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ــتـقــاعـدين بــ ا عـم االسـتــيـاء 
ـوظـفــ عـقب ارتـفـاع نـسـبـة وا
اســــتــــقـــطــــاع عـــمــــولــــة الـــدفع
االلــكــتــروني من الــرواتب الــتي
ـــســتـــفـــيــدون. يـــتـــقــاضـــاهـــا ا
ونــــاشـــــدوا فـي احـــــاديث امس
ـعـنـية بـفـتح حتـقيق (اجلـهات ا
بـرفـع نـسـبـة اسـتـقـطـاع عـمـولـة
الــدفع االلـكــتـرونـي من الـرواتب
ــوظــفــون الــتي يـــتــقــاضــاهـــا ا

ـبـلغ ـتـقــاعـدون الى ضـعف ا وا
السابـق الذي كان بـنحو  3االف
ديــنــار واالن اصــبح ســتــة االف
ديـــنـــار) مـــؤكــديـن ان (االجــراء
ستفيدين سرقة علنية لرواتب ا
وانـنـا نــضع ذلك امـام اجلـهـات
عـنيـة التي ال حتـرك ساكـنا او ا
تــتـــخـــذ اجـــراءات لـــردع هــؤالء
ــتــجــاوزين) واشــاروا الى ان ا
(احلــــكـــومـــة مــــطـــالـــبــــة بـــحث
ــصــارف عـلـى تــقــلـيـل نــســبـة ا
وعليها االستقطاع من الرواتب 

الـــزام هــذه اجلـــهـــات بـــتـــقــد
خــدمـــات مــجــانـــيــة لــشـــريــحــة
دون ـــوظــفــ  ــتــقـــاعــدين وا ا
التـعدي عـلى حقـوقهم الـتي تعد
ـــوجب الـــقـــوانــ مـــحـــمــيـــة 
فــضـال عن تــوجــيه والـــدســتــور
اجلـــهــات االمـــنـــيـــة بــتـــكـــثــيف
ـنـافذ جـهـودهـا الرقـابـيـة عـلى ا
الــــتي تـــســــتـــقــــطع مـــبــــالغ من
الـــرواتـب حتت مــــســـوغ انــــهـــا
مـسـتـقـطـعـة من شـركـة الـبـطـاقة
ــتـقــاعـدون ان الــذكــيـة) واكــد ا

(الـــرواتب الـــتي يـــتــقـــاضـــوهــا
وانـهم طالـبوا احلـكومة بائـسة 
اجلـديــدة في اكـثـر من مــنـاسـبـة
ا يتالئم بالعمل على زيادتها 
حـــيث ان ــــعـــيـــشــــة  مع غالء ا
ـاليـة على القـانون يـلزم وزارة ا
اجــــراء زيـــادة ســــنــــويـــة عــــلى
الـرواتب مع صـرف مـسـتـحـقـات
ــــعــــيــــشــــة الــــتـي جـــرى غالء ا
تـضــمـيـنـهـا في قـانـون الـتـقـاعـد
ـركزي قد وحد). وكـان البنك ا ا
وجه تــعــلــيـــمــات الى اجلــهــات

بـطـاقــة الـدفع األلـكـتـروني الـتي
يـيـتم اصدارهـا لـصـالح الـزبائن
سـتـفيـدين من مـشروع تـوط ا
ـــدة  3ثالثـــة الــــرواتب تـــكـــون 
سنوات كحد أدنى على ان تكون
خــــدمـــة الـــرســــائل الـــنــــصـــيـــة
إخــتــيــاريــة ويـتـم اعالم جــهـات
بـلغ ووقت اإلستقطاع اإلنفاق 
على ان يـتم استـحصـال موافـقة
ــســتــفــيــد األخــيــر مــوظف او ا
متقاعد اخلطـية على األستفادة
مـن اخلــــــــــدمـــــــــة) وتــــــــــابع ان
فروضـة تكون على (العمـوالت ا
ـسـتـفيـدين من جـمـيع الـزبـائن ا
حيث مـشـروع تـوطـ الرواتـب 
تــكــون عــمــولــة إدارة احلــســاب
وعـمــولـة رفع الـراتب مــجـتـمـعـة
بـحـد أعــلى الـفي ديـنـار شـهـريـاً
وعــمـولـة إصــدار بـطــاقـة الـدفع
إصــدار ألول مــرة األلــكـــتــروني 
امـا بـحــد أعـلى  15الف ديـنــار 
عــمـولـة إعــادة إصـدار الـبــطـاقـة
التالفة أو بـدل ضائع بحد أعلى
فـي حـ تــكـون  25الف ديــنـار 
عــمــولـة جتــديـد إصــدار بـطــاقـة
الـدفـع األلـكـتـروني بــعـد انـتـهـاء
صالحـيـتهـا بـحـد أعلى  15الف
دينـار على ان تـطبق ابـتداء من

العام اجلاري). 
الـى ذلـك  أقـــــتــــــرح خــــــبــــــيـــــر
اقـــتـــصـــادي وضع مـــلـــحق في
مــشــروع قـانــون مــوازنـة الــعـام
اجلـــاري حلل مــشــكــلــة ارتــفــاع
األسـعــار في األسـواق احملــلـيـة.
وتوقع اخلـبيـر دريد الـعنزي في
تـصــريح امس ان (يـقــر مـجـلس
ـوازنة الـنواب مـشـروع قانـون ا
كــونه ـــقــبل  نــهــايـــة الــشــهــر ا
يحـتاج مـزيدا من الـوقت الجراء
الـــتـــعـــديالت عـــلـى الـــقـــانــون)
مـكن معاجلة وأضاف انه (من ا
ارتــفــاع االســعــار عــبــر اضــافـة
ــوازنــة والســيــمــا ان مـــلــحق ا
هـنـاك تـوقـعـات بـارتـفـاع اسـعار
الـنــفط الى مـئـة دوالر لــلـبـرمـيل
حــــيث ســـيــــســــاعـــد ذلـك عـــلى
االحــتـفـاظ بــتـلك االمــوال ضـمن

قبل).  موازنة العام ا

ـــغــــرب في افـــتـــتـــاح ـــلـــكـــة ا
سفارتها ستكـون منطلق لشراكة
تــــنــــســــجم وحــــجـم الــــعالقــــات
). وراى التـاريخيـة ب اجلـانب
مــسـتــشــار االمن الــقـومـي قـاسم
االعرجي في تـغريـدة على تـويتر
تابعتها (الزمان) امس ان (اعادة
ــغـربــيـة في افــتـتــاح الـســفـارة ا
يـاتي تـعـزيــزا لـلـعالقـات بـغــداد 
وتـــأكـــيـــد لـــروح بـــ االشـــقـــاء 
ـــا يــحــقق االخـــوة الــعــربـــيــة 
مـــصــالح الــبــلـــدين والــشــعــبــ
). وفي تــطـور عـلـقت الـشــقـيـقـ
الـســفـارة الـعــراقـيــة في كـيـيف 
اعـمالـهـا الى اشـعار اخـر بـسبب
الـــظــروف االســتــثــنـــائــيــة الــتي
تشهدها اوكرانيا.من جهة اخرى
 الــتــقى وزيــر الــداخــلــيــة عــبــد
األمــيــر الــشـمــري األمــ الــعـام
جملـلس وزراء الــداخـلـيــة الـعـرب
مــحـمــد بن عـلي كــومــان ومــديـر
ــكــتب الــعـربـي الـلــواء مــحــمـد ا

جمـال.وقال بـيان تـلقـته (الزمان)
امس (الــشـــمــري الــتــقى األمــ
الــعــام جملــلس وزراء الــداخــلــيـة
ـكـتب الـعـربي  الـعـرب ومـديــر ا
بـحـضـور قـادة الوزارة وعـدد من
الضباط  وجـرى بحث جملة من
شترك واضيع ذات االهتمام ا ا
ــواضـيع حــيث تـمت مــنـاقــشـة ا
التي سيتم طرحـها في االجتماع
ـــقــبـل جملــلـس وزراء داخــلـــيــة ا
الــعــرب فـي تــونس واســتــمــرار
ـكـتب الـعـربي في تـفـعـيل عــمل ا
بــــغــــداد فـــضـالً عن فــــتح آفـــاق
الـــتـــعـــاون بــشـــكـل كـــبـــيـــر بــ

الـداخـلـيــة الـعـراقـيـة واجملـلس)
وتـــابـع ان (االجـــتــــمــــاع شــــهـــد
مــجـمـوعــة الـنــقـاشــات اخلـاصـة
بـــتـــبـــادل اخلــــبـــرات وتـــعـــزيـــز
الــتــعــاون فـــضالً عن مــواضــيع
أشـاد أخـرى مـهـمـة). من جـانـبه 
ـــؤســســـة األمــنـــيــة كـــومــان بـ(ا

العراقية وتأريخها).

أيضـاً احملكـمة االحتـادية الـعلـيا
الــتي قــضت عــام  2019بــبــقــاء
ادة  140من الدسـتور سريـان ا
وقــالـت إن (ذلك يــســـتــمــر حلــ
تـنــفـيـذ مـســتـلـزمـاتــهـا وحتـقـيق
الــهـــدف من تــشــريــعــهــا). وكــان
ائتالف إدارة الـدولـة قـد قرر في
االجـــتــمـــاع الــذي  بـــضــيـــافــة
رئـــــــيـس االحتـــــــاد الـــــــوطــــــــني
الــكـردســتـاني بــافل الــطـالــبـاني
ادة  140من الدستور  تفعيل ا
عــلى أن تــتــشــكل لــلــغــرض ذاته
جلـــنـــة عـــلـــيـــا. واكـــد بـــيـــان ان
(احلـكـومة اجلـديـدة تـشـكـلت إثر
اتفـاقيـة سـياسـية تـضمـنت أحد
ادة ١٤٠ وإعادة بنودها تنـفيذ ا
تشكيل اللجنة العـليا لتنفيذ تلك
ـعطلـة منـذ العام ٢٠١٤) ادة ا ا
واضــاف ان (اجملـتــمــعــ قـرروا
تـشــكـيل تــلك الـلـجــنـة خالل مـدة
شـــهــر واحــد مـن مــنح حـــكــومــة
الـثـقة مـحـمـد شـيـاع الـسـوداني 
في مجلس الـنواب). فيـما  أعلن
ــــــنــــــاطق رئــــــيـس هــــــيــــــئـــــــة ا
الكردسـتانيـة خارج إدارة االقليم
فـهمي بـرهـان أنه سـيـتـابع قرار
الـــداخــلــيــة ايــقـــاف نــقل قــيــود
ــــنـــاطق ــــواطـــنــــ من وإلى ا ا
ـــادة ــــشــــمـــولــــة بــــأحــــكــــام ا ا
.140ووصف في تـــصــريح امس
بـإنهـا (خـطـوة في غايـة األهـمـية
ــنـاطق لــتـطــبــيع األوضــاع في ا

خارج إدارة االقليم). 

واطـن الـذين رُحلت قـيودهم (ا
ـــشـــمـــولـــة ـــنـــاطق ا مـن وإلى ا
ادة  140من الدسـتور بأحـكام ا
و إصــدار رقم وطـــني ولم يــتم
عـلومـات الـبايـومتـرية تثـبـيت ا
يـتم اإليــعـاز إلـى دوائـر األحـوال
ـواطـن ـدنيـة بـإعـادة قيـود ا ا

ــــدنــــيــــة إلـى دوائــــر األحــــوال ا
الذي الـسابـقـة) وأشـار الكـتـاب 
اطــلــعـت عــلــيه (الــزمــان) إلى أن
(إيــقـاف نــقل الــنـفــوس من وإلى
تنازع علـيها سيستمر ناطق ا ا
ادة 140 حل حـسم مـوضـوع ا
مـن الـــدســـتـــور). وجـــاء الـــقــرار
بعدمـا رفع عدد من النـواب كتاباً
ـــان مـــحـــمـــد إلى رئـــيس الــــبـــر
طـالبوا فيه بـتشكيل احللبوسي 
جلـنــة لـتـقــصي احلـقــائق بـشـأن
ــغـرافي عــمــلـيــة الـتــغـيــيــر الـد
ا يـشمل نـقل النـفوس تـعمـد  ا
وإصــدار هـــويــة أحــوال مــدنــيــة
وتـســجـيل أمالك بـأســمـائـهم في
ـتـنـازع علـيـهـا. وأحال ـناطق ا ا
احلـــــلــــبــــوسـي في وقـت ســــابق
ــوضـــوع إلى جلــنـــة األقــالــيم (ا
واحملــــافـــــظــــات الــــتي فــــاحتت
ــــدنــــيــــة مــــديــــريـــــة األحــــوال ا
واجلـــــوازات واإلقــــامـــــة بــــهــــذا
الــــشـــأن). ويـــرى  الـــكـــثـــيـــر من
الــنــواب الــعـرب والــتــركــمـان إن
ادة (انـتـهت صالحيـتـها) غـير ا
أن الـنواب االكـراد يـقـولـون إنـها
مــازالـت نــافــذة وهـــو مــا أكــدته

