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ضـــــــجـت مـــــــواقـع الـــــــتـــــــواصل
قطع فيديو وصف االجتماعي  
ـثـيـر بـعــد تـوثـيـقه اعـتـداءً من بـا
قـبل عـشـرات الــشـبـاب عـلى فـتـاة
تــــبــــلغ مـن الــــعــــمـــر  17عــــامـــا
والــتــحــرش اجلـــمــاعي بــهــا في
ـــحـــافـــظـــة مـــنــــطـــقـــة هـــوانـي 
ا دفع الشرطة الى السليمانية 
شارك االحرك واعتقال  16من ا
في احلـــادثــة الـــتي جــرت اثـــنــاء
عرض لـلدرجـات الـناريـة.وقال
ــتـــحـــدث بــاسم شـــرطــة ا
احملافظة سـركوت احمد
في تـــصـــريح تـــابـــعـــته

(الـــزمـــان) امس إنه (
ن اعــتــقـال  16شـابــاً 
قــامــوا بــاالعــتــداء عــلي
فتـاة في مـنطـقـة هواني
و ضبط عدد من اآلالت
اجلـــــــارحــــــة بـــــــحــــــوزة

ـــــتـــــهـــــمـــــ وقــــد  ا
تـوقــيــفــهم بــامـر من

قاضي التحقيق)

واضـاف ان (الـتـحـقـيـقـات جـاريـة
ـمـكن ان يــتم اعـتـقـال عـدد ومن ا
ــــشــــتــــبه بـــــهم خالل اخــــر مـن ا
الـتـحـقـيـق). وكـان بـحـوزة بـعض
ــعــتــدين ســواطــيــر وســكــاكــ ا
وخنـاجـر فيـمـا يرتـقب أن يـجري
الـــتــــحـــقـــيـق مـــعـــهم تــــمـــهـــيـــدا
حملـــاكــــمـــتـــهم وسـط تـــوقـــعـــات
بــاعـــتــقـــال آخــريـن ضــلـــعــوا في
التحـرش بالـفتـاة. بحـسب شهود
ـتـحدث عيـان. بـدوره  استـنـكر ا
الــرســمي بــاسـم حــكــومــة إقــلــيم
كردستـان جوتيـار عادل االعتداء
على فـتـاة صـغيـرة.وأضـاف عادل
في بـــيـــان تـــابـــعـــته
(الـــزمـــان) امس ان
(هــــــذه احلـــــوادث
غـــيــر مـــقـــبـــولــة
وحـكـومـة االقـلـيم
تــقـف ضــد كـــافــة
أشــــكـــال الــــعــــنف
وانـتـهـاكـات حـقوق
اإلنـسـان بــشـكل عـام
ــــرأة وحـــــقـــــوق ا
بـشـكل خـاص)
مــشــددا عــلى

(ضرورة اتخاذ إجـراءات قانونية
بـحق "مـرتكـبي هـذه اجلـرائم في
ـــكن). وتــــعـــرضت أقـــرب وقـت 
الـفــتـاة لـلــنـعت بــصـفـات نــابـيـة
ـتـابـعـة اسـتـعراض خالل جتـمع 
غـيـر مـرخص لـلـدراجـات الـنـاريـة
ـيادين الـعامـة.وأحدثت في أحد ا
ـصـورة صـدمـة واسـعة ـقـاطع ا ا
ـعلـقون في البالد حـيث وصف ا
الهجوم بـالهجمي الـذي استهدف
فـتـاة قـاصـرا  من قـبل مـجـمـوعة
ـراهـقـ والـشـبـاب.وتـعـالت من ا

مــــطـــالب لــــلـــجــــهـــات األمــــنـــيـــة
ـعـاقـبة واحلـكومـيـة اخملـتـصـة 
ن اجلـنـاة حــتى يـكـونــوا عـبـرة 
يــحــاول الــتــعــدي عــلى الــنــســاء
والــفـتــيــات في األمــاكن الــعــامـة
والــتــضـيــيق عــلـى حـريــتــهن في
الــفـضــاء الــعـام.وحــذر مــعـلــقـون
آخــــرون من أن (مــــا يــــحــــدث من
رأة تصاعد عمليات العنف ضد ا
في الــعــراق يـــعــد مــؤشــرا عــلى
تراجع مـسـاحـة احلريـات الـعـامة
وانتشار أفكـار متشددة حتط من

ـــرأة وتــــســــوغ الـــعــــنف شــــأن ا
ضــدهـــا). وفي بــغـــداد  ســجــلت
وزارة الـــصــــحـــة  150إصــــابـــة
ـــفــرقـــعـــات والـــرمي نـــتـــيـــجـــة ا
الـــعــــشـــوائـي خالل لــــيـــلـــة رأس
ــتـــحـــدث بــاسم الـــســنـــة.وقـــال ا
الـوزارة سيـف الـبدر فـي تصـريح
تـابــعــته (الــزمــان) امس ان (عـدد
اإلصـــابـــات األولـــيـــة في بـــغـــداد
نـتـيـجـة األلـعـاب النـاريـة والـرمي
الـعـشــوائي بـلـغت  150إصـابـة
مــنـهــا مــا ال يــقل عن  20إصــابـة
بــالـعــيــون) مــؤكــداً (عــدم وجـود
وفــيـــات حــتى اآلن) واســـتــطــرد
صاب ال بالقول ان (الكثير من ا
يـراجــعـون في الــسـاعـات األولى
لــــذلك فــــإن الــــوزارة ســــتـــعــــطي
إحــصــائـــيــات كــامـــلــة عن إعــداد
اإلصابـات في احملـافظـات نـتيـجة
الـرمي الـعــشـوائي والــفـرقـعـات).
وفي مـــــيــــســــان  الــــقت قــــيــــادة
الــعــمــلـــيــات  الــفــبض عــاى 15
شخصـاً  قاموا باطـالق العيارات
الــنـاريــة لــيــلـة االحــتــفــال بـرأس
الـســنـة اجلــديـدة. (تـفــاصـيل ص
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أسـعار بـيع الـدوالر في بـورصة
بغداد  153الف ديـنار لـكل مـئة
ـلـت أســعــار دوالر فــيـــمــا ســـجـَّ
شــراء الـدوالر  152ديــنــار لـكل
ـركـزي مـئـة دوالر.وقـرر الـبـنك ا
في وقـت سـابق تــعــديل ســعـر

صـــرف الــدوالر أمـــام الـــديـــنــار
احملـــلـي إذ بـــلـغ ســـعــــر شـــراء
ـالـيَّة 1450 الـدوالر من وزارة ا
ديــــنــــاراً أمـــــا ســــعــــر بـــــيــــعه
لــلــمــصــارف فــقــد حُــدد بــنــحـو
 1460ديـناراً لـكلّ دوالر بـيـنـما
يــكـون ســعــر الــبــيع لــلــمـواطن
 1470ديــــنــــاراً لــــكلّ دوالر. من
جــهــة اخــرى  بـــلــغت كــمــيــات
الــنـفط اخلــام الـتي اســتـوردهـا
األردن من الـــعـــراق مــلـــيـــونــ
و 443الف بــرمــيل خالل الــعـام
اضي.ووفقا الحصـائية شركة ا
ــنــتـجــات الــنـفــطــيـة تــسـويق ا
الـعـراقـيـة سـومـو فـإن متـوسط
سـعـر الـبـرمـيل خالل  12شـهراً
بــلغ  83.282دوالر لـــلــبـــرمــيل.
وقــال بــيـان أن (شــهـري شــبـاط
واذار من  2022لم يــتم فـيــهـمـا

(إدارة مــديــنــة الـصــدر الــطــبــيـة
ــتــواصـل والى جــمــيع لــلـــدعم ا
ـسـانـده  و عـلى وجه الـكـوادر ا
اخلـــصــوص الـــفــريق الـــطــبي و
الكوادر اجلراحية و الـتمريضية
فـي صــالــة الــعـــمــلــيــات). وهــذه
الـعـمـلـيـة تـعـد الـثـانـيـة لـشـخص
آخر أيضاً كان قد تعرض حلادث
سـيـر مؤسـف قبـل أقل من عـشرة

أيام .

ــركـزه تـمـهـيـداً غـرفــة الـعـنـايـة ا
لــنـــقــلــة الى الــردهــة اخلــاصــة 
حـــيث الــعــمــلـــيــة قــد اســتــغــرق
إجـــراءهـــا ســاعـــتــ و تـــكـــلــلت
بـــالـــنــــجـــاح الــــتـــام). و أكـــد أن
(العملية تعد أولى العمليات بعد
احلادث حيث تليها مجموعة من
الـعــمـلـيـات األخــرى لـلـمـريض ..

إلستعادة وضعه الطبيعي).
مـشيـراً إلى أن (الـعـملـيـة أجريت
ساعـدة فريق طبي مـشترك من
أطـبـاء جـراحــة الـوجه و الـفـكـ
ــقـــيم األقـــدم الــدكـــتــور كل مـن ا
رأفت جالوي اخلــزعــلي و مــقـيم
أقدم تخدير الدكتور محمد زوين
و الـــــكــــــادر الـــــتـــــمــــــريـــــضي و
اجلــراحـي). مــقــدمـــاً شــكــره الى
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جنح فــــريق طـــبي مــــخـــتص في
مدينة الـصدر الطبـية في النجف
بــأجــراء عـمــلــيـة كــبــرى مـعــقـدة
بـــإنــقـــاذ شــاب تـــعــرض حلــادث
ـــاضي دهـس لــيـــلـــة الـــســـبت ا
ونــتـــجت عن احلـــادث إصــابــات
بـليـغـة و الـعـديد من الـتـشـوهات
في أنـــســجــة الـــوجه  و كــســور
متعددة بـعظام اجلبـهة و محجر
العـ و الفك الـعلـوي و السـفلي

و الوجنة .
و بـ إستـشـاري جـراحـة الوجه
و الـــفـــكـــ عــلـي عــبـــد اجلـــبــار
الــقـريــشي فـي تـصــريح أمس إن
(الطوار اجلراحيـة في مدينتنا
ـريض بـعد الـطـبـيـة أسـتـقـبلـت ا
تـــعــرضه حلـــادث ســيـــر  و هــو
يــعـــاني من تــمـــزق في أنــســجــة
الـــوجه .. فـــضالً عن اإلصـــابــات
ـــريض األخـــرى  حــــيث أدخـل ا

صــالـة عــمـلــيـات الــطـوار و 
تـرمــيم الــوجه و إزالـة األجــسـام
الـــغـــريـــبـــة  مع وضع أنـــبـــوبــة
ركزة و التي تنفس من العناية ا
ـريض تـمـت إزالـتــهـا و خــروج ا
من صـالـة العـمـلـيـات  و إدخـالة
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عـلى حـضـوره افـتـتـاح حـفل بـطـولة
خليجي 25 التي ستقام في البصرة
ــقــبل. وأضــاف أن مــدن اجلــمــعــة ا
العراق جميـعها تسـتحق أن نحضر
فيـها ألي مـناسـبة تـقام علـى أرضها
وسـيـشـارك الـسـاهـر الـفـنـانـة رحـمة
ريـــاض حــــفل االفـــتـــتـــاح. غـــيـــر ان
مصادر أخرى نفت وصول اي دعوة
من الـهـيـئـة الـتـنـظـيـميـة الـى النـجم
حلضـور البطـولة. من جـهتـها أكدت
وزارة الشـبـاب والريـاضـة  ان حفل
افتـتاح خلـيجي  25سيـكون مـبهرًا
وسـتـثـبت لـلـعـالم ان الـعراق اصـبح
جاهزاً القامـة اي بطولة على أرضه
فيـمـا اشـارت الى ان (اعالن حـضور
الـــســــاهــــر مـــرهــــون بــــالـــلــــجــــنـــة
التـنظـيمـية). وقـال مديـر عام شؤون
األقاليم واحملافـظات بالوزارة طالب
وسوي  إن (مسألة حضور الفنان ا
كــاظم الــسـاهــر من عــدمه مــرهــونـة
بالكـشف عنه من اللـجنة الـتنظـيمية
لـــلــبــطـــولــة) مــســـتــدركًـــا (لــكن مــا
اســتــطــيـع اقــوله ان حــفل افــتــتــاح
الـبــطـولـة سـيــخـتـلف كــثـيـرا عن كل
البـطـوالت السـابـقة وسـتـكون هـناك
أجواء رائعة قبـيل مباراة االفتتاح).
ـسألـة الـتـنـظيـمـيـة التـتـعلق عـاداً (ا
ــا نــريـد ــبــاراة االولى فــقط وإ بــا
ـبــاراة االولى وحـتى الـنــجـاح مـن ا
قبل حيث التاسع عشر من الـشهر ا
ــبــاراة الــنــهــائــيــة). وبــ مــوعــد ا
ـوسـوي ان (وزيـر الــشـبـاب احـمـد ا
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قـــال الــنـــجم الــكـــبــيـــر كــاظم
السـاهـر ان كأس اخلـليج في
الـبــصـرة يــعـني لـه الـكــثـيـر
حـــيـث يـــجـــمـع الـــطـــيـــبـــة
والـبـسـاطـة واالخـوة مـعاً
مـــــتـــــمـــــنـــــيــــــاً لالخـــــوة
اخللـيـجـي (االسـتـمـتاع
ــا ســيــتـضــمــنه حــفل
االفــتـتــاح في  6كــانـون

الثاني اجلاري).
وتــوقـــعت مـــصــادر ان
تــتــمــخض مــبــاحــثـات
اجــــــراهــــــا مــــــحــــــافظ
الــــــبــــــصــــــرة اســــــعـــــد
الــــعـــيــــداني عن قــــبـــول
الـسـاهـر حـضـور افـتـتاح
الـبـطـولـة وانـشـاد اغنـيـة له
من كــلـمــات الــشـاعــر كـر
الـــعـــراقي الـــذي الـــتـــقـــاه
الــعـيــداني فـي دبي لــهـذا
الــــغــــرض فـــيــــمــــا كـــان
الــــســــاهــــر فـي بــــيـــروت
الحيـاء حـفل رأس السـنة
صادر يالدية. واكدت ا ا
ان (اتـصـاالت الــعـيـداني
بالـعراقي مـستـمرة حتى
اآلن بــــغـــــيــــة حــــضــــور
السـاهر الى مـلعب جذع

.( النخلة شخصياً
وأكــــد الـــســـاهــــر عـــبـــر
مــــوقـــعـه الـــرســــمي في

اإلجنـــاز وصـــلـت الى نـــحـــو 70
ئة) واشـار الى (بناء وتأهيل با
عِدة مدارس الى جانب تزويدها
بــــالــــرحـالت وإصالح شـــــبــــكــــة
الـكـهـربـاء فـيـهـا) مـؤكـداً (خـدمة
اكـثـر من  17مـنـطـقـة في بـغـداد
وعـــشــر مـــنــاطق فـي مــحـــافــظــة
الــــديـــوانــــيـــة).  واوعــــز رئـــيس
الـوزراء محـمـد الـسـوداني برفع
الـكـتل الـكـونكـريـتـيـة من مـنـطـقة
شــاكــر الــعــاني وإنــشــاء شــارع
حــــيـــوي. وقــــال بــــيـــان امس ان
(الــســوداني زار مــنـطــقــة شــاكـر
العاني خالل جولـته التي صباح
امس األحـد في عـدد من مـنـاطق
الـعـاصــمـة) واضـاف انه (نـاشـد
األهالي برفع الكـتل الكونكـريتية
ـوجـودة في حــدود مـنـطـقـتـهم ا
مـــوجّــهــاً بــرفع الـــكــتل ســريــعــاً

نـطقة) وإنشـاء شارع حـيوي بـا
مـــــوؤكـــــداً ان (فـــــريق اجلـــــهـــــد
اخلـــدمـي بـــاشـــر بـــرفع الـــكـــتل
وإجنـــاز الــشـــارع). في غـــضــون
ذلك نفّـذ صـندوق إعـادة اإلعـمار
شاريع في في األنبار عدداً من ا
احملـافـظــة مـؤكـداً وصـول نِـسب
اإلجنــاز حــسـب اخلــطــة الى 85
ــئـة. وذكــر مـديـر الــصـنـدوق بـا
انس غـسـان  فـي تـصـريح امس
شاريـع التي نُفذت في ان (عدد ا
ــــاضـي بــــلــــغت 150 الـــــعــــام ا
مــشــروعــاً بـ قــطــاع الــصــحـة
ــــــاء واجملـــــــاري والــــــطــــــرق وا
واجلـسور والـتـعـليم والـتـربـية)
واشار الى انها (خدمت عدداً من
األقــضـــيـــة والـــنـــواحي مـــنـــهــا
الـفـلـوجـة والـگـرمـة والـصقـالوية
واخلـالــديـة والـرطــبـة والـرمـادي
والــقــائم وحــديــثــة والــبــغــدادي
وعنة وراوة واحملـمدي والـرمانة
ـنـاطق احلــدوديـة) مـوضـحـاً وا
انها (شـملت إنـشاء محـطة وقود
ومـراكـز صـحـيـة ومـستـشـفى في
قضاء الـقائم وبـناء مبـنى جديد
لقـيادة شـرطة احملـافظـة ومراكز
شـرطـة ومـديــريـة لـلـجـنـسـيـة في
الــرمــادي ودوائــر جــنــسـيــة في
اقــضــيــة عــانــة وراوة و إنــشـاء
مبـنى محكـمة في قـضاء الـرطبة
فـــضـالً عن تـــنــــفــــيـــذ مــــشـــاريع
ــاء فـي عــدد من لـــلـــكــهـــربـــاء وا

ناطق). ا

الـــزيــتـــون في الــكـــرخ وإكــســاء
ــسـاحـة ٣٨ الف مـتـراً الـشـارع 
مـــربـــعـــاً واضـــافــــة الـــعالمـــات
ـــروريـــة وخـــطــــوط الـــعـــبـــور ا
ونصب نشرات الزيـنة الضوئية
ـواطـن تـزامـنـاً مع احـتـفـاالت ا
بأعياد رأس السـنة). على صعيد
مـــتـــصـل اوضح فـــريق اجلـــهـــد
احلــــكـــومـي الـــتــــابع الى وزارة
اإلعـمـار واإلسـكـان تـأهـيل اكـثـر
من مـــــلــــيــــون مـــــتــــر مـــــربع من
الشـوارع في بـغداد. وقـال عـضو
الــفـــريق ابــو عــلـي الــكــوفي في
تـصـريح تــابـعـته (الـزمـان) امس
ان (الـفـريق تـوجـه لـتـأهـيل اكـثـر
من مـــــلــــيــــون مـــــتــــر مـــــربع من
ــنــاطق الــشـــوارع في عــدد مـن ا
بجانبي الـكرخ والرصافـة نهاية
ـاضي) مـبيـنـاً ان (نِسب العـام ا
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بـاشـرت بـغـداد بـفـتح قـنـوات
دبــلــومــاســيـــة مع واشــنــطن
حتـــضـــيـــرا لــزيـــارة رئـــيس
الــــوزراء مـــــحــــمـــــد شــــيــــاع
الــــســـوداني عـــلى رأس وفـــد
تحدة حكومي الى الواليات ا
قـريـبـا. عـضـو حتـالف الـفـتح
اكـد في ـسـاري ابـو مـيــثـاق ا
تـــــصــــــريح امـس ان (زيـــــارة
رئـيس الــوزراء الى الـواليـات
ـنـاقـشـة أبرز تأتي  ـتـحـدة  ا
ـــــلــــفــــات الـــــســــيـــــاســــيــــة ا
واالقـتـصاديـة واالمـنـيـة التي
تخص الشـأن احمللي) وتابع
انه (يـجــري الـعــمل لـتــهـيــئـة
هـذه الزيـارة واختـيـار الوقت
ــنــاسب لــهــا) واضـاف انه ا

ـوعد (لم يـتم حتـديد حلـد االن ا
الـنهـائي لـزيـارة الـسوداني الى
واشــــنــــطـن وهــــنــــاك قــــنـــوات
تـــواصـل مع الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة
األمريكية للـترتيب لهذه الزيارة
رتقـبة) ومـضى الى القول ان ا
(الــــســـودانـي ســـيــــســــافـــر الى
تحدة على رأس وفد الواليات ا
يضم شـخصـيات حـكومـية على
ــسـتـويـات) واشـار الى أعـلى ا
ان (هــذه الــزيــارة ســتـســهم في
تــــفــــعــــيـل اتــــفــــاقــــيــــة االطــــار
الـســتــراتــيـجي بــ الــبــلـدين).
بـدوره  تـوقع خـبـراء ان يـطـرح
رئــــيس الــــوزراء خـالل زيــــارته
مــوضـــوع ارتـــفــاع ـــرتــقـــبـــة  ا
اســعـار صــرف الـعــمـلــة ودعـوة
اجلــــانب االمـــريـــكي الى زيـــادة
تـــداول الـــعـــمــلـــة فـي االســواق

وثقافية وتعليـمية وبيئية وغير
ذلك وال يـــــــحــــــددهــــــا ســـــــقف
زمني.وألزمت االتفاقية الطرف
بــالـــتـــعــاون فـي مــجـــالي األمن
والـدفـاع بـشـكل يـحـفظ لـلـعراق
ســيـــادته عـــلى أرضـه ومــيـــاهه
وأجــــوائـه. في غـــــضــــون ذلك 
أعــلن مــصــرف الــرافـديـن  بـيع
عــمـلــة الـدوالر من خـالل فـرعـ
صرف للمصرف ببغداد. وقال ا
في بــيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس
أنه (سيتم بيع عـملة الدوالر من
خالل فـرعي شارع فـلـسـط في
الـــرصــافـــة واحلي الـــعــربي في
تودع ـنـصـور بـجـانب الـكـرخ  ا
ـــاســـتـــر كـــارد). فـي بـــطـــاقـــة ا
وشـهـدت أسـعـار صـرف الـدوالر
امس  ارتـــفـــاعـــاً طـــفـــيـــفـــاً في
ــلت األســـواق احملـــلــــيـــة.وســـجـَّ

اســــتــــيــــراد أي بــــرمــــيل وذلك
ألسباب فنية أعلنت عنها وزارة
ــعـــدنـــيــة الـــطـــاقــة والـــثـــروة ا
االردنـيـة  فـي مـا  اسـتـئـنـاف
االســـتـــيـــراد مع بـــدايـــة شـــهـــر
ــاضي) واضــاف ان نـــيــســان ا
(انــقـطـاع االسـتــيـراد عـاد خالل
شـهـر آب ألسـبـاب إعـادة توقـيع
ـوجب الـتـوقـيع االتـفـاقــيـة). و
اجلــديـد اتــفق األردن والــعـراق
على تـصدير مـا معدله  10آالف
بـرمـيل من الـنـفط اخلـام يـومـيـاً
من نــفط كــركــوك لــتــصل عــبــر
الصهاريج إلى مصـفاة البترول
في الـزرقاء.وفي تـطـور  أعـلنت
وزارة الــنـفـط تـأهــيل وتـطــويـر
مــحــطــات تــعــبــئــة الــوقــود في
الـبصـرة. وقال مـديـر عام شـركة
ــنــتــجــات الـــنــفــطــيــة تــوزيـع ا

وعـضـو  فــريق اجلـهـد اخلـدمي
والـــهــنــدسي حــســ طــالب في
بــيـان تــلـقـتـه (الـزمـان) امس ان
(الـوزارة انـهت تـأهـيل وتـطـوير
مــحــطــات تــعــبــئــة الــوقــود في
الـبصـرة واسـتكـمـال جتهـيـزها
مـسـاهمـة منـها بـأنواع الـوقود 
في تــــقـــد أفــــضل اخلــــدمـــات
لـضيـوف وجمـهـور خلـيجي 25
مــــــؤكــــــدا ان (الـــــوزارة تــــــولي
أهــتـمــامــاً اســتـثــنــائـيــاً لــلـدعم
احلــكــومي حملــافــظــة الــبــصـرة
الـتي تـهدف نـظـمـة  والـلـجـنـة ا
ـتـكـامـلة الى تـوفـيـر اخلـدمات ا
لـضــيـوف وجـمـهـور الـبـطـولـة)
مــــــؤكـــــدا (تــــــشــــــكـــــيـل جلـــــان
متـخصـصة بـتوجيـه من الوزير
تـابعة من حيـان عبـد الغـني و
قـــبـل وكـــيـل الـــوزارة لــــشـــؤون

الــــتـــوزيـع والــــتــــصــــفــــيـــة)
واسـتـطـرد بـالـقـول ان (جلـانا
متـخصصـة واخرى تـفتيـشية
من الـــشــركـــة  تــشـــرف عــلى
عـــمــلـــيـــة تـــأهـــيـل وتـــوفـــيــر
ـنـتـجـات النـفـطـيـة والـوقود ا
واخلــــــدمــــــات فـي جــــــمـــــــيع
احملطـات احلكـوميـة والقـطاع
اخلــــاص من أجـل حتــــقــــيق
إنـسـيـابـيـة عـالـيـة فـي عـمـلـية
جتــهــيــز مــركـبــات الــزائــرين
والـــــضـــــيــــــوف بـــــالـــــوقـــــود
بـإنـسيـابـية عـالـيـة فضالً عن
ـولـدات احلـكـومـيـة جتـهــيـز ا
ــــســــاهــــمـــة واالهــــلــــيــــة وا
الطـوعيـة في القـطاع اخلدمي
والــهـنـدسي بـتــأهـيل الـطـرق
والساحـات العـامة واحلدائق

وجتميل احملافظة).

العـادة االسـتقـرار االقـتـصادي .
وقــــال اخلــــبــــراء ان (الــــزيــــارة
ستنـاقش ملفـات اقتصـادية ب
بـارزهــا ازمـة الـدوالر الــبـلــدين 
الذي شهد ارتفاعا غير مسبوقا
وحث ـــــاضــــيــــة خالل االيــــام ا
اجلـــانـب االمـــريــــكي عــــلى دعم
ـــلف العــادة الـــعــراق فـي هــذا ا
اســتــقــرار الـدوالر فـي االسـواق
احملـــــلـــــيــــة) واشـــــاروا الى ان
وقد يـنتج عـنها (الزيـارة مهـمة 
تـوقــيع اتـفــاقـيــات جـديــدة بـ
ـا تنـعـكس ايـجـابا ر الـبـلـدين 
على الواقع االقـتصادي).وسبق
أن وقع الــــــعــــــراق عـــــام 2008
ـتحدة اتفـاقيـت مع الـواليات ا
ال تــــقـــتـــصــــر عـــلـى اجلـــوانب
األمــنــيــة بل تــتــجــاوز ذلك إلى
قـضـايـا سيـاسـيـة ودبلـومـاسـية
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انـهت امانـة بـغـداد تـأهيل ثالث
سـاحــات وشـارع في الـعــاصـمـة
واصـــفــة الـــعــام اجلـــديــد بـــعــام
ـشاريع. وقـال بـيان اخلدمـات وا
تلـقـته (الزمـان) امس ان (االمـانة
انتـهجت خـطة من شـأنهـا تأهيل
وتـطــويـر الــشـوارع والــسـاحـات
الــعـامــة في بــغــداد) واشـار الى
(اكـتـمـال تـأهـيل سـاحـة الـنـسـور
جــراء تــأثـر الــنــصب بــالــعـوامل
اجلــويـــة حــيث شــمـــلت اعــمــال
السـاحة الـتطـوير والـبنـاء بدعم
من صـــنــدوق تــمـــكــ بــإشــراف
ـصارف ـركزي ورابـطة ا البـنك ا
الـعـراقيـة اخلـاصـة) مـضـيـفاً ان
(مالكـات األمـانـة اجنـزت اعـمـال
تــأهــيـل ســاحــة كــهــرمــانــة بــعـد
تــعـــرضــهــا حلــادث ادى إلحلــاق
اضـــرار جــســـيــمـــة في الـــنــصب
والــســاحــة الى جــانـب تــطــويـر
ســاحـة قـرطــبـة قــرب مـســتـشـفى
اجلــمــلــة الــعــصـبــيــة لــتــعـرض
ــهـا الـى اإلنـدثــار مع مـرور مــعـا
الزمن) وبـ ان (هنـالك ساحات
اخــــرى جتـــــري صــــيــــانـــــتــــهــــا
وتــأهـيــلـهــا مـنـهــا سـاحــة مـالك
األشتـر في طريق بـغداد سـامراء
وســـــــاحــــــة الـــــــســــــبـــــــاع وسط
الـعـاصـمـة) الفـتـاً الى ان (امـانـة
بـغـداد اكـمـلت  اعـمـال زراعـة ٣٠
الـف مـــتـــراً مـــربـــعـــاً من شـــارع

وبغداد). وفي سياق مـنفصل تفقدت
ـســابــقــات في احتــاد كـأس جلــنــة ا
اخللـيج الـعربي لـكرة الـقـدم برئـاسة
عـبـد الـرحـمـن غـالي مـلـعب الـبـصـرة
دينة الـرياضية وملعب الدولي في ا
بـي وذلك لـلـوقوف عـلى ـيـنـاء األو ا
ـلعب قبـل انطالق بطولة جاهزية ا
خــلــيــجي  25في مــديــنــة الــبــصــرة
بحـضور عـضـو االحتاد  لـكرةِ الـقدم
سابقات في الـبطولة كوفند ومدير ا
عـــــبـــــد اخلـــــالق و حـــــيـــــدر عـــــوفي
وسيروان جنم الدين. وأبدت اللجنة
رضــاهــا الــتـام عـن اإلجـراءات الــتي
ـاضـيـة الـتي سـبقت دة ا تـمت في ا
منافسـات النسخة  25لبطولة كأس
اخلليج وكما أبدت اللـجنةُ سعادتها
بـشـأن إقـامـةِ الــبـطـولـة في الـبـصـرة

ودعمها الكامل لها.

