مــنــاورات جــويـة
مـشتـركة جتـريـها كـوريا اجلـنوبـية
ـتـحـدة أطـلـقت كـوريا والـواليـات ا

بيعت بسعر  195مليون دوالر.
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بـــفــوزه بـــبـــطـــولـــة روالن غــاروس
ـضرب ـفـتوحـة لـكرة ا الـفرنـسـية ا
لــلـــمـــرة الــرابـــعــة عـــشـــرة حــسّن
اإلســــبــــاني رافــــايـل نــــادال رقــــمه
الــقــيــاسـي في عــدد االلــقــاب الــتي
حـققـها الـرجال في دورات رئـيسـية
مـع حـصده  22بـطـولـة غـران سالم
مــتـــقــدمـــا عــلى الـــصــربـي نــوفــاك
ديـــــوكـــــوفــــــيـــــتش (21 لـــــقـــــبـــــا)
والــسـويــسـري روجـيـه فـيـدرر (20
لـقبا) الذي اعتـزل اللعب في أيلول.
أمــا الالعـبــة األمـيــركــيـة ســيـريــنـا
ولــيـامس الـتـي اعـتـزلـت في أيـلـول
أيــضــا فــقــد حـقــقت 23 لــقــبـا من

دورات غران سالم.
 XH¹uÝ —uK¹Uð 

أثار صدور األلبوم العاشر للمغنية

لكـة إليزابيث  70عـاما امـتد عهـد ا
أي أكـثر بسبع سنوات من قريبتها
ـلكة فـيكـتوريا. وكـانت حيـاة هذه ا
الـتي تـوفـيت في الـثـامن مـن أيـلول
ـألـوف عن  96عـامــا خـارجـة عن ا
وكـذلك جنـازتهـا في لنـدن. فقد اتت
جـموع قـدر عددهـا بنـحو  250ألف
شـخص ووقفت فـي طوابـير طـويلة
اللـقـاء نظـرة الـوداع على جـثـمانـها
ـــــــســــــجـى في كــــــاتـــــــدرائــــــيــــــة ا
ويــســتـــمــنـــســتـــر في الــعـــاصــمــة

البريطانية.
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يـــلـــون مــــاسك أغـــنـى شـــخص في
الــعــالم مع ثــروة تــقــدرهــا مــجــلــة
فـوربـز بـأكـثر من  199مـلـيار دوالر
نهاية 202 عرف في  2022بعودته
عن قـرارات عدة بشأن خـدمة تويتر
طاف في التي اشتراها في نهاية ا

األمـــيـــركـــيــــة تـــايـــلــــور ســـويـــفت
"مـــيـــدنـــايـــتس" في تـــشـــرين األول
أعـطــاال في مـنــصـة الـبث الــتـدفـقي
"سـبوتيفاي" وحـطم الرقم القياسي
ألكـثر البـوم "يتم االستـماع إليه في

يوم واحد". 
غنية األميـركية أيضا لقب ونـالت ا
"أكـثـر مـشـاهـيـر الـعـالم تـلـويثـا في
الــسـنـة" بــسـبـب رحالتـهــا اجلـويـة
الـكثـيــــــــرة في طائـرة خاصـة على
مــــــا ذكــــــــــــــرت وكــــــالــــــة "يـــــارد"

للتسويق.
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جتـاوز عـدد سـكـان الـعـالم ثـمـانـيـة
مـليارات نسمة في منتصف تشرين
الثاني/نوفمبر على ما أفادت األ
و غير ـتحدة التي اعتبرت انه " ا
مـســبـوق" في حـ كـان الـعـدد 2,5

مليار نسمة في 1950.
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بـــضـــرورة مـــشـــاركـــة الــطـــرق مع
الــــدراجـــات.ويـــؤكــــد هـــومـــايـــون
قـــريــــشي الـــذي شـــارك األحـــد مع
زوجـــتـه وابـــنـــتـــيـه في احلـــمـــلـــة
األخـيرة أن "عـلى احلكومـة إنشاء
بـنـيـة حتتـيـة أكثـر مالءمـة لـراكبي
الـدراجات".فـفي هذا البـلد احملافظ
ـا في بــشـدة تُـعـتـبــر الـريـاضـة 
ذلك ركـوب الدراجات غير مناسبة
لـلـنـسـاء اللـواتي يـتـعـرضن خلـطر