والسـيــمـا ان الــكـثـيــر من الـذين
دن انضموا الى داعش في تلك ا
قـامـوا بـتــغـيـيـر مـحـال سـكـنـاهم
ونقـلوا قـيـودهم الى مدن جـديدة
ـالحــقــة االمـــنــيــة) خـــوفــا من ا
وتـابع ان (هـذا الـقرار يـسـهم في
ـــتـــعـــلـــقــة ــشـــاكل ا احلــد مـن ا
ـغرافي بـعـمـلـيات الـتـغـيـيـر الـد
وكـــلك يــدخـل ضــمن الـــتــكـــتــيك
االمـني لـلـقـبض عـلى االشـخاص
طلوب بتهم االرهاب). وقررت ا
الداخـليـة في وقت سابق إيـقاف
إجـراءات نـقل الـنـفـوس من وإلى
ــتـنـازع عــلـيــهـا حلـ ــنـاطق ا ا
ـــنـــاطق حـــسم مـــصــــيـــر تـــلـك ا
ــادة  .140وبــحــسب ــوجب ا
ديرية كتاب يحمل توقيع مدير ا
اللواء ريـاض جندي الـكعبي فإن
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عـد خــبـيــر امـني  قـرار مــديـريـة
ـــدنــــيـــة واجلـــوازات األحــــوال ا
واالقــامــة في وزارة الــداخــلــيـة 
واطن من ايقاف ترحيل قيود ا
ـتــنـازع عــلـيــهـا ــنـاطـق ا والى ا
دن اجـراء يـحـافظ عـلى هـويـة ا
غرافي . من مشاكل التغيير الد
وقـــال اخلــبـــيـــر صــفـــاء االعــسم
ناطق التي لـ(الزمان) امس ان (ا
ـتــنـازع يــطـلق عــلـيــهــا لالسف ا
عــلــيــهــا ونــحن نــعـيـش في بــلـد
شـهدت مشـاكل كثـيرة ب واحد 
ركز واالقليم بعد التغيير الذي ا
جـرى عام ? 2003دفعت الـعـديد
كون من االسر الى الهجرة منها 
الــطــرف االخــر يــعــتــقــد ان هــذه
ـناطق تـشـكل غـالبـيـة لـلقـومـية ا
الـكـرديـة وبالـتـالي فـإنـهـا تـأثرت
شـاكل ونزاعـات تفـاقمت خالل
ــاضـيـة عــلى اثـرهـا الـســنـوات ا
جــرى حتـــويل قــيـــود االســر الى
مـــنــاطق جـــديــدة بــعـــد الــنــزوح
مـنــهـا) واضـاف ان (الــقـومـيـات
ســـــواء كـــــانت الـــــعـــــربـــــيـــــة او
الــتــركـمــانــيـة او الــكــرديــة الـتي
ــنـاطق تـخـشى من تـسـكن هـذه ا
عــــمــــلــــيــــات الــــنــــزوح من والى
بـسبب مـخاوف تـنـازع علـيهـا  ا
ــكــونـات الــتــأثــيــر عــلى حــجم ا
فضال عن وتمـثيـلـها االنـتخـابي 
ان هــذا الـقــرار له ابــعــاد امـنــيـة
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افـــتــتح وزيـــر اخلــارجـــيــة فــؤاد
ـغـربي نـاصـر حـسـ ونـظـيـره ا
ـغـربـيـة في الـسـفـارة ا بـوريـطـة 
الـعـراق بعـد اغالق دام  18عـاما
بــسـبـب الـظــروف االمـنــيــة الـتي
شهدها العراق خالل عام .2005
ودعــــا وزيـــر اخلـــارجــــيـــة فـــؤاد
حسـ خالل مـؤتـمر مـشـترك مع
ــــغـــربـي إلى (إطالق نــــظــــيـــره ا
شــراكـــة اقــتــصــاديــة وتــســهــيل
إجـراءات دخــول الـعــراقـيـ إلى
غرب والسيـما رجال األعمال) ا
واضاف ان (إعـادة فـتح السـفارة
في بــغـداد خــطـوة مـهــمـة لــبـنـاء
وتطوير العالقـات والصداقة ب
الـــبــلــدين ومــرحـــلــة جــديــدة من
ــمـلــكـة الــعالقـات بــ بــغـداد وا
ــغــربــيــة) واعــرب حــســ عن ا
(اسفه ازاء العالقات االقتصادية
ــنـعــدمـة وقــال إنه يــريـد شــبه ا
تـــشــجــيـع الــتــعـــاون الــتــجــاري
واالقــــتــــصــــادي فـي مــــخــــتــــلف
اجملـــــــــــاالت) واشــــــــــــار الـى ان
باحثات تطرقت الى خلق آلية (ا
جلــــــــمـع رجــــــــال األعــــــــمـــــــال و
ــســتـــثــمــرين من اجلــانــبــ و ا
تـأسـيس منـتـدى لـرجـال األعـمال
من البلدين) مؤكدا (دعم العراق
ـغربـية ـمـلكـة ا لوحـدة أراضي ا
ـتـحدة لـلـتوصل وجلهـود األ ا
سـألة الـصحراء إلى حل نهـائي 
الـغــربـيــة) ولــفت الى ان (عالقـة
ـغرب ستـشهد جيالً العراق مع ا
جديداً من التفاعل الدبلوماسي)
من جانبه  اشار بوريطة إلى أن
(افـتتـاح الـسـفـارة بـعد  18عـاما
من اإلغالق إشـارة قــويـة تـوضح
ـغــرب في الـعـراق اجلـديـد ثـقـة ا
ـســار اإليــجـابي واســتـقــراره وا
الــذي ســلــكه). وأغــلــقـت ســفـارة
الــربــاط في بــغــداد أبــوابـهــا في
خريف عام  2005و نقلها إلى
عمـان بـعـد أن اختـطف اثـن من
مــوظــفـــيــهــا في بــغــداد. وكــانت
الوزارة قـد اكـدت في وقت سابق
ان (الـــوزيــــرين دشــــنــــا جــــولـــة
مـبـاحـاثـات مـعـمـقـة أكـدا خاللـها
أهـميـة انـعقـاد الـلجـنـة العـراقـية
ـشــتــركــة وتــعــمـيق ــغــربــيــة ا ا
الـــتــشــاور الــســـيــاسي وايــجــاد
الـيـات مـنـفـتـحـة لـتـأكـيـد حـركـية
دبـلـوماسـيـة الـبلـدين وعـبـر آلـية
الـتـشـاور) الفـتـا الى ان (خـطـوة
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باشـر اجلهد اخلـدمي بعمـليات
الــتـفــويج الــعـكــسي لــلــزائـرين
القادم من مختلف احملافظات
الحــــيـــاء ذكـــرى الى ســــامـــراء 
اسـتــشـهـاد االمـام عـلي الـهـادي
وسط اســتـنــفـار عــلـيـه الـسالم 
االجــهــزة االمــنــيــة واخلــدمــيــة
لـتــأمـ الــزيـارة الــتي ســجـلت
تـوافـد اكثـر من مـلـيـون ونصف
ـلــيــون زائـر خالل الــســاعـات ا
ـاضــيــة. وقــال شــركــة أدويــة ا
ســـامـــــراء الـــتــــابـــعــــة لـــوزارة
ـعــادن في بــيـان الـصــنــاعــة وا
تـــلـــقـــته (الـــزمـــان) امس انـــهــا
(شــكـلت مــفــارز طــبـيــة خلــدمـة
الزائرين الـوافدين إلى الروضة
قدسة إلحياء ذكرى العسكرية ا
إستشهاد الـهادي عليـه السـالم
) واضـاف ان (مالكات الـشـركة
بـــاشـــرت بـــتـــقـــد اخلـــدمـــات
الطبية والعالجية إلى الزائرين
عـلى مدار الـسـاعة وبـالـتنـسيق
ـفــارز الـطــبـيـة فـي قـضـاء مع ا
سامراء وضواحيهـا وستستمر
حلـ إنـتـهـاء الـزيــارة). وأعـلن
قـائـد عـمـلــيـات سـامـراء الـلـواء
ـالـكي في الـركـن عـلي مـثــجل ا
ارتــــــفـــــاع عـــــدد وقت ســــــابق 
ــشـــاركــ بــزيـــارة اإلمــام في ا
ذكـرى اسـتشـهـاده إلى أكـثر من
ـلـيـون.وقال مـلـيـون ونـصف وا

في تصريح إن (أعـداد الزائرين
ـاضـية ارتـفـعت في الـساعـات ا
ليون ألكثر من مليون ونصف ا
بـعـد أن سجـلت في وقـت سابق
مـا يـزيـد عـن مـلـيــون زائـر مـنـذ
بـــدء الـــزيـــارة) واشـــار الى ان
(القيادة والقطعات الساندة لها
بــالـوحـدات فـي وزارتي الـدفـاع
انــتــشــرت ضــمن والــداخــلــيــة 
خـطـة الـزيـارة لـتـأمـ احلـمـاية
ــراقــد األئـمــة وزائـري الـالزمـة 
مـرقـدي اإلمــامـ الــعـســكـريـ
والـسـيـد مـحـمـد عـلـيهـم السالم

والــــشـــيـخ إبـــراهــــيم بـن مـــالك
األشـتــر بـاإلضـافـة إلى مـواكب
ـنـتـشـرة على خـدمـة الـزائـرين ا
طريق بغـداد  سامراء في ذكرى
اســتــشــهــاد اإلمــام) وتــابع ان
(عدد القطعـات الساندة بلغ 12
وحـــــدة لــــوزارة الـــــدفــــاع و13
وحــدة لــوزارة الــداخــلــيـة و35
مفرزة طبية) واسـتطرد بالقول
ان (الــقــيـادة اتــخــذت إجـراءات
أمـنيـة وأصـدرت أمر الـعـملـيات
اخلـاص والـذي يـتـضـمن تـأم
احلمـايـة الالزمة لـلزائـرين على

طول طـريق التـنقل ضـمن قاطع
ـسـؤولـيــة من قـبل الــقـطـعـات ا
ـاســكـة واالسـتـمـرار األمــنـيـة ا
بـــالــعـــمـــلــيـــات االســـتــبـــاقـــيــة
والــــتــــفــــتــــيش عــــلى احلــــدود
الفاصـلة مع القـيادات اجملاورة
لـــتــحـــديــد حـــركــة ونـــشــاطــات
اجملــامــيع اإلرهـابــيــة واخلاليـا
الــنـائــمــة ومـنــعـهــا من تــنـفــيـذ
واطن مآربها في استـهداف ا
فــضال عن تــقــد والـــزائــرين 
اخلــــدمـــــات بــــالـــــتـــــعــــاون مع
احلـكومـة احمللـية). من جـانبـها

أكــدت الــعـــتــبـــة الــعــســـكــريــة
ـقدسـة انـها اسـتـقبـلت أعداد ا
مـلـيـونــيـة من الـزائــرين القـامـة
مــــراسـم الــــعـــــزاء في مـــــرقــــد
.وقـالت اإلمــامـ الــعــســكــريــ
الـعــتــبــة في بـيــان إن (الــزيـارة
شـهـدت مـشـاركـة أكـثـر من 400
مــــوكب خــــدمي و  50هــــيــــئـــة
ـقـدسـة بـعدد سـانـدة لـلـعـتبـة ا
جتاوز الـفي متـطوع). من جـهة
فـوجت الـهـيــئـة الـعـلـيـا اخـرى 
لـلــحج والــعــمـرة مــا يــزيـد عن
 182الف مــعــتــمــر الى الــديــار
ـنـافــذ اجلـويـة ـقـدســة عـبــر ا ا
والبـرية.وقالت الـهيئـة في بيان
تـابعـته (الـزمـان) امس ان (عدد
غـادرين الى الديار عـتمـرين ا ا
قـدسة منـذ بدء موسم الـعمرة ا
احلــالـي بــلغ  182مـــعـــتـــمــرا 
منهم   85و  572جوا و   96و
 580بــــــــــرا ) ولــــــــــفـت الى ان
ـعتـمرين الـذين  تـفويـجهم (ا
جوا  توزعت عملية نقلهم عبر
مـــــطـــــارات بـــــغــــداد  53808و
الـــــــنـــــــجف  13156و أربـــــــيل
 10214والـــــــبــــــصــــــرة 6236
وكـركوك  1368و الـسـليـمـانـية
 ?( 770مـؤكدا ان (مـنـفذ عـرعر
احلــــدودي اســـتــــقــــبل 96580
مـــعـــتـــمــرا قـــدمـــوا من جـــمــيع
ـركــبـاتـهم مـحـافـظــات الـبالد 
الــشــخــصـيــة وحــافالت الــنــقل

اجلماعية). 
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??Æœ«u?ł e?zU. تـوقــعت الـهـيــئـة الـعــامـة لالنـواء اجلــويـة والـرصـد  ≠ œ«b?G?Ð

ان يـكــون طـقس الـيـوم االحــد غـائـمـا في الـزلـزالي الـتــابـعـة لـوزارة الــنـقل 
ـنـطقـتـ الـوسـطى واجلنـوبـيـة مع فـرص امطـار شـمـاال. وقـال بيـان تـلـقته ا
ـنـطـقــتـ الـوسـطى (الـزمـان) امس ان (طــقس الـيـوم االحــد سـيـكـون فـي ا
واجلنـوبية غـائماً جـزئياً الى غـائم ودرجات احلرارة تـرتفع قلـيال عن اليوم
نـطقـة الشـمالـية الـسابق حيث تـسجل الـعظـمى في بغداد  18مئـوية أمـا ا
فـالـطقـس سيـكـون فـيـهـا غـائـماً مـع تسـاقط أمـطـار في أمـاكن مـتـفـرقـة كـما
تـتـسـاقط الـثـلـوج فـوق األقـسـام اجلـبـلـيـة ودرجـات احلـرارة مـقـاربـة لـلـيـوم
ـناطق كـافة غـائماً مؤكـدا ان (طقس يـوم غد االثنـ سيـكون في ا السـابق)
مـصحـوبـاً بـامطـار كـمـا تتـسـاقط الـثلـوج فـوق األقـسام اجلـبـلـية وال تـغـير

بدرجات احلرارة).
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طبعة العراق 

ــصـرفــيـة بــشـأن دعم مــشـروع ا
توطـ الرواتب . وقـال في بيان
ســــابق انـه (من اجـل تــــنــــظــــيم
عــمـــلــيـــات الــدفـع األلــكـــتــروني
ولــغــرض دعم مــشــروع تــوطـ
الـرواتب وضــمـان تـقـد افـضل
ــصــرفــيــة بــأنــسب اخلــدمـات ا
سـاس بحـقوق األسعـار وعـدم ا
ـشروع أعاله سـتـفيـدين من ا ا
ـشـاركـة ـصــارف ا تـقــرر إلـزام ا
في مــشــروع تــوطــ الـرواتب)
واضــــاف ان (مـــــدة صالحـــــيــــة
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لـــعــضـــويــة الـــهــيـــاة االداريــة
ـينـاء  وفق اجلـديـدة لـنـادي ا
الــقــانــون  18الــنـــافــذ لــســنــة
ـــعــدل بـــقـــانــون 37  1986وا
لـــســـنـــة  ?1988وبـــحـــضـــور
ــبـــيــة ــثـــلي الــلـــجــنـــة االو
الـوطــنـيـة الـعــراقـيـة واالحتـاد
الـعـراقي لــكـرة الـقـدم و نـقـابـة

احملام .

الرياضي لـلنـادي خاصة لـلفريق
االول بكـرة الـقـدم الـذي هبط الى
الـدرجة االولـى بسـبب تـخـبـطات
الــهـــيـــئــة االداريـــة الـــســابـــقــة .
وأجـريت انـتــخـابـات الـنـادي في
قــاعــة فــنــدق جــرانـد مــلــيــنــيـوم
شاركة  230 عضواً من الهيأة
العـامة الـتي تضم  312 عضوا
تـــنـــافس مـــنـــهم  16 مـــرشـــحـــا

 186 صــوتــا  لـــيــتم اخــتــيــاره
رئيسا  للنادي وتـسمية  الكاب
عـادل ناصـر نـائـبـا له بـالرغم من
حصـوله عـلى اكثـر االصوات اال
انه  اختـيار االول الـذي يشغل
منصب مديـر عام الشركـة العامة
ــوانئ الـعــراق رئــيـســا لـلــنـادي
ــــواقـــــفه و دعـــــمه مـــــحــــدود و
ــتــواصل لــلــنــهــوض بــالــواقع ا

أختارت الهيـئة االدارية اجلديدة
ـيـناء الـريـاضي  فـرحان لـنادي ا
ـيناء الفرطـوسي رئيسـا لنادي ا
الرياضي خالل االنتـخابات التي
اجريت بـعد انـتهـاء فتـرة الهـيئة
ؤقتة التي  تشكيلها االدارية ا
بعد حل الهـيئة االدارية الـسابقة

برئاسة الكاب جليل حنون .
وحصل  فرحان الـفرطوسي على
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 تــعــادل فــريق  نــوروز بــكــرة
الـقــدم امس مع ضــيــفه فـريق
الـشرطـة بـهـدفـ لكل مـنـهـما
في اخـــر مـــبــاريـــات اجلـــولــة
متاز الثالثة عشـرة للدوري  ا
ـبـاراة الـتي احـتـضـنـها  في ا
مـــلـــعـب فـــرانـــســــو حـــريـــري
باربـيل.  وسـجل فـريق نوروز
اوال فـي الــــدقـــــيــــقــــة  12 عن
طــــريـق كالوديــــو مــــارادونــــا
وتـــمــكـن فــريق الـــشـــرطــة من
تـعـديل الـنـتـيـجـة في الـدقـيـقة
 32 عــبـر الــكـابــ عالء عــبـد
الـــزهـــرة وفي الــدقـــيـــقــة 71
سـجل الــشـرطـة هــدفه الـثـاني
عـن طــــــريق الـالعـب احــــــمـــــد
فــرحـــان  وفي الــدقـــيــقــة 76
عــادل نـوروز الــنــتـيــجـة عــبـر
نـــــفس الـالعب الـــــذي ســـــجل
الــــــــهــــــــدف االول كـالوديــــــــو
مـارادونــا . وبـهــذه الـنـتــيـجـة
رفع الـشرطـة رصـيـده للـنـقـطة
ــركـز الـسـادس  23 نـقــطـة بـا
كـــــمــــا رفع نــــوروز رصــــيــــده
ـركـز الـسادس للـنـقـطة  13با
عــشـر . وفي ســيــاق مـنــفـصل
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من احلـريق) مـؤكداً ان (اإلجـتـماع
جــاء فــيه اإلتـــفــاق عــلى تــعــويض
ــتـضـررين) واعــرب الـوائـلي عن ا
(تـــقـــديــــره جلـــمـــيـع اجلـــهـــود في
الـــــــتــــــعــــــاون مـن اجـل دعم هــــــذه

ـلف) من الـشـريـحـة وإنـهـاء هذا ا
باشرة ستثمر الى (ا جهته اشار ا
برفع األنقـاض و مخلّـفات احلريق
واصفات ألجل إعادة البناء و فق ا
طـلوبه من قِـبل البلـدية و مـديرية ا

(الفريق توجه الى محافظة ميسان
لــتــنـــفــيــذ بـــرنــامــجـه اخلــدمي في
احملــافــظـــة حــرصــاً عــلى إيــصــال
ــواطــنــ حــسب اخلــدمــات الى ا
تـوجـيـهـات رئـيس الـوزراء مـحـمـد
الــــســـــوداني) واشـــــار الى (وضع
خـطـة لــتـحـديــد الـعـمـل في مـنـاطق
ــاجــديــة ــدثــرة والــكــصـــيــبــة وا ا
ـغـرب) واحلـي الـعـســكـري وحـي ا
مــضـيــفــاً ان (األعـمــال سـتــتــضـمّن
الــــطــــرق والـــــبــــلــــديـــــة وتــــأهــــيل
ـســتـشـفـيــات ومـنـاقــشـة حتـويل ا
البيوت من كرفانية الى بناء ثابت
ـــــــؤســــــســــــات الـى جــــــانـب دعم ا
احلكومـية منهـا الصحة والـكهرباء
ـــدارس) والـــتـــربـــيـــة وتـــأهـــيل ا
ـــــــرحــــــــلــــــــة األولى واوضـح ان (ا
خـــصــصـت لــهـــا الــوزارة ســـبــعــة
لـيار فضالً عن ملـيارات ونـصف ا
تأهـيل مـسـتـشـفى الـعمـارة الـكـبـير
ضــمن خــطـة الــعــام اجلـاري). وفي
الـــنــجف عـــوّض  احملــافـظ مــاجــد
الوائـلي اصحاب احملـال التـجارية
ديـنة ـتضـررة من حـادث حريـق ا ا
ـائـية. وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) ا
امس ان (الوائلي ناقش مع  رئيس
ـدراء العام هيـئة اإلستـثمار و ا