ـبرقـع يتـابع جـمـيع االسـتـعدادات ا
العب وحتى اوقات متأخرة داخل ا
لــضــمـــان اجلــاهــزيــة الــكــامــلــة من
مــــبـــاراة االفـــتــــتـــاح حـــتـى خـــتـــام
الــبــطــولــة) وفي وقت ســابـق أكـدت
مــــصــــادر اعالمــــيـــة ان الــــســــاهـــر
ســيــحــضــر حــفل افــتــتــاح بــطــولـة
خليجي  25في البصرة فيما نقلت
وسـائل اعالم لـبـنـانـيـة عن الـسـاهر
قــوله إن (كــأس اخلــلــيج يــعــني لي
الـــكــثـــيــر وهـــو فــرصـــة رائــعــة أن
يجتمع االخوة واحلبايب في مدينة
احلب بصـرتنا اجلـميـلة والـرائعة)
مشـيرا الى أنـهـا (فرصـة رائعـة لهم
ان يـــســتــمـــتــعــوا هـــنــاك). وأعــرب
الساهر عن أمله بـأن (يتبع خليجي
البصرة اشـياء أكبر) مـستدركا (ان
شــــاء الـــلـه نـــنـــجــــمع فـي الـــعـــراق
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ان يكون طقس اليوم االثن غائما جزئيا مصحوبا بضباب التابـعة لوزارة النقل 
قبل. واكدت ان فـرصة لتسـاقط امطار رعـدية تليـها ثلوجـا بدءا من يوم األربـعاء ا
وقالت الـهيـئة فـي بيـان تلـقتـه (الزمـان) امس ان (طقس الـيـوم االثنـ سيـكون في
نطـقتـ الوسطـى والشمـاليـة غائمـا جزئـياً الى غائـم مع ضباب خـفيف صـباحاً ا
نـطقة اجلـنوبـية صحـواً مع بعض الـغيوم  يزول تدريـجيـاً بينـما سـيكون طـقس ا
نـطـقـت الـشـمـالـية واجلـنـوبـية من في حـ سـترتـفع درجـات احلـرارة قـليالً فـي ا
اذ تـسـجل الــعـظـمى في بـغـداد  17مـئـويـة) واضــاف ان (طـقس يـوم غـد الـبالد 
قبل غائماً بينما يكون طـقس يوم االربعاء ا الثالثاء سـيكون مشابه لليوم الـسابق 
ـنـاطق مع فـرصـة لـتـسـاقط ـطـراً وحـدوث عـواصف رعـديـة أحـيـانـاً في جـمـيع ا
الثلوج أحياناً في االقسام الغربية والشمالية  ودرجات احلرارة تنخفض قليالً). 
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الهرمي للكنيسة الكاثوليكية كان أبرز
ـرشــحـ لـيـصـبح احلـبـر األعـظم في ا
 .2005لـــــكـــــنه قـــــال فـي وقت الحق إن
"الــــــــــــشـــــــــــعــــــــــــور الـــــــــــذي راودنـي:
ــقـصــلـة".وبــعـكـس سـلــفه فـرنــسـيس ا
الــيــسـوعـي الـذي يــحب االخــتالط بـ
أبناء رعيته فإن بنديكتوس كان مثقفا
مـحافـظا أصبـح رئيس مجـمع العـقيدة
ــان في رومـا حــتى انـتــخـابه في واإل
.2005وبــذل جـهـودا مـضـنـيـة الحـتـواء

عـــدد من الــفـــضــائـح الــتي شـــهــدتـــهــا
الــكـنـيــسـة خالل فــتـرة حـبــريـته لـيس
أقـــلــهــا فـــضــيــحـــة حتــرش رجــال دين
جــنـسـيـا بــاألطـفـال.وطـاردت فــضـيـحـة
اني في االنـتهاكات اجلنسـية البابا األ
ـاضيـة بعدمـا اتُهم في تـقرير األشـهر ا
ــــانـــــيــــا في كــــانــــون صــــحــــافـي في أ
الـــثـــاني/يــنـــايــر  2022بـــإســاءة إدارة
الـعنف اجلنـسي في الثمـانينـات عندما
كــان رئــيس أســاقـفــة مــيـونــيخ.وكــسـر

ب"تـفاني البابا لـلكنيسة" فـيما استذكر
ير بوت البابا الرئيس الروسي فالد
ــــســــيـــــحــــيــــة ــــدافـع عن الـــــقــــيـم ا "ا
الـتقـليـدية".وتضع وفـاة البـابا الـفخري
حـدا لـتـعـايش غـيـر مـعـتـاد بـ رجـلـ
يــرتـديــان الـلــبـاس األبــيض الـبــابـوي
بــنـديــكــتـوس وفــرنـســيس في الــدولـة
الــصــغــيــرة.وتـدهــورت صــحــة الــبــابـا
بـنديكتوس قبل فترة وكان قد انسحب
بــشــكل شــبـه تــام من احلــيــاة الــعــامـة
عـندمـا أعلن الـبابا فـرنسـيس أن حالته
ســاءت.وتـوفي صـبــاح الـسـبت في ديـر
والـدة الــكـنـيـسـة في الـفـاتـيـكـان حـيث
أقـــام مــــنـــذ إعالنه تــــنـــحـــيه في 2013
مــشــيــرا إلى تــراجع قــدراته الــذهــنــيـة
ـنـاسـبـة نـهـاية والـصـحـيـة.وفي صالة 
الـعــام مـسـاء الـسـبت أشـاد فـرنـسـيس
بـسلفه "العزيز جدا" واستذكر "شخصه
الـنـبـيل والـلـطـيف".وكـان فـرنـسـيس قد
ـاضي احـتـمال تـنـحيه في أثـار الـعام ا
ــهــامـه.ولـد حــال عــجــزه عن الــقــيــام 
بـنديكتوس في  16نـيسان/أبريل 1927
فـي ماركـتـل أم إن في بـافـاريا. وأصـبح
لـدى بـلوغه  78عـاما أول بـابا من أصل
ــاني فـي الــعـصــر احلــديث.ونُــكــست أ
األعـالم الـسـبت فـي دار بـلـديــة مـاركـتل
حـيث أقـيـم قـداس خـاص في الـكـنـيـسة
الــتي تــعـمّــد فـيــهــا.وقـال أحــد األهـالي
ويـدعى كـارل مـايـكل نوك ( 55عـاما) إن
ــا كـــانت خالصــا" مـــشــيــدا وفـــاته "ر
بـالـبـابـا الراحـل لتـنـحـيه ومـدافـعا عن
ـقــرب لــفــتـرة ســجــله.وبــنـديــكــتــوس ا
طـــويــلــة من يـــوحــنــا بــولـس الــثــاني
والــكــارديـنــال الــكـبــيــر في الـتــســلـسل
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صـمته ليطلب "الـصفح" لكنه أكد أنه لم
يـتـسـتـر مـطـلـقًـا عـلى اإلسـاءة لـألطـفال
والــتــقى عــددا من الــضــحــايــا.وأثـارت
تــصـريـحـاته مـرارا اجلــدل كـتـلك الـتي
سلم في أنحاء العالم إلى أغـضبت ا
فــضــيـحــة غـســيل األمــوال وصـوال إلى
فـضـيـحـة في الـعام  2012عـنـدمـا سرب
مــســـاعــده الــشــخــصـي وثــائق ســريــة
لـلفاتـيكـان في ما أطلـقت عليـها تسـمية
"فـاتيلـيكس".وسيتـذكره النـاس الهوتيا

{ الـفـاتـيـكـان) ,أ ف ب) - يـلـقـي الـبـابا
فـرنـسـيس كـلـمـة أمـام أبـنـاء الـكـنـيـسـة
الـكاثـوليـكيـة امس األحد في الـفاتـيكان
بـــعــد يـــوم عــلى وفـــاة ســلـــفه الـــبــابــا
بـنـديكـتوس عن  95عـامـا.وأشاد احلـبر
األعـظم السبت ب"نـبل كبير" مـيّز البابا
الــفـخـري الـذي تــوفي بـعـد قــرابـة عـقـد
على تنحيه عام  2013ليصبح أول بابا
يـــســتـــقـــيل من حـــبــريـــته مـــنــذ ســـتــة
قـرون.وسيترأس البابا فرنسيس األحد
ي للسالم في ـناسبة اليوم العا صالة 
كـاتـدرائيـة الـقديس بـطـرس قبل إقـامة
ـؤمن في صالة الـتبـشيـر ومخاطـبة ا
سـاحـة القـديس بـطرس الـسـاعة 11,00
ـراسم دفن ت غ.وبــدأت الـتـحـضـيـرات 
الـبـابا الـراحل الـتي سيـترأسـهـا البـابا
فــــرنــــســــيس صــــبــــاح اخلــــمــــيس في
الـكاتدرائـية.وسيـسجى جثـمان الراحل
لـــثالثـــة أيـــام قـــبل الـــدفـن لــيـــتـــســـنى
لـلـمؤمـنـ وداع البـابـا الذي أثـار جدال
بـ الـكـاثـولـيك بـدفـاعه الـقوي عـن قيم

تقليدية.
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وقــال الـــفــاتــيــكـــان إن مــراسم جــنــازة
بــنــديــكــتـوس ســتــكــون "رســمــيـة لــكن
بــســيــطـة" وســيــدفن بــعــدهــا في أحـد
ســـــراديـب كــــاتـــــدرائـــــيـــــة الـــــقـــــديس
بـطرس.توالت اإلشـادات السبت من كل
أنـحاء العالم بالهـوتي المع بذل جهدا
لــفـرض ســلـطـته عــلى الـكــنـيــسـة الـتي
كـانت تـصـارع سـلـسـلة مـن األزمات من
بــيــنـهــا فــضــيـحــة ارتــكــاب رجـال دين
اعــتــداءات جــنــســيــة.وأشــاد الــرئــيس
األمــيــركـي الــكــاثــولــيــكي جــو بــايــدن
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زخـما كبـيرا بـعد توافـد االف العوائل شهدت مـداخل محـافظتي الـسليـمانـية واربيل 
ـيالدية الـقـادمـة من الـوسط واجلـنوب الى مـحـافـظـات االقـليـم الحيـاء رأس الـسـنـة ا

العراقي بحلول العام اجلديد. ركز واالقليم  وهنأت الرئاسات في ا

وقـال محافظ أربيل أوميد خوشناو في
بــيــان تـلــقـتـه (الـزمــان) امس أن (عـدداً
كـبيرأ من الـسائحـ من وسط وجنوب
الــعــراق وصـلــو إلى أربــيل لالحــتــفـال
بـــرأس الــســـنـــة اجلــديـــدة حــيـث بــلغ
الـــــعـــــــدد  60 الـف ســــائـح) واضــــاف
(أوصــيـنــا الـسـيــطـرات بــالـتــعـامل مع
ديـنة) مـعرباً الـقادمـ أسوة بـأبنـاء ا
عن (شـكـره آلسـايش الـسيـطـرات وفرق
الـسياحة على التسهيالت التي قدمتها
). فـــيـــمــــا قـــدم رئـــيس لـــلــــســـائـــحــــ
اجلــمـــهــوريــة عـــبــد الــلــطـــيف جــمــال
رشــــــيـد ابـنـاء الـشـعب بـحـلـول الـعام

اجلديد.
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وقـال في بيـان تلقـته (الزمان) امس انه
ـنـاسـبـةِ الـتي نـسـتـقـبـلـهـا (وفي هـذه ا
ــوسمٍ يــعــد بــأمــطــار اخلــيــر جنــدّدُ
سـعـيَنـا احلثـيث من أجلِ مـواصلـة بذل
اجلــهــود وتـوحــيــد الـطــاقــات لـلــبــنـاء
والـقـضـاء على الـفـسـاد ولتـعـزيزِ األمن
واالســتـقــرار في جـمــيعِ أنــحـاء بــلـدِنـا
ـة ــا يــؤمّنُ احلـيــاةَ الـكــر الــعـراق و
( ـواطـنـ والـعــيشَ الـرغـيـد جلــمـيع ا
واضـاف (نأمل بأن يكـونَ العامُ اجلديد
عـامَ سالمٍ ووئام عاماً للعطاء والرفاه
عـاماً للمحـبةِ والتآخي متـوّجاً بالتآزر
ووحـدة اجلهود الـوطنيـة اخلالقة التي
تـواصل العـمل وتعـزيز اإلرادة من أجل
عــراق أكـثــر ازدهــاراً وتـطــلــعـاً حلــيـاة
مـفعمة بـاألمل وباحملبة والـتآخي). كما
هـــنــأ رئـــيس الــوزراء مـــحــمـــد شــيــاع
السوداني الشعب بالعام اجلديد.وقال
في تـغريـدة على تويـتر (آمل أن تضيء
أيـامكم بكل آمـالكم وطموحـاتكم نسأل
الـلـه سـبـحـانه أن يـكـون الـعـام اجلـديـد
حـافالً بالعـطاء والسالم والـعمل اجلادّ
لـصنع مستـقبل أفضل). واجرى رئيس
الــوزراء  جـولــة مـيـدانــيـة في مــنـاطق
بــغــداد بــاول يــوم في الــعــام اجلــديــد.
وقــال بـيـان مــقـتـضـب تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (الـسوداني بـدأ العـام اجلديد
بــجـولـة مــيـدانــيـة في عـدد مـن مـنـاطق
بـــــغـــــداد).  واعــــــرب رئـــــيس احلـــــزب

اخلالفـــات مـع احلـــكـــومـــة االحتـــاديــة
الــعـراقـيـة عـلـى أسـاس الـدسـتـور). من
جــانـبه  وجّه رئــيس حــكـومـة االقــلـيم
مـسرور البـارزاني تهنـئة إلى مواطني
كــردسـتــان والــعـراق والــعـالم بــأسـره
ــيالديــة ــنــاســـبــة حــلــول الــســـنــة ا

اجلديدة. 
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ـيالديـة وقــال انه (مع إطاللـة الـســنـة ا
اجلــديـدة  نــتــقـدم بــخـالـص الـتــهـاني
والـتبريـكات إلى عموم مـواطني االقليم
 ونـخصّ بـالـذكـر بـواسل الـبـيـشـمـركة
وقـوى األمن الداخـلي وعوائل الـشهداء
الـشامخـ وذويهم األكارم كـذلك نهنئ
الـشعوب الـعراقيـة والعالم أجـمع بهذه
ــنـاسـبــة مـتــمـنـ أن تــكـون الــسـنـة ا
اجلـديـدة سنـة تـقـدم وازدهار تـتـحقق
فــيـهــا كل مــعـاني الــرخـاء والــرفـاهــيـة
لــكـوردســتـان). واقــتـصــرت احـتــفـاالت

االهـالي هذا الـعام عـلى تبـادل التـهاني
ـتـنـزهـات بــ االقـارب واخلـروج الى ا
اجـرى واحلــدائق الــعــام. فـفي بــغــداد 
وزيـر الـداخـلـيـة عـبـد األمـيـر الـشـمـري
جـولة ميدانية مساء اول امس لالطالع
عـلى خطط تأم احملتـفل .وذكر بيان
تـلقـته (الزمـان) امس أنه (بالـتزامن مع
إطاللـة العام اجلديد وتأكيداً لتوجيهه
ـوذجــيــاً في عـمل بــأن يــكـون عــامــاً أ
مــفـاصل وتــشـكــيالت الـوزارة  أشـرف
الـشــمـري عـلى اإلجـراءات األمـنـيـة في
عـدد من مـناطق وأحـيـاء جانـبي الـكرخ
والـرصافة يرافقه قائـد عمليات بغداد)
وشــدد الـشـمـري عـلـى (ضـرورة تـوفـيـر
األجـواء اآلمنـة جلمـيع احملتـفلـ بهذه
ــنــاســبــة وتــكــثــيف اإلجــراءات قـرب ا
زدحمة في العاصمة) واشار األماكن ا
الـبيان الى ان (الشمري التقى بعدد من
ــــواطــــنــــ وقــــدم لــــهـم الــــتــــهــــاني ا

والــتـبـريـكــات واسـتـمع الى طــلـبـاتـهم
واحـتـيـاجـاتـهم وتـبـادل مـعـهم احلـديث
بـشـأن آرائـهم بـاخلـدمات الـتي تـقـدمـها
الــوزارة فـي جــمــيع اجملــاالت). وكــانت
وزارة الــصــحــة قــد حـذرت مـن حـدوث
وفـيـات وإصابـات بلـيغـة وخطـرة جراء
اسـتخدام األلعاب الـنارية في ليلة رأس
ـتــحـدث بــاسم الـوزارة الــسـنــة.وقــال ا
ســـيف الـــبـــدر فـي تـــصـــريح امس  إنه
(بـسبب مشكـلة األلعاب النـارية في ليلة
رأس الـسنة وغيرها من األعياد تسجل
الـصـحة اآلالف من اإلصـابات في عـموم
احملـافـظـات مـا بـ احلـروق الـبـسـيـطة
ا ما باشـرة باجلسم ور واإلصـابات ا
ــسـتـوى احلــروق اخلـطـرة هــو أكـبـر و
رحـلـة اإلضـطـرار الـى بـتر الـتي تـصـل 
ـــــا الـــــوفــــاة). جـــــزء من اجلـــــسـم ور
ـدني شـخـص وانـقـذت فـرق الـدفـاع ا
واخالء مـبنى بالكـامل وسط بغداد بعد

ــقــراطي الــكــردســتــاني مــســعـود الــد
عن دوام الـتــوفــيق والـؤدد الــبــارزاني 
ــواطـني االقـلــيم خالل الـعــام اجلـديـد.
وقــال في بــيــان تــلــقـتـه (الـزمــان) امس
(بأحر التهاني والتبريكات اهنئ جميع
ــنـاســبـة مــواطـنـي إقـلــيم كــردسـتــان 
يالدي اجلديد كما أهنئ حـلول العام ا
أســر الــشـــهــداء األبــرار والــبــشــمــركــة
األبـطال وأتـمنى للـجميع دوام الـتوفيق
ـنـاسـبـة هي والــسـؤدد) واضـاف ان (ا
فـرصـة لـلـتـأكيـد مـرة أخـرى عـلى ثـقـافة
الــتـعــايش الـســلـمي بــ جـمـيـع أبـنـاء
ــا آمن شــعـب كــردســتــان  الـــذي لــطــا
بـالـسالم واألخـوة والبـحث عن احلـلول
بــاحلـوار والــتـفــاهم ونـبــذ الـعــصـبــيـة
والـتطرف) واشار الى ان (هناك فرصة
جـــديـــدة حلل الـــقـــضـــايـــا بــ إقـــلـــيم
كــردســتــان واحلــكــومــة االحتــاديــة في
الـعراق  كـما أننـا  ندعم تـنفيـذ اإلتفاق
الــسـيـاسي الـذي  الــتـوصل إلـيه بـ
ـشـاركـة في الـعـمـلـية جـمـيع األحـزاب ا
الـسيـاسيـة وب حكـومة االقـليم). وأكد
رئـيس االقلـيم نيجـيرفـان البارزاني أن
االقـلـيم  يـؤدي واجـبـاته ومـسـؤولـيـاته
ـشتـركة وسيـظل كمـا هو دائـماً عامل ا
أمـان واسـتـقـرار. وقـال في بـيـان تـلـقـته
ـيالدية (الـزمـان) امس (نـبـارك السـنـة ا
اجلـديـدة لـلـعـوائل الـشامـخـة لـلـشـهداء
والـبيـشمركـة األبطـال والقوات األمـنية
وكل شـعب كـردسـتان والـعـراق والـعالم
أجــمع آمالً أن تـكـون الــسـنـة اجلـديـدة
سـنـة حتـقيق اآلمـال والـنـجاح ونـهـاية
عاناة احلـروب والتوترات واألوبئة وا
وأن يـــعم األمـــان واألمـن واالســـتـــقــرار
الــبـشـريـة كــلـهـا) واضــاف (يـنـبـغي أن
تـكـون مـصالح شـعب كـردسـتان الـغـاية
الـرئيسـة لنا جمـيعاً فـلنتـخذ مع مطلع
الـــســـنـــة اجلــديـــدة مـن وحــدة الـــصف
والــــوئــــام والــــتـالحم وقــــبــــول اآلخــــر
ــشـتـرك صــحـيـفــة جـديـدة والــتـعـاون ا
لــــلــــعالقــــات بـــ الــــقــــوى واألطـــراف
الـسـيـاسـيـة وجـمـيع مـكـونـات االقلـيم 
لــنــعـــمل مــعــاً عــلـى حــمــايــة وضــمــان
احلـقوق الـدسـتوريـة والفـيدرالـية وحل

عنوية لك الـشخصيـة ا "لـكنه لم يكن 
الالزمـة للـبابـا" على مـا قال اخلـبير في
شــؤون الــفــاتــيــكــان اإليــطــالي مــاركـو
بــولــيــتـي.لــكن بــعــد اســتــقــالــته بــقي
بـنديكتوس حـامل راية اجلناح احملافظ
فـي الـــكـــنــــيـــســــة.ورأى بـــولـــيــــتي في
تــصـريــحــات لـوكــالـة فــرانس بـرس أن
بـوفـاة بنـديكـتوس يـفقـد الذين حـاربوا
نـظـرة أكـثر لـيـبرالـيـة لـفرنـسـيس "رمزا

حيا".
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عـلى صـعيـد آخـر لقي تـسـعة أشـخاص
عــلى األقـل حــتـفــهـم بـتــدافـع في مــركـز
تـسـوّق في الـعـاصمـة األوغـنـديـة األحد
خالل احـتـفاالت بـحلـول الـعام اجلـديد
حـسـبـمـا أعـلـنت الـشـرطـة.وبـعد إطالق
ـفـرقعـات الـناريـة أمـام مركـز "فـريدوم ا
ســيـتي" في كـمـبــاال "حـصل تـدافع جنم
عـنه وفـاة خمـسة أشـخـاص على الـفور
وإصـابـة آخرين بـجـروح" وفق الشـرطة
الـتي أضافت أن "فـرق الطوار وصلت
ــــصـــابـــ إلى ـــكـــان ونــــقـــلت ا إلـى ا
ـستـشفى حـيث  تـأكيـد وفاة تـسعة ا
أشــــخــــاص".وأوضح الــــنــــاطق بــــاسم
الـشـرطة لـوك أويـسيـغـييـر في بـيان أنّ
"شـــبــابــا" كــانـــوا من بــ الـــضــحــايــا
مـسـتـنـكـرا وقـائع "تـهـور وإهـمـال" دون
إعـطاء مـزيد من التـفاصـيل.وكانت هذه
االحــتـفـاالت بــرأس الـسـنــة في أوغـنـدا
الـواقعـة في منـطقـة البـحيـرات الكـبرى
فـي إفـــريـــقـــيـــا هي األولى مـــنـــذ ثالث
ــفـروضـة ســنـوات بــعـد رفع الـقــيـود ا
ـكـافـحة جـائـحة كـوفـيد- 19ومـشكالت
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ظاهر السلوكية التي تبدو بسيطة  وقد ال تستوجب تواجهك في يـومك الكثير من ا
ا في نظر الـبعض التوقف عندها مليا  ولكنها قد تنطوي على دالالت خطيرة  ور
ـا حتتـمل  ومـنـهم من يصـدمك بـقوله : يـتهـمك الـبعـض بأنك حتـمّل األمـور أكثـر 
هكـذا هي احلياة يـا رجل  ليـست سوى صراع  والـبقـاء لألقوى كمـا يقول دارون
صاحب نظرية التطور  والذي لم يكيّف نفسه مع هذه احلال تسحقه سنابك اخليل
ال محالـة  هذا ما يتبادر الى ذهنـك  فيتسلل االحباط والـيأس الى دواخلك  بينما
حتلم بعالم يـتيح للضعـفاء البقاء أيـضا الى جانب األقوياء  متـنعم بحـياة منحها
ـسـتقـبل . ال نـريد لـلحـياة أن الـله تعـالى لـلنـاس مرة واحـدة  ومـتحـررين من قلق ا
تتـحول الى غـابة يـأكل قويـها ضـعيـفهـا  ويتـقدم سـخيـفهـا علـى مؤدبـها  ويـديرها
رء بأخيه  ـثل هذه األوصاف يثق فـيه ا فاشلـها وليس كفـوئها   لكـن بلوغ عالم 
واطنـة  ال يأتي اعتبـاطا بترك االمور ويعيـشان حتت سقف عادل مـقترنا بشـعور ا
سائبـة تتشكل عشـوائيا  بل بحاجـة الى رؤية وتخطيط  وتـفكير وعمل  واخالص

ومحبة .
ـظاهـر للـمالحظـة الشـخصـية ألستـشف مـنها كل ذلك راودنـي وأنا أُخـضع بعض ا
عـطيات  فالنظريات انطلقت من أفـكار ومالحظات بسيطة الى ما هو أعمق بعض ا
 ومثالـها نظريـة ( االستجابـة الشرطيـة ) للعالم الـروسي ايفان بافـلوف في جتربته
ــتـطـورة انــطـلــقت من صــنـاعــات أولـيـة  الــشـهـيــرة عـلـى الـكالب  والــصـنــاعـات ا
عـجون الـطمـاطة  فـالوصـول للـذرة ال بد أن يـبدأ من مـعمل حلـليب األطـفال وآخـر 
لـذلك أقول : ان األهـداف الكـبـيرة الـتي تـتطـلع الى حتقـيـقهـا تبـدأ من تـرتيب سـرير
ـــراحل لــيس مـــنــامك  وبــعـــكــسه ال تـــظن انك مـــحــقق ألهـــدافك  ذلك ان حــرق ا
بالضـرورة طريقا سـليمـا لتحقـيق احللم  فالـتنظـيم يقف وراء كل عظـيم  ويقتضي
تـضيق مـساحـة الغابـة والقـضاء علـيهـا أن نعـمر االنسـان  ذلك ان اعمـار االنسان
أولى من اعمار الـبنيـان  بديهـيات اضطررنـا لتجـديد احلديث عـنها  وذلك من ب

مؤشرات تردي احلال .
على مدى سـنوات وبشـكل يومي  أقف عـند نهـاية زقـاق سكني أنـتظر الـسماح لي
ركبات بسلوك شارع فرعي من دون مزاحمة  في البداية كان يسمح من سائقـي ا
ـرور بـعـد مـركـبـتـ  وتـصـاعـد الـعـدد الى أربـعـة مـركـبـات  وفي اخلـامـسـة لي بـا
رور   وحـالـيا ازداد عـددهـا الى سبـعـة مركـبات  يـعطـيـني أحد األخـيـار فرصـة ا
وغالبـا ال يُسمح لي  وبـالرغم من وجود مسـافة كافـية تفصـلني عن مركـبة قادمة 
ـرور  وانتـهيت الى ـنعي من ا اال ان سـائقـها يـزيد من سـرعة مـركبـته لكي يـفوز 
انه عـلّي مـزاحمـتـهم واخملـاطرة بـحـيـاتي لكـي أحصل عـلى حـقي  مـؤسف جدا أن

يتطلب احلصول على احلقوق اجملازفة باحلياة . 
معروف ان الـعالقات ب البـشر والدول حتكـمها ثالثة مـبادىء : التعـاون والتنافس
والـصـراع  ويـعـد التـعـاون الـسـمة الـغـالـبـة في اجملتـمـعـات الـواعيـة  أقـول الـسـمة
الـغــالـبــة  فـلــكل قـاعــدة اسـتــثــنـاء  وال وجــود جملـتــمع مـثــالي خـال من الــسـيــئـ
واجلاهلـ وغيرهمـا . والتنافس قانـون للرقي  ال ارتقـاء بال تنافس شريف  ولكن
عندمـا يتـجرد التـنافس من شـرفه يتـحول الى صراع الـذي ان ساد  صـار اجملتمع
شبـيـهـا بـالـغابـة الـتي يـحـذر اجلـميـع فيـهـا من االفـتـراس  ولـيس في الـذهن سوى
حـمايـة الـنفس بـأي طـريقـة كـانت . وقارب الـفـكرة فـي ذهنك عـنـدما يـرن هـاتفك في
ساعة مـبكرة من الفجر  فليس أمامك سوى قراءة ما تيسر لك من اآليات واألدعية
ليـنـجـيك اللـه تعـالى من ( الـتـائهـات ) الـتي يـزداد عددهـا يـومـا بعـد آخـر  ويـسقط

ضحاياها أبرياء كثر . 
ـكنني الحظة الـتي ذكرتهـا غيـابا يكـاد أن يكون تـاما للـتعاون  وال  أستنـتج من ا
وصف مـا حـدث بـالـتـنـافس  ألن مـا جـرى يـفـتـقـد للـذوق واحلق
وتـفـهم مـواقـف اآلخـرين  وبـالـتـالي فــهـو صـراع  مـا يـعـني
شيوعـا للروح العدوانية فرضتهـا أزمات خانقة يتعرض لها
اجملتـمع  وأول ما يـجب القيـام به لكـبح جمـاح هذه الروح
هـو اعـادة الـنـظـر بـعــمـلـيـات الـتـنـشـئـة االجـتـمـاعـيـة  مـاذا

تقولون ?   

نـعى الفـاتيـكان الـيوم 2022/12/31  البـابا الـفـخري بـندكت الـسـادس عشـر  الذي
توفي بعد تدهور حالته الصحية  عن خمسة و تسع عاما .

