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ـــذكــرات الــشــخــصــيــة تــمــثل ا
ــطـيـر حـيث وجـدت لــكـاتـبـهـا ا
الــكـــثــيـــر من األصــداء مـن قــبل
الــنــقـاد والــقـراء. بــدوره  عـزى
رئــيس الــوزراء مــحــمــد شــيـاع
السوداني برحيل قامة إبداعية
ونـضـالـيـة مـغـتـربـة. وقـال بـيان
تـــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمـــــان) امس ان
(الــســودانـي يــتــقـــدم بــخــالص
الــعـــزاء إلى الــوسـط الــثـــقــافي
ــطــيــر والــســيــاسـي لــرحــيل ا
ونــسـأل الـلـه تـعـالى أن يــشـمـله
بــــرحــــمــــتـه وأن يُــــلــــهمَ أهــــلَهُ
ومحبيه الصبر والسلوان). كما
ـنـظـمة نـعـته الـلـجـنـة احلزبـيـة 
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ــحــافظ الــبــنك اطــاح الــدوالر 
ركـزي مـصطـفى غالب مـخيف ا
بــعــد مــوافــقــة رئــيس الــوزراء
مــحـمــد شـيــاع الـســوداني عـلى
نصب نـتيجة طلب اعفـائه من ا
ستـمر السعار صرف االرتفاع ا
الـــعــمـــلـــة في بـــورصــة بـــغــداد
بــرغم االجـراءات واحملــافـظــات 
التي اتـخذها الـبنك خالل االيام
ــاضـــيــة العـــادة الــســـعــر الى ا
وضعه الطبيـعي. ويعزو خبراء
تــراجع سـعــر الـصــرف إلى بـدء
الـعراق االمـتـثال لـقـواعد دولـية
ـالــيــة أثّـرت فـي الـتــحــويالت ا
علـى عرض الـدوالر في الـسوق
في حـــ يـــحــمّـل ســيـــاســـيــون
واشــــنــــطن مــــســــؤولـــيــــة هـــذا
الــــتــــراجـع.وعــــلى ضــــوء هــــذا
الـــتــــراجع بـــالـــعـــمـــلـــة  أعـــلن
الــســوداني خالل مــؤتــمـر امس
ــوافــقـــة عــلى طــلـب مــخــيف (ا

بــــاإلعــــفـــــاء) واضــــاف انه (
تـــكـــلــيـف إدارة مــشـــهـــود لـــهــا
بـالـتــجـربــة والـقـدرة والــنـزاهـة

ـواجهة هذه ولديهـا من الرؤية 
ــشــكــلـــة بــاجــراءات ســريــعــة ا
ســيــكــون لــهــا أثـر واضـح عـلى

أسعـار الصـرف) مؤكدا انه (
ـيف عــلي مــحـسن الــعــلَـاق تـكــلـَّ
بـإدارة الـبـنك بـالـوكـالـة) وتابع
(عنـدما  تـغييـر سعـر الصرف
في مـوازنة  2021لم تكن هـناك
إجــراءات مــبــاشـرة في حــمــايـة
الـطـبــقـات الـفــقـيــرة فـكـان وقع
تأثير تغييـر الصرف كبيراً على
واالن مع تــقـلــبـات هــذه الــفـئــة 
الـديـنار حـتـماً سـيـكـون التـأثـير
أكبر وأعمق بوجود من استغل
ـتــعـلــقــة بـســعـر هـذه احلــالــة ا
الــــصـــــرف و ارتــــفـــــاع ســــعــــر
الـدوالر) واشــار الى ان (الـبـنك
كــان يــبـيع  300 مــلــيـون دوالر
يـــومـــيـــا وكل االقـــتـــصـــاديـــ
واخملتصـ يقفـون عاجزين عن
تــفـــســيــر مــا الـــذي يــســتــورده
العـراق حتى يـبيع هـذا الرقم)
ـواد الـتي تدخل مـتسـائالً (مـا ا
إلى الــسـوق احملــلي كي نــحـول
األمـوال إلى شـركـات ومـصـارف
تــسـتــخــدم أغــلـبــهــا الـفــواتــيـر

ـزوّرة لــتــخــرج هـذه الــكــتــلـة ا
ـهـمـة خـارج الـبالد). الـنــقـديـة ا
فــيــمــا اطــلـــعت (الــزمــان) عــلى
وثــيــقــة جــاء فـيــهــا ان (رئــيس
الـوزراء وافق عـلى احـالـة مـدير
صرف العراقي لـلتجارة سالم ا
جــواد اجلـــلــبي الـى الــتـــقــاعــد
وتكـلـيف بالل احلمـداني بإدارة
ــصـــرف إضــافـــة الى مـــهــامه ا
عــمـله).ويــرتـبط تــقـلّب الــديـنـار
ـصارف احملـلـية بـبـدء امتـثـال ا
لبعض معايير نظام التحويالت

الــدولـي (ســويـــفت) الـــذي بــات
يـنـبـغي تـطـبـيـقه مـنـذ مـنـتـصف
تــشـرين الــثـاني لــلـوصـول إلى
احـتـيـاطـات الـعـراق من الـدوالر
ـتـحدة. ـوجـود في الـواليـات ا ا
وقـال مـســتـشـار رئـيس الـوزراء
مــظـهـر مـحــمـد صـالح انه (بـات
ــــصـــــارف تـــــســــجـــــيل عــــلـى ا
حتويالتها بالـدوالر على منصة
إلـــكــتـــرونــيـــة لـــتــدقق ويـــقــوم
االحتـيـاطي الفـدرالي بفـحصـها
وإذا كــانـت لــديه شــكــوك يــقـوم

بتوقـيف التـحويل) واضاف ان
(االحتياطي الفدرالي رفض منذ
ـئة بـدء تـنـفـيـذ الـقـيود  80 بـا
ـالـيـة من طـلـبـات الـتـحـويالت ا
للـمصارف احملـليـة على خلـفية
شـــكــوك مــتـــعــلــقــة بـــالــوجــهــة
ــبـالـغ الـذي الــنــهـائــيــة لــتــلك ا
يــجــري حتــويــلــهــا). واتــخــذت
الــسـلـطــات الـعـراقــيـة اجـراءات
مـنــهــا تــسـهــيل تــمــويل جتـارة
الــقــطــاع اخلــاص بــالــدوالر من
ـصـارف احملـلـيـة وفـتح خالل ا
منافذ لـبيع العملـة األجنبية في
ـصارف احلـكـوميـة لـلجـمـهور ا
ألغــــــراض الـــــــســــــفـــــــر. واقــــــر
جـمـلةً من السـوداني اول امس 
الــتــدابــيــر اإلضـــافــيــة من أجل
احلـدّ من تراجـع سعـر الـصرف
مــنـهـا فـتح نـافــذة جـديـدة لـبـيع
العملـة األجنبية لـصغار التجار
ـصرف الـعراقي لـلتـجارة عبـر ا
ـبلغ وتمـويل الـبنك لـلمـصرف 
إضافي قدره  500 مليون دوالر
لــــغــــرض فــــتح االعــــتــــمـــادات
ــسـتــنــديـة لــصــغـار الــتــجـار ا
واالكـتــفــاء بـالــفــاتـورة األولــيـة

ـسـتـفـيـد األخـير ورقم حـسـاب ا
من االعــــتــــمــــاد. ورأى عــــضــــو
كتب الـسياسـي لتيـار احلكمة ا
الـــوطــنـي فــادي الـــشـــمــري ان
الــعـالق تــعــهـــد بــإعـــادة ســعــر
صـــرف الــدوالر أمـــام الـــديـــنــار
خالل مــــدة وجــــيــــزة.وقــــال في
تغـريـدة على تـويتـر ان (قرارات
جـريـئـة اتـخـذتـهـا احلـكومـة في
اعادة السيطـرة والتوازن لسعر
ضاربات السوقية العملة بعد ا
االخيرة منها تغيير ادارة البنك
ــركــزي ودعم تــزويــد الــتــجـار ا
بــالـسـعـر الـرســمي في مـخـتـلف
الــقـطـاعـات الــتـجـاريـة) واشـار
الـى ان (تـــــعـــــهـــــدات احملـــــافظ
هو إعادة سعر الصرف اجلديد 
خـالل مــدة وجــيــزة وتــقــديــري
انهـا لن تتـعدى سـوى أسابيع).
وشـهدت أسـعـار صـرف الدوالر
انـــخــــفــــاضــــاً في الــــبــــورصـــة
لـت أسـعــار بـيع احملــلــيـة.وســجـَّ
الـــدوالر 161000 ديــــنـــار لـــكل
 100دوالر فيما سـجَّلت أسعار
شــراء الـدوالر  160000 ديــنـار

لكل  100 دوالر.
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مــــجـــــلس الـــــنــــواب مـــــحــــمــــد
ـناسبة. الـتهاني با احللبوسي 
وقــال احلــلـبــوسي في تــغــريـدة
عـلى تـويـتـر تـابـعـتـهـا (الـزمـان)
امس انـه (في يــــوم الـــــقــــضــــاء
نرفع أسمى آيـات  التهـنئة إلى
األسـرة الــقـضــائـيــة ونـســتـذكـر
دورهـــا في حتــــقـــيق الـــعـــدالـــة
وصــيــانــة الــدســتــور وحــمــايـة
حقوق الـشعب) مـشددا على ان
(ضــــرورة وأهــــمـــيــــة احــــتـــرام
قـــرارات الـــقـــضـــاء والــتـــمـــسك
باستـقالليته وحـياديته).  ورأى
امـ عـام حـركـة بـابـلـيـون ريـان
الـــكـــلـــدانـي في بـــيـــان تـــلـــقـــته
(الـزمـان) امس ان (الـقـضـاء هـو
الــعــنـــصــر االســاسـي في حــفظ
والسيما كونات  حقوق جميع ا
ـــســـيــحـي وال بــد من ــكـــون ا ا
دعمه واستذكار جميع اجنازاته
الـتي كـانت الـسـبب الرئـيس في
اسـتـمـرار الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة
بـــعـــد اتـــخـــاذهـــا الـــكــثـــيـــر من

همة واحلاسمة).  القرارات ا

تـغـريـدة عــلى تـويـتـر تــابـعـتـهـا
(الـزمــان) امس (نـهـنـئ الـقـضـاة
ــنـاســبـة) ورجـال الــقــانـون بــا
مــبــيــنـــا أن (دور الــقــضــاء دور
مهني مهم في التأسيس لقضاء
مــســتــقل ومــلــتــزم بــالــدســتـور
) وتـابع (دمتم صمام والقوان
أمان لـلدفـاع عن العـدالة وإنـفاذ
الـقـانــون). بـدوره  جـدد رئـيس
الوزراء محمد شياع السوداني
االلـتـزام بـدعم الـقـضـاء والـعـمل
مـن أجل اســــــتـــــــقاللـه وبــــــسط
هــــيـــبــــته. وقــــال في تـــغــــريـــدة
تـابـعـتـهـا (الـزمان) امـس (جندد
الـتزامـنـا بدعم الـقـضاء والـعمل
مـن أجل اســــــتـــــــقاللـه وبــــــسط
هـيـبـته) مـؤكـدا انـهـا (مـنـاسـبة
لـتـأكـيـد قـناعـتـنـا الـراسـخـة بأنّ
الــقــضــاء الـعــادل هــو الــضـامن
ـــقــــراطــــيـــة األول حلــــفظ الــــد
وصــــيـــانــــة مـــبــــاد الـــدولـــة)
واضاف (نسـتذكر عـطاء األسرة
القـضائيـة وشهـداءها بالـعرفان
واإلجالل). كـــــمــــا قـــــدم رئــــيس

ـــواطـــنــ قـــريـــبـــة من ســـكـن ا
واسـتـخــدام الـوسـائل احلـديـثـة
لــتــســهـيل إجنــاز مــعـامـالتـهم).
وافـتـتـح زيـدان  مـعـرضـا يـضم
مـــقــتـــنــيــات أثـــاريــة وتـــراثــيــة
قضـائية ضـمن عصـور مختـلفة.
من جــــــانـــــبـه  هـــــنـــــأ رئــــــيس
اجلمـهوريـة عبد الـلطـيف جمال
رشـيـد  بيـوم الـقـضـاء.وقال في

بـأهمـيـة القـضـاء) وجدد تـأكـيد
ـباد الـدوليـة التي (االلتـزام با
نص عـــلـــيــهـــا الــعـــهـــد الــدولي
ـــدنـــيـــة اخلـــاص بـــاحلـــقـــوق ا
ان بأن الناس والسياسية واإل
جــمـيــعـاً ســواء أمـام الــقـضـاء)
وتابع (إننـا نعمل جـاهدين على
تطبيق شعـار القضاء في خدمة
ـواطن من خالل جـعل احملـاكم ا

أسـاس أن الـقـرارات الـقـضـائـية
يــجب أن تــكــون حــيــاديــة غــيـر
خــاضـعــة لـنـفــوذ الـســلـطـات أو
ـــــــــصــــــــالـح اخلـــــــــاصــــــــة أو ا
الـــســــيـــاســـيــــة) الفـــتـــا الى ان
ي حلــــــقــــــوق (اإلعـالن الــــــعــــــا
اإلنـــــــســــــــان أوجـب جـــــــمــــــــيع
ـؤسـسات احلـكـومـية وغـيـرها ا
بــاحــتــرام ومـــراعــاة الــســلــطــة
القضائية وعدم جواز أن حتدث
ـؤسسـات أية تدخالت في تلك ا
اإلجـــــراءات الـــــقـــــضـــــائـــــيــــة)
واسـتطـرد بـالقـول ان (اسـتقالل
الــقـضـاء ال قــيـمــة له إذا لم يـكن
قــــائــــمـــاً فـي وجــــدان الـــشــــعب
انه بأنه الضمـانة في كفالة وإ
احلـــقـــوق واحلـــريـــات) وشــدد
زيـدان على (دور وسـائل اإلعالم
ــدني ومــؤســـســات اجملـــتــمـع ا
واهــــمــــيـــتـه في نــــشـــر الــــوعي
ـواطـن الـقـانونـي ب عـمـوم ا
ألنـه يـــــحــــــصّن اجملــــــتـــــمـع من
الــــتــــجــــاوز عــــلى الــــدســــتــــور
واطن والـقانـون ويـعـزز إدراك ا
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أكــد رئـــيس مـــجــلـس الــقـــضــاء
األعـلى فـائق زيـدان ان احلـفاظ
ـــــؤســــســــة عـــــلى اســـــتــــقالل ا
الــقــضـــائــيــة هـــو مــؤشــر عــلى
الــدولــة الــرشــيـــدة الــتي يــنــعم
مـــــواطـــــنـــــوهــــا بـــــالـــــعـــــدالــــة
واالســتــقــرار.وقـال زيــدان خالل
فـــعـــالـــيـــات احلـــفـل الـــســـنــوي
الـسـادس ليـوم الـقضـاء تـابـعته
(الـزمان) امس إن (يـوم الـقـضاء
الـعـراقيّ هـو الـيـوم الـذي جنحَ
فـــيه قـــضــــاة الـــعـــراق في نـــيلِ
مـطـلــبـهـم بـتـحــقـيق االســتـقالل
وهـــو الـــهــدف األســـمى الــتـــام 
جلــمــيع الــقـــضــاة في الــعــالم)
ـستقل أهم مؤكدا ان (الـقضاء ا
مـؤشــر عــلى الــدولــة الــرشــيـدة
الـتي ينـعم مواطـنـوها بـالعـدالة
واالســــتـــــقــــرار والـــــرفــــاه ألنه
الـضـامن لـلـحـقـوق واحلـريـات)
واشار الى ان (استقالل القضاء
هــو الــعــقـــيــدة الــقــائــمــة عــلى
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ـواجــهـة أزمــة ارتـفــاع األسـعـار
وبـــالـــتـــالي فـــإن الـــوزارة جــادة
واطن من بضخ كل مـايحتـاجه ا
مــواد غــذائــيــة من خـالل مــنــافـذ
ستـفتح في بـغداد واحملـافظات)
الفـتـا الى أن (الـوزارة في الـوقت
نـفـسه ضـخت كـمـيـات كـبيـرة من
مـواد الـسـلــة الـغـذائـيـة في إطـار
السعي للحـد من ارتفاع األسعار
والــقـضــاء عــلى االحــتـكــار الـذي
نـافع خـاصة) ارسه الـبـعض 
ـواطــنــ إلى (اعــتــمـاد داعــيــا ا
منـافذ الـوزارة التي انـتشرت في
ـقـرر بـغــداد واحملـافـظــات ومن ا
تــوســعــتــهــا بــشــكل أكــبــر خالل
ـقــبـلــة  حــيث تـعــاقـدت األيــام ا
ـواد الـشــركـة الـعــامـة لـتــجـارة ا
الــغــذائـيــة مع الــقــطــاع اخلـاص
ـواد اإلســاسـيــة الـتي لــتـوريــد ا
ـواطن). وفي تطور  يحتـاجها ا
ــســتــحــقـات ا صــفــرت الــوزارة 
ـــالـــيـــة لــلـــفالحـــ في عـــمــوم ا
احملافظات.وقال مـدير عام شركة
جتارة احلـبـوب حـيـدر نوري في
تـصريـح امس ان (الـوزارة قامت
بــتــســلــيم جــمــيع مــســتــحــقــات
ـــتـــرتـــبـــة بـــذمـــة الـــفالحـــيـــ ا

اضي) احلكومة خالل العام ا
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احملــــلـــيــــة من خالل مــــنـــافـــذ 
اعتمادهـا وبأسعار مـدعومة تقل
ــــــعـــــــروض في األســــــواق عـن ا
احمللية) مبينا ان (الوزارة بدأت
بحمـلة كـبيرة لـغرض ضخ مادة
ـائـدة والسـكـر والطـح بيض ا
ـواد األساسية والدجاج وبـقية ا
بـــأســـعـــار مـــدعـــومـــة لـــغـــرض
ـواطنـ عـلى الـشراء مـساعـدة ا
ــواد ومــواجــهــة أزمــة ارتــفــاع ا
الـغــذائـيـة نـتـيــجـة ارتـفـاع سـعـر
صـــــرف الــــدوالر) واســـــتــــطــــرد
بـــالـــقـــول ان (الـــوزارة بـــاشـــرت
بـالــعـمل بــاخلط الـتـجــاري لـبـيع
ـواد الـغـذائـيـة بـسـعـر الـكـلـفـة ا
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اطـــلـق رئــيـس الـــوزراء مـــحـــمــد
شياع السوداني السلة الغذائية
ــشــمــولـــة بــشــبــكــة لــلــعــوائـل ا
احلمايـة االجتمـاعية. وقـال بيان
تـــــلــــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الــــســــوداني اطـــــلق الــــســــلــــة
الـغــذائـيـة لـلـمـشــمـولـ بـشـبـكـة
احلماية والبالغ عددهم  5مالي
و 76الف و 694فرداً). من جانبه
 اكــــد وزيـــر الــــتــــجــــارة أثــــيـــر
باشـرة ببيع الطح الغريري ا
بسعر مدعـوم. وقال الغريري في
بــيـان تــلـقــته (الــزمـان) امس أنه
ـبــاشـرة بــبـيع الــطـحـ (تــمت ا
عالمة داس بسعر  39ألف دينار
لـــلـــكـــيس الـــواحـــد في مـــنـــافـــذ
التوزيع في بغـداد واحملافظات)
ــبــاشـرة واشــار الى انه (تــمت ا
ـائـدة ايـضـاً بـبــيع مـواد بـيض ا
واحلــلـــيب والــطــحــ بــاســعــار
مــنــخــفـــضــة في مــنـــافــذ الــبــيع
ومــراكـــز الــتـــســويق الـــتــابـــعــة
لـــلـــوزارة) وتـــابع ان (ذلـك جــاء
تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء
 حــيث بــدأت الــشــركــة الــعــامــة
ـواد الـغـذائـيـة  بـبـيع لـتـجـارة ا
ــائـــدة بــاألســواق مــادة بـــيض ا

احلـزب الـشــيـوعي الـعـراقي في
هولـندا وبـلجيـكا ببـيان تـابعته
(الــــزمــــان) وصــــفت فــــيه بــــأنه
(شـــخـــصــيـــة وطـــنـــيــة قـــارعت
االنـظمـة القـمعـية الـتي تعـاقبت
عـلى الـبالد وحتـمل كـغـيـره من
نـاضل الـسجون والـتعذيب ا
مـصــراً عـلى أن يــبـقى لــصـيــقـاً
بــاحلـزب الــشـيـوعـي الـعـراقي).
من جـانبـهـا عزت ادارة مـؤتـمر
القـمة الـثقـافي العـربي في بيان
تــلـقــته (الــزمـان) امس (بــرحـيل
الــــشـــــخــــصــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة
ـــقـــراطـــيـــة فـي مـــهـــجــره الـــد
الـهــولــنـدي عـن عـمــر نــاهـز 88
عـــامـــا من الـــعـــطـــاء الـــثــقـــافي
ــســاهــمــات الــتــنــويـــري ومن ا
احلـيـويــة الـفـاعــلـة في أنــشـطـة
غنية ثـرة خلطاب فكـري لليسار
وقـراطي مـذ نـضـاالته قبل الـد
سبع عاما في ميادين احلراك
الشـعبـي التـقدمي ثم في سـجله
ــــقــــال احلــــافل مـن كــــتــــابـــــة ا
السياسي وحتى منجزاته الثرة
في القصـة والرواية ومـا سجله
فيها من منظومـة تعبير جمالية
ــضــمــونــيـة غــنــيــة بــقــيـمــهــا ا

ورؤاها اإلنسانية العميقة). 
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نـــعت األوســـاط الـــســـيـــاســـيـــة
الـكــاتب والـروائي والــثـقــافـيــة 
طـير والـناشط جـاسم محـمـد ا
ـوت اول امس في الـذي غـيـبه ا
احد مشافي هولنـدا بعد معاناة
رض. والراحل ولد طويلـة مع ا
عــــــــام  1934فـي مـــــــــديــــــــنــــــــة
ـارسـة الـكـتـابـة الـبــصـرة.بـدأ 
االجتمـاعية السـياسيـة منذ عام
ــقـاالت  1952ونــشــر عـشــرات ا
واالبـــــــحــــــاث فـي الــــــدوريــــــات
الـعـراقـيـة . وأصـدر سـنـة 1975
كــــــتـــــــابه االول (االنـــــــفــــــتــــــاح
االقـــتــــصـــادي في مــــصـــر)  ثم
كــــــتــــــابه الــــــثــــــاني (الــــــنــــــفط
واالستـعـمار والـصهـيونـية) في
عــــام 1976أشـــــهـــــر قــــصـــــصه
الــقـصـيــرة (خـمـاســيـة الـظالم)
وألف العديد من الـروايات منها
ـــنـــشــورة وهي : رســـائل حب ا
خـليـجـية (تـاريخـيـة عن احتالل
االنــكـلـيــز لـلـخـلــيج الـعـربي)  و
(زقــاق االقــنــان) الــتي  حــولــهـا
اخملـــرج قــــاسم حــــول الى فــــلم
روائي طويل عام  1975بعنوان
بـــــــيــــــوت في ذلـك الــــــزقــــــاق  
و(تــأمالت ســجـان) و(عــاشــقـان
من بـالد الــرافـــدين ).وله روايــة
ــــريض) الــــتي (الــــشــــيــــوعي ا
صدرت عن دار أمل اجلديدة في
سـوريـا. وصـفـهـا الـنـقـاد بـأنـهـا

طير جاسم محمد ا
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ــان اســتـــقــبـل رؤســاء الـــبــر
مـحـمـد احلـلـبـوسي واحلـشـد
الـــشـــعــــبي فـــالح الـــفـــيـــاض
وحتــــــالـف الــــــفــــــتـح هـــــادي
ــنـــتـــخب وفـــد ا الـــعـــامـــري 
الــوطـني الــفـائـز بــلـقبِ كـأس
خليجي  .25وقال بيان تلقته
(الــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــان) امـس ان
(احلـلـبـوسي اسـتـقـبل العـبي
ـــــنــــتــــخـب  وأثــــنَـى عــــلى ا
ــتــمــيــزة من قــبل اجلُــهــودِ ا
اجلـمــيع بـتــضـيــيف بـطــولـة
خــــلـــــيـــــجي  25وحُـــــصــــول
نـتـخب الوطـنيّ على الـلقب ا
وقــــالَ لــــلــــمــــرةِ الــــرابــــعــــة)
احلـــلـــبــوسـي (لـــقــد عـــشـــنــا

حلـظــات عــصـيــبــة ونـحـن عـلى
ـلــعـب نــتـابـع لــقـاءَ مــدرجــاتِ ا
اخلتام الذي كانت نهايته مسكاً
عـلـى الـعـراق جـمـيـعـاً) مـشـيـرا
الى ان  (هــذا اإلجنــاز يـضــعــنـا
أمـام مـسـؤولـيـةِ رعـايـة الـقـطـاع
الرياضي واالهتمام به بصورةٍ
عـامــة ولـعــبـة كــرةِ الـقــدم عـلى
وجهِ اخلُصوص ودعم الشباب
الــذي كـــان حــريــصـــاً عــلى زرعِ
االبـــــتـــــســـــامـــــةِ عـــــلى وجـــــوه
) وتـعهـد احللـبوسي العـراقـي
بـ (دعم األنــشــطـــة الــريــاضــيــة
ـــنــتـــخب واحتــاد والســيـــمــا ا
الـكـرة من خالل تـوفيـر الـغـطاء
الــقـانـوني وحتــديـدا في قـانـون
ــتـطــلــبـات ــوازنـة لــتــوفـيــر ا ا
الية الالزمة والكـافية للمضي ا

قـبـلة). ومن جـانبه بـجوالتـهم ا
ثمن الـعامري  الـروح القتـالية
ألســـود الــــرافـــديـن وإصـــرارهم
تـهم على حتـقـيق النـصر وعـز
لــلـعــراق. وقـال خالل الــلـقـاء ان
(هـذا الـفـوز انـعـكس عـلى أبـناء
الــشـعـب الـذي عــبـر عن فــرحـته
بـاألبـطال بـطـريقـةٍ عـفـوية وفي
صـوِر انـتصـار رائـعة تـنـاقلـتـها
مــــــعـــــــظم وســـــــائل اإلعـالم في
مـختـلف أرجـاء العـالم وأثـبتت
أن الـعـراق قـادر عـلى اسـتـعـادة
هـيـبـته ومـكـانـته احلـقـيـقـيّة في
ــنــطـقــة وال يـأس في احلــيـاةِ ا
ـا هنـاك ارادة جبـارة تؤمن لطـا
بـأن تــكــون مـنــتــصـرةً وتــزهـو
ـستـقـبلٍ مشـرق). كـما احـتفت
بـوفـد هـيـئـة احلــشـد الـشــعـبي 

ــــنــــتــــخب وزيــــر الــــشــــبــــاب ا
برقع ورئيس والرياضة أحمد ا
االحتــاد الــعــراقي لــكــرةِ الــقــدم
ـكتب عـدنان درجـال وأعضـاء ا

الـتـنـفـيـذيّ إضـافـةً إلى مـحافظِ
الـبصـرة أسعـد الـعيـداني. وأكد
الـــفـــيـــاض خالل احلـــفل الـــذي
نـتخب نظـمتـه الهـيئة لـتكـر ا

إن (الشعب أظهر جوهرَ صفاته
من خالل بـطـولـة خـلـيـجي 25).
مـبــيــنــاً إن (الـبــصــرة خــيـرُ مَن
يـعبـر عن الـعراق) الفـتاً إلى إن

(العـراق قـدم نفـسه إلى أشـقائه
في بلدان اخلليج بكل فخر وعز
وشـــمــــوخ). الى ذلك  كــــشـــفت
إدارة نــــادي الــــقــــوة اجلــــويــــة

الــريـاضي عن حــقـيـقــة انـتـقـال
الالعـب إبـــــراهــــيـم بـــــايش إلى
الـــــــدوري اإلســــــبــــــاني. وقــــــال
ــتــحـــدث بــاسم الـــنــادي عالء ا
مــحـــمـــد في تـــصـــريح امس إن
(االنباء التي تتحدث عن انتقال
بــايش لـلــدوري اإلسـبــاني غـيـر
صـحيـحة وهي مـجـرد شائـعات
تــطــلق عــبــر مــواقع الــتــواصل

لزيادة التفاعل)
 واشـــار الى ان (بـــايش تـــلـــقى
مـــفــاحتـــات مــبـــدئــيـــة فــقط من
دوريـات خـلـيـجـيـة اهـمـهـا قـطـر
واالمارات و الـسعوديـة) مبـينا
ان (الالعب مرتـبط بعـقد رسمي
مع الصقور ولم نتلقَ أي عرض
رســــمي حــــتى اآلن). وتــــداولت
مــعــلــومــات مــواقع الــتــواصل 

تفيد بانـتقال بايش إلى نادي
يريا اإلسباني قبل أن ينفي ا
الـــنـــادي هـــذه األخـــبـــار.ومن
جــانـــبـه أكـــد الالعب الـــدولي
الــــســــابـق لــــيث حــــســــ أن
ـنــتـخب  لم يـكن (مـســتـوى ا
مـــرضــيـــاً في بـــطــولـــة كــأس
اخلليج  حيث اعـتمادنا على
الــكـــرات الــثــابـــتــة والــكــرات
الـطـويــلـة والـتــغـيـيــر لم يـكن
ــطـلـوب) واضـاف بــالـشـكل ا
ـنتخب خـيسوس ان (مدرب ا
كـاســاس يـحـتـاج إلى تـغـيـيـر
الــــكـــثـــيــــر من الالعــــبـــ في
كن ـقـبـلـة ألنه ال  ـرحـلة ا ا
له االســتــمــرار بـالــتــشــكــيــلـة
احلــالـيــة الــتي اعــتــقــد أنــهـا

فقيرة فنياً). 
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ـنصة التي فرضـها الفيـدرالي االمريكي على مـبيعات الدوالر في عروف ان ا بات من ا
ـركزي هـدفهـا التـقلـيل من عمـليـات تهـريب وغسل الـعمـلة . لـذلك تبـدو الدعوات الـبنك ا
ـركـزي للـتفـاوض مع اجلانب الـتي يطـلـقهـا بعض اخملـتصـ جتـاه احلكـومة او الـبنك ا
ـتـصـة كـأنـهـا الــدعـوة الى غض الـنـظـر عن عـمـلـيـات االمـريـكي لـتـأجــيل او الـغـاء تـلك ا
التـهريب والغـسيل التـي اكتشـفها اجلـانب االمريكي او عـلى االقل هكذا سـوف يفهـمها
اجلانب االمريكي وبالتالي سيكون مصير تلك الدعوات الرفض .
ـفـروض عـلى اجلـانب الـعـراقي وضـع حـلـول عـمـلـيـة وواقـعـيـة ا
الحقة اسـعار الصرف والـتي بدأت تأخـذ مديات خـطيرة على

واطن العراقي .  ا
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اسـتــنـكــر رئـيس الــتـيــار الـصـدري
ــصــحف مــقــتــدى الــصــدر حـرق ا
وطـــالب الـــشــــريف فـي الـــســــويــــد
انـصـاره بـوقـفـة من وجـمع تـواقـيع
مـلــيـونـيــة وتـســلـيــمـهــا لـلــسـفـارة
السويـدية لدى بغـداد .وقال الصدر
في تـغـريـدة عـلـى تـويـتـر تـابـعـتـهـا
(الــزمـــان) امس انه (بــعـــد تــمــادي
ـلـكـة الـســويـد بـحـمـايـة حـكـومــة 
مـــحـــرقي الـــقـــرآن وذلك لـــيس من
احلـريـة في شيء  فال بـد من وقـفة
وتـنـظـيم اسـتـنـكـار ائـمـة اجلـمـعـة 
كـمـا وعلى مـوحـد وشـديد الـلـهجـة 
مــصــلـي اجلــمــعــة جــلب مــصــحف
مــعــهم إلى الــصالة) داعــيــا (ذوي
رؤوس األمــوال بـنــاء نـصب في كل
مركـز محـافظـة للـمصـحف الشريف
وبالتنسـيق مع اجلهات اخملتصة)
مـــــشــــددا عـــــلى (جـــــمع تـــــواقــــيع
استـنكاريـة مليـونية وإرسـالها إلى
ســـفــــارة الـــســـويـــد من خالل وفـــد

ستوى) حوزوي عالي ا
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 وتـابع (هـذا يـصلح كـمـرحـلة أولى
لـيطـبق خالل االسـبـوع اجلاري مع
االبــتـعـاد الـتـام عن الـعـنف امـا لـو
ســـارعت حـــكـــومـــة الـــســـويـــد إلى
فال مــعــاقــبــتــهم خالل  24ســاعــة 
داعـي لــتـطــبــيق ذلـك). ودان األمـ
الــعــام حلـركــة عـصــائب اهل احلق
قـيس اخلـزعــلي سـمــاح احلـكـومـة

بـذريـعـة إنهـا تـمثـل حريـة الـتعـبـير
ـا هـي فـعــال دنــيــئـة عن الــرأي إ
لــبث الــكــراهــيــة وتــهــديــد الــسالم
ي وإشـاعة الـعـنف وتغـذيته) الـعا
واضــــاف انـه (من أجل وضـع حــــد
ـثل هـذه الـتـجاوزات فـإنـنـا نـدعو
الدول اإلسالميـة كافة أن جتعل من

الـــســويـــديـــة بــحـــرق نـــســـخــة من
ــصــحف.وقــال في تــغــريــدة عــلى ا
تـــوتـــيـــر (نــــدين وبـــشـــدة ســـمـــاح
احلكومة السويدية بالتصرف الذي
وصف بالـدنيء الذي صـدر من أحد
تـطرف بتجاوزه سياسيي الـيم ا
ــصــحف عــلى حــرق نـــســخــة من ا
الـــــشـــــريف خـالل تــــظـــــاهـــــرة في
ستوكهولم  وهذا أن دل على شيء
 فـهـو يـدل عـلى الــتـفـكـيـر الـضـحل
لـــــلـــــجـــــمـــــاعـــــات الــــتـي تـــــنــــادي
ــقــراطــيـــة واحلــريــة في كل بـــالــد
مــحـــفل وجتــمـع) مــطـــالــبـــا االمــة
االسالمــيـة بـ (ادانـة هـذا الـتـصـرف
الــــــهـــــــمـــــــجي ودعـــــــا الـــــــقــــــوى
والـشـخـصـيات االسالمـيـة لـلـوقوف
ــقـدسـات صـفــا واحـدا دفــاعـا عن ا
والــعــقــائــد). ودعــا رئــيس حتــالف
الـــفـــتح هـــادي الـــعـــامـــري الـــدول
اإلسالمية جلـعل احترام مقـدساتها
مــعــيــاراً لــعالقــاتــهــا الــســيــاســيـة
واالقـتصـادية والـثـقافـية. واسـتنـكر
الـعـامـري فـي بـيان تـلـقـتـه (الـزمان)
امس (بشدة موقف حـكومة السويد
ـــتـــمــثـل بــســـمـــاحـــهــا الـــعـــدائي ا
ـــاركي يـــقـــيم عـــلى لـــســـيـــاسي د
أراضـيــهـا بــالـتــجـاوز عـلـى قـداسـة
) واشـــار الى أن الــــقـــرآن الــــكــــر
(تـكرار حـاالت التـعدي عـلى مشـاعر
ا ـسـلـم بـإهـانـة مقـدسـاتـهم و ا
يـجــعـلــهـا ظـاهــرة تـتـكــرر بـ مـدة
وأخـــرى فـي دول أوربـــيـــة عـــديـــدة

ـقـدسـات اإلسالمـيـة وفي احـتــرام ا
مـقـدمـتـهـا القـرآن الـكـر والـرسول
األعـظم صلى الـله عـلـيه وآله وسلّم
مــعــيـاراً لــعالقــاتــهـا الــســيـاســيـة
واالقــــتــــصــــاديــــة والــــثــــقــــافــــيــــة
والــدبــلـــومــاســيــة مع الــدول الــتي
سلم وتسمح شاعر ا تستخف 

بـالـتعـدي علـى مقـدساتـهم) مـشددا
علـى (عدم الـتسـاهل في هذا الـشأن
ان محمد ). وكان رئـيس البر مطلقاً
احلـلبـوسي  قد دان  حـرق نسـخة
ــــــصـــــحـف الـــــشـــــريـف خالل من ا
ـينـي في تـطرفـ  احـتجـاجـات 
السـويد. وال تـزال الردود الـغاضـبة

ــصــحف عــلى حــرق نــســخــة من ا
مـــســتــمـــرة بل إنــهـــا اجتــهت إلى
مـــســـتـــوى أشـــدّ إذ انـــتـــقـــلت من
ــطــالــبــة بــاتــخــاذ الــتــنــديــد إلى ا