التحرش من قبل الرجال.
وتــقــول الــطـالــبــة زروة جــمـال إن
ـفـردهـا الـدراجـات "ركـوب امـرأة 
ـــكن أن يــكــون صــعـــبــاً بــســبب
ـــضــايـــقــات الــتـي تــواجـــهــهــا" ا
مــضــيــفــة "إنه ألمــر رائـع حــقـاً أن
أكــون قـادرة عــلى ركــوب الـدراجـة
مـع اجملــــمــــوعــــة إذ أشــــعــــر بـــأن
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لم أكن أفكـر بهـذا احلل الـعظـيم وأنا أدفع أيـامي الثـقيـلة دفـعاً 
وأجرجر خلفي مقطورة عائلة الصبر واحلب اجلميل . 

الـبـارحة وجـدتـها طـازجـة تامـة مـخـتمـرة لـذيذة مـثل قـصة بـديـعة
طـر الذي يبحث عن تراب ولدت بـباب صباح الـرزق والعوافي وا

كي يوزع عطره بغير حساب وال منة .
اللـيلة سأتكل عـليه وهو الرحـيم الرحمان الكـر مجيب الدعوات
وجابـر احلوبـات  وأفـتح شاشـتي وأدلف مـبتـهـجاً مـبـتسـماً الى
صـفـحـتي الـقـائـمة مـنـذ عـشـر عـجـفـاوات شـحـيـحات عـلى حـائط

السيد مارك زوكربيرغ األزرق مثل سماء الله الواسعة .
عنى وأشرع بعملية احلصاد الكبير .  سأحمل منجل ا

بجـانبي تقف حقيبـة ضخمة من الصنف الـذي يفتح فمه ويصيح
هل من مزيد ?

ســأقــطـف ماليــ اإلعــجــابـــات الــتي اســمــهـــا حــسب لــغــة أهل
الفـيسبوك الكرام " اليكات " وعندما أنتهي من حز رقبة آخرها 
سـأحتـول إلى مـا تـبـقى مـن عالمـات وأيـقـونـات وأشـكـال مـفـرحة

أنعم بها السيد مارك على أتباعه ومريديه الطيب .
لينة ضـاجة من اإلعجابات اليـ  باركة  ستـمتلىء حقيـبتي ا
ديح والتـعجبات والقـلوب احلمر والـضحكات وتعـليقات احلب وا
ـرفوعـة رفعاً ال ورموز الـتصـفيق والورد واالبـهامـات احملروسة ا

شك فيه وال جدال .
ســأســتــثــني من هــذا الــقــطــاف الــداني الــنـاضـج عالمــة احلـزن
ـجـالس الـعزاء  الـدامـعة الـتي نـسـتـعـمـلهـا هـدايـا غـيـر مكـلـفـة 
اء رض الـشديد الذي قـد يصل إلى مرحـلة سماع خـرخشة ا وا
ـسـاء الـرائق سـأحمل الـقـلـيل ببـلـعـوم مـحتـضـر  وعـلى شـباك ا
حقـيبـتي الـكنـز وأدور بـها عـلى كل الـدكاكـ الـتي جتعل احلـياة

مدهشة لذيذة آمنة .
لـيون " اليك " تـرفرف عـلى بابه قـولة سأشـتري قـصراً عـظيـمـاً 

إنَّ الدار بالغربة وطن .
ان اجلميـلة سلة ضخمة من الذهب اخلالص سأهـدي حبيبتي إ
عـمول أساور وخـوا وأقراطاً وأحـجاالً تشـبه محجالت الـطير ا

األم .
ـة من الــسـوق ســأمـر عـلى الــشـحـاذة وفي طـريـق الـعـودة الــغـا
النـحيفـة الراسـخة منـذ دهر فـوق مصطـبة فـائضة مـزروعة قـبالة
ديـنـة الـكبـيـر  وسـأرش بحـضـنهـا الـطـاهر اعـجـابات مـصـرف ا

وقلوباً حمراً تكفيها غطاء وطعام ولباس ألف شتاء .
سأمـنح صحـبي الـصعـاليك الـعـصامـي الـنبالء مـا يـجعـلهم في
حـال قـيـام تـام عـلى أطـوالـهم الـعـالـيـة . ال
آهــات تــســورهم وال إنــحــنــاءة ظــهــر قـد
تـســحـلــهم صـوب عــتـبــة سـلـطــان رجـيم
ومـائدة بخيل لئيم. سيكون في " اليكاتي
" ومــا شـابـهــهـا حق لــلـسـائل والــشـاعـر