ــســتــثــمـرة ــثّل عـن الــشــركــة ا و
ـــثـــلــــ عن اصــــحـــاب احملـــال و
ـتـضررين ـتـضررة تـعـويـضات ا ا
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ـدني) وبـدورهم اصـحاب الـدفاع ا
احملــال اوضــحـــوا (اهــمــيــة الــدعم
واجلــهـود ومــتـابــعـة الــقـضــيـة من
احملافظ واجلـهات الـساندة). ووقّع
الوائلي عشـرة مشاريع جديدة في

 ÍdÐU'« ÊËbFÝ ≠ n−M «

   ÊU e « ≠ œ«bGÐ

فـتـحت امـانـة بغـداد بـالـتـعاون مع
قـيادة عـملـيات بـغداد شـارع سوق
ــنــطــقــة حي الــشــرطــة الــرابــعــة 
ــواصالت الفــتــة الى ان الــشـارع ا
مــغـلق مــنـذ عـام 2007. وذكـر بــيـان
تـــلــقـــته (الــزمـــان) امس ان (دائــرة
بــلــديـــة الــرشــيــد رفــعت 40 كــتــلــة
كـونـكـريـتـيـة وفـتـحت فـتح شـارعـاً
رابـطـاً بـ سـوق الشـرطـة الـرابـعة
ــنـــطـــقــة حي وشـــارع الـــضــغـط 
ـواصالت لتـسهـيل حركـة السـير ا

رور). وا
Èdš√ WKLŠ

موضـحاً ان (الدائـرة البلـدية نفذّت
حـــمـــلـــة اخــــرى لـــرفع اخملـــلّـــفـــات
وتنظيف الشـارع من النفايات الى
جـانب ازالـة الـتـجـاوزات وتـنـظـيف
شــبـكــات مــيــاه تـصــريف الــصـرف
الـصحي حـسب تـوجيـهات رئـاسة
الوزراء). عـلى صعـيد مـتصل حدد
فريق اجلـهد احلـكومي الـتابع الى
ـنـاطق وزارة اإلعـمــار واإلسـكـان ا
ـشـمـولـة بـاخلـدمـات في مـيـسـان ا
ــبـالغ اخملــصــصـة مــبــيـنــاً حــجم ا
لـــلـــمـــرحـــلــــة األولى من احلـــمـــلـــة

اخلدمية باحملافظة. 
وقـــــال رئـــــيس الـــــفـــــريـق جـــــابــــر
احلــســـاني فـي تــصـــريح امس ان

…b¹bł l¹—UA  cOHMðË o¹d(« s  …—dC²*« ‰U;« »U× √ i¹ÒuFð ∫n−M «

WŽuM²   U UB²š≈ ÊuÝ—b¹ w «dŽ V UÞ UH √

W¹bMN «  UF U'« w
ÍdLA « rOŠ— ≠ œ«bGÐ

اكــد الــسـفــيــر الــهــنــدي لــدى الـعــراق بــراشــــــــــــانت بــيــســاي ان بــغـداد
وينيودلـهي تربطـهما روابط تـاريخية وديـنية مـتجذرة مـنذ قرون واشـــار الى
ان اكـثــر من الـفـي طـالب عــراقي يـدرســون االخـتــصـاصــات في اجلـامــعـات

الهندية.
وقـــال بـــيـــســـاي خـالل االحـــتـــفــال
بذكرى قيام جمهورية الهند ومرور
70 عـــامـــا عـــلى اقـــامـــة الــعـالقــات
الدبـلوماسـية بـ العراق والـهند 
بــحــضـور وكــيل وزارة اخلـارجــيـة
ـثـلـ هــشـام الـعـلـوي وسـفـراء و
عن البعـثات الدبلـوماسية الـعربية
ـية واالجـنـبيـة وشـخـصيـات اكـاد
ـانـيـة ان (الـعـالقـات الـثـنـائـية وبـر
بـــ الـــعــراق والـــهـــنـــد والــروابط
احلـضــاريـة والــتـاريـخــيـة عــمـرهـا
قــرون ومــضي سـبــعـون عــام عـلى
اقــامــة الــعالقــات الــدبــلــومــاســيــة
وتــوقــيع مــعـاهــدة الــصــداقــة بـ

البلدين عام 1952).
WOM¹œ  ö

واضــاف ان (هــنــاك صالت ديــنــيـة
قـويــة تـربط الـبـلـدين والسـيـمـا ان
االف الــهــنـــود يــزورون االضــرحــة
قدسة في الـنجف وكربالء ومرقد ا
الشيخ عبد القادر الكيالني كل عام
 فضال عن وجود برنـامج التعاون
الـتقـني واالقتـصادي الـهنـدي آيتك
الـــذي يــقــدم 200 دورة تـــدريــبــيــة
ــوظـفي مـدفــوعــة االجـر بــالـكــامل 
احلـكـومة الـعـراقيـة لـبنـاء الـقدرات
هارات) مؤكدا ان (الهند وتنمية ا
قدمت  55مـنــحـة دراسـيـة مـدفـوعـة
االجــــر لــــدورات مــــتـــــنــــوعــــة  في
اجلــامــعــات الـهــنــديــة لــلــدراسـات

الـــعــربي 25 فـي الــبـــصـــرة. وعــلى
صـــعــــيــــد مــــتـــصـل وفـــرت وزارة
الـتـعلـيم الـعـالي والبـحث الـعـلمي
منح دراسية للطلبة األجانب. وقال
ـــتـــحــدث بـــاسم الـــوزارة حـــيــدر ا
الـــعـــبـــودي في تـــصـــريح امس إن
(الـوزارة تـعـلن تـوفـر مـنح دراسـية
ـقـاعد لـلـطـلبـة األجـانـب وتـوفـيـر ا
للطلبة غير العراقي وهذه تقاس

عليها السمعة الدولية للجامعات)
واضــــاف ان (عـــمــــلــــيـــة تــــقــــيـــيم
اجلـــامــعـــات تـــتـم وفق مـــعـــايـــيــر
ـية التي تـتواجد التـصنـيفات الـعا

بها اجلامعات العراقية) 
W³KÞ œułË

مــشـيـراً إلى أن (الـسـمـعـة الـدولـيـة
نــسـبــة مــنـهــا تـقــاس عــلى نـســبـة
وجود الـطلـبة ونـسبة الـتدريـسي

ـعـطـيـات مـتـوفـرة الـدولـيـ وكل ا
لـدى اجلـامــعـات  إذ يــوجـد طــلـبـة
أجـانب لـدى اجلـامـعـات الـعـراقـيـة
) مــبـــيــنــا ان وكـــذلك تـــدريــســيـــ
(اجلـامعـات لم يعـد يـقتـصر عـملـها
عــلـى الــنــطـــاق احملــلي ألنـــهــا في
ية النتيـجة تخضع لـلمعاييـر العا
وبــهـذا االجتـاه قـطــعت اجلـامـعـات
الـعراقـيـة شوطـاً إيجـابـياً فـيه على

اجلـامـعـيــة االولـيـة والــعـلـيـا وفي
مــــخــــتــــلف مــــجــــاالت تــــخــــصص
ـعـلـومـات والـصـيـدلة تـكنـلـوجـيـا ا
ـياه والـهـنـدسـة والـزراعـة وادارة ا
وادارة االعــمـال واالمـن الـســبـراني
وعلوم االغذية) مـبينا ان (اكثر من
الـــفي  طــالب عــراقي يــدرســون في
الهند) وتابع ان (التجارة الثنائية
ب البلدين تصل الى  34.33 مليار
دوالر وان صــادرات الـهــنــد بــلــغت
 31.92 مـــلـــيـــار دوالر  والـــواردات
مـنهـا مـلـيارين و 40 ملـيون دوالر)
ولــفت الى ان (الــعــراق يــعــد اكــبـر
مورد لـلنفط اخلـام للـهند بـاكثر من
مــلــيـون بــرمــيل يــومــيــا  في حـ
ـفــضـلـة تـشــكل الــهـنـد الــواجـهــة ا
( للعالج الطبي للمرضى العراقي

ومـــضى الى الـــقــول انـه (بــواقع20
الف هندي يعملون في العراق و
مــنح  300 الف تـــاشــيـــرة هــنـــديــة
معـظمهـا للعالج الـطبي للـعراقي

امــا افالم بــولــيــوود تــعــد االشــهـر
وتــقـــاربــهـــا الــقــوي مـع الــثـــقــافــة
الهنديـة). وشهدت االحتـفالية التي
اقـيـمت في نــادي الـصـيــد بـبـغـداد
فـعـاليـات فـنـيـة وثـقـافـيـة وشـعـبـية
قـدمـتـهـا فرقـة مـتـخـصـصة هنـديـة 
بالـفنـون  اختتـمت باغـنية عـراقية
ـــنـــتــخب ـــنـــاســبـــة فــوز ا عــزفت 
الــوطــني بــبــطــولــة كــاس اخلـلــيج

مــســـتــوى اســـتــقـــطــاب الـــطــلـــبــة
والتـدريسيـ وخلق بيـئة للـتفاعل
لـتقـد جمـيع احللـول) واستـطرد
بـالقـول ان (هنـاك جـهوداً تـتضـافر
ــؤســسـات فــيــهــا مـجــمــوعــة من ا
الـرســمـيــة إلعـطــاء الـتـأشــيـرة إلى
الــطــلــبــة والــتــدريــســيــ من أجل
ـــشــتــرك إلجنــاح إكــمـــال الــعــمل ا

همة). ا

مناطق مختـلفة من احملافظة. وذكر
الــــوائــــلي فـي تــــصــــريح امس ان
(احملافظة رفعت سـقف اإلعمار عَبر
تـنـفـيذ مـشـاريع جـديـدة في مـناطق
مختـلفة) الفتاً الـى (إنشاء مشروع
ــرحــلـة مــاء شــمــال الــعــبـاســيــة  ا
األولى وجتـهــيــز آلـيــات وتــأهـيل
ـــضــخـــات و ربـــطــهـــا بـــالــتـــيــار ا
ـتـدفـقة الـكـهـربـائي وغلق اآلبـار ا
وإنـــشــاء مــذخــر وتــوســعــة مــركــز
صحي في الكوفة فضالً عن إنشاء
وتــأهـــيل طـــريق زيــد بـن عــلي الى

جانب توسعته).
o¹dÞ qO¼Qð

وبـــ ان (احملــافـــظــة وقـــعّت عــلى
إنشـاء وتـأهيل الـطريق الـرابط ب
نـاحـيـتي الـعـبـاسـيـة واحلـريـة على
ؤدي الى طريق جهة سداد الهور ا
زيــد بن عــلـي إضــافــة الى تــأهــيل
شـارع اجلـســر في قـضـاء الــكـوفـة
وإنشاء مـلعب كرة القـدم في ناحية
الـقادسـية و تـأهـيل منـتدى شـباب
ـــنـــاذرة الــنـــمـــوذجي في قـــضــاء ا
ــــنـــــاذرة) وتــــابـع الــــوائـــــلي ان ا
ـشـاريع تـتضـمّن إنـشـاء وتـأهيل (ا
ـروري جـسـور لــتـخـفــيف الـزخم ا
واخـرى لـلـمـشـاة متـفـرقـة عـلى نـهر
اخلـمــاسي  وابــو حالن الــنــخـيل
وتـبـلــيط وتـأهــيل طـرق ريــفـيـة في

احليرة). jOK³ð∫ اجلهد احلكومي ينجز تبليط شوارع في بغداد
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بغداد

ثل على شعبه! ثل عن شعبه وب نائبٍ  هناك فرق كبير ب نائب ٍ 
فاألشخاص الـهالميون الذين يـركضون وراء طمـوحاتهم الشـخصية

يكونون كالفقاعات التي ستفقأ يوماً ما مهما إرتفعت! 
باديء هي الفيصل ب الهالمي وأصحاب القضية ! ا

WOC  »U× √

نـصـرم  مـوشـحا بـإهـداء جـميل  فـكـان زادا رائـقا الـكـتاب وصـلـني اخلـمـيس ا
تعـة  فيـها ما سـاء في قراءة جـزلى   طوال يـوم اجلمعـة  قضـيت الصـباح وا
لي الـوجـدان  ويسـعد الـذات  ويـنعش الـذاكـرة  كتـاب اجزم ان مـن يطـالعه 
فـكـرين  سـيـشـعـر انه قـرأ مـئـات الـكـتب  الـقـيـمـة  وتـعـرف علـى آراء عـشـرات ا

وساح في عقول مبدع في شتى مناحي احلياة ..
إنه كتـاب  زميلـنا واخيـنا الكـاتب العزيـز رباح آل جعـفر ( سنـوات احلبر ) الذي
قـامت بـنـشـره " دار احلـكــمـة " في لـنـدن   وقـدم له االسـاتـذة " حـسن الـعـلـوي 
حـسب الـله يـحـيى  د. طه جـزاع " وحـمل غالفـه االخـيـرة كـلـمـة شـفـيـفـة لـلـمـبدع
الـراحل " مـحـمـد سـعــيـد الـصـكـار  وصـمـمه بـذوق راق د. فالح حـسن اخلـطـاط
ـثل  "مـاكـينـةً بـشـريـة" جلـمـال احلرف  وسـيـتم تـوزيـعه هـذا االسبـوع .. كـتـاب 
ــرء وانـــســيــابـــيــة االســلـــوب  وإبــداع  احلـــكــمــة  ..فـــاإلبــداع  ال يــصِـل إلــيه ا
بـاالسـتعـجـال أو الكـسل والـتراخـي  بل يحـصل عـليـه بالـسـعي والهـمـة العـالـية
تجدد والـرؤى  الواسعة  وهكـذا فعل الزميل رباح والثـقة بالنّفس  واالسـلوب ا
مـنـذ يفـاعـته  ودخـوله عـالم الـكـلمـة  ويـسـعـدني القـول  انـني كـنتُ شـاهـدا على

حبة واعجاب وشوق .. بداياته 
عروفة بالذائقة الفكرية  وشخصيا  ئات  من اعمدته الصحفية ا ضم الكتاب ا
اقـول ان ربـاحاً   ابـتـدع له أسـلوبـاً جـرى علـيه في الـكتـابـة عرف به وامـتـاز على
واقف الكـثيرين  وقد وجدتُ فـيه نظرة عمـيقة وفريـدة في التناول  واسـتحضار 
صحفـية وادبية وتاريخـية  مفعمة بـاألسماء والتواريخ  عاشـها الكاتب  بصدقه
ـعـهـود  وإذا كـانت االعـمـدة الـتي قـرأتـهـا في الـكـتـاب  تمـثل ـعـروف  ونـبـله ا ا
تاريخـا  اجتـماعيـا معروفـا عنـد معاصـريه  ومرآة لـلحـياة بصـورتهـا الشمـولية 
ـعروفـة   فإن الفـترة الـتي جال فيـها تـمثل  ايضـا  نفـوس أدباءها وشخـوصها ا
ومفكـريها وفـنانيهـا  وصحفـييهـا  تمثيال صـحيحـا فقد اجـتاحت العواصف  في
حـيـنـهـا  نـفوسـهم وزادت عـنـدهم رؤى االخـتالف  وانـتـعش الـتـنـافس بـ لـغتي
ـضـمونه الـرائع  هـو خـير مـثـال للـحـياة (االنـا ونـحن ) .. واشـهد  ان الـكـتاب 
ـنـصرمـة  وصورة بـارزة لألجـواء الفـكريـة واألدبـية والـفنـية في الـعـقود االربـعة ا
ـتدفِق  والبالغةً ؤلف في أعمـاقها شاهـدا وكاتبـا امتلك  الـفصيح ا التي عـاش ا

عهود . روءةً العربية االصيلة والكرم ا واحلكمةً والشجاعةً وا
لقـد ادرك  ابا بالل  واعنـي الكاتب ربـاح آل جعـفر منـذ بداية تـألقه الـصحفي 
أن الكـتابـة  عمل فـكري ال يـقتـصر مـوضوعـها عـلى جتارب حـاضرة تـهدم أخرى
ا. بل األمـر فيها قائم عـلى عطاء  متجدد ـة أو برهان جديد يـنقض آخر قد قد
ــزج في كـل االجتــاهــات  وقــد جنح فـي ذلك   من خالل لـــونه اخلــاص الــذي 
تميزة ومذاقه اخملتلف احملبب عند القار .  احلداثة بشواهد التاريخ  ورؤيته ا
الـكـتـاب  البـاذخ  في انـاقـة الـتصـمـيم  والـطـباعـة  الـذي انـتـهيـت من قراءته  وال
زالت عـيـنـاي ترنـو إلعـادة تـصـفـحه   اجـده مـهـما لـكل من يـريـد مـعـرفـة مـقـولة "
ـقولـة الـسـحـرية الـتي جـسـدهـا كـتاب ( سـنـوات احلـبر ) مـتـنع " هـذه ا الـسـهل ا
داعيـا  في ذات الوقت طالب كلـيات االعالم الى اقـتنائه  فـفيه ما يـنبغي مـعرفته
في فن كتـابة العـمود الـصحفي  كـما ادعـو زمالئي الى قراءته  حـيث سيلـمسون
ـتـفـوق  فـيه  ان الـنّـجـاح نعـمـة ال يـشعـر بـهـا إالَّ أهـلهـا من ا
هنية ويشـعرهم بالسعادة; ألنه يخرجـهم من روت احلياة ا
 إلى اجلدِ والـنـشـاط وينـقـلـهم الى  األفـكار اإليـجـابـية في

التناول الصحفي ..
مبارك اصدارك اخي وزميل عمري رباح آل جعفر. 