سيـحي  فقد تـعمق في دراسة تميّز الـبابا بـندكت بشـخصيـته العلـمية في الـدين ا
الالهـوت و الفـلسـفة  و عـرف قبل تـوليه الـبابـوية بـسنـ طويلـة  بأنه عـالم الهوتي
يا درّس و حاضر سـيحية  و كان أستاذا أكاد وفيلـسوف و متبحر في العقيدة ا
ـيـات  و هـو فـي الـعـديـد من اجلـامـعـات  و عـضـوا فـي الـعـديـد من كـبـرى األكـاد

سيحي . إضافة الى ذلك كاتب و مؤلف في الالهوت و الدين ا
ان في الـفـاتيـكان مـنذ سـنة 1981-2005  ورئـيس كـان عمـيد مـجـمع العـقيـدة و اإل
قدس اجملـمع الدولي لالهـوتي من 1982-2005 و رئيس الـلجـنة البـابويـة للـكتـاب ا
من 1981-2005 و هـذه كـلــهـا مـنـاصـب يـتـكـرس فــيـهـا الـبــعـد الـعــلـمي الالهـوتي 
وتعكس الشـخصية العلـمية الالهوتية للـبابا بندكت . و عادة مـثل هذه الشخصيات
ناصب القيادية ذات الطابع اإلداري و اجلماهيري العام  و لذا ال جتد ذاتهـا في ا
سرعان مـا بادر في سابقـة لم حتدث في الفاتـيكان منـذ ستة قرون  الى االسـتقالة
من مـنصـب البـابـويـة  و انتـقل الى ديـر في حـدائق الـفـاتـيكـان لـلـصالة و الـتأمل 
ظـاهر نـصب وا األمـر الذي كـشف الـبعـد الصـوفي له  الـذي جتسـد في الزهـد بـا

الدنيوية .
ـبـاديء عـرف عـن الـبـابـا بـنــدكت الـسـادس عـشــر  اجتـاهه احملـافظ  و تــمـسـكه 
الكنيـسة و تعـاليمـها و خطـها التـقليـدي  و قد كان صـارما إزاء قضـايا اإلجهاض
ـرأة  مـؤكـدا عـلى ـثـلـيـة اجلـنــسـيـة  و الـعالقـة بــ الـرجل و ا ومـوانع احلــمل و ا

حصر احلب في العالقات الزوجية .
سيحية الكاثولـيكية مخلصا لها  ان بعقـيدته ا لقد كان الـبابا الراحل  شديد اإل
لـكــنه في الـوقت نــفـسه  حث عــلى حـوار األديــان  و أكـد عـلى احلــريـة الـديــنـيـة 
سـكونيـة برثـلماوس وأصدر بـيانـا مشتـركا مع بـطريـرك بطـريركيـة القـسطـنطيـنيـة ا
األول  لرأب الصدع بـ الكنيسة الكـاثوليكية و كنيـسة القسطنطـينية األرثوذكسية
سكوني في الفاتيكان  الى قرارات مهمة منها . و في عهد بابويته خلص اجملمع ا
ـعـتـمـدة في الـكـرسي الـرسولي  إعالن الـلـغـة الـعـربـية ضـمن الـلـغـات األسـاسـية ا
يـعاد لـدى الديـانة الـيهـودية والـدعوة لـتفـعيـل حوار األديـان  و رفض فكـرة أرض ا
ــطــالــبــة بـحـل الـدولــتــ و إنــهــاء االحــتالل اإلســرائــيـلـي الـذي حــدث في 1967 وا
ـعـاداة الـسـامـيـة واالنـسـحـاب من اجلـوالن و مـزارع شـبـعـا  و الى الـرفض الـتـام 
سيحـي العـرب هم جزء أساسي من الوطن واإلسالموفوبـيا  و التـأكيد علـى أن ا

العربي .
ـانيـا  و التي أشـار فـيهـا الى ما أسـمـاه بآيـات القـتال في بـيد أن مـحاضـرته في أ
القرآن  مـستشهدا بكالم إلمبراطور بيزنطي في حواره مع مفكر فارسي يقول فيه
إن محمـدا أمر بنشر الـدين بالسيف  أثارت سخـطا شديدا في العالم اإلسالمي 
ـسلمة . و حدثت مظـاهرات و احتـجاجات تنـدد بهذا الـطعن في مخـتلف األوساط ا
و احلـقيـقة أن الـبابا بـندكت و في مـوقعه في الـفاتـيكان و في بـواكيـر حبـريته  كان
يـجب أن يتـجـنب هـذا الـلـون من اإلثارة الـغـيـر مـدروسـة  و الذي يـفـتح الـبـاب على
سيـحية . و قد نصوص و سلـوكيات تـاريخية بـشعة مـحسوبة عـلى أديان و منـها ا
حاول البـابا استدراك ذلك بالـلقاء بسبعـة عشر سفيـرا من سفراء الدول اإلسالمية
ـسـيحـية ـشتـركـات ب ا عـتـمدين في الـفـاتيـكـان  مبـديا أسـفه  و مـؤكدا عـلى ا ا
واإلسالم . و مع ذلك فــقـد بــقـيت تــلك الــكـبــوة في سـجّـل الـبــابـا الــراحل  مـثــيـرة

سلمة. لالنفعال في الذاكرة ا
ـي الالهـوتي     لــقــد انـطــوت صـفــحــة حـيــاة جـوزيـف راتـزنــغـر الــعــالم و األكـاد
وأألسقف الكـنسي الذي تميّز بعـلمه الديني و شخصيته الـروحية التي لم تمنعه من
ـام بعدة لـغات أخرى  االنفتـاح على اآلداب و إتـقان عدة لـغات غيـر لغته األم و اإل
ـقـطوعـات موزارت و ـوسيـقى حـد إجادة الـعـزف على الـبيـانـو و التـعلق  والـولع با
باخ  و لـكن صفحـة بندكت السـادس عشر - و هـو اللقب الذي
اخـتـاره لـنـفـسه بــعـد تـنـصـيـبه بـابـا الــفـاتـيـكـان  فـصـار بـهـذا
ية مشهورة - لن تنطوي  ال سيما و أنه نصـب شخصية عا ا

طبع في عهد بابويته بصمات لن تندرس .
{ مفكر و سياسي عراقي مستقل 
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كـبـيـرة لـلـحـركـة الـبـحـريـة مـااستـدعى
الـتحـرك لرفعـها عَبـر الرافعـة حمرين).
ووصــلت خـمـس سـفن حتــمل حـاويـات
وبـضـاعـة مـتـنوعـة وسـيـارات حـديـثة
الى مـيناء ام قصر الشمالي. وقال بيان
امـس ان (خـــــــمس ســـــــفـن جتـــــــاريــــــة
ـيناء) وسـيارات وصـلت الى ارصفة ا
ـينـاء شهِـد حـركة جتـارية وتـابع  ان (ا
واســـــســــعــــة خـالل األيــــام األخــــيــــرة
بـتوجـيهات وزيـر النقل رزاق مـحيبس
الــسـعـداوي لــتـحـسـ وتــطـويـر واقع
ـــوانئ والــنـــقل الــبـــحــري) وبــ ان ا
الكــات الــبــحــريـة لــلــشــركــة اجـرت (ا
ـيـنـاء عــمـلـيــات اإلرسـاء في ارصـفــة ا

لنقل البضائع الواردة).  

كـونكريت في الوجـبة الواحدة) واشار
ـنـفـذة مسـتـمرة الى (مـالكات الـشـركة ا
بـأعمال حفر مقتربـات النفق للمناسيب
ـطـلوبـة وتـقـوية قـاع الـتربـة بـتقـنـية ا

احلقن باألسمنت). 
عـلى صـعـيـد مـتـصل انـتـشـلت مـالكات
الـشركة اجلنيبة بغداد الغارقة منذ 40
عــامـــاً في مــيــاه شط الــعــرب. واوضح
الـفرطوسي في تصريح امس ان (قسم
اإلنـقاذ البحـري في الشركة نفـذ عملية
انــتـشـال الـغــارقـة وفق خـطــة إلنـتـشـال
جــمـيع الــغـوارق من مـيــاه شط الـعـرب
الحـية) وب ان (اجلـنيبة والـقنوات ا
وزنـــهــا  300طـن وطــولــهــا  63مـــتــراً)
مــشـيـراً الى ان (وجـودهـا سـبب اعـاقـة

ـغـمـور) مـوضـحـاً انـهـا (جتـري صب ا
ــغــمــور من الــنــفق عــنــاصـــر اجلــزء ا
بـــطـــول  126مـــتـــر وعــرض  35مـــتـــراً
وارتـفـاع  11مــتـراً لـكل عـنـصـر) ولـفت
الـى إعــــداد دراســـــة لـــــلـــــتــــصـــــامـــــيم
الــتـفـصــيـلــيـة بـ خــبـراء ومــصـمـمي
دايـوو ومنـاقشـة التـفاصـيل اإلنشـائية
يكـانيكيـة ومنظومات والـكهربائـية وا
ـراقـبـة والتـهـوية مع اإلطـفـاء ونـظام ا
هـيئـة ميـناء الفـاو) مؤكـداً ان (األعمال
مـسـتـمـرة بـنـصب الـقـوالب والـتـسـلـيح
والـصب الكونكريتي بـأحدث التقنيات
لـتــسـيـيـر األعـمــال بـإنـسـيـابــيـة عـالـيـة
لــتــحـقــيق اعــمـال الــتـســلــيح والـصب
بــكـــمــيــة ال تــقل عن الف و 560مــكــعب

bL×  œuKš ≠ œ«bGÐ
اوضــحت الــشـركــة الـعــامــة لـلــمـوانئ
الـتابـعة الى وزارة الـنقل آخـر األعمال
ــغـمـور مـشـاريع في مــشـروع الـنـفق ا
ـشروع مـيـناء الـفـاو الـكبـيـر واصفـة ا
األول مـن نـــوعـه في الــــشـــرق األوسط
والــثـاني عــلى مـســتـوى الــعـالم. وقـال
ــــديـــر الـــعــــام لـــلــــشـــركــــة فـــرحـــان ا
الـــفـــرطــوسي فـي تــصـــريح تـــابـــعــته
(الـــزمــان) امس ان (نِــسب اإلجنــاز في
تـابـعة ـشـروع تـسيـر وفق اخلـطـة  ا
الــوزيــر رزاق مــحـيــبس الــســعـداوي)
واضـــاف ان (شــركــة دايـــوو الــكــوريــة
ُــنــفـذة لــلـمــشــروع تُـواصل األعــمـال ا
ُـســلــحــة في الــنـفق الــكــونــكـريــتــيــة ا

تــعـــرضه لالحــتــراق بـــســبب األلــعــاب
الـنارية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس
 أنه (بـسبب األلعـاب الناريـة  احترقت
حيث شـقة سكنية في منـطقة البتاوين 
سـارعت فـرق االطفـاء بانـقـاذ شخـص
ــبـنى بــالـكـامل بــالـتـزامن مع واخالء ا
عــمـلـيـات اإلخــمـاد لـلـنــيـران). واعـلـنت
ـديرية في وقت سابـق عن نشر مفارز ا
اإلطــفــاء في مــنـاطـق االحـتــفــال بـرأس
.وقال مدير السنة للتعامل مع أي طار
ــديــريــة الــعـمــيــد جــودت عــبـد إعالم ا
ديـرية الـرحـمن في تصـريح امس إن (ا
ناسبات ومن لـديها خطة تعمل خالل ا
حـيث  نـشر بـيـنهـا لـيـلة رأس الـسـنة
مـــفــــارز اإلطـــفــــاء في الــــتـــقــــاطـــعـــات
ـتنـزهـات وقرب والـسـاحـات العـامـة وا
ــوالت وقـرب األمـاكـن الـتي سـتــشـهـد ا
احـــتــــفـــاالت بــــأعـــيـــاد رأس الــــســـنـــة

اجلديدة).

W∫ رئيس الوزراء يلتقط صورة مع فتاة خالل جولته ببغداد uł
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≤∞≤≤ WM  ©±π∞® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ«
رقم بالعدد ١٤٢٢٠ في ٢٠٢٢/١٢/٨. الحقاً بكتاب اإلعالن ا

…dDO?Ý W¹U?G  w d²? « vHA?² *« s?  Î¡«b²Ð« Õd?A*« qšb?  Ÿ—Uý qO¼Q?ð) ـناقصـة العامـة واخلاصة بـ تـعلن مـحافظـة ميسـان/ قسم الـعقود احلـكوميـة عن اعادة اعالن ا
ôËœËd²³—© ضـمن تبيويـب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٩-٣) وبكلفة « Ø ≤∞≤≤ W?M  W?OLM²? «Ë wz«cG « s ú  Δ—U?D « rŽb ـدرجة ضمن تـخصيصات ®» »*?Â∂∞® ÷dFÐ ÕdA© وا

ÆÂu¹ ©≥∞∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n √ Êu½ULŁË WO½ULŁË WzULŁöŁË ÊuOK  ÊuŁöŁË WŁöŁË WzUL²ÝË —UOK  W²Ý ©∂[∂≥≥[≥∏∏[∞∞∞® تخمينية مقدارها
ـصـنفـ من ذوي اخلبـرة واالخـتصـاص تقـد عـطاءاتـهم خالل اوقـات الدوام الـرسمي الى قـاول ا ـناقـصـة من الشـركـات وا فـعلـى الراغـب بـاالشـتراك في ا
الـعنـوان (ميسـان - العـمارة - الشـبانـة - بنـاية محـافظـة ميسـان - الطـابق االول - قسم الـعقود احلـكومـية ) ولـلحصـول على مـعلـومات اضافـية االتـصال على

مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا منـصوص عليه في الورقـة البيانات في الوثـيقة القيـاسية على ان تقدم عـلى مقدم العطـاء تقد نسخ إضافيـة عدد (٢) باإلضافة الى الـنسخة االصليـة وفقاً 
نـاقـصة مـسـتصـحـب مـعهم عـطاءاتـهم في داخل ظـروف مـغلـقة ومـخـتومـة ومـثبت عـلـيهـا اسم مـقدم الـعطـاء وعـنوانه االلـكـتروني ورقم الـهـاتف واسم ورقم ا

البيانات االتية:-
U¼d?O?ſ ô w© وعـلى شـكل خطـاب ضـمان (صـادر من أحد «d?Ž —U?M¹œ n « Êu?ŁöŁË W?F?Ð—«Ë W?zU?LŁöŁË Êu?O?K?  Êu?²ÝË W?²?Ý® ©∂∂[≥≥¥[∞∞∞® ١- الـتـأميـنـات االوليـة والـبالـغة

ناقصة. دة ®∏±±© يوم من تاريخ غلق ا ركزي العراقي) او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبر ا صارف 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 للشركة او من يـخوله قانونا الى قسم العـقود احلكومية لغرض ديـر ا ناقصة بعـد تقد طلب حتريري من ا ٦- بـامكان مقدمي العطـاءات شراء وثائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n √ WzULF ð® ©π∞∞[∞∞∞® بلغ شراء الوثائق القياسية و
©≤∞≤≥Ø≤Ø±® ـصادف ـناقـصة سـيكـون يوم ®»UF?Ð—ô¡© ا ـصادف ®∞≤Ø±Ø≤≥∞≥© وأن مـوعـد غلق ا ?¦UŁö¡© ا نـاقـصة سـيكـون يوم (» عـلـما ان اخـر موعـد لـبيع وثـائق ا
الساعة (الثانية عشر ظهراً) وسيتم فتح العطاءات بشكل علني في نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم فتح العطاءات عطلة رسمية فيؤجل

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

ـصـــــــادف ®Ø±Ø≤μ≤≥∞≥© ويـكون ?dNþ …bŠ«u»© مـــــن يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سـيتم عقـد مؤتمـر خاص باالجـابة على اسـتفسـارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

ـناقـص ـقدمـة من ا ?WD?Ýu?²?*« ‰U?Gýô« œu?I?F) الصـادرة عن وزارة الـتخـطـيط وتكـون الـعطـاءات ا  W?OÝU?O?I? « W?I?OŁu? ØWE?Šö/ يتـم اعتـماد (»
ـناقصة في حال عدم التزام طلوبة في شروط ا الـية ا عاييـر التأهيل احملددة فيهـا بفروعها كافة والـشروط القانونية وا مستـجيبة عند تلـبيتها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. مقدم العطاء 

±μμ±μ ∫œbF «
≤∞≤≤Ø±≤Ø≤π ∫ a¹—U² «

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł
ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r
 «b UF² « W³Fý

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

١- مــهــنــدس (مــدني) /  عـدد
(١)

٢- فني (مساحة)/ عدد (٢)

بلغ (٩٩٥٫٠٠٨٫٢٠٠) دينار عراقي  ∫W¹bIM « W uO « ≠±

ــاثل واحـد مــنـجــز وخالل مـدة ال ??W?O??B?B∫ يـقــدم عـمل  ??²? « …d??³??)« ≠≤
بلغ ال يقل وعد النـهائي لتقد العطاء و تتجاوز (١٠) سنوات قبل ا

عن (٣٫٩٨٠٫٠٣٢٫٨٠٠) دينار عراقي.

صالح وحـسب الوثـيقة ١- تضـارب ا
القياسية

٢- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من
مسجل الشركات في وزارة التجارة

قـاول ٣- هويـة تـصنـيف الشـركـات وا
(v½œ« b??×?? ® W??O???zU??A??½« ØW??F???Ð«d?? الــدرجـة (»

ارسة مهنة. واجازة 

بـلغ (٨٫٠٧٠٫٦٢٢٫٠٦٧) مـحسـوبـا من الدفـعات  ∫ ÍuM? « œ«d?¹ô« ‰bF?  ≠≥
دة ستمرة و نجزة او تـلك ا نفذة للـعقود ا ـستلمة عن االعمـال ا الكلية ا
ناقصة مع ) وال تزيد عن (١٠) سنوات من تاريخ غلق ا ال تقل عن (سنت

مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة

ـدققة من قـبل احملاسب يزانيـة العامة ا WO∫ تقـد ا U?²)«  UÐU? (« ≠¥
ــالي الخــيــر سـنــتــ ويـجــوز تــقـد الـقــانــونـيــ تــعـرض الــوضع ا
ـالـيـة لـعام ٢٠١٤ احلـسـابـات اخلـتـامـيـة الخـر سـنـتـ تـسـبق االزمـة ا

ويجب ان تكون معدالتها رابحة.

٢- مالحظ فني / عدد (٢)

lz«œu « ÊULC  WO «dF « W dA «
The Iraqi Company for Deposit Insurance

w½u½UI « r I «
∫œbF «
∫a¹—U² «

W U  WO «dF « 5 Q² «  U dý Øv «
ÊöŽ«ØÂ

تـعلن الشركة الـعراقية لضـمان الودائع عن رغبتـها في التأم عـلى موجوداتها
(اآلت. مـعدات ,اثـاث) راج الـتفـضل من شركـات التأمـ العـراقيـة (احلكـومية
اخلاصـة) باحلضـور الى مقر الـشركة الكـائن في بغداد - اجلـادرية - حي بابل-
محـلة 925 - شارع 25 -  بنـاية 76 - مـجـاور بيـوتي هاوس وذلك قـبل السـاعة
ـوافق 2023/1/15  السـتالم مـتـطـلـبـات الـشـركة الـثـانـيـة عـشـر من يـوم االحد ا
ــسـتـنــدات االصـولـيــة اخلـاصـة لـتـقــد الـعـطــاء مع االلـتــزام بـإحـضــار كـافـة ا
بالـشـركات الـراغـبة بـالـتقـد عـلى ان يتم تـقـد العـرض الـفني والـتـجاري في
ظـرف مـغـلق ومخـتـوم يـسلم الى مـقـر مـبنى الـشـركـة العـراقـيـة لضـمـان الودائع
(القسم الـقانوني) في مـوعد أقصاه الـساعة الثـانية بـعد الظهـر من يوم الثالثاء

ناقصة أجور اإلعالن. وافق 2023/1/31  ويتحمل من ترسوا عليه ا ا

w³M « b³Ž ÍbOŽ bO Ë
÷uH*« d¹b*«
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≤∞≤≤ WM  ©≤∞¥® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ«
رقم بالعدد ١٣٩٩١ في ٢٠٢٢/١٢/٥ . الحقا بكتاب االعالن ا

درجة r) وا  ∑ ‰uD?Ð Æ· Æ „ ±± b¹b?'« Íc?G  À«b?×²?Ý«) ـناقـصة الـعامـة واخلاصة بـ تعـلن محـافظة مـيسـان/ قسم الـعقـود احلكومـية عن اعالن ا
rO© ضمن تبـيويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلـفة تخمـينية U ô« W?OLM?ð Ø ≤∞≤≤ WM ?  WOL?M² «Ë wz«c?G « s ú  Δ—UD? « rŽb ضمن تخـصيصات ®»

ÆÂu¹ ©±≤∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ WzUL²ÝË n « ÊuŁöŁË bŠ«ËË WzUL LšË ÊuOK   ÊuF ðË ÊU²zU  ©≤π∞[μ≥±[∂∞∞® مقدارها
صـنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصـاص تقد عـطاءاتـهم خالل اوقات الدوام قـاول ا نـاقصـة من الشركـات وا فعـلى الراغبـ باالشـتراك في ا
الـرسـمي الى الـعنـوان (مـيـسان - الـعـمارة - الـشـبـانة - بـنـاية مـحـافـظة مـيـسان - الـطـابق االول - قـسم الـعقـود احلـكومـيـة ) ولـلحـصـول على

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

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼d?O?ſ ô w© وعـلى شكل خـطـاب ضمـان (صـادر من أحد «d?Ž —UM?¹œ ·ô« W?²?ÝË W?zUL?F? ?ðË ÊuO?K?  ÊU?MŁ«® ©≤[π∞∂[∞∞∞® ١- الـتـأميـنـات االوليـة والـبالـغة
دة ®∏±±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي) او صك مـصدق او سـفتـجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـتـرونيـة للـبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا ـصـارف ا ا

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

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

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

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ا  ©¡UF?Ð—ô«® ناقصـة سيكون يوم صادف ®±≤Ø±Ø≤≥∞≥© وأن موعد غـلق ا ?¦UŁö¡© ا ـناقصة سـيكون يوم (» علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا
) وسيتم فـتح العطاءات بـشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطـاءات واذا صادف يوم فتح ®±Ø≤Ø≤≥∞≥© الـساعة (الـثانية عـشر ظهـراً

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

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صـــــــادف ?dN?þ …b?‡‡‡‡‡‡‡Š«u»© مـــــن يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقـصة عـنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سـيتم عـقـد مؤتـمـر خاص بـاالجابـة عـلى استـفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®Ø±Ø≤μ≤≥∞≥© ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

نـاقص ـقدمـة من ا ?dO?GB…) الـصادرة عن وزارة الـتخـطيط وتـكون العـطاءات ا « ‰UG?ýô« œuI?F  W?OÝU?O?I « W?IO?Łu ØWEŠö/ يتم اعـتماد (»
ـناقصـة في حال عدم طلـوبة في شروط ا اليـة ا عايـير التـأهيل احملـددة فيهـا بفروعهـا كافة والـشروط القـانونيـة وا مـستجـيبة عـند تلـبيتـها 

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

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

ـبــلغ (٢٩٫٠٥٣٫١٦٠) ديـنـار عـراقي  ∫W?¹b??I?½ W?? u??O?Ý ≠±
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثـل واحـد مـنـجـز ?W?O?B??B∫ يــقـدم عـمل  ??²? « …d??³?)« ≠≤
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
ـبـلغ ال يـقل عن (٨٧٫١٥٩٫٤٨٠) ديـنار لـتـقـد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ـارسـة ??×?v½œ« b© واجـازة  ® W?O??zU?Ðd??N? Ø…d??ýU?F?? «®

مهنة

≤∞≤≤ WM  ©≤±π® r — WB UM  ÊöŽ«
ÆÂ√ ≤ ™ ≥±[μ WFÝ ©±±Ø≥≥® W¹u½U¦ « W? «dJ « WD×  ¡U?A½«) ناقصة العـامة واخلاصة بتنفيذ تعلن محافظة مـيسان/ قسم العقود احلكومـية عن اعادة اعالن ا
rO© ضمن تبيـويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلفة U ô« W?OLM?ð Ø ≤∞≤≤ WM ?  WOL?M² «Ë wz«c?G « s ú  Δ—U?D « rŽb درجة ضمن تـخصيصات ®» Í√ Æw) وا

ÆÂu¹ ©μ∏∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ n √ dAŽ WŁöŁË WzULF ðË ÊuOK  WzU Ë —UOK  WF³Ý ©∑[±∞∞[π±≥[∞∞∞® تخمينية مقدارها
صنفـ من ذوي اخلبرة واالخـتصاص تقـد عطاءاتهم خالل اوقـات الدوام الرسمي قاولـ ا نـاقصة من الشـركات وا فعلى الـراغب بـاالشتراك في ا
الى العـنوان (مـيسـان - العـمارة - الـشبـانة - بـنـاية مـحافـظة مـيسـان - الطـابق االول - قسم الـعقـود احلـكومـية ) ولـلحـصول عـلى معـلومـات اضافـية

االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ـا منصوص علـيه في الورقة البيانـات في الوثيقة الـقياسية على على مقدم الـعطاء تقد نـسخ إضافية عدد (٢) باإلضـافة الى النسخـة االصلية وفقاً 
ـنـاقـصة ان تـقـدم عـطـاءاتـهم في داخل ظـروف مـغـلـقـة ومـخـتـومـة ومـثـبت عـلـيـهـا اسم مـقـدم الـعطـاء وعـنـوانه االلـكـتـروني ورقم الـهـاتف واسـم ورقم ا

مستصحب معهم البيانات االتية:-
صارف U¼d?Oſ ô w© وعلى شـكل خطـاب ضمـان (صادر من أحـد ا «d?Ž —UM?¹œ ·ô« …dA?ŽË ÊuO?K  Êu?F³?ÝË bŠ«Ë® ©∑±[∞±∞[∞∞∞® ١- التـأمينـات االوليـة والبـالغة

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 للشركة او من يخوله قـانونا الى قسم العقود احلكومية دير ا ناقصة بعد تقد طلب حتريـري من ا ٦- بامكان مقدمي العطاءات شراء وثـائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ ÊuOK بلغ ®∞∞∞]∞∞∞]±© ® لغرض شراء الوثائق القياسية و
صــادف ا  ©¡UŁö‡‡‡¦? نـاقصـة سـيكـون يــــوم ®» صادف ®∞≤Ø±Ø≤≥∞≥© وأن موعـد غـلق ا ـناقـصـة سيـكـون يوم (»5M?Łô© ا عـلمـا ان اخـر موعـد لـبيع وثـائق ا
®±≤Ø±Ø≤≥∞≥© الـسـاعة (الـثـانـيـة عـشـر ظـهـراً) وسيـتم فـتح الـعـطـاءات بـشـكل عـلـني في نـفس يـوم الغـلق امـام مـقـدمي الـعـطـاءات واذا صـادف يـوم فتح
©π∞® دة ناقصة على ان تكون العطاءات نافذة  ه بعد موعد غلق ا العطاءات عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقد

ناقصة.  يوما من تاريخ غلق ا
ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا

©≤∞≤≥Ø±Ø≤¥® صـــــــادف ?¦UŁö¡) ا ?dNþ …bŠ«u»© مـــــن يوم (» ناقـصة عنـد الساعة ®» شاركـ في ا سيتـم عقد مؤتـمر خاص بـاالجابة عـلى استفـسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

ـناقـص ـقدمـة من ا ?WD?Ýu?²?*« ‰U?Gýô« œu?I?F) الصـادرة عن وزارة الـتخـطـيط وتكـون الـعطـاءات ا  W?OÝU?O?I? « W?I?OŁu? ØWE?Šö/ يتـم اعتـماد (»
ـناقصة في حال عدم التزام طلوبة في شروط ا الـية ا عاييـر التأهيل احملددة فيهـا بفروعها كافة والـشروط القانونية وا مستـجيبة عند تلـبيتها 

ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غير مستجيب. مقدم العطاء 

±μμ¥∞ ∫œbF «
≤∞≤≤Ø±≤Ø≤π ∫ a¹—U² «

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł
ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r
 «b UF² « W³Fý

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

١- مـهـنـدس (كهـربـاء) /  عدد
(٣)

٢- مالحظ (فني)/ عدد (٥)

بلغ (٥٥٠٫٩٣٢٫٩٠٦) دينار عراقي  ∫W¹bIM « W uO « ≠±

ــاثل واحـد مــنـجــز وخالل مـدة ال ??W?O??B?B∫ يـقــدم عـمل  ??²? « …d??³??)« ≠≤
بلغ ال يقل وعد النـهائي لتقد العطاء و تتجاوز (١٠) سنوات قبل ا

عن (٤٫٢٦٠٫٥٤٧٫٨٠٠) دينار عراقي.

صالح وحـسب الوثـيقة ١- تضـارب ا
القياسية

٢- شهادة تأسيس الشركة مصدقة من
مسجل الشركات في وزارة التجارة

قـاول ٣- هويـة تـصنـيف الشـركـات وا
(v½œ« b?×?? ® W??O?zU??Ðd??N?  ØW??F??Ð«d? الـدرجـة (»

ارسة مهنة واجازة 

بـلغ (٤٫٤٦٨٫٦٧٨٫٠٠٩) مـحسـوبـا من الدفـعات  ∫ ÍuM? « œ«d?¹ô« ‰bF?  ≠≥
دة ستمرة و نجزة او تـلك ا نفذة للـعقود ا ـستلمة عن االعمـال ا الكلية ا
ناقصة مع ) وال تزيد عن (١٠) سنوات من تاريخ غلق ا ال تقل عن (سنت

مراعاة عدم ضرورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة

ـدققة من قـبل احملاسب يزانيـة العامة ا WO∫ تقـد ا U?²)«  UÐU? (« ≠¥
ــالي الخــيــر سـنــتــ ويـجــوز تــقـد الـقــانــونـيــ تــعـرض الــوضع ا
ـالـيـة لـعام ٢٠١٤ احلـسـابـات اخلـتـامـيـة الخـر سـنـتـ تـسـبق االزمـة ا

ويجب ان تكون معدالتها رابحة.