قهور . والبردان واجلائع وا
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تـكــلـيف اجلــاهل يـغــلب لـغــة اجلـهل 
وإن حــقق مــصـــالح مــالــيـــة بــنــطــاق
ضيق  فإن النتـائج السلبـية ستكون

على حساب وطن وشعب ..
وستظهر جلية بأشكال مختلفة   . .
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في الــبــدايـــة أود احلــديث عن جـــزء من واجــبــات الـــنــائب جتــاه
الشـعب وهي تقد أسـئلة شـفويـة وكتابـية حول مـشاكل منـطقته
سؤولة في احلكومة وفتح مكتب عائد له داخل منطقته للـجهات ا
واطـنـ وسـمـاع الـشـكاوى وحـل مشـاكـلـهم وتـلـبـية إلسـتـقـبـال ا
واطن وإبداء الرأي شاريع التي تخدم ا مطالبهم ومتابعة تنفيذ ا
ة واجملحفة والعمل على إعادة النظر فيها باإللغاء بالـقوان الظا
ـواطـنــ كـلـمـا أو الـتـعـديـل ومن واجـبـاته أيــضـا تـفـقــد أحـوال ا
سنـحت له الفـرصـة للـتعـرف على أحـوالهم في الـسراء والـضراء
وتــقــد يــد الـعــون لــهم  ولــكن الــغــريب الــعــجــيب في عــراقــنـا
ـقراطي أصبحنا نبحث عن بعض النواب الغائب عن أنظار الد
ـنى  قبل الـنـاخـبـ باألمس كـانـوا هـنـا واألن لقـائـهم بـات يـوم ا
زحون ناطق يتجولون مع الناس  موعـد اإلنتخابات نراهم ب ا
وفي وجه اإلنسـان يـبتـسمـون وهم كـتلـة من احلنـان تـتغـنى بحب
األوطان حـمالتـهم اإلنتـخـابيـة شـعـارها الـرنـان نخـدم ونـعمل من
ـواطن  دائـمـا ما أجل فالن وعالن وال نـسـتغـل عاطـفـة مـعـالي ا
تكـون األقوال مـخالـفة لألفـعال وهـذا ما حـدث في بعـض الدوائر
ركز األول اإلنتـخابـية التي أعـطت أصواتـها لنـائب حصل عـلى ا
ـانيـة األخيـرة لفـقدان ـشاركـة في اإلنـتخـابات الـبر رغم ضعف ا
اضي ـرشـح  هـذا الـنـائب أصـبح من ا الثـقـة بـ الشـعب وا
بـعـد ظـهـور الـنـتـائج ألنه ضـمن الـتـربع عـلى عـرش الـنـعـيم تـاركاً
ن الــفــضـل له أم لــبــرنــامــجه ــؤيـــدين له في قــعــر اجلـــحــيم   ا
ـزعـوم والـغـيـر مـعـلـوم أم لـسـماسـرتـه البـارعـ في اإلنـتـخـابي ا
ـغـفـلـ مع األسف هـذا واقع نـعـيـشه مـنـذ سـنـ مع إصـطـيـاد ا
إقتـراب موعد سـباق احملتـرف  هـناك ثالث فئـات تتحـمل نتائج
هـذه الشـدة بـالـنسـبـة لـنا واإلبـتـهـاج والرفـاهـيـة بالـنـسـبة لـلـسـيد
ن غـشه وهـو أمانـة وهذه الـنائب الـغـائب  كل من أعطى صـوته 
ـصالح الـضيـقة خيـانة لألمـانة ومن عـمل كـسمـسار يـبحث عن ا
نافع فقود والنـنسى سيادته الـذي يعمل من أجل ا حتت عبـاءة ا
الشـخصية بـعيداً عن خطـابات القـضية  وطنـنا أوسع وأكبر من
مسـتوى تفكيركـم الضيق ومصاحلـكم البائسة تعـلمون ويعلم من
ن خدمـكم عـبـثـاً دون جدوى لـو أشـتـرك كل الـناخـبـ وصـوتوا 
يسـتحـق نصـيبـكم سـيكـون خـيبـة األمل أمـا من كان نـادل لـديكم
سـيـبـحث عن سـيـد آخـر لـيكـون حتت رعـايـته وحـمـايـته ويـسـتـمر
ـسرحـيـة التي أصـبحت مـكـشوفـة للـجـميع إال عـلى الذين بأداء ا
جعل الـله عـلى قـلوبـهم أكـنـة أن يفـقـهون شيء كـنـتم ومـازلتم من
اخلــاســرين وســيــبــقى الــعــراق شــامــخــاً
وتــمـضـمــون إلى الـســعـيــر مـهــمـام طـال
الـعمـر أو قـصـر ويـوم القـيـامـة احلـساب
ن خــدم الـوطن بـأمـانه الـكــبـيـر وهـنــيـئـا 

وإخالص سواء كان نائباً أو وزير . 