سلم إجراءات أكثر فعالية. ا
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ودشن نــــاشـــــطــــون عــــلـى مــــواقع
التـواصل االجتـماعي وسم (غـضبة
ــصــحف) مــلــيـــاريــة عــلى حــرق ا
تـــصـــدر في مـــصـــر ودول عـــربـــيــة
وإسالمـــــيـــــة عـــــدة وشـــــاركت في
الـوسم شخـصـيات عـديدة لـلـتنـديد
ـصـحف وطـالب بـعـضـهم بـحـرق ا
نتجات قاطعة ا العالم اإلسالمي 
الــســـويــديــة. وأحـــرق زعــيم حــزب
ـاركي الـيمـيني ـتشـدد الد اخلط ا
تطرف راسموس بالودان نسخة ا
من الــقـرآن الــكــر قـرب الــســفـارة
الـتركـيـة في العـاصمـة سـتوكـهولم
وسط حـمايـة أمنـيـة مشـددة وخلف
حـواجز مـعدنـية نـصبـتهـا الشـرطة
لـتـمـنع اقـتــراب أي أحـد مـنه أثـنـاء
ارتــكــابه الــعــمل االســتــفــزازي.ولم
تُـرضِ ردود احلــكـومــة الـســويـديـة
الــشــعـــوب اإلسالمــيــة بل اعــتــبــر
سـؤول بـعضـهم أن تصـريحـات ا
الــســويــديـ دبــلــومــاسـيــة زائــفـة
ـسـلـمـ إلعالنـهـا دعم الـطــرفـ ا
ـــتـــطــرفـــ حـــيـث تــضـــامـــنت وا
ــســلــمــ لــكــنــهـا احلــكــومــة مع ا
اعـتـبـرت حـرق بالـودان لـلـمـصحف

حرية تعبير يكفلها القانون.
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عـلى جتـاوزهـا ألن قـيمه تـرفض كل
مـا يـخـالفـهـا وبرغـم كل التـحـديات
اال ان الـشــارع بـعـمـومه رافض لـكل
ـــبـــاديء االخالقـــيـــة مـــا يـــنـــافـي ا
والــوطـــنــيـــة وهــو عـــازم بــجـــمــيع
قــومــيـــاته ومــكـــونــاته عـــلى بــنــاء
دولــته). وأصــدر مــجــلس الــقــضـاء
االعــلى في وقت سـابق  مــجـمـوعـة
قـرارات خالل جـلسـته االولى لـلـعام

اجلاري.
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 وقال بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(اجملـــلس عــــقـــد جــــلـــســــته األولى
برئاسـة زيدان  جرى خاللـها تأب
الـقاضي الـراحل احـمد عـبد اجلـبار
الـذي وافاه األجل اثر مرض محمد 
ــتــقــاعــد ــدعي الــعــام ا عــضــال وا
الـراحل ضـياء عـبـد االميـر عـمران)
واشــــــار الى ان (اجملــــــلس نــــــاقش
االســــــتـــــعــــــدادات الـــــتـي أجـــــريت
الحـتــفـالـيــة يـوم الـقــضـاء  وجـرى
تـأكـيـد إظـهـار احلـفل بـالـشـكل الذي
ـؤسسة الـقضـائية) كـانة ا يلـيق 
وتـابـع ان (اجملـلس اقـر تـرقـيـة عـدد
من الـقضـاة وأعـضاء االدعـاء الـعام
ـنــاصب الــقـضــائـيــة الـتي ومــنح ا
يستـوجب منحـها إقرار الـتشكيالت

في بعض رئـاسات االستـئناف وفق
قدم من رئاسة االستئناف قترح ا ا
وكذلك إقـرار نـقل وانتـداب عدد من

القضاة وأعضـاء االدعاء العام بناءً
صـلحـة العـامة) عـلى مقـتضـيـات ا
ولفت الى ان (اجللسة شهدت اقرار

مـسـودة تـعـلـيـمـات تـسـهـيل تـنـفـيـذ
ــادة  56اوالً وثــانــيــاً من احــكــام ا

قانون التنظيم القضائي). 

d ¬ Ï¡w  ÔW UI «Ë ¡w  Ô…œUNA «      

w dF « ‰UN « ≠ œ«bG

شدد رئـيسا احلـكومـة محمـد شياع
السـوداني ومجـلس القـضاء االعلى
فـائق زيــدان عـلى دعم االصالحـات
الـتي جتريـهـا الكـابـية الـوزارية في
مفاصل الـدولة وادامة جهـود مكافة
ـالي واالداري. وقال بـيان الـفسـاد ا
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس ان (زيــدان
اســــتـــقــــبل فـي مـــبــــنى الـــقــــضـــاء
الـسـوداني  وجرى بـحث بـحـضور
عـدد مـن رؤسـاء احملـاكم  الـتـعـاون
) واكـد الـسـوداني بـ الـسـلـطــتـ
(دعـمه لـلـسلـطـة القـضـائـية بـجـميع
مـؤســسـاتــهــا وإسـنــادهـا من أجل
الــقـــيــام بــكــامل دورهــا الــقــانــوني
والــدسـتـوري والسـيـمـا في مـلـفـات
ـال) مـكــافـحــة الـفــسـاد اإلداري وا
ـضي واشــار الى (عـزم احلـكــومـة ا
في تأكيد هوية العراق بوصفه بلداً
مــحــكـومــاً بــالـقــوانــ والـدســتـور
بــــشــــكل تــــمــــام) وجــــدد (حــــرص
احلـكـومــة في االلـتـزام بــهـذه األطـر
والـسـياقـات القـانـونيـة). من جـانبه
أكـد زيــدان (دعم مـجــلس الـقــضـاء
لـلـحـكـومـة في تـطـبـيق بـرنـامـجـها
واإلصالحــات الــتي جتــريــهـا عــلى
صُعد مختلـفة) مشددا على (أهمية

الـتعـاون بـ السـلطـتـ القـضائـية
والتنفيذية). 
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كـــمــــا زار الـــســـودانـي احملـــكـــمـــة
االحتـاديـة الـعلـيـا والـتقى رئـيـسـها
جـــاسم مـــحــمـــد عـــبـــود واعـــضــاء
احملكـمة. وقـال بيان تـلقـته (الزمان)
امـس ان (الـلـقـاء بـحث مـلـفـات عـدة
منهـا ما يتـعلق باحملكـمة االحتادية
العـليا ودورها فـي حمايـة الدستور
واحلـــقــــوق واحلـــريـــات الــــعـــامـــة
واخلــاصــة وتــأكــيــد مــبــدأ ســيـادة
القـانون والتـداول السلـمي للسـلطة
ـــقـــراطـــيـــة عـــبـــر الـــوســـائل الـــد
ــنـصــوص عــلـيــهـا فـي الـدســتـور ا
وضــــرورة جتـــــاوز الــــتــــحــــديــــات
الــــســــيـــاســــيــــة واالقــــتــــصــــاديـــة
واالجـتـمـاعـيـة الـتي تـواجه الـشعب
واحلـكــومـة  كــون  الــعـراق بــحـكم
تـــاريــــخه وبــــحــــكم امــــكــــانـــيــــاته
االقـتـصـاديـة والــبـشـريـة قـادر عـلى
بنـاء دولة قويـة مدنيـة حديثـة تقوم
ــواطــنــة) واضــاف عــلى اســـاس ا
الـبــيـان ان (اجلــانـبــ اكـدا ان آفـة
الـفـسـاد حتـتـاج الـى نـيـة حـقـيـقـيـة
ا وطـنيـة حملاربـتهـا وان الشـعب 
ـتـلـكه من مـقـومـات اخالقـيـة قادر

 œU H « W UJ  œuN Ë U ö ô« r œ vK  Ê«œÒbA  w «œu «Ë Ê«b “

اإلعتراف بـحكومـة الوحدة الـوطنيـة لدولة لـيبيـا كممـثل شرعي ووحيـد للشعـب الليبي
ـوجب قـرارات مـجـلس األمن الـدولي الـذي حـرص في جـمـيع قـراراته بـشـأن ثـابـتـة 

االوضاع في ليبيا على تأكيد أمرين:
. - األول: أن االوضاع في ليبيا تشكل تهديداً لألمن والسلم الدولي

سألة الليبية قيد نظره الفعلي. - الثاني: وضع ا
ومن خالالن هذيـن الثـابتـ بدأ مـجلس األمن مـعـاجلة األوضـاع في ليـبيـا; حيث نص
تحـدة قيادة جهود في قراره رقم ( (2009لـسنة  ?2011على ضـرورة تولي األ ا
اجملـتـمع الـدولي لدعـم عمـلـيـة اإلنتـقـال وإعـادة الـبنـاء الـتي يـتـوالها الـلـيـبـيون من أجل
ـقراطـية مـسـتقـلة.. مـوحدة. ومـن أجل حتقـيق ذلك تشـكّـلت "بعـثة األ إقـامة دولـة د

ـوجب الـفـقرة  12والـتي من أهـم واجبـاتـهـا إجـراء حوار ـتـحـدة لـلـدعم في لـيـبـيـا"  ا
نظم لـشؤون البلد كافـة بدءاً باإلنتخابات!واكب سياسي والشـروع بوضع الدستور ا
مجـلس األمن من خالل هذه الـبعـثة األزمةَ الـسيـاسيـةَ الليـبيـة على إخـتالف احملطات
الـتي مرت بـها ودعم.. مـباشـرة.. جمـيع احلـوارات التي تـبنـتهـا هذه الـبعـثة مـضفـياً
عليها وعـلى جميع اخملرَجات التي إنـتهت إليها تلك احلوارات شـرعية دولية بإصدار
راكز القانونية الـتي نتجت عنها ومنها القرار رقم ( (2259 قرارات ملزمة لـتثبيت ا
لـسـنة  2015الـذي رحّب فـيه بـتـوقـيع اتـفـاق الـصـخـيـرات واعـتـرف بـحـكـومـة الـوفاق
الـوطـني والـقرار  2570لـسـنة  2021الـذي رحب بـإتفـاق جـيـنـيف الـذي إنـبثـق عنه
اجمللس الرئاسي احلـالي وحكومة الوحدة الوطنية. كما إتخذ مجلس األمن قراره رقم
(  (2629لـســنـة  2022بــتـاريخ  29نــيــســان / ابـريل 2022الــذي إمــتـنع فــيه عن
وازية التي شكلهـا مجلس النواب وتعامل مـعها كخطوة احادية اإلعتراف باحلكـومة ا
من قبل مجلس النـواب خارج مسار التوافق وإعتبرها تقويضاً للعملية السياسية في
ليبيا ملـمحاً إلى إتخاذ تدابير عقـابية بحق من يحاول عرقلة عـملية االنتقال السياسي
ـنـظمـات الـدولـيـة كاإلحتـادين األفـريـقي واألوروبي ومـنـظـمة في لـيـبـيـا; ألتـزمت كـافـة ا
وقف مـجلس ـنظـمـات الدولـيـة  الـتعـاون اإلسالمي واجلـامعـة العـربـية وغـيـرها من ا
ـعتمدة لـديها كـما أنها ـوجب بعثـاتها ا ـثلة  األمن حيث مـا تزال حكـومة الوحدة 
ـنظمـات لدى ليـبيا. ولـفهم حقـيقة االوضـاع السيـاسية في لـيبيا تعتـمد مبـعوثي هذه ا
ـوجب ـوقف الـصـحــيح البـد من مـعـرفـة طـبـيـعـة الــنـظـام الـسـيـاسي فـيـهـا  واتـخـاذ ا
الـشـرعـيـة الـدسـتـوريــة احلـالـيـة وقـرارات مـجـلس األمـن الـدولي ذات الـصـلـة بـشـأن
األوضاع في لـيبـيـا فقـد حرص مـجـلس األمن في أكثـر من مـناسـبة عـلى ضرورة أن
ـتـحـدة قـيـادة جـهـود اجملـتـمع الـدولي لـدعم عـمـلـيـة االنـتـقال الـتي تتـولى بـعـثـة اال ا
قراطية موحـدة ومستقلة وقد جتسدت عملية تلكها الـليبيون من أجل إقامة دولة د
تحدة للدعم في ليبيا ومهمتها قيادة هذه اجلهود الدولية من خالل إنشاء بعثة اال ا
واقف الدولية بشأنها لعرض األساسية تيسـير عملية احلوار ب الليبي وتـنسيق ا
توافقات االطراف الـليبيـة على مجلس األمن إلقرارهـا وتوجيه اجملتمع الـدولي لدعمها
ـراحل التي وصل إليها الـليبيون من نبثـقة عنها. ومن أهم ا ؤسـسات ا واالعتراف با
تحدة هو إتفاق الصخيرات  2015واتفاق خالل احلوار الوطني برعاية بعثة اال ا
جينيف او ملتقى احلوار السياسي الذي إنبثقت عنه حكومة الوحدة الوطنية واجمللس
الـرئاسي احلـالي. وتـتضـافـر جهـود مـجلـسي الـنواب واألعـلى لـلدولـة إلجنـاز القـاعدة
الـدسـتـوريــة الـتي سـتــجـرى عـلى أسـاســهـا إنـتـخــابـات حـرة.. ونـزيــهـة وذلك إعـمـاالً
ـنعقدة في  6أيلول لقرارات مـجلس جامعة الدول الـعربية في دورته العادية ( (158ا
/ سـبتمبر  2022بـرئاسة دولـة ليبـيا والقـرارات السابـقة للـمجلس وقـرارات مجلس
األمن ذات الصـلة وآخـرها الـقرار (  (2656في  28تـشرين األول / أكـتوبر 2022
كـن شامالً أنحاء الـبالد كافة على الذي أكد علـى إجراء اإلنتخـابات في أقرب وقت 
أسـاس دستـوري وقـانـوني حتـقـيـقـاً لـتـطلـعـات ورغـبـة الـشـعب الـلـيـبي في إخـتـيار من
مـثل اخلاص لألمـ العام يحـكمه عـبر صـناديق اإلقتـراع. وتأكـيداً على ذلـك صرح ا
ي تـمرين مـحـاكاة ـبعـوث األ تـحـدة في ليـبـيا عـبـدالـله باتـيـلي حيـث شهـد ا لال ا
لــتأمـ االنـتـخابـات نـظـمتـه وزارة الداخـلـيـة حلكـومـة الـوحدة الـوطـنـية وبـيّـنت جتـربة
ـجـرد أن تـتـهـيـاً احملـاكـاة هـذه مـدى قـدرة وزارة الـداخـلـيـة عـلى تـأمـ االنـتـخـابـات 
ـقراطي الظـروف لتـنفـيذ الـعمـلـية االنـتخـابيـة.إن ليـبيـا تتـجه بـهدوء إلى إقـامة نـظام د

. ينهي التشرذم واالنقسام اللذين بددا قدرات الدولة.. شعباً وأرضاً وسيادةً
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حث وزير التـعليم الـعالي والبحث
عــلى الــعــلــمـي نــعــيم الـــعــبــودي 
حتـسـ اجلـودة الـتـعـلـيـمـيـة عقب
تدش مـشاريع خدميـة في جامعة

الفرات االوسط. 
W R*« d uD

وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(العـبودي افـتتح مـشاريع جـامعة
الــفـرات األوسط بـحــضـور رئـيس
اجلامـعة مظـفر الزهـيري وعدد من
رؤســـاء اجلــامـــعــات احلــكـــومــيــة
واألهـلـيــة) وشـدد الـعــبـودي عـلى
ؤسسية وحتقيق (تطوير البيـئة ا
ــســؤول عن ــســتــوى اخلــدمي ا ا
حتقيق أهداف اجلامعة وبرامجها
ـــيــة وتـــنــمـــيــة مـــواردهــا األكــاد
ـا يــتالئم ومـتـطـلـبـات الـبـشـريـة 
حتس جودة العملية التعليمية)
ـــؤشــرات داعـــيـــا الـى (مـــراعـــاة ا
الـنـوعيـة للـخـدمات الـتعـلـيمـية في
الـبـيـئـة اجلـامـعـيـة الـتي حتـتـضن
ـــعــامل ـــبــانـي واخملــتـــبــرات وا ا
ــكـتــبـات الــتـدريــبــيـة والــورش وا

ساحـات اخلضراء والـفضاءات وا
اخلــاصــة بــاألنـــشــطــة الـــطالبــيــة
ـؤثــرة الـتي وتـوفــيـر الــعـنــاصـر ا
تـتـفـاعل وتـسـتـجـيب لـلـمـتـطـلـبات
تـجددة وتـنفـيذها واالحتـياجـات ا

فـي ضـوء أهـداف الـتـعـلـيم الـعـالي
والـبـحث الـعـلـمي) مـجـددا تـأكـيـد
(حـــــــرص الــــــوزارة ودوائـــــــرهــــــا
اخملــتـصــة عــلى تـطــويــر اجملـاالت
الـتـقـنـيـة الـتـخـصـصـيـة وتـوظـيف

تقنياتهـا واإلسهام بتقد احللول
الـصـنـاعـيـة والـزراعـيـة واخلـدمـية
ســعــيــا الى حتــقـــيق مــتــطــلــبــات
ـستدامـة التي تصب في التـنمية ا
صـالح خـدمـة اجملـتـمع). بـدورهـا 
اكـــدت جلــنـــة الـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
النـيـابـيـة سـعيـهـا لـزيـادة مـوازنة
وزارة الـتــعــلـيـم الـعــالي والــبـحث
العلـمي ضمن قانون مـوازنة العام
ـصارف اجلـاري والـتـنـسـيق مع ا
ــنـح قــروض لــطــلــبــة الــدراســتت
االولــيــة والـــعــلــيـــا. وقــال عــضــو
اللجنة عادل حاشوش في تصريح
امس إن (الـلجـنة مـستـعدة إلسـناد
ـــراحل الـــطـــلــبـــة مـن مــخـــتـــلف ا
الـدراسـيـة خـاصـة طـلـبـة الـداسات
العلـيا في احلصـول على القروض
ـصـارف مـن خالل الـتــنـسـيـق مع ا
احلــكـــومـــيــة واألهـــلـــيــة) داعـــيــا
(الـطلـبة بـاسـتخـدام هذه الـقروض
في أمور ومشاريع صغـيرة منتجة
تـدر عـلـيـهم دخالً لـتـغـطـيـة نـفـقات
ــصـاريف الـدراســة وغـيــرهـا من ا
احلـــيــــاة الـــيـــومــــيـــة) وتـــابع ان

WOMI « ôU:« s  …œUH ù«Ë …œu'« 5 % vK  Y  Íœu F «
 WO Ëô«Ë UOKF « U «—b « W KD  ÷Ëd  `M Ë rOKF « WO «eO  …œU e  ŸU

UI¡  ∫ رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء االعلى خالل لقائهما امس

طيف سامي

صحف الشريف dD·∫ زعيم حزب متطرف يحرق نسخة من ا

ـصــارف مـســتـعــدة إلقـراض كل (ا
وكـــــذلـك الـــــتـــــعــــاون الـــــشـــــرائح
ـصـارف من أجل والـتـنــسـيق مع ا
تــســهــيل تــســديــد هــذه الــقـروض

وبفوائد معقولة) 
UIH  WODG

مشيرا الى ان (موازنة الوزارة  ال
ـئة تـكاد تـذكـر فهي بـنـحو  2-1با
من موازنة العـراق خالل السنوات
السابـقة برغم وجـود أكثر من 35
وازنة ال جامـعة حـكومـية وهـذه ا
تــغــطي أبــسط نــفــقــات الــتــعــلــيم
العالي لـتطوير اجلـامعات وإنشاء
مـراكـز الـبحـوث واخملـتـبـرات التي
حتـتـاجــهـا الـكـثـيــر من الـكـلـيـات)
واســتــطــرد بــالـقــول ان (الــلــجــنـة
ستعمل على زيادة موازنة الوزارة
والــــتــــركــــيـــز عــــلى اجلــــامــــعـــات
ـسـتـحدثـة بـشكـل خاص ولـديـنا ا
 10جامعات استحدثت خالل
 2014و ? 2015وينبغي دعم

مــوازنــاتــهـــا من أجل تــخــصــيص
األراضي وإنـــــشــــاء الــــبــــنــــايــــات
احلـديـثـة واالهـتــمـام بـاخملـتـبـرات

والـبنى الـتحـتيـة) وقال حـاشوش
ـهـام األســاسـيـة لــلـجـنـة انه (من ا
الـــنـــهــوض بـــالـــتــعـــلـــيم الـــعــالي
وازنة وحتصيل الدعم الالزم في ا

العامة للدولة).
 فـي غـــضــــون ذلك  اســـتــــحـــدثت
ـــالــيـــة نــحـــو ثالثــة آالف وزارة ا
درجة وظيفيـة ألربع جامعات.وقال
بيـان للوزارة تـلقـته (الزمان) امس
انه (بــتـوجــيه ومــتـابــعـة الــوزيـرة
طيف سـامي محـمد اجنـزت دائرة
ــوازنـة فـي اجـراءات اســتـحـداث ا
الـدرجــات الـوظـيــفـيــة ضـمن مالك
وزارة التعليم جلـامعات  كركوك و
ديـالى وبــابل والـقــادسـيــة  بـعـدد
إجـمالـي بلغ  2869درجـة) واشار
الى ان ( 1263درجـــة في جــامــعــة
كــركــوك و 736فـي جــامــعـــة بــابل
و 696في جامـعة القـادسية و174
فـي جـــامـــعـــة ديـــالى) مـــؤكـــدا ان
(اجــــراءات االســــتـــحــــداث جـــاءت
إسـتنـادا الى قـرار مجـلس الوزراء
الـية خالل وعمالً بـإعمـام وزارة ا

اضي).  العام ا

ية)  قريب من ساحة التحرير. كتبة العا اضي. دخلت عليه (ا  تعرفت عليه في سبـعينيات القرن ا
اشتريت منه ثالثة كـتب فخصم نصف سعرها..كان يومها شابـا قادما من البصرة  والتقيته ثانية

في مؤتمر ..على كرسي!
ـطـير كـان أحد الـذين حفـروا نفق ظـفر الـنـواب كشف لي سـرا. إن جاسم ا وفي لـقـائي بدمـشق 

تمدن. قالة نشرت في احلوار ا الهروب من سجن احللة..فوثقتها 
طير..كـتب مقالة بعنـوان الدكتور قاسم حسـ صالح من ركاب سفينـة مظفر النواب..هي جاسم ا
في الـواقع دراسـة بـست صـفـحـات  عن الـشـعـر  وحـال الـثـقـافـة في الـعـراق  ومـوقف احلـكـام من

ثقف التنويري. ا
ظفر النواب ..وقافلة طويلة تمتد بدايتها إلى طيـر وحلق  رحل جاسم ا
ما قبل اجلواهري.. مفتوحة النهاية على مبدع عراقي في الغربة

سـتــبـقى ايــهـا الــعـقل الــنـقي الــراقي في ذاكــرة الـوطن ...وفـي قـلـوب
طير. محبيك..ايها البصري النبيل ..جاسم ا
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هنـاك إعتقاد خـاطيء لدى البعض بـأن الشهادة تـدل داللة ضرورية علـى الثقافة
...واحلقـيقة ليـست هكذا  ألن الـشهادة هي نتـاج منهـاج دراسي محدد أُخضِع
لـه الطـالب الـذي دأب عـلى مـراجـعتـه وحفـظه من اجل اجـتـيـاز االخـتـبار ومن ثم
ـتوخـاة وهي احلصـول على عـمل او وظيـفة ...أمـا الثـقافة الوصـول الى الغـاية ا
الذاتيـة فإنهـا تتجـاوز تلك الغايـة الى غاية ابـعد وهدف اسـمى ينطـلق من الرغبة
ــخــتــلف ابــعــاده وجـوانــبه وصــوالً الى ــتــجــددة في فــهم الــواقع اإلنــســاني  ا
استـخالص نـتائج تـع عـلى الـتفـاعل االيـجابي مع ذلك الـواقع  وبـقدر إتـساع

الرؤية والفهم للواقع يكون التفاعل أكبر وأكثر تأثيرا.
ـواقف اخملتلفة  روافد اساسية تصب في عـرفي والتجربة العملية وا اإلطالع ا
سـتوى سـتوى الـثقـافي ألي فرد ...ومـالم يكن هـناك دافع ورغـبة لـبلـوغ ا رفع ا
طـلوب من الثقافة الذاتية فـإن الشهادة الدراسية التعني إال ا
وضوعها وبالتالي فإنها معلومات جامدة مجـالها احملدد 

التتفاعل مع الواقع االجتماعي ومتغيراته .
فهم هـذه االشـكالـيـة يـحتـاج الى إعـادة نظـر في مـعنى ان

يكون اإلنسان مثقفاً . حتياتي للجميع .
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ـؤسـسات ـالـيـة والنـقـدية نـاجتـة عن عـدم قدرة ا أغـلب االضـطـرابات في الـسـيـاسة ا
ستفيد النهائي وسلسلة عنية الـسيطرة على التدفقات النقدية واحجامـها وحتديد ا ا
ـضـاربـات والـتالعب ـا تـسـبب فـي تـذبذب قـيـمـة الـديـنـار وتـنـامي ا انـتـقال الـنـقـد. 
وغـسيل األمـوال وتهـريب الـدوالر وتزويـر الـدينـار الذي أدى الـى عدم الـثقـة بـالديـنار
ـضـاربـ والـسـراق من الـعـراقي وتـنـامي االشـاعـات والـفـسـاد وتـمـكـ احلـيـتـان وا
ـركزي ـا يـعـود عـلـيهـم بالـنـفع واضـعـاف دور وقـدرة الـبـنك ا تـوجـيه سـوق العـمـلـة 

للحفاظ على استقرار سعر الصرف لذلك نقترح: 
كن 1- تثبيت سـعر الصرف كـما هو في التـعامالت التقـليدية (غـير االلكتـرونية) و

قترح الثاني. وضع اجراءات جديدة بعد استقرار ا
ـتاجـر واحملال واالسـواق التي تـتعامل 2- بـيع الدوالر بـسعر (1300 دينـار) لكل ا
بـيعات بالـبيع االلـكتـروني ولها حـسابـات مصـرفيـة توثق حـركة الـتدفقـات النـقديـة وا
قابل تقوم ببيع السلع واخلدمات بنفس وقوائم الدفع للـمتسوق (ينظم بتعليمات) با
قترح قيمة الدوالر (1300 دينار) لـلمواطن الذي يدفع بطريقة الكترونية.باختصار ا
الثاني يـعمل على توجيه كل الـتعامالت الى الدفع االلكتـروني وهذا يؤدي الى اكتناز
واطنـ والتجـار في البـنوك ومراقـبة التـدفقات الـنقـدية الداخـلية واخلـارجية أمـوال ا

ـــواطن والـــتـــاجــر واســـتـــقــرار الـــســـوق وصــوال الى ودعم ا
ركـزي وتنشيط االقـتصاد. وهناك السيـطرة التامـة للبنك ا
ـكن االسـهام في صـيـاغتـها مع خـارطة طـريق مـتكـامـلة 
الية ومصرف الرشيد والرافدين. ركزي ووزارة ا البنك ا
# ثــقـافـة الـدفع االلــكـتـروني حتــمي اجلـمـيع وتــعـمل عـلى
تـــــنـــــشــــــيط االقـــــتــــــصـــــاد وضـــــبـط حـــــركـــــة الـــــســـــوق

ومنع تهريب العملة.
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ـائيـة الى إنـشاء ـوارد ا اجتهت وزارة ا
حــمـلـة ســنـويـة لــتـنــظـيف مـبــازل بـغـداد
لــتــصــريف مــيــاه األمــطــار مــشـيــرة الى
إرسـال مقـتـرح إلنـشـاء طريـق دولي يربط

جنوب العاصمة بشمالها. 
وقـــال مـــديـــر مــوقع درء الـــفـــيـــضــان في
منـاطق شـرق القـنـاة عبـاس مـحسن في
تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الهيئة
الـعـامـة لـصيـانـة وتـشـغـيل مـشـاريع نـهر
الـــفــرات بــاشــرت بــحـــمــلــة واســعــة في
ـبـازل بـإشـراف دائـرة صـيـانـة بـغداد) ا
واضـــاف ان (احلــمـــلــة شـــمــلت مـــنــاطق
سكـنيـة لرفع اخملـلفـات والتـجاوزات ب

األنهـر لتـسهـيل حركـة األليـات الثـقيـلة)
بازل مرت او مؤكداً ان (الهـيئة تطهّـر ا
اكثر سـنويـاً) واشار محـسن الى (إنشاء
شقوق لتـصريف مياه األمطـار بالتعاون
مع امـانــة بـغـداد ضــمن خـطـوط طـوار
لــسـحب مــيـاه مــديـنــة الـصــدر وجـزء من
ــبـزل وقـنـاة مـيــاه مـديـنــة الـشـعب الى ا
اجليش) وذكر ان (الـهيئـة ترفع نحو 25
الف متر مـكعب من النـفايات في احلـملة
منهـا مخلفـات سكنيـة وترسّبات طـينية)
مـبـينـاً ان (امـانـة بـغداد لـديـهـا اتـفاق مع
مـتـعـهديـن إلنشـاء مـشـروع طـمـر وتـدوير
اخمللـفات نـظراً لـلحـاجة الى امـاكن طمر
مخصصة للنفايات) ولفت الى (استمرار
ـبازل ورفع احلـمالت لتـنـظيـف األنهـر وا
ـتـخـذة الـتــجـاوزات وإتـخـاذ إجــراءات ا
لـدرء خطـر الـفيـضـانـات في بغـداد اثـناء
هـــطــــول األمـــطــــار) من جــــهــــته اوضح
مسـؤول حمـلة الـتجـاوزات والفـيضـانات
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في مــــديـــريـــة صــــيـــانـــة بــــغـــداد حـــقي
إسمـاعـيل في تصـريح امس ان (الـدائرة
شاركة فيها اجلهد تنفذ سنوياً حمالت 
اآللي واخلــدمي بــالــتــعــاون مـع األمــانـة
ودائــرة كـــري األنـــهــر وهـــيـــئــة احلـــشــد
ــنع الــفــيــضــان عن مــنــاطق الــشــعـــبي 

بغداد).
—UN½ô« dONDð

واضــاف ان (هــنــالك اعــمــاالً تــطــهــيــريـة
للـمـديريـة في مـناطق مـتـعددة من بـغداد
بـازل والقنوات تتمثل بـتطهيـر األنهر وا
سـتفـيدين يـاه الى ا ُبـطنـة لوصـول ا ا
وإجنــاح اخلـطــة الــزراعـيــة لـلــمـوســمـ
الــشـتــوي والـصـيــفي) مــؤكـداً ان (هـدف
يـاه لضـمان وارد تـخفـيض مـناسـيب ا ا
جريانه وانسيابيته ورفع األعشاب التي
ـبـازل التي تـنمـو عـلى ضفـاف األنـهر وا
حتدث بسبب التـجاوزات ورمي النفايات
ــنـاطق ــبـازل فـي بـعض ا في األنــهـر وا
دائن والـكريعـات واألعظمـية ونهر مثل ا
دجــلــة). وفي مـيــســان نــاقـشت مــديــريـة
ــوارد فـي احملـافــظــة خــطــتــهــا لــلــعـام ا
اجلــاري فـيــمـا يــخص اعـمــال الـصــيـانـة
ائـية ـوارد ا والتـطـهيـرات. وذكـر مديـر ا
في ميسان عالء فيصل جمعة الساعدي
ــديـريــة بـحـثـت تـنــفـيـذ لـ (الــزمـان) ان (ا
ـــشــاريـع اإلروائـــيـــة لـــلـــعـــام اجلــاري ا
ـــعـــوقـــات ـــشـــاكـالت وا واخلــــروج من ا
لــلــتــمـكن مـن إقـامــة الــتي تــخــدم الـواقع
اإلروائي فـي مـــــــيـــــــســـــــان) واوضح ان
ـشـاريـع تـشـمل تـأهــيل مـحـطـات الـري (ا
والـبــزل وإنـشـاء نـواظم مـتــفـرقـة شـمـال
Íd∫ آليات تنفذ اعمال كري االنهر من الترسباتاحملـافظـة وجنـوبـها لـتـنظـيم الـتوزيـعات

اثير داود الغريري

من 24 الف مـــــركــــبـــــة مــــطـــــابــــقــــة
للـمواصـفـات وتفـتيش نـحو 8 االف
ركزي محالً للصياغة عبر اجلهاز ا
لــلـتــقـيــيس كـحــصـيــلـة لــفـعــالـيـات
ـــاضي. وقــال اجلـــهــاز فـي الــعـــام ا
ــــتــــحـــــدث الــــرســــمـي لــــلــــوزارة ا
عـبـدالـزهـرة الـهـنداوي فـي تصـريح
تـابعـته (الـزمـان) ان (دوائـر واقـسام
ركزي للتـقييس والسيطرة اجلهاز ا
الـنـوعـيــة الـتـبع الى الـوزارة حـقق
جناحـاً عالـياً من اخلـطة الـسنـوية)
مـوضـحــاً ان (عـدد شـهـادات بـراءات
ــمــنـــوحــة خالل الــعــام اإلخـــتــراع ا
ــــــاضي بــــــلغ 755 و70 شــــــهـــــادة ا
للنـماذج الـصناعـية  فضالً عن ست

دققي شهادات للجودة و65 اخرى 
) واضــاف انه اجلــودة الــداخــلــيــ
(تــــلّـــقى اكــــثـــر  من  3االف طـــلــــبـــاً
الكـترونـيـاً من خالل التـدقيق) الفـتاً
الى ان (فِــرق اجلـهــاز اجــرت كـشــفـاً
ـعامل وسـحبت 117 موقـعيـاً على ا
ـوذجــاً من االسـواق). فـي غـضـون
ذلك توجهت الـتخطـيط الى معاجلة
ـعــوقـات الـتي تــتـعـلق ـشــكالت وا ا
ـتـلــكـئـة. واوضح ـسـتــشـفـيــات ا بــا
الــبــيــان ان (الــوزيـر مــحــمــد تــمـيم
كــشف عن عن تــوجــهــات احلــكــومـة
إلجناز مـشاريع في مـجاالت الـصحة
دارس ومعاجلة اء واجملاري وا وا
ـتـلــكـئـة) واشـار الى ان ـشــاريع ا ا
(تـمـيم نـاقـش جلـنـة األمـر الـديـواني
ــــعـــاجلــــة تـــلــــكـــؤ ــــكـــلّــــفـــة   45ا
ـسـتـشـفـيـات في احملـافـظـات كـافة ا
مــشــدداً عـــلى مــعـــاجلــة الــتـــأخــيــر
ــشــاريع واســتـــئــنــاف الــعــمـل في ا
عـاجلات احلقـيقية همـة وإيجاد ا ا
ـســتـفـيـدة بـالــتـعـاون مع اجلــهـات ا
والرقابية) مبيناً ان (اللجنة ناقشت
مـــــــلــــــفـــــــات عــــــدد مـن مــــــشـــــــاريع
ــسـتـشـفــيـات من بـيــنـهـا ثــمـانـيـة ا
مسـتـشفـيـات في بغـداد ومـستـشفى
اإلمـــامـــ اجلـــواديـن في الـــتـــاجي
ومـــســـتــشـــفى الـــدجـــيل في قـــضــاء
الدجيل واخـرى في محافـظات بابل
والبصرة وميسان وذي قار وكربالء
ـقـدسـة) مـنوهـاً الى (دراسـة واقع ا
ثالثـة مـسـتـشـفـيـات تـعـلـيـمـيـة سـعة
 600 ســـريـــر في نـــيـــنــوى وكـــربالء
وبــــــغـــــداد وإتــــــخــــــاذ اإلجـــــراءات
والـــتــوصــيــات الالزمـــة بــشــأنــهــا).
واســتــحـــدث الــتــخـــطــيط نـــاحــيــة
الــزعـفــرانـيــة بـجــانب الـرصــافـة في
بــــغـــداد. وقـــال الـــبـــيـــان ان (دائـــرة
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نـاقش وزيـر التـخـطـيط مـحـمـد علي
تـميم مع مـديـر مـكتب يـونـسـكو في
الـعـراق پـاولــو فـونـتـاني الـتـعـاون
ـشـتـرك في مـجـال حـمـايـة وتأهـيل ا
األثار ودعم قطاع التربية والتعليم.
وذكـر بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(تـمـيـم بـحث مع الـيـونــسـكـو تـقـد
ـزيــد من الـدعم الى احلــكـومـة  في ا
مـــجــــال حـــمـــايــــة وتـــأهــــيل األثـــار
والــتــراث الســيــمــا الــتي تــعــرضت
للتخريب من قبل داعش اإلرهابي. 
ولـفت الى ان (اجلـانـبـ اتـفـقا عـلى
ـشـتـرك لـتطـويـر مـخـتلف الـتـعاون ا