ـلكوا عـقول  وأكيـد من غير االنـصاف أن يغـادر بعض الـناس حيـاتنا دون أن  من غيـر ا
ساحات الفارغة أضعاف ما مشغول   مكانا للـسكن في هذا الوطن الكبير الذي فيه من ا
مـؤسف جـدا أن يـقـضـوا أعـمارهـم كالـبـدو الـرحل يـتـنـقـلـون وأطـفالـهم مـن بيـت آلخر حتت
ؤجرين   وغـصة بدل االيجـار في البلعـوم مع أي وجبة طعـام يتمنـون تناولها دون رحـمة ا
منغصات  وهـاجس للقلق منـذ أول الشهر حتى نـهايته  واذالل ما بعـده اذالل عندما يطل
الـشــهـر بـرأسه ولـم يـتـمــكـنـوا مـن جـمـعه  ومــنـهم من اخــتـنــقت بـيـوت أهــالـيـهـم من كـثـرة
التـقـسـيـمـات حـتى غـدت كـالـقـبور يـحـشـرون فـيـهـا حـشـرا  هي غـرفـة نـوم ومطـبخ وصف
دراسي  ومـنـهم من حـالـفه احلظ بـاحلـصـول عـلى قـطـعـة أرض  لـكن شـارف عـمـره عـلى
رأى مالذ أطـفاله  حتى فـقد الـبيت بريـقه  بعـد عقود من االنتـهاء قبل أن تـتكـحل عينـاه 
لوعة البرد واحلـر  ال قيمة لألشياء عندما تأتي في غير أوانها   أي عمر هذا وأي حياة ?

ومع ذلك يُراد لهؤالء الناس أن يحبوا وطنهم  ويستعدون للتضحية من أجله يوم النداء.
وما كـان لهؤالء الـناس وأمـثالهم لـلتحـرر من العـبودية واالذالل اال الـتجاوز عـلى الفارغ من
األمـكـنـة لـيـسـتحـدثـوا أحـيـاء بـائـسـة اطـلق عـلـيـهـا مـجـازا بـاحلـواسم  خـارقـ الـقـوان 
ساحات الـفارغة فيها دينـة التي جاءت ا ومتجاوزين على هـيبة الدولة  ومشـوه لشكل ا
تجاوزون أنـواع : منهم  من ال حاجة لهم بها لوظيفة أخـرى بحسب تخطيطهـا العمراني. ا
 ولديهم ما يكـفيهم بداللة بناء قـصور فارهة في هذه األمكنـة  لكن الطمح غلبهم  وأموال
ـتلـكاتـهـا السـائبـة أطالت في أيـديهـم  وكأن ال وجـود للـدولة  وهي هـكذا حـقا  الـدولة و
(فـالبالش ) أحلى من الـعسل كمـا يقولـون  وهكذا مـضى عقدان عـلى هذه التـشوهات في
دن وخـواصرها  والـتي قادت بدورهـا الى تشوهـات أخرى كالـتجاوز عـلى خطوط مـراكز ا
ـتعاقـبة طرفـها  ولم تتـخذ احلاسم ـاء وغيرهـا  ومع ذلك غضت احلـكومات ا الكـهرباء وا
من االجـراءات بـحــكم ضـعف حـال هــؤالء الـنـاس  وانــدراج غـالـبــيـتـهم حتت خـط الـفـقـر 
ـلتزم بالـقانون واحملتـرم للدولة ـغادرة  لقد أشعـر هذا التراخي ا ويتـعذر مطالـبتهم با
ـلـتـزمـون  ما يـشـيع ـتـجـاوزون وخـسـر ا بـالـنـدم لـعـدم جتـاوزهم كـمـا اآلخـرين  اذ ربح ا

ظاهرة التجاوز  مع قناعة راسخة ان احلكومات  ستتعامل معها كأمر واقع.
ـن ال سكن له  ومـعاقـبة لست مـع اخالء األمكـنة وتـشريـد الـعوائل  بل أدعـو حلل واقعي 
من يـتضح امتالكه سـكنا  وذلك لن يكـون مالم تسـتند االجراءات الى قـاعدة بيانـات دقيقة
ـواصـفـات يـسـتـعـصي عـلى ـثل هـذه ا ـكـنـهـا الـتـمـيـيز بـ االثـنـ  هـل لـدينـا بـيـانـات 
ـتـنـفـذين اخـتـراقهـا ?  نـأمل بـأن تـشـغل الـعـوائل الـفـقـيـرة أولـويـة في تـفـكـير الـفـاسـدين وا
الئمـة لبنائها  بـخاصة وان هناك حاجة احلكومة من حـيث تخصيص األرض والقروض ا
ماسة الستحـداث مدن جديدة سواء في العاصمة او احملافظـات لفك االختناقات السكانية
كننا وهذا من وظائف الدولة الـتي يجب القيام بها قبل مطالبـة الناس بأداء الواجبات  ال 
احملـاسبـة على الـتقـصيـر بالـواجبـات قبل احلـصول عـلى احلقـوق  ضمـان احلقـوق يُشـعر
واطنـة  وبها يحـرصون على صيـانة امالك الدولـة وعدم التجـاوز عليهـا بوصفها النـاس با
ملـكا عامـا وليس ملكـا للحكـومة وهو الشـعور الذي ساد طـوال عمر دولتـنا احلديث  فجل
الـظواهر السلـبية التي نكـابدها هي حصيـلة هذا الشعـور  ذلك ان السلوكيـات مهما كانت
واطنـ مع األجهزة احلـكومية طبـيعتـها تقف ورائـها عوامل مـعنويـة  فاذا أردت تشـارك ا
في احلفـاظ على البـيئة  عـليك ان تنـمي بدواخلـهم الشعـور باالنتـماء الوطنـي قبل أن تعول
ا هنـاك رقيب  وبـغيابه نـفعل مـا يضمن على القـانون   واال فـنحن ملـتزمـون بالقـانون طـا
مصاحلنـا وان كان في ذلك تخريبـا للدولة  ان تعزيـز االنتماء الوطني
تـقدمـة ما بـلغت حتـضرهـا بالـقوان يخـلق ذلك الرقـيب  فالـبلـدان ا
سـتنـير  ان اعـمـار االنسـان يقـضي على فحـسب  بل بـاإلنسـان ا
ـاذج بارزة في أعـلى هـرم الـدولة ثقـافـة احلـواسم التـي صار لـهـا 

قبل قاعدته. 

اجلـــــنــــوب بــــاإلســـــراع في إجنــــاز
مـــشـــروع جــســـر الـــزبــيـــر اجلـــديــد
وافتتاحه في غضون مدة ال تتجاوز
 90 يوماً) واوضح ان (جسر الزبير
ـهــمــة الــتي تــسـعى ــشـاريـع ا من ا
الـوزارة الى تـنـفـيـذهـا إلسهـامه في
اإلرتقـاء بالـبنى الـتحتـية واخلـدمية
نـتجة منـها البصرة) للمحـافظات ا
مــضـيــفــاً ان (شــركــة غــاز اجلــنـوب
ــالــيــة وإدارة حتــمــلت الـــنــفــقــات ا
ــشـــروع واإلشــراف عـــلـــيه حلــ ا
ــعــنـيــة بــعـد تــســلـيــمه لــلــجــهـات ا
إجنازه حيـث وصلت نسـبة اإلجناز
ـئــة) ولــفت الى (اهـمــيـة الى  87بــا
اجلـــســـر في مـــعــاجلـــة اإلخـــتـــنــاق
روري اليومي وتسهـيل انسيابية ا
ــركـــبــات في ــواطـــنــ وا حــركـــة ا
ـنــطـقــة احلــيـويــة من احملـافــظـة) ا

مــبـيـنــاً ان (طـول اجلـســر يـبـلغ 224
قـتـربات 15 مـتـراً طولـيـاً وعرضـه ا
الحي).  متراً  فضالً عن الفضاء ا

الـبــلـديــة في قــضـاء الــدجـيل مــيـاه
األمــطـــار وإعــادة عـــدد من خـــطــوط
الكهربـاء الى اخلدمة. واوضح مدير
في البـلديـة عبـد العـزيز فـزع محـمد
تـــصــــريح تــــابــــعــــته (الــــزمـــان) ان
ـالكـات الـبــلـديـة اعــادت مـغـذيـات (ا
ـــتـــنـــقـــلــة اخملـــتـــار واألنـــصـــار وا
واألبــيـتــر والـعــجـيــلــيـة والــسـجــلـة
وخـزرج والـعلـوة والـشـيخ ابـراهيم
بــعـد خــروجـهــا عن اخلـدمــة بـسـبب
سوء األحوال اجلـوية بالـتعاون مع
وزارة الـكـهـربـاء) مـضـيـفـاً ان (فـرق
الـــصــيـــانـــة اصــلـــحت و الـــعــطالت
اخلـاصــة بــالـتــيــار الـكــهــربـائي في
ـذكـورة). في غـضون ذلك ـنـاطق ا ا
وجّه نــائب رئــيس الــوزراء لــشـؤون
الــطــاقــة وزيــر الــنــفط حــيــان عــبـد
الغـني باإلسـراع في إجناز مـشروع
جسر الزبير اجلديد خالل  90يوماً.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمان) امس ان
(عــبـد الـغــني اوعـز الى شــركـة غـاز

ــهـــنـــة واألعـــمــال الـــتـــأســيـس و ا
ُـنـفـذة اخلـاصـة بـأعـمـال والـعـقـود ا
اجملــاري آلخــر عــشـــر ســنــوات مع
نسخ من العقـود وتأييد اإلجناز من
ـالكــات ــســـتـــفـــيــدة وا الـــدائـــرة ا
والعامل في الـشركة وانواع وعدد
اآلليـات التـابعة لـها وعـقد الـشراكة
األولـي في حـال الــتــقــد ألكــثـر من
شركـة بـصورة مـشتـركة). من جـهته
بـدأ فـريق اجلهـد احلـكـومي الـتابع
الـى وزارة اإلعـــــمـــــار واإلســـــكـــــان
بإكسـاء شوارع منـطقتي الـسريدات

وواحد حزيران في بغداد. 
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وذكــر بــيـان امس ان (الــفــريق حـدد
في وقـت ســـابق ابـــرز تــــوجـــهـــاته
ـشــاريع الـعـام اجلـاري) اخلــدمـيـة 
مــؤكـداً تـوســيع جـهــوده في تـأهـيل
ــنـاطق احملــرومـة خــدمـيـاً وبــنـاء ا
حسب القـرار القانـوني بتـوجيهات
رئـاسـة الـوزراء). و سـحبـت مالكات
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يـــقـــيـم بـــيت احلـــكــــمـــة الـــيـــوم
مــحـاضــرة حــول إتــفــاقــيـة األ

ـكافحة الـفساد. وذكرت تحدة  ا
دعوة مـطـبـوعـة تـلقـتـهـا (الـزمان)
امس ان (مـــــركـــــز الـــــدراســـــات
الـسـيـاسـيـة واإلسـتـراتـيـجـيـة في
بـيت احلـكــمـة يــرعى احملـاضـرة
ـوسومـة بشـأن إتفـاقية العـلمـية ا
ـكـافـحـة الـفـساد تـحـدة  األ ا
وآثــــــارهــــــا عــــــلـى اجملــــــتــــــمع)
واوضحت الدعوة ان (احملاضرة
ستكون علمية نقاشية لبحث عِدة
ُـحـاضـر جـوانب سـيــاسـيـة مـع ا
ــــســــتــــشــــار الــــقــــانــــوني في وا
ســـــويـــــســـــرا ســـــامي شـــــبـــــر
وبـــحـــضـــور عــــدد من اخلـــبـــراء
ي السياسي والنخب واألكاد

ثقفة). اإلعالمية وا

Y×³ð WLJ(«

WO Ëœ WO UHð≈

œU H « b{

ــركــزيـة مـع تـقــد اخلــدمـات الى ا
مــنـــاطق ابــو غـــريب وســبـع الــبــور
والنهروان وناحيـة الوحدة) مشيراً
الـى (تـــوجــــيه دعــــوة لــــلـــشــــركـــات
شاريع اخملتـصة الـراغبة بـتنـفيـذ ا
لتقد السيـرة الذاتية خالل يوم

مـع هـــويـــتي تــــصـــنـــيف الـــشـــركـــة
الـــصـــادرة مـن وزارة الـــتـــخـــطـــيط
وغـــرفــــة جتـــارة نـــافـــذة وشـــهـــادة
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شــمـــلت مــحــافــظـــة بــغــداد قــضــاء
شاريع تنـفيذ اجملاري الراشديـة 
الى جــانـب اربع مــنــاطق اخــرى في
اطـراف العـاصمـة. وقـال بيـان تلـقته
(الـــزمــان) امس ان (الــقــضــاء شُــمل
ـشـاريع تـنــفـيـذ شـبــكـات الـصـرف
الـصــحي ومــيــاه األمـطــار وإنــشـاء
ـعـاجلـة مــحـطـتي الـرفع والــضخ وا
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ـائيـة ان هطول وارد ا اوضحت وزارة ا
األمطـار ومـوجات الـسيـول شـكّلت داعـماً
ـائي في الـعـراق مـشـيرة مـهـماً لـلـواقع ا
ـة األولـى والــثــانــيـة الـى تــوفــيـرهــا الــريـَّ

للموسم الزراعي الشتوي. 
وقال مدير عام دائـرة السدود واخلزانات
في الـــوزارة عـــلـي راضي في تـــصـــريح
تـــابــــعــــته (الــــزمــــان) امس ان (مـالكـــات
الــوزارة اسـتــطــاعت اسـتــثــمـار األمــطـار
ائية من والسيول والتحـكّم باإلطالقات ا
ـنــاطق الــســدود واخلــزانــات بــإجتــاه ا
تضـررة من اجلفاف) واشار اجلنوبيـة ا
الـى ان (مــــنــــاطـق األهــــوار هي األكــــثــــر
ــــائي الـــذي تــــضـــرراً مـن ازمـــة الــــشح ا
ناطق والـقرى في احملافظات) واجهته ا
مــؤكــداً ان (مــيــاه األمــطــار ســاهــمت في
ارتــفــاع نــســبـة اإلغــمــار و دفع الــلــسـان
اء لحي في محافظة البصرة وتأم ا ا
ــيـاه). لــلــمــنــاطق الــتي عــانت من شـح ا
واتــــخـــذت الــــوزارة اســـتــــراتــــيـــجــــيـــة
ياه وإصالحات واسعة لتوفـير كميات ا
مــشـدداً عـلـى ضـرورة تــرشـيـد اســتـهالك
ـهمة. وذكر ياه إلسـتدامة هـذه الثروة ا ا
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بـيان تـلـقـته (الزمـان) ان (الـوزارة نـظمت
شاريع ياه وا ناقشة واقع ا ورشة عمل 
ـســتــقــبـلــيــة واخلــطط اإلسـتــثــمــاريـة ا
والـــتــحــديـــات الــتي تـــواجه الــوزارة في
ـياه خالل موسـم الصيف معـاجلة شح ا
ــنـــظــمــات غــيــر بــالــتــعـــاون مع دائــرة ا
احلـكـومـيــة الـتـابـعـة الى األمـانـة الـعـامـة
جملـلس الوزراء) واكـد الـوزيـرعـون ذياب
في تــصــريح تــابــعــته (الــزمـان) امس ان
(هـــنـــالـك مـــشـــكالت تـــواجه الـــوزارة في
ياه منها إنـقطاع التخصيصات توفير ا
ائية من الدول اجلوار واإلنخفاض في ا
ـــائــــيـــة لــــلـــبــــلـــد مــــجـــمل اإليــــرادات ا
والـتجـاوزات عـلى مـياه األنـهـار واتـخاذ

ياه). إصالحات واسعة لتوفير ا
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ــائـيـة ـوارد ا ودعـا الـى (احلـفـاظ عــلى ا
ـؤســسـات احلـكـومـيـة والـتــنـسـيق بـ ا
ـــنــظـــمـــات ذات الـــعالقـــة لـــتـــوعـــيــة وا
ــواطـنــ بــضـرورة تــرشــيـد اســتـهالك ا
ــيـــاه من اجل إســتـــدامــتــهــا) واوضح ا
ــنــظــمــات غــيــر ــديــر الــعــام لــدائـــرة ا ا
احلـكــومـيـة اشـرف الــدهـان ان (األمـانـة
الـعـامـة جملـلس الـوزراء تـعـمل عـلى دعم
ـيـاه من اجلـهـود احلــكـومـيـة فـي مـلف ا