نحو مزيـدا"من استنزاف اخلـزينة االمريـكية وتخـصيصات
عامل الك  الدفاع االمريكية من قبل الـرأسمال األمريكي ا
قراطيات في العالم انتاج السالح وعتاده بذريعة دعم الد

مساك دافعي الضرائب األمريكي
وذجا") (أوكرانيا ا

. لكل نظام وله لصوصه احملترف

تشرين األول بسعر 44 مليار دوالر
وتــدابـيـر قــاسـيــة إذ صـرف نـصف
موظفي شبكة التواصل االجتماعي
هـذه التي شهدت أيضـا سلسلة من

االستقاالت.
wÝUO  wMKŽ œ«e

بـيــعت مـجـمــوعـة األعـمـال الــفـنـيـة
لكها بول آلن أحد مؤسسي التي 
ـــزاد عــلــني في مــايــكـــروســوفت 
ــبـــلغ إجــمــالي تــشــريـن الــثــاني 
قــيـاسي بـلغ  1,62مــلـيـار دوالر مع
لـوحـات لـفـنـانـ من أمـثـال جـورج
سـورا وبول سـيزان وفـينـسنت فان

غوخ وغوستاف كليمت. 
وفي مــــؤشـــر آخــــر إلى حــــيــــويـــة
الــسـوق الــفــنــيـة أصــبــحت لــوحـة
ــارلـ مــونــرو بــريــشـة بــورتــريه 
أنـدي وارهـول في أيار أغـلى قطـعة
فـنية مـنجـزة في القرن الـعشرين إذ

{ نـــــيـــــودلـــــهي  –وكـــــاالت - في
تـــشــرين الــثـــاني من عــام ?1883
ذهـب تـاجــر يــدعى مــردوخ بـراون
إلـى مــــخـــــبـــــز "مـــــصــــنـع رويــــال
لكي) في بـسكـويت" (البـسكـويت ا
مـا يعرف اآلن بوالية كيراال جنوب
الــهـنــد وسـأل صـاحــبه مـامــبـالي
بـابو عما إذا كـان سيخبـز له كعكة

يالد. لعيد ا
وكــان األسـكــتـلــنـدي بــراون الـذي
يــديـر مـزرعـة ضـخـمــة لـلـقـرفـة في
مــــنـــطــــقـــة مــــاالبـــار فـي الـــواليـــة
الـساحليـة (التي كانت آنذاك جزءا

من واليـة أمـيـريـة هنـديـة خـاضـعة
لــلـحــكم الـبــريـطــاني) قــد أحـضـر
عـيــنـة من الـكـعـكـة من بـريـطـانـيـا

وأوضح لبابو كيفية صنعها.
عــرف بــابـو كــيـفــيــة صـنع اخلــبـز
والـبسـكويت وهي مـهارة تـعلـمها
فـي مـصــنع بــســكــويت في بــورمـا
ـار حـالـيـا) لـكنـه لم يـصنع (مـيـا
كـعـكـة أبـدا لـكـنه قـرر أن يـجـربـها
مـع مــردوخ بـراون.وقــد تــضــمــنت
الــتـــجــربــة بــعض االرجتــال.خــلط
بـابو عج الـكعك مع جعـة محلية
مصنوعة من تفاح الكاجو بدال من

الـبـرانـدي الذي اقـتـرحه براون من
مــســـتــعــمــرة مــاهـي الــفــرنــســيــة
الــقـريـبـة.وكـانـت الـنـتـيــجـة كـعـكـة
صـنوعة بالكامل اخلـوخ الفريدة ا