اجملـــاالت الى جـــانـب اإلطالع عـــلى
البرنـامج الذي تنـفذه اليـونسكو في
العراق بالتعـاون مع منظمات دولية
اخـــرى) مــوضـــحـــَا ان (الــبـــرنــامج
يـشـمل إعـادة إعـمـار مـأذنـة احلـدباء
وعـــدد من الـــكــــنـــائس فـي مـــديـــنـــة
ة في ـوصل وتـأهيل مـنـطـقـة قـد ا
البصرة فضالً عن دعم جهود وزارة
التـربية لـتحسـ مسـتوى التـعليم)
من جـهـته اكـد فـونـتـاني (اسـتـعـداد
ــتــحــدة  لـتــطــويــر الـتــربــيـة األ ا
والثقافة ومجاالت اخرى الى جانب
احملـــافـــظـــة عـــلـى األثـــار والـــتـــراث
ـتمـيـز). ومنـحت الوزارة العـراقي ا
755 بـراءة اخــتـراع وسـجّــلت اكـثـر

الــتـنــمــيـة اإلقــلـيــمـيــة واحملـلــيـة في
الـــــوزارة وضــــعـت دراســــة لـــــواقع
الــنــاحـيــة بــغـيــة إســتــحـداث ورفع
مــــســـتـــوى الــــوحـــدات اإلداريـــة في
نطـقة) الفـتاً الى انهـا (تضم سبع ا
مـقـاطـعــات وثالثـة احـيـاء سـكـنـيـة)

واضـــاف ان (مـــركــزهـــا يـــشــمل 25 
محلة ضـمن دليل الوحدات اإلدارية

للبرنامج اإلعماري). 
…b¹bł l¹—UA

في ســيــاق مــتــصل بــاشــرت امــانـة
بـغداد بـتـنـفـيذ 35 مشـروعـاً جـديداً
في الـعــاصـمـة. وذكــر بـيـان امس ان
ـشـاريـع الـتــابـعـة لـألمـانـة (دائــرة ا
بـاشـرت بـأعـمـال تـطـويـر 21 قـطـاعاً
ـديــنـة الـصـدر حـسـب تـوجـيـهـات
األمـانــة ورئـاســة الـوزراء) واوضح
ان (الــدائـرة بــدأت بـأعــمـال تــطـويـر
ـمـتـد من سـاحة وتـوسـيع الـشـارع ا
احلسـنـ الى تقـاطع جـامـعة بـغداد
في منطقة اجلادرية وتوسيع شارع
مـــوسى الــكـــاظم من تـــقــاطـع جــامع
بـراثــا لـغـايــة مـجـسـر  14رمـضـان)
الكــــات بــــاشــــرت الفــــتـــــاً الى ان (ا
بـتــطـويــر مـحالت 602. 608 . 639 .
641. 629. 613 . وتـطـويـر وتوسـيع
شــارع الـنــادي الـتــرفــيـهي الــرئـيس
نـطقـة اليـرموك ضـمن قاطع بـلدية
نصور وتطوير شارع 61 الفاصل ا
ضمن قاطع بلدية الرشيد فضالً عن
نـصور وتـطوير ساحـة أبو جـعفـر ا
روري الذي عاجلة الزخم ا الشارع 
نـطقـة) واضاف ان (دائرة تشـهده ا
شاريع باشرت بتـطوير محلة 365 ا
في مــنــطــقــة بـوب الــشــام وتــطــويـر
وتـــوســـيع الـــشـــارع اخلـــدمـي قــرب
ـنـطــقـة سـبع اجلــامـعـة الــعـراقـيــة 
ابـكــار) مـبـيــنـاً ان (األمـانــة سـتـبـدأ
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عـاجلات الـضرورية الكـترونـياً وإجـراء ا
بالـسرعة الالزمـة) وبشـأن حلـيب األبقار
ب حس ان (الوزارة تهدف الى إعتماد
بـــرنــــامـج تــــوعــــوي وإرشــــادي وإعـــداد
البـحوث الـتي تخـدم القـطاع احلـيواني)
الفـــتـــاً الـى ان (اعــداد األبـــقـــار ال يـــكـــفي
إلنتاج كميـات حليب مناسـبة إلحتياجات
الـــســــوق احملـــلي) وتـــابع ان (الـــزراعـــة
وضـعت خطـة لـطرح مـشـروع استـثـماري
للـوصـول إلى مرحـلـة االكتـفـاء الذاتي).  
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وجّــهت وزارة الــتــجــارة بـتــجــهــيـز
احلـصّـة األولى من الـسلّـة الـغـذائـية
سريعـاً للـمشمـول بشـبكة الـرعاية

اإلجتماعية. 
وقـال بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الـوزيـر اثـيــر داود الـغـريـري اطـلّع
ــواد الــغــذائــيــة في عــلـى مــخــازن ا
جانب الـكـرخ واخملابـر واألفران في
عــمـــوم بــغــداد لــلــكـــشف عن حــجم
واد الغـذائية وطبـيعة سير خزين ا
الــعـمل وعــمـلــيـة اســتالم وجتـهــيـز
مــفـردات الـســلّـة الــغـذائـيــة لـلــدفـعـة
األولى من الـعـام اجلاري فـضالً عن
ــواد الـــغــذائــيــة مـــتــابــعـــة إطالق ا
اإلضافية للمشمول بشبكة الرعاية
الكـات اإلجـتـمـاعـيـة) واشـار الى (ا
باإلسـراع في جتهـيز مـفردات الـسلة
للـحصّـة األولى واإلستـعداد إلطالق
شمولـ بالرعاية في مراكز حصة ا
الــتــســلــيم) وشــدّد الــغــريــري عــلى
ــفــردات (اإلســتــمـــرار بــتـــجــهــيـــز ا
الـتـمـويــنـيـة ومـتـابـعـة تـنـفـيـذ خـطـة
الــتـجـهــيـز مع جـدولــة الـتـوقــيـتـات

ــربي الــثــروة األعالف و زراعــتـــهــا 
احلـيـوانـية فـضـلًـا عن إنـشـاء مـركز
تـــدريـــبي بـــالــــتـــعـــاون مع نـــقـــابـــة
ــهــنــدســ الــزراعــيــ و األطــبـاء ا

 . البيطري
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وقـال بـيـان امـس ان (الـوكـيل الـفـني
للوزارة ميثـاق عبد احلس ناقش
ّــثل مــنــظـمــة الــفــاو عـدداً من مع 
ــشــاريع الــزراعــيــة الــتي تــديــرهـا ا
زارع و مربي ا يخدم ا نظمة  ا
الـــثــروة احلــيـــوانــيــة) واضــاف ان
(اجلانب اتفقا على تدريب خريجي
كـلــيـات الـطـب الـبـيــطـري و الـزراعـة
ـــــهـــــارات في إدارة إلكـــــســـــابـــــهم ا
ــشــاريـع واحلــصــول عــلى فــرص ا
عــمل إضــافـيــة فــضالً عن تــأسـيس
مـــشـــروع لـــغـــرض رصـــد األمـــراض
الــوبــائــيــة الــعــابــرة لــلــحـدود عــلى
ـــســتـــوى الــعـــراقي واإلقــلـــيــمي) ا
ولـفــتت الـوزارة الى (وجــود تـعـاون
مــسـتــمــر بـ الــوزارة والــفـاو عَــبـر
ـــشـــاريع الـــزراعـــيــة الــعـــديـــد من ا
بالـشقّـ الـنبـاتي واحليـواني التي

وتــوحـيـد الــقـطـع مع مـادة الــطـحـ
ـستـحقـيهـا ضمن نـظام وايصـالهـا 
ـا الــتـمـوين بــجـمــيع احملـافــظـات 
يـســهم في احلــد من ارتـفــاع اسـعـار
ـــواد الــغـــذائـــيــة) وبـــ ان (فِــرق ا
الـرقابـة الـتـجاريـة الـتـابعـة لـلوزارة
مستمـرة بعملـيات التدقـيق والرقابة
ـواد ورصـد اسـعـارها في جتـهـيـز ا
ومـحـاسـبـة اخملـالـف فـي األسواق).
واوضــحـت الــتــجــارة مــشــاركــة 38
ركبات وقطع عرض ا ية  شركة عا
الـــغــيــار فـي بــغــداد. وذكـــر الــوكــيل
اإلداري للـوزارة ستـار اجلابري في
تــصـريح تــابـعــته (الـزمــان) ان (عـدد
ــعــرض الــشـــركــات الــتي شـــاركت 
ُــقـام في ــركــبــات وقـطع الــغــيــار ا ا
مــعــرض بـغــداد الــدولي بــلـغت 38)
ـــعــرض تـــضــمّن مـــشــيـــراً الى ان (ا
الــكــثـيــر من األمــور بــشـأن مــواكــبـة
عـرض فيـما ـشـاركة بـا السـيارات ا
ـتـجــددة وانـبـعـاث يـخـص الـطـاقــة ا
الغازات واستهالك الوقود) وب ان
(دعـم الــوزارة لـــلـــمـــبـــادرات بـــشــأن
الـــســــيـــارات الـى جـــانـب الـــقــــطـــاع
الـتـجاري). فـي غضـون ذلك اجتـهت
وزارة الــزراعــة الى  تــقــانــات الـري
احلــديـثـة لــزيـادة الــغـلـة الــزراعـيـة.
وذكـر بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس ان
(الـــــوزارة اوعــــزت الى مـالكــــاتــــهــــا
ـــزارعــ بـــتــوســـيع اســـتــخــدام وا
الـتـقـانــيـات احلـديـثـة لـزيـادة الـغـلـة
الزراعة حملصول احلنطة) مؤكداً ان
(األنــظـمــة احلـديــثــة في الـري تــعـزز
ـيـاه وايـصـالـها تـرشـيـد استـخـدام ا
زروعـة كافـة فضالً سـاحـات ا الى ا
ــتــجـانـس لـلــنــبــاتـات عـن الـنــمــو ا
وتقـليل اجلـهد والـتكـاليف). واتـفقت
الوزارة مع منـظمة األغـذية والزراعة
الــفــاو تــطـويــر و تــوســيع مــشـروع

من شأنهـا ان تساهم في تـقدم قطاع
األغذية والـلحـوم احملليـة). وباشرت
وزارة الــتـجــارة بــأتـمــتـة الــبـطــاقـة
التـمويـنيـة مشـيرة الى ان األولـوية
حملـافـظة الـنـجف. وقـال بـيـان تـلـقته
(الـــزمــــان) امس ان (الـــوزارة بـــدأت
ببـرنامـج أتمـتة الـبطـاقة الـتمـوينـية
بــدءاً من الـنــجف بــأشـراف الــوزيـر
اثـــــيــــــر الــــــغـــــريــــــري) واوضح ان
(الغـريري اطـلع مـيدانـياً عـلى أتمـتة
الـتــمــويــنــيــة كـخــطــة اولى تــلــيــهـا
احملــافـظــات األخــرى) الفــتـاً الى ان
(األتـمـتـة جــاءت في إطـار الـبـرنـامج
احلـــــكــــومي الـــــذي وجّه بـه رئــــيس
الــوزراء مــحــمــد الــسـودانـي) وبـ
انـهـا (خـطـوة مـهـمـة لـتـنـفـيـذ خـدمـة
واطن على التسجيل عَبر تساعد ا
هـواتــفـهم اخلــاصـة  دون مــراجـعـة
راكز الـتمـوينيـة فضالً عن مـعرفة ا
ـــواطـــنـــ ُـــجـــهـــزة الى ا ــــواد ا ا

والـتـأكـد من مـدى صالحـيـاتهـا وفق
تـــطــبــيـق الــكــتـــروني) واضــاف ان
(األتمتة ستساهم في إمكانية معرفة
ـواد اجملـهـزة وكـمـيـاتـهـا نـوعـيـات ا

مـايــحـد من اخملــالـفــات ضـمن اعـداد
ـشـمـولـ في الـبـطـاقـة) مـؤكداً ان ا
(الوزارة حتـتاج الى دعم احلـكومات
احملــلــيـة ومــفــوضـيــة اإلنــتـخــابـات
لـلـتـحـول من نـظـام الـبـطـاقـة الـورقي
الى اإللـكـتــروني). وبـحث مـديـر عـام
الــشـركـة الــعـامــة لـتـجــارة احلـبـوب
الـــتـــابــــعـــة الى الـــتــــجـــارة حـــيـــدر
الكرعاوي مع معاون مدير عام هيئة
الــكـمــارك الــعـامــة و إدارة مـيــنـاء ام
قصر حبيب السـاري تسهيل تفريغ
الـبـواخـر عــلى األرصـفـة اجلـنـوبـيـة
اهـمـهـا الـبـاخـرة احملـمـلـة بـاحلـتـطـة
الـــكــــنــــديــــة. وذكــــر بـــيــــان امس ان
(الكرعاوي اطلع على الية العمل في
سـايـلـو ومــيـنـاء ام قـصـر اجلـنـوبي
ـــيــنــاء خالل وعـــمل الــبـــواخــر في ا
ـقبـلـة) واشار الى األشـهر الـثالثـة ا
(تـوجيـه اإلدارة اجلديـدة بـالـنـهوض
ـنفـذ الوحـيد بالـشركـة السيـما انه ا
لــلــحــنــطــة) مــشــدداً عــلى (اهــمــيــة
ــعـــوقــات بــ الـــتــعـــاون وتــذلـــيل ا
الـــــوزارة والــــدوائــــر ذات الـــــعالقــــة
شكالت  ومـعاجلة التأخير لتجاوز ا

ستوردة في عملية تفـريغ احلنطة ا
واإلسـراع بــتـفــريغ بـواخـر احلــنـطـة
وايــصــالـهــا الى احملــافــظـات). وفي
كـــــربالء اوعــــز احملــــافـظ نــــصــــيف
اخلـطابي بـتـطـويـر الـواقع الزراعي
في احملافظـة الفتـاً الى ضرورة بذل
اجلـــــهــــود عَـــــبــــرحـــــمالت وقـــــايــــة
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وقـــال مــديـــر زراعه كــربـالء مــهــدي
اجلـــنـــابي في تـــصــــريح تـــابـــعـــته
(الـزمــان) ان (فـريـقـاً مـن اخملـتـصـ
ــزروعــات في احملــافــظــة لــوقــايــة ا
اجــرى مــسـحــاً مــيـدانــيــاً حلــشـرتي
ن حلـــمــايـــة حــقــول الـــســوســـة وا
احلــــنـــطـــة) واوضـح ان (احلـــمـــلـــة
شملت زراعة ع التمر واإلمام عون
ـنــاطق الـصـحــراويـة الى جـانب وا
ـكـافحه ـبيـدات اخلـاصـة  فـحص ا
ادغال احلـنطـة لزيـادة فعـاليـة وقاية
ـزروعــات) مــشـيــراً الى ان (دائـرة ا
زروعات نفذت حملة واسعة وقاية ا
كافحة ادغال احلنطة بالتعاون مع
مــــديـــريه زراعـه كـــربالء فــــضالً عن
ن في األيـام مــكـافــحـتــهــا حلـشــرة ا
ــــقـــبـــلـــة). من جــــانب اخـــر وضع ا
ــشـروع اخلــطـابي حــجــر األسـاس 
جـسـر الـهنـديـة الـثـالث حلل مـشـكـلة
ـروريــة الـتي يــعـاني اإلخــتـنـاقــات ا
مـنـهـا الــقـضـاء. وذكـر اخلـطـابي في
تصريح امس ان ( احملافظة وضعت
ـــشـــروع مــجّـــســر حـــجـــر األســاس 
الــهـنــديـة الــثـالث بــضـمن مــشـاريع
خـطـة الـدعم الـطار لـألمن الـغذائي
والتنمية لـلعام اجلاري) مؤمكداً ان
ـــشــروع احـــيل الى شـــركــة وادي (ا
الـغري لـلـمـقـاوالت العـامـة بـإشراف
ديرية العامة للطرق واجلسور في ا

احملافظة).

بـنــصب تـراكــيب ضـوئـيــة ونـشـرات
إنــــارة ضــــمن جــــســــور الــــســــنك و
اجلــمـــهــوري والــشــهــداء و مــديــنــة
الطب). الى ذلك اسـتأنـفت محـافظة
ذي قــار الــعــمل بـتــطــويــر الــطـريق

الرابط ب الناصرية والبصرة. 
وذكر مديـر الطـرق واجلسور في ذي
قــار عــادل اخلــفــاجي في تــصــريح
ـــســـؤولـــة عن امـس ان (الـــشــركـــة ا
تــــطــــويـــــر الــــطــــريـق الــــرابط بــــ
الـــنــاصــريــة والــبــصــرة اســتــأنــفت
اعمـالها بـعد تـوقف بسـبب الظروف
ـنــاخـيـة) مـشـيــراً الى ان (تـطـويـر ا
الـطريق جـاء عـلى مـرحـلـت األولى
تـخص خـطط إعـمار تـنـمـيـة األقـاليم
التي تشمل صيانة اجلسور ووضع
اعمـدة كهـربائـية  وتـشجـير اجلزرة
الوسطـية واإلكسـاء بطبـقة األسفلت
للطـبقة الـرابطة والـطبقـة السطـحية
واعـمال الـفـرمـيسـتـون) واضاف ان
ـرحـلـة الـثـانـيـة تـضـمّـنت تـطـويـر (ا
الطريق بطول 23 كيلومتراً وإنشاء
بوابة متـكاملة اخلـدمات) مؤكداً ان
ـشـروع (الـشــركـة شــرعت بـأعـمــال ا

قرر).  وفق الوقت ا
واوعز األمـ الـعام جملـلس الوزراء
واطـن حمـيد الـغزي عـلى خدمـة ا
في ذي قــار. وبــحــسب الــبــيــان فـإن
(الـــــغــــزي حـثَّ رؤســــاء الــــوحــــدات
اإلداريـة فـي احملـافـظــة عـلـى تـقـد
) الفــتـاً الى اخلــدمــات لـلــمــواطـنــ
(اهـميـة مـشاريع الـبـنى الـتحـتـية و
ـبـاشـرة بـتـأهـيل الـشـوارع وإزالـة ا
ــنـاطق الــعــشـوائــيــات في بــعض ا
والــتــحــول الى الــبــنــاء الــعـمــراني
فــضالً عـن إعــداد اخلــطــة اخلــاصــة
شـاريع العـام اجلاري الـتي حتقق

.( افضل خدمة للمواطن

ـتــضـررة ــائــيـة وصــيـانــة الــنـواظـم ا ا
وتـــأهـــيـل الـــســــداد فـــضالً عـن اعـــمـــال
الــتــطــهـــيــرات في األنــهــار الـــرئــيــســيــة
والـفــرعـيـة وإنـشـاء مـعــابـر عـلى مـجـرى
الــشــمــاشــيــر في قــاطـعـي عـلـي الـشــرقي
والغربي شمال احملـافظة) منوهاً الى ان
ـائـية (الـهدف من ذلـك تأمـ احلـصص ا
في عــــمــــوم احملــــافــــظــــة ووصــــولــــهــــا
ـواسم الزراعـية). سـتـحقـيـها وإجنـاح ا
عــلـى صــعـــيـــد مـــتـــصل اتـــخــذت وزارة

الــــزراعـــــة اجــــرءات لـــــرصــــد األمــــراض
الوبـائـية الـعـابرة لـلـحدود ووضع خـطة
لـــتــحــقــيق اإلكــتــفـــاء الــذاتي من حــلــيب
األبــقــار. وقــال مـديــر عــام دائــرة الــثـروة
احلــيــوانـــيــة في الــوزارة عــبــاس ســالم
حــســ في تــصـريـح تـابــعــته (الــزمـان)
امس ان (مـــديــــريـــة دائــــرة الـــتــــصـــحـــر
بـــالــوزارة اجتـــهت الى رصـــد األمــراض
الـوبائـيـة عبـر احليـوانـات بالـتـعاون مع
منـظـمة اكـساد إلرسـال عـينـات األمراض
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معرفة طبائع الناس من حولنا وفهمها اليعني فرض مانؤمن
به عــلـيــهم بل أن فــهــمــهم هـو مـن أجل قـبــولــهم شــركـاء
وفـاعــلـ في مــنـظــومـة مـتــشـابـكــة الـعالقــات ومـخـتــلـفـة

واحلوار هو أداة لإلقناع وليس إللزام اآلخرين.
إحــدى شــروط قـبــول اآلخــر لك هـو قــبــولك له لــذا إبـحث
دائماً عن اجلوانب اإليجابية في اآلخر وال تبخسه حقه.
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نعنا من العيش لكي نعود إلى رض أو احلزن أو األذى لكن ذلك ال  ا يصـيبنا ا ر
احلـياة مـجدداً وهـذا مايـبعث األمل في أنـفسـنا ويـحقق رجـاءنا في عـودة احلياة إلى
ا رُسمت في األذهان  "عراق الوطن وإستـرجاع الصورة العراقية احلقـيقية التي طا
ا يـحزن ويقـتله احلزن األصـالة والكـرم و الشجـاعة والنـخوة والطـيبة" .. الـعراقي ر

وت . ُمزّق لكنه يتداوى وال من أجل وطنه ا
أحتدث هـنا مابعد خليجي 25 احلدث الـكروي الرياضي العظـيم الذي أثّر في مكانة
الـعراق بـ الدول وفي قـلـوب النـاس التي لم تـهفت فـي الوصـول إلى ملـعب البـصرة
ـاجد وأحالم " هال بيكم هال وصارت تهـتف " بالروح بالـدم نفديك يـاعراق" وتصيح 
" ويشارك كـاظم الساهر من حـفل الرياض " هال بـاليلعـب طوبة هال برجـال الطوبة "
ــسـتـشـفـى كـلـمـاته " ثم  يــرسل الـشـاعـر كــر الـعـراقي مـن غـرفـة الـعــمـلـيـات في ا
الشمـس شــــمسي والعراق عراقي ماغــــيّر الدخالءُ من أخالقي.. داس الطغاة على
جـمـيع سـنـابـلي فـتـفـجّـر األبـداع من أعـمـاقي .. أنـا مـنـذ فـجر األرض ألـبس خـوذتي
ووصـية الـفقـراء فوق نطـاقي"  نعم هـذا العراقـي .. هو حمـزة القـادم من األنبار إلى
نـتـخب لكـن زحمـة اجلـماهـيـر حالـت دون إحتـضـانه فرحـة الـفوز الـبـصرة لـيـشّـجع ا
وتـوفـي في مـوجـهــة الـتـدافع بـ زحــمـة الـنــاس في جـذع الـنــخـلـة لـيــعـود به أهـالي
البصـرة إلى األنبار لـكن ميتـاً  هذا العـراقي أبو حسن الـذي ذرف الدموع ليس من
الفرحة  بل لـشدّة فقره الذي منعه من إستضافة األشقّاء العرب فكان يبكي ويقول :
مـاعـنـدي شي أقـدمه الكم  هـذا الـعـراقي "يقـدم الـكـهوة والـشـاي والـكيـمـر والـكاهي
ة ضيـافة بدون ثمن" فـرحاً وتقديـراً خلطوات ضيـوفه حتى أصبحت والبريـاني والدو
البصرة البـيت الكبير الذي جمع العرب والعراقي  فـذابت فيها الطبقية والعنصرية
والطـائفـيـة  حتى وقع في عـشقـهـا احملبـ وباتت صـعوبـة فـراقهـا كمـا يودع مـفارق

عزيزه على أمل لقاءه مجدداً .
لم تكن الـبطولة ملـعباً أخضر وكـرة أو كأس بل كانت حدثاً
وحـديـثـاً مــلـيـئـاً بـرسـائـل احملـبـة والـرومـانــسـيـة والـشـجن
والـطيـب والكـرم  فـأصـبـحت مـجـداً تأريـخـيـاً فـريـداً على
ستوى اجملتمعي والرياضي واإلقتصادي لتصُّب الفرح ا
آسي من القـلوب وتزرع الـفخر ب ب الـبيوت وتمـسح ا

النفوس وتبني معبداً للعشّاق . 

-1-
هـنـاك مَنْ ال يـنـظر فـي قضـيـة الـزواج االّ الى الـرجال فـقط ويـسـقط من احلـساب

النظر الى النساء  مع أنّ احلاجة الى الزواج ال تقتصر على الرجال فقط ..!!
-2-

مِنْ هـنا  –وَوِفْقَ هـذا النـظـر القـاصر  –ال يُـعاب عـلى الـرجل أنْ يذكـر رغـبته في
الزواج 

ويـعاب على الفتاة  –حتى فـي ظل األلفية الثالثة التي نعيشها  –أنْ تُـظهر رغبتها
في الزواج 

فارقة بلونها الداكن . وهكذا تبرز هذه ا
-3-

رآة من اظـهار رغبـتها في نع ا ومن مظـاهر السـبق احلضـاري لالسالم انه لم 
الزواج  ولبّى في ذلك نداء الفطرة .

-4-
جاء في التاريخ :

ان امرأة جاءت النبي (ص) فقالت له :
اني وهبتُ نفسي لله ولرسوله  

فقال (ص) :
" مالي في النساء من حاجة "

فقال رجل :
زوّجينِيها 

قال (ص) :
" أعطها ثوبا "

قال :
ال أَجِدُ 

قال (ص) :
أعطها ولو خاتماً من حديد 

فاعتل له 
فقال (ص) :

" ما معك من القرآن ? "
قال :

كذا وكذا 
قال (ص) :

ا معك من القرآن " " زوجتكها 
هذا هو االسالم في يسره وسماحته 

رأة واحتياجاتها  وهذا هو االسالم في مراعاته لشعور ا
ــرآة من مــواصـــلــة دراســتــهــا في فــاين ( طـــالــبــان) مِنَ االسالم وقـــد حــرمت ا

اجلامعات  وكبلتها بقيود ما أنزل الله بها من سلطان ?
ــرآة اظـهـارهــا الـرغــبـة في الـزواج فــهـو حق من لم يـنــكـر الـرســول (ص) عـلى ا
سـلم حـقوقـها وقـد عمـد (ص) الى تسـهيـل عمـليـة االقتـران بيْـنهـا وب احـد ا
ـن كـان راغـبــا في الــزواج في مـنــحى بـالغ الــداللـة عــلى الــعـنــايـة واالهــتـمـام

بالراغب بالزواج من اجلنس 
والسؤال اآلن :

هور ويعيقون حركة سلم الـيوم االشتراطات الصعبـة في ا اذا يخـتار معظم ا
الزواج بدالً من تبسيرها وتسهيلها ?

ومن اجلميل استحضار ما قاله الشاعر :
سـلمـ في ميدان الـعمل باألسس عن مظـاهر تـخلف ا

رسومة لهم دينيا : ناهج ا وا
سلم ألنّهم  الذنبُ ذنبُ ا
شيء ودينُ اللهِ شيء ثانِ 
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  الابـالغ لوقلت ان التـناخر مـستمـر ب االحزاب والكـتل السيـاسييـة منذ عام 2005
وحلــد الـيــوم رغم اخـتالف بــعض الـوجــوه الـســيـاسـيــة وغـيــاب كـتل مــنـهـاعـن الـعـمل
ـقــراطـيـة ومن يـســعـون الى تـنـفــيـذ اهـدافـهم ن يـدعــون االصالح والـد الــسـيـاسي 
واجنداتهم التي باتت مكشوفة لدى اجلميع سواء كانوا نوابا اوكتل وتيارات سياسية
وغيـرهـم الـذين يـعـمـلـون لـوضع االمـور في نـصـابـهـا الـصـحـيح او مـعـاجلـة الـقـضـايا
ستشري في اغلب مؤسسات ال العام ومعاجلة الفـساد ا تراكمـة   او وقف هدر ا ا
ظـلوم الـذي بات يـعيش في حـالة الـدولة الـتي يـروح ضحـيتـهاعـادة الشـعب العـراقي ا
ا ستـؤول اليه االمور رغم ان هـناك مـنهم من اليرى امال بـجميع قـلق مستـمر وترقـب 
الء انه لم ـتـعـاقـبـة الـتي تـقـول اكـثـر مــا تـفـعل! بـعـد ان انـكـشف امـام ا احلـكـومـات ا
يـتـوقف سـيـنـاريـو افـتـعـال االزمـات وتـمـريـر الـصـفـقـات واخـتالق الـصـراع والـتـنـاحـر
والتخبط . وهنا نتساءل: ماذا قدموا للعراق وشعبه الصابر احملتسب طيلة  20عاما?
ـيزانيات االنـفجارية مـاذا اصحلوا وعـمروا وشيدوا وأجنـزوا? اين التنـمية وتسـخير ا
الـتي اصـبـحت حـلم يـراودنـا ولكـنه سـرعـان مـا يـتالشى عـنـدما نـصـحـو عـلى واقـعـنا
ريـر?ّ!  واليوم نـسمع عن سـرقة الـقرن وتهـريب النـفط من قبل قـوات حكومـية" امـنية ا
وظف ـصارف وكشف مئـات االالف من ا ومـدنية". يضـاف اليهـا فضيحـة البنوك وا
الفـضائـي عسـكريـ ومدنيـ اضافـة الى االف من الذين يتـقاضـون رواتب مزدوجة
وجـب القانـون انهم تابـعوا مـا يحـدث من سرقـة اموال العـراقيـ من اناس يـنبـغي و
قراطـية الـتي يتـشدقـون بهـا و صدعـوا بهـا رؤوسنا حمـاة تلك االمـوال هل هذه الـد
قراطـية? ام ماذا نسمي مايحدث من فرض ارادات التي جاءت بهـا امريكا راعية الد
صـالح ـداحـ واصـحـاب ا ـروجـ وا االحـزاب بـالـتـشـكيـلـة احلـكـومـيـة? هـنـاك من ا
اخلــاصـــة الـــذين نـــراهم عــلـى وســائـل االعالم يـــرون ان من الــطـــبـــيــعـي ان تــشـــهــد
قـراطـيـة كل ذلك ومـن الـطبـيـعي ان يـحـدث كل  ذلـك لكـنـهم تـنـاسـوا ان كل ذلك الـد
شروخة التي يرددها انعكس على الـشارع العراقي الذي مل سماع هذه االسطوانة ا
ــقـراطـيـة وفق ثـقـافـة اإلصالح نـتـمـنـى ان تـرسخ كل مـفـاهـيم الـد بـبـغـاوات االحـزاب
احلـقيقي ومـنع الفسـاد كلنـا اليوم نـردد ونكرر سؤاال واحـدا: أين هؤالء الذيـن حملوا
قراطي جتـمع د على أكـتافهم الـدستورالـعراقي ويتـبجحـون بااللتـزام به والنهـوض 
ة و واع?! ولكن ال مجيب. الـعالج ال يتوقف عند شارع متهالك وتفشي ظاهرة اجلر
سلح وضح النهار النزاعات الـعشائرية وال بتجارة وتعاطي اخملـدرات والفي السطو ا
ــروريـة عـلـى اصـحـاب ســيـارات االجـرة والــعالج ال يـســجل في فـواتــيـر اخملـالــفـات ا
ـا الـعالج يـنـتـظـر من الـبعض ـوظف واقـصـاء ذاك إ والتـكـاتك فـقط وال بـنـقل هـذا ا
واقف تـطـهيـر أنـفـسهـم من آثام احملـاصـصـة والطـائـفـية والـعـشـائـرية واحلـزبـيـة في ا
والـعـمل من أجل الـعـراق وشــعـبه أوال وأخـيـر. وان يـتـحـرر الـسـاسـة ويـتـخـلـصـوا من
ـال الـعـام الـذي أصبح مـرض احملـاصـصـة والـطائـفـيـة ونـهب ا
فـيروسـا مـنـتـشـرا  بعـد ان اوصـلـوا بـعض الـبسـطـاء بـتـقد
ـراد من اخلروف وعـمـود الكـهربـاء واجلرار الـنذور وطـلب ا
الـزراعي ونـحن في االلـفـية الـثـالـثـة ونـعيش عـصـر الـتـحول

الرقمي.!!