ــســؤولـيــة اجملــتـمــعــيـة وجــهـود خالل ا
ــنــظـمــات الــتي بــاتت سـنــداً حــقـيــقــيـاً ا
ؤسسـات الدولة) مشيراً الى ان وداعماً 
ياه يشكّل حتدياً بارزاً ومهماً في (ملف ا
الـــعــراق بــســبب مـــنــاخه اجلــاف وقــلــة
ــــائـــيــــة مـن دول اجلـــوار) اإلطـالقــــات ا
واضـاف ان (الــدائـرة تـعـمل عــلى تـعـزيـز

ـسـتـدامـة إلرتـبـاطـهـا اهـداف الـتـنـمـيـة ا
ـياه وخـدمـات الـصرف بـضـمان تـوفـيـر ا
الصـحي). في غـضـون ذلك فـتحت وزارة
الــزراعــة مـــنــافــذ جـــديــدة ألســتـــيــعــاب
ـتـزايـدة من الـذرة الـصـفـراء. الـكـمـيــات ا
وذكـــر بـــيــان تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(شركة ما ب النهرين العامة للبذور في
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ســريـــعــاً) وبــ ان (الـــتــجــارة
بـــــدأت بـــــإطـالق الـــــبــــــطـــــاقـــــة
الــتــمــويـنــيــة اإللـكــتــرونــيـة في
الـــنـــجف كـــمـــرحــلـــة أولى و
استنـفار الطـاقات بغـية تسريع
إنهـاء ملف التـحول االلـكتروني
كـنـمـوذج يـعـمـم فـيـمـا بـعـد بـ

جميع احملافظات).
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مضيفاً ان (التحول من البطاقة
الـتـمـويـنـيـة الـورقـيـة سـيـضـمن
ـواد الغـذائية للـوزارة إيصال ا
الى مــســتـحــقــيـهــا وتــوزيـعــهـا
بدقة وضـمان رصانة الـبيانات
لـلـمـواطـنـ حلـمـايـة حـقـهم في
اســتالم احلــصــة الــتــمــويــنــيــة
اخملــــصـــصـــة لـــهـم وفق نـــظـــام
ـنع التـزوير الكـتـروني دقيق 
فــضالً عن إخـتــصـاره إجـراءات
اإلصــــدار والـــشـــمـــول وإتـــمـــام
عملـيات احلجب والـنقل والفرز
ــا والـــشــطب االلــكـــتــرونــيــة 
ســـيــوفـــر لـــلــمـــواطـــنــ عـــنــاء
مــعــامـالت تــســتــغــرق اشــهــر)
واكـــد ان (اإلســـتالم ســـيـــجــري
وفق تــطــبــيق الــكــتــروني عــلى
وبايل من شأنه تقد افضل ا
اخلــدمــات لـــلــمــواطن وضــمــان

وصــول الــغـذاء لــلــمــسـتــحــقـ
بـسهـولة). فـي غضـون ذلك ب
مـــديــر عـــام الـــشـــركــة الـــعـــامــة
للمعارض واخلـدمات التجارية
ـــســـعــودي اســـتـــمــرار عـــادل ا
الــــشـــــركــــة بــــإصــــدار اجــــازات
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وجّـه رئـــيس الــــوزراء مـــحـــمـــد
الـــســـوداني وزارة الـــتـــجـــارة
واد بـشراء كـميـات كـبيـرة من ا
الـغـذائــيـة واإلنـشـائــيـة مـؤكـداً
شـــمــول نــحـــو ســبـــعــة ماليــ
شــــــخص بـــــزيــــــادة مـــــفـــــردات

التموينية. 
ــتـحــدث بــإسـم الـوزارة وقــال ا
مـــحـــمـــد حـــنــون فـي تــصـــريح
تــــابــــعـــــته (الـــــزمــــان) امس ان
(السوداني اوعز بـشراء كميات
ـــواد الــغـــذائـــيــة كــبـــيـــرة من ا
واإلنـــشــائــيــة لـإلســهــام  بــســد
متـطـلـبـات البـطـاقـة الـتمـويـنـية
( ــواطــنـ وتــلـبــيــة حــاجـات ا
واوضح ان (هـــذا الــقـــرار يــعــد
نــقــطــة حتــول كـبــيــرة في عــمل

التجارة).
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مـضـيــفـاً ان (مـواد الـتــمـويـنـيـة
سـتـشـمل خـمـسـة ماليـ و100
الـف فـــرد فــــضالً عن مــــلـــيـــون
و 700الف ســتـشـمـلـهم الـوزارة
حـــــسب جــــدول وزارة الـــــعــــمل
والـشــؤون اإلجـتــمـاعـيــة). عـلى
صــعـيـد مــتـصل اشـتـرت وزارة
الــــــتــــــجــــــارة  105الف طـن من

احلـنــطـة األســتـرالــيـة حلــسـاب
مـفـردات الـبـطــاقـة الـتـمـويـنـيـة
لإلسـتـحـقـاقــات الـقـادمـة. وذكـر
الـــبــيـــان ان (الــســـوداني اوعــز
بضـرورة احملافـظة عـلى اسعار
الــطـحــ في الــســوق وتــأمـ
شراء كـميـة جديـدة من احلنـطة
حلساب البطاقه التموينية من
اجل لـتـعزيـز اخلـزين الـوطني)
مــــؤكـــداً ان (الـــوزارة  تــــســـعى
ـــزيــد من الـــكــمــيــات لــتــأمــ ا
ـسـتـوردة بـغــيـة تـوفـيـراألمن ا
الـــــغــــذائي). وعـن الــــبـــــطــــاقــــة
الـتـمويـنـية اإللـكـترونـيـة كشف
وزيــــر الـــتــــجــــارة أثــــيـــر داود
الـغــريـري عن اهــمـيــة مـشـروع
البطاقة التمـوينية اإللكترونية
مـشـيـراً الى تطـبـيق الـنـظام في
محـافظـة النـجف ثم احملـافظات
األخـــرى. واوضـح الـــبــــيـــان ان
(النظـام سيمـنع التالعب ويقلل
إجــراءات اإلصـدار والــشـمـول)
الفــتــاً الى ان (الــوزارة بــاشـرت
بـالــتـطــبـيق حــسب تـوجــيـهـات
رئـاسة الـوزراء وإنـسجـاماً مع
ـنـهـاج الــبـرنـامج احلـكــومي وا
الـوزاري بـالتـحـول الى األتـمـتة
اإللــــكـــتـــرونـــيـــة لــــلـــمـــعـــامالت

اإلســـــتـــــيـــــراد والـــــتـــــصـــــديـــــر
إلــــكــــتــــرونــــيــــاً لــــدعم الــــواقع
اإلقتـصادي والـتجـاري وحمـاية
األســــعـــار من اإلرتــــفـــاع. وقـــال
ـسـعـودي في تـصـريح تـابـعته ا
(الـــزمـــان) ان (الـــشـــركـــة تـــقــدم

ــســتـمــر الى الــتــجـار دعــمــهـا ا
ورجــال االعــمــال فــيــمــا يــخص
اإلسـتــيـراد او الــتـصــديـر عــبـر
فـرعيـها في مـحـافظـتي البـصرة
ونــيـــنـــوى او عــلـى مــوقـــعـــهــا

اإللكتروني).  

qO∫ السلة الغذائية في محل وكيل Ë
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الوزارة فتحت مركزين اضافي إلستالم
احملـصــول عَـبـر مــعـمل هــشـام اخلـزرجي
األهلي في كركوك والثاني ومعمل بذور
ــعـــمـــلــ فـي بــابل) اخلـــيـــر األهــلـي وا
واضـــــاف ان (الــــــوزارة اوعـــــزت بــــــدعم
بالـتـخفـيف عن كاهل الـفالحـ وجتهـيز
كميات من الذرة العلفية الصفراء حسب

توجيهات رئاسة الوزراء). 
sł«Ëb « ·öŽ«

وانتـجت الزراعة 16 الف طن من اعالف
الدواجن في مـحافظـة كربالء. وقـال مدير
الــزراعـة مــهــدي اجلـنــابي في تــصـريح
امس ان (مــعـامـل األعالف انـتــجت نــحـو
16 الف طن مـن اعالف الــدواجـن لــســد
شاريع  في احملـافظة) موضحاً حاجة  ا
ان (هــنـالك اربــعـة  مــعــامل إلنـتــاج عـلف
الدواجن) واشار الى (إنـتاج مـعمل علف
الــســـعــود لـــلــدواجن 864 طن ومـــعــمل
الـــــواحــــة انــــتـج اكــــثــــر من 6 االف طن
ومعـمل علـف احلافظ اكـثر من الـف طن
وعلف كربالء انـتج اكثر من 6 االف طن)
وبـ ان (اإلنـتاج الـوطـني من شـأنه دعم
مربي الـدواجن بالذرة الـصفـراء العلـفية
وزيـادة مــنـتـجــات الـدواجن في األسـواق

احمللية).
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-1-
ن يُـسمّي نـفسه شـاعراً  ولـكـنّك ال تلـمح في قوافـيه ما قد تـقرأ ديـواناً ضـخمـا 

يأسرك بروعته وسحره وجماله .
وقد تقـرأ أبيات قليلة لشاعـر آخر فيُبقيك مشدوداً إلبداعه ومـبهوراً بقدرته الفنيّة

وشاعريته األصيلة .
فالعبرة بالكيف ال بالكم .

-2-
سلم بن الوليد  –الشاعر الشهير  –أبيات ثالثة قيل عنه فيها أنّه : و

" زاد على كل الشعراء "
أمدح بيتٍ 
وأرثى بيت 
أهجى بيت 

دح فقوله : أما ا
يجود بالنفسِ اذ ضنّ البخيلُ بها 

واجلودُ بالنفسِ أقصى غايةِ اجلُودِ 
وأما الرثاء فقوله :

أرادوا ليُخفوا قَبْرَهُ عن عَدُوِهِ 
فَطِيبُ ترابِ القبرِ دَلّ على القَبْرِ 

وأما الهجاء فقوله :
َ خبرتُه  قُبَحتْ مناظرهُ فح
ُخْبِرَ  حَسُنت مناظرُه بقيح ا

وح سمع ( ثعلب ) ببيتيْ ( مسلم بن الوليد ) في الغزل قال :
" اكتبوها على احملاجر ولو باخلناجر "

أما البيتان فهما :
نُبارزُ أبطالَ الوغى فنصدهم 

وَتَقتُلنا في السِلْمِ لَحْظُ الكواعبِ 
وليت سهامَ احلربِ تُفني نفوسَنا 
ولكنْ سهامُ فوّقتْ في احلَواجِبِ 

ر به العـراق نتيجة تضاربات تأزم الذي  ـالي ا بعيـدا عن السياسة فان الواقع ا
سـعر صـرف الـدينـار مقـابل الـدوالر االمريـكي كـشف الكـثيـر من الـعيـوب الـقاتـلة
الي في البالد وبـرغم من وجود طـرف ثان وهـو الواليات التي يـعيشـها الـقطـاع ا
الـيـة والـسيـاسـية ـالـية الـعـراقـية اال ان مـجـمل االسـبـاب ا ـعادلـة ا تـحـدة في ا ا

ا يلي: تسببة لالزمة احلالية تنحصر  واالقتصادية ا
1- عدم الـتـزام الـعراق بـتـعهـدات دولـيـة امام احلـزيـنـة الفـيـدراليـة االمـريـكيـة مـنذ
سنوات عـديدة للسيـطرة على عملـيات حتويل الدوالر الى اخلـارج بعشرات ومئات

ليارات من العملة الصعبة. ا
2- تكالب دول جوار العراق لسحب الدوالر منه بوسائل شرعية وغير شرعية.

3- وجـود شـبـكـات مـافـيـويـة لـعمـلـيـة غـسـيل االمـوال في الـعـراق وتـهـريب الـعـمـلة
الصعبة الى اخلارج.

واطن الـعراقي عـلـيى الدوالر وتـخلـخل الثـقـة بالـدينـار لدوافع 4- زيـادة اعتـمـاد ا
التوفير والتخزين.

5- كــثـرة االســتـيــرادات لـلـعــراق وقـلــة االنـتــاج احملـلي وضــعف حـلــقـة الــعـمــلـيـة
االقتصادية االنتاجية بالبالد.

ـؤديـة الى االزمــة احلـاصـلــة في الـديـنــار الـعـراقي نـورد بـعــد حتـديـد االســبـاب ا
الـية اجلـارية لالستـناد عـلبه في عمـلية عاجلـة االزمة ا خارطة طـريق كحل وطـني 
ـشـكـلــة الـديـنـار الـعـراقـي والـعـمل اجلـدي عـاى ـسـبــبـة  ـفـردات ا الـتـعـامـل مع ا

استقراره في االسواق ومحتويات خارطة الطريق كاالتي:
1- اصـدار سنـدات مصرفـية وطـنية حـكومـية عـاجلة لـسحب الـكميـات الهـائلة من
تزاجـد في االسواق وطـرحهـا للبـيع بفـوائد مـناسبـة ومشـجعة الـدينـار العراقـي ا

. واطن للشراء من قبل ا
2- فتح حسـابات توفير بنسبـة فائدة عالية لسـحب الدينار العراقي وادخارها في

صارف احلكومية. ا
صارف الـية بـالدوالر من الـداخل الى اخلارج عن طـريق ا 3- الغـاء التـحويالت ا
صارف احلكومية وفروعها في خارج العراق. االهلية واجرائها فقط من خالل ا
ـالـيـة لــلـبـنـوك والـشــركـات االهـلـيـة الى 4- حتـويل جــمـيع الـودائع واحلـســابـات ا

صارف احلكومية الوطنية. ا
ـصـدرة الى اخلارج بـالـديـنار واعـادتـها الى واد الـعـراقـية ا ـنتـجـات وا 5- بـيع ا

العراق.
6- مـعــاجلـة الــفـروقــات الـسـعــريـة احلــاصـلــة في الـقــدرة الـشـرائــيـة لــلـمــوظـغـ
ـتـقــاعـدين ومـنح نـســبـة نـعـويض مـوازيــة لالسـعـار اجلـاريــة من قـبل احلـكـومـة وا

شهريا.
قترحاتها وبرامج تحدة والتسليم  7- االلتزام بالتعهدات الدولية امام الواليات ا

الي الدولي. عملها في اطار التعامل ا
اليـة واحلكومية واالهـلية الى بطـاقات وكارتات الكـتروننية 8- حتويل التـعامالت ا

يا. وفق نظام مالي محمي محليا وعا
بادرات صارف والبـنوك احلكـومية وفـقا  9- تشجـيع عملـية ادخار االمـوال في ا

الي واالقتصادي في ابالد. رسمية مغرية الرساء االستقرار ا
نتـسبـ الى حسـابات مـالية وفق تـقاعديـن وا 10- حتـويل الرواتب لـلمـوظفـ وا

صارف والبنوك احلكومية. رعية في ا االنظمة الرسمية ا
الية احلاصلة رغم انطالفتها من رؤية عاجلة االزمة ا ناسبة  هذه هي اخلارطـة ا
سـيـاسـية وصـحـافـيـة واعالميـة واقـتـصـادية ولـالستـدالل بـواقـعـيتـهـا ومـنـطقـيـتـها

ومالئمـتهـا كحل وطـني فانـنا حلـد االن لم نسـمع بخـارطة طريق
ـعـاجلـة مــوفـقـة مـطـروحـة من قـبل مــخـتـصـ او مـعـنـيـ 
االزمـة ولم تــنـطـلق مــبـادرات جـادة المــتـصـاص االزمـة
الـية فـنأمل ان يـؤخذ هـذا احلل الوطـني محـمل اجلد ا
مـن قـبل الـســيـد مـحــمـد شـيـاع الــسـودانـني وحــكـومـته
الـفـيـدراليـة ومـا الـتوفـيق اال من عـنـد الـله وهو من وراء

القصد.