≤∞≤≤ WM  ©±ππ® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ«
رقم بالعدد ١٣٩٨٧ في ٢٠٢٢/١٢/٥ . الحقا بكتاب االعالن ا

ـدرجـة ضمن ?rþU?J) وا « vÝu?  ÂU? ô« w?Š W?Ðd?N? ـنـاقـصـة الـعـامـة واخلـاصة بـ ( تـعـلن مـحـافـظـة مـيـسـان/ قـسم الـعـقـود احلـكـومـيـة عن اعالن ا
rO© ضمن تبيويب (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكلفة تخمينية مقدارها U ô« WOLMð Ø ≤∞≤≤ WM ?  WOLM² «Ë wz«cG « s ú  Δ—UD? « rŽb تخصيصات ®»

ÆÂu¹ ©±≤∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ WzUL²ÝË n « ÊuF³ÝË ÊUMŁ«Ë WzULF ðË ÊuOK  Êu LšË WFÐ—«Ë WzULŁöŁ ©≥μ¥[π∑≤[∂∞∞®

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

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

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطـاب ضمان (صادر من أحد «d?Ž —UM¹œ n « Êu? LšË WzU?L L?šË ÊuOK?  WŁöŁ® ©≥[μμ∞[∞∞∞® ١- التأمـينات االوليـة والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تـاريخ غلق ركـزي العـراقي) او صك مـصدق او سـفتـجـة وتكـون نافـذة  ـنصـة االلكـتـرونيـة للـبـنك ا عـتمـدة وعـبر ا ـصـارف ا ا

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

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

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

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
صادف ا  ©¡UF?Ð—ô«® ناقصـة سيكون يوم صادف ®±≤Ø±Ø≤≥∞≥© وأن موعد غـلق ا ?¦UŁö¡© ا ـناقصة سـيكون يوم (» علمـا ان اخر موعـد لبيع وثائق ا
) وسيتم فـتح العطاءات بـشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطـاءات واذا صادف يوم فتح ®±Ø≤Ø≤≥∞≥© الـساعة (الـثانية عـشر ظهـراً

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

ناقصة اجور نشر االعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات. يتحمل من ترسو عليه ا
صـــــــادف ?dN?þ …b?‡‡‡‡‡‡‡Š«u»© مـــــن يوم (»UF?Ð—ô¡) ا ـناقـصة عـنـد السـاعة ®» ـشاركـ في ا سـيتم عـقـد مؤتـمـر خاص بـاالجابـة عـلى استـفسـارات ا

ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®Ø±Ø≤μ≤≥∞≥© ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

نـاقص ـقدمـة من ا ?dO?GB…© الـصادرة عن وزارة الـتخـطيط وتـكون العـطاءات ا « ‰UG?ýô« œuI?F  W?OÝU?O?I « W?IO?Łu ØWEŠö/ يتم اعـتماد ®»
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 

±μμ±∏ ∫œbF «
≤∞≤≤Ø±≤Ø≤π ∫ a¹—U² «
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WOMH «  U³KD²*«WO U*«  U³KD²*«WO½u½UI «  U³KD²*«

١- مــهــنــدس (كــهــربـاء) /
عدد (١)

٢- مالحظ فني / عدد (٣)

ــبـلغ (٣٥٫٤٩٧٫٢٦٠) ديــنـار عـراقي  ∫W?¹b??I?½ W?? u??O?Ý ≠±
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

ـاثـل واحـد مـنـجـز ?W?O?B??B∫ يــقـدم عـمل  ??²? « …d??³?)« ≠≤
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
بـلغ ال يقل عـن (١٠٦٫٤٩١٫٧٨٠) دينار لـتقد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ـارسـة ??×?v½œ« b© واجـازة  ® W?O??zU?Ðd??N? Ø…d??ýU?F?? «®

مهنة

≤∞≤≤ WM  ©≤∞μ® r — WB UM  ÊöŽ« …œUŽ«
رقم بالعدد ١٣٩٩٢ في ٢٠٢٢/١٢/٥ . الحقا بكتاب االعالن ا

qÐœ® ¡«bN?A? «Ë d¹b?G? «® ·Æ„ ±±  U?¹c‡‡‡‡‡‡G?  qO?¼Q?ð® ـناقـصـة العـامة واخلـاصة بـ تعـلن مـحافـظـة ميـسان/ قـسم الـعقـود احلكـوميـة عن اعالن ا
rO© ضمن تـبويب U‡‡‡‡‡ ô« W?OL?Mð Ø ≤∞≤≤ W?M‡‡ ?  WO?LM?² «Ë wz«c?‡‡‡‡‡‡G « s‡‡‡‡ ú  Δ—U?‡‡‡‡D « rŽb?‡‡‡‡‡‡‡ درجـة ضمن تـخصـــيصــــــات ®» ?W¹d:« ©X© وا dO?Ý
WzUL?²ÝË n « ÊËdA?ŽË WFÐ—«Ë W?zULF? ðË ÊuO?K  Êu? LšË W?ŁöŁË ÊU²zU?  ©≤μ≥[π≤¥[∂∞∞® (٥٤-١-٤-١٣-١٨-٢٢٨-٢) وبكـلفة تـخميـنية مـقدارها

ÆÂu¹ ©π∞® U¼b « cOHMð …b0Ë U¼dOſ ô w «dŽ —UM¹œ
ـصنفـ من ذوي اخلبـرة واالختـصاص تقـد عطـاءاتهم خالل اوقات قـاول ا نـاقصـة من الشـركات وا فعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
الدوام الرسمي الى العنوان (ميسان - الـعمارة - الشبانة - بناية محافظة ميـسان - الطابق االول - قسم العقود احلكومية ) وللحصول

على معلومات اضافية االتصال على مسؤول شعبة التعاقدات - الهاتف (٠٧٧٠٧٣٩٥٠٨٦).
ا مـنصوص علـيه في الورقة الـبيانات في الـوثيقة عـلى مقدم العـطاء تقد نـسخ إضافيـة عدد (٢) باإلضافـة الى النسخـة االصليـة وفقاً 
القـياسية عـلى ان تقدم عـطاءاتهم في داخل ظروف مـغلقة ومـختومـة ومثبت علـيها اسم مقـدم العطـاء وعنوانه االلكـتروني ورقم الهاتف

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية:- واسم ورقم ا
U¼dOſ ô w© وعلى شكل خطاب ضمان (صادر من «dŽ —UM?¹œ n √ ÊuFÐ—«Ë WzUL ?LšË ÊuOK  ÊUM?Ł«® ©≤[μ¥∞[∞∞∞® ١- التأمينـات االولية والبالغة
دة ®∏±±© يوم من تاريخ ركـزي العراقي) او صك مصدق او سفتجة وتكون نافذة  نصة االلكترونية للبنك ا عتمدة وعبـر ا صارف ا أحد ا

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

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

شروع. ستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فترة تنفيذ ا نشأ للمواد ا ٥- تقدم شهادة ا
فوض لـلشـركة او من يخـوله قانـونا الى قسم ديـر ا ناقـصة بـعد تقـد طلب حتريـري من ا ٦- بامكـان مقـدمي العطـاءات شراء وثـائق ا

U¼dOſ ô w© غير قابل للرد.  «dŽ —UM¹œ n « ÊU²zU بلغ ®∞∞∞]∞∞≥© ® العقود احلكومية لغرض شراء الوثائق القياسية و
©fOL?)«® نـاقصـة سيـكون يوم صادف ®±Ø≤Ø≤≥∞≥© وأن مـوعد غـلق ا نـاقصـة سيـكون يوم (»UF?Ð—ô¡© ا علـما ان اخـر موعد لـبيع وثـائق ا
صادف ®≥Ø≤Ø≤≥∞≥© الساعـة (الثانيـة عشر ظـهراً) وسيتم فـتح العطـاءات بشكل علـني في نفس يوم الـغلق امام مقـدمي العطاءات واذا ا
ناقصة على ان ه بعد موعد غلق ا صادف يوم فتح العطاءات عطلـة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عـطاء يتم تقد

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 ?dNþ …bŠ«u»© مـــــن يوم (»(fOL) ا ـناقصة عند الساعة ®» شارك في ا سيتم عقـد مؤتمر خاص باالجابة عـلى استفسارات ا
ؤتمر في قسم العقود احلكومية. ®∂≥Ø±Ø≤≥∞≥© ويكون ا

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

Â“ô Í«Ëœ wKŽ
ÊU O  k U×

نـاقص ـقدمـة من ا ?dO?GB…) الـصادرة عن وزارة الـتخـطيط وتـكون العـطاءات ا « ‰UG?ýô« œuI?F  W?OÝU?O?I « W?IO?Łu ØWEŠö/ يتم اعـتماد (»
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 

±μμ≤± ∫œbF «
≤∞≤≤Ø±≤Ø≤π ∫ a¹—U² «

Republic of Iraq
Country of Missan

Department of Governmental 
Contracts

‚«dF « W¹—uNLł
ÊU O  WE U×

WO uJ(« œuIF « r
 «b UF² « W³Fý

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

١- مــهــنــدس (كــهــربـاء) /
عدد (١).

٢- مالحظ فني / عدد (٣).

ـبلغ (٢٥٫٣٩٢٫٤٦٠) ديـنـار عراقي  ∫ W¹b?I?½ W? u?O?Ý ≠±
ا منصوص عليه في الوثيقة القياسية. وفقا 

اثل واحـد مـنـجز ?WO?B?B∫ يـقـدم عمـل  ?²? « …d?³?)« ≠≤
ـوعد الـنـهائي وخالل مـدة ال تـتجـاوز (١٠) سـنوات قـبل ا
ـبـلغ ال يـقل عن (٧٦٫١٧٧٫٣٨٠) ديـنار لـتـقـد الـعطـاء و
فاضلة في حالة عراقي وتقدم االعمال األخرى ألغراض ا

التساوي

صالح وحسب الوثيقة القياسية. ١- تضارب ا

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

ـقـاولـ الـدرجـة ٣- هـويـة تـصـنـيـف الـشـركـات وا
ـارسة ?×v½œ« b© واجازة  ® W?OzU?Ðd?N Ø…d?ýU?F «®

مهنة.
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واهب والفنون اجلميلة وتكاد أنْ تتخصر انحسرت ظاهرة احلماس في تشجيع ذوي ا
ـبـاريات الـرياضـيـة الكـبرى الـتي جتـري هنـا وهـناك من دول الـعـالم وينـشد الـيوم في ا
ـتـابـع من اليـ عـبر الـشـاشـات ويـشـد الـيـها الـرحـالَ اآلالفُ من الـهُـواة وا الـيـهـا ا

عشّاق األلعاب الرياضية .
-2-

عترض على مَنْ اهرين مِنْ العبي الكرة  ولكننا من ا لسنا معـترض على تشجيع ا
فكـرين األفذاذ باظهار االعجاب واالستحسان بدع والكُتّاب وا يبخل على الشـعراء ا

.
-3-

وح ألـقى الشاعـر الكـبير االسـتاذ ريـاض عبد الـغني قـصيدة تـرفل بالـروعة واالبداع
ـ في ذكـرى ـعــانـاة الـزهــراء الـبــتـول فـاطــمـة ســيـدة نـســاء الـعــا والــتـصــويـر الـفــني 
استشهادها  –بناء على الرواية الثالثة في  3 جمادى الثانية سنة 11 هـ - في مجلس
اضي  27/ 12 / 2022 نهض الـدكتور الـشيخ عامر نعقـد مساء الـثالثاء ا الصـدر ا
قدسة اجلبوري وحيّا الـشاعر وقدّم له ( مسـبحة ثمينـة ) كان قد جاء بهـا من الديار ا

فردة في منحى جميل بليغ الداللة على التكر والتقدير .  بعد ان أدى العمرة ا
. بدع وهكذا كسر الطوق وأعاد الى االذهان اهمية اظهار التفاعل مع ا

فلـلـشاعـر الـكبـيـر االستـاذ ريـاض عبـد الـغني –حـفـظه الله  –مـنّـا كل الـشكـر والـتقـدير
واالكبار لروحه الوالئية ونفحاته االبداعية  

نسية .  وللدكتور الشيخ عامر اجلبوري الشكر والتقدير الحيائه الس ا
ـيامـ روّاد مـجلس الـصدر كـافـة على مـشـاركاتـهم ومـداخالتهم وحـفظ الله أحـبـائنـا ا

التي أثروا بها اجمللس .
-43-

ـشروع الـنـهضـوي وفرسـان األفـكار الـتـنويـرية لـلـقضـاء عـلى الفـساد ان الوقـوف مع ا
ستمع والتخلف واجلـمود مطلوب منا جميعا ومالزمةُ الصمت والبراعة في أداء دور ا

فقط ما هو اال اخلذالن لرجال النهضة واالصالح والتنوير واألدب العالي .
وهذا ما ال يليق بكل الواع الوطني االحرار .

 —bB « 5 Š

Husseinalsadr2011@yahoo.com
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بغداد

ن وطـرد الــعـمالء وخـونـة االوطـان  
الي من أبـناء تـسـبّبـوا بقـتل ومـوت ا
وأدخلـوا االرهاب الى بلدانهم جـلدتهم 
لذلك نرى ان اي تقارب اقليمي يضمن
فــرض االمن وعــدم الــتـدخـل في شـؤون
الـدول اجملــاورة هـومـكـسب لــلـمـنـطـقـة
وفــرض كـــلــهـــا وإزالــة بـــؤر الــتـــوتــر 
اإلسـتــقـرار هـو من واجب احلـكـام  ألن
الـثــورة عـلى احلـكـام واجب الــشـعـوب 
والــعـمالء واخلــونـة والـذيــول نـنــتـظـر
لـنـرى مـا سـتـؤول إلـيه األيـام الـقــادمـة 
ويــتــحــقق من لــقــاء أردوغـان – اآلمــور
بــرعـــايــة روســـيـــة  ومــراقـــبــة األســـد 
تدلُّ عـلى ومـبـاركـة أمـريـكـيـة واضـحـة 
عالمـة الرضا والـقبول ...ففي الـسياسة
بل هـــنــــاك شـــعـــار العــــداوات دائـــمـــة 

مصالح دائمة.

أســــــبــــــاب الـــــــتــــــدخـل اخلــــــارجـي في
ــأسـاوي ــشـهــد ا الـذي عــقــد ا ســوريــا
وفـرّخ تنـظيـمات ارهـابيـة متـعددة هـناك
نــــعم الــــتـــقــــارب الــــتـــركي – الـــرؤوس
الــســوري له اهــمــيــة كــبــرى فـي اعـادة
ـــنــطـــقــة الى االمـن والــسالم  ورفض ا
الــتـدخالت االجــنــبـيــة اخلـارجــيـة ذات
ـــشــبــوهــة في ــشــاريع ا االجــنـــدات وا
ـهــجّـرين والـنـازحـ فـعـودة ا ـنــطـقـة ا
أمر هـام جداً كشرط أساسي الـسوري 
ـعـارضـة لـتــطـبـيع الـعالقـات وتــفـاهم ا
يقطع الطريق امام الـسورية مع النظام 
التدخل السلبي اليران وروسيا وامريكا
وحــــــصـــــر في االراضـي الــــــســــــوريــــــة
دون الـتـنــظـيـمـات اإلرهـابـيـة في زاويـة 
دعم هــو مـايـجـعل من إعـادة األمـور الى

طبيعتها أمر سهل ومتحقق.
s¹bK³ « W×KB

ـــكن الـــتـــوافق عـــلـــيه ومـــا عـــدا ذلك 
خلـدمـة مـصـلـحـة الـبـلـدين إن الـوسـيط
ـفـاوضـات وعـرّابـها الـروسي فـي هـذه ا
الـرئـيس بـوتـ أول من سـيـجـني ثـمار
اإلتــفـاق هــذا بــضـمــان بــقـاء الــقــواعـد
ـكن القول لـهذا  الـروسيـة على الـبحر 
ان الـــتــقـــارب الـــتــركي –الـــســـوري هــو
ضـرورة لـعـودة الـعالقـات وانـهـاء حـالـة
احلـرب والالحـرب في سـوريـا وتـمـكيّن
الـــشــعب الـــعــربـي الــســـوري من إعــادة
نــازحـيه ومـهــجـريه وضــمـان حــيـاتـهم
نافي ـعيشية الـتي أنهكتهـا الغربة وا ا
اليــ حتــتــضــنـهم الــقــاسـيــة حــيث ا
الــدول االوروبــيــة  ويــشــكــلــون عــبــئــاً
نعـم إلعادة العالقـات التـركية مع عـليـها
أمر سـوريـا ومحـاصـرة اإلرهاب هـنـاك 
في غاية الضرورة السيما وإن جاويش
أوغـلـوا وزيـر خـارجيـة تـركـيـا قـد صرّح
أمس قــائالً (ســنــســلّــهم األراضي الــتي
تـسيّـطر عـليـها تـركيـا وأتبـاعهـا للـنظام
بـعـدم الـسـوري) وهي إشـارة واضـحـة 
وجـود نـوايـا وأطـمـاع مـسـبّـقـة لـتـواجد
وهــذه تـــركي طـــويل األمــد فـي ســوريـــا
إشـارة وبادرة تـطـمّ لـلنـظام الـسوري
لالســــراع في إجــــراء لــــقـــاء عــــاجل مع
الـرئـيس اردوغـان النـهـاء معـانـاة أهـلـنا

والون ولـهذا تواجد اجلـيش التركي وا
له في شـمـال سـوريـا يـجـعل تـركـيـا في
هل تــــتــــخّــــلّى عن مــــوقف حــــرج جــــدا
سلحة  وتـسلمها ـعارضة السوريـة ا ا
لــلــنــظـام الــســوري تــواجه مــصــيــرهـا
بـنفـسهـا أم تتركـها تـواجه التـنظـيمات
ــتــطــرفـة كــتــنــظــيم الــشـام ودااااعش ا
تـوفر وفي هـذه احلالـة  وقـسـد وغيـرهـا
فرصة ذهبية للبككا وقوات قسد لتتمّدد
وتــعــلن عن الى داخـل الـعــمـق الـتــركي 
دولـتهـا احلكم الـذاتي إذن الطريق أمام
إالّ بـالـتــنـســيق والـتــفـاوض مع تــركـيــا
ــلــفـات الــنــظــام الــســوري حــول هــذه ا
الــشـائـكــة والـعــويـصـة  كـي تـخـرج من
ــــاء الـــــوجه  االراضي الـــــســـــوريـــــة 
وتـــضـــمن عـــدم تـــهـــديـــد حـــدودهـــا مع
مـن قــــبل الــــبــــكــــكــــا وقــــســـد ســــوريـــا
لــهــذا تـأتـي مـبــادرة الــرئـيس وغــيــرهـا
أردوغـان لـلـقـاء الرئـيس الـسـوري بـشار
في وقت شـــديـــد احلــســـاســـيــة االســـد 
نطقة واحلـراجة للطرف السيما وأن ا
مــرشـحــة لــتــغـيــيــرات جــيـوســيــاســيـة
وسـوريا تواجه خـطر التـقسيم وتـهديد
ـتطـرفـة  وتـعـيش أوضـاعاً الـفـصـائل ا
إقـتصـادية بالـغة اخلـطورة والصـعوبة
هــمــا فــالــطــرفـــان الــتــركي والــســوري 
بــــحـــاجــــة مــــاســــة إلعــــادة الـــعـالقـــات
وتـــطــــبــــيـــعــــهـــا مـن اجل مــــصـــلــــحـــة
ونـعـتـقـد أن الـطـرفـ سـيـكـون الـبـلـدين
الـتـوافق بـيـنـهمـا بـخـصـوص مـسـتـقبل
والفـصائل هـو محـور اللـقاء ـعارضـة  ا
ـا يـضمن وحـدة سـوريا  والـتـفاوض 
وضــرورة مـواجــهــة االرهـاب وجتــفـيف
بالـتعـاون مع االدارة االمريـكية مـنابـعه 
وروســـــيـــــا وايــــران  كـل من زاويـــــته 
ومـصـلـحـته في سـوريا والبـد لـلـطـرف
لــكي من تـــقــد تــنـــازالت عــلى االرض 
ــفــاوضــات الى غـــايــاتــهــا في تــصـل ا
فـــرض األمـن واالســـتـــقـــرار في شـــمـــال
ســـوريــا عـــمــومـــاً وإخــراج اجلـــيــوش
الـوافـدة كـلهـا مع فـصـائـلهـا ومـواجـهة
والــذي يــهــدد جــمــيع اإلرهــاب ســويـــة 
األطـــراف بل تـــواجــد روســـيـــا وإيــران
وفــصـائــلـهــا وأتـبـاعــهـا هــو واحـد من

هــذا مـن جــهــة ومـن جــهــة أخــرى أن
تـركـيـا ووأردوغـان  قـد أنـتـهج مـؤخراً
طـريـقاً بـراغمـاتيـاً في إعـادة النـظر في
وهي الـتـصالح مع عالقـاته اخلـارجـيـة
ن فـيـهم إسـرائـيل من أجل اجلـمــيع
ـصـالح التـركـيـة االستـراتـيجـيـة وما ا
يـوجهه الـرئيس اردوغـان من مـعارضة
عـنـيفـة من داخل حـزبه ومن معـارضيه
الـــســــيــــاســـيــــ فـــأعــــاد الــــعالقـــات
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مع مـــصـــر وقـــطـــر
والـشــعـوديـة واسـرائـيل ودول االحتـاد
االوروبي والـيـونـان وروسـيـا وفـرنـسـا
وغـيرها بعد قـطيعة وصلت الى إعالن
احلـرب مع بـعض الـدول مـثـل الـيـونان
وهـذا أعـتبـره حـكـمة ـانيـا وروسـيـا وا
فـي مــــواجــــهـــة ودهــــاء من اردوغــــان 
خــــــصـــــومـه وتـــــرويــــــضــــــهم ومـن ثم
لم تبق إالّ مـصـاحلتـهم من اجل تـركيـا
سـوريـا كي يطـبع العالقـة مـعهـا ولكن
ـــلف الــســـوري مــعـــقــد جـــداً ومــليء ا
امــام الـرئـيس اردوغـان ــفـخـخـات  بـا
لـلنظام يـحتاج تقـد تنازالت حقـيقية 
الـسوري الـذي لم يكن مـهتـماً لـتطـبيع
الـعالقـة مع تـركـيـا لـقـنـاعـته ان تـركـيا
غـارقــة في مـسـتــنـقع سـوريــا الـشـديـد
الــتـعــقــيـد فــهــنـاك فــصــائل مـســلــحـة
مـتحاربة هناك على الـنفوذ والسيطرة
مــنـهـا تـنـظــيم داااعش واجلـيش احلـر
والـقـوات الكـرديـة قسـد والـبكـكـا (التي
تـهـدد حـدود تـركـيـا ) وتـنـظـيم الـشام
وحـزب الـله واحلرس الـثـوري االيراني
كل هـذه واجلـيش الـروسي وفـصــائـله 
االطــراف تــتـــصــارع من اجل الــنــفــوذ

يــســـعى الــرئــيس الــتـــركي رجب طــيب
أردوغـان  ومنذ أشهـر الى تطبيع كامل
لـلــعالقـات مع الـرئــيس الـسـوري بـشـار
عـلى من خالل قـنــوات اعالمـيــة  االســد
شـكـل إرسـال شـفـرات وتـصـريـحـات أو
يـقـوم بـهـا الـرئـيس عـلى شــكل وسـاطـة
فـماهي حقيقة ير بوت الـروسي فالد
ـسـعى هل هـو تـكـتـيك إنـتـخابي هـذا ا
لــلــرئـيـس أردوغـان بــعــد أن حــاصـرته
ـعـارضة الـداخـليـة) بـورقة الـنـازح (ا
أم أن الــرئــيس الــســوريــ فـي تــركــيــا
لف يـريد أن يـطوي صـفحـة ا أردوغـان 
الـسوري ويسلمه للنظام السوري بعد
أن فـشل في شن هـجوم عـسـكري بـطلب
يــــضـــمـن تـــرحــــيل وضــــغط أمــــريـــكـي
الــســوريـــ من تــركــيــا داخل االراضي
قبل بـعمـق ثالث كـيـلـومـتـر الـسـوريـة 
ــانــيــة الــعــاصــفــة اإلنــتــخــابــات الــبــر
أعـتـقد  أن تـركيـا لن تتـخلى عن ـقبـلة ا
مـحاربة القـوات الكردية اخلـاصة(قسد)

بهذ السهولة.
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إالّ ح وتـتـرك أمرهـا لـلنـظـام السـوري
أدركت خــــــطــــــورة حـــــزب الــــــعــــــمـــــال
الذي أخذ (البكـكا) الـكردستاني الـتركي
يــشــكل خــطــراً داهــمــاً وحــقــيـقــيــاً في
واحلدود سـنجار وجـبال قنـديل ومت 
بعد أن تمكن مع الـعراق وشمال سوريا
حـزب العمال أن يجـد له أكثر من حليف
يــتـــكيء عـــلــيه في الـــعــراق وســـوريـــا
عـلـومات ويـزوده بـالسـالح والعـتـاد وا
ويـــوفــر له مـــايــريــد االســتـــخــبـــاريــة 
وخـاصة أنفاق جبل سنجار وماحولها

في داخـل وخـــارج ســـوريـــا وضـــمـــان
وحــــدة األراضـي الــــســــوريـــــة  الــــتي
مـــزقــــتــــهـــا الــــتـــدخـالت اخلـــارجــــيـــة
أجـزم أنّ لـقـاء الـطـرفـ هـو واالرهـاب
مـفتـاح فرض األمن واإلسـتقـرار وعودة
الـنـازحـ وخـضـوع الـنـظـام الـسوري
لـطــلـبــات الـنـازحــ وتـوفـيــر الـعـيش
اضي بكل وطي صـفحـة ا الـرغيـد لهم 
واحدة من اآلمها ومأسيها وجراحاتها
أســبـاب جنـاح الــتـفــاوض وقـد صـرّح
واعـتـقـد ــسـؤلـون الـســوريـون بـذلـك  ا
عـمــلـيـة فـرض الـسالم في سـوريـا هي
ــــنـــطــــقـــة جــــزء من عــــودة األمن في ا
وإبــعــادهــا من اإلحــتــراب والــصـراع 
وهــذا اليــحــقـقـه األجـنــبي بـل حتـقــقه
بثـورتها على حـكامها نطـقة  شـعوب ا
ن هـم يــنـــفـــذون أجــنـــدة األجـــنــبي
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سـرحيته ذات الفكرة واحلكم الذكي العنوان هو نـفسه عنوان اختاره" هنريك ابسن" 
ـا يـكــون عـلـيه رأي الـنــاس اذا تـضـادت مـصــاحلـهم الـفــئـويـة اخلـاطــئـة مع الـصـواب

صالح اجلمعية. وا
ـقـراطي الـكردسـتـاني كـانا (عـدوا لـلـشعب) حـركتـنـا الـتحـرريـة الـكرديـة و حـزبـنا الـد
ن يـتحـكـمون بحـسب رأي حـكـومات سـابـقة و قـسم من العـبـ ظاهـريـ و بـاخلفـاء 

بشيء من صناعة القرار.
ا يفـترض ان تكون عليه اولويات عندما طرحـنا و نطرح التصويب و االكثـر تصحيحا 
ـوروثة من مـا قبل 2003 ويـصطدم الـعمل لـتالفي بقـاء و تكـرار و اتسـاع اثر التـركة ا
ن وجد في مـقدرات العراق فـرصة للتـسيد صرنا صـالح فئوية بل و فـردية  طـرحنا 
ا يشوه اعداء للشعب عبر حمالت حتريض يجري االنفاق عليها اعالميا و سياسيا 

الواقع و يزيف ما يندفع من الواقع للتاريخ.
من كـان له ان اطـلع او سيـطـلع على نَص "ابـسن" و الـتقـاطـته الذكـيـة للـتـصرفـات التي
تـبدر من فئـة بشرية تـفضل ربحـها على خسـارة االخرين و لو وصـلت خلسارة الروح
سيقارن حتما بتجربته الفردية او نصيبه من جتربة جماعية للخسران سواء كانت دما
او تـغــيـر مـسـار لألســواء او كـلـهـا او غـيـرهــا سـيـجـد ان من اثــروا عـلى رؤيـته لـيـرى
ـصـلحـ اعـداء هم االعـداء احلقـيـقـيون لـبـسـوا اثوابـا ال تـعكـس حقـيـقة انـتـمـائهم و ا
تكـلـموا بـكالم لالسـتـهالك السـوقي و نـشروا ثـقـافة تـعـمـية و جتـهـيل ال طائل مـنـها اال
راكمة اكبر كم من الهاء اجملموع عن الـغش و التدليس اللذين عوال عليهما اطالة وقت 

الفائدة دون وجه حق.
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مـحصلـة الصراع و قبـله مسيـرته و صيرورتـه هو ان الذي يدعـو فعال و عمـال لالنتباه
للـصواب في احلـكم هو عـدو للـشعب و ان الـذي كان يـفهم و يـحذر من مـشاريع خلط
ـطلـوب القـيام بـها بـتجرد ال بـأنحـياز هـو ايضـا عدو لـلشعب وان ـصالح ا الـعقـيدة با
تـصـدين لـقـيـادة دولـة ان يفـصـلـوا بـ الـسـلطـات و الـذهـاب لـنـشوء الـذي يـطلـب من ا
مؤوسـسة حـكم ال مزاج حـاكم هو عـدو للشـعب بل ان الذي يـريد لـلتـعلـيم و اخلدمات
اجملتمعيـة ان تكون اولوية قرار و عمل و اجناز ال انـشاء مجاميع مرتبـطة ماليا بالدولة
ووالؤها لغير الـدولة بل للدولة العميقة هو عدو للشعب و االكثر ايالما ان تكرر اقسام
من اجلموع الشعـبية دعاية الغامطـ للحقوق و يرجمـوا كما رجمت اجلموع منزل من

همه حياة مجتمعه.
بعد قرابة العشرين سنة على تغيير النظام من هو عدو الشعب بحق?