` d'« t F Ë ‚«dF « «uL —«

كـان صـديـقي يوسف في الـصف االول االبـتـدائي هـو عزائي الـوحـيد الـذي يـخـفف عني
ـواجهـة الست ـقـيت في ترقب دوري لـلـجلـوس عـلى الرحـلة اخلـشـبيـة  وطـأة االنتـظار ا
بـهيـجـة الداء األمـتـحان الـشـفـهي !! يـعتـمـد نـظـام االمتـحـان الـشـفهي أسـلـوب اسـتـدعاء
الـتالميذ تبـاعاً وفقـاً لتسلـسل احلروف األبجـدية ولذا يكـون نصيب إبـراهيم وبان وحتى
ـا يتاح لي زهير من الـفرصة الـتي يسـتمتـعون بهـا حال انهـائهم الشـفهي أكـبر بكـثير 

يم !!  ُقيَّد للرحلة بجريرة ا انا ا
فـهـمت بـعــد حـ بـان الـقـصـد مـن االمـتـحـان الـشـفــهي لم يـكن فـقط لــلـبـحث عن اجـابـة
حلاصل ضرب اربعـة في خمسة أو قراءة الـى متى يبقى البـعير على الـتل او مقطعاً من
قصود هـو أختبار وتـنمية قابـلية األطفـال في محادثة أنشـودة البلبـل الفتان  بل كـان ا
البـالغـ الكـبار الـذين تمـثلـهم الست بـهيجـة في تلك الـدقائق الـقصـيرة الـتي يسـتغـرقها
االختـبـار الشـفـهي !! كـان وما زال االنـتـظـار يشـكل لي عـقـبة أو حـالـة ال أجـيد الـتـعامل
معـها وخـصوصا حـ يكـون الهـدف من االنتـظار ال يتـعدى سـوى قراءة جـدول الضرب
اخلاص بالرقم ٣ مثال !! االمتحان الشفهي منحني الكثير من اجلرأة والشجاعة األدبية
دَ عــنــدي حــالــة أســتــعــجــال أمــارسـهــا في فـي مـخــاطــبــة االخــرين وفي ذات الــوقـت ولـَّ

االمتحانات التحريرية وغيرها الكثير من مواقف احلياة ..
ومازالت صورة يـوسف وهو يتضور ملالً بانتظار دوره للجلوس
ا أمام ست بهـيجة مصدر قلق وازعاج لي من حالة االنتظار 

ستعجل !!  جعل البعض يطلق علي لقب عباس ا
أسـعـد اللـه اوقاتـكم بـاخلـير وجـنـبـكم ضـجر االنـتـظـار وشرور

االستعجال !! 
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انـخفاض قيـمة العملـة العراقيـة أمام الدوالر األمريكي ووصـوله الى معدالت مقـلقة وغير
كن أن مسـبوقة وتـأثيـرذلك على األمن الغـذائي للمـواطن أصبح امـراً خطيـراً للغـاية وال

ان ساكت ويتفرجون على مايحدث. تبقى احلكومة والبر
صــعـود الـدوالر حـدث كــمـا هـو مـعــروف السـبـاب عـديــدة مـنـهـا قــيـام الـبـنـك الـفـيـدرالي
األميركـي بفرض  شـروطاً رقـابيـة مشددة تـلزم نـافذة بـيع العمـلة بـعرض قـوائم بالدوالر
ستـفيدة لـبيان مـوقف البنك الـفيدرالي من بـاع تتضـمن أسماء األشـخاص واجلهـات ا ا
سالمة عـملـيـة الشـراء لـلطـرف مقـدم الـطلب وعـدم ارتـباطه بـجـهات خـاضعـة لـلحـظر أو
الـعقوبات الدولـية من قبل الفيـدرالي األميركي ومنـها الطامة الـكبرى باب الفـساد الكبير
(نافذة بيع العمـلة) التي يتستر ورائها حيتان الفساد والذين يهربون العملة الصعبة الى
خارج الـبلد وحتـت أنظار احلـكومـة ويعـملـون بغـطاء قـانوني وفـرته لهم احلـكومة ,ومـنها
ـالـيــة ومـنـهـا ــركـزي الـعــراقي ووزارة ا ــالـيـة لــلـبـلـد وتــتـمـثل بــالـبـنك ا ضـعف اإلدارة ا
ـوجودة التـدخالت اخلـارجـيـة لـبـعض الـدول اجملـاورة في مـقدرات الـبـلـد عـبـر أذرعـهم ا
بالـداخل من أجل تقـوية اقـتصـاداتهم علـى حساب االقـتصـاد العـراقي .مفـرزات صعود
الــدوالر أمــام الـعــمــلـة الــعـراقــيــة كـان أثــرهــا كـبــيـراً جــداً عــلى اقــتـصــاد الـبــلــد وعـلى
ـواطن,فـحـالة الـركود االقـتصـادي التـي تشـهدهـا أسواق الـعـراق بشـكل كامل التـخفى ا
فـاصل االقتصـادية بـهذا الركـود وقابـلها على الـقاصي وال الـداني حيث تأثـرت جمـيع ا
ـواد وخـاصـة الـغـذائـية الـضـروريـة مـثل الـبـيض صـعـود جـنـوني بـاألسـعـار في جـمـيع ا
قابل عـجون والـلحـوم والتي تـعتـبر قـوت العـائلـة العـراقية,وبـا والـزيت والرز والـسكـر وا
انخـفـضت الـقدرة الـشـرائـية لـلـمـواطن العـراقي بـشـكل عام ودقـت جرس اخلـطـر وبدات
ان باتخاذ واطن مطالب احلكومة والبر تتصاعد صرخات التذمر واالستياء من قبل ا
إجـراءات سـريعـة وحـاسـمة لـلـسـيـطرة عـلى هـذا الـصعـود اجلـنـوني لألسـعار ومـطـالـب
ـاء الـعـكـر االـذين يـسـتـغـلـون مـثل هـذه األحداث تـصـيـدين في ا بـحـمايـتـهم من جـشـع ا
ـزيــد من األربـاح.مـوقف احلـكـومـة لـتـحـقـيق مـطــامـعـهم الـشـخـصـيــة وجـشـعـهم جلـني ا
سؤوليتهم الدستورية ان من هـذه األزمة اخلطير حلد اآلن مخجل جداً واليرتقي  والبر
واطن الـعراقي,لـذا نطـالـبهم بـأسم كل مـواطن عـراقي يريـد ان يـحمي والشـرعيـة أمـام ا
ساك والكسبة أن يسارعوا للتحرك قوت عائلته الـضروري وبأسم الفقراء واألرامل وا
الفوري التخـاذ حزمة من اإلجراءات الـسريعة واحلـاسمة الحتـواء األزمة ووضع احللول
الناجعة العـادة سعر الدينار العراقي والضرب بيد من حديد على رؤوس حيتان الفساد
الذين يـهربـون الـعمـلـة الصـعبـة الى خـارج البـلـد وعلى الـتـجار اجلـشعـ الـذي يقـومون
ـثول حتت ـركزي با برفع األسـعار دون رقـابة حـكومـية واإلسـراع باجـبار إدارة الـبنك ا
سـتـورة بكـل شفـافـية في مـايـجري ـان وكـشف األوراق ا قـبـة البـر
من مالبـــســات حــول هـــذه األزمــة والــتـــعــاون لـــوضع احلــلــول
ـواطن الــسـريــعــة واحلـاســمـة التــقــاذ االقـتــصـاد الــعــراقي وا
سك من كارثة اقتصادية مقبلة حترق األخضر واليابس. ا

{ باحث وخبير اقتصادي 

بغداد
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وظفي تثبـيت احملاضرين خـبر سعيـد بانضـمام مجـموعة جديـدة من الهيـئات التعـليمـية 
الك الدائم بـعد أن انـتظروا هـذا القرار عـلى أحر من اجلـمر كمـا يردد خلـدمتهم بـعقد ا

أو دون أجر لفترة ليست بالقصيرة.
ـدارس بشكل هذا اخلـبر من جهـة أخرى يوضح أن هـناك نـقصا بـالكوادر الـتعـليمـية با
مـلـحـوظ وهـو مـا تـمـت تـأشـيـرة عـنـد انـقـطـاعـهم عن الـدوام كـوسـيـلـة ضـغط و حتـقـيق

مطالبهم.
سؤول األول عن رسم استراتيجية إذن هذا األمر يوجب عـلى وزارة التربية باعتبارهـا ا
دارس التـعليم في الـعراق أن تـراعي توفر كل لـوجسـتيات الـتعلـيم ومنـها بل أساسـها ا
بـأبنـيتـهـا ومعـلـميـها وكـادرهـا اإلداري وال ننـسى مـا يحـتاجه الـصف الـدراسي من عدد
تالئـم مع عدد الـطالب لنـحقـق ساعـات تعـليم بـجـودة تؤهـله الكتـساب مـعارف ـقاعـد ا ا

وعلوم مع مراعاة الفروق الفردية لهم مستخدم الوسائل التعليمية احلديثة.
ـدارس العـراق تـتبـناه لتـسـتثـمـر هذا احلـدث حلث وزارة الـتربـيـة العالن التـعـداد العـام 
ديـريات الك بـالوزارة وكـذلك بـا تـابـعة واإلدارة وا شعـبة الـتـخطـيط وا
ـعـلـومـات هـرمـيـا مـن أبـعد واألقـسـام الـفـرعـيـة لـيـتم جتـمـيع كل ا

دن. مدرسة بالقرى البعيدة إلى مراكز ا
ـدارس وزارة الـتـربـيـة هـذه اخلـطــوة هي تـعـداد شـامل كـامـل 
ـكن من خالل هذه الـبيـانات من رسم اسـتراتـيجـية الـتعـليم و

ستقبلية من أجل غدا أفضل ألبنائنا. احلالية وا

q U2 —«d  vK  Î«œ— w Ëd « dOH « œdD  UO u ≈
الــتـي تــســـمح نـــظـــريـــا بــحـــمـــايــة

عدات. ا
وبـــحـــسب اجلـــيش الـــروسي فــإن
ــهــد االســـتــيالء عــلى ســـولــيــدار 
لتـطـويق مـدينـة بـاخمـوت اجملاورة
التي تسـعى موسـكو إلى السـيطرة
علـيهـا منذ الـصيف وتـشهـد معارك

. ضارية ب الطرف

قـــلــيل جـــدًا من الــســـكــان" في هــذه
دينـة التي كـان عدد سكـانهـا يبلغ ا
قـبل احلـرب حوالى  11ألف نـسـمة

والواقعة شمال باخموت.
أعــلن اجلــيش الــروسي االســتــيالء
عــــلى ســــولــــيــــدار في  13كــــانـــون
الـثـاني/ينـايـر مـعـترفـاً بـشـكل غـير
ــرتــزقــة مــألـــوف بــالــدور احلــاسم 

عركة. مجموعة فاغنر في هذه ا
وكان زعيم مجـموعة فاغنـر يفغيني
بريغوج ظـهر قبل ذلك إلى جانب

رجـــــاله فـي مـــــقـــــطع فـــــيـــــديـــــو 
تـــصـــويــره عـــلى حـــد قـــوله داخل

دينة. لح الشهيرة في ا مناجم ا
ولم تقـر أوكرانيـا رسمـيًا حتى اآلن
بسقـوط سوليـدار مشيـرة إلى أنها
تـواصل الــقـتـال في اجلــزء الـغـربي
مـنهـا. كـما أفـادت اإلدارة اإلقـليـمـية
اإلثـنــ عن "أعـمـال قـتـالــيـة نـشـطـة

دونـيـتـسك عـلى تـلغـرام أنه "في 23
كانون الثـاني/يناير  ?2023حررت
ــــســـلــــحــــة الـــروســــيـــة الــــقـــوات ا
كــراســنــوبــولــيــفــكــا ودفــوريـتــشي"
نطقة التي البلدت الواقعت في ا
ـوال تـشكل مـعـقل االنـفـصالـيـ ا
لـروسيـا والـقـريـبتـ من بـاخـموت
مـركز الـقـتـال بـ القـوات الـروسـية
واألوكــرانـيــة مـنــذ أشـهــر في شـرق

أوكرانيا.
WLD  c «u

وقـــال بـــوشــلـــ مـــســـاء األحــد في
رســـالــــة نـــشـــرهــــا عـــلى تــــلـــغـــرام
ـقطع فـيديـو يظـهر فيه مصـحوبة 
ب مـبان مـحتـرقة ونـوافذ مـحطـمة
"زرت ســــولــــيــــدار (...) كــــان يــــجب
مــعـرفــة مـا إذا كــانت هــنـاك حــاجـة
لنشر نقاط مساعدة إنسانية فيها".
واضاف بوشل "لم يبقَ سوى عدد

وكثّف الروس من جهة والغربيون
من جهة أخرى طرد الدبلوماسي
في السنوات األخيـرة السيما منذ
أن أطلقت القوات الروسية غزوها
ألوكـرانـيـا في  24شـبـاط/فـبـرايـر.
ـرة األولى الــتي يُـطـرد لـكن هــذه ا
فـيـهـا سـفراء إلـى بالدهم مـنـذ بدء
الــهـجــوم الــروسي.الى ذلك  ظــهـر
والي لروسيا الزعيم االنفصـالي ا
في شرق اوكرانيا دينيس بوشل
في مـديـنـة ســولـيـدار الـتي أعـلـنت
موسكو الـسيطرة عـليها مـنذ أكثر
من أســبـوع وتــنـفـي كـيــيف حـتى

اآلن سقوطها في أيدي الروس.
كــمـا أعـلـن االنـفـصــالـيــون االثـنـ
الــســـيـــطــرة عـــلى قـــريـــتــ هـــمــا
كــراســنــوبـولــيــفـكــا ودفــوريــتـشي

الواقعتان بالقرب من سوليدار.
وذكـــــرت "هــــــيـــــئــــــة األركـــــان" في

( أ ف ب) - ســـــتــــطــــرد { تـــــالــــ
إستونيـا السفـير الروسي رداً على
ــاثل اتـخـذته مــوسـكـو قـبل قـرار 
ســاعـــات قــلــيـــلــة بـــحق الــســـفــيــر
اإلســتــوني بـحــسب بــيــان لـوزارة

اخلارجية اإلستونية.
وقــالت الـــوزارة في تــغــريــدة امس
ثل عـامـلة بـا "نحـن نحـترم مـبـدأ ا
في الــعالقـات مع روســيـا" مــشـيـرة
إلـى أن الــســـفـــيـــر الــروسـي عــلـــيه
مــغــادرة إســتــونــيـا فـي نـفـس يـوم
مــغـادرة ســفـيــرهـا روســيـا أي في

السابع من شباط/فبراير.
أعلنت موسكو االثن طرد السفير
اإلسـتـوني مـتـهـمـة تـالـ بـ"الـعداء
لـروسـيـا" بـعـدمـا طـردت إسـتـونـيا
في وقت سـابق من الـشـهـر احلـالي
 21دبلوماسيًا روسيًا وموظف

آخرين في السفارة.

بـالـقرب من بـاخـمـوت وسـولـيدار"
دون الـــــــكـــــــشـف عـن مـــــــزيـــــــد من

التفاصيل.
واضاف بـوشـلـ أن "رجال فـاغـنر
الذين رافقونا في الـرحلة أخبرونا

عارك هنا". عن مدى دموية ا
حاولة واتهم القوات األوكرانـية 
ـديـنـة ـلح" في ا "تـدمـيـر مـنــاجم ا
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لم يذكر سهوا في جريدة الزمان
ـــــرقم (٧٤٨٩) في بــــالـــــعــــدد ا
٢٠٢٣/١/٢٣ اعالن مــــــزايـــــدة
لـبـيـع مـواد في فـرع نـيـنـوى/

بازوايا لذا اقتضى التنويه.
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ـرقم (٧٠٧) في ٢٠٢٢/١٢/٤ وبالـنـظر لـعـدم حصـول راغب بـالتـاجـير . احلـاقـا باعـالننـا ا
درجة تعلن جلنـة البيع وااليجـار الثانية في مـديرية بلديـات ميسان عن تأجـير (٢ ملك) ا
ـزاد العلني اسـتنادا الى قانون ـيمونة با تفـاصيله في ادناه والـعائد الى مديـرية بلدية ا
ـعــدل فـعـلـى من يـرغب بــاالشـتـراك ـرقم ٢١ لـسـنــة ٢٠١٣ ا بــيع وايـجــار امـوال الــدولـة ا
يمونـة او سكرتير اللـجنة خالل مدة ١٥ خمسة زايدة العلنيـة مراجعة مديريـة بلدية ا بـا
ـسـتمـسـكات عـشـر يوم تـبـدأ من اليـوم الـتالـي من تاريخ نـشـر االعالن مسـتـصحـبـا معه ا
ـقـدرة لـبدل الـشخـصـيـة مع الـتـأمـينـات الـقـانـونـيـة التي ال تـقل عن (٢٠ %) من الـقيـمـة ا
زايدة في الـيوم التالي من مـدة االعالن الساعـة العاشرة االيـجار لكامل مـدته وستجـرى ا
والنـصف صـبـاحـا خالل الـدوام الـرسـمي ويـكـون مـكـان اجراءهـا في مـقـر مـديـريـة بـلـدية
زاد العلني عـطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام يمونة واذا صادف يوم ا ا
زايـدة اجـور النـشـر واالعالن واجور الـلـجان العـمل الـرسـمي ويتـحـمل من ترسـو عـلـيه ا

البالغة ٢ % واية اجور قانونية اخرى.
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لكت ساحة م٢موقعهنوع ا دةا القيمة التقديرية السنويةا

ساحة وقوف١
سيارات

١٧٠٠٠٠٠ فقط مليون وسبعمائةسنة واحدة٢٥٥٦ م٢جزء من ٤٠٠/٢
الف ال غيرها

جزء من القطعةمخزن جتاري٢
٤٥١٦/٦٩

ائة الف ال غيرهاسنة واحدة٨٠٠ م٢ ٨٠٠٠٠٠ فقط ثما
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نـاقصة كـاتب لالشتـراك في ا ١- يسـر شركـة مصافي اجلـنوب / شـركة عـامة بدعـوة اصحـاب الشـركات وا
فـوض او وكيل له بـوكالة رسـميـة صادرة ومصـدقة من كـاتب العدل او ـدير ا راجع ا اعاله على ان يكـون ا

ناقصة. مخول عن الشركة مزود بكتاب رسمي معنون الى شركة مصافي اجلنوب يذكر فيه وصف رقم ا
شتريـات ودفع قيمة البيع  للوثائق القياسية للمناقصة ٢- تقد طلب حتريري معنون الى قسم العقود وا
البـالغة (١٥٠٫٠٠٠ دينـار) مائة وخمـسون الف دينار عـراقي فقط مع صورة من هويـة غرفة التـجارة النافذة

وشهادة تأسيس الشركة على ان ال يقل رأسمال الشركة عن (٢) اثنان مليار دينار عراقي.
٣- الكلفة التخمينية تبلغ (٤٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠دينار) فقط اربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي.

bL F  ·dB طلوبة (٩٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار) فقط تسعة مليون دينار عراقي صادرة من  ٤- التأمينات االولية ا
uM'« w« ونافذ لغاية ٢٨ يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري. UB  W d  Èb

ــوقع االلـكـتـروني لـلـشـركـة ( ـقـدمي الــعـطـاء الـراغـبـ في احلـصـول عــلى مـعـلـومـات اضـافـيـة زيـارة ا  -٥
كنكم مراسلة شركتنا على البريد االلكتروني التالي www.src.gov.iq)  ولالستفسار عن اية معلومات 

. (contracts@src.gov.iq)
٦- يتم تسلـيم العطاءات في مقر شـركة مصافي اجلنوب - شركـة عامة / غرفة جلنة فـتح العطاءات احمللية
صـادف ٢٠٢٣/٢/١٣  وفي حالة واخر مـوعد الستالم الـعطـاءات الساعـة الثـانيـة عشر ظـهرا لـيوم الغـلق ا
مصـادفة يوم الـغلق عطـلة رسمـية يـستمـر االعالن الى ما بعـد العطـلة ويعـتبر الـيوم الذي يـلي العطـلة اخر

تأخرة. ناقصة وسيتم رفض العطاءات ا يوم لغلق ا
نـاقصة السـاعة العاشـرة صباحا يوم ـشارك في ا ؤتمـر لالجابة على اسـتفسارات ا ٧- سـيكون انعـقاد ا

٢٠٢٣/٢/٦ في مقر الشركة الكائن في محافظة البصرة / الشعيبة .
طلـوبة وجـداول الكـميات ـواصفـات الفـنيـة ا ٨- يـتم تقـد القـسم الرابع من الـوثيقـة القـياسـية بـعد ملئ ا
سعـرة (ضمن القسم الـرابع حصرا) وحـسب ما موضح في الـوثيقـة وتقد الـقسم السـادس للتـأكيد على ا
ـطلـوبـة على ان تـكـون موقـعـة ومخـتـومة عـلى جـمـيع اوراقهـا ومـغلـفـة في ظرف واحـد مـغلق ـواصفـات ا ا
ناقصة فوض ورقـم واسم ا دير ا ومـختوم مثـبت عليه العـنوان القانـوني الكامل للـشركة مع رقم موبـايل ا
ـطلوبـة والتأمـينات سـتمسـكات ا مع تزويدنـا بقرص (CD) للـوثيقـة كامـلة اضافـة لظرف ثـاني يتـضمن ا

االولية.

: شهادة تـأسيس الشركـة احملضر االول لـلتأسيس قـرار التأسيس ـطلوبة عـند التقـد ستمـسكات ا ٩- ا
هـويـة غرفـة الـتـجارة الـنـافذة الـهـويـة الضـريـبـية واسـتـخدام الـرقم الـضـريبي تـأيـيـد سكن مـصـدق خاص
انعة من كتب كتاب عدم  ـفوض للشركة او ا دير ا بعنوان الشركة تأييد حـجب البطاقة التموينية عن ا
ـناقصـات معنون الـى شركة مصـافي اجلنوب بـراءة ذمة من دائرة الهيـأة العامـة للضرائـب لالشتراك في ا

الضمان االجتماعي.
صرفي للشركة  ١٠- يلتزم مقدمي العطـاءات من القطاع (العام واخلاص) تزويد شركـتنا برقم احلساب ا

الي اليه. صرف والفرع الذي  فتح احلساب فيه لغرض اجراء التحويل ا (IBAN) واسم ا
ناقصة على ان تكون عملة العطاء بالدينار ١١- حتديد مدة نفاذية العطاء بفترة (٩٠) يوم من تاريخ غـلق ا

العراقي.
طلوبة في القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم ١٢- يجب مراعاة تقد السيولة النقدية ا

استبعاد العطاء.
ا تتطلبه الـوثيقة القياسية بكافة اقسامها إلمالء القسم الرابع ١٣- في حال عدم التزام مقدمي العطاءات 

. ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد منها فسيتم استبعاد عطاءه 
ـثـليـهم الـراغـبـ بـاحلضـور الى مـقـر شـركة  ١٤- سـيـتم فـتح الـعـطاءات بـحـضـور مـقدمي الـعـطـاءات او 
مـصافي اجلنـوب - شركة عامـة / غرفة جلـنة فتح العـطاءات احملليـة في نفس اليـوم الساعة الـواحدة ظهرا

او اليوم التالي في الساعة التاسعة صباحا.
١٥- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

بلغ (١٠٫٠٠٠) ـناقـصة اجور اخـر اعالن باالضـافة الى تسـديد رسم عـدلي   ١٦- يتحـمل من ترسـو عليه ا
عشرة االف دينار ورسم طابع بنسبة (٠٫٠٠٣) من قيمة العقد.

 ١٧- سيـتم تنـفيذ الـعطاء من خـالل اجراءات العـطاءات التـنافسـية الـوطنيـة التي حددتـها تـعليـمات تنـفيذ
العقود احلكومــية رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ .

ناقصة في اي مـرحلة من مراحلـها قبل صدور كتـاب االحالة بناء على  ١٨- جلهـة التعاقد احلق في الغـاء ا
اسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاء.
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تبيع مـديرية تنفـيذ العزيزيـة العقار تسـلسل ٣٥ / ٣ م ١٣ شجيريـة الواقع في الشجيـرية العائد لـلمدين فاروق هاشم
خـلف احملجوز لقاء طلب الدائن كاظم جـواد صالح البالغ ٨٥٠٠٠٠٠٠ مليون دينـار فعلى الراغب بالشراء احلضور في
ئة من ديرية خالل مدة ثالث يوما تبدأ من اليوم التـالي للنشر مستصحبا معه التـأمينات القانونية عشرة با هـذه ا

شتري. قدرة وشهادة اجلنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على ا القيمة ا
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١- موقعه ورقمه: - ٣٥ / ٣ م ١٣ شجيرية
) مشيد عليها (٧) دار ٢- جنسه ونوعه : - (١٠دو

٣- حــدوده واوصــافه : ارض زراعــيـة مــسـاحــة ١٠ دو مــشـيــد عــلـيــهــا دور سـكن مع
مغروسات وحمضيات

٤- مشتمالته:- 
٥- مساحته:- ١٠ دو
٦- درجة العمران:-  

دين ٧- الشاغل : - شركاء ا
قـدرة:- ٥٦٫٦٧٨٫٠٠٠ ستة وخـمسون مـليون وسـتمـائة وثمـانية وسـبعون ٨- الـقيمـة ا

الف دينار

ووفق تـعداد لهـذه الصحيـفة اإلصالحية
أوقـفت الـسـلـطات  79صـحـافـيـا مـنذ 16
أيـلول/سبتـمبر تاريخ بـدء االحتجاجات
إثر وفاة أميني ( 22عاما) بعد ثالثة أيام
مـن تـوقـيـفــهـا من جــانب شـرطـة األخالق
لـعدم التزامـها بالقـواعد الصارمـة للباس

في اجلمهورية اإلسالمية.
ـئات بـيـنهم عـشـرات من عنـاصر وقـتل ا
قــوات األمن خـالل االحــتــجـاجــات الــتي
تـخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات.
كــــمــــا  تـــوقــــيف اآلالف عــــلى هــــامش
الــتــحــركــات الــتي يــعــتــبــر مــســؤولــون
ثابة "أعمال إيرانيون جزءا كبيرا منها 
شـغب" يـقف خـلـفـها "أعـداء" اجلـمـهـورية
اإلسـالمــــــيــــــة.وفـي أواخــــــر تـــــــشــــــرين
األول/أكـــتـــوبـــر نـــشـــرت وســـائل إعالم
مــحــلـيــة رســالــة وقّـعــهــا أكــثـر من 300
صـحافي ومصوّر صحافي يـنتقدون فيها
الـــســلــطـــات بــســبـب "تــوقــيـف زمالئــنــا

وحرمانهم من حقوقهم بعد توقيفهم".

( أ ف ب) - أوقـفت السـلـطات { طـهـران
اإليـرانية ثالث صحافيات يعملن لصالح
مـــؤســســـات مـــحــلـــيــة عـــلى خـــلــفـــيــة
االحـتـجاجـات التي تـشـهدهـا البالد مـنذ
وفـــاة مــهـــســا أمـــيــني وفـق مــا أفــادت

جمعية الصحافي في طهران امس.
وأوردت اجلــمــعــيـة فـي بـيــان إنه "خالل

اضية  الـساعات الثماني واألربع ا
تـوقـيف ثالث صـحـافـيـات عـلى األقل هنّ
مـــلــيـــكـــا هــاشـــمي وســـعــدة شـــفـــيــعي
ومــــهـــرنــــوش زارعي" من دون تــــقـــد

تفاصيل إضافية.
وتــعــد شــفــيــعي صــحـافــيــة مــســتــقــلـة
وروائــيـة بـيـنــمـا تـعــمل زارعي لـصـالح
وكــاالت أنــبـاء مــحـســوبــة عـلـى الـتــيـار
اإلصـالحي في حـــ تـــعــــمل هـــاشـــمي

لصالح وكالة "شهر".
وأفـــــادت صــــحــــيـــــفــــة "اعـــــتــــمــــاد" أن
الــصـحــافـيــات الـثـالث نـقــلن الى سـجن

إوين بطهران.
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كـيف حـالك ايـها الـعـراق ? هل تعـرفـني ? هل سمـعت اسـمي يـوما مـا ? ام انك التـبالي
بـوجودي اصالً عـلى كـوكب االرض? احلق مـعك ..لم اقدم لك شـيـئاً يـومـا ما ¨لم ادافع
عـنك يـومـا ما..انـت تكـرهـني كـما تـكـره الـعـشرات من الـسـاكـن عـلى ارضك الـطـيـبة .
ـعطـاء ..تركـوك هنـا وحيـدا تتـجرع غـادرتهم ارضك ا الحتـتقـرني كمـا حتتـقر الـبعـض 
ـرات. ارجوك ايـهـا الـعـراق الحتـكم عـلي قـبل ان تـسمع كـؤوس الـبـؤس كل يـوم االف ا
مـرافعتي ..قبل ان اغـادر هذا العـالم مسمـوما او مقتـوالً او مطعـونا.. اجلمـيع هنا على
ارضك خائف ..او يـخشى من حدوث شيء مرعب ..الـكل صامت اال من كان في مكانٍ
آمن اليـخاف لـومة الئم.  انت الـذي اليعرفـني واليعـرف كيف تـعلقـت بك حياتي وروحي
حد الـتالشي.. هـذا الـعـشق وهذا الـتـعـلق الـتعـصـبي الـتـراجيـدي الـبـائس لـرجل مسن
شارف على الرحيل الى العالم االخر . انت السر الكبير الذي يربطني بهذا الكون بكل
تفاصيـله . منذ ان شرعتُ افهم االشياء التي تدور حـولي في محيط حياتي عند بواكير
ـوت وارسـم في جتـاويـف ذهـني  –انك الــطـفــولــة وانـا مــتــعـلـق بك حـد الــشــغف حــد ا
سـتـدافع عـني يـومـا مـا حـيـنـمـا احـتـاج الـى من يـدافع عـني او انك سـتـمـنـحـني ثـروات
وامـوال ليس لهـا حدود تسـتمدهـا من نهـري دجلة والـفرات ومن نخـيل العراق ومن كل
الـثـروات الـتي تنـتـشر عـلى ارضك من اقـصى الـشـمال الى اقـصى اجلـنـوب. بذلتُ كل
جـهودي كي اجنح بـتـفـوق في مـدارسك وجامـعـاتك ومـراكـز التـعـلـيم اخملصـصـة ألبـناء
العراق  –كي نخدمك عنـدما نكبر ونصبح ابنـاء برره ندافع عنك بدماءنا وارواحنا وكل
لكه. وجـاء حكام ورؤساء ووزراء على مر العصور ولم اجد شخصا واحدا من شيء 
اؤلئـك الرؤوسـاء يـهتم لـنـا ولك ايـها الـعـراق وراح كل فرد مـنـهم يـغتـرف لـنفـسه اطـنان
وجبال من اموال التنـتهي وظفها لـنفسه و لعائلـته وتركني انا وابنـاء العراق نغترف من

دقع وتلك احلسرات التي التنتهي .   ذلك الفقر ا
WHO  —UH

ـياه نطـرد كل من يحاول كـنت اركض مع الراكـض ب اجلـبال والسهـول والوديان وا
ـئات والعشـرات وااللوف من البؤسـاء امثالي هناك االقتراب من ارضك الطـيبة ومات ا
في تـلك القفار اخملـيفة وظـلت اجسادهم تنـهشهـا الغربان والـذئاب والوحـوش الضارية
بكل ماتـعنيه هذه الـعبارة من معنى . الـغريب انك لم تهتم لي  –اقصـد لنا جمـيعا نحن
تروكـ هناك في االرض احملروقة  –ولم تدافع عـنا يومـا ما ..البل كان احد البـؤساء ا
الـرؤوساء يدعونـنا باخلـونة الن البعض مـنا وقع اسيرا في بالدٍ بـعيدة كنـا نحاول صد
هـجـماتـهـا الـتي التـرحم. كم انت قـاسٍ ايـهـا الـعـراق ..التهـتم لـكل من ضـحى بـدمهِ من
اجـلك..تركت البـعض بال سند بال مـعيل بال حقـوق تقاعديـة ومنحت الـقادم من خلف
الـبـحار امـواال بـحجـم السـمـوات واالرض ورحت تغـدق عـلـيهم بـكل شيء نـفـيس ونحن
ن يلـقونه اليـنا كـأننا كالب الـبؤسـاء ننظـر اليـهم ونتحـسر البل نـحلم بالـفتـات القلـيل 
وت?  هل تعرف ايها العراق كم جرباء . هل هذه هي الـنهاية لعشقي وشغفي بك حد ا
ت انا مع الـبعض حينما كـنا هناك خلف احلدود  –بسببك  –كانـوا يعذبوننا بطريقةٍ تا
كن ان تـخطر عـلى ذهنِ انسان  –التعـذيب عن طريق العزلـة التامة عن االخرين من ال
زمالءنا  –الـتعذيب عن طـريق الفـراغ والصمـت الرهيب في مـساحـات ارضية التـتعدى
ــســتـوى ــتـر والــنــصف . ايــهـا الــعــراق لم تــكن تـعــرف اين كــنــا او اين كـنـتُ عـلى ا ا
الـشـخـصي  –اعـرف انـك كـنتَ قـد حــذفـتـني كــمـا حـذفـت الـزمالء االخـرين مـن قـائـمـة
النـفوس البـشرية واعـتبرتـنا ارقام ضـائعـة من خارطة دائـرة النفـوس .. ومع هذا بقـينا
ننـاضل من اجلك فـقط على امل ان تـعوضـنا يومـا ما اذا كًـتِبَتْ لنـا احليـاة مرة اخرى.
هل تـعرف ايهـا العراق ان اكـثر شيء تعذيـبا للـروح هو وضع االنسـان في فراغ وعزلة

تامة مطلقة عن اجملتمع احمليط به . 
حـينمـا انظر اليـوم او في هذا الزمن الى تلـك اجلماهيـر التي تصرخ في جـنوب العراق
هرجان الـرياضي متظاهرة بالغرح بوجـودك ايها العراق اشعر باحلزن البل اريد في ا
ان اذرف الدموع السـخية عليك وعلى كل ابناء العراق البؤساء احملروم امثالي. انهم
طـلق ولكن في داخل روح كل واحدٍ منهم انـهار من دموع التنضب يتظاهـرون بالفرح ا
وحـسـرات تـكـاد تـناطـح السـحـاب وثـورة غـضب كـامـنـة لـو تـفـجـرت حلـطمـت كل جـبال
االرض. انا اسامحك ايـها العـراق على الرغم من انك اهمـلتني الى االبـد ولم تعوضني
حلـظة عـذاب واحـدة في زنـزانـة من الفـراغ والـعـزلة يـومـا مـا  ..اسامـحك النك مـشـلول
التـقـوى على احلـركـة كرجل مـسن فـقد الـقـدرة على الـنـطق الى االبـد..اريد ان اقـترض
ـبـلغ على منك مـبـلغـا بـسيـطـا الفتـح مشـروعـا صغـيـرا اعتـاش مـنه علـى ان اسدد لك ا
شـكـــــــل اقسـاط شـهريـة ولـكنك التـستــــــــطـيع النك مثـلي فـقدت الـقـدرة على احلـركة
ـلك القـدرة على اعـانة ..انت مـحـتل بكل مـاتعـنيه هـذه الـكلـمة من مـعــــــنى واحملـتل ال
االخــريـن .. آه ...ايــهـــا الــعـــراق كل هــذه االمـــــوال الــتـي يــســـرقــهـــا الــفـــاســدون من
ــاجــنــــــــون عــلى ارداف الــســـــــاقــطـات امــوالك..وكل هــذه االمــوال الــتي يــنــثــرهــا ا
ـرات احد ـوت كل يـوم االف ا ..والتـسـتـطـيع انت ان تـمد يـد الـعـون ألبـنك الـذي كـان 
عــشـر عــامــا هـنــاك خــلف احلـدود ..آه ...ايــهــا الـعــراق كم انتِ بالرحــمــة .. ومع هـذا

اسامحك ألنك الهواء الذي اتنفسه.
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ا في ذلك ـنـظـومـات اإللكـتـرونـيـة;  وا
أجـهـزة الـكـمـبـيـوتـر والـهـواتف الـذكـيـة
وأجـــهـــزة الــتـــلـــفـــزيــون والـــســـيــارات
ــدنـــيــة والـــطــائـــرات والـــصــنـــاعـــات ا
الـعسـكريـة; وهي تأخـذ أشكـال متـنوعة
كن أن تـؤدي مجموعة مـن األحجام; و
ـــهــام الـــبــســـيــطـــة مــثل واســـعــة من ا
ـهـام تــضـخـيم اإلشـارات; لــتـصل الى ا
األكـثر تـعـقيـدًا مثل الـتحـكم في تشـغيل
الـكـمـبـيـوتـر أو تـشـغـيل الـبـرامـج. إنـها
عـــنـــصـــر حـــاسم في اإللـــكـــتـــرونـــيــات
احلــديــثـة; وقــد زادت بــشـكل كــبــيـر من
قـدرات ووظـائف األجـهـزة اإللكـتـرونـية;
فـقد أصبحت أحد أدوات سباق التسلح
تحـدة والصـ  ونظرا بـ الواليـات ا
ــتــحــدة لــذلـك فــقــد كــثــفـت الــواليــات ا
جـهودها ومساعيها إلعاقة تقدم الص
فـي صــنـــاعـــة هـــذه الــرقـــائق ; وقـــامت
بــتــشــريع قــانــون الــرقــائق   والــعــلـوم
(chips and science) وهــــو قــــانــــون
فدرالي أمريكي;  تشريعه وإصداره
 في 9 آب 2022 إذ يـوفـر هـذا الـقـانـون
280 مـليار دوالر كتـمويل جديد لـتعزيز
ـتــحـدة الــبــحث احملـلي فـي الـواليــات ا
ـوصالت لــتـصــنـيع وتــطـويــر أشـبــاه ا
والـــرقـــائـق االلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــبـــحث
والـتطوير الـعلمي " وفي سعي اضافي
مـنهـا أيضـا لقـطع الطـريق أمـام الص
ـتـقـدمـة; فـقد بـالـوصـول إلى الـقـدرات ا
اعـلنت في شـهر أكتوبـر / تشرين األول
وسعة على ـاضي عن بعض القيـود ا ا
تـصديـر كل ما يتـعلق بـصناعـة الرقائق
ــوصالت; إذ االلــكـــتــرونــيــة وأشــبــاه ا
بـاتت الشركات التي تـنوي تصدير هذه

االلـكــتـرونـيـة في أيـامـنـا هـذه عـلى مـا
يـبدو;  التدافع عـلى النفط الذي أشعل
حـروبـا; وخـلق حتـالـفـات غـيـر عـاديـة;
وأثـار خالفـات دبـلـومـاسـيـة عـلى مدى
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وأظـهـرت مـؤخـرا "استـراتـيـجـية االمن
ــتــحــدة الـــقــومي- NSS لـــلــواليــات ا
االمــريـكـيـة في تـقــريـرهـا  الـصـادر في
اكــتــوبـر - تــشـرين االول 2022; مــدى
االهــتـمــام الـكــبـيــر لإلدارة االمـريــكـيـة
بـصنـاعة الرقـائق االلكـترونيـة وأشباه
ـوصالت وإحـتكـارهـا;  وأعتـبـار هذا ا
االمـر احد حتديات االمن الـقومي لها ;
وذلـك بـــعــــد ان ظــــهــــرت الـــصــــ في
الـسنـوات االخيـرة  منـافسـاً  قويـا لها
في هـذا اجملال. فـالرقائـق اإللكتـرونية;
ــــعـــروفــــة أيــــضًـــا بــــاسم الــــدوائـــر ا
ـتكاملة; هي أجزاء صغيرة مصنوعة ا
من  الـــســـيـــلـــيـــكـــون; حتـــتـــوي عـــلى
تــرانـزسـتـورات وثـنــائـيـات ومـكـونـات
إلـكترونيـة أخرى; يتم استـخدامها في
مــــجـــمــــوعــــة واســـعــــة من األجــــهـــزة

يـــشــــيـــر مـــصـــطـــلـح "حـــرب الـــرقـــائق
اإللـــــكــــتـــــرونــــيـــــة"  إلى الـــــتــــوتــــرات
ـسـتـمـرة ب والـصـراعـات الـتـجـاريـة ا
مـختلف البلدان والـشركات حول إنتاج
وتـصـديـر الـرقـائق اإللـكـتـرونـيـة حـيث
تـحدة سباق تسلح تـخوض الواليات ا
مع الـــصــ لــلــســيـــطــرة عــلى تــوريــد
الــــرقـــائـق االلـــكــــتــــرونـــيــــة وأشــــبـــاه

وصالت. ا
تــعــد هـذه الــرقــائق مــكـونًــا مــهــمًـا في
ـــنـــتـــجــات مـــجـــمـــوعــة واســـعـــة من ا
الـتكنـولوجيـة; من الهواتف الـذكية إلى
ــعـدات الــســيــارات والــطــائــرات إلـى ا
ـدنيـة والعسـكريـة;  وتؤدي السـيطرة ا
عــلى تـوريـد وإنـتــاج هـذه الـرقـائق الى
نـتائج اقتصاديـة واستراتيجـية كبيرة
وتـعـتـبـر حـالـيـا احـد اعـمـدة الـصـنـاعة
ي; إذ تــبــلغ قــيــمــة واالقــتــصـــاد الــعــا
اســتـثـمــارتـهـا 500 مــلـيـار دوالر ومن
توقع أن تتضاعف بحلول عام 2030 ا
وإن من يــــتـــحــــكم في تــــصـــنـــيــــعـــهـــا
وتـوريدها; يصـبح قوة عظمى مـنقطعة
الــنـظـيـر; فـقــد جتـاوزت حـرب الـرقـائق