حـقيـقـة ال نـعلم مـاهـو الـسر في ارتـفـاع قـيمـة الـدوالر في االسـواق العـراقـية
ـاذ استفحـلت هذه احلالة بـالوقت الذي تـرتفع به اسعار بـترول العالم ومن و
بينها العراق وتمتلئ خزائن العراق بالدوالرات من جديد ليتضاعف الرصيد
لـيـارات اخرى في خـزائن احلـكـومة  حـقـيقـة ان ارتـفاع اسـعار الـدوالري 
الـدوالر وراءه مغـامـرات جتـاريـة كبـيـرة تـستـهـدف افـراغ الـعراق من الـعـمـلة
ـهتـم ـعروف لـدى كل ا الـصعـبـة وبالـتالـي انهـيار اآلقـتـصاد نـهـائيًـا . ان ا
بـالـشـان االقـتـصـادي ان زيـادة الـعـرض يخـفـض من االسـعـار ورغم احـجام
الـناس من شـراء بعض الـسلع الـتي ارتفـعت بشـكل جنـوني اال ان اسـعارها
بـاقيـة كمـا هي واحـد لسـان الـتجـار الـصغـار يـقول حـتى لـو تلـفت لم ابـيعـها
ا سائل يسال اذن ما احللول اما هذه االزمة الكبيرة نخفض . ر بـالسعر ا
عني ؤكـد هو ان نتوصل الى حلول ونـشرك كل ا الـتي تعصف بالبالد  وا
عاجلة ازمة البلد وال ننتظر ان تاتي احللول من اخلارج اذا ما واخملـتص 

عنيون ان احللول تتلخص باالتي: احلل ايها السادة  يرى ا
ــتـعــامــلـ بـه عـبــر اجــهـزة االعالم 1- حتــديــد سـعــرالــدوالر  وتـبــلــيغ كل ا

نظمات احلكومية والشعبية االلتزام بذلك وخلق رقابة شعبية وا
ـتقـاعـدين بالـدوالر عـلى اساس الـقـيمـة التي ـوظـف وا 2- تـصرف رواتب ا

حتددها الدولةلقيمةالدوالر مقابل الدوالر
3- الـتفـكيـر جديـا برفع االصـفار من الـدينـار العـراقي واعطـاء مهـلة مـحددة
ـكـتنـز لـلعـمـلة ـة وبـالتـالي الـتـعرف عـلى ا الستـبـدال الـعمـلـة اجلديـدة بـالـقد
ـبـاشرة بـوضع احلـلول الـعراقـيـة ومـعرفـة نـيـاتهم واهـدافـهم من وراء ذلك وا

القانونية واالجراءات الواجب اتخاذها.
4 - انتظام توزيع السلة الغذائية للعوائل العراقية وعدم
ـكن شراءه من السلع الـتهاون بـالتاخيـر وشراء ما 
الـغـذائيـة سـواء مـحـلـيا او من  خـارج الـبـلـد وتوزيع
اكـثـر من (وجـبه) من اجل هـبوط اسـعـار الـسلع في
االسـواق الن اكتفاء النـاس من  السلع االساسية له

عروض من هذه السلع.  عالقة با

rOŠd « sLŠd « tK « r Ð

بأسمى شخصيا ونيابـة عن قبيلة البوخليفه
وشـيــوخـهــا أتـقــدم بـخــلص الــعـزاء لــعـائــلـة
ÊUFM?  ÁœUO?Ž غـفور له بإذن الـله الشيخ ا
b¹bB وال الصديد جمـيعا واعزي نفسي «

وجـمـيع مـعـارفه وأصـدقـاءه ومـحـبيـه واسأل
الـله الـعــلي الـقـديــر أن يـشـمـلـه بـرحـمـته وان
يـــســـكــنـه اجلــنـــة مع األنـــبـــيــاء والـــشـــهــداء
والـصــديـقـ وحـسن اولـئك رفــيـقـا ٠ انـا لـله
ÊU??O??K??Ž nK??š aO??A?? وانــا الــيه راجــعـون ®»
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في الوقت الذي يحتاج فيه البلـد إلى سواعد أبنائه وعقولهم الذكية لكي ينهض من جديد ويكون له شان كبير
هـندسـ الذين لـهم الدور ب دول الـعالم وعـلى االقل في محـيط االقلـيم  ومن ضـمن هذه الـشرائح شـريحـة ا
الكبـير في ذلك نـطالب سيـادتكم وبحـكم منـصبكم وتـكليـفكم الـشرعي والقـانوني (كـلكم راع وكلـكم مسؤول عن
ـتـقـدم ورفع الـتـسـكـ عـلى رواتـبـهم في الـدرجـة الـثـانـية رعـيـته) بـرفع الـغـ والـظـلم عن الـكـادر الـهـنـدسي ا
ـة توفر درجـة (اخلبـير) للـصعود الى والترفـيع إلى الدرجـة األولى حيث اشتـرطت التـعليـمات اجملـحفة والـظا
سـتحق الدرجـة األولى ولكون درجـة اخلبير اعـدادها قلـيلة جـدا التتنـاسب مع االعداد الكـبيرة للـمهنـدس ا
لهذه الترقيـة و التحرك على اولويـات عالية في الدولة في اعوام ( 2020 و 2021) اثمرت عن مـخاطبة مجلس
رقم (34733) في 24/11/2021 الـى مجلس شـورى الدوليـة لغـرض تعديل الـعنـاوين الوظيـفية الوزراء بكـتابـها ا
قـترح هو (رئـيس مهنـدس أقدم أول) لـكي يتم صعـودهم إلى الدرجة األولى لـلمهـندس حـيث كان العـنوان ا
ـوضوع له ولـكن الـكـتاب مـنـذ ذلك الـوقت وحلـد االن (اكثـر من سـنـة و نيف) واجلـواب لم يـأتي عـلمـا ان هـذا ا
ـة ونستغرب تـأثير نفـسي ومعنوي كبـير باالضافة الى تـأثيره على ارزاق هذه الـشريحة وعلى عـوائلهم الكر
ـذكور اعاله. نـطالب من حـضرتكم من التـاخر الكـبيـر من قبل مـجلس شـورى الدولـة في االجابة عـلى الكـتاب ا
ـا يـضـمن حتـقيق ـشـكـلـة الـكـبـيـرة والـضغـط علـى اجمللـس لالجـابة بـصـورة ايـجـابـيـة و التـدخل حلـل هذه ا

صلحة العامة وفقكم الله وسدد خطاكم. ا
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اخلـطاب الـسيـاسي الـعراقي. فـح
حتـلل مـحـتـوى اخلـطـاب الـسـياسي
العـراقي تعـثر بـسهـولة عـلى ساسة
(الــــســـنــــة والـــشــــيــــعـــة والــــكـــورد
سيحي والتركمان واأليزيـدي وا
والـصابـئـة ...الخ) في حـ جتد من
كان العثور على خطاب الصعوبة 
ســيـــاسي"عــراقـي" خــالص مـن تــلك

الشوائب. 
وال زال من الـــــصــــعب حــــتـى عــــلى
الـرافضـ لـلخـطاب الـشـعبـوي عدم
التـأثر به بـخاصـة ح يـقفـون أمام
صــنــدوق األنــتــخــابــات! أن ثــقــافــة
التـصلب تـبنى على تـفوق اجلـماعة
في أهمـيتـها عـلى الفـرد وعلى قمع
الــصــوت الــفـــردي أذا تــعــارض مع

الصوت اجلمعي. 
وفي أكـــثـــر مـن أســـتـــطالع لـــلـــرأي
أجريـناهـا أثنـاء دورات األنتـخابات
اخملــتـــلــفــة في الـــعــراق وجــدنــا أن
األسرة واجلـماعة األولـية(عـرقية أو
طائـفية أو ديـنية أو قـبليـة) كان لها
دور حـــاسـم في حتـــديــــد خـــيـــارات
الــنــاخــبــ فـي مــقــابل خــيــاراتــهم

الفردية. 
ال زلـت أذكــــــــر صـــــــــديــــــــقـي أبــــــــو

فــاخلـــطــاب الــشــعـــبــوي يــقــوم في
جـوهـره عـلى ثنـائـيـة (نـحن) مـقابل
(هم) .هـذا اخلــطـاب شـائع جـدا في
الـــعــراق وفي كـــثــيـــر من الـــبــلــدان
األخــــــرى الـــــتـي حتـــــول فــــــيـــــهـــــا
الشـعبويـون الى قادة محــــــــبوب
وأبــــطـــــال مــــبـــــجـــــــــــــلـــــ وسط

جماعتهم. 
صــحــيح أن الـــقــادة الــشــعــبــويــ
واخلـطاب الـشعـبوي مـنتـشر أيـضاً
لـــدى اجملــتـــمـــعــات ذات الـــثــقـــافــة
الـرخـوة لكـنه أكـثـر أنتـشـاراً بكـثـير
في اجملتمعات الصـلبة التي تتفوق
فيـها اجلمـاعية علـى الفردانـية. لقد
حتــول اخلـطـاب الـطــائـفي-الـعـرقي
الى جــــزء أســـاسـي من مـــكــــونـــات

قالـ السابـق أستـعرضنا خالل ا
بــأخـتـصــار شـديـد وقــد يـكـون مـخلّ
أهم اآلثـــــار ــــــعـــــنـى الـــــكـــــامـل بـــــا
ـتـرتـبة (األجـتـمـاعـية)و(الـنـفـسـية) ا
فـرط الذي تتـميز به على التـصلب ا
الثقافة األجتماعية العراقية.أما هنا
ـتـرتـبـة عـلى فــسـنـركـز عـلى اآلثــار ا
الـتــصــلب الـثــقـافـي عـلى الــصـعــيـد
(الـســيـاسي). واحلـقـيـقـة فـأن هـنـاك
أكــثــر من ســلــوك ســيــاسي جنم عن
فـــرط الــتـــصـــلب الــعـــراقي لـــعل في
مـــقــدمـــتــهــا اخلـــطــاب الــشـــعــبــوي
والطـائفي فضالً عـن شيوع الـسلوك
التـسلـطي ومقـبولـيته.أن الـشعـبوية
جتـد لــهـا مــكـانــاً خـصــبـاً في بــيـئـة
شـــديـــدة الــتـــصـــلب مـــثل الـــعــراق.

الــذي ــعــمــاري ــهــنـــدس ا ا زهــراء
أنـتخب قـائـمة "طـائـفيـة" عـلى الرغم
من نـقـده الـكـثـير والـدائم لـرئـيـسـها
وشـخــوصـهـا وحــيـنــمـا ســألـته عن
الـسـبب أجـابـني "قـلت لـنـفـسي ماذا
سأقول جلماعتي أذا أنتخبت قائمة
ال تـمـثل اجلـمـاعـة"! كـانت اجلـمـاعـة
بــالـنــسـبـة ألبـي زهـراء أهم من رأيه

وقناعته الشخصية!
ــو وانـــتــشــار الـــتــســلط كــمـــا إن 
واالستبـداد هو ظاهـرة من الظواهر
ألـوفـة في اجملتـمـعات الـسـياسـيـة ا
ـجـتـمع صـلب الـصــلـبـة فـمـا بـالك 
بـإفــراط كـالـعـراق? فـالـفـرد الـعـراقي
مثل باقي اجملـتمعـات الصلبـة ينشأ
صادر السلطة على أولوية الطاعـة 
الـتــقـلـيــديـة والــتي تـأتي اجلــمـاعـة
األولية في مقدمتها كاألسرة والدين
والـطائـفـة.قد ال تـكـون هنـاك مـشكـلة
في طــاعـة هـذه اجلـمـاعـات كـمـا هـو
احلـــــــال في كـل اجملـــــــتــــــمـــــــعــــــات
ـشـكـلـة لـكـنــهـا تـتـحـول  اجلـمـاعـيـة
حــيـنـمـا تـكـون طـاعـة تـلك اجلـمـاعـة
مـقــدمـة عــلى طــاعـة اجملــتــمع كـكل.
ـشــكــلـة حــيـنــمـا تــغـيب وتــتـفــاقم ا
ـــؤســســـات الــوطـــنــيـــة الــعـــابــرة ا

لــلــجــمــاعــات كــمــؤســســات الــدولـة
الـتشريـعيـة والتـنفيـذية والـقضـائية
أو تــقل الـثـقـة بـهــا كـمـا هـو حـاصل
لـــديــنـــا. نــســمع كـــثــيــراً نـــغــمــة أن
اجلماعـات األولية واألنـتماء والوالء
لها نعمـة ومصدر قوة وليس ضعف

للمجتمع. 
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هـذا صـحيـح بشـرط أن يـتـوفـر لديك
السمـنت الرابط لكل هـذه اجلماعات
والقادر على حتويلها الى فسيفساء
جـمـيــلـة. هـذا الــسـمـنـت الـرابط هـو
ـــؤســـســات الـــوطــنـــيـــة الــعـــابــرة ا
لـلـجـمـاعـة. هذا هـو بـالـضـبط الـفرق
بــ مــجــتــمــعــات صــلــبــة مــنــتِــجـة
ومـــتـــطــــورة كـــالـــيــــابـــان وكـــوريـــا
ــانـيـا وبـ اجلــنـوبـيــة والـصـ وأ
مـجــتـمــعـات صـلــبـة وغــيـر مـنــتِـجـة
ـؤسسـات الدولة كالـعراق. فـالثـقة 
هي الـــــتـي تـــــوحـــــد اجلـــــمـــــاعــــات
وثـوق لـتلك لـجـأ ا وهي ا اخملـتلـفـة
اجلـمـاعات حـيـنـما تـخـتـلف. أما في
الـعراق فـحـ تخـتـلف اجلمـاعات ال
جتد طرفـاً موثوقاً تـلجأ الـيه فيكون
الــصـراع هــو الــنــتـيــجــة احلـتــمــيـة
ـا يـزيــد الـطـ بـلّـة في لــلـخالف.و

العراق هو ليس فـقط زيادة التركيز
عـلى الـطــاعـة في تــنـشـئــة األجـيـال
ـــــا عــــدم األهـــــتـــــمـــــام بــــقـــــيَم وأ

األستقاللية واألبداع. 
فحسب مـسح القـــــيم الدولي الذي
أجـــري في الــــعـــراق في أعــــــــــوام
2019 2004 و 2008 و2013 و
فأن العـراق هو أقل دولـة في العالم
تقـريـباً  من حـيث تأكـيد اآلبـاء على
تـنـمــيـة قـيـم األسـتـقاللــيـة واألبـداع
لــدى أبـنــائـهم  في حــ أنه األعـلى
في الـتركـيز عـلى قيـمة الـطاعـة لدى
النـشأ اجلـديد! هذا اخلـليط يـساعد
عـــلـى تـــقــــبل الــــتـــســــلط وظــــهـــور
.فـالـفـرد الـعـراقي يـنـمو ـتـسـلـطـ ا
وفي داخـله تـبـريـر عـمـيق لـلـتـسـلط
النـاجم عن طاعـة السـلطـة. لذا جتد
الـسـياسـي العـراقي أمـا مـتـسلط أو
أو في حـالـة حـركـة بـنـدولـيـة خـانـع

ب التسلط واخلنوع.
لـيست الـشـعبـوية وال الـتـسلط هـما
الداءان الـوحيـدان اللـذان أسهم في
ظـهـورهـمـا فـرط الـتـصـلب لـلـثـقـافـة
ـــا هــنـــاك ظــواهــر الـــعــراقـــيــة وأ
سـيـاسـيـة أخـرى سـيـجـري الـتـطرق

لبعضها الحقاً.
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نـــود إعالمـــكم بـــفـــقــدان
رقم (٠٠١٠٦٣٤) الصك ا
والصادر في ٢٠٢٣/١/٤
من مــصــرف الــرافـدين /
ن ٢١٧ / اجلــــــــانـب اال
القـادسـية واحملـرر بإسم
ــــاجـــد شــــركــــة روعــــة ا
لــــلـــــتــــجــــارة الــــعــــامــــة
واإلتــــــــصـــــــاالت  م . م :

محمد ماجد خليل.
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فــــقــــد مــــني جــــواز ســــفــــر بــــأسم
Mariam Telgherdi Telgherd  

ارك فعلى من لكة الد صادر من 
يـعـثـر عـلـيه تـسـلـيـمه الـى  مـديـرية
ـــــدنـــــيـــــة واجلــــوازات األحــــوال ا