ة و االدمـان و حمل ـحاور اغدقـت على الـداخل البـطالـة و اجلر الـيس الذين ربـطوه 
السالح في سـاحات حـاصلهـا اليـتم و الترمـل و الفجـيعـة للخـوض في ثارات ظـاهرها
الـتاريخ و باطـنها حب السـلطة? الـيسوا هم الذين ال يـربطهم بـواقع من يدعون احلديث
ة بـأسمـهم اي رابط الـذين ال جتـري مـسائـلـتـهم ال عن مـخالـفـة و ال جـنحـة و ال جـر

ساواة? النهم فوق كل اعتبار فيما كان سلفهم تاريخيا قدوة في العدالة و ا
اليس عدو الشـعب احلقيقي هو هذا الـفرد و هذه اجلماعة الـتي تسرف هذرا وال تفعل

الركان صون السيادة و حاضر الشعب فعال منجزا جلبر الضرر?
ان الفـرق ب عدو الـشعب في مـسرحيـة أبسن و احلالـة العـراقية هـو ان حالتـنا ليس
ـعـلـوم يصـار جلـعـله مـجـهوال فال سـرا فـيـهـا الوبـاء الـذي يـنـخر في اجملـتـمع بل ان ا
يـجـري الـتـصـريح بـأسم الـقـاتل او اخلـاطف او اخملـتـلس والـفـاسـد في وقت ال دعـايـة
حتريك العداوة ضـد االطراف الوطنية تنتهي وتصمت و ال ذهنية اغلب اجلمهور مدربة
شروع التدمير الذاتي الذي اشتغل بعيد تغيير النظام و لم يزل ينخر. على التصدي 

قراطي الكردستاني { مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي للحزب الد
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ـدن العـريـقة في الـعالم  وسـميـت بالـبصـرة نسـبة إلى األرض ذات تـعـدُّ البـصرة من ا
احلجـارة الصغـيرة  وتـضم الشجـرة التي تنـسب للـنبي آدم علـيه السالم  ويقـصدها
السيـاح من دول العـالم   وقد شـيّد مـدينـة البصـرة  عتـبة بن غـزوان في عهـد اخللـيفة
عـمـر بن اخلـطـاب  –رضي الـله عـنه - سـنـة 14 أو 15هـ   وتــضم أقـدم مـسـجـد في

نورة . دينة ا العراق وأول مسجد في العالم يبنى خارج مكة وا
اً ـركز الرئيس للتجارة مع دول العالم قد أما من الناحيـة االقتصادية فتعد البصرة ا
وحـديـثاً  وأكـثـر مـنطـقـة مـصـدرة للـنـفط في الـعراق  ويـوجـد فـيـها أفـضل الـتـمور في
صـانع والشركـات الصـناعـية  زيادة ـنشـآت وا عامل وا العـالم  وتضم الـعديد مـن ا
عن مشاركتـها في الزراعة  وتعـد واصلة نقل بـ دول العالم وخاصـة اخلليج العربي

وإيران .
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أمَّا من الـناحية الـعلميـة فتعد البـصرة مركزاً مـهما في العـالم يقصدهـا العلماء من كل
بـقاع الـعالم لـلـتعـلم ; لكـثرة مـكـتبـاتهـا وخزائـنـها الـعلـميـة  وتضـم العـديد من الـعلـماء
أشهرهم أبو األسود الدؤلي واحلسن البصري واخلليل بن أحمد الفراهيدي واجلاحظ

وابن الهيثم .
ـتاز أهل سلـمون  و وتضم الـبصـرة العـديد من الـقومـيات واألديـان أبرزهـا العـرب ا
البـصرة عبر الـتأريخ ومازالوا بـالكرم والنـخوة وحماية الـضعفاء والـتكاتف فيـما بينهم

واالحترام  والتمسك بالعادات والتقاليد  وقد اشتهروا بهذه الصفات .
أمَّـا في  الرياضـة  فكانت لـها بصـمة في العـالم  ; إذ حصل الربـاع عبد الـواحد عزيز
الكـمـة ـبـيـاد رومـا عـام 1964 عــلى وسـام بـرونـزي  ومن أبـطــال الـعـالم في  ا فـي او
زبـرج سبـتي ومن أشـهـر الـرياضـيـ فـيهـا  كـر عالوي وصـبيح عـبـد عـلي ورحيم
كر وهادي احمـد وعالء احمد وجليل حـنون وعامر عبد الـوهاب وقصي منير ...
الخ . وفـي ظل احلـروب الـتي اجـتـاحت الـعـراق عـبـر الـعـصـور ظـلت الـبـصـرة صـامـدة
ومـنتـصرة حتـكي لألجـيال قـصص الشـهادة والـتـضحـية والـنصـر  وسـتبـقى البـصرة

مدينة احلب والوئام والعطاء وملتقى العالم  في كل فضيلة .
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الناصرية

ـواقف الـطـريـفــة الـتي حتـتـفظ بـهـا الـذاكـرة ...مـوقـف يـعـود ألواخـر الـسـبـعـيـنـيـات ايـام من ا
حافظة ذي قار...حيث كان هناك توسـطة في ملحق مدرسة الوطن بناحية الطار  الدراسة ا
ــدرســة حـــضــرهُ جــمـــهــور من أبـــنــاء الــنــاحـــيــة بــاإلضـــافــة الى الـــطــلــبــة حـــفل اقــيـم في ا
ـتوسـطة االسـتـاذ عبـدالـكاظم ديـر ا ـوقف يتـمـثل بدعـوة عـريف احلفـل  والـكـادرالتـعـليـمي...ا
ا عُرف الياسري ( الدكـتور حالياً ) إلى إلقـاء نكته وكان موقفـاً محرجاً لألستاذ عـبدالكاظم 
عنه من الـوقار والهـيبة واجلـدية واحلرص الـتربوي بـاإلضافة الى الـوجاهة اإلجـتماعـية ..فما
ـنصـة إللـقـاء نكـته هي الـنـكته نـصـة قائـالً : إن صعـودي إلى ا كان مـنه إال ان يـصـعد الـى ا
وقف وعاد الى مكان همة ...وبذلك أنهى ا بذاتها  ! ...لكن أدعـو مدرس الفنية للقيام بـهذه ا
ذكـور يقـودنـا إلى التـأمل في سيـرة تـربويـة مخـلصـة ألسـتاذ كـبيـر نكن له ـوقف ا جـلوسه .ا
عـرفة  واإلعـتداد بالـشخـصية ا زرعه فـينـا من بذور التـربيـة واحلكـمة وا الـتقـدير واالحتـرام 

ومكانتها اإلجتماعية . جاشت بيَ الذكرى لسن خوالي كان لها طعم .
وقر الدكتور  عبد الكاظم الياسري ...وهذا جزء قليل من عرفان اجلميل حفظ الله استاذنا ا

جلهوده التربوية القيمة.
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اتــصـال او لـقـاء دون اخـبـار اجلـهـات
وافقات كون اليجوز الـرسمية واخذ ا
االتــصـال او لـقـاء اي شـخــصـيـة غـيـر
وافـقات الرسـمية. عـراقيـة دون اخذ ا
وكــــنت اجـــهـل تـــلك االجــــراءات لـــكن
الـرجل طـمأنـني بـانه سيـقف معي في
ـتـنـا ـهـمـة الـوطـنـيـة  تـنـفــيـذ هـذه ا
لـلـرجل الـطـيب. ولواله فـي ذلك الوقت
لـذهبت الى اجملهول وبـعد ايام واكثر
مـن شــــــهــــــر من تــــــرتــــــيـب مــــــوعـــــد
الـلـقاءاجنـزت مهـمتي في احـسن حال
وكـان لـقـاء جـمـيال افـتـخـر في اجنازه
واعـــده واحـــدا من اجـــمـل مــهـــمـــاتي
الــصـحــفـيـة وكــان يـســال عن الـعـراق
واحــــوال الـــريــــاضــــة فـــيــــهـــا
وخـــاصـــة كـــرة الــقـــدم وبـــعــد
االنـتهاء واعداد وكتـابة اللقاء
تـوجهت للـقاء العـبودي الذي
ــــادة اشــــاد بــــجــــهــــودي وا
اجلـمــيـلـة الـتي اجـريـتـهـا
ووفــــق ذلــــك مــــن خـــالل
ــقــدمـة لــلــقـاء كــتــابـة ا
الـــــــذي اشــــــــاد فـــــــيه
بــاجلــهــد الــصــحــفي
واالعـالمـي الجـــــــــراء
هـذا اللقـاء سيعرض
لــرئــيـس الــتــحــريـر
وفـي حـيــنـهــا كـسـر
االســــــتــــــاذ هــــــاني
وهــيب رئــيس حتــريـر
جـــريـــدة الـــقـــادســيـــة عن
تـقالـيد الـصفـحة الـسيـاسية
ـعــتــمــدة في الــصـحف االولـى ا
الــيــومـيــة لــيـنــشــر صـورة اجلــوهـرة
وبـعض الـتفـاصـيل تـرقبـوا الـقادسـية
تـــنــفـــرد بـــنــشـــر اول لــقـــاء صـــحــفي
الســـطـــورة كــرة الـــقـــدم وظل هــذا
التنويه مستمرا طيلة ثالثة ايام
كـنت احـتـفـظ بـاجلـريـدة والـلـقاء
حـتى انني قمت بعمل اطار وظل
في مـقدمة مكـتبي وبعد االحتالل
ونـتـيجـة عمـلـيات الـتـفتـيش التي
جـرت من قبل قـوات االحتالل تمت
هم كانت مـصادرة ارشيفي. ا
مــهــمــة مــفـعــمــة بــاخملــاطـر
لـــكـــنـــهـــا كـــنـت ســـعـــيــدا
بـالـنسـبـة لي وماحـقـقته
مـاكان ان يـتحـقق لوال
دعـم الــــفــــريق الــــركن
صــــــــابــــــــر الــــــــدوري
واالسـتـاذ هـاني وهـيب
رئــــــيس الــــــتـــــحــــــريـــــر
واالسـتـاذ جلـيل العـبودي
الــذي اضـاف نـكــهـة رائـعـة
بـيله في العـراق كسر احلظر
ـــــفـــــروض من خـالل ادويــــة ا
وحــلــيـب االطــفــال كــان جــهـدا
مـتـواضعـا من اجل العـراق الذي

نفديه باالرواح.
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الـثانـية(الـكويت والـبحـرين واإلمارات)
وســـتالعـب الـــكـــويت في الـــســـابع من
الـشهـر اجلاري ثم تـواجه البـحرين في
الـــعـــاشـــر مـــنه وآخـــر مـــبـــاريـــاته في
اجملــمــوعــة امــام اإلمـارات فـي الـثــالث
ـــشـــاركــة الـــبـــصــرة يـــكــون عـــشــر و
ـنـتـخب قـد شـارك بـجـمـيع الـبـطوالت ا

اخلليجية .
 «—U ô« V ²M

واخــتـتم مــنـتـخـب اإلمـارات مـعــسـكـره
الـتـدريـبي بـالفـوز عـلى مـنتـخب لـبـنان
فـي الـلــقــاء الــودي الــذي أقــيـم بــنـادي
الــــنــــصــــر بــــدبي بــــهــــدف بــــإشـــراف
األرجــنـتــيـني رودولـفــو وخـلت قــائـمـة
ـنتخب من النجم علي مبخوت افضل ا
ــنـتــخب وابــرز واخــطــر مــهـاجـم في ا
ويـخشى أن يؤثـر على مشـاركة الفريق

منتخبات(العراق واليمن والسعودية.
dD  V ²M

وقـرر احتاد الـكرة القـطري عدم تـمديد
ـنــتـخب سـانــشـيـز الـذي عــقـد مـدرب ا
يـكون قـد انتهى وقـرر االحتاد الـقطري
ــشــاركــة بــخــلـيــجي  25 بــعــنــاصـر ا
سـتظهر الول مرة وقبلها التوجه لبناء
ـقبلة مـنتخب جـديد يعـد للمـشاركات ا
بـعد اإلخـفاق الكـبيـر في مونديـال قطر
ي والـــــعـــــمل مـن االن العــــداد الـــــعـــــا
ـنتـخب حيث بطـولة الـكاس الذهـبية ا
وبـطولة آسيـا القادمة في قـطر وستتم
تـــســمــيــة 25 العــبـــا في تــولــيــفــة من
اخلـبرة والشبـاب للمشـاركة في بطولة
الــبـصــرة الـتي يــامل ان تـكــون بـوابـة
قبلة ويذكر شاركـات ا ـنتخب نحو ا ا
أن قــطـــر ســتــلــعب ضـــمن اجملــمــوعــة

لــلـمــشـاركـة بــالـبــطـولــة بـعـدمــا أنـهى
معسكره التدريبي في القاهرة وخاض
ـبـاريات الـتـجـريبـيـة آخـرها عـدد من ا

مع طالئع اجليش وخسرها بهدف.
وقال رئيس البعثة عبد الوهاب الزرفة
ان الـقـائمـة الـنهـائيـة لـلمـنـتخب بـلغت
ـوقع 25العــبــا واضــاف في تــصـريـح 
ن االحتــــاد الـــيـــمـــنـي ان االعـــبـــ أ
الـهـاجـري وناصـرمـحـمدوه احملـتـرف
ـنـتـخب في الـعـراق سـيـنـضـمـان الى ا
فـي الــبـــصـــرة اضــافـــة الى احملـــتــرف
حـمـزة الـرسـمي من لـيـبـيـا اضـافة الى
احــمــد الــســوري قــادمــا من الــبــرازيل
ـنـتــخب ضـمن اجملـمـوعـة وســيـلـعب ا
االولى الــتي تـضم مـنـتـخـبـات(الـعـراق
والـسعوديـة وعمان) وسـيخوض اولى
نتخب الـسعودي يوم مـبارياته امـام ا
قـبل وبعدها يـواجه منتخب اجلـمعة ا
عـــمــان االثــنــ الـــتــاسع مـن الــشــهــر
احلـالـي ويـخـتـتم مـبـاريـات تـصـفـيـات
ـضـيف ـواجــهـة الـبــلـد ا اجملــمـوعـة 
اخلـمـيس الـثـاني عـشـر مـنه ويـذكر أن
نتخب ـشاركة احلالية هي العاشرة  ا

اليمن.
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ويــواصل مــنــتــخب عــمـان مــعــســكـره
الـــتــدريـــبي في اإلمـــارات وتــغـــلب في
ــبــاراة الــوديــة الــثــانــيــة واألخــيــرة ا
اجلـمـعـة عـلى مـنـتـخـب سـوريـا بـهدف
وقــبـلـهـا تـغـلب عــلى نـفس الـفـريق في
الـلقاء األول بهدف لواحد وذلك ضمن
ــنــتــخـب لــلــمــشــاركــة اســتـــعــدادات ا
بـبطولـة خليجي 25ويـتطـلع حملو اثار
مــشـاركـاتـه االخـيـرة رغم ذلـك يـعـد من
نـافـسة عـلى الـلقب وسـيـلعب الـفـرق ا
ضــمن اجملــمــوعــة االولى الـتـي جتـمع

بــاحـراز الـلـقب ولــدعم االسـتـمـرار الى
ــقـــبـــلــة شـــريـــطــة بـــطـــو لــة آســـيـــا ا
تـهــيـاةظـروف عـمل كـامـلـة من االحتـاد
ــتــتــخب الـبــطــولـة واالهـم ان يـدخل ا
ستوى الالئق و التطلع إلى خوض با
مــبـاريــاته بــقـوة وحــمـاس وان يــكـون
ـقــنع من أجل الــتـتـويج ـنــتـخب ا بــاا
شـاركة ويـذكر أن بـالـلقب الـهدف مـن ا
الــوطـني كــان قـد أحــرز لـقب خــلـيـجي
ثــالث مـــــــــــــــــرات فــي عـــــــــــــــــام

1979و1994و1988.
 الوحدات التدريبية

نـتخب الـوطنيّ  ويـواصل ا
وحـداته التـدريبيـةً في مركز
ديـنـةِ الريـاضـيّة تـدريـبـات ا
ــديـنـة الــبـصـرة حتــضـيـراً
ــواجـهــة االفـتــتـاح اجلــمـعـة
امــام مــنــتــخـب عــمــان عــنـد
السادسة و 45د في ملعب
الـــــبــــصـــــرة وشــــارك في
الــتــدريــبــات بــعــد لــقـاء
الــكــويت االعــبــ جالل
حـــسن  فـــهـــد طــالب 
أحــــمـــد بـــاسـل  عـــلي
عــــبــــادي  ضــــرغــــام
إســمــاعــيل إبــراهـيم
بــايش  عـلـي فـائـز 
مـــصــطـــفى نــاظم 
زيــــد حتــــســــ 
آســـــو رســــتم 
عـالء عـبـاس 
مــــؤمـل عــــبـــد
الــــرضـــا 
أحـــــمـــــد
يــحـيى 
مـــحـــمــد
عـــــــــــــلـي
عــــــبـــــود
حــــــســـــ
علي  مناف يونس
 أمــيـر الـعـمـاري 
ريـــــــــوان أمـــــــــ 
حـــــســــ عـــــمــــار
حسن عبد الكر 
حــــســــ جــــبـــار 
شــــــيـــــركـــــو كـــــر

واألخـــــيــــر شــــارك في
الــــتــــدريــــبــــاتِ بــــشــــكلٍ
طـبـيعي وسـيـعود الالعب
احـمـد فـرحـان لـلـتـدريب بـعد
الــراحــة الـســلـبــيّــة بـنــاءً عـلى

توجيهاتِ اجلهاز الطبي.
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وكـــان مــنـــتــخب الـــيــمن اول
الــــواصـــلــــ الى مــــديـــنـــة
الـــبــصـــرة بــعــد الـــكــويت
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نتـخب الوطني اسـتعداداته يـواصل ا
ـقرر لـلمـشاركـة ببـطولـة خلـيجي 25 ا
قبلة السادس لها ان تنطلق اجلمعة ا
مـن كانون الثاني من العام اجلديد في
مــديـنــة الـبــصـرة بـعــد أن تـغــلب عـلى
مـنتخب الكويت وديـا بهدف في اللقاء
ـيـنـاء اجلـمـعة الـذي أقـيم في مـلـعب ا
حتـت انظـار جـمهـورزاد عـلى اكـثر من
باراة الفرصة 20ألف متفرج ومثلت ا

ـــنـــاســــبـــة واتت بـــوقـــتـــهـــا ا
فـبـاإلضـافـة لـلـفـوز فـقـد كـانت
وقـــفـــةمــنـــاســـبــة لـــلـــمــدرب
اإلسـبـاني كـاساس لـلـوقوف
عـــلـى مـــســـتـــوى الالعـــبـــ
بـعدما زج بعدد من الالعب

الــبـدالء سـعـيـا لـلـوصـول إلى
طـلوب لـتمـثيل الـتـشكـيل ا
ــنـتــخب في الــبـطــولـة ا
والــــــوصـــــول بـه الى
ـسـتوى الـناضج ا
والـــــنــــجـــــاعــــة
ومــــــــتـــــــوقع
ســـيـــكـــون
امــــــــــــــام
حتـديات
ــشــار ا
كـــــــــــــــة
وطـموحا
ت الــشــارع
فـي ان يـــقــدم
مــــــــا عـــــــلــــــــيه
لــلــحــصــول عــلى
الــلــقب بــعــد فــتـرة
مـحبطة للمنتخب في

كـل شيء والبـــــد مـن وضع
حـدا لـهـا كمـا يـدرك أن االنـظار
سـتتـجه آليـة ووسط ترقب من
ـنـتـخب بـاالجتاه اجـل قيـادة ا
طلوب وقبلها التتويج بلقب ا
البطولة والرابع في مشاركاته
مـن خـالل االســــــتــــــفـــــــادة من
ظــروف الـــلــعب وهــو يــحــظى
ـزيــد من بــجــمــهــور كــبــيــر و
الـدعم وبـوجـود عقـلـيـة تدريـبـية
مـــتـــطــورة مـــنــحـــدرة من الـــكــرة
اإلســبـانــيـة مــطـالــبـة االســهـام في
ــنــتــخـب لــتــقــد تـــرتــيب خــطـــوط ا
ـطـلـوبـ وقـبـلـهـا ـسـتـوى واالداء ا ا
الـنتـائج ضمن اجملـموعة واالهم ان
يـكـون قـويا ومـنـافسـا وان يـنفض
ــشــاركـــات االخــيــرة من تـــراب ا
حـــيـث االداء والـــنـــتـــائج عـــلى
ا في ذلك شـاركـات  جـمـيع ا
بـــــطـــــولـــــة االردن الـــــودبـــــة
سـعيـالصـناعـة التاريخ وذلك
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اشـتـهر بـيـلـيه في أقصى أطـراف آسـيا
الـــــصــــغــــرى وفـي أعــــمـق جــــزء داخل
أفــريــقـيــا كـشــهــرته في عــواصم أوربـا
واألمــريـكــتـ  –وقــد شــاهــده الــنــاس
يـلـعب كـرة الـقـدم أكـثـر من مـشـاهـدتـهم
ألي ريــاضي فـي أي ضـرب مـن ضـروب
الــريـاضــة في أي مـكــان وفي أي زمـان.
لوك زار أكـثر من (88) بـلداً والـتقى بـا
واألبـــــاطـــــرة ورؤســــاء وقـــــادة الــــدول
بـضمنهم بابَوَين.إنه الرجل الذي تفوق
ومايزال يتفوق في أكثر اللعب شعبية
وهـو الـشـخص الوحـيـد الذي يـسـتحق
اسـم كــرة الـقــدم. أدســون فــرانــتس دو
نـاســمنـتو - بـيلـيه هـو الريـاضي الذي
ـعـمـورة ذاع صــيـته في كـافــة أرجـاء ا
هــو الـبــطل الـوحـيــد في الـعــالم لـثالث
مــرات في كـرة الــقـدم والــشـخص الـذي

ية فائزة.  لعب في ثالثة فرق عا
ولـتـقـيـيم مـاذا يـعـني هـذا يـنـبغـي على
ـرء أن يـدرك بـأنه عـلى األقل تـتـنافس ا
(140) دولـــة عـــلى هـــذه الــبـــطـــولــة –
بـــطــولــة كــاس الــعــالم  –مـــرة كل أربع
ســنــوات. قــبل هــذه الــدورة بــســنــتــ
جتــري دورات اإلبــعــاد ولم يــبقَ سـوى
أفضل (22) فـريقا زائداً الـفائز السابق
ــجـمـوعـهـا ـضــيّف لـتـؤلف  والــبـلـد ا

الــــفــــرق الــــتي تــــتــــنــــافس في األدوار
الــنـهــائـيـة. وبــالـنــسـبــة لـلـفــريق الـذي
سـيــفـوز بـهـذه الـنـهــائـيـات يـعـني بـأنه

بطل العالم بكل معنى الكلمة.
وألنـه عُــرِف في الـــعــالـم عــلى أنـه مــلك
ـا أشــهـر الــكـرة فــقــد كـان بــيـلــيه لــر
ريـــاضي في الـــقــرن الـــعــشــريـن فــهــو
أســطـورة حـيـة بـرع في ســيـطـرته عـلى

الكرة وصنع االلعاب.  
wMÞË o¹d

تـراس فـريق سـانـتـوس مدة (18) سـنة
(1974 -1956) وسـجل (1300) هـدف
وقــاد الـفــريق الـوطــني الـبــرازيـلي إلى
بـطوالت كأس الـعالم في األعوام 1958
و 1962 و 1970 وإثــر تــوقــيــعه عــقـد
ـاليــ الــدوالرات خـــرج بــيـــلــيه من
اعـتـزاله لـيـلـعب فـي ــوزموس (- 1975
1977) وقـاد الـفريق الى بـطولـة احتاد
كـرة القدم ألمريكا الشمالية عام 1977.
إن رقـم أهـدافه الـقــيـاسي هــو أكـبـر من
عدل ضـعف رقم أقرب منـافس له أي 
يـبلغ هدفـاً واحداً تقريـبا في كل مباراة
رجح أن يبقى لـهذا الرقم صداه ومـن ا
مــــا دارت االيــــام. وحـــــسب مــــايــــرويه
روبـرت أل. فش بـأن شـاه إــران انـتـظر
ـــطــــار الـــدولي ال ثـالث ســـاعــــات في ا

لـشيء بل لـيـكون بـاستـطـاعتـه التـحدث
مع بــيــلــيه والــتــقــاط صــورة مـعـه. أمـا
حـرس احلـدود الـصيـنـيـون فقـد تـركوا
مـواقعهم وأتوا لـرؤيته وتهنئـته حينما
ســمـعــوا بـأنـه هـنــاك. وفي كـولــومـبــيـا
ـــبــاراة حـــيـــنـــمــا أُبْـــعِـــد بـــيـــلــيـه من ا
الحـــتــجــاجـه عــلى قــرار احلـــكم قــامت
ـلعب. اجلـمـاهيـر احملـتـشدة بـاقـتحـام ا
فـتعيّن على احلكم أن يـطلب النجدة من
الـــشــرطـــة الــتـي ســارعت إلـى إنــقــاذه
وجـــرى تــعـــيــ مـــراقب اخلط حـــكــمــا
لـلــمـبـاراة. ثم أعـيـد بــيـلـيه بـالـقـوة الى
الـلعب. هـذه هي احلادثـة الوحـيدة فقط
فـي الـتــاريخ الــطــويل لـالحتـاد الــدولي
ـا فـيه لـكــرة الـقـدم.وكـونه لم يـحـصل 
الــكــفـايــة من فــرص الــتـعــلــيم بــوصـفه
شـابــاً فـهـو بـعـد بـلـوغه ذروة الـشـهـرة
أخــذ يـبــذل جــهـوداً حــثـيــثــة لـلــدراسـة
وبـالفعل نال درجة جامعية. وعن طريق
رحـالته الـــعـــديـــدة وبـــفـــضل جـــهـــوده
الـشـخـصـيـة الـكبـيـرة فـإن بـيـلـيه يـجـيد
االســـبـــانـــيـــة بـــطالقـــة والـــفـــرنـــســـيــة
واالإيــطـالـيــة بـشـكل مــقـبـول نــوعـاً مـا.
ويـكتـسب بسـرعة طالقـة في اإلنـكلـيزية
ـتـلك قدرة تـعـبيـرية إضـافـة الى كونه 

رائعة في لغته األم البرتغالية.
ولــكن كــيف لــفــتى هــادىء خــجـول ابن
اخلـامـسة عـشرة سـنـة يجـري اختـياره
ألداء االخـتبار في نـادٍ رائع لكنـه صغير
نـــســبـــيــاً في ســـانــتـــوس بــالـــبــرازيل
ويـصبح فـي ظرف عـشرين سـنة مـعبود
ت الــعـالم الـدولي لــكـرة الـقـدم? وأين 
تـلك النعمة الروحية التي ألهَمَتْة الثناء
الـذي يتلقـاه أينما يحل ومَـنَحَتْه أيضاً
اعــجـاب واحـتــرام كل العب سـواء لـعب

مــعه أم ضــده? وكــيف تــمــكّنَ لــيس من
احلـصول على تلك الشـعبية فحسب بل
وزيـادتهـا في العـشرين سـنة مذ أدهشَ
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رء ال يسـتطيـع أن يفسر "يـحتمل بـأن ا
عـبـقـريـته الـفـريـدة في لـعـبـة كـرة الـقدم
أكـثـر مـن اسـتـطـاعـته تـفـسـيـر عـبـقـريـة
ــوســيــقى الــتي مــوزارت فـي تــألــيف ا
كـتبهـا في ذلك السن" هكـذا يجيب فش
الـــذي اشــتــرك مـع بــيــلـــيه في كـــتــابــة
"حـياتي واللـعبة اجلمـيلة: سـيرة ذاتية
حلـيـاة بـيـلـيه". فـلـلـعـبـقـريـة تـفـسـيـرها
اخلــاص وتـوحي بــأن هـنـاك مــا يـشـبه
عـقالً إليكترونيـاً داخلياً في رأس بيليه
وقع يـصحح نفسه بنفسه حاالً وطبقاً 
لعب ـتغيـر على الـدوام داخل ا الـكرة ا
ـراكز اخملـتلـفة الـتي يحـتلـها وحـسب ا
ـكـان الـالعـبـون اآلخـرون فـيـضـعه في ا
ــنــاسب لــيــقـوم ــنــاسب فـي الـوقـت ا ا
بــحـركـة في غــايـة الـفـعــالـيـة. وإذا كـان
األمـر هكذا فإن ذلك سيـصبح التعريف
اخلــاص لـلـعــبـقـريــة. وحـتى اآلن لـيس
ـتـلك هــنـاك شك بـأنه إذا كــان بـيـلــيه 
ذلـك الـــنـــوع من الـــعـــقل اإللـــكـــتـــروني
الـداخـلي فـإن بـرمـجـة مـثل هـذا الـعقل
جتـري في غضون سن مـن التمرينات
الــــشـــاقــــة وعن طــــريـق الـــكــــثـــيــــر من
ـرهـقــة وكـذلك بـتـكـريس االخــتـبـارات ا
احلـــيــاة بـــأكــمــلـــهــا مـن أجل الــتـــعــلم
ـهـنـته.ولـد بيـلـيه في لـية 23 ـسـتـمر  ا
تـشـرين األول 1940 فـي مـديـنـة تراس
كـوراسوز في والية ميناس جيراس في
الـبـرازيل. وعـند تـعـميـده سُـمّي أدسون
أرانـــتـس دو نـــاســــمـــنـــتـــو بــــد أن كل
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ـاضيـة حيـنما دونت عـلى مواقـعها اثبتت اجـبال الـكرة وفـائها لـيلـة اخلميس ا
التـواصلـية خـبر رحيـل جنم الكـرة البـرازيلـية بيـليـه عن عمـر ناهز ال83 عـاما
ـواقع محـطات مـفصـلة من الـنجم الـذي اصبح وزيـرا للـرياضة فتـداولت تلك ا
في بالده واضـحى مـلـكـا مـتوجـا لـكـرة الـقدم خـصـوصـا وانه الالعب الـوحـيد
الـذي تـوج بـكاس الـعـالم لـثالث مـرات مع منـتـخـبه البـرازيل عـلـمـا انه كان من
كانة رفـيعة للكرة الـبرازيلية حتى رواد من صنـعوا اجملد البرازيلي ورسـخوا 