ية بـأن الرسوم اجلمركية الـتجارة العا
ـنيوم التي األمـريكيـة على الصلب و األ
ــتـحـدة فـي عـهـد فــرضـتــهـا الــواليـات ا
الـرئـيس السـابق دونالـد تـرامب تنـتهك
ــيــة; في الـوقت قــواعـد الــتــجـارة الــعـا
الــــذي يــــؤكـــد فــــيـه مـــســــؤولي االدارة
االمـريكـية رفـضهم الشـديد; لـهذا احلكم
وال نـية لـها إللـغاء هـذه اإلجراءات; فـقد
سؤول في وزارة اكـدت أحدى  كبـار ا
الـتجارة االمـريكيـة : "بأن مصالح األمن
ـتـحـدة  تـسـتوجب الـقـومي لـلـواليـات ا
ــنـع الــوصــول إلى الـــتــصــرف بـــحــزم 

تقدمة."  التقنيات ا
تحدة وعلى الرغم من مضي الواليات ا
 في انــتـهــاكـاتــهـا الـواضــحـة لــقـوانـ
ـكـثـفـة ـيـة; وجـهـودهـا ا الـتـجـارة الـعـا
إلبـعـاد الصـ عن شبـكـات االبتـكار إال
ان اخلـبراء ويـؤكدون:  "إنه فـي غضون
ذلك سـتضاعف الصـ االستثمار ودعم
صـناعـة الرقـائق احمللـية." إنـها مـاضية
لـبــنـاء طـريـقـا خـاصــا بـهـا في صـنـاعـة
الـرقائق االلكترونيـة بعيدا عن الواليات
ـتحدة.  ويؤكـد بعض اخلبراء إن ذلك ا
قـد يـعـني أن هـذه الـصـنـاعـة سـتـنـقـسم
ــيــا إلى بــئــتــ واحــدة مــحــورهـا عــا
الـصـ وشركـائهـا;  واألخرى الـواليات
ـتـحـدة وشـركائـهـا  وان هـذا االمر له ا
ي; تـداعيـات هائـلة على االقـتصـاد العا
حــيث ســيـتم إجــبـار الـالعـبــ في هـذا
; وكل اجملـال عـلى اختـيار أحـد الطـرف
هـذا يـجــــــــري في ظـل اآلثـار الـسـلـبـية
ي; بــســبب عــلـى االقــتــصــاد الــــــــــعــا
احلـرب الروسية على اوكـرانيا; جائحة
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دنيـة; وبناء الـصنـاعات االلكـترونيـة ا
عـلى ذلك فـقـد اصـبـحت حـرب الـرقائق
ـتحـدة  على الـتي أعـلنـتهـا الـواليات ا
ي. الـص تعيد تشكيل االقتصاد العا

من جـهة اخرى فإن الـص ماضية في
حتـقـيق هـدفـهـا من اجل الـوصـول الى
مــسـتـوى حتــقق فـيه االكـتــفـاء الـذاتي
بـصنـاعة الرقـائق االلكـترونيـة وأشباه
ـوصالت; وإسـتـغـنـائـهـا عـن مـصادر ا
الــصـنــاعـة االمــريـكــيـة; وهــو مـا أكـده
الـرئـيس الصـينـي "شي ج بـينغ" في
ـؤتـمـر الـعـشـرين لـلـحـزب الـشـيـوعي ا
الـصـيـني فـي أكـتوبـر / تـشـرين األول:
"ســـــنـــــركـــــز عـــــلى االحـــــتـــــيـــــاجــــات
االسـتراتيجـية الوطنـية وجنمع القوة
إلجـــــراء الـــــبـــــحــــوث الـــــعـــــلـــــمـــــيــــة
والــتـكــنــولـوجــيـة احملــلــيـة والــرائـدة
وسـننتصر بحزم  في مـعركة التقنيات
األسـاسية الرئيسية." كما إنها اتخذت
ردا عـــلـى الـــعـــقـــوبـــات االمـــريـــكـــيـــة;
إجــــراءات مـــتـــعـــددة األوجـه; فـــبـــعـــد
اسـتثمار احلكومة الصينية بكثافة في
صـناعة الرقائق احمللية من أجل تقليل
ــوردين األجــانب; اعـــتــمــادهــا عــلـى ا
فـإنها فرضت أيضا قيودا على تصدير
بـــعـض مـــعـــدات صـــنع الـــرقـــائق إلى
ــتـحــدة; وعالوة عــلى ذلك الــواليــات ا
اتـخذت بكـ خطوات لـزيادة صادرات
الـرقـائق اخلاصـة بهـا;  وإنهـا ماضـية
في تـــقـــد الــشـــكــاوى الى مـــنــظـــمــة
ــيــة بــشـــأن الــقــيــود الــتـــجــارة الــعـــا
االمـريـكـيـة عـلى صـادرات الرقـائق الى
; السـيمـا بعـد ان قضت مـنظـمة الـص

الـرقـائق إلى الـص مـلـزمة بـاحلـصول
عـلى تراخيص تصدير; وشملت القيود
الـرقـائق التي يـتم إنتـاجـها بـاستـخدام
مــعـدات أو بـرامج كـمـبـيــوتـر أمـريـكـيـة
بـغض الـنظـر عن مكـان صـنعـها في أي
دولـة بــالـعـالم; كـمـا تـمـنع هـذه الـقـيـود
ـواطـنـ األمريـكـيـ وحامـلي بـطـاقة ا
اإلقـامـة اخلضـراء من الـعـمل في بعض
شـركات الـرقائق الصـينيـة;  على الرغم
مـن إن "حامـلـي الـبـطاقـة اخلـضـراء هم
تـحدة مـقـيمـون دائمـون في الواليـات ا
ولــــديــــهـم حق الــــعــــمـل في الــــدولــــة."
بـاالضـافـة الى عـزم  اإلدارة االمـريـكـية;
مـنع شـركات الـتـكنـولـوجيـا األمـريكـية;
الـتي تتلـقى تمويـال فيدراليـا;  من بناء
ــتـقـدمـة في مــنـشـآت لـلــتـكـنـولــوجـيـا ا
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وبــالـــرغم كل اجلــهــود الـــتي تــبــذلــهــا
; من أجل الـوصول الى مـستوى الـص
ـتحدة بصناعة تـضاهي فيه الواليات ا
الـرقائق االلكترونيـة الدقيقة; إال انها ال
تـزال وفقا لتقارير اخلبراء; حتتاج إلى
الـتكـنولوجـيا االمريـكية الالزمـة إلنتاج
الـرقـائق; وإن واشـنـطـن تسـعـى إلبـعاد

الص عنها.
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ونــظــرا إلنــخـراط الــبــلــدين في ســبـاق
الــتــســلح في مــنـطــقــة آســيــا واحملـيط
ـزيـد من احلـاجـة الــهـاد فـقـد ظـهــر ا
لـصـنـاعـة هـذه الـرقـائق وتـطـويـرها من
; ألنهـا تـدخل في صـنـاعة قـبل الـطـرفـ
الــــســـفـن والـــصــــواريخ والـــطــــائـــرات
وأجــهـزة االتــصـال واالسـلــحـة الــذكـيـة
واالقـــمـــار الــصـــنـــاعــيـــة إضـــافــة الى
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بغداد
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الــصـراع مــازال يــتـصــاعـد في اربــيل
غـــيـــاب الـــتـــفـــاوض والـــتـــفـــاهم بـــ
احلــزبـ ولـكـنه مــازال يـشـكّل خـطـراً
حـقيـقـياً عـلى وحدة ومـستـقبل اإلقـليم
أمــــا صــــراع رئــــيس (الســــامـح الــــله)
مـجلس النواب محمد احللبوسي  مع
فـهـو يـرتقي أعـضـاء كـتـلـته  السـيـادة 
فـــقــد وصــلت الـى مــســتــوى فـــضــائح
بـيـنهم الى إسـتـخدام (الـقـنادر) أجـلّكم
أجزم أن كتلـة إسمها الـسيادة قد الـله 
أصــبــحت مـاٍض القــيـمــة لــهـا وخــسـر
ـدن التي احلـلـبـوسي جـماهـيـره في ا
لقد تـفلشت ـان أوصـلته الى سـدة البر
فـقد الـكـتـلـة بـخـروج أعضـائـهـا مـنـهـا
رفض ديـكتـاتورية احلـلبـوسي أعضاء
مــنـذ الــيـوم االول ( بــارزين (12عــضـواً
لـتـنـصـيب احلـلـبـوسي رئـيـسـاً جمللس
الــنـــواب (بــصــفــقــة) مع االطــار ومن
هـؤالء الــنـواب الـنـائب الـشـيخ مـحـمـد
الــعـبـد ربــة والـشــيخ ثـابت الــعـبـاسي
وذلك إلسـتـحـواذه عـلى ونــايف مـكـيّف
ـــــنــــاصـب وعــــدم مـــــنح نـــــيــــنــــوى ا
اسـتحـقـاقهـا اإلنتـخابي وكـلذلك تـفرّد
ــــزاجــــيــــة فـي اتــــخــــاذ الــــقـــــرارات 
ونـــرجــســـيــة ومـــراهــقـــة ســيـــاســيــة
وتــــوالت اإلنـــــشــــقــــاقــــات واضــــحـــــة
واإلنـسـحابـات  العـلـنيـة والسـريّة من
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فـــمن اهـــذه إلنــســـحـــابــات الـــســـريــة
إنـسحـاب النـائب فالح الزيـدان وثالثة
مــــعه وغــــلق مــــقــــراته في نــــيــــنـــوى
وإنـسـحـاب الـنـائب جـمـيل عـبـد سـباك
احلـــديـــدي ووطــبـــان جــمـــيل وخـــالــد
ولم يـبقْ حلـزب تـقـدم سـلــطـان هـاشم 
إالّ الـــــنـــــائب بـــــســــمـــــة بـــــســـــيم في
أمـــــــا اإلنـــــــســـــــحـــــــابــــــات ـــــــوصـل ا
فــإنــســـحــاب الــنــائب رعــد الــعـــلــنــيــة
الـدهـلكي  وجـماعـته في ديالى وإقـالة
(إســـــــتـــــــقـــــــالــــــة) الـــــــنـــــــائـب لـــــــيث
ـقـر واجلـلــسـة الـعــاصـفــة  الــدلـيــمي
(عـزم) بحضور السيد خميس اخلنجر
ومـا دار وجـرى وأعــضـاء كـتـلـة الـعـزم
فـي اجلــلـــســـة  من مـــعــركـــة كالمـــيــة
جـــــارحــــة وشــــتـــــائم وســـــبــــاب بــــ
احلــــــلـــــــبــــــوسي والـــــــنــــــائـي ســــــالم
(إذا ثــــــبت وصـــــدق الـــــعــــــيـــــســـــاوي
وحرق فيـشكّل سابقـة خطيرة مـشعان)
بـ احللـبـوسي وكـتـلة ـراكب كـلـهـا  ا
وأزاء هـذه الــفـضـائح عــزم والـسـيــادة
فنـنـتـظـر ظهـور كـتـلة واإلنـسـحـابـات 
جــديـــدة تــضع األمــور في نــصــابــهــا

تــــواجه حــــكــــومــــة مــــحــــمــــد شــــيـــاع
والعـمـليـة الـسيـاسـية كـلـها الـسـوداني
عـلـى الـنـفوذ عـاصـفـةً من الـصـراعـات 
تــنّـذر بــإنـهــيـارٍ ـكــاسب ــنـاصـب وا وا
ــوجـــبــهــا وشـــيك وخــطـــيــر والـــتي 
تــــشـــكّــــلت احلـــكــــومـــة عــــلى أســـاس
احملـاصصة الـطائفـية وتوزيع الـغنائم
وهــذه الـصــراعـات وصــلت حـتى داخل
بـــدأت في اإلطــار الـــكـــتــلـــة الــواحـــدة 
حـيـث ظـهـرت تـصـريـحـات الــتـنـسـيـقي
وجــود خالفــات بــ اخلـزعــلي تــؤكــد 
الكي حول مناصب أمنية حساسة  وا
ثـم حتــــوّل اخلـالف بـــــ الــــســـــوداني
الـذي يـريـده (لُـعـبةً واإلطـارالـتـنـسـيـقي
ويـرّجع ْـلي عـلـيـه القـرارات  بـيـديه) 
فــتــمــرّد إلــيـه بــكل كــبــيــرة وصـــغــيــرة
وإتــخـــذ قــرارات تــعـــدّ خــروجــاً عـــلــيه
منها واضحاً على طاعة اإلطاروزعمائه
تـصـريحه عـلى (ضرورة إبـقاء الـقوات
في ح كان أهم األمـريكية في العراق)
وأول شــعـــار رفــعه زعــمــاء اإلطــارقــبل
هـو (إخـراج الـقوات تـشـكـيل احلـكـومـة
وردّه عـــلى االمـــريـــكـــيـــة من الـــعـــراق)
إعــتـــراضــات قــادة إيــران( بـــتــسّــمــيــة
كان رداً اخلـليج العربي بـخليج فارس)
مـــــدوّيـــــاً وخـــــروجـــــاً عـن الـــــعـــــبــــاءة
وهـو مــافـاجــأ اإلطـار وقـادة االيــرانـيــة
حـقـيـقـة الـسـوداني يـواجه إيـران مـعـاً
أكـثر من مـعركـة في مواجـهة خـصومه
ومـــنـــهــا وأبـــرزهـــا مـــعــركـــة( إرتـــفــاع
الـذي الــدوالر) والــبــنــوك اإلسـالمــيــة 
رغم أنه تـــهــرّبـه الى إيــران وغـــيــرهـــا 
منها إتـخذ قرارات مهمة لـصالح البالد
تــوقـيع إتــفـاقــيـة الــكـهــربـاء مـع شـركـة
ـانـيـة وتـثبـيت اآلآلف من سـيـمـيـنـز اال
اخلــريــجـ والــرعــايـة االجــتــمـاعــيـة
وومـواجهة أخطر عملية فساد تأريخي
في الـــعــراق وهـي مــايــطـــلق عــلـــيــهــا
وكــشف حــيــتــانــهــا ب(ســرقــة الـــقــرن)
الــكـبـاررغم أنه لم يـلق الــقـبض عـلـيـهم
ولــكن يــبـقـى الـصــراع بــ حـزب لــآلن
االحتـــــاد الـــــكـــــردســــتـــــانـي واحلــــزب
ـقراطي الـكردسـتـاني هو األخـطر الـد
عـلى الـعمـلـية الـسـياسـيـة كلـهـا والتي
يـطالب فـيهـا بافل طـالبـاني باإلنـفصال
عـن أربــــــيـل وإعالن كــــــيــــــان خــــــاص
والـذي يــريـد اإلسـتــحـواذ عـلى بــحـزبه
في كل من مــنـاصب حـسـاســة ومـهـمـة 
لـفـرض هـيـمـنته الـسـلـيـمـانيـة وأربـيل 
والـذي فجّر الصراع بـشكل كامل عـليها
هو إغتيال أحد كبار األمني التابع
حلـــــزب االحتـــــاد الــــوطـــــنـي في وسط

وهـــو بـــريـــطـــاني االيـــرانـي الـــســـابق 
اجلــنــســـــــــــيــة ثم قــيــام بــريــطــانــيــا
بـالـتهـديد والـرد القـوي  وضع احلرس
الــثـوري اإليــراني عـلى الئــحـة اإلرهـاب
انيا ي ومــــــن ورائهـا فرنسـا وا الـعا
والــسـويـد والــنـرويج والـنــمـسـا وهـذا
من اوروبـــا ضــد حتـــوّل خـــطــيـــر جـــداً
ايـران ليس بصـاحلها  ويهـدد نفوذها
في مــنـطـقـة الـشـرق االوسط ويـحـجـمه
السـيما وأنها تشهد تظاهرات في أغلب
ولـكن تــطـالب بــرحـيل الـنــظـام مــدنـهـا 
ضي مـايعنينا هـنا أكثر هو الى أين 
مـستقبل العملية السياسية في العراق
وسـط هـــذا الــــصـــراع احملــــمّــــوم عـــلى
ـــنـــاصب واإلســـتـــــــــفــراد بـــالـــقــرار ا
الــســيـاسـي والـعـــــــســكـري والــفــسـاد
الـذي يضـرب جـمـيع مرافق الـتـأريـخي 
ويـــشلُّ حــــركـــتـــهـــا ووزارات الــــدولـــة 
هــذا هـو الـســؤال الـذي يـقـلق بــالـكـامل
أمـــا مـــصـــيــر الـــشـــارع الـــعـــراقـي اآلن
ومـسـتـقـبل األحـزاب والـسـاسـة والـكـتل
الـــفــاســـدة والــفـــاشـــــــــلـــة فال يـــهــمه
مصـــيرها ألنه يعــــــــرف تماماً ويدرك
إن لم يـكنْ أن مـصـيـرهـا الـزوال األكـيـد
وإنّ غـــداً لــنـــاظــره الـــيــوم فـــــغـــــــــــداً

لقَريب.

والـــدلــيل قــيــامه الــكـــتل واحلــكــومــة 
بـعـملـيات اجـراميـة خاطـفة في كـركوك
ـا يـعـزّز وديـالـى ونـيـنـوى واالنـبـار 
الـقـنـاعة بـأن وجـود الـقوات االجـنـبـية
ضـرورة إلبـقــاء حـكـومـة واالمــريـكـيــة 
الــسـوداني واقــــــــــفـة عــلى رجـلــيـهـا
ـا تواجـهه من صراعات لـفتـرة أطول 
وإنـــشــقـــاقــات وأزمــات التـــســتـــطــيع
اخلروج منها االّ باإلنهيار  وهذا أشدُّ
مـايــخـشـاه األمـريـكـان وإدارة الـرئـيس
بـايـدن لـهـذا نـرى األهـتـمـام األمـريـكي
ـــســبــوق  بـــزيــارات يـــومــيــة غـــيــر ا
لــــــلـــــــســـــــفــــــيـــــــرة االمـــــــريــــــكـــــــيــــــة
وقـائـداجلـيـوش األمـريـكـيـة وطـاقــمـهـا
الـــــــوســـــــطـى فـي الـــــــشـــــــرق االوسط
وإسـتـدعـاء السـوداني وحـكـومته الى
ــنع إنــهــيـار واشــنــطن لــوضع آلــيـة 
احلـــكــومـــة يــضــاف الـى ذلك أصــبح
ـلف العراقي بيـد بريطانـيا باإلتفاق ا
– والــــــــــتــــــــــخــــــــــادم االمــــــــــريــــــــــكي 
وهـذا يظـهرتـوافق أمريكي الـبريـطاني
ــــــــوقـف من  – بــــــــريــــــــطــــــــاني فـي ا
وتـــصــــاعـــد اخلـالف اإليـــراني إيــــران
الـذي وصل الى مـديـات والــبـريـطـاني 
خـطيـرة جداً خـاصة بـعد إعـدام إيران
نـائب وزيــر الـدفـاع عــلي رضـا أكــبـري

طـريق البنك الفدرالي األمريكي بوضع
19 بــنك اسالمي عـراقي تـابع لالحـزاب
عــلى الئـــــــــحـة الـعـقــــــــــوبـات ومـنع
ـركــزي الـعــراقي من الـتــعـامل الــبـنـك ا
والــتي إتــهــمــتـهــا إدارة بــايـدن مــعــهـا
(بــتــهــريب الــعــمــلـة والــــــــــدوالر الى
إيـران) و(ضخ إيـران عـــــــمـلـة عراقـية
مـــــــــزيـــــــــفـــــــــة داخـل الـــــــــعـــــــــــــــراق
وحتــــــــــــويـلـهــا الى دوالرات ونـقــلـهـا
حــسب مــزاعم وإتــهــامــات الـى ايــران)
أمـــريــكـــا والـــبــنـك الــفـــدرالي والـــبــنك

الدولي.
W³{Uſ  «d¼UEð

فـي وقت تــشـــهـــد ايــران إضـــطـــرابــات
وبدعم وتـظاهـرات غاضبـة من شعبـها 
أدّى وحتـريض أمريكي وأوربي واضح
الى انــخـفـاض تـاريـخـي غـيـر مـسـبـوق
هـذه األزمـات الـتي لــلـتـومـان االيـراني 
من أزمات تـعصف بحكـومة السوداني 
داخــلــيــة أخــرى اقــتــصــاديــة بــغــيـاب
اخلـــدمـــات في الـــصـــحـــة والـــتــعـــلـــيم
والـكهرباء والفـساد التاريخي بوزارات
وأمنيـة بتربص تـنظيم ودوائـر الدولـة 
داعـش االرهابـي في أكـثـر من مـحـافـظة
ــــدن وتـــــهــــديــــده االمـن الــــعـــــراقي وا
الـعــراقـيـة مـسـتـثـمـراً الـصـراعـات بـ
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وصل ا
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نابع طـري والثـلجي عـلى ا الـتسـاقط ا
الــتــركــيــة من خـالل قــاعــدة الــبــيــانـات
ـوثــقـة بـاالقـمـار الـصــنـاعـيـة وحـقـوق ا
ـــائــيــة مــنــهــا ) لــوضع تــلك الــعــراق ا

فاوض .  بيانات حتت يد ا
ـا ان تركيا تـدعي ان دجلة والفرات  -
حـوض واحد وتـعتبـرهما انـهار محـلية

عابرة للحدود .
فـــــــأن ذلك ســـــــهل الـــــــدحض مـن خالل
األدوات الـدبلـماسـية  واإلثـبات بـإنهـما
حـوضـ مـنـفردين  فـأن الـنـهـر الدولي
هـو النهرالعـابر حلدود ألكثر من دولة 
والــدلـــيل بــأن نــهــر الــفــرات له حــوض
ـــروره ألكـــثــــر من دولـــتـــ خــــاص به 
ـكن ـنــبع  وال  بــأالضـافــة الى دولـة ا
عاير الدولية أشتراكة مع حوض بأي ا
نـهـر دجـلـة الـذي يـروي حـوض اخر من
األراضي الـتركية والعـراقية وله العديد
مـن الروافـد من دولـة أخـرى هي اجلارة
ـــــــكن ايـــــــران  واالهم مـن ذلـك انه ال 
تــقـاسم مـيـاه نـهــر الـفـرات بـ الـعـراق
وتــركـيــا ووضع مـحــضـر مــشـتـرك دون
اشـتـراك سـوريـا . هـذا الـتـفـصـيل يـفـيد
بـضــمـان حـصـة كل حـوض عـلى جـانب

من احلوض األخر .
- ضــرورة إشـراك وسـيط كــطـرف ثـالث
لـتـقـريب وجهـات الـنظـر كـجـهة ضـامـنة
وشـــاهـــدة ومـــبـــادرة لـــوضـع احلـــلــول

ناسبة ألرضاء األطراف . ا
ــنـاســبـة بـأن - الــتـلــويح بـالــصـيــغـة ا
ارس احلق بـتـدويل الـقضـية الـعـراق 
امـــام اجملـــتــــمع الـــدولي واســـتـــخـــدام
الــقـانـون الـدولي لــلـمـيـاه واالســتـعـانـة

واني والكمارك وخطوط طارات وا وا
نــقـل الــطــاقــة ومــرور انـــابــيب الــغــاز
والـــنــفط غـــيــرهـــا من األســتـــثــمــارات
الــصــحـيــة والــبــلـديــة والــتــعـلــيــمــيـة
واالتــصــاالت والــصــنــاعــة وبــاألخص
الــزراعــيـة من مــكـنــنــة ومـعــدات الـري
احلـديـثـة واسـتـصالح التـربـة وتـنـقـية
الـــبـــذور الخ.   لـــتـــحـــقـــيق االرتـــبــاط
ـشـتـرك وإعـطـاء أولـوية االقـتـصـادي ا
لـلشراكـة العراقـية -  التركـية  لتـنفيذ
ـشـاريع اخملـطط لـهـا والتي مـخـتـلف ا
ــــنــــهــــاج الــــوزاري احلــــالي  تـالئم ا
سـتقـبلة لـلعالقـات العـراقية واآلفـاق ا

التركية .
- إعــداد مـعــلــومـات فــنـيــة كـافــيـة عن
ـشـتـرك بـ الــنـظـام الـهـايـدرولــيـكي ا
ـركـز الــبـلـدين ويــتم اعـداده من قــبل ا
وارد يـاه في وزارة ا الـوطـني الدارة ا
ــــيــــاه في وزارة ــــائــــيــــة  وقــــسم ا ا
اخلـارجية ( مؤشـرا تفاصيل الواردات
ـائـيـة لـلـسـنـوات الـسـابـقـة واحلـاجة ا
ـستـقـبـلـيـة  وكـذلك تـوثيق الـفـعـلـيـة ا

دأب الــعـراق بـاحلــرص عـلى األشـتـراك
ــؤتـمـرات  فــيـمـا بــأغـلب الــلـقـاءات وا
ياه يـخص التـعاون لـلتـفاهـمات عـلى ا
الـعـابـرة لـلحـدود ومـا تـرشح عـنـها من
اإلتــفـاقـيـات اخلــاص . لـتـوثــيق جـمـلـة
ـكن ان تلـبي اجلانب مـتـطلـبات الـتي 
ـائـية  ـهم مـن إحـتـيـاجـات الـعـراق ا ا
ـياه امـام تـوجـة تركـيـا الى إسـتثـمـار ا
ـا يقـلص حصة الـى أقصى احلدود  
ـشتـركة  ائـية ا الـعـراق من احلقـوق ا
سـواء مع تـركـيـا بـالـنـسـبـة الـى حوض
نــهـــر دجــلــة  أو مع تــركــيــا وســوريــا
بـالنـسبة الى حـوض نهـر الفرات  وأن
ـــفــاوضـــات مع اجلـــانب الـــشـــروع بـــا
الـتـركي علـينـا أن نأخـذ بـنظـر اإلعتـبار

التفاهمات التالية  :
ـــفــاوض عـــلى - ان يـــكـــون الـــفـــريق ا

مستوى رؤساء احلكومات للبلدين .
ـيـاه عــلـيـنـا - قــبل الـتـفـاوض بــشـأن ا
تـفـعيل الـشراكـات الشـاملـة مع اجلانب
الـــتـــركي بـــالـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة
ـنـافـذ واالقــتـصـاديـة وحـركـة الــنـقل وا
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ـرجح أنه مـسـرب بــنـات أفـكـارهـا بـل ا
عـن قــصــد من قــبـل اإلدارة األمــيــركــيــة
بـــقــصـــد "طـــرقه" أســمـــاع الـــســلـــطــات

العراقية النافذة.
WKLF « —U&

ــواطن الــعــراقي يــعــاني وعــلــيه فــأن ا
واد حـالـياً من ارتـفـاع كبـيـر في سعـر ا
الـضروريـة يتـخطى حـتى نـسبـة معدل
وازية زيـادة سعـر الدوالر في السـوق ا
ــركــزي وهــذا خــارج أســـعــار الــبــنك ا
ـضــاربــة لم تـعــد في ســعـر يــعــني أن ا
الـــدوالر وحــده من قــبـل فــئــة من جتــار
الـــعــمــلـــة بل صــار الــتـــجــار اآلخــرون
يـضاربون برفع أسعار سـلعهم ضمنها
ــواد الــغـذائــيــة الــضــروريـة أســعــار ا
وبـقـيـة السـلع تـصل أحـياً إلى نـسـبة ال
ـــئـــة بـــذريـــعـــة أنــهم تـــقل عن 100 بـــا
يـــســـتـــوردون بـــالـــدوالر الـــذي مـــا زال
يــتــصـــاعــد ســعــره وهم يــتــحــســبــون
لـــلــمـــســتــقـــبل لـــلــحــفـــاظ عــلى رؤوس

أموالهم.
ومـثل هذه احلالة ال تقف عند مسؤولية
ــركــزي في مــعـاجلــة مــشــكــلـة الــبــنك ا
الــــدوالر ألنـــــهــــا في األصـل قــــضــــيــــة
سـياسية مرتبطة بـطبيعة عالقة العراق
بــطـرفي الـتــجـاذب واشـنــطن وطـهـران

عـــلــيـه احلــال زمن حـــكــومـــة الــســـيــد
الـكـاظـمي.." وهي تـقـلص حـجم تـدفق
الـدوالر ضـمن سـيـاسـة ضـغـط مـبـطـنة
عـلى احلكومـة العراقـية احلالـية الذي
قـــالت بــشـــأنه فـــيــغــارو "إن الـــضــغط
األمـيركي يفسره حقيقة أنه مع ارتفاع
أسـعار الـنفط مصـدر الدخل الـرئيسي
لــــبـــغــــداد; أصـــبــــحت لــــدى الـــعـــراق
احــتــيــاطــيــات مـالــيــة كــبــيــرة تــنـوي
واشـنطن مـراقبـة توزيعـها السـيما أن
رئـيس الوزراء العراقي اجلديد محمد
شـيـاع الـسوداني الـذي قـد ينـظـر إليه
ـثـابـة هـمزة الـوصل بـ اجلـمـاعات
الـسياسية أو شبه العـسكرية التي لها
عـالقـــات مــــتـــيــــنـــة مع إيــــران." وهـــو
تــوصــيف لـم تـأت بـه الــصــحـيــفــة من

بـات مؤكـداً بشـكل قاطع بـاإلضافة إلى
شـهادة الـ"فيـغارو" الفـرنسيـة اليمـينية
فـي عـددهــا الــصــادر األحـد 2023/1/9
ــتــصــاعــدة عــنــدنـا أن أزمــة الــدوالر ا
ـنع تسلل سـببـها الضـوابط األميـركية 
أرصـدة الـدوالر من الـعـراق عـبـر مـنـافذ
خـليـجية وحـدودية مبـاشرة إلى إيران
ذلـك من خالل خـفض تدفـق الدوالر إلى
ركـزي الـعراقـي بنـسـبة تـقارب الـبـنك ا
ــئـة وتــدقـيق مــطـول لــلـعــديـد من 25 بـا
ـصـرفيـة من نـاحـية ثـانـية احلـواالت ا

نصة اجلديدة حلركة الدوالر. في ا
إلـى جـــــانب ثـــــالـــــثـــــاً حتـــــفظ اإلدارة
األمــيـــركــيــة عــلى مـــا تــعــده "تــعــاطف
مـــلـــحــوظ من قـــبل حـــكـــومــة الـــســـيــد
السوداني مع إيران على عكس ما كان

ـــواطـــنـــ من ذوي الـــدخـل احملــدود ا
لــــــــــيـس مـن خـالل صــــــــــرف الـــــــــدوالر
لـلـمـسـافـرين بـبـطـاقـة سـفـر غـيـر قـابـلـة
ـا ضـرورة تـوفـير لالسـتـرجـاع فـقط إ
رصــيـد دوالري مـحـدود لـكل مـواطن من
ـوظف قـابل للسـحب ضمن راتبه أو ا
تــراكــمه لإلفـادة مــنه عــنـد الــســفـر إلى
اخلــارج أو أيـة أغــراض يـحــتـاج فــيـهـا
لـــلــدوالر من جــهــة أخـــرى مع تــوفــيــر
تـسهـيالت حـقيـقيـة سريـعة تـضمن حق
ـرضى في مـبالغ إضـافـية عـنـد السـفر ا

للعالج.
ـــركــــزي وحـــده إن حتــــمـــيـل الـــبــــنك ا
مـــســؤولـــيــة األزمــة الـــراهــنـــة جتــاهل
حلقيقة دور بعض إطرافنا العراقية في
احلـرص عـلى مـصـلـحـة إيـران أكـثـر من
مـصلـحة الـشعب الـعراقي وهـذا موقف
مــخـالـف لـســيـاســة وطــنـيــة مـســؤولـة
تـتـبـنى احلـرص احلـقـيـقي عـلى أحـسن
الـعالقات مع إيران من خالل تشخيص
طـبيـعة العالقـات الثنـائية اخلـاصة ب
الـبـلـدين والشـعـب لـكن دون أن تـكون
ــوطن الـــعــراقي في عـــلى مــصـــلــحـــة ا
مــوارده والـسـيـادة الـوطــنـيـة في جـرفه
ـائي احلـدودي وبقـيـة ترسـيم احلدود ا

. برمة ب الطرف وفق االتفاقات ا

جتـاوز أية خالفـات مع األشقـاء العرب
. عـمـومـاً واجلـوار الـعـربي خـصـوصـاً
مع أن ضلعي مخمس اجلوار اإليراني
الــتـركـي تـشــكل ضـغــطـاً كــبـيــراً عـلى
ـيـاه مـن جـهة الـعـراق بـشـأن مـنـابع ا
وحـجم تدفق الـدوالر "العراقي" بـكثافة
إلـى إيــران من جــهــة أخــرى وبــصــيغ
تـتجـاوز حجم الـتبـادل الثـنائي الـقائم

ب البلدين.
فــمن أجل وقف "دوامــة" ارتـفــاع سـعـر
الــدوالر الـذي يـراوح حـالــيـاً عـنـد 159
ألـف ديـنــار لـكل 100 دوالر دفــاعـاً عن
ـواطــنــ من ذوي الـدخل مــصــلـحــة ا
احملـــدود وبــــقـــيـــة شـــرائـح اجملـــتـــمع
ـعتمـدة على موارد جتـعلها دون خط ا
ئة الـفقر وهي بـنسبـة تزيد على 31 بـا
واطنـ العـراقيـ باألخص في مـن ا
ـثنى والـقادسـية وذي قار مـحافـظات ا
والــبـصـرة عـدم االكــتـفـاء بـاإلجـراءات
ـركزي السـتعادة الـتي ينـفذهـا البـنك ا
بـعض من قيـمة الـدينـار التي انـتهـكها
تـهـريب ملـيارات الـدوالرات إلى إيران
مـن خالل االلـتــزام الـواضح بــضـوابط
ــنـصـة اجلــديـدة حلــركـة الـدوالر إلى ا
اخلـارج مـن جهـة وحتـري سـبـل جادة
حتـد مـن غـلـواء الـدوالر وتـعـالـيه عـلى

فـــمن جــهــة من حـق الــعــراق وواجــبه
أيـضا ضمن رؤية صحـيحة لتخطي كل
مــا شـاب الـعالقــات الـثـنــائـيـة ســابـقـاً
احلــــرص عـــــلى عالقـــــة حــــسن جــــوار
ومـصالح مـتبـادلة مع اجلـيران عـموماً
واجلــارتــان الـكــبــريــان تـركــيــا وإيـران
خــصـوصـاً بـجــانب الـتـمــسك بـثـوابت
االنـــتــــمـــاء الـــعــــربي وتـــصــــفـــيـــة كل
اإلشـكاالت مع الـعرب الـتي ترتـبت على
غــزو الــكــويت مـن جـهــة أخــرى ولــعل
حـرص العراق على إقامة دورة اخلليج
العربي في البصرة هي جزء يسير من
احلـرص العراقي عـلى التمـسك بهويته
الـعـربيـة. مع أن إيـران لم تفـوت الدورة
دون االحـــتـــجـــاج عـــلى الـــعـــراق عـــلى
تــســمــيــتــهـا مـع أنـهــا لم حتــتج عــلى
الـتسمية طيلة الـدورات السابقة لكنها
شـديدة احلسـاسية حـ يتبـنى العراق
الـتسـمية الـقومـية العـربيـة التي كانت
بـعضـها من تـوجهـه تاريـخيـاً منـذ قيام

لكة العراق الهاشمية عام 1921.
إن احلـــــــرص عـــــــلى الـــــــعـالقـــــــات مع
اجلـمهورية اإلسالمـية اإليرانيـة مسألة
ضـرورية وتـشكل ركـناً من أركان األمن
الـوطني العراقي بجاني أركان العالقة
الـطيبة مع تركـيا واحلرص بشدة على
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ية ية واالحتادات الـعا نظمـات األ بـا
 وخــاصــة األحتـاد األوربـي  ال سـيــمـا
وان تـركيـا لديـها تـوجه باإلنـضمام الى
االحتــــاد األوربي ومــــعــــارضـــة بــــعض
األطـراف األوربـيـة بسـبب قـضـيا عـالـقة
بــحـقــوق األنـســان تـواجــهـهــا تـركــيـا 
ـاء حق من وبــيـان أن احلـصــول عـلى ا
ـكـن تـعــطـيش حــقــوق األنـســان  وال 
الــــــنــــــاس أو األخـالل بــــــاألنــــــظــــــمــــــة
الـهـايدرولـيـكيـة وبـالتـالي الـقضـاء على
ــؤل األحـيــائي ــائــيــة ا ــســطــحــات ا ا
لـلـعـديد من الـكـائـنات احلـيـة  واشـعار
اجلــانب الــتــركـي بـأن نــقـص الـواردات
ـائيـة يسـبب األخالل بالـنظـام البـيئي ا
الـذي ال حتـدد أضـراره بـدولـة الـعـراق 
بل يـعم باإلضرار للمجتمع الدولي كافة
 ال سـيـمـا وان الـعـالم يـواجـه إنـحـسار
ـــؤتــمــرات ـــنــاخ الــذي حـــذرت مــنه ا ا
ـنــاخ وآخـارهـا الــدولـيــة اخملـتــصـة بــا
coop27 فـي شـرم الـشـيخ نـهـايـة الـعـام