واإلقامة.
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تـعـلـن شـركـة مـا بـ الــنـهـرين الـعــامـة لـلـبــذور / إحـدى تـشـكـيالت وزارة
الزراعـة / عن استمرار إجراء مـزايدات علنية لـبيع مادتي كوالح وشوائب
مـحصول الـذرة الصفراء لـلموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ والـتي ستبـاع في معامل
ـعـامل االهـلـيـة في احملـافـظـات بـابل الـذرة الـصـفـراء الـتـابـعـة لـلـشـركـة وا
ـسـيب - ـدحـتـيـة - مــعـمل ا (مــعـمل احلـلـة - مــعـمل احلـيـدري - مـعـمـل ا
ـقـدسة (مـعـمل كربالء) ؤجـر) ومـحافـظـة كربالء ا واضافـة مـعمل اخلـيـر ا
ومحـافـظة كـركوك (مـعمل تـازة - معـمل احلويـجة - واضـافة مـعمل هـشام
ـؤجر) ومحافـظة ديالى (معمل ديـالى) ومحافظـة بغداد (معمل اخلزرجي ا
بـغداد ((أبـو غريب)) ) ومـحافظـة واسط (معـمل الكـوت - معـمل العـزيزية)
ومـحـافـظـة صالح الـدين (مـعـمل صالح الـدين) ومـحـافـظـة نـيـنوى (مـعـمل
ؤجر) حالـة توفرها في ستقـبل ا نـينوى) ومحـافظة االنبـار (معمل جيـل ا
ـعامل وذلك في تمام السـاعة احلادية عشـر صباحا من يوم ١٥ و٣٠ هذه ا
ـزايـدات وكـسـر الـقـرار. وفي حـالـة ـزايـدة واعـادة ا من كل شـهــر الجـراء ا
ـزايــدة الى يــــوم ـزايـدة عـطـلـة رسـمـيـة يـؤجل مـوعـد ا مـصـادفـة مـوعـد ا
الــدوام الــرســمي الــذي يــلــيه وان طــلـبــات واجــراءات كــســر الــقـرار عــلى
ـزايـدة حصـرا. فـعلى ـعمل الـذي  فـيه اجراء ا ـزايدات تـتم في نـفس ا ا
ـكان ـزايـدة احلـضـور في الـزمـان وا ـزايـدين الـراغـبـ بـاالشـتـراك في ا ا
ـوحدة دنـيـة او البـطـاقة ا عـيـن مـسـتصـحـب مـعـهم هويـة األحـوال ا ا
وبطاقـة السكن (اصلـية ومصورة مـلونة) مع تـأييد اجمللس الـبلدي حسب
وجب صك مـصدق زايـد والـتأمـينـات الـقانـونيـة والـبالـغـة ٢٠ %  سـكن ا
عـمل اخملتص) ودفع مبلغ (٥٠٠٠ دينار) غير قابلة للرد عن ألمر الشركة (ا
ـزايدة ـزايـدة على أن تـسـتـكمل بـاقي الـتـأميـنـات عـند رسـو ا ـشـاركة بـا ا
زايـدة أجور نشر اإلعالن والـداللية الـبالغة ٢ % ويتحـمل من ترسو عـليه ا
ـنـصـوص عـلـيـهـا بـقـانـون بـيع من بـدل اإلحـالـة وذلك حـسب اإلجــراءات ا
عدل ومبلغ ١ % تعظيم مواد رقم ٢١ لسنـة ٢٠١٣ ا وإيجار أموال الدولة ا
الـوزارة عـلى أن يـتـم دفع مـبـلغ الـكـمـيـة خالل (٧) أيـام من تـاريخ الـتـبـلـيغ
باالحـالـة ورفع الـكـميـات خالل مـدة اقـصـاها (١٥) يـوم من تـاريخ الـتـبـليغ
ـزايـدة اجـور خـزن مـقـدارها بـاالحـالـة وبـخالفه يـتـحـمل من تـرسو عـلـيه ا
دة (١٥) يـوم من تاريخ االحـالة الـقطـعية او (٠٫٥ %) عن كل يوم تـأخيـر و
مدة االمهال وحسب الـفقرات (اوالً وثانيـاً وثالثاً) للـمادة (٢٦) من القانون
اعاله وبعـدها ستـتخـذ الشركـة اإلجراءات القـانونيـة التي تـراها منـاسبة.
عـروض بها ادة بحـالته ا عـاينـة ا ـزايدة يـعتبـر اقرار  وان االشـتراك با
ويـعـتـبـر قـبــوال به وال يـحق له االعـتـراض الحـقـاً ولـالسـتـفـسـار عن قـيـمـة

ذكورة اعاله. عامل ا التأمينات القانونية مراجعة ا
.... مع التقدير .... 
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هل تنقذ دبـابات الغرب األحدث أوكرانيا ?  والسؤال باألحرى وبالوضوح القاطع  هل
يدان األوكرانى ? ال يبدو ذلك مؤكدا ـة واردة فى ا تنقذ الـدبابات حلف الغرب من هز
ثـارة  وتـوقع معـجـزات حربـيـة  حتقـقـها مـئات وال مرجـحا  بـرغم الـضجـة الـهائـلـة ا
ـانية و"إبرامز" األمـريكية و"تشـالنجر" البـريطانية وغـيرها  وتزويد دبـابات "ليوبارد" األ
أوكرانـيا الـوشـيك بطـائرات "إف ـ 16 وبـصواريخ يـصل مـداهـا إلى موسـكـو نفـسـها 
وإدارة احلـرب من "كييف" بـخبراء وجنـراالت حلف "النـاتو"  ومئـات األقمار الصـناعية
ـرتـزقة دنـيـة الـتى تـراقب "دبة الـنـمـلة" عـلى جـبـهات الـقـتـال  وجيـوش ا الـعسـكـريـة وا
ة بـروسيا  األمـريكـي والبـريطـاني والـبولـندي وغـيرهم  وكـلها حتـلم بإيـقاع الهـز

تأهبة الفتتاح عامها الثانى . التى تواجه وحدها قدرات خمس دولة فى احلرب ا
ـيدان وال أحد يـهون من شـأن وأثر األسـلحـة الغـربيـة األكثـر تطـورا  وقد هـبطت إلى ا
األوكرانى من البداية  وفى زحف جنونى ال يبالى بالتكاليف الباهظة  فأمريكا وحدها
تـدفع ألوكـرانـيا 130 مـلـيـون دوالر فى الـيوم  والـتـابـعـون لـواشـنـطن يـدفـعـون أرقـاما
مقاربة  واسـتزاف مخازن السالح األمـريكية واألوروبيـة وصل إلى مدى مخيف  كان
"  األولى مـضـادة أول مـا قـدمت واشــنـطن صــواريخ "سـتـيــنـجـر" وصــواريخ "جـافـلــ
" للـطـائرات  وقـد أرسـلت منـهـا أمريـكـا ما يـعادل  20سنـة من صـادراتهـا  و"جافـل
لـقبـة بقـاتلـة الـدبابـات  وقد أرسـلت منـهـا أمريـكا مـا يعـادل جمـلـة إنتـاجهـا فى سبع ا
سـنوات كامـلة  أضف إلـيها صـواريخ الدفـاع اجلوى وصوال إلـى "باتريـوت" وعشرات
ـدرعـة ومـدافع "هــاوتـزر" وراجـمـات صـواريخ "هــيـمـارس"  وبـقـذائف آالف الـعــربـات ا
خارقـة  تسـتـهلك أوكـرانيـا مـنهـا سبـعة آالف قـذيـفة يـوميـا  وعـلى نحـو اضطـرت معه
واشنـطن الغتـراف مضاف من مـخازنهـا االستـراتيجـية فى كـيان االحتالل اإلسـرائيلى
ـة وفى كـوريــا اجلـنـوبـيــة  وقل مـثل ذلك عن شــراء واشـنـطن ألسـلــحـة سـوفـيــتـيـة قـد
تـدة من بـولنـدا ودول الـبلـطيق إلى إلرسـالهـا إلى أوكـرانيـا  وعـلى خرائط جـغـرافيـا 
دول أمريكا الالتـينية  إضافة لكل مـا قدمته الدول األوروبية من مـخازنها  وعلى نحو
زاد جملة الـديــون األمريكيـة الداخلية واخلـارجية فى عام احلـرب األول  وقفز بها من
ـا جرى  23 تـريـلـيـون دوالر إلى مـا يـزيـد على 31 تـريـلـيـون دوالر  وقـد ال تـتـعجـب 
فأمـريكا تـعرف بالـغرائز قـبل غيرهـا  أن احلرب الدائـرة فى أوكرانيـا هى حرب تغـيير
العالم بـامتيـاز  وأنهـا كاشفـة لكثـافة التـغيرات الـتى جرت وتـراكمت قبـلها بـعقود  فى
موازين السالح واالقتصاد والتكنولوجيا  وعلى نحو يؤدن بنهاية االستفراد األمريكى
 والتحكم فى الـعالم كقطب وحيد  خـصوصا مع الصعود الـصاروخى للص  التى
تدعم مـوسـكو بـثـبات وإطـراد  وتـنـتقل بـعالقـاتهـا مـعـها من شـراكـة غيـر مـحدودة إلى
حتالـف بغـير حـدود  يستـهز بـالهـيسـتريـا األمريـكيـة التى تـتصـرف كمـا الثـيران فى
أوان الـذبح  وبــشـراسـة الـنـزع األخـيـر من "حالوة الـروح" الـذاهـبـة  وتـفـرض ومـعـهـا
حـلـفـاؤهـا تـدابـيـر وعـقـوبـات اقـتــصـاديـة  بـلـغت حـتى الـيـوم نـحـو 15 ألف صـنف من
عقـوبـات احلـصـار  لم تـنـجح حـتى تـاريـخه فى إضـعـاف االقـتـصـاد الـروسى بـصورة
ى  مترافقا مع الزحف الصينى  منهكة  وال فى عزل روسيا التى يتمدد نفوذها العا
فقـد ال يـكون اقـتـصاد روسـيـا من احلجم الـكـبيـر  وإجـمالى نـاجتـها الـقـومى السـنوى
يعادل بـالكـاد اقتصـاد هولـندا  وموازنـتهـا احلربيـة أقل من عشـر موازنة الـبنـتاجون 
الـتى قـفزت مـع عام احلـرب األول إلى 850 مـلـيـار دوالر سـنـويا  عـلى أمـل أن تواجه
تعجرفة  لم تدرك الص عسكـريا بعد تصفيـة احلساب مع موسكو  لكن واشـنطن ا
بـعد أن الـعالم تـغيـر  وأنه لم يـعد بـوسعـها أن تـأمر وتـنهـى فتـطاع بـغيـر تعـقيب  وأن
عادن النادرة لك ميزات فريـدة فى موارد الطاقة وا اقتصاد روسـيا متوسط احلجم  
بـالذات  وأن امـتـداد جـغرافـيـا روسيـا الـكـونيـة  وجـوارهـا احملسـوس مع دول شـمال
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إضـافة الستنـادها إلى اجلدار الصـينى الصلب  وقـوة أسلحتـها النوويـة والصاروخية
بالـذات  يعطـيها مـددا من الصبر واالحـتمال يـكاد ال ينـفد  مكـنها من جتـاوز خسائر
اختراقات عـسكرية فى "خاركيف" ومـدن فى "دونيتسك"  روج لها الـغرب كانتصارات
ة الكاملة بالقوات عسكرية بـاهرة للجيش األوكرانى  توحى بالقدرة على إحلـاق الهز
ـبادرات الـروسـيـة فى أوكـرانـيـا  وهـو مـاجـرى عـكـسه بـالـضـبط  بـاسـتـعـادة الـروس 
ـيدان ـيـدان  مع إعـادة تنـظـيم شـاملـة  وإجـراء تـعبـئـة عـسكـريـة جـزئيـة  تـزج إلى ا ا
ا تـضـاف إلـيهـا تـعـبـئة أخـرى  خـصـوصا مع بـنـحو 350 ألف عـسـكـرى روسى  ر
ـلـيون  ـليـون ونـصـف ا ـوضـوعـة لـزيـادة عـدد جـنـود اجلـيش الـروسى إلـى ا اخلـطط ا
وتـرقـية مـسـتـوى قـيـادة الـقـوات الـعـاملـة فى أوكـرانـيـا  وإلى حـد تـعـيـ قـائـد األركان
اجلنـرال "جـيراسـيـموف" مـسـئوال مـبـاشرا عن عـمـليـة الـروس العـسـكريـة اخلـاصة فى
أوكرانيا  ودفع مـصانع السالح الروسى للعـمل بكامل طاقتهـا  وإنهاء صور التهاون
ـدى  قد ال تتوقف والـتقصيـر على جبهـات القتال  واالسـتعداد اجلدى حلـرب طويلة ا
نـضمـة لروسـيا  وال عـند احلـافة قـاطعـات األربع ا عـند هـدف إكمـال السـيطـرة علـى ا
الـشرقية لـنهر "دنيبـرو"  إضافة إلشارات مـتالحقة على التـقدم بأسلـحة روسية أحدث
قاتل يدان  بينها على ما بدا طائرات "سو ـ 57  ودبابات "تى ـ 14 والروبوت ا إلى ا
"ماركـر" وغيرهـا  إضافـة ألجيـال أكثـر فتكـا من الصـواريخ فرط الـصوتـية والـطائرات
ـتدفقة إلى ا تـستخـدم مع غيرهـا فى دفن ركام أحدث األسلـحة الغـربية ا ـسيرة  ر ا
توقـع  وقد ظلت ـقبـلة مع هـجوم الربـيع الروسـى ا ذبـحة ا يـدان األوكرانى  وبـدء ا ا
ة فى عام احلرب األول  وانـتقالها روسـيا تعتمـد غالبا عـلى األسلحة السـوفيتية الـقد
إلى أجـيـال أسـلـحـة أحدث  قـد يـكـون تـمـهـيـدا حملرقـة سالح كـبـرى  تـواكب الـتـهـديد
انية والبريطانية  وفى عام استخدام السالح الروسى بإحراق الدبـابات األمريكية واأل
ـا بـقصـد إفـراغ مـخـازنه وإخـراجه من اخلـدمـة  دمرت الـسوفـيـتى الـقـد وحـده  ر
روسيا الـعدد األغلب من دبـابات أوكرانـيا  وكان لـدى األخيرة 7500 دبابـة قتـال عند
كن أن تفـعله مـئات الـدبابات الـغربـية األحدث فى خط بدايـة االشتـباكات  فـما الـذى 
عارك أكثر دمويـة وتطيل من وقت القتـال  لكن يصعب على ما ا جتـعل ا يدان ? ر ا
يـبدو  أن حتسم احلـرب لصـالح الغرب  وهـو ما يسـلم به اجلنـرال "مارك ميـلى" قائد
ـشـتركـة لـلجـيـوش األمريـكـية  الـذى صـرح علـنـا عقب اجـتـماع "رامـشـتاين" األركان ا
األخير حللف اخلمس دولة  وقال بصراحة أنه "يصعب تصور دحر القوات الروسية
ا ألن الرجل الـعسكرى من األراضـى التى تسيـطر علـيها فى أوكرانـيا هذا الـعام"  ر
احملتـرف  يعرف الـكثـير عن طـبائع الـروس العـسكـرية  ويـعرف صـبرهم الطـويل على
ـكاره  ويعرف أنـهم يخدعـونك ح ينـهزمون  فـهم يهزمـون ويهزمـون ويهزمون  ثم ا
ينتصرون فى الـنهاية  على نـحو ما جرى فى حمـلة "نابليـون" على روسيا عام 1812
ـاليـ من اجلـنود  دامـت مـعاركـهم وفى حـمـلـة "بـاربـاروسـا" الـهـتـلـريـة عـلى روسـيا 
ـتـوحشـة لـسـنـوات  وقـتل فـيـها 25 ملـيـون روسى  لـكـنـهـا انـتـهت بـاحتـالل اجليش ا
الـروسى "األحـمـر" لـقـلـب بـرلـ  وهـو مـا اسـتـذكـره قـبل أيـام "جـوزيب بـوريل" مـنـسق
ـرة قلب الـشـئون اخلـارجـيـة لالحتـاد األوروبى  وتـمـنى أن يـكون بـوسع الـغـرب هـذه ا
الـنتـائج النـهائـية . كان الـتصـور مع بدء الـعمـليـة العـسكـرية الـروسيـة اخلاصة فى 24
فـبـراير 2022 أن أمـريـكـا قـد تـسـتغـلـهـا كـفـرصـة الستـنـزاف روسـيـا  وإسـقـاط حكم
"  وقـد جـرى استـنـزاف جزئى لـلـلـقوة الـروسـية فى ـيـر بوتـ الـرئيس الـروسى "فالد
قـابل فى معـارك الـسالح واالقتـصاد حـرب أوكـرانيـا  لكن جـرى اسـتنـزاف الغـرب بـا
والـطـاقـة  وجـرى استـنـزاف لـلـقـوة األمـريـكيـة  وزادت تـكـالـيف احلـرب األمـريـكـية فى
أوكرانيا على تـكاليف حرب العشرين سنة فى أفغانستان  ثم أن احلكم الذى تساعده
أمريكا الـيوم فى أوكرانيا  بدا أكثـر فسادا من احلكم الذى أنشـأته ورعته وهزم معها
ـيـر زيلـيـنـسكى" فى أفـغانـسـتـان  علـى نحـو مـا كـشفت عـنه انـهـيارات حـكـومـة "فلـود
ــتـزايــدة لـوزراء ومــسـئــولـ وقــادة فى اجلـيش  األخــيـرة  واإلقــاالت واالسـتــقـاالت ا
ـيديـا األمريـكيـة عن سرقـات لنـحو نصـف إمدادات السـالح الغـربى  وبيـعها وكشف ا
سئـول األوكـران لثـروات ضخـمة مـقابل تـدميـر حياة فى السـوق السـوداء  وتكويـن ا
الـشعب  وحتـويل ما يقـارب نصف سكـانه إلى الجئـ ونازح ومـشردين  فى حرب
ال جترى حلساب سالمـة أوكرانيا وسيـادتها كمـا يزعمون  بل لنـزف الدماء حتى آخر
أوكرانى  وليس مقـدرا لها أن تنتـهى من دون إزالة حكم "زيلـينسكى" نـفسه  وتقسيم
أوكـرانيـا عـند نـهـر "دنيـبـرو"  الذى تـطـمح روسـيا جلـعـله خط حدودهـا اجلـديدة  وإن
ا إلى العـاصمة "كييف" وميناء "أوديسا" كانت احلرب مرشـحة للتوسع اجلغرافى  ر
على الـبحـر األسود .  وباجلـملة  تـبدو احلـوادث مندفـعة إلى جـولة الرهـان األخير فى
أوكـرانـيـا  ومـا من خيـار آخـر عـنـد روسـيا سـوى االنـتـقـال من الـتقـدم الـعـسـكرى إلى
احلــسم الــعـســكــرى  فـمــا من مــوائــد مـفــاوضــات مـنــتــظـرة وال واردة  إال أن يــكـون