اضحت اسما مهما في عالم كرة القدم بفضل جيل بيليه ..
ـواقـع الـتـواصـل اي حـضـور ورغم ان بــيـلـيـه سـطع في الــوقت الـذي لم تــكن 
ــبـاريــات الـكــرويــة في تـلك الــفــتـرة لم تــكن مــتـاحــة فـمع ذلك فــضال عن ان ا
فنجـومية بيليه تناقلتها اقالم الصحـفي الرياضي وتواردتها اع اجلماهير
العب وقـالبـها الضـيق ليـكون مـلكا ن تابـعت هذا الـنجم الذي كـسر عـزلة ا
متوجـا استقـطب العالم باكـمله بنـجوميته الـتي سحرت اجلـميع وحينـما جمعه
استـفتاء في االلـفيـة االولى لغرض مـعرفـة من يدانـيه من النجـوميـة على عرش
كرة الـقدم دانت الـبسيـطة لـلنـجم االرجنـتيـني ماردونـا على حـساب الـبرازيلي
كون االخـيـر لم يكـن معـروفـا على نـطـاق واسع كـما عـرف مـارادونا من خالل
شاشات الـعرض التلفزيوني والنـجومية التي استطـاع االستحواذ عليها جراء
كسيك الذي جرى عام 1986 ولكن لالمانة فان تربـعه على جنومية مونديال ا
ونديال التالي الذي ذكور فا ونديال واحد هو هـذا ا جنومـية مارادونا لم تدم 
جرى في ايطاليا عام 1990 فجـر مفاجاة مدوية حينما  الكشف عن تعاطي
ماردونـا للمـنشطات ووقـوعه في فخ اخملدرات جراء احـترافه في مديـنة نابولي
افـيات االيطـاليـة اضافة الى ان عـروفة بـتجمع اربـاب جتارة اخملـدرات من ا ا
تـلك الـفضـيـحـة اثرت عـلى مـسـيرته الـكـرويـة كثـيـرا لـكن تمـسك االجـيـال التي
ـنصـرم متـفوقـا على جايـلت هذا الـنجم انـتصـرت له في ابرازه كـنجم الـقرن ا
ـقارنـة مع ما تـوفر الـنـجم بيـليه الـذي ظـلم جراء عـدم توفـر عـرض مبـارياته بـا

لالعب االرجنتيني مارادونا ..
ـونديـال االخـير بـقي من تـوهج بـيلـيه الـشي الكـثـير حـيـنمـا بـادر لدعم وابـان ا
واكبته ومرافقته منـتخب بالده برغم تدهور صحـته وتوارد اخبار من عائلـته 
في تـلك الـلحـظـات الـعصـيـبة لـكن وهج بـيلـيه لم يـخـفت كونه من جنـوم الـنسخ

ونديالية وبقي كما هو متربعا على عرش ملوكية كرة القدم .. ا
فاذا كـان صراع مارادونا وبـيليه قـد افضى لتـفوق االرجنتـيني بسـبب احلقبة
الـتي تـلى فـيهـا جنـوميـة بـيلـيه حـيث كان الالعب الـبـرازيلي رمـزا كـرويا خالل
فتـرة اخلمـسـينـيات والـسـتيـنيـات انـتهـاءا بالـعام 1970 حـيث توجت الـبرازيل
باللـقب واظهـرت لقطـات ملـونة الصـورة الشـهيرة الـتي عرف بـها بيـليه مـرتديا
نـتـخب الـبرازيـلي مـحمـوال عـلى اعـناق رفـاقه ومن تـلك الفـتـرة برزت قـمـيص ا
الـكـثـيـر من القـصص واحلـكـايـات اخلـاصة بـهـذا الـنـجم الـذي شق طـريقه من
الصـعوبة حيث اسـتهل مشوار حـياته صباغا لالحـذية وكافح حتى وصل الى
الـنـجـومـيـة العـبـا مـرمـوقـا يـشـار الــيه بـالـبـنـان وهـو مـا عـرف عن كـفـاح العب
برازيـلي سار على دربه االف الالعـب من اقرانه لـيخوضوا مـبارياتهم االولى
بـكرة بـسـيـطة عـلى شـواطي خـليج الـكـابانـا في الـبـرازيل متـنـقـل من بـيـوتات
صـاعب والتـحديات الصـفيح الى دروب الـنجـوميـة والتـالق حيث وظـفوا تـلك ا
ـا دفعـتهم لـيكـونوا مـلوكا ـثابرة والـتمـيز  لـيحـيلـوها الى قـصص معـجونـة با
هـاراتـهم ومـستـويـاتهـم التي قـدمـوهـا من ان يسـهـموا حـقيـقـيـ استـطـاعـوا 
بابراز لـعبة كرة القدم الـتي تربعت بفضلـهم على عرش اللعبـة الشعبية االولى
ونديال او ما يتـعلق باللعبة الشعبية االولى فاول لذلك حيـنما تسرد حكايات ا
مـا يـتبـادر لالذهـان التـطرق الى الـسـيرة الـذاتيـة لالعب الـبرازيـلي بـيلـيه الذي
ايضـا لم ينهي مشواره مع الـكرة بعد اعتزاله بل عـمل مدربا فضال عن تبؤوه
نـصب وزير الشبـاب والرياضة كـما حظي بنـجوميته
ـونــديـال عـام عـلـى اسـتـحــقـاق اســتـضــافـة بـالده 
2014 بينما تاثرت البرازيل من بعده باجيال بعد
تـفـوقة ان عجـزت عن ان حتـظى بـرغم اجـيالـهـا ا
ـنـتـخـبـهـا كالـزمن من ان تـسـتـقـطب زمـنـا زاهـرا 

الذي كان يعيش فيه بيليه.
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شـخص في الـعائـلـة يدعـوه ديكـو. كان
والـده العب كرة قدم محتـرفاً ومشهوراً
نطقة لكنه لم يكن محظوظاً جـدا في ا
وال نـاجحاً. إن ساحـة كرة القدم األولى
بـالنـسبـة لبـيلـيه هي الشـارعحـيث كان
يــعـيـش أمـا الــهـدفــان فـهــمـا نــهـايــتـا
الـشارع نفسه. كـذلك اكتسب مهارة في
ـا أن وزنها كان يـتغير ضـرب الكرة طا
اعـتـماداً عـلى كيـفيـة حشـوها آخـر مرة
وكـــذلك عــلى مـــا إذا كــانت تـــمــرّ عــبــر
الـعديـد من احلفر الـطينـية. كتب بـيليه
"ولـكن ليس هناك أي اختالف فسعادة
ضــرب الـــكــرة وجــعــلــهـــا تــســتــجــيب
لـطـريقـتي في األداء لـهو أعـظم شـعور
بـالقوة ذلك الشـعور الذي أحسستُ به

في حياتي في ذلك الوقت". 
في الــســابـعــة من عـمــره بـدأ بــتـلــمـيع
االحــذيــة وسـاعــده صـديــقه عــلى عـمل
صـندوق شـبيه الى درجـة ما بـصندوق
درسي تـلمـيع االحذيـة. استـهل عمـله ا
فـي بورو. وفي ذلك الـوقت تقـريبـاً أخذ
كل شـخص يسـميه بيـليه. "لـيست لدي
أيــة فــكــرة من أين جــاء هــذا االسم أو
مَـن أطــــلـــقـه اول مـــرة  –ألنـه لــــيس له
مــعـنى في الــبـرتـغــالـيـة  –أو أيــة لـغـة
أخــرى عـلى حــد عـلــمي". وعـنــدمـا بـلغ
الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة قـــرر نـــادي بـــورو
الـــريــاضي تــشــكــيـل فــريق خــاص به.
فـطــلب من بـيـلـيه أن يـنـظم إلـيه وكـان
ذلـك اليـوم واحـداً من أكـثر أيـام حـياته
روعـــة. ولــعــظــيـم دهــشــتـــهم أخــبــروا
الالعــبـ الـشــبـاب بـأنــهم سـيــعـيّـنـون
ار دو بريتـو مدربا لهم. كان هذا فـالد
الـرجل أحد األسمـاء الكبـيرة في تاريخ
كـرة الـقـدم البـرازيـليـة إذ كـان في أيام

شـــبــابه جنـــمــاً لــلـــعــديـــد من األنــديــة
ـتقدمة في القطر وهو الشخص الذي ا
نـتـخب الـبـرازيلي لـعب مـهـاجـماً فـي ا
الـصـاعـد لكـأس الـعـالم عام 1934.كـان
والــد بــيـلــيه يــقـول لـه: اجـعل عــيــنـيك
وأذنـيك مـفـتـوحة وانـتـبه الى كل كـلـمة
يـقـولهـا. إنك محـظـوظ إلى أبعـد حد إذ
حــصــلتَ عــلى هــذه الــفـرصــة فــخــبـرة
ـار ال تـقـدّر بـثمـن. كمـا أنه العب فـالـد
كبير ومعلّم رائع. إذن استغل فرصتك.
درب علّم بيليه كيف "يصيد" إن هـذا ا
وبــشــكل صـحــيح كــرة قــادمـة نــحـوه
بـــصــدره أو كــتــفـه أو فــخــذه أو حــتى
بــقــدمـه. وعــلّــمه كــيف يــضــرب الــكــرة
بــحــيث تــنــحــرف إمــا إلـى الــيــمـ أو
الـيــسـار اعـتـمـاداً عـلى مـقـدار الـدوران
الـذي يعـمله الالعب بـالكـرة. وهذا مهم
السـيمـا في الضـربات احلـرة وضربات
اجلــزاء مـن أجل احــراز إصــابـة إذ أن
مكن ـنحـنى الذي تـسلـكه الكـرة من ا ا
أن يـنجم عن هدف بـينما يـكون بإمكان
سـتـقـيـمة. ـرمى صـدّ الـكـرة ا حـارس ا
كـمـا وعـلّـمه كـيـفـيـة اتـقـان فن الـتمـويه
بـالــكـرة لـيـكـون قـادراً عـلى االنـحـراف
فـجأة وبـحدّة حـول خصـمه بيـنمـا يدع
الـكــرة تـمـرّ مـسـتـقــيـمـة نـحـو اخلـصم.
لــــذلـك اذا مــــا حــــاول ذلك اخلــــصم أن
يـنـحـني مـعه تكـون الـكـرة قـد مرّت من
أمـــام اخلـــصـم وتـــصـــبح جـــاهـــزة
ألخــذهـا ثــانـيــة. واألهم من هـذا
ــار عــلّم بــيــلــيه كــله أن فــالــد
الـبسكليتـا الشهيرة أي "ضربة

." قصّ ا
قال على  { بقية ا
وقع االلكتروني ا
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الكرة بنظيره
اخلليجي
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ـــشــتـــرك بــ االحتــاد عـــقــد االجـــتــمــاع ا
الـــعـــراقي لـــكـــرةِ الـــقـــدم مع احتـــاد كــأس
اخلــلـيج الـعــربي لـكـرة الـقــدم بـشـأن آخـر
االسـتـعـداداتِ الحـتـضـان خـلـيجي  25 في
مــديـنـةِ الــبـصــرة بـحـضــور الـنـائب األول
لـرئـيس االحتاد مـديـر البـطـولة عـلي جـبار
واألمـ العـام الحتاد كـأس اخللـيج جاسم
الـرمـيــحي ونـائب مـديـر الـبـطـولـة مـحـمـد
ـشتركة نـاصر وأعضاء االحتـاد واللجان ا
ــشـرفـة عـلى خـلـيـجي 25.وقــالَ الـنـائب وا
األول لـرئيس االحتـاد مديـر البـطولـة علي
جـبـار أكـمـلـنـا جـمـيع الـتـرتـيـبـات اإلداريـة

والـتنظيميّة واللوجسـتيّة واألمنية لتنظيم
ـيزة.وأضافَ لـدينا خـليجي25  بـصورةٍ 
ثـقة كـبيـرة بقـدرات مالكاتـنا بـالتـعاون مع
احتـاد كـأس اخلـلـيج الـعـربي لـقـطـف ثـمار
الـنجاح من الـناحيةِ الـتنظيـميّة فضالً عن
اســـتـــيـــعـــاب جــــمـــيع احلـــضـــور بـــشـــكلٍ
مــنــاسب.وأشــارَ جــبــار إلـى إن الــبــطــولـة
حتـظى بـدعمٍ حـكـومي كـبـيـر من قبـل أعلى
ـسـتـويـاتِ وهـذا يسـهم بـتـعـزيـز درجاتِ ا
ـستـوى يشـيد الـتفـوق في إظهـار بطـولةٍ 
بـه اجلــمــيـع.وفي ســيـــاق مــنـــفــصل وافق
االحتـاد القطري لكرة القدم على طلب قدمه
رئـيس االحتاد الـعراقـي لكـرة القـدم عدنان

درجـال بــتـفـريغ العـبـ عـراقــيـ لـتـمـثـيل
مــنــتــخب الــعــراق في خــلــيــجي 25.واكــد
ــصـدر أن االحتــاد الـقــطـري لــكـرة الــقـدم ا
وافق عـــلـى مــشـــاركـــة العـــبــ عـــراقـــيــ
ن ــرخــيــة والــشــمــال أ مــحــتــرفــان في ا
ـنـتـخب حــسـ وأمـجـد عــطـوان تـمـثــيل ا
الـعـراقي فـي بـطـولة خـلـيـجي 25.وغـاب
ــنـتــخب الــعـراقي عن الـالعـبــان عن ا
ـــبـــاراة الــــوديـــة الـــتي جـــرت مع ا
يناء نـظيره الكويـتي في ملعب ا
ـبي وانـتهت لـلـعراق بـهدف األو
دون رد جـــــاء بــــامـــــضــــاء العب

نتخب العراقي علي فائز. ا
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يـة خـبر تـنـاقلت وكـاالت االنـباء الـعـا
وفـاة االسطورة بـيله و(الشـرقية) اول
قـناة عراقـية بثت خبـر وفاة اجلوهرة
عـــبـــر احلـــصـــاد االخـــبـــاري وصــدق
االسـتـاذ سعـد البـزاز الشـرقيـة عنـدما
رفع شـعار الـقناة بـانهـا اول من تعلم
واخـر من تـسـكت. وبـعـد االنـتـهاء من
مــشــاهــدة نــشــرة االخــبــار اعــادتــني
ـاضي ذاكـرتي لـتـسـعـيـنـيـات الـقـرن ا
وفي فـتـرة حصـار اقـتصـادي وثـقافي
وريـــاضي شــهــده الـــعــراق كــنت اول
صـــحـــفي عـــراقي يـــكــســـر احلـــصــار
الـرياضي ويـلتـقي اجلوهـرة السوداء

بــيـله في لــقـاء صـحــفي مـطـول
نـشرته جريدة الـقادسية انذاك
وقـبل ان ابدأ العداد مـايتحتم
ان اعــمـلـه اعـلــمت الـصــحـفي
االســـتـــاذ جــلـــيل الـــعـــبــودي
رئـــيـس الـــقـــسم الـــريـــاضي عن

ـهمة التي استعـد اليها وعلى الفور ا
بــارك مــبــادرتي وقــال لي تــوكل عــلى
الـله وسأكون معك فيما حتتاجه وفي
حـيـنـهـا ابـلـغـني الـفـريق الـركن طـيب
الــذكــر صــابــر
الـــــــــــــدوري
عــــــــــــــــــدم
اجـراء اي

في الـــبــطـــولــة الــتـي ســيــلـــعب ضــمن
اجملـمـوعة الـثـانـية ويـسـتهل مـبـارباته
امــام الـبـحـرين في الــسـابع من كـانـون
الـثاني ويلتقي الكويت في العاشر منه
ـقـابلـة قـطر في ويـخـتـتم التـصـفيـات 

الثالث عشر منه.
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وزار الـشـيخ عيـسى بن علي آل خـليـفة
ــــبـــيـــة نــــائب رئـــيـس الـــلـــجــــنـــة االو
الـبحـرينيـة تدريـبات منـتخب الـبحرين
يــسـتــعــد لــلـمــشــاركــة بـبــطــولـة الــذي
الــبـصـرة و لــلـدفـاع عـن لـقـبه االول في
ـاضـيـة في قــــــــــطـر ودعـا الـنــسـخـة ا
الـشــيخ ال خـلـيـفـة الالعـبـ اهـمــــــيـة
ــطـــلــوب في ـــســتـــوى ا الـــظــهـــور بــا

البطولة .
ـنتخب الـبحريـني هو بطل ويـذكر ان ا
الـنـسخـة االخيـرة في قطـر سيـلعب في
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة ويـفــتــتح ســجل
ـــواجـــهـــة اإلمـــارات في مـــبـــاريــــاته 
الـســابع من الـشـهـر احلـالي ثم يـلـتـقي
قـــطـــر في الـــعـــاشـــــــــــر مـــنه ويالعب

الكويت في الثالث عشر منه.
W¹œuF « V ²M

ـبي ويــكـون مــنـتـخب الــسـعــوديـة األو
ـدرب سعـد الـشـهـري قد دخل بـقـيـادة ا
مــعــســكــر داخـلـي امس االحــد عـلى ان
يـغـادر االربعـاء لـلـبصـرة بـقائـمـة تضم
23 العــبــا لــلــمــشـــــــاركــة بــالــبــطــولـة
وســيــلــعب بــاجملـــــــمــوعــة االولى الى
جـــانـب الــعـــراق والـــيـــــــــمـن وعـــمــان
ويـستـهل مـباريـاته في مواجـهة الـيمن
قبل ويـواجه العـراق االثن اجلـمعـة ا
الــتـاسع من الــشـهــر احلـالي ثم يالعب
عـمان في الـثانـي عشر مـنه ومـعلوم أن
ـبي سـيـمـثل الـسـعـودية ـنـتـخب األو ا

بالبطولة.
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أصـدر اإلحتـاد العـراقي لكـرة الطـائرة
ـهـمـة من بيـنـها حـزمـة من الـقرارات ا
إنـزال فريـقي القـاسم ومديـنة الـشهداء
إلـى درجــة أدنـى وحتــديـــد مـــواعـــيــد
نافسات احمللية إضافة إلى انـطالق ا
تـسـميـة خـالد صـالح مـدربا لـلـمنـتخب

الشبابي.
جـاء ذلك خـالل اجـتـمـاع عقـد فـي مـقر
االحتـاد بــالـعـاصـمـة بـغـداد بـحـضـور
رئــــيس االحتـــاد جــــمـــيل الــــعـــبـــادي
والــنـائـبــ آزاد حـسن قــادر وحـبـيب

علي وجميع األعضاء.
وقـــال الـــعـــبـــادي بـــحــسـب بـــيــان إن
االحتـــاد قـــرر إنــزال فـــريـــقي الـــقــاسم
ومـــديـــنــة الـــشـــهــداء إلـى درجــة أدنى

وغـرامـة مـاليـة مـقـدارهـا ملـيـون ديـنار
اســتـنـادا لــلـمـادة 21 لـالئـحـة الــفـنـيـة

والتعليمات للموسم 2022-2023.
وأضــاف ســيـكــون الــعـاشــر من شــهـر
كـانون الثـاني موعداً النـطالق التجمع
ــتـأهـلـة في أربـيل األول لــلـفـرق غـيـر ا
وهـي ســـنــــجـــار والــــصـــمــــود وهـــيت

وحديثة والصناعة.
وأشــار إلى أن فـي اخلـامـس عـشــر من
الـشـهـر ذاته سـيـنـطـلق الـتـجمع االول
تأهلة في محافظة أربيل وهي للفرق ا
غــاز اجلـــنــوب والــبــحــري والــشــرطــة
واربــيل والــبــيــشــمــرگــة واحلــبــانــيــة

واجليش ومصافي الشمال.
ولــفت الــعــبــادي إلى أن الــســادس من
ــقـبل سـيــكـون مـوعـداً شــهـر شـبـاط ا

النــطالق مـنــافـســات دوري الـنــاشـئـ
ـصـاحب لـلفـرق الـثـمـانـية والـشـبـاب ا
مـتاز ـتـأهلـة حـسب الئحـة الـدوري ا ا

للموسم 2022-2023
.وســـــــــمـى رئــــــــيـس االحتـــــــــاد خالل
ـدرب خالـد صالح لـتدريب االجـتـماع ا
مــنـتـخب الــشـبـاب وقـرر الــتـعـاقـد مع
ــدربـة اإليـرانـيــة مـيـتـرا شــعـبـانـيـان ا
ــنــتــخـب األول لــلــســيــدات لــتـــدريب ا

ومنتخب الشابات.
ـوافـقـة واخــتـتم الـعـــــــــبـادي تـمـت ا
عــلـى فــتــــــــح مــراكـــز تــدريــبــــيــة في
جـمـيـع احملـافـــــــــظـات وتـكـون بادارة
االحتـاد الـفرعي لـكل مـحافـظـة على ان
ـنــهــاج مـوحــد يــعـد مـن قـبل يــكــون 

االحتاد.
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ي مع األسطـورة البـرتغـالي كريـستـيانـو رونالـدو.وقال عبـد الله علق أسـطورة نـادي النـصر والـكرة الـسعـودية مـاجد عـبد الـله على تـعاقـد العـا
هاجم التاريخي للنصـر مبروك للنصر وعشاقه.وحسم تواجد جنم بحـجم كريستيانو رونالدو في دورينـا يعتبر إضافة كبيرة جـدا.وختم ا
ـدة سنتـ ونصف مقابل يركاتـو الشتـوي بصفـقة مدوية بـعد التـعاقد مع الـنجم كريـستيانـو رونالدو  نـادي النصـر أولى صفقـات ا

وسم الواحد. 200 مليون يورو في ا
ـية ونتـائج البحث وحقق النـصر مكـاسب غير مـسبوقـة فور اإلعالن الرسـمي عن الصفـقة إذ تصـدر عناوين الـصحافـة العا

ية. عبر احملركات العا
وكان رونـالـدو قـد فسخ عـقـده مع مـانشـسـتـر يونـايـتـد في أواخر نـوفـمـبرشـرين بـالـتراضـي بعـد هـجـومه الالذع على إدارة

دير الفني إريك ت هاج في حوار تليفزيوني مع الصحفي بيرس مورجان. الشياط احلمر وا
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تــضـيف  صــاالت الــسـيــنـمــا في بــغـداد
واحملــافــظــات عــرض الــفــيــلم الــعــراقي
ـشترك (الـقدر) كتـابة واخراج صري ا ا
بيبرس الشـهاوي من مصر وهو خريج
شارك ـسرحية   عهد العـالي للفنون ا ا
ثم صـرية كـممثل بالعـديد من االعـمال ا
اجته الـى االخــراج الـــســيـــنــمـــائي عــام
2017. وكـانت اول جتــربـة اخــراجـيـة له
في الــعــراق من خالل مــهــرجــان الـنــهج
الـسـيــنـمـائي الـدولي لـالفالم الـقـصـيـرة
هرجان بفيلم (برج. G) انتاج مسابقة ا
 بــــاشـــراف حـــســـنـــ الــــهـــاني مـــديـــر
ـهـرجـان ثم انــتـقل الى مـصـر في أول ا
جتربـة سـينـمـائيـة طـويلـة له عـبر  فـيلم
امــا اول جتــربـة فــيــلم (يــوم الــعــرض) 
قصـير له فـكانت بـعنـوان (شقة 6) وقال
الشهاوي(في نسخة من  مهرجان النهج
السينمائي كنت ضيف شرف كممثل في
 فــــيــــلـم(نــــوارة) اخــــراج مــــروه تــــمـــام
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ـعـرض اقــبـاال كـبـيـرا من قـبل حــيث شـهـد ا
ـتعـطش لـهـكـذا نوع اجلـمـهـور الـكـربالئي ا
عـارض ويعـد نـشاطـنـا هو الـثاني من مـن ا
ــعـرض تــمــيـز عن ــسـنــا ان ا نــوعه حــيث 
االول حــيـث كــان اقــبــال اجلــمــهــور كــبــيـرا
وواســعــا ونــحن نــحــاول ان نــشــرك طــلــبـة
الـفنـون اجلمـيلة في هـكذا مـعارض سـتنمي
مـن احلركة التشكيلية في العراق بشكل عام
والـكـربالئي بشـكل خـاص ونامل ان تـشارك
ـعـارض الـكـبـيـرة التي هـكـذا مـعـارض في ا
تـقـيـمـهـا جـمـعـيـتـنـا الـتـشـكـيـلـيـة في بـغداد
التــاحــة الـفــرص لـفــنـاني احملــافـظــة عـرض
اعـــمــالــهم الـــفــنــيــة جلــمـــهــور الــعــاصــمــة
واحملـافظـات ونامـل ان تاخـذ جمـعيـتنـا بيد
هــؤالء الـفـنـانــ الـذين يـحــاولـون جتـسـيـد
ـصاف االصالة الـتي تنشد اعـمالهم الـفنية 

لها الفنون التشكيلية في العراق ).
وقـال رئيس فرع اجلمعـية في كربالء الفنان
مـحمد حا ( مرة اخرى نلـتقي لنؤكد حبنا
وشـغـفنـا لـلفـن واجلمـال نلـتـقي لـتطـلـعاتـنا
ـا حلـمنا ان تـتجـدد وترتسم داخل الـتي طا
فـضـاءات ومسـاحـات ملـونـة لنـؤكـد ان الفن
هــو احلــيــاة  ومن خالل مــعــرضــنــا فــضـاء
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حتـت عنوان  (فضاء نـابض ) افتتح مؤخرا
ـعـرض الـسـنـوي الـثـاني لـفـنـاني جـمـعـية ا
الـفـنانـ التـشـكيـليـ في  كـربالء بحـضور
ــقــر الــعــام عـــضــو الــهــيــئــة االداريـــة في ا
لـلـجـمـعـيـة الـفـنـان سـمـيـر مـرزه الـذي قال (
ـعـرض بـاحلـضـور الالفت لـلـعوائل امـتـاز ا
الـكـربالئـيـة الـتي تـتوق لـلـفـعـاليـات الـفـنـية
والــتــجــمـعــات  الــثــقـافــيــة .. حــيث تــفـاعل
اجلــمــهــور مع االعــمــال الــفــنــيـة وصــدحت
ـعرض من ـوسـيقى اثـناء الـعرض ويـعد ا ا
ضـــمن االنـــشــطـــة الــتي تـــقــوم بـــهــا فــروع
اجلـمـعـية فـي كل احملافـظـات لـتعـزيـز الدور
الــثــقــافي لــلـفــنــان الـتــشــكــلي الـعــراقي في
اجملـــتـــمع )مــضـــيـــفــا(و جـــســدت االعـــمــال
ــعـــرض افــكـــار مــتـــنــوعــة ـــشــاركـــة في ا ا
شارك واسـاليب عكست  رؤى وتطـلعات ا
فـي اجنــاز فـكــر جــمــالي وابــداعي يــحــاكي
ـوروث والـتـقـاليـد واهـمـية هـذه احملـافـظة ا
عـرض افتتـح في قاعة ـتقـدة بالـعطـاء .وا ا
مــتـحف صالح حــيـثـاني وشــارك فـيه اغـلب
فــنــاني مـحــافـظــة كــربالء وتـمــيـزت اعــمـال
ـعرض ب احلـداثة والتـجريب والـواقعية ا

ــهــرجـان من خالل واعـجــبت بــاجـواء ا
ـشــاركـة واجلـلـســات الـنـقـديـة) االفالم ا
.مؤكدا(وحـلم حيـاتي ان اعمل مجـموعة
افالم مـخـتـلـفة درامـيـاواعـمـال مـشـتـركة

ماب مصر والعراق)..
وعن فيـلـمه اجلـديد (الـقـدر) وهو انـتاج
عــراقي مــصـري مــشــتــرك قـال (الــفــكـرة
جـــاءت من خالل مـــشــاهـــداتي الفالم
مـــهـــرجـــان الــنـــهج الـــســـيـــنــمـــائي
ومـهـرجــان بـغـداد (  3*3) اشراف
فكان دافع قوي حكمت البيضاني
ان اعــمل فــيــلم عــراقـي مــصـري
والــســـبب االســاسي مــشـــتــرك
للـفيـلم كـانت عنـدما جـاء احد
اصدقائي الى مصـر صعدنا
تكسي كان هناك الكثير من
يـــتــحـــدثــون عن الـــعــراق
فــكــانـت بــدايــة الــفــيــلم
وضـــــــعــــــــتـــــــهــــــــا في
الـسـيـنـاريـو) واضاف
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حـصل فيلم (العيـون الساهرة) للـطالبت
حـصــة الـكـتـبي وغـايــة جـاسم  من طـلـبـة
تــخـصص االذاعــة والـتــلـيـفــزيـون بــقـسم
االتـصــال اجلـمـاهــيـري بـكـلــيـة االتـصـال
جـامعة الشارقة باشراف التدريسي عمر
جــواد الــعــلي احملـــاضــر بــالــقــسم عــلى
ـركز الـثالث في فئـة االفالم التـسجيـلية ا
ضــمن مــســابــقــات مــهــرجــان الــشــروق
الــسـابع البـداعــات طـلــبـة االعالم  . جـاء
االعـالن عن اجلـــــــائـــــــزة خـالل احلـــــــفل
صرية اخلـتامي للمهرجان بدار االوبرا ا
هرجان سنويا الذي اقيم مؤخرا.وينظم ا
مـعهـد الـشروق الـعالي لالعالم بـالتـعاون
مع احتــاد اجلـامـعــات الـعـربــيـة  ويـضم
ـهرجان مسابقـات لتخصصات االذاعة ا
والتليفزيون والعالقات العامة والصحافة
 حـــيـث شـــارك هـــذا الـــعـــام  111عـــمال
طـالبيـا من  44جـامـعـة مـصـريـة وعـربـية.