كونات احمللية. من ا
عـنـدمـا ذاقـهـا بـراون كـان سـعـيدا
جـــدا بــالــنــتــائـج لــدرجــة أنه أمــر
بـعشرات الـكعكات.ويـقول براكاش
مـامبـالي حفـيد ابـن شقـيقـة بابو:
"هــذه هي الــطـريــقــة الـتي  بــهـا
يالد األولى في صـنع كـعكـة عيـد ا
الـهنـد".وعلى الـرغم من عدم وجود
وثـائق رسـميـة تـدعم هـذه القـصة

فـإن مـامـبـالي بـابـو واخملـبـز الـذي
بـــدأه والـــذي ال يــزال قـــائـــمــا في
تـــيــلــيــشـــيــري (اآلن تــاالســيــري)
أصـبح اآلن جـزءا مـن تـقـالـيـد عـيد
ـــيالد في الــهـــنــد.وبــعـــد أربــعــة ا
أجـــيـــال يــــفـــخـــر أحـــفـــاد بـــابـــو
بـاإلرث.ويقول مامبالي: "عمل بابو
عــــلـى نــــشــــر أطــــبــــاق احلــــلـــوى
الـبريـطانـية بـ الهـنود حتى أنه
قـام بــتـصـديـر الـكـعك واحلـلـويـات
ـية إلـى اجلنـود خالل احلرب الـعا
األولـى".في وقت الحق افـــتـــتــحت
نـافذ عـائـلة مـامبـالي الـعديـد من ا
حتـت أســمــاء مـــخــتــلـــفــة والــتي
أصــبـحت وجــهـة مــفـضـلــة حملـبي
الـكعك.كان جده غوبال مامبالي قد
ورث اخملـبـز بـاعـتـبـاره مـيـراثا من
األم  كــمـا كـان الـتـقــلـيـد في واليـة
كـــيــراال في ذلك الـــوقت. كــان لــدى
غــوبــال مـامــبـالي  11مـن األبـنـاء
انـــضـــمــوا جـــمـــيــعـــا إلى شـــركــة
ـنفذ الـعائلـة. ويقول مـامبالي إن ا
الـصغيـر في تاالسيـري  حيث بدأ
كل شيء  قد  نقله اآلن إلى حي
مــخــتـلف جلــعــله "أكــثـر وضــوحـا
ـــكـن الـــوصـــول إلـــيـه من قـــبل و
اجلــمـيع".وأضـاف مـامـبـالي وهـو
اآلن فـي الـســتــيــنــيــات من عــمـره
قـائـال لـبي بي سي: "لـكـنـنـا نـلـتـزم
بـدقــة بـالـطـرق الـتـقــلـيـديـة لـصـنع

الكعكة للحفاظ على جودتها".
وعـلى مر السـن أضافت الـعائلة

أيـضًـا نكـهات جـديدة إلى الـكعـكة.
ويـقول مامـبالي: "نصـنع اآلن أكثر
من  20نــوعــا وفــقـا الحــتــيــاجـات
زبــائــنــنــا".وتــقــول زوجــته لــيــزي
بـراكاش إن غـالبـية الـطلـبات تأتي
مـن مــــدن هــــنــــديـــــة أخــــرى مــــثل
مــومــبـاي وبــنــغـالــور وتــشـيــنـاي
وكـلكتا.وتضـيف قائلة: "نرسل لهم
افــضل مــنــتــجـاتــنــا اخملــتـارة عن
طــــــريق الــــــبـــــريــــــد". ولـــــيـس من
ـسـتـغـرب أن تـظـهـر واليـة كـيراال ا
يالد كـمركز رئيسي لكـعكات عيد ا
ــسـيـحـيـون  18في حــيث يـشـكل ا
ـــئــة من ســكــان الـــواليــة الــبــالغ ا
عددهم  33مـليون نـسمة. وتـنتشر
فـي الــواليــة اخملــابـــز الــصــغــيــرة
عـروفة بـاحللـوى التي ـقـاهي ا وا
تــقـدمــهـا. وفي كــانـون الــثـاني من
عــــام 2020ســــجــــلت جــــمــــعــــيـــة
اخلـبازين في الواليـة رقما قـياسيا
يا في موسوعـة غينيس ألطول عـا
كـــعــــكـــة في الـــعــــالم بـــطـــول 5.3
كـــيــلـــومــتـــرات مـــتــجـــاوزة الــرقم
الــقــيـــاسي الــصــيــني الــبــالغ 3.2
كـــيـــلـــومـــتـــرا.وبـــعـــد عـــامـــ من
تواضعة بسبب وباء االحتفاالت ا
كـوفيد تسـتعد الواليـة لعيد ميالد
نــــابض بـــاحلــــيـــاة.وفي مــــخـــبـــز
مـــامــبـــالي بـــدأت االســتـــعــدادات
لـلـكـعـكـة في تـشـرين الـثـاني حـيث
بـدأت اخملــابـز في نـقع مـكـونـاتـهـا

في النبيذ.