اضي . ا
- مـــراعــاة اجلـــوانب األمـــنــيـــة فـــعــلى
الـعــراق تـقـد خـطـة عـمــلـيـة لـلـتـعـاون
األمــــني عـــلـى الـــشـــريـط احلـــدودي مع

تركيا .
ائي للتعاون وليس واعـتبار التشارك ا

للصراع .
وبناء عالقات ستراتيجية طويلة االمد.
- تــقـــد الــبــيــانـــات حلــاجــة الــعــراق
الـفـعـلـيـة لـلـمـيـاه وبـيـان االضـرار الـتي
حلـقت بالعراق نتيجة قـيام تركيا ببناء
الــعــديــد من الــســدود واخلــزانـات دون

صب . سبق لدول ا االخطار ا

خـاصـة وإن كـتلـة احلـلـبوسي الـسـيادة
قـــد أعـــلـــنـت وهـــددّت بـــشـــكل صـــريح
(إذا إنـسحـابهـا من حكـومة الـسوداني
ــتّــفـق عــلــيــهــا مع لم تـــنــفــذ الــشــرط ا
والـتي اإلطــارقــبل تـشــكــيل احلـكــومــة)
نـقض العـهد والـوعد اإلطـار التـنسـيقي
ـساءلـة والعـدالة في تـنفـيذهـا ومنـها ا
ـغـيـبـ والـتوازن ومـلف الـنـازحـ وا
فـي اجلـــــيش واألجـــــهـــــزة االمـــــنـــــيـــــة
إذن العملية السياسية برمتها وغـيرها
ا تـنـهار فـي وضع ال حتسـد عـلـيه ور
بـــســـبب تـــغـــوّل الــكـــتل بـــأيـــة حلـــظــة
ـنـاصب واألحــزاب  في الـلـهــاث عـلى ا
ـكاسب والـنفـوذ ولهـذا دخلت إدارة وا
الــرئــيـس بــايــدن عــلى اخلط وأرســلت
مـبعوث الرئيس بوفـد يرأسه مستشاره
بــريت مـاكــورك الى بـغـداد  إلســتـدعـاء
الــــســــوداني ووزيــــر خــــارجــــيــــته الى
واشـــنـــطن في شـــبـــاط الـــقــادم  لـــدعم
حـكومة السوداني ومنعها من اإلنهيار
وذلك بـإتـخاذ جـملـة إجراءات سـياسـية
ومــالـيـة وأمــنـيــة فـلـهــذا أعـلن الــسـيـد
الـــســــوداني بـــقــــاء الـــقـــوات الـــقـــوات
االمـــريــكــيـــة واالجــنـــبــيــة فـي الــعــراق
وقــبل هــذا أعــلـنت إدارة حلــاجــته لــهـا
عن بــايــدن جــمــلــة إجــراءات ســريــعــة 
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كنا ننتظـر وصول النسخة النهائية للموازنة العامة بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء
ـان ليتم مـناقشـة مضـامينـها وتوزيـعات النـفقات الـعامة لـلدولة عـلى ان نقدم الى البر
عارضة البنَّاءة داخل النصيحة حلـ وصول النسخة النهائية باعتـبارنا اتخذنا موقع ا
ــا اسـنــاد الــعــمل الــوطــني مــجــلس الــنــواب وال نــبــحث عن الــعــثــرات والــهــفــوات وا

واالحترافي اجلاد ومكافحة الفساد وتقو االخطاء. 
ـالـيـة اصـدرت عـبـر مـكـتــبـهـا االعالمي بـيـان بـتـاريخ 2023/1/13 حـمل اال ان وزارة ا
تـنــاقـضـات ضـمن مــ الـبـيـان ذاته حـيـث ذكـر الـبـيـان ان الــوزارة رصـدت مـعـلـومـات
مـغـلـوطـة وغـيـر صـحـيـحـة مـتـداولـة عـلى مـنـصـات الـتواصـل االجـتمـاعـي (بشـأن حـجم
وازنة العامة لسنة 2023) توقعة ضمن مسودة مشروع قانون ا النفقات وااليرادات ا
علومات التعدو كـونها مقترحات (واردة من قبل الوزارات ويذكر بيـان الوزارة ان تلك ا

وازنة). ضمون قانون ا رتبطة بوزارة وليس الشكل النهائي  واجلهات غير ا
ـرتبطـة بوزارة عـبارة عن معـلومات هنـا نتسـأل هل مقـترحات الـوزارات والدوائر غـير ا

مغلوطة ?!!
الحظـات ونصائح الغيـر لتهاجم بطـريقة بعيدة عن الية الترغب بـاالستماع  أم وزارة ا

نطق العام ومنطق االرقام وهو من صلب عملها ?! ا
ـوازنة في تغريـدة ألحد النواب الزمالء دون ان يـعلق سلباً أعتقد ان مـجرد ذكر مبلغ ا
ـوازنة مع وازنـة اثـار حـفـيظـة الـوزارة والـعـاملـ عـلى اعـداد ا أو ايجـابـاً عـلى حـجم ا
احـترامـنا للـمهنـي مـنهم كون اعـداد موازنة لـدولة كـاملة وبـظروف استـثنـائية كـالعراق

 . يتطلب جهداً استثنائياً
كـمـا قدمـنا مـقتـرحـنا بـتخـفـيض السـعر الـتـخمـينـي لبـرميل الـنـفط والذي سـيتم ادراجه
وازنـة على عدم اعـتماد اسعـار تخمـينية سـاعدة واضعي ا وازنة في محـاولة  ضـمن ا
ـوازنة وكان دافعنا اختـصار الوقت بدل معارضة قد تسبب بارتـفاع نسب العجز في ا
ـقـتـرحـات أو مـجرد ـان.لـكن اسـلـوب الـتـعـامل مع ا وازنـة بـعـد قـراءة قـانـونـهـا بـالـبر ا
ـان يعتـبر من الـكبـائر فـهو ماال وازنـة العـامة قبـل ارسالهـا للـبر االشـارة لرقم مـا في ا
نتـطـلع الـيه من وزارة يرتـبط قـوت الـشـعب ومفـردات حـيـاتهم الـيـومـية وامـنـهم الـغذائي
الية للدولة الية يتـضمن وضع السياسات ا واالجتماعي بتخـصيصاتها فعمل وزارة ا
وأوعـية الـضرائب وجـمع امـوال الرسـوم لصـالح اخلزيـنة الـعـامة ولـيس عنـا ببـعيـد ما
بالغ تضمنة سرقة الوعاء الضريبي واالمانات  سميت اصطالحاً بـ (سرقة القرن) وا
تـتـجـاوز  2 ونـصف مـلـيــار دوالر بـإجـراءات وكـتب رسـمــيـة ضـمــن دوائـر عـمل وزارة
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دمرة القـتصـاد وحياة نـهجـية تـقديس العـمل احلكـومي رغم اخطـاءه ا ان االستـمرار 
الـشعـوب مرفوض من قـبلـنا جـملـة وتفصـيالً  كمـا ان مشـكلـة اسعار الـصرف لـلعـملة
احملـلـيـة (الـديــنـار الـعـراقي) مـقـابل الـدوالر االمـريـكـي يـشـكل أزمـة كـبـيـرة بـحـد ذاتـهـا
ـالـيـة) بأداء ـاليـة (وزارة ا ـركـزي) بـالسـيـاسـة ا وبـارتبـاط الـسـيـاسة الـنـقـديـة (البـنك ا
ـجـمــلـهـا) سـيـحــمل تـبـعـاته كــافـة افـراد الـشـعب الـسـيـاســة االقـتـصـاديـة (احلــكـومـة 
الـعـراقي.فـاقــتـصـاديـات اسـعـار الـصـرف تـؤثـر بـشـكـل مـبـاشـر عـلى الـدخل احلـقـيـقي
ـكن لــلـمـواطن الـعـراقي real income والـذي يـعــني كـمـيــة الـسـلع واخلـدمــات الـتي 

للمواطن شرائها بدخله النقدي احلالي.
ـدينـ حيث وكذلك يـؤثـر التـغيـيـر باسـعـار الصـرف عـلى حقـوق الـدائنـ والـتزامـات ا
ـتـرتـبة ـمنـوحـة بـالـديـنـار او الـدوالر وكـذلك قـيمـة الـفـوائـد ا سـتـتـغيـر قـيـمـة الـقـروض ا
عليها.مع تـأثير سعر الصرف على حجم الثروة والـتي ستنخفض جراء انخفاض سعر
الـصرف للديـنار العراقي.حـيث يذكر االقـتصاديون ان اجملـتمعـات اذا اجتاحتـها موجة
متصـاعدة ومسـتمرة مـن ارتفاع االسعـار (وهنا بـسبب انـخفاض قـيمة الـعملـة احمللية)
ا لـديهم من نقـود وحتويلـها الى مخـزون سلعي اي شراء سـيسارع النـاس للتـخلص 
تلكون واذا سـادت موجة من انخفاض االسعار يسارعون مواد للحفـاظ على قيمة ما 
للتـخلص من ارصـدتهم السـلعـية وهذا مـا يرفع من الـتأثيـرات السلـبيـة لعدم اسـتقرار
اسـعار الـصرف وانـخفـاض قيـمة الديـنار الـعراقي.ان اسـتمـرار الفـروقات الـكبـيرة ب
ركـزي وسعـر السـوق احمللـية ـعتـمد لـلديـنار الـعراقي من قـبل البـنك ا سـعر الـصرف ا
واطن معاً خسائر كبـيرة يصعب تعويضهـا الحقاً وستكون من اخطر سيكبد الدولـة وا

انواع االستنزاف للبلد بكافة قدراته.

{ عن مجموعة واتساب
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الرصيد 25 امام الطالب في قمة
الــدور لــلــتــقـدم لــلــصــدارة اعــنـد
مــــواجـــهــــة الـــكــــــــــــهــــربـــاء في
مـهـــــــــمـة غـيــر ســــــــهـلــة لـهـمـا
ــ وتــقـــــــــام وقــبــلــهــا لــلــغــر
اجلمعـة اربع مباريـات عـــــــندما
ـــتـــذيل الـــديــوانـــيــة بــلـــعــــــب ا
حتـــــــــت انــــظــــار انــــصــــاره مع
ضــيـفه زاخــو الــثــامن عــــــــــشـر
ويخرج الـتاسع نفــــــــط البصرة
ـــركــــــز اخلـــامس الى صـــاحب ا
عشـر اربيل وكالهــــــــما سـيلعب
مـن اجل الــنـــتــيــجـــة خــصــوصــا
االصــفـر لـتــجـاوز كـبـوات االرض
االخيـــرة ويواجه السادس عشر
ـتحفز نوروز السـادس الشرطة ا

يـــواجه الـــســـابع عــشـــر الـــنــفط
التاسع عـشر الصنـاعة وكالهما
يـــعــانــيــان من الـــبــدايــة ويــريــد
الــقـاسم الـربع عــشـر االسـتـفـادة
ــــيــــدان امــــام من مــــبــــاريــــات ا
احلـدود الـثـامن الـذي سـيـحـاول
جتـــاوز فــتـــرة تــاخـــر الــنـــتــائج
اخملــيـــبـــة ويــســـتــقـــبل الـــثــالث
اجملـتـهد الـنـجف دهـوك الـباحث
عن كـــامل الـــنـــقــاط لـــتـــحـــســ
ـوقــــــــف ويحـاول ثـالث عـشر ا
الـتــرتــيب كـربالء ايــقــاف نـزيف
نــقـاط مــبــاريـات الــذهــاب بـدون
فـوز لالن عـندمـا يـخرج لـلـسابع
ميسان ويامل الوصيف الزوراء
ـتــصـدر اجلـويـة بـنـفس تـعـثـر ا

االداء الـنـوعي عـندمـا يـشـعر كل
العب بوجود بديال له .
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بـدوره سـيـخـدم األنـديـة نـفـسـهـا
وقـبـلـهـا الـالعبـ شـخـصـيـا في
الـلـغب بـحمـاس والن طـمـوحات
نتخبات اي العب يبقى تمثيل ا
ـرتــبـة الـعــلـيـا الـتي الـوطــنـيـة ا
التـطـالـهـا مرتـبـة خـصـوصا وأن
ر بـفـتـرة خـاصة من ـنـتـخب  ا
اجلميع و يامل ان تـنعكس على
مــبــاريـات اخلــمــيس واجلــمــعـة
واالدوار الـــقــادمـــة وبـــانــتـــظــار

مشاهدة مستويات متوازنة .
وينطلق بعد اخلميس الدور 13
بـاقـامــةخـمس مـبـاربــات وفـيـهـا

مـــخـــــــيـــبـــة طـــال انــــــــظـــارهــا
رارة.

¡ö e « rŽœ

كمـا يدرك العـبي الوطـني علـيهم
دعم زمـالئـــــهم فـي مـــــبـــــاربـــــات
الــدوري والــلــعب بــشــكل مــؤثــر
ومـــنـــتج حتت أســـمـــاء االنـــديــة
سابقة صيرها في ا والتفكير 
ـؤكـد انـهـا سـتـعـيش الـصـدمـة ا
نتخب وأظهروا اذا قدم العبي ا
زيد من الـعطاء مسـتوياتـهم و ا
والـــتــأثــيــر في الـــنــتــائج مــؤكــد
ســيــكــون لــهــذا األمــر انــعــكـاس
شخصي سيـرفع من مبالغ عقود
هذه العـناصر الـتي زادت سمعة
وباتت معروفة اكبر وسيدخلون
ســــوق واالنــــتـــــقــــاالت مـن قــــبل
األنديـة من ورائهم ومـؤكداخذت
االنـديـة تخـطط لـهـذاالـغرض من
االن لـلـظـفـر بـايـا مـنـهم ومـتـوقع
سـتـقـوم بعض األنـديـة امـتمـكـنة
مـالــبـا الـتــحـرك وابــرام االتـفـاق
األولــي مـــع اي مــن هـــــــــــــــــــــؤالء
الـالعـبـ الـذين يـعـيـشـون حـالـة
خـاصـة اتت من الـتألـق الواضح
ــنــتــخب وهم من اســعــدوا مع ا
الــشــعب وبـــاتــوامــدار حــديث ال
ينقطع النهم حققوا فرحة كبيرة
وفي احــداث ســيــطــول احلــديث
عــنـــهــا ظــهـــرت انــعــكـــاســاتــهــا
مباشـرة على مجمل االمـور بقية
الالعـــبـــ عـــلى الـــطـــرف اآلخــر
يـنتـظر بـقيـة العبي فـرق الدوري
تــقــد االداء واجلــهــود وعــكس
مهـاراتـهم مع فرقـهم في الدوري
وخـلق فـرصـة الـظهـور من خالل
ـدرب تــقـد مـا عـلـيـهم إلقـنـاع ا
كـــــاســــاس لـــــغــــرض دعـــــوتــــهم
ــنــتــخب الـذي الزال لــصـفــوف ا
ـر بـفــتـرة بـنـاء وسـط اهـتـمـام
حــكـومي وشـعــبي ومن اجلـمـيع
ـــــزيـــــد من ـــــدرب يـــــبـــــحث ا وا
ـهــاريـة لـبــنـاء فـريق الـطــاقـات ا
مــتــكـــامل مــا يـــجــعل من بـــقــيــة
االعب فـرض أنفسـهم والظهور
بـوضـوح مع فـرقـهم حتت انـظار
درب الذي سيتابع الدوري من ا
أجل اســـتــقــطــاب مـن يــســتــحق
ـنـتخب وخـلق مـنافـسة تـمـثيل ا
بــ االعــبــ انــفــسـهـم وتــقـد

وعـلـيـهم عـكـس قدراتـهـم بـتـقد
ــــســـتـــويــــات و مـــا في افـــضل ا
وسعهم في هـذه الفتـرة لإلسهام
بقيادة ودعم فرقهم وهم يدركون
ذلـك في أن يــجــعـــلــوا من دورهم
كبيرا ومؤثرا كـما تتطلب االمور
الــلــعب بــتــركــيــز والــتــعــامل مع
الوضع الذي سيكون مختلفا عن
الـفتـرة السـابقـة من الدوري بـعد
نتخب إثبات قــــــــــدراتـهم مع ا
والتحول إلى حال افضل مقارنة
بالـفترة احملبـطة التي مـربها في
مناسبـات مختلـفة وتامل األندية
واالنــصـار مـن هـؤالءاالعــبـ كل
ضــمـن فــريـــــــــــقه الــظـــهــور في
افـضل اداء ومـسـتـوى بـوصـفـهم
ــنــتــــــــــخب والــقـــيــمــة جنـــوم ا
الــكـرويـة الـكـبـيـرة الـتي حتـضى
بـــشـــــــــعــبـــيــة اتـــســــــــــعت مع
تــمـثــيل الــوطــني والنــهم كــانـوا
وراء خــطف الــلـــقب واســتــعــادة
ــــــــنــــــــتــــــــخـب لـــــــــــــــشـيء من ا

مســــتواه.
—uDð WŠd

ويـــجـــد اجلــــمـــيع فـي ان تـــتـــاح
فرصة التطور االكبر للوطني من
خـالل اســـتـــغـالل هـــذه الـــفـــتـــرة
بـاقـامـة مـبـاريـات مع مـنـتـخـبـات
اقـــوى من فـــرق خــلـــيـــجي خالل
أيام(فـيفـا دي) واالنظـار ستـتجه
نحو هؤالء النجوم مع استئناف
مـــبــــاريـــات الـــدوري عـن بـــقـــيـــة
ـــيـــزة الـــتي زمـالئـــهم بـــفـــضل ا
حـصــلــوا عــلــيــــــــــهــا بــتــمـثــيل
الـــــوطــــني ومــــا حتــــــــــــــقق من
اجنـاز احـتـفل به اجلـمـيع والـكل
يدين بذلك جلهودهم ومنتظر ان
يتـقدمواوان بـكونـوا عناوين في
فــــرقــــهـم الـــــــــــــتـي تــــنـــــتــــظــــر
مـتاز ـستـويـات في مبـاريـات ا ا
والــــتــــعــــويـل عــــلــــيــــهـم في دعم
الــنــتـائـج والن مـبــاريــات الــفـرق
ــتــقــدمــة فـي كل شيء حتــضى ا
ـتـابـعـة جـمـاهـيـريـة كــــــــبـيرة
ومــتـــوقع ان يــزداد الـــعــدد هــذه
ـبـاريات مـيـدانـيا ـتـابعـة ا ـرة  ا
وبــــشــــكل مــــخـــتــــلف عن االدوار
السابـقة من اجل مـشاهدة جنوم
ـنــتـخب مـيـدانـيا بـعـد الـظـهور ا
نـتـخب وجتاوز فـترة الـواضح ا
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استعـاد النصر صـدارة الدوري السـعودي للـمحتـرف لكـرة القدم بـفوزه بهدف من
هاجمه كريستيانو رونالدو . دون رد على ضيفه االتفاق في الظهور األول الرسمي 

وأحرز تاليسكا هدف النصر بضربة رأس في الدقيقة 31.
وبهذا الفوز رفع النصر رصيده إلى  33 نقطة من  14 مباراة متقدمًا بنقطة واحدة

على الهالل حامل اللقب والذي خاض 15 مباراة.
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Q” ∫ مباراة العراق وعمان في نهائي كأس خليجي 25 

من فـرط سعـادته وحـمـاسـته لـنـجـاح الـعراق في تـنـظـيم بـطـولـة اخلـليج
العـربي "25 وفـوز مـنـتـخـبه بـكـأس الـبـطـولـة لـلـمـرة الـرابـعـة قـال مـقـدم
عروف في قناة الكأس القطرية خالد جاسم اغتنموا مكاسب البرامج ا
بـدع .. الـعـراق يسـتحق أكـثر من بطـولة خـلـيجي "25 العـراق وطن ا
ـستقبل .. كأس .. كرّموا هـذا اجلمهور االسـتثنائـي بعمل أفضل في ا
ـدرب ســامي بـحت بـعـد انـتـهـاء الـلـقـاء وقـال الالعب الـدولي الـسـابق ا
اخلتـامي للـبطـولة  لـيس هـناك خـاسر في بـطولـة خلـيجي "25 في هذا
الـعـرس الــريـاضي احلـمــيـمي  الــكل فـائـزون .. الــفـوز بـكــاس بـطـولـة
اخلـلـيـج الـعـربي "25 يـحـسب لالعــبـ والـكــادر الـتـدريــبي واجلـمـهـور
ـميـز مكـأفاة مـستـحقة ـقام االول .. االجنـاز اخللـيجي ا واالحتاد في ا
أيضاً حملافـظة البـصرة وكل الوزرات واحلـكومة التي لـها حصـة كبيرة
في هـذا الـتـحــول الـنـوعي في تـنـظــيم الـبـطـوالت الـكــبـرى  واسـتـثـمـار
ـوارد الـبـشـريـة افضـل استـثـمـار  في مـديـنة نـشـأت الـريـاضـية  وا ا

البصرة التي غمرت ضيوفها بكرم استثنائي.
عنوية التي جمهور العراق الـكبير اعاد لـبطولة اخلليج الـعربي الهيبـة ا
(فقدتـها) في نسـخ سابقـة عديدة  بـحضور مـكثف وتـشجيع راقي في
كل مبـاريـات الـبطـولـة .. فرحـة فـوز مـنتـخـبـنا بـالـلقب اخلـلـيـجي الرابع
ـبــاراة الـنــهـائــيـة بــ مـنــتـخـبـي الـعـراق كـانت فـي كل مـكــان ..وكـأن ا
وصل ..في النجف .. في كربالء وسلطنة عمان كانت في بغداد ..في ا
..في كــركـــوك .. في مــيـــســان .. في الــكـــوت .. في الــنـــاصــريــة ..في
الديـوانيـة .. في اربـيل ..في الـسمـاوة ..في السـلـيمـانـية ..في الـرمادي
..في دهــــوك ..في صالح الــــدين ..فـي ديـــالـى .. حب الــــعـــراق جــــمع
تيم حول منتخب بالدهم في خليجي " .."25منتخب كان في حجمه ا
الـطـبـيـعي  كـبـيـراً بـ اقـرانه كـبـار مـنتـخـبـات اخلـلـيج الـعـربي .. نـعم
نتخب ناسبـة تستـدعي (صرف النظـر) عن االخطاء الـتي وقع فيهـا ا ا
ناسـبة التي جلـأ اليها عـاجلات غيـر ا الوطني  و(عـدم) االشارة الى ا
ـبــاريـات في هــذا الـتــوقـيت  ــنـتــخب كـاســاس في عــدد من ا مـدرب ا
والتمـاس العذر لـكاسـاس والالعب  لـلظرف غـير الـطبيـعي الذي كان
دة الـزمنيـة القـصيـرة نسـبياً وسمـ السـابقـ  وا ـنتخب فـي ا فيه ا
ردود أولـوية في هذا الـتوقيت  لالعداد للـبطولـة  وتكثـيف االهتمـام با
ليكون دافعاً لتقـد االفضل في الحق االستحقاقات االقـليمية والقارية
والدوليـة .. نعم مـنتـخب العـراق كان بحـاجة مـاسة لـلفوز بـكاس بـطولة
ـا ـصـاحلـة جـمـهـوره الـكـبـيـروحـسب  وا اخلـلـيج الـعـربي "25 لـيس 
للـشروع بـبداية جـديدة  كـما أشـار الى ذلك هداف الـبطـولة وجنم خط
ن حس ح وصف الفوز بخليجي "25 بانه مجرد هجوم منتخبنا أ
بداية  وفي هـذا التـصريح داللـة على ان سقـف طموح مـنتـخب العراق
ـيـز في الـبـطـوالت االقـلـيـمـيـة والـقـارية سـيـرتـفع  لـتسـجـيل حـضـور 
نـتـخب الوطـني ذلك في العـقود والدولـية الـقادمـة  مثـلـما كـان يحـقق ا
االربعة االخيرة .. والبدايـة اجلديدة تتطلب عمالً مـكثفاً ونوعياً من قبل
نتخب  والـتحليل االحتاد العراقي لـكرة القدم  عـلى مستوى اعـداد ا
ـوضـوعي الجنــاز خـلـيـجي "25 وحرص الـالعـب ا
على تـقد أداء أفـضل في نهـائيـات بطـولة ا
اسيا الـقادمـة .. نعم خـليجي"25 اسهم والى
حـد كـبـيـر في والدة مـنـتـخب عـراقي جـديـد 
واثق من قدراته  ومؤهل تمامـاً لتطوير ادائه

ومردوده في قادم االستحقاقات .
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ـمـتاز تـقـرر اسـتـئـنـاف الـدوري ا
بــكـرة الــقـدم بــعــد غـد اخلــمـيس
الـســادس والـعـشـرين من كـانـون
ثــاني احلـالي وسط تــاثـر الـفـرق
واالعبـ بتوقف الـبطولـة مرت
مــنـذ انـطالقـتــهـا في الـتـاسع من
اضي االولى شهـر تشـربن اول ا
لـلــفـتـرة من10_ 29 الى 11_25
والـثـانـية من12_25 حتى1_26
ومتوقع ان تكـون مباريات الدور
الــثــالث عـشــر مــخـتــلــفـة وقــويـة
لــــتـــــزامــــنـــــهــــا مع اســـــتــــمــــرار
ــنــتـخب االحــتـفــاالت بــتـتــويج ا
الـــــوطـــــنـي بـــــكـــــأس بـــــطـــــولـــــة
خـلـيجي 25 بـكـرة الـقـدم نـسـخة
البصـرة التي اختـتمت اخلميس
ــاضي وسط اعـــتــزاز اجلــمــيع ا
ـتحـقق بفضل تـصميم ـنجز ا با
ــنــتــخـب الــكــبــيـر ودور العــبي ا
رة حتت الذين سـيكونـون هذه ا
ضـــغـط جـــمـــاهــــيـــر فـــرقــــهم في
الـدوري سيـما وأغـلـبهم يـلعـبون
ضمن الـفرق اجلـماهـيريـة االكثر
بـاريـاتـهـا من أهـمـيـة ومـتـابـعـة 
قـبل اجلـمـيع ولـيس جـمـاهـيـرها
وألنـهـا اسـتـمـرت دومـا تـتـنـافس
على لقـبي الدوري والـكأس هدفا
ـشـاركــتـ وتـصـرف ــوسم و ا ا
من اجـلهـما أمـوال كـبيـرة وتدفع
أعــلـى مــبــالغ الـــعــقــود لالعــبــ
ـنــتـخب مـحــددين حـيث جنــوم ا
الـوطـني وامــثـالـهم وتــبـقى هـذه
ــــقــــدمــــة و الزالت الــــفــــرق في ا
الــشــريك االول لــلــمــنــتــخب البل
تــشـكل ارضــيـتــة في كل االوقـات
وطـــــبـــــعـــــا هي تـــــفـــــتـــــخـــــر مع
ــثـــلــهــا من ن  جــمــاهــيـــرهــا 
ـنـتـخب والن ذلك يـعد العـبـيـهـا ا
االفـضل وهـو شعـور خـاص عـند
ظـهــور اي اسم كـان مع الـوطـني
كـــــونه يـــــعــــنـي شيء آخــــر والن
اإلسم يـســتــمـر يــتــداول من قـبل
احملــــبـــ والـــشــــارع ويـــحـــضى

باهتمام خاص.
—uNL'« jG{

ومـــتــــوقع ســـيــــتـــعـــرض جنـــوم
نـتخب لضـغوط كبيـرة واللعب ا
حتت نيران وواقع الـنتائج التي
حتـــضـى بـــاهــــتـــمــــام االنـــصـــار

لــــــــفـــــــوز
جـــــــديــــــد
وسـيــكـون
الـــــــــكــــــــرخ
احلـــــــــــــادي
عـــشــــر امـــام
اخــتـبــار غـيـر
ســهل عــنــدمـا
يـــــــــــخـــــــــــرج
لــــــلـــــنــــــجف
ـــــقــــابــــلــــة
الــــــــــــوسـط
الـذي الزال
بعيد هدف

شاركة.

ايوب
اديشو
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أجمع االحتاد اخلليجي لإلعالم
الــريـاضي عـلى اخــتـيـار الالعب
ن حـســ كـمـهـاجم الــعـراقي أ
للـمنتـخب الذهبي اخلـليجي من
بـ الالعبـ الـذين شـاركوا في
بـــطــــولــــة خــــلـــيــــجي  25الـــتي
ـاضي في اخــتـتــمت األسـبــوع ا

محافظة البصرة العراقية.
وذكــــر االحتـــاد اخلـــلــــيـــجي في
بـيـان اطـلـعت عـلـيه وكـالـة شفق
نــيــوز أنه اخــتــار الــتــشــكــيــلــة
الـذهـبــيـة لـلـمـنـتــخب اخلـلـيـجي
الـتي ضـمت 11 العـبـاً من خالل
االســـتــفــتــاء الــفـــني الــذي اقــيم
خالل دورة كــــأس اخلـــلــــيج 25
ـديـنة الـبـصرة الـتي اخـتتـمت 

يوم  19كانون الثاني يناير.
ـــنـــتــخب وضـــمت تـــشــكـــيـــلــة ا
اخلــلـيــجي الـذهـبـي في حـراسـة
رمى ابـراهـيم اخمليـني حارس ا

مـرمى مـنـتـخب عـمـان والـذي 
اخـتـيـاره كـأفـضل حـارس مـرمى

في البطولة.
وفي خط الدفاع اخـتير أم بن
عـــدي من مـــنــتـــخب الــبـــحــرين
وعلـي فائـز من منـتخب الـعراق
وهـمام األمـ من مـنتـخب قـطر
واحـمــد اخلـمـيـسي من مـنـتـخب

عـــمــان.وفي خط الــوسط حــارب
الـسعـدي وصالح الـيحـيائي من
منـتـخب عمـان وابراهـيم بايش
وأمـــجــد عـــطــوان مـن مــنـــتــخب

العراق.
وفي خط الـهـجـوم علـي أسد من
مـنـتـخب قـطر وهـداف الـبـطـولة
ـن حـــــســـــ مـن مـــــنـــــتـــــخب أ

العراق.
وأشاد رئيس االحتـاد اخلليجي
لـالعـالم الـــــــــريـــــــــاضـي ســـــــــالم
احلبسي باجلهـود التي بذلتها
جلـنـة االسـتـفـتـاء الـفـنـيـة والتي
ضمن ابـرز جنوم وأساطـير كرة
ـتـواجدة في الـقـدم اخلـلـيجـيـة ا
الـــــبـــــصـــــرة مــــشـــــيـــــرا الى أن
عـايـير االسـتـفتـاء وضع أعـلى ا
نـتخب الـفنـية وشـهدت قـائمـة ا
اخلــلــيــجـي الــذهــبي مـــنــافــســة
كـبــيـرة حـيث بـلغ عـدد الالعـبـ
رشـح 39 العـبا والـفـروقات ا

تكاد تكون متساوية.
وقـــــال احلـــــبــــــسي ان االحتـــــاد
اخلـــلـــيـــجي لالعالم الـــريـــاضي
اعتاد على تـنظيم أكبـر استفتاء
ــنــتــخب اخلــلــيــجي الخــتــيــار ا
الـذهـبي مـنذ 2014 انـطالقا من
خلـيجي الريـاض مرورا بـجميع
دورات اخلليج وصوال خلليجي

الـــبــصــرة.وبـــلغ عــدد الـالعــبــ
الـذين  تـرشيـحـهم لالستـفـتاء
ــنــتــخب اخلــلــيــجي الخــتــيــار ا
اخلـليـجي الـذهبي 39 العـباً من
مجمـوع الالعب الـذين شاركوا
مع مــنــتــخــبــاتــهم اخلــلــيــجــيــة
الـثمـانيـة.وتصـدر جنوم الـعراق
وعــمــان االســتـفــتــاء اخلــلــيـجي
وشـــكــلــوا الــنــســـبــة االعــلى في
التـشكيلـة الرسمـية فكـانوا اكثر
الالعب حـصوالً على األصوات
حــيـث حــصل حــارب الـــســعــدي
وصالح الـيـحـيـائي من مـنـتـخب
عــــمـــــان عــــلى 7 اصـــــوات لــــكل
مـــنــهــمـــا وابــراهــيـم بــايش من
مـــنـــتـــخـب الـــعـــراق وابـــراهـــيم
اخملــــيـــــني مـن عــــمـــــان عــــلى 6

اصوات لكل منهما.
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ن حــــســــ هــــداف وحــــصـل أ
ــنـتـخب الـعــراقي عـلى إجـمـاع ا
االسـتـفــتـاء اخلـلـيــجي الخـتـيـار

نتخب اخلليجي الذهبي. ا
واخـــتــــار االحتـــاد اخلــــلــــيـــجي
لـالعـالم الــــــــــريــــــــــاضـي 10 من
أسـاطـيـر كـرة الـقـدم اخلـلـيـجـيـة
لــيـشــكــلـوا الــفــريق الــتـاسع في
بـــــطــــولـــــة كــــأس اخلـــــلــــيج 25
لإلشـــــراف عــــلى االســــتــــفــــتــــاء

اخلـلــيــجي الخــتــيــار تــشــكــيــلـة
نتخب اخلليجي الذهبي. ا

وتــكــونـت الــلــجـنــة الــفــنــيــة من
صـــفــوان عــبــد الــغـــني رئــيــســاً
لـــلـــجـــنـــة وإبـــراهـــيـم ســـالم من
الــعـراق وفـهـد خــمـيس وجـمـال
بـوهـنـدي من االمـارات ويـونس
أمـان وإســمــاعـيل الــعــجـمي من
عـــمــان وحـــمـــود ســـلـــطـــان من
البحرين وأحمد خليل من قطر

وفـرج لـهيـب من الكـويت وعالء
الــصـاصي مـن الـيـمـن.وصـفـوان
عبد الـغني حامـد العب منتخب
الـعراق الـسابـق ومدرب ومـحلل
فـــــنـي حـــــاصل عـــــلـى شـــــهــــادة
ــاجــســتـيــر ويــعـمـل بـجــامــعـة ا
بـغـداد وكـلـيـة الـتـربـيـة الـبـدنـيـة
وعـــلــــوم الـــريـــاضــــة واســـتـــاذاً
جـامــعـيـاً كــمـا مـثّل الــعـديـد من
االنــديـة اجلــمـاهــريـة الــعـراقــيـة

كـــالــقـــوة اجلـــويـــة والـــشـــرطــة
واحــــتــــرف مع نــــادي الــــرمــــثـــا
االردنــي وشــــــــــــــــارك فـي دوري
ابـــطـــال اســـيـــا لـالنـــديــة 2006
ودوري االنـديــة الـعـربـيـة 2007
مـع فـــــريـق الـــــقــــــوة اجلـــــويـــــة
وحـــاصل عــلى بـــطــولـــة الــعــاب
ـنتخب العراقي غرب اسيا مع ا
الـــتي اقــــيـــمـت في دولــــة قـــطـــر

.2005

أندري 
روبليف

 5-7و2-6.ولـم يـــــــــــــــســــــــــــــبـق
لـسـابـالــيـنـكــا الـتي وصـلت إلى
ثمن نـهائي مـلبورن
خالل الـــــنـــــسخ
الـثالث األخـيـرة
أن جتاوزت هذا
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور
ســـابــقــا.ووصــلت
الــــبــــيالروســــيــــة إلى
نـــــصـف نــــهـــــائـي إحــــدى
الـــبــــطــــوالت الــــكـــبــــرى في 3
مـــــنـــــاســـــبـــــات وحتـــــديـــــدا في
ـــبـــلــدون 2021 والـــواليــات و
ــــفـــتــــوحـــة 2021 ــــتـــحــــدة ا ا
و2022.وقــالت الـــبــيـالروســيــة
الـبـالـغـة  24عـامــا "أنـا سـعـيـدة
جـــــــدا مـن هــــــذا الـــــــفـــــــوز ومن
ـسـتـوى الـذي قـدمـته" مـؤكـدة ا
"أنـا سـعــيـدة جـدا" من حــالـتـهـا
الـذهــنـيــة والـتي تـعــتـبـر نــقـطـة
ضـعـفـهـا مـنـذ بـدايـة مـسـيـرتـهـا
عــــــــــــــلــى مـالعـب الــــــــــــــكــــــــــــــرة
الصفـراء.جنحت بنـتشيتش في