وفـنانـا  جسـدو بلوحـاتهم االبـداع واجلمال
ومــنـهم ابـراهــيم حـسـ  احـمــد خـضـيـر 

ي  اياد احمد , احمد مرزوك  اسراء الغا
تـبارك مـحمد  رزاق الـطويل  عـماد جواد 

ـــشــاركــ نـــابض وهـــو يــعـــطي جلــمـــيع ا
مساحات واسعة لتعبر عن تطلعاتهم الثراء

شهد الفني والثقافي في احملافظة). ا
ــعـــرض اكــثــر من  38فـــنــانــة وشـــارك في ا

مــحــمـد حــا  انــور كـمــر وفي فن الــنـحت
والـسـيـرامـيك حـسـ االبـراهـيـمي  صـديق
بـكـر  مـيـسون عـبـد الـرزاق هاشـمـيـة حسن

وآخرون .

فـوجـدهـا تـسـاعـده في الـبــحث عن ابـيه
ـعـانـاة اعـجب شـابـة جـمـيـلـة وفي ظل ا
بها ولـشهـامته وقـفت الى جانبه الى ان
وجــد ابــيه  وحتــصل حــالـة حـب بـيــنه
صرية ويتزوجها وينجب وب الفتاة ا

منها االطفال).. 
وعن الــصـعـوبــات الـتـي حـصـلـت اثـنـاء
تـصـويـر الـفــيـلم قـال اخملـرج الـشـهـاوي
(عند انطالق ثورة تشرين كان التصوير
ودخــول (كـــورونــا) واقــفــال في بـــغــداد
ـطــارات رغم ذلك حــصل دعم مـعــنـوي ا
اقبال سرح انذاك من دائرة السينمـا وا
نعـيم وزيـنب الـقصـاب من خالل الـفـنان
وبــعـد احـمــد طــارق وهـو رســام عـراقي
احداث تشـرين  دعوتي من قـبل نقيب
الـفـنـانـ جبـار جـودي لـتـكـمـلـة الـفـيلم
ــسـرح احـمـد ومـديــر عـام الـسـيــنـمـا وا
حـــــــسـن مــــــوسـى ودعـم من حـــــــكـــــــمت
و الـبـيـضـاني و الـتـصـويـر في بـغداد
الـــــقـــــاهـــــرة مـــــحــــــافـــــظـــــات مـــــصــــــر

(الـفـكـرة االساسـيـة لـلـفـيـلم هـو الـترابط
بـ الشـعـب والـقـصـة احلقـيـقيـة تـبدا
عندما حصلت احلرب مع العراق  شاب
عـــراقي يــذهب الـى مــصـــر لــلـــبــحث عن
ــــــــصــــــــري حتـــــــدث بــــــــعض والـــــــده ا
يــتــعــرف ــفــارقــات ا
عــــلـى فــــتــــاة
مــصـــريــة
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{ الــربـاط - وكــاالت - قـضت مــحـكــمـة
مـغـربــيـة بـطالق الــفـنـانـة دنـيــا بـطـمـة من
ـنتـج البـحريـني مـحمـد التـرك ومـنحـها ا
حق حـضــانـة طـفــلـتـيــهـمـا (غــزل و لـيـلي
روز) بـعد فشل محاوالت الصلح بينهما
بـعـد اخلـالف األخـيـر الـذي وقع بـيـنـهـمـا
واتـهامها له بخيانتها بعد  10سنوات من
الـزواج.كـمـا وقـعت احملـكـمـة حـكـمـا عـلى
ـنـتـج مـحـمـد الـتـرك بـاحلـبس  3 أشـهـر ا
واجــبــة الــنــفــاذ وغــرامــة  3 آالف درهم
بـتهمة التحريض على الفساد وهو نفس
احلــكم الـــذي نــالــتـه الــفــتــاة الـــتي اتــهم
ـمـارسـة اخلـيـانـة الـزوجـيـة مـعـهـا. هذا
وانــطـلــقت قــضــيــة طالق بــطـمــة والــتـرك
ـغـربـيـة بـدعوى بـعـدمـا تـقـدمت الـفـنـانـة ا
الـطالق من زوجـهـا مـحـمـد الـتـرك الـذي
وجـهـت إلـيه تـهــمـا عـدة مــنـهـا اإلضـرار
الية وإسـاءة التصـرف  بصفته بـذمتهـا ا
مــديــر أعــمـالــهــا والــتــشــهــيــر والــقـذف

واخليانة.
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الــنــائب الــعـــراقي تــلــقى تــعــازي االوســاط الــنــيــابــيــة
سائلـ العزيـز احلكيم والسـياسيـة لوفاة اخـيه االكبـر

ان يرحمه برحمته الواسعة.

dſ«œ œuL×

مـــديــــر بـــنـك اجلـــنــــوب االهـــلي
ضـيفته اخلـميس مـجموعـة ابناء
الـعراق في محـاضرة الـكتـرونية
ـالي العراقي بـعنـوان (الوضع ا

واشكالية سعر الدوالر).
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التـدريسي فـي كلـية االعالم بـجامـعة بغـداد شارك في
نــدوة اقــامـتــهـا الــكـلــيـة بــالـتــعــاون مع شـبــكـة االعالم
الــعـراقـي ووزارة الـشــبــاب والــريـاضــة بــعــنـوان (دور

االعالم في تنمية الثقافة والفنون).
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الالعب االردنـي اعــــلن احــــتـــــرافه في فـــــريق اربــــيل
العـراقي لـكـرة القـدم لـلعـب في صفـوفه خالل األشـهر

قبلة. ا
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ــمـلـكـة الــعـربـيـة ـقــيـمـة في ا الـتــشـكـيـلــيـة الـعــراقـيـة ا
السـعوديـة تـفتـتح الـيـوم االثنـ معـرضـها الـشـخصي
ـات الزمن االخـر) عـلى قـاعـة نايال ـعنـون (حـا األول ا

في الرياض.
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ـــون  كـــتـــاب الـــنـــاقـــد الـــســــوري صـــدر له عن دار د
غـناة كـانيـة في الـقصـيـدة ا بـعـنوان(جـمـاليـة الشـعـر ا

لنزار القباني- قراءة نقدية).
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ركزي لإلحتاد الـعام لالدباء والكتاب عضـو اجمللس ا
تـلـقى تـعـازي االوسـاط الـثـقافـيـة بـوفـاة شـقـيـقه األكـبر
احلاج ابـو عالء سائـل الـله تعـالى ان يسـكنه  فـسيح

جناته.
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مدير عام دار الكتب والوثائق  حتدث مع الكاتب زاهد
البـياتي في جـلسة اقـامها نـادي االخاء التـركماني في
بغـداد السـتذكـار احد مـؤسـسي النـادي رائـد التـوثيق

. ي  ياس عبد الكر االكاد
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واحدة.عندما غادرت القناة في عام 2014 
أبدت والـتـرز سعـادتـها لـكـونهـا رائدة في
مـهــنــة ظـلـت لـفــتــرة طــويـلــة حــكــراً عـلى
الرجـال. وكانت هـيالري كـليـنتـون قد أتت
حيـنـها لـتـعبـر عن احتـرامـها إضـافة إلى
ـنـتـجـة الـتـلـفـزيـونـيـة مـقـدمـة الـبـرامج وا
أوبرا ويـنفري وحـوالي عشـرين صحـافية
تـلـفـزيـونـيـة. في عـام  1976 كـانت والـتـرز
ـسـائـية أول امـرأة تـقـدم نـشـرة األخـبـار ا
وحــصـلت عــلى راتب غـيــر مـســبـوق بـلغ
مــلـيـون دوالر ســنـويـاً. وقــبـلـهــا بـعـامـ

شـاركت في تـقـد بـرنـامج صـباحـي على
شـبكـة "إن بي سي" فـي جتربـة وصـفـتـها
بـاربـرا والـتـرز بـعد  40عـامـاً بـأنـها كـانت
"فــاشـــلـــة". وقـــالت "شـــريـــكي فـي تـــقــد

الــبـرنـامج لـم يـكن يـريــد شـريــكـة (أنـثى)
وكـذلك اجلـمـهـور". ثم فـرضت نـفـسهـا من
ـقـابالت من خالل أسـلـوبـهـا الـفريـد في ا
ــيــر بــوتــ إلى مــايــكل جــاكــسـون فالد
ـارغريـت تاتـشر وإنـديرا غـاندي. مروراً 
وكــان أكـبــر فـخــر لـهــا أنــهـا ســاهـمت في
وصــول الــصــحـافــيــات إلى الــتـلــفــزيـون.
وقالـت في عام " :2014إذا فعـلت أي شيء

للمساعدة في ذلك فهذا إرثي".

{ واشنطن)  ,أ ف ب) - توفيت الصحفية
األمريـكيـة باربـرا والتـرز أول امرأة تـقدم
نــشـــرة أخــبـــار مــســـائـــيــة في الـــواليــات
تحـدة عن عمر يـناهز  93عامـاً على ما ا
أعـلـنت اجلـمــعـة قـنـاة "ايه بي سي" حـيث
عــمــلـت لــســنـوات طــويــلــة. كــانـت جنــمـة
الـبـرامج الــتـلـفـزيـونـيـة األمـريـكـيـة ودعت
شاهدين في عام  2014 مع عبارة "أراكم ا
قريبـاً" باللغـة الفرنـسية بـعد أكثر من 50
عاماً من العمل على الشاشة وكان عمرها
آنذاك  84سنة.ولم تذكر الشـبكة األميركية
سـبب الــوفـاة أو مـكـانـهــا. وكـانت بـاربـرا
والترز أجرت مقـابالت مع جميع الرؤساء
األمـريـكــيـ من ريـتـشــارد نـيـكـسـون إلى
باراك أوباما إضافة إلى قادة أجانب مثل
صــدام حـــســ وأنــور الــســادات وفــيــدل
كـاسـترو والـداالي المـا ومـشـاهـيـر آخرين
مــثل بـــيت ديــفـــيس وأجنــلـــيــنـــا جــولي.
وحـقـقت والـتــرز شـهـرة في عـالم األخـبـار
األمــــريــــكي ال ســــيــــمـــا فـي الــــبـــرنــــامج
الـيـومي(ذا فيـو)  الـذي أطـلـقـته عام 1997
على "ايه بي سي". وأشارت الـقناة إلى أن
ي الـــصـــحــافـــيـــة فــازت بـ 12جــائـــزة إ
جــمــيــعــهــا مع "ايه بـي سي" بــاســتــثــنـاء
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وحــيـــاة اجلــامــعــة والــشــبــاب. وكــان
ــسـلـسل يـحـمل اسـم مـسـلـسل تـركي ا
طـــويـل ومــكـــون من  30حـــلـــقـــة إال ان
ظــروف كـورونــا تـسـبــبت في تــأجـيـله
لــيـتم تـصـويـره عـلـى جـزءين وتـغـيـيـر
رعشلي خالل اسمه. وكان آخر ظهور 
عام  2021 فـي مسلـسل (قـيد مـجهول)
والـذي كـان من بطـولة الـنـجمـان باسل

نعم عمايري. خيّاط وعبد ا
عــلى صـعــيـد آخـر إســتـغــلت الـفــنـانـة
ـصرية شيرين عبد الوهاب تواجدها ا
في بـيروت لقضـاء عطلة األعـياد برفقة
زوجـهــا حـسـام حـبـيب لـزيـارة الـفـنـان
فضل شاكر الذي يعيش في مخيم ع
احلــلـوة بـجـنــوب لـبـنــان. وقـد كـشـفت
مـنصة صوت بيـروت انترناشونال عن
ـنــتج هــذا الــلــقــاء الــذي شــارك فـيـه ا
يـوسف حـرب والـشـاعـر أحـمـد مـاضي
وبـعض األصدقـاء. ويأتي لقـاء شيرين
وشــاكــر بــعــد انــقــطـاع دام  12 عــامــاً
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طـرحت النجمة السـورية هيا مرعشلي
ـسـلسـلـها اجلـديد الـبـوستـر الـرسمي 
(أقـل من عـــادي) واالــــذي ســـيُـــعـــرض
قــــريــــبــــاً وتـــــخــــوض فــــيه جتــــربــــة
الـبـطولـة.وظهـر في الـبوسـتر الـرسمي
ـسلـسل وهم يجـلسون جـميع أبـطال ا
بــجـانب بــعـضــهم بـاالضــافـة الى اسم
الـكاتبة  مـشهدي التي قـدمت العديد
ـــمــــيـــزة في الــــدرامـــا مـن األعـــمــــال ا
السورية واخملرج نور ارناؤط ويتكون
ـسـلـسل من  13حـلـقـة ويـضم الـعـمل ا
الــدرامـي جنــوم عــديــدة مــنــهم: "هــيــا
مــرعـشـلي كـارمن لــبس جـهـاد سـعـد
مــيــا ســعــيـد وســام صــبــاغ شــيـرين
احلــاج ومـروى األطـرش".وتـدور قـصـة
ــسـلــسل في اطــار اجـتــمـاعي درامي ا
حــول حـــيــاة طــالــبــتـــ ســوريــيــتــ
تـعيـشان في لـبنان مـتنـاولًا كل مـا تمر
به هـاتان الـطالبـت من ظروف صـعبة

وطـغى عـليـه استـذكـار األعمـال الـفنـية
ــشـتـركـة وأبـرزهـا الـديـو األول الـذي ا
. ووثق شـــاكــر هــذه جـــمع الــنـــجــمــ
الــلـحــظـة الـتـي تـعـنـي له الـكــثـيـر مع

فــيـديـو نــشـره في حـســابه عـبـر
"إنـــــســــتـــــغــــرام" أرفـــــقه
بـتـعلـيق: "شو اشـتقت
لـــهـــيـــدي اجلـــمـــعـــة
احلـلـوة بـعـد سـن
طــــويــــلــــة وشــــو
اشـتـقـتـلـكـن". أديا
خـالله أغـنـيـة “كل

عـام وانت حبيبي”
ــــشــــتــــركـــة الــــتي ا
جــــمــــعـــتــــهــــمـــا قــــبل
ســـنــوات. ودار احلــديث
بـينهمـا على ضرورة إنتاج
عــمل مـشــتـرك بــيـنــهـمــا ديـو
وهي فـكـرة كانـا متـفـق عـليـها

منذ سنوات ولم تتم بعد.
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إذا كــنت تــبــحث عن عـالقــة فــقـد تــتــوافــر لـك فـرص
جيدة.
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تـمهل في احلـكم على اآلخـرين بانـفعـال وعصـبية بل
هدّ أعصابك واضبطها.
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يشـتـد الـغضب وتـشـعر بـعـدم األمان او تـطـالب بحقّ
وتُقابل برفض فتنهار. 
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اسع لـتـحـسـ مـيـزانـيـتك. حتـصـد ربـحـاً أو جـائـزة.
ترغب بالتجديد.رقم احلظ 3.
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حان الوقت لـتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب
مَرِن وإيجابي .
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حــاذر الــفــشـل في الــصــفـــقــات الــتــجـــاريــة وجتــنب
عسول. اخملادع والكالم ا
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الـطرف الـثاني يـتعـاطف معك بـشكل كـبيـر ولن يخذل
آمالك.
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تـتــلـقـى جـوابــاً وتـتــحـمس لــتــطـبــيق نـظــريـة أو فــكـرة
جديدة.يوم السعد االربعاء.
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 الـــتـــحــرّر مـن اخلـــضــوع يـــلـــزمك تـــقـــد تـــنــازالت
للشريك.يوم السعد االربعاء.
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تـثـبت قـدراتك اإلداريـة والتـنـفـيـذيـة والقـيـاديـة. تـتـمتع
بحضور ذهني ملفت.
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تـأزم مع الشريك قد تكون له تـبعات سلبية  الوضع ا
عليكما.رقم احلظ 2.
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جتنب الوقـوع ضحـية األفكـار السـوداء. ال توقع على
. عقد أو تباشر عمالً

 u(«
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اكــــــتـب مـــــــرادفــــــات
ومـــعــاني الـــكــلــمــات
الــتـي تــقــرأ وتـــكــتب
افـــقــا وعـــنـــوديــا في

الوقت ذاته:
 1- مــذنـب مــرئي من

االرض
 2- مدينة ينية

 3- عاصمة البيرو
 4- يـــــحـــــصل عـــــلى

راد ا

ـتـسـارع  الـذي ـذهل وا مع اطاللـة عام 2023 نـشـيـر الى الـتـقـدم الـتـقـني واإلعالمي ا
ـشاهدين  بعد أن حصلت عليه قـناتي الشرقـية وللشـرقية نيوز ونـال إعجاب مالي ا
تقدمت فيه على باقي نظيراتها من القنوات الفضائية العراقية والعربية حتى حصدت
قصب السبق اإلخباري  إضافة الى التميز الكبير في العمل الفني التقني اإلبداعي 
ثـيـرة لألحـداث الـسـاخـنـة  وفي إهـتـمـامـهـا بـالـسـبـتايـتل من حـيث إنـتـقـاء الـعـناويـن ا
واألخبار العاجلة  وأبدعت في إختيار غـزالن اجلمال واألناقة واإلحتراف التلفزيوني
من كبـار مـذيـعات ومـذيـعي ومـقدمـي البـرامج الـتـلفـزيـونـية والـنـشرات اإلخـبـاريـة التي
ـنـطـقة والـعـالم  وبظـهـور إعالمي الفت ويـبـهر األنـظـار وهو تغـطي أحـداث الـعراق وا
تطور يـشهـد له الكثـيرون بـأنه ماكـان ليحـصل لوال الـدعم واإلسناد الـكبـيرين من لدن
اإلعالمي  الـكـبيـر والـشـخـصيـة الـثـقـافـية اإلبـداعـيـة الـعـريقـة رئـيس مـجـمـوعة اإلعالم
سـتقل األستـاذ سعـد البـزاز وهو قـمر إطاللـتهـا وكوكب إنطـالقتهـا ومن سعى الى ا
ـتقن بـ عـشـرات الـقـنوات الـفـضـائـية رفـعتـهـا وأعـلى مـقـامهـا وصـرحـهـا اإلعالمي ا
العراقية والعربية وحتى الدولية وكرم كبار نـخبها ومثقفيها بقالئد  اإلبداع .مترافقا
شاهـدين في العراق وخارجه الي ا ـتسارع والالفت لألنظـار   مع التطور الـكبير وا
 الـذي شـهــدته  الـشــرقـيـة  فـي مـيـدان بث األخــبـار والـتــقـاريــر اإلخـبـاريــة والـبـرامج
اخملتلـفة وفي مجـاالت بث عناوين الـسي جي على وجه التـحديد وكـذلك بث العواجل

والسبتايتل .
لقد هيأ البزاز وهو اخلبير اإلعالمي والصحفي اخملضرم في العمل كل وسائل الدعم
والتقنـيات احلديـثة  ووفر لهـا مذيعي نـشرات ومقـدمي برامج من الطراز األول  وهم
عـهودة  في أربيل ولندن  ومن مكـاتبها في عمان يعتلون شاشـة الشرقية بكـفائتهم ا
ودول عربـيـة وأجـنـبيـة كـثـيرة  وقـدم لـهم كل مـا يـحـتاجـون الـيه من دعم مـادي وتـقني
ـذهل الـذي وفـني وإخــبـاري وهـو مـا أوصـل الـشـرقــيـة بـفـرعــيـهـا الـى هـذا الـتـطــور ا
ـشاهـدين لـيـس في الـعـراق فحـسـب بل عـلى صـعـيد حـصـدت فـيه إعـجـاب ماليـ ا
عربي ودولي وتـعتـمد أخـبارهـا وتقـاريرهـا وبرامـجها فـي ميدان الـبحـوث في مخـتلف
أنشطتـها وبخـاصة السيـاسية واإلعالمـية والثقـافية منـها على وجه اخلـصوص.وهناك
برامج إسـبوعيـة متـخصـصة  يـقودهـا مقـدمو برامـج من الطراز األول  ومـن لهم باع

في الثقافة واالبداع .
ا ذهل في قنوات الشرقية نيوز والشرقية العامة أ ويالحظ أن القائم على التطور ا
شـاهدين  وهم يـسابـقون الزمن يضعـون نصب أعـينـهم إرضاء ولـفت أنظار ماليـ ا
في التـطورات الـتقنـية في الـعمل الـتلـفزيـوني ويضـعونـها في خـدمة مـشاهديـهم  على
بتكرة ويوفرونها لها كلما طريق التميز واإلبداع  ويشقون طريق التقنيات احلديثة ا
تابعيها وعموم الرأي العام  الذي يعد قنوات الشرقية إستدعت احلاجة لذلك خدمة 
شاهدين. تابعة من مالي ا من كبريات القنوات التلفزيونية التي حتظى باإلهتمام وا

واليسـعـنـا في خـاتمـة هـذا اإلسـتـعراض عـن الشـرقـيـة مع بـداية الـعـام اجلـديد 2023 
ومكامن إبداعهـا وتميزها  إال أن نـتقدم بالتـهاني  للقائـم على تلك القـناة والساع
الى رفعتها وتطورها .. وأمنياتنا لها وحلادي ركبها األستاذ البزاز  الذي أمدها بكل
مقومات التـطورات التقـنية ووفر لهـا خيرة الكوادر واخلـبرات اإلعالمية .. وأمـنياتنا له
وللـعـامـلـ بقـنـواته ووسـائل إعالمه األخـرى  بـصعـود مـراكب الـتقـدم الـكـبـير في كل
اجملـاالت  وهي تؤكـد لـلـجـمـيع أنهـا تـبـقى الـسـبـاقة دومـا في ركب اإلبـداع والـتـمـيز .
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والــفـيــلم من والــفـيــوم  واالســكـنــدريــة
وامــيـر احـسـان امـيــر غـفـوري ثـمــثـيل 
ومـن مــصـر وبــتــول كــاظم من الــعــراق
عايدة رياض . بطلة الفيلم ليديا سامح 
مـحـمـد الـصـاوى . حـسن عـبـد الـفـتـاح .
اشرف طلـبه . عزه لبـيب . حا جميل .
محمد الشربينى . سمرهمادى . محمود
عثمان . الرز نانا مع بطلي الفيلم محمد
فـضال عـلى صـبري ـتاز  عزب ودالـيـا 
وعالء مـــرسي  وســـامي ـــنـــعم عـــبـــد ا
مــغـاوري..مــدة الـفــيـلـم سـاعــة ونـصف
ســـتـــعـــرض فـي بـــغـــداد واحملـــافـــظــات
من خالل شـركة عـراق سيـنما العـراقية 
واتـمنـى من اجلمـهـور الـعـراقي الـذهاب
واتـمنـى عـلى اجلـهات ـشـاهـدة الـفـيـلم
ـدارس ـعـنــيـة اقـامـة رحالت لــطـلـبـة ا ا
والكـليات لـلذهـاب الى صاالت الـسيـنما
ــنـتج وبــاسـعــار مـخـفــضـة لــتـشــجـيع ا
الــوطــني فــهـذا يــعــد اول فــيـلـم عـراقي

مصري مشترك وحقيقي).

هيا مرعشلي

بيبرس الشهاوي



هـو الـعـام اجلــديـد به يـفـتـتح الــبـشـر حـيـاتـهـم; كل عـام وأنـتم بـخـيـر.

ـاضية. ينتـظرون ما سـيخبئ لـهم من فرح وسعـادة مثل كل األعوام ا
ـرء ما سـيـحـدث وما سـيـكـتبه تـوقـعات وتـنـبـؤات وأمنـيـات ال يـدري ا

القدر على لوح احلياة. سيأخذ كل البشر نصيبه; سعادة أو حزنًا. 
سـبحان الـله مغير األحـوال واألقدار; دنيـا غير ثـابتة وأمنـيات متـقلبة
وأقـدار خـيـالـهـا أوسع مـن الـبشـر: أمـل ويـأس وبالء وعـافـيـة توزع
بـاألقـدار. لـوال فـسـحـة األمل مـا بـقي في الـدنـيـا رجـاوي ومـا حتـمـلت

النفس ضيقه ولضاقت الدنيا بالبشر.
أعــوام مـضت مـسـرعــة تـاركـة بـصــمـات وومـضـات وفــواجع كـبـيـرة
ومـسـرات قلـيلـة. مـتوالـيات حـيـاتيّـة: بـاحلروب والـفقـر والـفيـروسات
ـآسي والـكـوارث الـطـبـيعـيـة. أعـوام تـتـسـابق مع بـعـضـهـا في صـنع ا
وتخليـد فواجع احليـاة وموتى احلروب العـبثيّة. صار اإلنـسان يترقب
; وهـو ال يـدري مـا سـتـخبـئه له األيـام بـزوابـعـهـا التـي ال جتعل كـل عامٍ

حال الناسِ تستقر.
كل عـام جـديـد نكـتـبه بـحـروف األمل ونتـمـنى أن يـكـون عامًـا سـعـيدًا
ا بـاألحداث بدون عواصف الـفيروسات واالقتـصاد. لكن احلياة وهادئً
ناخ وقلة األوكـسج وهوس احلروب تبدو أصـعب وأعقد مع تلـوث ا
والـفـسـاد وطـمـع الـشـركـات واسـتـغاللـهـا لــلـنـكـبـات. دنـيـا قَـوس قُـزح
وبهجتـها السريعة. بألوانها الـطيفية احليـاتية  وانكسـاراتها اخملتلـفة 

 
التــزال األزمـات الــتي حــدثت عـام  2022 تــعــوق الـنــمــو االقـتــصـادي
يّ اآلن أشد مـعدالت الـتبـاطؤ ما للـبلـدان حيث يـشهـد االقتـصاد العـا
لـكن اخلـوف األكــبـر هـو: وقـوع صـدمـة بـعــد الـركـود مـنـذ عـام 1970. 
خـفـيفـة خالل الـعـام اجلـديـد كفـيـلـة أن تُـحـدث أكبـر ركـودٍ اقـتـصادي

وهي وكارثة كبرى للبشر. تذكروا اجلملة رجاءً
ولـلتـذكـيـر بلـغـة الـعلم مـازالت آثـار جـائـحة كـورونـا مـستـمـرة. وهـناك
ارتباط قـوي ب الناس وكوكب األرض واالقتـصاد. لذلك ومع دخولنا
الـعـام اجلـديـد سـيـعيـش ما يـصل إلى  685 مـليـون شـخص فـي فـقر
ئة من سـكان الـعالم وهي نسـبة كبـيرة للـغاية مـقارنة مدقع أي  7 بـا
ئة في عام 2030. ومعـها سـتغـرق بلدان ي البالغ  3 بـا بالـهدف العـا
الـعالم الـثالث بالـديون احلـرجة والـتعرض لـلمـخاطـر حيث أرتفع إلى

ئة من الناجت احمللي اإلجمالي. نسبة  352 في ا
كما يشـهد العام اجلديد تفـاقمًا في مشكلـة الغذاء وارتفاعًا حادًا في
واد الغذائـية بسبب انعدام األمن الـغذائي وزيادة كبـيرة في أسعـار ا
استمـرار احلرب الروسية-األوكرانية وارتفـاع معدالت التضخم. كما
ـنـاخيـة; حيـث التـوقع أن تزداد ـزيد من تـفـاقم اآلثار ا يشـهـد العـالم ا
الفيضانات وموجات اجلفاف واحلر الشديد إلى أعلى مستوياتها منذ

500 عام
نــقــول هــذا األمـــر; ألن الــتــاريخ حـــلــقــات مــتـــرابــطــة من األحــداث

والــتــجــارب وتـــراكم مــعــرفي يــتـــكــرر فــيه احلــدث الــواحــد
ـشـكالت وتـسـتـحــدث فـيه الـظـواهــر حـيث تـتــنـاسل ا

تـناسـلًـا طرديًّـا وتفـتح آفـاق احليـاة بـسهـولة
وأحيانًا تغلق منافذها. 