{ لـــــوس اجنــــلــــوس) ,أ ف ب) -
Avatar: The Way of" حــــــافظ
 "Water عـــــلى صــــدارة شــــبــــاك
الــتـذاكـر في الــصـاالت األمـريــكـيـة
الـشـمـالـيـة مع إيـرادات قـاربت 90
مـليـون دوالر رغم عاصـفة شـتوية
ألـزمت مالي األمـيركي مـنازلهم
يالد ـطولـة لـعـيـد ا في الـعـطـلـة ا
عــلى مـا أعــلـنت شــركـة "إكـزبــيـتـر
ــتــخــصــصــة.وبــلغ ريــلــيـــشــنــز" ا
إجـــمـــالي إيـــرادات الـــعـــمـل الــذي
يـــحــمـل تــوقـــيع اخملــرج جـــيــمس
كــامــيــرون وأنـتــجــته "تــويــنــتـيث
ســنـتـشـري" 287,7 مــلـيـون دوالر
مــحــلــيــاً لــيــصـبـح خــامس أكــثـر

األفالم درّاً للعائدات عام 2022.
وفــيـمـا قــال مـحـلــلـون إن إيـرادات
هـــذا اجلــزء اجلــديـــد من "أفــاتــار"
فـاقت الـتـوقـعـات في عـطـلـة نـهـاية
األســبــوع الــتي شــهــدت عــاصــفـة

قـويـة حـصدت ثالثـة أفالم جـديدة
. عائدات أكثر تواضعاً

Puss in Boots :" فــقـد نـال فـيـلم
 "The Last Wish مـن إنـــــتـــــاج
"يـونيـفرسال" وهـو عمل بـالرسوم
Shrek"?" ــتـحـركـة من سـلـسـلـة ا
عـائـدات بـلغت 17,5 مـلـيون دوالر
ـمتدة من اجلـمعة إلى في الـفترة ا
. وحـــقق فــيـــلم الـــســيــرة االثـــنــ
Whitney Houston: I Wan-"
na Dance With Somebody"
مـن إنـــــتــــاج ســـــوني 6,8 مالي
مثلة دوالر فقط. وقد جسدت فيه ا
اإلنـكـلـيـزيـة نـاومي آكي شـخـصـية

. النجمة الراحلة ويتني هيوس
وانـطلق الفيلم الـدرامي الكوميدي
"بــابــيــلـون" الــذي يــحــمل تــوقـيع
اخملـــرج دامــيـــان شــازيـل احلــائــز
جـــائــزة األوســـكــار بـــإيــرادات لم

تتخط 5,3 مالي دوالر.

سـالمـتي مـؤمّـنـة".وتُـصـنّف الهـور
دن بـاسـتمـرار كـواحدة من أكـثـر ا
ـصانع تـلـوثـاً في الـعـالم بـسـبب ا
واألبــــخــــرة الـــنــــاجتـــة عـن حـــرق
ــركـبـات ـوســمـيـة وا احملــاصـيل ا
ودرجـات احلرارة الشتوية الباردة
الــتي تـتـرافق مع سـحب الـضـبـاب

الدخاني السام.
وفـي تـشـرين الـثـاني  أجـبـر حـكم
قـــضــائي الــســلـــطــات عــلى إغالق
ـدارس يـومي اجلـمـعـة والـسبت ا
بـاإلضـافـة إلى األحـد يـوم الـعـطـلة
ـعـتاد بـسبب ارتـفاع مـستـويات ا
تـــلـــوث الــهـــواء.وقـــد زادت اآلثــار
الـــصــحـــيــة الـــضــارة لـــلــضـــبــاب
الـدخاني في السنوات األخيرة ما
ضـغط على السلطات للتوصل إلى

شكلة. عاجلة ا تدابير 

الـشـمالـيـة في تـشرين الـثـاني عددا
قــيـاســيــا من الـصــواريخ في بــحـر
الـيابان من بـينها 23 صـاروخا في
غــضـون 24 ســاعــة في الـثــاني من

تشرين الثاني/نوفمبر.
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