كـسـر إرسـال مـنـافـسـتـهـا لـلـمرة
األولـى وتــــــــــــقـــــــــــدمـت 2-4 في
اجملـــــمـــــوعــــــة األولى.غـــــيـــــر أن
سـابـاليـنكـا ردت بـسرعـة بـفضل
إرســالـهـا حــيث بـدت أصـلب من
السـويـسريـة وفازت في 11 من
األشواط ال 14 الـتـالـيـة لـتـنهي
باراة عـلى وقع ضربـة ناجحة ا
عـــلى إرســـال بــنـــتــشـــيــتش.ولم
تـخــسـر سـابــالـيـنــكـا سـوى كـرة
واحــــدة ضــــدهـــــا حلــــسم أحــــد
ــبـاراة كـمـا لم األشـواط خالل ا
تــخــســر أي مــجــــــــمــوعــة مــنـذ
مــــطـــلـع الــــعـــام احلــــالـي الـــذي
افــــتــــتـــــــحــــته بــــفــــوز في دورة

أديالييد 1.
وضــربـت ســابــالــيـــنــكــا في ربع
الـنـهـائي مـوعــدا مع الـكـرواتـيـة
دونا فيكيتش (64) الفائزة على
ــراهـــقــة الــتـــشــيــكــيـــة لــيــنــدا ا
فروهفـيـرتوفا ابنة ال 17 عاما
صـنفة 82 بــتـيجة 2-6 و-1 وا

6 و6-3.
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تـــــأهل الـــــروسـي أنــــدري
روبــلــيف بــصــعــوبــة
إلـى ربـع نــــــــهــــــــائي
بــطــولـــة أســتــرالــيــا
ـفتـوحـة وذلك بـعد ا
اركي تغـلـبه على الـد

هوجلر رون.
صنف وحسم روبيلف ا
اخلــامس عــلـى الــبــطــولــة
واجـهة في  5مجـموعات ا

بـنـتـيـجـة (3-6) و(6-3)  و-6
(3) و(6-4) و(6-7) وذلـــــك فــــي

غضون 3 ساعات و37 دقيقة.
وجنح روبـلـيف في قـلب تـأخـره
بــنــتـيــجـة (5-2) في اجملــمـوعـة
الـــفـــاصــلـــة وأنـــقـــذ نــقـــطـــتــ
ـبـاراة عـلى اإلرسـال خلـســارة ا

عند نتيجة (5-6).
ـصنف اخلامس على كما قلب ا
البطـولة تأخره (5-0) في شوط
كــســر الــتــعــادل في اجملــمــوعــة
الـــفـــاصــلـــة لـــيــحـــسم الـــلـــقــاء

طاف. لصاحله في نهاية ا
وقـال وربــلـيف في تــصـريــحـات
بـاراة: "لم يـسبق لي في عـقب ا
ــبـاراة بــتـلك حـيــاتي أن فـزت 
الــصــورة هـذا لــقــاء ســأتــذكـره
طوال حياتي ال أجد الكلمات

أنا سعيد".
وأردف الــروسي
أنـــــــــدري

روبــلـــيف: "مـن الــرائـع أن يــأتي
ذلك االنتصار في بـطولة خاصة
ـفتـوحة لـلغـاية مـثل أسـترالـيا ا
وأن أصل بــــــفــــــضـــــــله إلـى ربع

النهائي".
ويــــنــــتــــظــــر روبــــلــــيـف في ربع
الــنـهــائي مـواجــهــة الـفــائـز من
مــبـــاراة الــصــربـي نــوفــاك
ديـــــــوكــــــــوفـــــــيــــــــتش
واألســتـرالي ألــيـكس

دي مينور.
وضـــمن مـــبـــاريـــات
الدور الرابع أيضا
تـغـلب األمريـكي بن
شــــيــــلــــتــــون عــــلى

حــــــساب مـواطــــــــــنه جيـفري
وولف في 5 مــــــجــــــمــــــوعــــــات
بـنـتـيـجـة (7-6) و(2-6) و(6-7)
و(6-7)  و(2-6) لـــيــنـــتـــظــر في
ـقـبل الـفـائـز مـن مـباراة الـدور ا
اإلسـبــاني روبـرتــو بـاوتــيـســتـا

أجوت واألمريكي تومي بول.
وكــذلك بـلــغت الـبــيالروسـيـة

أريـــنـــا ســـابـــالـــيـــنـــكــا
ـصــنـفـة خـامـسـة ا
ـيــا لـلــمـرة عــا

األولــى فــي
مــســيـــرتــهــا
ربع نـــــــهــــــائي
بـــطــولـــة أســـتــرالـــيــا
ـفــتـوحــة أولى الـبــطـوالت ا
األربـع الــــكـــبــــرى فـي الـــتــــنس
اإلثـــــــنــــــ بـــــــفــــــوزهــــــا عـــــــلى
الـسويـسريـة بلـينـدا بنـتشـيتش
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ـشـاركـة اكـثـر ـاضي  أفـتـتح الـسـبت ا
من  70فــنـانــا من بـغــداد واحملـافــظـات
ـعـرض السـنـوي لـلـرسم   لـعام 2022 ا
عــلى الــقــاعــة الــرئــيــســة في جــمــعــيــة
الفنـان التـشكيـلي الـعراقي  وضم
قـرابـة سـبـعـ عـمال فـنـيـا زيـنت  قـاعـة
العـرض وساهـمت في التـأكيد عـلى قيم
الــتـنــوع واجلـمــال وبـاســالـيب جــديـدة
وتفـرد رائع من خالل  جتارب حـداثوية
وافـكــار اسـتــمـدت من الـواقـع  وبـصـيغ
جمـاليـة ورؤى خالقة تـنبض بـاحلياة .
ــعـرض الــذي أفــتـتــحه  وكــيل وزيـر وا
الثـقافـة عمـاد جاسم وبـحضـور  الفـنان
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واخــتــرت أســـمــا مــشــتــقــا من اســمي
شــقـــيــقــتــ لي هــو (أحالم ألــبــدري)
وكـانت مـفاجـأة لي أن الـرسـالة نـشرت
رأة في الـعـمـود الـرئـيسي  لـصـفـحـة ا
وبـــتــوقــيـع أحالم ألــبـــدري في الــعــدد
الصادر يوم 27/6/1956. وهكذا ظهرت

أحالم ألبدري إلى الوجود.
ــقـاالت  فـي تـلك الــفـتــرة كـنـت أكـتب ا
والـــقــصـص وأقــدمـــهــا بـــنــفـــسي إلى
الـصحـيفـة غيـر أن ما يـنشـر منـها كان
قــلـيال ولــذلك فــوجـئت بــنـشــر رسـالـة
ـرســلـة بـالــبـريـد فـور أحالم ألــبـدري ا
وصــولـهـا وكـان من الـواضح أن سـبب
ذلك يــعــود إلى قــلـة الــنـســاء الــلـواتي
يـعملن في الصحافـة. وأرسلت بالبريد
رسـالـة ثـانـيـة نـشـرت بـالـنص وهـكـذا
أصـبح ألحـالم ألـبـدري مقـال أسـبـوعي
ـــرأة كل يــوم يـــنــشـــر في صـــدر ركن ا
أثـن دون أن يعرف محررو الصحيفة
حـــقــيــقـــة (أحالم ألــبـــدري).  وتــخــلت
ــرأة اآلنــســة لــيــلى عن مــحــررة ركن ا
مــقـالــهـا األســبـوعي لــتـحــتـلـه مـقـاالت

أحالم ألبدري.
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قـلـة من الـنـسـاء اشـتـغـلن في صـحـافة
الـعـراق قـبل ثورة  14تـمـوز عام 1958
ألسباب اجتماعية ومع ذلك فقد ظهرت
أسـمـاء نـسـائـية عـديـدة في الـصـحـافة
مـنها السيدة أحالم ألبدري التي يعود
لها الفضل في دخولي عالم الصحافة.
بـرز اسم أحـالم ألـبـدري منـتـصـف عام
 1956وكــنت شـريـكــا لـهـا في كل شيء
ـدة سنت إلى أن انـتهى وجودها مع
مـن انـتـهى وجــودهم بـثـورة  14تــمـوز
ـلكـيـة وفـتـحت  1958الـتي أطـاحـت بـا
ــرأة لـتـعـمل في اجملــال واسـعـا أمـام ا

الصحافة.
حـكايـة أحالم ألبـدري هي حكـايتي مع
الـصحافة.بدأت عالقتي بها صيف عام
ـرأة  في  1956عــنـدمـا قـرأت في ركن ا
صـحيفة الـشعب مسابقـة ألطرف نكتة
ـشـاركـة  فـيـهـا وأرسـلت مع فـقــررت ا
الـنكتة رسـالة بالبـريد إلى محررة ركن
ــرأة وتـدعى "لـيـلى" تــضـمـنت بـعض ا
ـرأة وفي حـيـنه ـالحـظـات عن ركن ا ا
قـررت أن تـكون الـرسالـة باسم نـسائي

سعـد الطـائي والـدكتـور اجود الـعزاوي
والـسيّـدة مـيـسون الـدمـلـوجي  ورئيس
اجلمـعية قـاسم سبـتي واعضـاء الهـيئة
االداريـة وعدد من الـشـخصـيـات الفـنـية
والــثــقــافــيــة وجــمــهــور من الــفــنــانــ
سـيـستـمر واألعالمـي ومـتذوقـي الفن 

لغاية العاشر من شهر شباط  القادم. 
وحتت عـنـوان الـرسم وانـسـاق اجلـمال
كــتـب رئــيس اجلــمــعــيــة قــاسم ســبــتي
كـلـمــته الـتي قـال فـيــهـا ( في كل نـشـاط
يتـحقق من تلك الـتي يتـضمـنها مـنهاج
جـمـعـيـتـنـا  الـسـنـوي تـزداد طـمـوحـتـنا
وتـطــلـعـاتـنــا الى الـنـجـاح بــشـكل اكـثـر
اتساعا . ومع بداية شهر كانون الثاني
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صري خالد النبوي دخوله السباق علن النـجم ا
الـرمـضـاني الـقـادم لـعام  2023 وذلك بـتـواجده
قرر أن في مسـلسل اإلمام الشافعي الذي من ا
يضم نخـبة من النجوم العرب.الذي بدأ تصويره
قـبـل ايـام قـلـيــلـة في مـديــنـة االنـتـاج الــفـني كـمـا
سـلسل في سـيتم تـصـوير مـشاهـد أخـرى من ا
ــسـلــسل مــديــنــة الــفـيــوم وســيــتــولى إخــراج ا
التاريـخي السوري الليث حجو.وسيتناول العمل
الــســيــرة الــذاتــيــة لإلمــام الــشــافــعي في اطــار
تـاريـخي درامي في تـلك الـفتـرة و تـخـصيص
مــيــزانـيــة ضــخـمــة لــلــعـمل مـن اجل الـتــصــويـر
ـيـزة.وواجه الـعمل والـنـجوم خلـروجه بـصـورة 
بعض الـصـعـوبات بـسـبب انـسـحاب الـكـثـير من
صـادر إنه في الـنـهايـة وافقت الـكتـاب وتـشيـر ا
ــشـاركـة في كــتـابـة الـكــاتـبــة مـر نـعــوم عـلى ا
سلسل حياة أشهر إمام في سلسل.ويتناول ا ا
التـاريخ اإلسالمي منذ طفولته إلى جانب تناول
أهم مــــــــواقـــــــفه ورحـالتـه واســـــــتـــــــقـــــــراره في
مـصــر.وبــالـرغـم من انـطـالق الـتــصــويـر إلى ان
ـوسم هــنـاك بــعض الـتــخـوفــات بـعــدم حلـاقه بــا
الـرمـضـاني نـظـرًا لـضخـامـة انـتـاجه وتـصـويره
خـاصـة مع اقتـراب شـهـر رمضـان.يـضم الـعمل
نـخـبـة من الـنــجـوم الـعـرب فـضال عـلى الـنـبـوي
وهم نــضــال الــشــافــعي وخــالــد أنــور ومــحــمــد
الـشـرنوبي وأروى جـودة وفـرح بـسيـسـو وخـالد

القيش.

الــصـحـيـفـة أرادت الــتـعـرف عـلى هـذه
ــرأة الـشــجــاعـة فــنـشــرت يـوم /7/11 ا
 1956نـداء إلى أحـالم ألـبدري فـي باب
بـريد القراء الذي كان يحرره الصحفي
ــعــروف حـــافظ الــقـــبــاني واإلذاعـي ا
تـدعـو فـيه الـسـيـدة أحالم الـبـدري إلى
احلـضور للصـحيفة. في الـبداية قررت
عــدم الــذهــاب ولـكن صــديــقــا لي كـان
يـعرف سـر أحالم ألبـدري كشـف السر!
وأرسل إلـى الـصـحــيـفــة رسـالــة يـقـول
فـيها أن أحالم ألـبدري هو أسم

ـرأة ـقـاالت تــتـنـاول قــضـايـا ا كــانت ا
واألســرة وتـــربــيــة األطــفــال وتــطــالب
ـرأة حـقــوقـهـا وسـرعـان مـا بــإعـطـاء ا
أصــبح لــهــا الـكــثــيـر من الــقــراء وقـد
ـقاالت الـكـثـير من أثـارت بـعض هـذه ا
ــؤكـد إن ذلك الــنــقــاش واجلــدل ومن ا
يــــعـــــود إلى اآلراء اجلــــريـــــئــــة الــــتي
تـطـرحـهـا امـرأة في وقت كـانـت األمـية
تــســـود اجملــتــمع وخـــاصــة الــنــســاء
تعلمات لم تكن لديهن اجلرأة وحـتى ا

عـــلـى طــرح الـــكـــثـــيـــر من
مــشــاكــلــهن و مــطــالـبــهن
عــــلــــنــــا وبــــأســـمــــائــــهن

الصريحة.
وأذكـــر إن من بــ الــذين
عـقبوا أو ناقشوا مقاالت
أحـالم ألبـدري مـعـتـقدين
إنـها امرأة الـفنان نوري
الــراوي واحملـامـي عـبـد
احلـــمــــيـــد الـــشـــديـــدي
والــفـنـانـة زيــنب بـطـلـة
فــــلم ســـعــــيـــد أفـــنـــدي
وآخـــــرون ويـــــبــــدو أن

مــسـتـعـار لــرجل يـعـرفه وأنه مــسـتـعـد
لـكشف احلقـيقة وقـد نشر الـقباني ذلك
ـا اضطـرني لـلذهاب في 13/11/1956
إلى الـصـحـيـفة حـيث كـانت تـنـتـظرني

عدة مفاجآت!
في قـاعـة الـتـحـريـر في الـصـحـيـفـة في
مــنــطــقـة الــســنك بــبـغــداد كــان هــنـاك
عروفون مـثل القباني و الـصحفيـون ا
مـحـمد حـامد ومـنـير رزوق إضـافة إلى
رئـيـس الـتـحـريـر يـحـيى قـاسم ومـديـر
اإلدارة وجــيه عـيـد الـله (لــبـنـاني عـمل
فـيمـا بعـد مديـرا لدار الـصيـاد)  وكان
الـبعض منهم يعرفني كواحد
من كــتـاب الـقـصــة الـقـصـيـرة
الـــشــبــاب الــذيـن يــراجــعــون
الـــصــحـف لــلـــحــصـــول عــلى
فــرصــة لــنــشــر مــا يــكــتـبــونه
ولــذلك لم يـلــتـفت لي أحـد إلى
أن قـــلت لـــهم أنــا الـــذي أكــتب
بـــاسم (أحالم الـــبـــدري) كــانت
تــلك كــلـمــة الـســر الـتي فــتـحت
أمــامي أبــواب الـصــحـافــة عـلى
مــــصــــراعـــيــــهــــا! خالل دقــــائق

ــعـــرض الحــدود ويـــضــيـف (في هـــذا ا
تــمـيـيــزيـة بــ االجـيـال الــتي ازدحـمت
ـعرض وفضاءاتـها بثراء جدران قاعة ا
مــنـجـزهــا واتـسـاع مــسـاحـات الــلـوحـة
والتصـنـيف في مسـتـويات االداء الـفني
ـدراس او عــلى صـعــيــد االجتـاهــات وا
الفنـية فـكل له طريقـته في التـعبيـر عما
يـراه احـتـفـاء بـعـبق الـلـون وحـملـة الى
مديات اوسع . نـستـطيع القـول اننا في
ـعرض نلـنا درجـة االطمئـنان بان هذا ا
ــكن ان يـتـوقف الـتــشـكـيل الــعـراقي ال
ـعـروضـة سـتـضـفي وان قـوة االعـمـال ا
قيمة جمالية وتبرر شعورنا بذلك حيث
جتاوزت التـجارب اجلديـدة من مختلف
االجـــيــال هـــو تــكـــريس لـــبــعض
الـتـجـارب الــسـابـقـة في ضخ
الــــدمــــاء اجلــــديــــدة الى
ـــشــهـــد الــبـــصــري ا
الـــعــــراقي الـــذي
يحلق بعيدا في
فـــــــــــضـــــــــــاءات
الــــــــتـــــــجـــــــريب
واالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع
الحتواءاجلميع حتت خيمة
احملــبــة الــفـــائــضــة والــلـــون الــنــابض

من كل عـام تـتـحول تـلك الـتـطـلـعات الى
حـقـيــقـة من الـعـمـل الـدؤوب والـتـنـافس
اجلـمـالي من خالل مـعـرض اخـتـرنا  ان
يكون تخـصيصا  لـلرسم حسب معرض
يتخذ في كل مرة  نسـقا جديدا ومغايرا
ــا يـقـدمه في الــشـكل واحملــتـوى تـبــعـا 
ـــعــرض الــفـــنـــان الـــعـــراقي كـل عـــام .ا
ـاضـيـة الـســنـوي كـمـا هـو في الــسـنـة ا
مـختـلـفا بـالـتوصـيف حـ اقتـصـر على
الرسم دون االجناس االخرى وصوالالى
ـعرض اذ سبقه نحو الـتخصـصية في ا
مــعـرضـا لــلـخـزف واخــر لـلـنــحت وهـنـا
ـنـافسـة اجلمـالـية الـقـائمـة على تـكمن ا
الـنـوع الـفـني ذاته وتـفـرز نـوعـا يـضاف

الى كيفية الرسم العراقي).  
مساحات اللوحة 

بــاحلــيــاة في فــضـاء مــحــدد هــو قــاعـة
الــــعـــرض في جــــمـــعــــيـــة الــــفـــنــــانـــ
الــتـشـكــيـلــيـ الـعــراقـيــ . كل احملـبـة
والسالم).  وقـال نائـب رئيس اجلـمعـية
عرض السنوي للرسم حسن ابراهيم (ا
ـعـارض واالنـشـطـة الـذي هـو بـاكــورة ا
لـهــذا الـعـام في اجلــمـعـيــة  افـتـتـاحه
ـــشــاركــة فــاعــلــة ــاضي و الـــســبت  ا
وتــنـوع فــني جـمــيل بـتــعـدد االســالـيب
ـــضـــامـــ واالجتـــاهـــات الـــفـــنـــيـــة وا
بـأختـالفهـا  الـتي تـمـيزت بـهـا االعـمال
ــشـــاركـــة وأعـــطت زخـــمـــاً وإيـــقـــاعــاً ا
عـرض بشكل تصـاعدياً زاد من جنـاح ا
رائع لـيؤكـد رهانـاً رابـحاً وثـبـاتاً رائـعاً
ـشـهـد الـتــشـكـيل الـعـراقي في الـرسم 
كـمـا جـرى في مـعـارض سـابـقـة لـلنـحت
واخلـزف ) واضـاف ( امـا احلـضـور من
هتم والباحث والفنان ومتذوقي ا
الـفن الـتـشـكـيـلي فـكـان افـتـتـاحـا رائـعـا
وجــمـيـال وتـفــاعال مــشـرقــا وزاد قـيــمـة
جــمـالــيـة لــلـمــعـرض نــتـمـنـى ان يـكـون
حضاري للـثقافـة والذائقة الـبصرية في
شارك في هذا البالد  حتية جلمـيع ا
ــنـجــز اجلــمـيل والــتـجــمع االنــسـاني ا

النبيل).
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رئيس مؤسسـة عيون للثـقافة والفنون تـلقى امنيات األوساط
الـفنية والـثقافـية بالشـفاء العـاجل بعد خضـوعه لعمـلية  فتح

الشريان الرئيسي للقلب في احد مشافي بغداد.
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اخملــرج الـــعــراقي نـــعــته األوســاط
ـوت االحـد الــفـنـيـة بـعــد ان غـيـبه ا
سـائــلــ الــله تــعــالى ان يــسـكــنه

فسيح جناته.
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طـالبة الـدراسات العـليا العـراقية نـاقشت في جامـعة الشرق
ــعـاجلـة ــعـنــونـة (ا ـاجــسـتــيـر ا االوسط بــعـمــان  رسـالــة ا
االعالمــيــة لــلـشــأن الــعــراقي في صــحـيــفــتي الــرأي والــغـد

.( االردنيت
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الكـاتب العـراقي صـدرت له عن مكـتبـة الدار الـعربـية لـلعـلوم
بـبـغـداد الــطـبـعـة الـثـانـيـة مـن كـتـابه (مع اجلـواهـري قـارئـاً)
سـعـيـد ياسـ اجلـعفـر عـكاب تـقـد عبـداحلـس شـعـبان 

وكانت الطبعة األولى صدرت عام 2021. سالم الطاهر
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اخملـرج االردني عـرضت له عـلى مـسرح الـشـمس مـسـرحـية
نص وحـوار (ايـة) بـطـولـة سـلـســبـيال أحـمـد واحـمـد سـرور 

عايطة. محمد ا
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ي االردني صـدر له عن دار اخلليج للطـباعة والنشر االكاد
والتوزيع  بـعمان كتـاب بعنوان (في الـلغة والتراث  –مقاالت

مختارة).
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عــمــيـــد كــلــيــة الــطـب الــســابق في
جـــامــعــة بـــغــداد كـــرمه الــســـفــيــر
الفـلسطيني في الـعراق أحمد عقل
بــســجـادة قــبــة األقــصى جلــهـوده

الـوطـنـيـة ودوره فـي انـقـاذ طـفل فـلــسـطـيـني بــاجـراء عـمـلـيـة
جراحية له في احد مشافي األردن.
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ــكـطف الــشـاعــر الــسـوري شــارك مع الــشــعـراء : روضــة ا
ومـعـاويــة الـعـيـسـى وأحـمـد اخلـلــيف في أصـبـوحــة شـعـريـة
دينة الـقامشلي ركز الـثقافي العـربي  اقيمت اجلمـعة في ا

بريف احلسكة.

عــرضــوا عــلي الــعــمل بــراتب شــهـري
قـدره  45ديــنـارا وهــو راتب ضـخم في
ذلـك الـــــوقـت لـم أكن أحــــــلم بـه أبـــــدا.
وافـقة واالستقالة وقـررت على الفور ا
من مـديرية الصناعة العامة حيث كنت

أعمل باجر شهري قدره  27 دينارا.
فـاجأة الثـانيـة انهم أخذوني وكـانت ا
إلـى ركن في الــقـــاعــة لــلــتـــعــرف عــلى
اآلنـسة ليلى وكنت فـي الواقع متشوقا
لـهـذا الـلـقـاء فـإذا بـهـا رجل أصـلـع هو
ــرحــوم مــنــيــر رزوق! وهــكــذا بــدأت ا
الــعــمـل الــصــحــفي الــفــعــلي بــاســمي
الــصــريح وعــمــلت في الــتــحــقــيــقـات
واألخـــبــار احملــلـــيــة إضـــافــة إلى ركن
ــرأة الــذي كــنت أحـرره بــاسم أحالم ا
الــبـدري. ومــنـذ عـام  1956حــتى ثـورة
 14تـموز عام 1958كـانت مقاالت أحالم
الــبـدري تـنـشـر في صــحـيـفـة  الـشـعب
ومـلحقها األسبـوعي مجلة (األسبوع)
وعـندمـا أغلـقت الصحـيفـة بعـد الثورة
بـثالثـة أيام وانـتقـلت انا إلى صـحيـفة
اجلمهورية أنهيت حياة أحالم البدري

والى األبد!
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الـطفلـة وال أعلم كيف وجدوا الـطريقة
الــتـي يــحــتــاج جـــســمــهــا الـــصــغــيــر
لـتـنبـيهـهـا". ولفـتت إلى انـها اضـطرت
بـرفقة نيك أن ينتقالن على مستشفي
في ثـالثـة أشـهـر لـزيارة طـفـلـتـهـمـا في
ــركــزة اخملــصــصـة غــرفــة الــعــنــايــة ا
حلـديـثي الـوالدة.. كـنـا نـقضـي كل يوم
مـعـهـا تنـام عـلى صـدري أو عـلى صدر
زوجـي وال أعـلم ان كـانت تـعي ذلك أم
ـــرة األولـى الـــتـي أطـــعــــمت ال".وعـن ا
طـفلتها طعـاماً صلباً اعتـقدت بريانكا
بــأنــهــا قـتــلــتــهــا واعــتـرفـت بـأن دعم
والـدتها وعائلة نيك كان مهماً لها جداً
فـي هـذا الـوقـت الـصــعب. وإلى جـانب
الـصعوبات التي واجهتها في تعاملها
مع طـفـلـتـهـا حـديـثـة الـوالدة والسـيـمـا
ــركـزة خـالل وجـودهــا في الـعــنــايـة ا
عــبّــرت بـــريــانــكــا عن انــزعــاجــهــا من
الــتـعــلـيـقــات الـســلـبــيـة حــول قـرارهـا

{ بــومــبــاي  –وكـــاالت - الــلــحــظــات
األولى بــ بـريـانـكـا شـوبـرا وابـنـتـهـا
مـالتي ماري الـتعليـقات السلـبية على
قـرار احلمل الـبديـل كلهـا كانـت محور
ــقـابــلــة الـتي أجــرتـهــا بــريـانــكـا في ا
حـديث جملـلـة فـوغ. اذ تـتـصـدر شـوبرا
غالف اجملـلة بنسختهـا البريطانية في
قبل الـعدد الذي سـيصدر في شـباط ا
وقــد خــضـــعت جلــلــســة تــصــويــر مع
طـفلـتها مـالتي التي الـتقطت صـورتها
مـن اخلـلف ولـم يـتـم إظـهــار وجــهــهـا.
وفي الـعـدد تكـشف شـوبرا أن طـفـلتـها
ـا مـعـناه: ولـدت قـبل أوانـهـا وقالت 
"لـقـد كـنت في غـرفـة الـعمـلـيـات عـنـدما
وُلـدت. لـقـد كـانت صـغـيـرة أصـغـر من
كـف يـدي. لــقــد رأيت مــا الـذي تــفــعـله
ـركـزة. يـقـومـون ــرضـات الـعـنـايــة ا
بـــعــمل مـــقــدس. كــنت أقـف أنــا ونــيك
جـونـاس هـنـاك عـنـدمـا قـامـوا بـتـنـبـيه

جـداً لـطـيفـة مـحبـة ومـرحة
وقـد اعـتنت بـهـذه الهـدية من
أجلنا لستة أشهر".وتوجهت
ـــنـــتــقـــدين بـــرســـالـــة إلى ا
ا معناه: خطوتها وقالت 
"أنــتم ال تـعــرفـوني. أنـتم ال
تـعرفـون ما الـذي مررت به.
وفــــــقـط ألنـــــنـي ال أريـــــد أن
أشــاركـكم تـاريـخي الـطـبي أو
إظـــهـــار طـــفــــلـــتي لـــلـــعـــلن ال
ــنـحـكم احلق بـالــتـدخل مـهـمـا
كــانت األسـبـاب". وغـيّــرت الـطـفـلـة

حــيـاة شـوبــرا الـتي عـمــلت في مـجـال
صــنـاعـة األفالم لـنـحــو عـشـرين عـامـاً
وقــالت "لــقــد مــرت عــشــرون عـامــاً من
الـعـمل اجلـاد والـعـمـل بـسـرعـة فـائـقة.
كـنت دائـماً أسـأل ما هـو التـالي? ولكن
اآلن أشــعــر بـأن لــدي مــركـزاً شــعـوراً

بالهدوء ألن كل قرار ينتهي بها".

بــاالســتــعــانــة بــأم بــديــلـة فـي إجنـاب
ـا مـعـنـاه: "انه ألمر طـفـلـتـها. وقـالت 
مــؤلم عــنـدمــا يــتـحــدثــون عن ابــنـتي.
أرجـو أن يبقـوها بعـيدة عن هذا األمر.
أعــلم تــمـامــاً الـشــعـور بــحــمل يـديــهـا
الــصـغـيـرتــ عـنـدمــا حتـاوالن إيـجـاد
الـــعــروق. لــذلك ال لـن تــكــون مــحــوراً
لـلـنـمـيـمـة".ويـبـدو أن وجـود طـفـلـة في
حـيـاة بـريـانـكـا دفـعـتـهـا لـلـحـفاظ عـلى
ا معناه "أحاول نـفسها أكثر وقـالت 
أن أكــون وقــائــيــة لــيس فــقط من أجل
حـياتي بل أيضاً من أجـلها". واعترفت
شـوبرا بأنها استعانت باحلمل البديل
ـعانـاتـهـا من بعـض مضـاعـفات نـظـراً 
ا مـعـناه: "لـقد عـانيت طـبـية. وقـالت 
من مـــضــاعـــفــات طـــبــيــة كـــانت هــذه
ـتـنـة كـثـيـراً اخلـطــوة ضـروريـة أنـا 
بـــأنـــنـي قـــادرة عـــلى الـــقـــيـــام بـــهـــذه
ـة اخلــطــوة. األم الـبــديــلـة كــانت كــر

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/25. UK

الزمان - السنة اخلامسة والعشرون العدد 7490  الثالثاء 2 من رجب  1444 هـ 24 من كانون الثاني (يناير) 2023م
Issue 7490 Tuesday 24/1/2023
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رض أخي وصديقي الشاعر الكبير كر العراقي  حبيبي كر أهزم ا

ني  دعائي لرب السماء أن يلبسك ثوب العافية.. مرضك يؤ
يا حالوة وعذوبة  األغنية العراقية الرصينة..

رض .. دعائي لرب العا أن يخفف عليك ما تشعر به من معاناة ا
قلبي معك يا أخي وقرة عيني  ..

الــلـــهم يــا عـــظــيم يـــاذا اجلاللِ واإلكــرام  أتـــضــرعُ ألــيك
بـالدعـاء أن تـمـنح أخي كـر الـعـراقي الـصـحـة والـعـافـية

والشفاء العاجل يا مجيب الدعوات..
.. أم يا رب العا

 ÍdDA « bO Ë

لـقـطـة من كـوالـيس مــسـلـسل (ايـام الـتـحـدي) في عـام 2000  تـضم الـفـنـان
ـالـكي والـفـنـانـ الـراحل طـالب الـفـراتي ومـسـاعـد اخملـرج الـراحل حـسن ا

جواد الشكرجي و ناظم زاهي وحافظ لعيبي.
{ (الصورة من موقع مكتبة الصور النادرة)
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ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .

qL(«

زعجة ـساعدة للـتفاصـيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا  
. عقّدة.يوم السعد االثن ا

Ê«eO*«

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .

—u¦ «

جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.

»dIF «

فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ 2.

¡«“u'«

 في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه
مشكلة حاول مساعدته .
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همة فالقرارت ا  ال تتفاجأ إذا توصّلت إلى قرار مهم
تأتي بشكل غير متوقع.
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كن كنك أن تـخطو خـطوات واسعة.. هـناك أمور   
أن تصبح أكثر جماالً .