ـــكن أن الـــتـــنـــبـــأ مـــرة أخـــرى هـل 
انـشـيتـات الـعراقـيـة احلمـراء لـعام بـا
 2023 بـــطــريـــقـــة الـــطالسـم وقــراءة
األبـراج; أم األفـضـل قـراءة األحـداث
ـســتـقــبـلــيّـات بــالـتــنـبـؤ ـنــطق عــلم ا

والربط والتـحليل-كما فعلنا في السنوات
اضية. ا

عراقـيّـاً وكـمـا قـلت سـابقـاً ال يـحـتـاج الـعراق
إلى مفكر اسـتراتيجي لـيتنبأ بـالقادم التـعيس. وال إلى مفكرٍ

الـيـة واالقـتـصـاديـة. فـالـعراق ; ليـكـتـشف خـطـأ الـسـيـاسـة ا مالـيّ
تـأزم فتح أبواب جهـنم على نفسه بـعد كسر أقـفال الدولة من أزوم ا ا
قبل األحزاب الديـنية والدولة العميقة ومـافيا الفساد وارتهان القرار

السياسي بيد األجنبي. 
هل هــنـاك أمل? سـؤال كــبـيــر لـكـنه ال يــسـاوي صــفـرًا في امـتــحـانـات
احلياة الـعراقية. فـاألمل غادرها العـراقي منذ سنـوات بل صار همًّا
يـجـثم عـلى صـدره. صـارت الـكـلمـة صـفـرًا عـلى الـيمـ ال هي في
الـعيـر وال هي في الـنفـير. صـارت كـلمـة بال مـعنى. وإحـدى نوادر
الشارع العـراقي يضحك عـندما يـسمعهـا ويقول لك بـسخرية:

"أمل" أمرأه طيبة ماتت منذ زمن. الله يرحمها!
لــذلك كــنت أتـردد بــذكــر كــلــمـة (األمل); ألنــني أعــرف بــأنــهـا
أصبحت مـزحة في قـاموس احليـاة العـراقي الغارق بـالفواجع
والــكـوارث واألزمـات; يـجـلس في بـيـته وحتـته مـنـابع الـنـفط ومع
ذلك هـو أفـقـر الـبـشـر حاًلـا وأتـعس احلـيـاة عـيـشًـا وأقـسى الـظلم

ا وأردأ بـيـئـة وشـوارع ومـدارس ومـسـتـشـفـيات. وحتـيـطه من حـضـورً
ــزابل وذبــاب الــفــسـاد ــســتـنــقــعــات اآلســنـة وا اجلــهـات األربــعــة: ا

والفاسدين.      
قبل غـير قابل لـلتنبـؤ بشكلٍ خاص ـا أن يكون الـعام ا توقع أيضً من ا
ـستـقـبلـيـة. بالـنـظـر إلى التـفـاعالت ب بالـنـسبـة لـلمـخـاطـر والفـرص ا
اخلوف من عـودة الوبـاء وعودة الـركود االقـتصادي وضـغط احلروب
ـريض بـغـيـاب الـرؤيـة الـسـيـاسـية والـكـوارث وآثـارهـا عـلى الـعـراق ا

ريض بالفساد.  وا
وعنـدما نفتح نوافذ العراق عام  2023 فإننـا نفتح معها حـقيقة احلياة
خـاطـر الـقـادم مـن األحداث (بـحـلوهـا ومـرهـا) لـكـي نـهيـئ أنـفـسـنـا 
ـعـارف األمل. فـهـنــاك عـواصف سـيـاسـيــة ومـالـيـة كـبـيـرة والـتـسـلـح 
نهاج يزانية الـضخمة وتنفـيذ بعض خطط ا ستعصف بـالبالد-رغم ا
ـتـطـلـبــات الـشـعب في رفع احلـصـة الـوزاري واسـتـجـابـة الـســوداني 
التموينـية وتعي الشباب وتـلبية حاجات الطبـقات الفقيرة-لكن األمر
ـا لـظاهـرة عـامـة مصـابـة بـاألورام السـرطـانـية ال يـعدو أن يـكـون تـرقيـعً

الكثيرة.
هـناك خـوف من اجملهـول; هبـوط أسعـار النـفط وما يـسبـبه من مآسي
ـعيشـية. بـقاء الـفساد دون حل لالقـتصـاد العراقي وحلـياة الـعراقي ا
جذري وبأسـلوب التـرقيع الـبطيء خوفًـا من رؤساء مافـيات األحزاب
الـفـاسدة. عالقـة الـسودانـي باإلطـار الـتنـسـيـقي وتقـيـيـد حركـة الـفعل
ـصيـريـة; التي قـد تـتعـارض ومـصالح نـاورة في اتـخاذ الـقـرارات ا وا

اإلطار. 
نفلت يتجول بحرية في شوارع العراق وعودة الشباب بقاء السـالح ا
التشـريني بفـعل فاعل أو بـفعل وطني وعـودة (داعش) بفروعه احملـلية
واإلقـليـميـة والدولـية إلثـارة الـفوضى وإثـبات الـوجود; ألنه مـازال ورقة

. ضغط وابتزاز من قِبل الكثير من الالعب احمللي والدولي
قاطرة عراق عام   2023ستسير ببطيء شديد نحو حلم النجاة لكنها
ا مـحمـلة بـألغـام كـثيـرة بعـضهـا مصـنوع مـحلـيًّا واآلخـر أجنـبيًّـا. ر
سنشهـد مفاجآت من الوزن الثقيل: عودة "الـتويتر" السياسي وأالعيبه
الــبـاطــنــيــة وانـشــقــاقـات بــ حتــالف األحــزاب واســتـثــمــار الـدوالر
سـياسـياً وانقالب مـفاجئ عـلى السـوداني من بعض قوى الـتنـسيقي
ركـز واإلقلـيم ولعـلّعـة الرصاص و"زعل" مخـفي ب ا

هنا وهناك.
من اآلخــر اخلــطــأ اخـــتــزال الــعــراق في صــورة
واحدة; حـتى ولو كان في غـرفة اإلنعـاش: العراق

وت!  رض وال 
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{ لـوس اجنـلـيس-(أ ف ب) -
غنـية احلائزة جائزة توفيت ا
"غـرامي" أنيتـا بويـنتـر السبت
عن عـمر يـنـاهز  74 عـاماً بـعد
صــراع مع مــرض الــســرطــان
عــــلى مــــا أعــــلن مــــكــــتـــبــــهـــا
اإلعالمي. وأســسـت الــراحــلــة
مع شــقــيـقــتــيـهــا جـون وروث
فـرقـة "ذي بـويـنـتـر سـيـسـتـرز"
الـتي أصــدرت أول ألـبــوم لـهـا
عـــــــــام 1973  وفــــــــــازت خالل
مـــســـيـــرتــهـــا بـــثالث جـــوائــز
"غـرامـي".ومن أبـرز األغــنــيـات
ـياً الـتي عُـرفت بـهـا أنـيـتـا عـا
"آم ســو إكــســايــتـد" و"جــامب"
و"فـاير" وكـتب روجـر نيل عـبر
إنـــســـتـــغـــرام: "يـــحـــزنـــني أن
أعلـمكم بوفـاة أنيتـا بونتر من
فـرقـة +ذي بـوينـتـر سيـسـترز+
بــعـــد مـــعــركـــة بــطـــولـــيــة مع
السرطان".وأوضح نيل لشبكة
"سي إن إن" أنـهـا توفـيت لـيـلة
رأس الــســنـة في مــنــزلــهـا في
لــوس أجنـــلــيس حـــيث كــانت

مـحـاطــة بـأسـرتـهـا.أمـا عـائـلـة
بوينـتر فأصدرت بـياناً أعربت
فـيـه عن "فـائق أحلـزن" لـرحـيل
أنـيـتـا مضـيـفـة "مـا يـواسـيـنا
أنـــهــا بــاتت تـــرقــد بــسالم مع
ابنتهـا جادا وشقيقـتيها جون

وبوني".
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اليـة تنوي الذهاب الى امريكا حلل تسربت اخـبار بان السيدة وزيرة ا
مشكلة تهريب الدوالر.

اعـتـقــد هـذه االخـبـار عـاريـة عـن الـصـحـة لـفـقــدان االرادة الـسـيـاسـيـة
لـالصالح علـمـا"ان الـعـصفـورة نـقال"عن اخلـبـيـرة االقتـصـاديـة الحدى
تـلئة بالـدينار العراقي الفضائـيات تقول ان هنـاك سيارات مصـفحة 
ـشتـري لـلدوالر ـصارف االسـالميـة مـستـعـدة للـدفع لـلمـواطن ا امـام ا
ـنـفـلـتـة مـقـابل ربح دون عـنـاء والـذهـاب بـهـذه الـدوالرات الى احلـدود ا
الـتي تـديـرهـا احـزاب الــسـلـطـة وعـبـورهـا الى دول اجلـوار حتت مـرئـا

االقمار االمريكية.
فقودة من احزاب احلل بسيط عـند توفر االرادة السيـاسية الوطنـية (ا

السلطات احلاكمة اسفا")
 1- إلـغاء نافـذة بيع العـملة ذلك الـثقب الذي يـستنـزف العمـلة الصـعبة

وتهريبه الى دول احلوار دون دخول بضاعة 
ـســتـورد حـسب ــسـتـنــدي بـشــكل مـبـاشــر الى ا  2- فـتح االعــتـمـاد ا
سـياسة احلـاجة الفـعلية لـلسوق والـتي حجمـها االقصى بـعد الدراسة
هي  60 مـلـيـون دوالر يـوميـا"والـرجـوع الـى الـسـيـاسة الـنـقـديـة لـلـبـنك

ركزي قبل  1980 ا
غير هذا احلل الكل يدور في حلقة لصوصية مكشوفة اسفا"
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احلـالي بان هنـالك مفاجـأة تتعلق
ـركز انه بـهـذه احلـسـابـات. وبـ ا
بـعـد يوم واحـد من تـغريـدة ماسك
رصـد فريـقه وجود تـناقص واضح
في اعـداد الهاشتاكات الوهمية في
ـغـردون تــرنـد الـعـراق الــتي كـان ا

نصة. يشاهدونها يوميا في ا
ـــركــز  ان الـــعـــديــد من واضـــاف ا
ــواقع االلــكــتـرونــيــة الـتـي كـانت ا
تـعمل على رفـع الهاشتـاك في ترند
الـعراق لقـاء مبلغ مـالي قد توقفت
ستخدم عن الـعمل ولم تعد تـزود ا
بـهذه اخلدمة ما شكّل ضربة قوية
لـالحـــزاب الــــتي تــــعــــتــــمـــد عــــلى
اجلـيـوش األلكـترونـية في تـسويق
ـركز  شـدد ان اجراءات افـكـارها. ا
ايـلـون مـاسك االخيـرة سـاهمت في
الـتقلـيل من عدد هذه الهـاشتاكات
مــرجــحــا اسـتــمــرار وجــود بـعض
ـقـبـلـة وان كـان مـنـهـا في الـفـتـرة ا
ركز عـلى نحـو اقل زخما. واشـار ا
الى وجود فوضى رقمية في بعض
شـهد الرقـمي في العراق مـفاصل ا
لـــعـــدة اســبـــاب مـن اهــمـــهـــا عــدم
نصات تـشريع قانـون ينظم عـمل ا

الرقمية في البلد.

ـستخدم الوهمـي يشكلون ما ا
ــئــة من جــمــيع ال يــقل عن  20 بــا
نـصة حـسـابات تـويتـر  وكـانت ا
تـرد بـالـرفض الـقاطع لـتـصـريحه
وتـــشـــيــر الـى ان الــنـــســـبــة هي 5
ركـز الى ان ماسك ـئة. واشـار ا بـا
ـنـصــة قـد وضع من بــعـد شــراءه ا
ضـمن اولوياته محاربة احلسابات
الـوهمية والبوتـات التي تستشري
ـنـصــة ووعـد بــتـغــريـدة في فـي ا
يـوم احلادي عـشر مـن كانون االول
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أكد مركز اإلعالم الرقمي ان مشكلة
احلــسـابــات الـوهــمـيــة في تـويــتـر
نصة في تـمثل اكبر حتدي واجه ا
ـاضيـة الـتي تـزامنت مع االشـهـر ا
ـنصة من ـاحكـات عملـية شراء ا

جانب ايلون ماسك.
ركز ان ايـلون مـاسك قد واوضـح ا
اوضح  فـي مؤتـمـر التـكـنولـوجـيا
ـنـصـة فـي مـيـامي و قـبل شـراءه ا
في 16 ايــــار مـن هــــذا الــــعـــام ان
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شـتركون .ويشـمل لباس الـفراء الذي يـرتديه ا الـثالث عـاماً
أرجل دببة ومخالبها وأفواهها.وفي رومانيا التي تضم أكثر
من نـصف عـدد الـدبـبة الـبـنـيـة اإلجمـالي في أوروبـا تُـعـتـبر
هـذه احلــيـوانـات احملــمـيــة مـهــددة بـاالنــقـراض بـفــعل إزالـة
الـغابات.وتـبدأ االستـعدادات للـتقلـيد الذي يعـود إلى ما قبل
ـســيـحـيــة في اخلـريف ويــصـبح عـلى مــر الـسـنــ حـدثـاً ا
سـياحيـاً مع تزايد أهمـيته.ويقـول عالم األنتـروبولوجيـا فالير
ـسيـرات أُعيـد إحيـاؤها مـنذ عام سيـميـون كوزمـا إنّ "هذه ا
 2007 وانـضـمـام رومـانـيا إلـى االحتاد األوروبـي".وفي بـلد
يـبلغ عـدد سـكانه  19مـليـون نسـمـة ويعـاني هجـرة جـماعـية
ـهـرجـان فرصـة لـلـبحـث عن هويـة" فـيـما "يـعتـبـر الـشبـاب ا
بـقـيت حتى اآلن "اهـتـمامـات رومـانيـا الـثقـافـية مـوجـهة نـحو
ـاً خاصـاً بـاألجـيال اخلـارج مع اعـتـبار الـتـقـاليـد أمـراً قـد
السـابـقة" عـلى مـا يالحظ كوزمـا.ويـعيش نـحـو ستـة مالي

روماني في االغتراب.

) وهــو { رومــانــيــا - (أ ف ب) - يــتــعــرّق كــوزمـان ( 17عــامــاً
شاركة في يرتدي فـراءً يزن أربع كيـلوغراماً إال أنّه ال يـفوّت ا
ــوروث من الـقـدمـاء والـذي أصــبح سـيـاحـيـاً مـهــرجـان الـدبـبـة ا
وشـائعـاً بـ الـشـبـاب الـرومـانيـ الـسـاعـ إلى احملـافـظـة على
الـتــقـالـيــد.ويـقـول الــتـلـمــيـذ الـثــانـوي الـذي امـتــنع عن ذكـر اسم
زامير شهرته وهـو يحرّك رأس دب يرتـديه على وقع الطبـول وا
والــصــفـارات إنّ "فــراء الــدبّ هـذا كــان جلـدّي".وعــلى غــرار مـا
يالد جتوب يـحصل في مـناطق رومـانية عـدة خالل فتـرة عيـد ا
مـجـمـوعـات من األشـخاص الـشـوارع في كـومـانـيـسـتي الـواقـعة
شمـال شـرق رومانـيا سـعـياً إلى طـرد األرواح الشـريـرة.تنـطلق
مجموعـات عدة من األشخاص تـختارهم البلـدية بعنـاية مقدّم
عـرضــاً صـاخـبـاً وغـنـيـًا بـاأللـوان لــلـزوار.وخـلف الالفـتـات الـتي
شـتركـ ويفـوز مَن يضع أفـضلـها تظـهر عـليـها أسـماء قـرى ا

تـبرز وجـوه شباب وأحـيانـاً أطفال تـتراوح أعـمارهم ب  8و30
ـهـرجـان مـشـارك تـتـخـطّى أعـمـارهم عـامـاً ونـادراً مـا يـضم ا
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ـسـتـشـار االسالمي يـوم اخلـميس ـيالديـة اجلـديـدة احتـضن مـصـرف ا ـنـاسـبة الـسـنـة ا
صرف لـ(الزمان) أمس هم. وقال مصدر في ا اضي مجموعة من اليتامى في حفل لـتكر ا
ـصــرف يـهــدف الى ادخــال الــبـهــجـة فـي نـفــوس هـؤالء الــبــراعم واكـرامــهم) داعــيـاً ان (ا
ـؤسـسـات الـتي تـتــبـنى الـيـتـامى الـى دعم تـطـلـعـاتـهـم اسـتـنـاداً الى الـفـهم ـنـظـمــات وا (ا
االسالمي النسانية الدعـوة وقوله تعالى اما اليتيم فال تقهر). واكد ان (هذا االحتفال واحد
ـبادرات الـعديـدة للـمصـرف في اطار نـهج التـكافل والـتآزر اجملـتمـعي). وتخـلل احلفل من ا

ستشار االسالمي لالستثمار والتمويل. تقد الهدايا من ادارة مصرف ا
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ـيالدي اجلـديـد كان عـشـيـة الـعام ا
ـركـز الـثقـافي الـبـغدادي في رواد ا
ـــتــنـــبي عـــلى مـــوعــد مع شـــارع ا
ـــســابــقــة الـــتــاســعـــة لــلــســدارة ا
الـبغداديـة او الفيـصليـة نسبة الى
ـملـكة ـلك فـيصل االول مـؤسس ا ا
الـعـراقـيـة. فـعلى قـاعـة الـشـنـاشيل
انــضم اربـعــون مـتــسـابــقـاً لــلـفـوز
ــراكـــز الــثالثـــة االولى الفــضل بـــا

البس.  سدارة مع اناقة ا

وقـد حـضـر محـافظ بـغـداد األسبق
صـالح عــبــد الــرزاق االحــتــفــالــيـة

والقى كلمة جاء فيها; 
كـل شــعــوب الــعــالم لــديــهــا ازيــاء
شـعـبـيـة لـلرجـال والـنـسـاء. وكـلهم
يــرتــدون لـبــاســاً لــلـرأس تــخــتـلف

أشكاله وألوانه. 
في الـعـراق اعـتـاد العـراقـيـون على
ارتـداء الطربوش العثماني التركي
حــاله حـال دول اخــرى مـثـل مـصـر
غرب وتونس.  ولبنان وسوريا وا

ـلك فــيـصل يــفـكـر بــلـبـاس وكــان ا
رأس عـراقي ال يشـبه غيـره فارتدى
الــــــــســـــــدارة ثـم صـــــــار الـــــــوزراء
ــوظــفـون واحملــامـون والــنـواب وا
ـثقفـون والصحـفيون يـرتدونها وا
حتى صارت زياً مالزماً لالفندية. 
ــنــظــمـة وقــام اعــضــاء الــلــجــنــة ا
لــلـمــهـرجـان بــالـقــاء كـلــمـات حـول
الـسـدارة وتاريـخهـا وما قـيل فيـها

من شعر شعبي واغاني تراثية. 
واشــاد عــادل الــعــرداوي بــجــهـود

الـدكـتـور عـبـد الـرزاق في تـأسـيس
ــركـــز الــثــقــافي الــبــغــدادي عــام ا
2011 وبـنـاية الـقـشلـة عام 2013.
وأشــاد بـجـهـوده في نـشـر ورعـايـة
الثقافة البغدادية حتى صار شارع

تنبي رئة ثقافية للعاصمة.  ا
ثم قـام رئـيس اللـجـنة بـتـكر عـبد
ـهـرجـان شـاكـرين الــرزاق بـقالدة ا

مشاركته. 
كـــمـــا قــام عـــبـــد الـــرزاق بــتـــوزيع

اجلوائز على الفائزين الثالثة. 

وبـــعـــد انـــتـــهـــاء احلـــفل اصـــطف
ــشــاركــون عـلـى خـشــبــة مــسـرح ا
الـبـاحة الـداخـليـة لـلمـركز الـثـقافي
الـبـغدادي اللـتقـاط صـورة تذكـارية
وسط مئات احلاضرين من جمهور

تنبي.  ا
جـديـر بالـذكر أن سـيدتـ  ارتديـتا

السدارة مع انها للرجال فقط .
ولــلـسـدارة الــبـغـداديــة عـدة ألـوان
اشــهـرهـا االسـود وتــوجـد الـنـيـاي

والرمادي والقهوائي والبيجي.
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"غـريس" إلى جانب جون ترافولتا
و مـصممة األزياء اليـابانية هاناي
و الـــــزعـــــيم مـــــوري ( 96عـــــامــــــا)
الــســوفـيــاتي الــسـابـق مـيــخــائـيل
غـــوربـــاتـــشــيف ( 91عـــامـــا) الــذي
ســاهـم عن غــيــر قـــصــد بــانــهــيــار
صري عـلي عبد اخلالق واخملـرج ا
ـلكة ( 78عـاما) وفي ايـلول رحلت ا
إلـــيــزابـــيث الـــثــانـــيــة ( 96عـــامــا)
واخملــرج الـفـرنـسي -الـسـويـسـري
جــان لــوك غــودار ( 91عــامــا) أحــد
ـوجـة اجلـديـدة" في كـبـار وجـوه "ا
الــسـيــنـمــا مع أفالم مــثل "آ بـو دو
مثـلة اليـونانيـة إيريني سـوفل"و ا
بـاباس ( 93عـاما) بـطلـة "زوربا ذي

غريك" و"ذي غانز.
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ـــاركـــسي الـــســابق ادوارد دوس ا
ســانـتـوس ( 79عــامـا) الــذي تـولى
رئــــاســـة انــــغـــوال مـــدة  38عــــامـــا
ـنفـعـته اخلاصـة الـثروة واسـتـغل 
الــنـفـطــيـة في الـبـالد كـذلك رئـيس
وزراء الــيـــابــان احملــافظ الــســابق
شـينزو آبي ( 67عـاما) الذي اغتيل
و زعـــيم خـالل جتـــمع انـــتـــخــــابي
ن الـظـواهـري تــنـظـيم الـقــاعـدة أ
( 71عــامـا) الــذي خـلف أســامـة بن
الدن عــلى رأس الـتـنـظـيم وقـتل في
هـجوم أمريكي نُفذ بواسطة طائرة
مـسيرة في كابـول. وشهد شهر اب
رحـــيل مـــصـــمم األزيـــاء الـــراقـــيــة
الـــيـــابـــاني إيـــســـيي مـــيـــاكي (84
ـــمـــثـــلـــة ـــغـــنـــيــــة وا عـــامــــا)و  ا
االنـكــلـيـزيـة-األسـتـرالــيـة أولـيـفـيـا
نـيوتن جون ( 73عـاما) جنمـة فيلم

ـوسيـقي الـيـوناني ـؤلف ا تـوفى ا
لألفـالم الـســيـنــمـائــيـة فــانـغــلـيس
(إيـفـانـغـيـلـوس بـابـاثـانـاسـيـو 79
ـــوســيـــقى عـــامـــا) ومن أعـــمـــاله ا
الـتصويرية فيلم "تشاريوتس اوف
مـثل األمـيركي راي اليـوتا فـايـر"وا
( 67عــامـا) بــطل فــيـلم "غــودفـيالز"
لــلــمـخــرج مــارتن سـكــورســيـزي و
مــــؤسس فــــرقــــة "ديــــبـــيـش مـــود"
ــوســيــقــيــة الـبــريــطــانــيــة أنـدي ا

فليتشر ( 60عاما). 
ومـن بـــ الــــراخــــلــــ في شــــهـــر
ــمـــثل الـــســـيـــنــمـــائي حـــزيـــران ا
ـسرحي الفـرنسي الكـبير جان- وا
لـــوي تـــرانـــتــيـــنـــيــان ( 91عـــامـــا)
واخملــرج الـبـريــطـاني بـيــتـر بـروك
( 97عــامــا) الــذي أحــدث ثــورة في
ــتـــمــرد ـــســرحـــيـــة وا األوســـاط ا

جـائزة أوسـكار عن دوره في "كيس
أوف ذي ســـبــايـــدر ومــان"ووزيــرة
اخلـارجيـة األميـركيـة السـابقـة ب

 1997و 2001مـادل أولبرايت (84
عـامـا). وشـهـد شـهـد نـيـسـان وفـاة
الــــســــيــــاسي الــــروسي الــــقــــومي
ـيـر جيـريـنـوفـسكي ـتـشـدد فالد ا
ــــســـرحي ــــمـــثل ا ( 75عــــامـــا).وا
الـــفــرنـــسي مـــيــشـــال بـــوكــيه (96
ـة الــفــرنــســيــة مـارت عــامــا)الــعــا
غوتييه ( 96عاما) إحدى مكتشفات
ــسـؤولـة عن الــصـبـغــيـة الـزائـدة ا

متالزمة داون . 
وفـي ايـــار رحــــلت الــــصــــحـــفــــيـــة
الـفلسطينية شيرين أبو عاقلة (51
عـامــا) الـعـامـلـة في قـنـاة اجلـزيـرة
خالل عـمـلـية عـسـكريـة إسـرائيـلـية
كـمـا في الــضـفـة الـغـربـيـة احملـتـلـة

ــغـــنــيــة شـــيــروتي ( 91عـــامــا) وا
الــــبـــرازيـــلــــيـــة الـــســــوداء إيـــلـــزا
سواريش ( 91عـاما) ومغني الروك
األمـــريــكي مـــيت لــوف ( 74عـــامــا)
مؤدي أغنية "بات آوت اوف هيل"
ومـن ابــرز الـــراحـــلـــ في شـــبــاط
ـمــثـلـة اإليـطـالـيـة مـونـيـكـا ٢٠٢٢ ا
فــيـتي ( 90عــامــا) مـلــهـمــة اخملـرج
ـغنية مـيكالـينجـلو أنطـونيوني وا
نتـجة في بوليوود التا الـهندية وا
ــلـقــبـة مــانـغــيـشــكـار ( 92عــامـا) ا
"عـنـدليب الـهـند" ولـوك مـونتـانـييه
( 89عـــامـــا) احلــائـــز نــوبـل الــطب
الكــتــشــافه فــيــروس اإليــدز والـذي
أثـــارت مـــواقـــفه الحـــقـــا جـــدال في

األوساط العلمية. 
ــمــثـل األمــريــكي وفـي آذار رحل  ا
ولــيــام هــورت ( 71عــامــا) احلــائـز

{ بــاريس- (أ ف ب) - في 2022
ـلـكـة إلـيـزابـيث الـثـانـية رحـلت ا
ومـيـخائـيل غـورباتـشـيف وجان
لــــوك غـــــودار وشــــيــــنــــزو أبي
وأســطــورة كــرة الـقــدم بــيــلـيه
والـبـابـا الفـخـري بـنديـكـتوس
الــسـادس عـشـر. في مـا يـأتي
كـــبــار الــشــخـــصــيــات الــتي
تـــوفـــيـت عـــلى الـــصـــعـــيـــد

ي: العا
فـي كـــانـــون الـــثـــاني رحل
ــمـثل األمـريـكي سـيـدني ا
بــواتــيـيه ( 94عــامـا) أول
أســــود يــــنــــال جــــائــــزة
أوســــكــــار في  1964عن
دوره فـي فــيـلـم "لــيــلــيـز
أوف ذي فـيلـد" كما رحل
مـــصــمم األزيــاء اإليــطـــالي نــيــنــو
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بــأسـره وهم يــسـعــون إلى الـتــقـاط
ـشاة. ـر ا الـصـورة نـفـسـهـا عـلى 
ــمـر عــلى قــائـمــة الــنـصب وادرج ا
الـتــاريـخـيــة االنـكــلـيـزيــة في الـعـام
ـصوّرة .2010والحـظت اخملـرجة وا
الـبالغة  53عـاماً أن "أشخـاصاً كثراً
شـاهـدة معـبر يـأتـون إلى آبي رود 
ــــشــــاة ولــــكــــنــــهم ال يــــدخــــلـــون ا
االسـتوديـوهات ألنهـا ال تزال مـكاناً

مخصصاً لقدر كبير من العمل.

مع وكــالـة فـرانس بـرس "لـدي رابط
شـخصي بهذه االستـوديوهات فقد
نــشـأت عـلى اجملـيء إلـيـهــا إذ كـنـا
نـقــطن في مـكـان قـريـب جـداً مـنـهـا.
لــدي صـورة طــريــفــة جـداً أحــبــهـا
ــصـورة وتــظــهـر فــيــهــا والــدتي (ا
سـكة لـينـدا إيـستـمـان مكـارتـني) 
بــــــرسـن مـــــهــــــر عــــــلـى مــــــعــــــبـــــر
كـان مـنذ ذلك ـشـاة".ويسـتـقـطب ا ا
احلـ مــعـجـبـي الـفـرقــة من الـعـالم

في شــمـال غـرب لــنـدن بـعــد ألـبـوم
"آبي رود" الــذي صـدر لــلـفــرقـة عـام
 1969وتــــــصــــــدّرت غالفـه صـــــورة
ـيـة يبـدو فـيـها اكـتـسـبت شهـرة عـا
أعـضـاء الفـرقـة األربـعة ومن بـيـنهم
ــــرا مــــاكــــارتــــنـي يــــجــــتــــازون 
مــــخـــصـــصــــا لـــلــــمـــشـــاة قــــبـــالـــة
اسـتـديـوهـات آبي رود في الـشـارع
الــذي يـــحــمل االسم نـــفــسه.وقــالت
مـاري مكارتني في اتصال بالفيديو

{ بـــــــاريس-(أ ف ب) - يـــــــشـــــــكّل
الـتـاريخ الغـني السـتوديـوهات آبي
رود الـلــنـدنـيـة الــتي سـجـلـت فـيـهـا
فـرقــة "بــيـتــلـز" مــعـظـم أغـنــيـاتــهـا
مـحـوراً لـوثـائـقي تـوفـره "ديـزني +"
اعـتبارا من اجلمـعة تولّت إخراجه
مـاري مـكــارتـني ابـنـة جنم الـفـرقـة
بـــول مــكـــارتـــني.وذاع صـــيت هــذه
االســتـوديـوهـات الــتي تـقع في حي
ـيسور سـانت جونز وود الـسكني ا

ــمــثـلــة كــورتـني لــوف بــراد بـيت { لــوس اجنــلـوس -وكــاالت - اتــهـمت ا
ـمـثـلة في مـقـابلـة  أنّه بـعد رفـضـها بـطردهـا من فـيلم  Fight Club وقالت ا
ة هاتفـية من مخرج الـفيلم أعلـمها فيـها أنها طردت لعرض بـيت تلقت مكـا
مـن الــفــيــلـم مــضــيـــفــة: "لــقــد طـــردني ألنــني لـم أســمح لــبـــراد بــلــعب دور
كورت".وكـشف مصدر مـقرب من الـفيـلم لصـحيفـة ديلي مـيل البـريطـانية
انه عام  1999 قامـت كورتني لـوف بتـجربة اداء لـلحـصول على دور
في فـيلم Fight Club  لـكن الدور لم يـعرض عـليهـا على اإلطالق

كن ان تطرد من عمل لم حتصل عليه. وبالتالي ال 
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