Íb'«

 الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك
الالمعة.يوم السعد االربعاء.
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زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .
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 قد توجـهك مشاكل عاطفـية مع الشريك حاول جتنب
اية مواجهة في األيام القادمة .
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الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن

 u(«
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ـطلـوب كـتـابـة مـرادفات ا
ومـعـاني الـكـلـمـات عـكس
اجــمع عــقــارب الــســـاعــة
حــــروف مــــربـع الــــســــهم
لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة
طـلوبـة: (روايـة للـكاتب ا

جنيب محفوظ):
 1- بياض شعر الرأس
 2- من أنواع القنابل

 3- طريق
 4- رتبة ضابط
 5- كاشف بالقول

 6- باب الصائم 

بريانكا شوبرا
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ـغـنـيـة األمـريكـيـة بـيـونـسيه شـاركت ا
ــاضي بــعـرض مــبــهـر خالل الــســبت ا
إفــتـتـاح  احـد فـنــادق دبي  اسـتـمـر 73
باشر االول دقـيقة وهو االستـعراض ا
لـــهــا مــنــذ عــام 2020. اجلــمــهــور ضمّ
جنـوماً بيـنهم زوج بيـونسيه جاي زي
وكـلـوي وهـالي بـيـلي وكنـدال جـيـنـير
وريــبل ويــســلـون والــفــنـانــة بــلــقـيس
فــتــحي وآخــرين.أمــا مــفــاجـأة احلــفل
فـكانت مشـاركة فرقـة "ميّاس" الـلبنـانية
بـإسـتـعـراض مع بيـونـسـيه دمـجت فيه
أغـنـيـة "بـتونس بـيك" لـلـفـنانـة الـراحـلة
وردة اجلـزائريـة مع أغنـيتـها الـشهـيرة
(بــيــوتـفل اليــر). بــدوره عـبّــر مـؤسّس
فــرقـة "مـيّـاس" نـد شــرفـان عن شـكـره
لـبيـونسـيه على "حتـقيق حـلمه" إذ قال
فـي مــــنــــشــــور عــــلى حــــســــابه عــــبــــر
"فـــيــــســـبـــوك": "إلـى فـــنـــانــــة حـــيـــاتي
بـــيــونـــســيه... شـــكــراً لـــكــونـكِ األكــثــر
كنني أن تـواضعاً واحترافـاً وروعة.. 
... أخـلّـد هذه الـلـحظـة إلى األبـد.. أحبكِ
أنـتِ الـــنـــور في حـــيـــاتي". أمـــا فـــرقـــة
"مـيّـاس" فـقـد عـلقت عـبـر حـسـابـها في
"إنـستـغرام" عـلى العـرض بالـقول: "كان

سـرح مع شـرفًـا مـطـلـقـاً لـنـا مـشـاركـة ا
ــلــكــة بــيــونــســيه.. هــذه حلــظـة لــكلّ ا
ـؤمـنـ في الـعـالم.. شـكراً ـ وا احلـا
لكِ بــيــونـســيه عـلى الــسـمــاح لـنــا بـأن
كِ الـــســـحـــري". نـــكـــون جــــزءاً من عـــا
وأشــارت الـتــقـاريــر إلى أن بــيـونــسـيه
تـقاضت  24 مـليون دوالر عـلى العرض
الــغـنـائـي أي أنـهـا تــقـاضت عـلى 328
ألـف و 767 دوالر عــــــلى الـــــدقــــــيـــــقـــــة
ية عدة غنـية العا الـواحدة.واعتمدت ا
إطالالت فـي احلفل من بـيـنـها فـسـتـانًا
أصفر اللون جاء تصميمه العلوي على
شــــكل كـــورســــيه شــــفـــاف وتــــنـــورته
ــنــفــوشــة زيــنت بــالــريـش وتــمــيَّـزت ا
.كــمــا ارتــدت بــفــتــحـــتــ جــانــبــيــتــ
بـــيــونــســـيه "بــودي ســـوت" أحــمــر من
تـوقـيع مصـمم األزياء الـلـبنـاني نيـكوال
جـبـران جـاء صـدره مـزينًـا بـتـطـريزات
ـــــاس ذات ذهــــــبــــــيـــــة وأحــــــجــــــار األ
ـعقـدة وأرفق بـقـفازات الـتـصـميـمـات ا
أوبـــرا شــفـــافـــة وغــطـــاء رأس أضــفى
عـليـها طابع اآللـهة اليـونانيـة.وأظهرت
اإلطاللــة األخـيـرة بــيـونـسـيه بــفـسـتـان
قــصـيــر وردي شـفــاف بـأكــمـام طــويـلـة

ومزين بزخارف فضية.
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حتت عـنـوان "ألــمّح له" طـرح الـفـنـان اإلمـاراتي
ــنـفــردة في حــســ اجلــســمي أولى أغــنــيــاته ا
مـتعـاونـاً بـها مع الـشـاعر أحـمـد أشرف  2023
لـحن عبـد الله آل سـهل ومن توزيع طـري وا ا
ـاسـتـر م. ـكس و ا "سـيـروس" وقــام بـعـمـلـيــة ا
جـاسم مـحــمـد. ويـقـول في مـطـلـعـهـا:ألــمّح له ..
ألـمّح له .. وال حَس اني به ولكن قـلـبه ما يـفـهم 
متى يوصل له ألـمّح له.. والني قادر أتكلم مهـتم
احسـاسي ويعـرف إني به مغـرم !? وقد عرضت
أغنـيـة "ألـمّـح له" في القـنـاة الرسـمـيـة للـجـسمي
في يوتيـوب  متضمـنة كلـمات األغنيـة في فيديو
ـيز في تـصـميـمه و بـثهـا عـبر أثـير جمـيل و
اإلذاعـات اإلمـاراتـيـة واخلـلـيـجـيـة والـعـربيـة الى
نـصات اإللكـترونية جانب عرضـها عبر جـميع ا

تخصصة. ا



{لـــوس اجنـــلـــيس (أ ف ب) –
أعــلن رائـد الــفـضــاء األمـيـركي
الشهير باز ألدرين الذي شارك
فـي بــعـــثــة “أبـــولــو  ”11وكــان
ثـاني إنـسـان تـطـأ قـدمه سـطح
الـقــمـر أنه تـزوج اجلـمـعـة من
ناسـبة عيد ـة له  حبيـبة قد
. ,عقد ميالده الثالث والتسع
ألــــدرين في احــــتـــفـــال خـــاص
قــرانه رسـمـيـاً عــلى أنـكـا فـور
نائبـة الرئيس التـنفيذي لـ”باز
ألـدريـن فـنـتـشـرز .”وكـتب رائـد
الـفـضـاء عـلى تـويـتر “في عـيد
مـيـالدي الـثـالث والـتـسـعـ …
يــــســـــعــــدنـي أن أعــــلـن أنــــني
تــزوجت حــبــيــبــتـي مــنــذ مـدة
طـويـلـة الـدكـتـورة أنـكـا فور?”
مـرفقـا بـتغـريـدته صورة له مع
ـرأة الــبـالـغـة  63عـامـاً وفـقـاً ا
لـــوســــائل إعـالم أمـــيــــركــــيـــة.
وأضــاف “لـــقـــد تـــوحــدنـــا في
ـــقــــدســـة في روابط الــــزواج ا
احتفال خاص صغير في لوس
أجنــــلــــيـس (غــــرب الــــواليـــات
ـتــحـدة) ونــحن مـتــحـمــسـان ا
وتُظهر مثل مراهـقَ هاربَ .”
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ـدرب ومـساعـديه والـكـادر اإلداري تـسـتـطيع ليـست عـيـون ا
ـنــتـخـب الـعــراقي ومـواضع وحـدهــا أن تـرصــد امــكـانــات ا
الضـعف والـقـوة فيـه ذلك انّ هنـاك مـراقـب من اخملـتـص
ـئات يـكـون لـديهم إمـكـانـية والـالعبـ الـسـابقـ وسـواهم ا
تـشـخــيص اخلـلل واقـتـراح بـدائل احلــلـول. وبـطـولـة اخلـلـيج
اخلامـسة والعشرون في البصرة التي انتهت بتتويج العراق
نتخب الوطني هي فرصـة ذهبية لوضع استراتيجيات بناء ا
بـشـكـل الئق ومـؤهل لـبــطـولـة كــأس اسـيـا وتـصــفـيـات كـأس
العـالم التي تليهـا. ويجب عدم إضاعة الـفرصة مادام الزخم

. الروحي للنجاح حاضراً
أوالً يـحــتـاج الــعـراق الى االهـتــمـام بــتـأسـيس فــريق وطـني
مرادف لـلفـريق األصـيل  ويجـري زجه في بطـوالت إقلـيمـية
ومبـاريـات ودية مع  مـنتـخـبات دول اجلـوار وفرق من الـعالم

كلما  كانت األوضاع مواتية الحتاد الكرة العراقي. 
كن ان يـكون كل رصيد العراق من الـالعب النخبة في ال 
نـتـخب األول فـقط بل نـحـتاج الى اعـداد مـنـتـخب بديل او ا
رديف وربّمـا نعد مـنتخـبا ثالـثا من االعمـار األصغر نـسبيا
ـبــاريـات الـوديـة مع فــرق خـارجـيـة يـتم وزجه في مــعـتـرك ا
االعـداد اجلـيــد لـهـا. حـتى ان الـوحــدات الـتـدريـبــيـة لـلـفـريق
ـنـتـخب ـدرب األجـنـبي قـد تـتـوسع لـتـشـمل ا االصـلي مـع ا
ـدرب الــرديف بــصـيـغ يـجــري تــضـمــيـنــهــا في الـعــقــد مع ا

االجنبي أو من خالل مدرب محلي جدد.
انّ مهـمـة اعداد فـريق العـراق بـشكل مـدروس خلوض غـمار
ـعـقدة الـتي حتـتاج ـهام ا نـافسـات الـقاريـة والـدوليـة من ا ا
الي متـابـعـة دقيـقـة من االحتـاد الـعراقي لـكـرة الـقدم ووزارة
ــســؤولــيـات الــريــاضــة والــشــبـاب. وهــنــا يــجب ان تــكــون ا
ان الـعراقي كـما تـراقب األنشـطة الوظـيفـية مـراقبـة من البـر
االقـتـصــاديـة والــقـانـونــيـة واألمـنــيـة من خـالل جلـان نـيــابـيـة

متخصصة.
عنيـة باختيار كما انـنا نحتـاج الى مراجعة معـايير اللـجان ا
الالعـبــ من األنـديـة احملـلـيـة الــعـراقـيـة ودراسـة أوضـاعـهم
ـنـتـخب الـوطـني وعـبـر فـتـرة زمـنـيـة كـافـة قـبل ضـمـهم الـى ا

مناسبة.
الشـروط العلـمية والـدقة والـصبر والـعدالة عـناصر أسـاسية
ـنـتـخب في حتـقـيق تـصـنـيف حـقـيـقي لـلـمـنـتـخب الـوطـني وا
ـتــابــعـة ـكـن ان يـحــصل إال من خـالل ا الــرديف وهــذا ال 
ستوى ضـنية وعدم الـتهاون مع أي العب ال يحـافظ على ا ا
طـلوب للياقته اجلسمية عبر بـرامج تأهيل التغذية الصحية ا

ستوفية.  والنوم الصحيح والوحدات التدريبية ا
ـا  الـطــريق الى نــيل كــؤوس الـبــطـوالت لــيس بــالـتــمــني وا
ـســتــقـبــلـة ــضــنـيــة واخلـطـط ا ــثــابـرة ا بــالـعــمل الــشـاق وا

الصبورة.

مع ذبول الشمسِ
تراهم بخطى مكتئبةٍ
إلى منازلهم يعودونْ
مالبسهم تقطرُ أسىً

وفي عـــيــــونـــهم تــــشـــتـــعلُ
الهمومْ

يتلمَّسُون بخسَ أُجورهم
ـة بـعـرق بـأصــابع مـخــضـبـَّ

جباههم 
ويتحسرونْ

وبظهور محدودبة من كثرة
األحمال

ينـظرون إلى الـسماء بـعتبٍ
ويستغفرونْ

وبسبب إرهاقهم 
قبل أنْ تومض جنمة

في سد الليل
يرقدونْ

ولكي يبقونَ على أملٍ
قبل صياح الديك 

يستيقظونْ
برغيف صبرٍ وقدح حزنٍ 

يفطرونْ
ويغـذون اخلطى إلى مـنجم

عذاباتهم 
كـــأنــــهـم عـــلـى مـــوعــــد مع

الثراء
وهم يـــــــعـــــــرفـــــــون أنـــــــهم

يطاردونَ سراباً
مذْ خلقوا لهذا الشقاء

. حتى يدفنونْ
هادنون ا

××××××××
أقالمهم
ذيولهم

وعلى وجوههم
ابتسامة صفراء

قلوبهم
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عـلومـات الواردة عن فور في ا
ليـنـكد صـفـحتـهـا على شـبـكة “
ـهـنيـة أنـها حـصـلت على إن ”ا
درجـة الدكـتـوراه في الهـنـدسة
الــكـــيــمـــيـــائــيـــة عــام  1996من
جــامــعــة بــيــتــســبــرغ (شـرق).
وقــبـل انــضــمـــامــهــا إلى “بــاز
ألــدرين فــنـتــشـرز ?”عــمـلت في
ــواد الـكــيــمـيــائــيـة شــركــتي ا
“يونيون كاربايد ”و”جونسون
مـاثـيـو .”وكـانـت أيـضًـا أمـيـنـة
صــــنـــدوق “مـــجــــلس أعــــمـــال
الـهيـدروج في كـاليـفورنـيا.”
وانــتـهـت زيــجـات بــاز ألــدرين
الـــثالث الــســـابــقــة بـــالــطالق.
وألــدرين هــو الـوحــيـد الـذي ال
يزال على قيد احلـياة من بعثة
“أبولو  ”11التي أصبح خاللها
مع نـــــيل أرمـــــســـــتـــــرونغ أول
إنـــســانــ وطــأت أقـــدامــهــمــا
20 ســـــــــطـح الــــــــقـــــــــمـــــــــر في 
تـــمــــوز/يـــولـــيـــو  .1969تـــوفي
أرمـسـتـرونغ عام  2012في ح
رحل مـــايــكل كـــولــيـــنــز ثــالث
أعــــــضــــــاء الـــــــبــــــعــــــثــــــة في

نيسان/أبريل 2021

الـضحايا للمقرصن بنسبة 40,3
ــئــة عـام  ?2022لـــتــصل إلى فـي ا
 456,8مـــلـــيـــون دوالر وهــو أدنى
مــسـتـوى في ثالث ســنـوات وفـقـاً
لـألرقــام الـــصـــادرة اخلــمـــيس عن
” (Chai-شـركة “تـش أنالـيسيس
ـتـخـصـصـة  (nalysisاألمــيـركـيـة ا
فـي دراســــة عـــــمـــــلـــــيــــات الـــــدفع

شفرة. بالعمالت ا
وقــال شـريك “األمـن الـسـيــبـراني”
فـي شــــــركـــــة “ويــــــفــــــســــــتـــــون”
لـالستشارات جيروم بيوا إن “هذا
الــــرقم يــــبــــدو مــــعــــقـــوالً ?”إذ أن
الـشـركـات الـكـبـيـرة بـاتت مـحـمـيـة
بــشــكل أفــضل مـن تــهـديــد بــرامج
الــفــديـة وأصــبــحت مــهــاجـمــتــهـا

“أسهل.”
والحـظ أن هـذه الــعــمـلــيــات بـاتت
تــــركّـــز عـــلى “أهــــداف أصـــغـــر?”
ـتوسطة كـالشركات الـصغيرة أو ا
احلـــجـم والـــســـلـــطـــات احملـــلـــيـــة

ستشفيات.  وا
وأوضـح أن مهاجـمة هـذه اجلهات
حتـــــقـق ربـــــحـــــاً أقل بـــــكـــــثـــــيـــــر
لــــلـــمــــهــــاجـــمــــ نــــظـــراً إلى أن
إمـكـاناتـهـا محـدودة أو لـكونـها ال
تـســتـطـيع أن تـدفع كـمـا هي حـال
اجلـهات احلـكومـية. لـكنّه شرح أن
وقت الـتحضيـر للهجـوم هو نفسه
ســواء أكـان يـسـتـهــدف شـبـكـة من
ألف  جــهـاز كــمـبــيـوتــر أو شـبــكـة

تضم  50ألف جهاز .”
أمـا اخلـبـيـر لـدى “تـالـيس ”إيـفـان
فـونـتـارنـسـكـي فـأكد أن “هـجـمـات
بــرامج الـفـديــة لم تـزد عـام ?2022
بـل حـــتى أنــــهـــا انــــخـــفــــضت في

أوروبا.”
لـكـنه حتـفظ مـع ذلك عن اسـتـنـتاج
حــصــول “انــخــفــاض ”فـي بـرامج
الــــــفـــــديــــــة وآثــــــر احلـــــديـث عن

{ نـيودلهي (أ ف ب)  –فُـرضت غرامة بقيمة 37
ألف دوالر عـلى شركـة اخلطـوط اجلويـة الهـندية
“إيـر إنـديـا ”بـسـبب طـريـقـة تـعـامـلـهـا مع حادث
اتُـهم فيـه مدير فـي مصرف أمـيركي كـان في حال
ســكـر بـالــتـبّـول عـلـى راكـبـة بـحــسب مـا أفـادت
وسـائل إعالم هـنـديـة اجلـمـعـة. وأشـارت وسائل
ــســجـون حــالـيــاً أقـدم اإلعـالم إلى أن الـرجل ا
خالل رحــلـة كــانت مـتـوجّــهـة من نــيـويـورك إلى
نـيودلهي في  26تـشرين الـثاني/نوفـمبـر الفائت

عــلى الـتــبـوّل عــلى راكـبــة تـبـلغ  72عــامـاً كـانت
تهم ينفي جتـلس في درجة رجال األعمال لـكن ا
مـا نُـسب إلـيه. وأوضـحـت وسائـل إعالم مـحـلـية
اجلـمــعـة والـسـبت بــأن هـيـئـة تـنــظـيم الـطـيـران
ـدني في الهند غرمت مدير خدمات الطيران في ا
اخلـطوط اجلوية الـهندية  300ألـف روبية (نحو

 37ألف دوالر)
.أمـا قـائـد الـطـائـرة فـعـلـقت رخـصتـه مدة ثـالثة
ـتـمـثل قي أشـهـر “لـتـقـصـيـره في أداء واجـبه ”ا
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وطلبتُ ( فنجان گهوة سادة ).
امـــامي ســاعـــة انــتـــظــار. عـــايــنتُ
ـقـهى..بن جنـيـمان .. مـعـروضـات ا
عــسل جنــيـمــان .. زعـتــر جنـيــمـان

..الخ.
زادت رغـــبـــتي بـــالــتـــعـــرف.ســالت
الــسـيـدة : هـل تـتـحــدثـ لي  ولـو
ــــــقــــــهى بــــــاخــــــتــــــصــــــار  عـن ا

ومعروضاته ?.
اجابت : ال مانع.

ــكن ان عـــدت الســالـــهــا : هـل من ا
التقط لك صورا اثناء العمل واثناء
احلـديث  وان الـصـور ستـنـشر في
الـصـحيـفـة التي انـشـر فيـها ? وفي

صفحتي بالفيس ?.
اجابت : ال مانع.

عندها بدأنا احلديث..
}}}

هي اسـراء ثامـر سلـمان الـغريري (
مـن ريف احملـمـوديـة ). حتـصـيـلـهـا
الـدراسي :ثالث متوسط. متزوجة .
وام الربــعـة أطـفــال.عـمـلــهـا : تـديـر

محالً لبيع وطحن القهوة.
فـي سياق احلديث قالت : انا امراة

متحدية.
عــنـدهـا سـالـتــهـا :هل تـشـعـرين ان

كـان ذلك صـبـاح اخلـمـيـس حـيـنـها
كـنتُ في تـقـاطع سـاحـة الـلـقاء في
اســكــان غـربـي بـغــداد بــحـثتُ عن
مـــقـــهى امـــضي فـــيـه بــعـــضـــاً من
ــنــصــور الــوقـت. من مــدخل حي ا
بــاجتــاه تـقــاطع ومــجـســر ســاحـة
الــلـقـاء  كـنت اعـاين احملالت عـلى
يـسـاري بـحـثـاً عن فـضـاء انـتـظـار.
فـبـعد سـاعـة من حجـزي لـلطـاولة 
ســيــحـل الــتــربــوي الــكــاتب گــاني
ياس آل جواد  صديق الطفولة 
قـــادمــاً من كـــربالء مـــديــنـــة ســيــد
الـشهـداء ( ع ) .هنا الـتقـطت عيني
بـــيــنـــمــا صـــورة لــذلـك الــفـــضــاء 
الـتـقـطت حـاسـة الـشـم لـدي رائـحة
الـقـهـوة.تـوقفـتُ للـحـظـات وعـاينتُ
ـلتـقطة جـيداً.كـان ابرزها الـصور ا
هــذه الــصـورة :بُن جنــيــمـان. ومع
رائـحـة الـقـهـوة اكـتـمـلت الـصـورة.
ــقـــهى كــان الــداخل دلـــفتُ داخل ا
ــلــتــقــطــة من مــتــمــمـــاً لــلــصــور ا
خــارجـهـا.اثـاث يـعـبـق فـيـهـا عـطـر
الــتــراث. وديـكــوريــفـصح عن ذوق
مـصـمـمه. بـيـنـمـا رحـبت بي سـيدة
ــشـرفـة عــرفت بـعــد قـلـيـل  انـهـا ا
ــقــهـى. انــتــقـــيت طــاولــة. عـــلى ا

احلـصول على فـدية كانت ضـعيفة
عام .”2022

وأبـــرزَ أن الــطـــلــبـــات اخلــيـــالــيــة
لـلـمـقـرصـنـ والـتي كـانت نـتـصل
إلى  50مـــلـــيـــون دوالر عــام 2021
“تـــبـــدو بـــعـــيــدة .”ورأى أن األهم
ـبـتـزين اآلن “هـو بــالـنـسـبــة إلى ا
ضمان احلصول على الفدية حتى
بـلغ معـتدالً نـسبـياً  .”إال لـو كـان ا
أن جـمـيع اخلبـراء اتـفقـوا على أن
اجلـرائم السيـبرانية خـطيرة جداً

. ولو أنها تشهد هدوءاً نسبياً
وقـــال األمــــ الـــعـــام لــــلـــرابـــطـــة
ــتــخـــصــصي األمن الـــفــرنــســيـــة 
الـــســيــبـــراني لــويـــيك غــويــزو إن
أربـاحـاً كـبـيرة تـنـجم عن عـمـلـيات
االحـتـيـال في مـجال مـنـتـجات “إن
ـــصــحـــوبــة إف تي ”الـــرقـــمــيـــة ا
بــشــهــادة تــثــبت اصــالــتـهــا وفي
مـــجــال “الـــتـــمـــويل الالمـــركــزي”
وكــذلك عـمــلـيــات اخـتــراق رسـائل

هنية.  البريد اإللكتروني ا

“استقرار .”
ــســـتــهــدفــة ورأى أن “اجلـــهــات ا
بـاتت تفاوض أكثـر فأكثر في شأن
ــطــلــوبــة مــنـهــا. ولم “الــفــديــة ”ا
يـستبـعد أن تكـون لهجـمات بعض
ـقرصن غايات “سـياسية ”أكثر ا
ـــا هي مــالــيـــة في مــا يـــتــعــلق

باحلرب الروسية األوكرانية.
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وقـــال دافـــيـــد غـــروت وهـــو أحـــد
ــسـؤولـ األوروبـيـ في شـركـة ا
تخصصة “مانديانت ”األمـيركية ا
في الدفاع السيبراني إن “الضغط
ـــــســــتـــــمــــر مـن الــــســـــلــــطــــات ا

والـــــتـــــوقــــيـــــفـــــات الـــــعـــــديــــدة”
و”الـتـعـلـيمـات لـعـدم الدفع ”تـؤدي
كـــــلـــــهــــــا دوراً أيـــــضـــــاً في هـــــذا
“الـتـبـاطؤ ”فـي ما يـتـعـلق بـبرامج
الـفدية. أما فاليري مارشيف وهو
MagIT صــحـافـي مـتــخـصص في
يـراقب باستمرار نشاط مجموعات
بـرامج الـفـدية فالحظ أن “طـلـبات

{ ليليسـتاد (هولندا) (أ ف ب)
 –يــــــحــــــوّل وشم مـن األزهـــــار
والـفراشـات على صـدر جاكـل
ـسطح األنظار عن فان شايك ا
الـنــدوب الـنــاجـمــة عن عـمــلـيـة
إزالـة ثديـيهـا فيـما يـعتـبر هذا
قــــطــــعــــة ـــــثــــابــــة “ الـــــرسم 
مجوهرات ”للمرأة التي شفيت

من مرض السرطان.
وعـنـدمـا نـظـرت فـان شايك (56
ــرآة داخل مــتـجـر عــامـاً) إلى ا
لـلـوشـوم في لـيــلـيـسـتـاد وسط
هــــولـــنـــدا قـــالت دامـــعـــةً “إنه
مـذهل. لم أعـد أرى الـندوب بل
ــثــابـة أرى الـرسـم الـذي هــو 

قطعة مجوهرات.”
ومع أنــــهـــا تــــنــــضح حـــالــــيـــاً
بـاحلــيــويــة إال أن فــان شـايك

وهي والـــدة لـــشـــاب يـــبـــلغ 17
ــعــانـاة طــويــلـة عــامـاً مــرّت 
عقب خضوعها لعالج كيميائي
وآخر إشعاعي بعدما شُخّصت
في تشرين األول/أكـتوبر 2020

بالسرطان في ثدييها.
أمـا الــفـنـان الـذي أجنـز الـوشم
لـــهـــا فـــهــــو داريل فـــيـــر أحـــد
أعـضـاء مجـمـوعـة من الفـنـان
ـسـتــعـدين لـتـوفــيـر مـسـاعـدة ا
لــلـنــســاء الـلــواتي اســتــأصـلن

وتصـاب نحـو امرأة واحدة من
كل ســـبع نـــســـاء في هـــولـــنــدا
بـسـرطــان الـثـدي في حــيـاتـهـا

أثـــداءهنّ حــــتى يـــعـــاودن حب
أجـــــســـــادهنّ الـــــتـي شـــــهــــدت

تغييرات كبيرة.

عـلى ما تُـظـهر أرقـام الـسلـطات
الـصحـية الرسـميـة. وتسـتدعي
ثلث احلاالت استئصاالً للثدي

بــــحـــسـب مـــوقـع الــــكـــتــــروني
متخصص في السرطان.

وواجـهـت مـيــريــام شـيــفـر (44
ـعانـاة نفـسهـا وترغب عـاماً) ا
بــــــدورهـــــا فـي دق وشم عــــــلى
صـدرهــا. وتـقـول “أريـد وشـمـاً
ـا يـظهـر طائـراً كـبيـراً يـفتح ر
جــنــاحــيه ?”إال أنّ نــدوبــهــا لم

تلتئم بصورة نهائية.
وبــانـتـظـار ذلك أنـشـأت شـيـفـر
الصـيف الفـائت مـؤسسـة توفّر
وشــومـــاً مــجـــانــيـــة لــلـــنــســاء
الــلـــواتي خـــضــعـن لــعـــمــلـــيــة
استئصال للثدي. وجاكل فان
ستفيدات من شايك هي أولى ا
ــشـروع ــبــادرة. وهــذا ا هـذه ا
شـائع أسـاسـاً في بـلـدان أخرى
تـحدة وفـرنسا. إال كالـواليات ا
أنّ مـــيـــريـــام شـــيـــفـــر وهي أم
لـطــفـلــة تـبــلغ ثـمــاني سـنـوات
بادرة في تطمح في نشر هذه ا

مختلف أنحاء أوروبا.
وتستطيع النساء الراغبات في
احلـصــول عـلى وشم تـسـجـيل
أســمــائـهن عــبــر مـوقع “تـيــتـو
” (Tittoo.org)دوت أورغ
اعـتـبــاراً من حـزيـران/يــونـيـو
حتى يـحصلن عـلى الرسم بدءاً
مـن تـــشــــرين األول/أكـــتــــوبـــر
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الشهر اخملصص لـلتوعية على
ضـرورة إجــراء فـحـوص طـبـيـة
لـــــــلـــــــكـــــــشـف عن ســـــــرطـــــــان
ـــؤســـســـة الـــثـــديـــوبـــفـــضل ا
سـتـتـمـكن الـنـسـاء اإليـطـالـيات
والسويديات من احلصول على
وشوم مجـانية على األرجح في
فــلــورنــســا وفي ســتــوكــهــولم.
وتـقـول شــيـفـر لـوكــالـة فـرانس
ـبـادرة سـتـكون بـرس إنّ هـذه ا
عدداً ـنــطـقـة الـتي تـضمّ “ في ا
كـــبــيــراً من الــنـــســاء الــلــواتي
”. خـضعن السـتئـصال أثـدائهنّ
وتـبــدي شـيـفــر أمـلـهــا في نـقل
ـانـيـا ـبـادرة إلى بـلـجـيـكـا وأ ا
خالل عــــام  .2024وتـــتــــعــــامل
ــؤســســة حــصــراً مع فــنــاني ا
وشوم سبق أن اختـبروا ندوباً
في عــمــلــهـم عــلى غــرار داريل
فـــيــر ( 36عـــامــاً) الـــذي يـــبــدو
مــرتــاحــاً بــعــد ثالث جــلــســات
اسـتــمـرت سـاعـات عـدة إلجنـاز
وشم جاكل فان شايك. ويقول
فير ”كـنت أشعـر بـضغـط كبـير
لرغـبتي في عـدم اإلخفـاق بهذه
ــهــمــة ?”مــؤكـداً أنّ “إســعـاد ا
شـخص هو أحـد أسـمى األمور
ـــــكن حتـــــقــــيـــــقـــــهــــا الــــتـي 
بـــالــــوشـــوم .”وأصــــبح صـــدر

جاكلـ فان شايك مـغطّى حتى
الــكــتـفــ بــوردتــ حــمـراوين
تـبـدو جذوعـهمـا وكـأنهـا تـنبت
من الـــنــدوب ويــظـــهــر الــوشم
فــراشـات زرقـاء أيــضـاً. وتـقـول
جــاكـلـ فـان شـايك بـتـأثّـر “أن
أجــد نـفــسي جـمــيـلـة وأن أحب
ذاتي شــعــوران ثــمــيــنـان كــنت

خسرت اإلحساس بهما.”
ـــرأة الـــتي يـــظـــهـــر وتـــقـــول ا
الشـيب علـى شعـرها واخـتبرت
كن “كل اآلثار اجلانبية التي 
تخيّـلها ”أثنـاء تلـقيـها العالج
“يـسـتـأصـلـون شـيـئـاً أسـاسـيـاً
مــنـك وهــذا جــعــلــني حــزيــنــة

”. جداً
وبـهدف “الـتـخلص ”من مرض
الـســرطـان اخـتـارت اخلـضـوع
لــعـمــلـيــة اسـتــئـصــال ثـديــيـهـا
أجـــرتــهـــا في نـــيــســـان/أبــريل
 .2021إال أنّ خـــــــســــــارة هــــــذا
العـضـو من جـسـمـهـا جـعـلـتـها

تعاني “جسدياً وذهنياً.”
وتـقول “كـنت أقف يـومـيـاً أمام
مـرآة كـبــيـرة بـعـد االســتـحـمـام
وأنظـر إلى الـندوب .”وتـضيف
بــاســمـة “كـنـت أرغب في إزالـة
ـــرآة لــكــنــنـي قــررت حــالــيــاً ا

االحتفاظ بها.”

ضـمـان الـسالمـة واالنـضبـاط في الـطـائـرة.سُمح
لــلـمـتـهـم وهـو مـصـرفـي هـنـدي يُـدعـى شـانـكـار
ـغادرة الـطائـرة بعـد الهـبوط من دون مـيـشرا 
أن يـتــلـقى أي عـقـوبـة فـوريــة.ورفـعت الـضـحـيـة
دعـوى بـعدمـا أثـارت الـقضـيـة ضجـة واسـعة في

وسائل اإلعالم
. وأوقـفت الـشرطـة الرجل بـعد أسـابيع. وأعـلنت
ـصـرفـيـة األمـيـركـيـة مـجـمـوعـة “ويـلـز فـارغـو ”ا

استغناءها عن خدمات شانكار ميشرا.

ـــــفــــيس (أ ف ب) - أقـــــيــــمت  }
مـراسـم وداع لـلـمـغـنـيـة لـيـزا مـاري
بـــريــســـلي في دارة والــدهـــا "مــلك"
الـــــــروك أنـــــــد رول إلــــــفـــــــيـس في
غـريـسالنـد بـواليـة تـيـنـيسـي حيث
ـقـربـ ـعـجــبـ وا جتــمع مـئـات ا
ـاً لــهـا.ومــنـذ الــفـجـر األحــد تـكــر
ــشــاركــون في طــوابــيــر اصــطـف ا
راسم طـويـلـة لـلمـشـاركـة في هـذه ا
ــفــيس حــامــلــ الــوداعـــيــة في 
ـغــنـيـة بــأيـديــهم الـزهـور وصــور ا
الـتي تـوفيت في  12كـانـون الـثاني

عن  54عاما.
ـــســـيــرة إلى ـــراسم  وتـــنـــتــهي ا
"مـــيــديـــتــيـــشن غـــاردن" ("حــديـــقــة
الـتأمل") في غريـسالند حيث مدافن
إلـفـيس بريـسلي وأفـراد من عائـلته
انـضــمت إلـيـهم أخـيـرا لـيـزا مـاري
ــمــثــلــة ابــنــتـه الــوحــيــدة من ا

بريسيال بريسلي.
وعــــنـــد خـــشــــبـــة مـــســـرح
وُضـــعت عـــلــيـــهــا صــورة
كــــبـــيـــرة لــــلـــيـــزا مـــاري
غني في بريسلي وجه ا
"سـمـاشـيـنغ بامـبـكـيـنز"
بــــيــــلي كــــورغــــان ثم
أالنـيس موريـسيت
وأكــسـل روز قــائـد
فــــرقـــة "غــــانـــز أن
روزس" حتــــــيــــــة
ـــــغـــــنـــــيــــة إلـى ا

الـراحـلة. كـمـا قدمت جـوقـة أغنـيات
من موسيقى الغوسبل.

غـنـية بـعـيد إدخـالـها وقـد تـوفيـت ا
ـستشفى في كاليفورنيا بحال إلى ا

طارئة إثر نوبة قلبية.
وأصــبح مـقــر غـريـسالنــد الـضـخم
حــيث عُــثـر عــلى إلــفـيس بــريــسـلي
فــاقـداً لـلـوعي في  16آب 1977قـبل
ــســتــشــفى ومــفــارقــته نــقــلـه إلى ا
احلـــيــاة عن  42عـــامــاً مــوقــعــاً ذا
رمـــزيــة كــبــيـــرة حتــول الحــقــا إلى
مــتـحـف يـســتـقــطب يــومـيــاً أعـداداً
. ــعــجــبـ كــبــيــرة من الــسـيــاح وا
وكــانت لـيــزا مـاري بــريـسـلـي تـديـر

كان حتى وفاتها. ا
وكــان لـلــيـزا مـاريــا بـريــسـلي خالل
حـــيــاتـــهــا أربـــعـــة أزواج بــيـــنــهم
نـيـكـوالس كايـج ومايـكل جـاكـسون
ولـها أربعـة أبناء. وأصدرت
خـالل مــســيــرتــهــا ثالثــة
ألـــبـــومــات من دون أن
حتــقق جنـاح والـدهـا
إلــفـيس أحــد أشـهـر
الـــــفــــنــــانـــــ عــــلى
اإلطـالق.وتُـــــــــــدفـن
لــــــيـــــزا مـــــاريـــــا
بـريـسلي أيـضاً
بـجـانـب ابـنـها
بـنـجـامـن كـيو
الــذي انـتـحـر

عام .2020
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{ بـــاريس (أ ف ب)  –قـــد يـــكــون
الـــعـــصـــر الـــذهـــبي لـــلـــقـــرصـــنــة
علوماتية في مقابل فدية انتهى ا
واً بـعدما شهـدت هذه العمـليات 
واسـعـاً وحقـقت أربـاحاً كـبـيرة إذ
بـات الفاعلون يواجهون قدراً أكبر

قاومة. من ا
وحتــدث عــمــلـيــات االبــتــزاز الـتي
ـــلـــيـــارات تـــســـبــــبت بـــأضـــرار 
الـــدوالرات فـي مــخـــتـــلـف أنـــحــاء
الــعـالم مـن خالل اقـتــحـام شــبـكـة
شـــركـــة أو مــؤســـســـة وتــشـــفـــيــر
بياناتها بحيث ال تعود قادرة على
الـوصول إلى بيـاناتهـا واستخدام
أجـهـزة الـكمـبـيـوتر اخلـاصـة بـها
ـبـتـزون عـنـدهـا بـفـديـة فـيــطـالب ا
تضررة مفتاح لقاء تزويد اجلهة ا
فك الـــتـــشــفـــيـــر إلعــادة تـــشـــغــيل

الشبكة.
دير العام للـوكالة الوطنية وقـال ا
ـعلـومات الـفـرنسـية ألمن أنـظـمة ا
غِــــيّـــــوم بــــوبــــار أمـــــام الــــنــــواب
الــــــفـــــرنــــــســـــيــــــ في كــــــانـــــون
األول/ديــسـمـبـر الـفـائت ”ال أعـرف
مـا إذا كـنا قـد وصـلنـا إلى الذروة
و (هـذه الـظـاهـرة) آخـذ في لـكـنّ 
الــــتــــراجع   .”ومـــنـــذ ذلك احلــ

ظـهرت مـؤشرات عدة تـؤكد تراجع
فـعـالـية مـجـمـوعات بـرامج الـفـدية
ـعـظــمـهـا بــالـروسـيـة. الــنـاطـقــة 
فـــاألرقــام الــصــادرة عـن الــنــيــابــة
الــعــامــة في بــاريس الــتي تــشــمل
صـالحـــــــيــــــاتـــــــهـــــــا كـل األراضي
الـــفــرنـــســيـــة في هــذا الـــنــوع من
الـــقـــضـــايـــا أشــارت إلـى أن عــدد
حتـقـيـقات بـرامج الـفديـة انـخفض
إلى  ?420بـعدما كان ارتفع من 17

عام  2019إلى  496عام .2021
ي أمــــا عـــلى الــــصـــعـــيــــد الـــعـــا
ـبــالغ الـتي دفــعـهـا فــانـخـفــضت ا

مجبولة باخليانة والزعاف
نراهم كلُّ يوم

على أحذية أسيادهم
يزرعون القبالت 

وألن قـــطــــرات جــــبـــاهــــهم
سقطتْ

وذيولهم تثرثر بالتملّق
على الدوام

نراهم يعزفون عن الكالم
ال يــحـــبـــون رؤيــة صـــبــاغ

األحذية
ألنه يذكّرهم بحرفتهم
ويغارون من الثعالب
ألنهم يظنون أنَّ ذيولها

أطول من أذنابهم
ويخشون الكناغر!!

ألن ذيولها تشبه السيوف
رآة ويكرهون ا
ألنها تفضحهُم

وكـــحــــربــــاء يـــصــــبــــغـــون
وجوههم

بـلـون السـلـطـة الـتي حتـكم
في البالد

عـبــيـد أذالَّء ألســيـادهم في
اخلفاء

وطواويس على كراسيهم
أمام األصدقاء

وح حاولت أياديهم
اكتشاف الشعر ذات يوم
وأدركـوا ال جـدواه من نـيل

كاسب ا
راحت أكـــفّـــهـم تـــبـــرع في

مسح األكتاف
وصارت ذيولهم خبيرة

في اصـــطــيـــاد الـــكــراسي
الفارهة 

مهادنون يعرفهم اجلميع
ويظـنون نـظـرة النـاس التي

تالحقهم
هي التبجيل لهم واالحترام
ا هي وهو اليعلمون إِ
صفعة على وجوههم

واحتقار.

ـــــــراة الــــــعــــــراقـــــــيــــــة تـــــــواجه ا
التحديات..?.

اجابت بااليجاب. مضيفة :اخواني
شـروع.وسـميـنـاه باسم اصـحـاب ا

جدنا جنيمان.
قهى ?. سالتها عن رواد ا

قــالت ام احلـسـن  وتـلك كــنـيــتـهـا:
روادنــــا مـــتـــنــــوعـــون واصـــحـــاب
مـزاج.مــعـظم الـفـئـات الـعـمـريـة من
رواد مـقهانا.مـحل هاد وبعيد عن
الضوضاء .تصلنا طلبات حتى من

احملافظات .ونقوم بتجهيزها.
اسـتأذنت السيدة اسراء الغريري 

قهى. لتلبي طلبات زبائن ا
}}}

هنا حضرت الذكريات.
صــــــيـف عـــــام  1961وفـي ســــــجن
الــنــاصــريـة حــيثُ كــنتُ مــعــتـقالً 
الـــتـــقــيتْ عـــبـــدالـــنــبي الـــغـــثــوان
الــــــغـــــريــــــري. كـــــان هــــــو االخـــــر
مــعــتــقالً.وبــعــد اطالق ســراحــنـا 
نـهاية ذلك العام  استمر تواصلنا.
حـيث الـتـقـينـا في بـغـداد.وكنتُ في
ـة في ضـيـافـة هـذه الـعـائـلـة الـكـر
ريف احملــمـوديـة.اسـتـقـبـلـنـا اخـوه
ابـراهيم الـغثـوان الغـريري. عـصراً
كـانت مـجـمـوعـتنـا تـصـطـاد الدراج
في مـزرعتـهم. وامضـينا لـيلَـتنا في
بيت الشخصية القبائلية عبدالنبي
الـغثوان الـغريري.واسـتمرت عالقة

التواصل مع رموز هذه العائلة.
ابــديت رغــبــتي بــتـكــرار الــزيـارة .

قالت ام احلسن :
رمـوز عائلتـنا في مدينـة احملمودية

وريفها يرحبون بكم.
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