التفاوض بحد السالح وعلى خطوط الدم .
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أوسلو

ركزي في لقـاءات سابـقة عديـدة  أشار محـافظ البـنك ا
العـراقي السـيد عـلي العالق وخالل فـترة واليته االولى
بــان سـعـر الــصـرف غــيـر مـقــدس وان تـخــفـيض قــيـمـة
ـكنة ولـكن يجب ان تـدعم باجراءات العـملـة العراقـية 
ـنـتوج ـا يـكـفل حلمـايـة ا اخرى تـقـوم بـهـا احلكـومـة 
الوطـني وتـوفر نظـام ضريـبي وكمـركي مرن مـع ضمان
عـدم تـضــرر الـشـرائح الــفـقـيــرة من خالل دعم مـفـردات
الـبـطـاقـة الـتـمـويـنـيـة وغـيـرهـا من االجـراءات الـكـفـيـلـة

بتقليل ضرر هذه اخلطوة.
VBM*« …—œUG

قـرار احلـكـومـة الـســابـقـة بـتـغـيـيـر سـعـر الـصـرف بـعـد
نصب في 2020 جاء وحيدا ومفاجئا مغادرة العالق ا

ا سبب صدمة للمواطن واالسواق العراقية .
ـاضـيـتــ من زيـادة نـسـبـة مـا جـرى خالل الـســنـتـ ا
الفـقر والـتضـخم وعدم وجود قـطاع حـقيـقي هي نتائج
مـبـاشرة لـعـملـية الـتـغيـيـر تلك تـبعـهـا اجراءات جـديدة
اتخـذها الـفيدرالي االمـريكي بـخصوص مـعاقـبة بعض
ـا ساهم في زيـادة كبيـرة بسعر صـارف والشركات  ا

صرف الدوالر وبالتالي زيادة االسعار وغيرها.
ـاضي شـهـد شـارع الـرشـيـد مـظـاهـرات ضـد االربـعـاء ا
ارتــفـاع سـعــر الـدوالر وهي انــذار حـقــيـقي لــلـحــكـومـة
ركـزي في ضـرورة اعـتمـاد سـياسـات وحـلول والـبـنك ا

تهدأ الشارع وتعيد االستقرار للسوق .
ـهــمـة امـام الــسـيـد عــلي الـعالق بــغـيـر وعــلـيه تـبــدو ا
السهلة وتتطلب استدعاء حنكته السابقة في ادارة دفة
االمور وتصليح كثيـر من الضرر الذي اصاب السياسة
النقدية جراء تغيير سعر الصرف في اواخر عام 2020
ـعارضـ لـها ـعـلومـات بـانه كان احـد ا والـتي تـشيـر ا

نصب حينها. وقد كلفه ذلك مـــــــغادرة ا
االيام القـــــادمة حبلى باالحداث والوقائع .
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اضي وفق رؤية برز مصطلح االجيـال الشعرية في العراق في بداية الـسبعينات من القرن ا
نقديـة وضعت الشـعراء في خانـات وسالل كما تـوضع العصـافير بـحسب احلقب الـعشرية
وقد أخـطأ النقاد بـتوصيف اجليل عنـدما حشروه بعـقد السنوات الـعشر مثل (اخلمـسينيات
والـستينيات والسـبعينيات والثـمانينيات والـتسعينيات ) في حـ ان اجليل يتراوح عمره ب
عنى صنف ـعاجم العربيـة جاءت كلمـة جيل  نة كما هو عـند ابن خلدون وفي ا 40-25 سـ
عنى االمة  ففي الصحاح لـلجوهري(جيل من الناس) اي صنف  وفي لسان العرب يأتي 
ـصـطــلح بـ داللـتـ : الـنــوع والـزمن . ولـست ادري كـيف . واخـتـلف الـنــقـاد في حتـديـد ا
يصـنف النقـاد شعراء الـيوم او كتـاب الرواية والـقصة الـذين ظهروا بـعد عام   2000 والى
اي جيل ينتمون ?  ارى ان الـتحديد عسير وصعب   اضافة الى انها بدعة استهواها النقد
طبعي رحمه ـاذا جلأ األديب صاحب مجـلة الكلـمة  حميـد ا واالعالم في حـينها وال أدري  
ـصـطـلح عـلى شــعـراء وقـصـاصـ ظـهـروا فـي سـنـوات الـسـتـيـنـات الـله  الى ابـتــداع هـذا ا
ــاضي   ? وهــو يـعــرف أن اإلبــداع أكـبــر من الــزمن و االبـداع والــســبـعــيـنــات من الــقـرن ا
تنـبي الذي رحل قـبل اكثر من الف احلقـيقي ينـفع لكل عـصر وكل جيل واليـحدد بـزمن . وا
عام ال يـزال بيـننـا نسـتشـهد به في كل مـوقف وحدث وكـأنه يعـيش زمانـنا وانـه يكفـي العرب
ـثل شـخـصـيته اللف عـام قـادم . فـلـكل مبـدع بـصـمـته ومـنجـزه وحـضـوره ونـتاجـه هويـته و
ـستـقـلـة بذاتـهـا . وأذكر أني كـنت من الـدعـاة الى كسـر الـقيـود وفـتح االقفـاص وضـد هذا ا
ـصطـلح وأرفض أن يـحـبسـني الـنقـاد في قـفص حتت قـضبـان سـجن  جيل الـسـبعـيـنات ا
عمراً وشـعراً  وكـنت أصرّح في احلـوارات الصـحفـية :   لـينـطلق االبداع فـي فضاء اوسع

يتجاوز الزمان . فال حتبسوا الشعراء في أقفاص كما حتبس البالبل!!
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رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣. استنادا الى قانون بيع وايجار اموال الدولة ا
بينة في ادناه والـعائدة الى مديريـة بلدية العمـارة فعلى الراغب تـعلن جلنة البيـع وااليجار في مديرية بـلدية العمارة عـن اجراء مزايدة علنـية لتأجير االمـالك ا
زايدة مراجعة سكرتير اللـجنة في مقر بلدية العمارة خالل فترة (٣٠) ثالثون يوما تبدأ من الـيوم التالي لنشر االعالن مستصحبا معه التأمينات باالشتراك في ا
دة اعاله من تاريخ القانونية البالـغة ان ال تقل عن (١٠٠ %) لكامل مدة التأجير وينادى لـلمزايدة في الساعة العاشرة والنصف صـباحا في اليوم التالي النتهاء ا
زايدة اجور النشر وكافة زايدة عطلة رسـمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه ا النشر وعلى قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم ا
دنية وبطاقـة السكن ويكون عليه مراجـعة مديرية بلدية الـعمارة خالل فترة (١٠) عشرة ايام تـرتبة على ذلك من نسبة (٢%) مع جلب هـوية االحوال ا صاريف ا ا

صادقة الكمال اجراءات التعاقد االصولي وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية. من تاريخ ا
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لك ورقمهت وقعنوع ا ساحةا مدة التأجيرا القيمة التقديرية احلالية
ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ١٤ سنة واحدة٩ م٢شارع ٦٠ مجاور العلوة القد ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار
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طالبة بالتعويض او اللجوء الى احملاكم اخملتصة. لك الى البلدية عند احلاجة اليه وخالل فترة التأجير او عند انتهاء العقد دون ا يسلم ا
زايدة وحسب كتاب هيئة النزاهة - على الراغب باالشتراك جلب براءة ذمة من الهيئة العامة لـلضرائب / فرع ميسان وبخالفه ال يسمح له باالشتراك في ا

رقم . م . ت ٣٢٧/٥ ق ٥ / حتقيقات ميسان ا

ة ٤٢ نهر الكحالءحانوت رقم  ٢٧ سنة واحدة٩ م٢شارع ٦٠ مجاور العلوة القد ٧٥٠٠٠٠ سبعمائة وخمسون الف دينار

سنة واحدة٧٫٥ م٢خلف كراج الفورتات ٤٢ نهر الكحالءكشك رقم  ٣٢٩٨ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة٧٫٥ م٢خلف كراج الفورتات ٤٢ نهر الكحالءكشك رقم  ٤٢٩٩ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة٧٫٥ م٢خلف كراج الفورتات ٤٢ نهر الكحالءكشك رقم  ٥٣٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة٧٫٥ م٢خلف كراج الفورتات ٤٢ نهر الكحالءكشك رقم  ٦٣٠٢ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة٧٫٥ م٢خلف كراج الفورتات ٤٢ نهر الكحالءكشك رقم  ٧٣٠٣ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار

سنة واحدة١٥ م٢ابو رمانة ٧٩٤٣/١٦ ابو رمانةكشك رقم  ٨٥٦٣ ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار
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ـــــؤخــــرة االســـــتـــــمـــــرار في مـــــواقـع ا
ــشــاركـة مــخـتــلــفـة عن ســابــقـاتــهـا و
وبـحــاجـة إلى انـتــفـاضـة وتــفـعـيل دور
الـالعـبــ في اســتـثــمــار بــقـيــة نــتـائج
وقــــــــف قبل رحلة احلالية لتعديل ا ا
فــــوات االون والبـــد مـن الـــتــــغـــــــــــيـــر
وحتـــقـــيق االهم بـــتــحـــويل مــبـــاريــات
ـسار ـصـلــــــــــحـته لـتـعـديل ا ـديـنـة  ا
تـأخر كثـيرا كـما لم يـتمـكن الكرخ من ا
تعـديل تـاخره بـخـسارة الـنـــــــــفط قبل
التوقف لكنه عاد بنقطة مهمة أبقته في
مـوقـعه والزال يـقدم مـبـاريـات مـتـوازنة
بـاريات ـناسـب مع ا بفـضل الـتعـامل ا
الـتي يخـوضـها بـنـدية الـكـرخ يسـتـقبل
اربيـل والوسط يـخـرج للـصـناعـة الدور

قبل. ا

وبإمكانـكهم ان يكونـوا اكثر تأثـير بعد
سـتوى طـيلـة الفــــــــترة الثـبات عـلى ا
التـي مرت عـلى الـدوري وسيـكـون امام
مـهــمــة صــعــبــة بــاســتــقــــبـال الــطالب
ــقـابــلـة االربــعــاء فـيــمـا يــخـرج اربــيل 
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وبـالــتـعـادل بـدون اهـداف انــتـهى لـقـاء
نــــفط الــــوسط والــــكـــرخ لــــيـــرفع االول
رصيـده الى15في الـثاني عـشـروالـكرخ
الى 18في احلـادي عشـر قـبل ان يـفشل
ضيف في تعـويض سقوطه امام نفط ا
الــبــصــرة بــهــدف و يـخــرج بــالــتــعـادل
الـــرابع في مــلـــعــبه وقــبــلـــهــا مع نــفط
ميسـان بدون اهداف ومع دهـوك بهدف
وبدون اهداف امام اربيل لـيفرض عليه

احلــفــاظ عــلى تــقـدمـه قـبـل أن يـخــضع
لتـهديـد اجملـتهـد نفط الـبصـرة التـعادل
لــيـحــقق االفـضــلـيـة بــ عـمــوم الـفـرق
بـاحلـفـاظ عـلـى نـظـافـة سـجل مـبـاريـات
الــذهـاب مـن دون خـســارة عــنـدمــا عـاد
بـــتـــعــادل من الـــنـــجف بــهـــدف وبــدون
اهداف من كـربالء وبنفس الـنتـيجة من
احلــدود وتــعــادل بــهــدف مع الــشــرطـة
وتــغــلب عــلى الــنــفط بــهــدفــ لــواحـد
ـدينة ثل ا وتنـتظـر ادارة النـادي من 
الوحيـد في البـطولة االسـتمرار بـتقد
مــا يــقــدر عــلــيه ومــواصــلــة مــســلــسل
ـطلـوبة بـعد سـبعة ادوار من النـتائج ا
ــة ويــحــظى بــفــرص الـلــعب دون هــز
بـشكل واضح بـفـضل امـتالكه لـعدد من
الالعـــبــــ الـــقـــادريـن عـــلى الــــعـــطـــاء

يجب .
uš«e  i¹dŽ “u

وحــقـق زاخــو الــفــوز الـــثــاني وافــضل
نــتــيــجــة له في الــدوري بــتــغـلــبه عــلى
مـضــيـفه الـديــوانـيـة في مــلـعب كـربالء
بخمسة اهداف لواحد وانتظر أصحاب
االرض اربع دقائق ليفتتحوا التسجيل
من ضـربـة جزاء نـفـذهـا عـلي كـر قبل
أن يقـلب زاخو الـطاولـة وأدرك التـعادل
عن طريق احملـترف اللـيبي مـحمـدعمرد
 42نقطة التحول في مسار اللقاء
بـــعــدمــا أضــاف زاخـــو اربــعــة اهــداف
جاءت عن طريق سـتار ياس د63 قبل
ان يضـيف األردني خـالد راضي هـدف
د 94, 68 وقبـلهـا سجل الـليـبي الهدف
الشخـصي الثـاني والثالث لـفريقه د88
لـيـرفع الـفـريق رصـيـده الى11والـتـقدم
للمـو قع السـابع عشر بـعد اجراء تـغير
وإضـافـة العبـ لـلـفـريق الـذي يامل ان
ـا تـبـقى من مـواجـهـات يـسـتـفـيــد مـنه 
ـرحـلـة احلـالـيـة بـعـد اإلضـافـات الـتي ا
قامت فيـها ادارة النادي اليـقاف تدهور
النـتـائج امال في العـودة بـانتـظار قـيام
هـــؤالء الـالعــــبــــ في بــــذل احلــــهـــود
للـخـروج من مـنطـقـة الهـبوط ب6هزائم
و 5تـــعـــادالت وفـــوزين فــيـــمـــا عـــمــقت
تـذيل الديـوانية اخلسـارة من مشـاكل ا
بـتلـقي اخلـسـارة احلاديـة عـشـرة بدون
فـوز لالن وبتـعـادلـ ويـحـتاج إلى دعم
امال في جتاوز مـحنتـه الغيـر اعتـيادية
بعـد أن بـقي في البـطـولة بـشق االنفس
اضي وسم ا في اجلولـة األخيرة مـن ا
ــوقف وسـيــكـون في الــتي غـيــرت من ا
مواجـهة نـوروز في اربـيل الدور الـقادم

و فيما يستقبل زاخو النفط.
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وفشل اربيل للـجولة الرابعـة باستعادة
تــــــــوازنـه بــــــــعـــــــــد ثـالث هــــــــزائـم من
اجلـــمـــاهـــيـــريــــة الـــزوراء والـــطالب و
قبـلهـاعاد بـالثـالثـة من اجلويـة في قلب
العـاصمـة عنـدما تـعادل امس االول في
مـلــعـبه مع نــفط الـبـصــرة بـهـدف حتت
ـني النفس انظار جـمهـوره الذي كان 
في ان يــسـتـغل الــفـريق ظــروف الـلـعب
نافسة لكنه فشل في ويستعيد دوره با
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وســيــطــر الــطالب فـي بــدايــة واضــحـة
ـجـمـوعة مـتـجـانـسة الـذين يـحضـون 
نـافس بـهجـمات وتواجـدوا في جـزاء ا
مـتـكـررة وخــطـرة لـكن دون جـدوى ومـا
اهمـية ذلك اذا لم تـسجل قـبل ان ينجح
مـوغــالـو بـهـز شــبـاكـهم مـن كـرة لـعـبت
بــشــكـل ســريع ومــتــقن من كــرار نــبــيل
لـيــفـتح الـبـاب أمــام دخـول اجلـويـة في
اللقاء وانتفض وانـدفع للهجوم قبل أن
ـنــافـذ وزاد من يــغـلق الــدفـاع جـمــيع ا
مـحـاوالته سـعـيـا لـتـعـزيـز الـهـدف امـام
تـراجـع اداء الـطالب الــذين لم يـفــعـلـوا
شيء بــعـدمــا افـتـقــدوا لـلــتـنــظـيم امـام
ظـــهـــور العـــبي اجلـــويــة بـــأداء واضح
وعـالي ومن خلـفـهم احلـارس الـذي قدم
مستوى جيـد في أول ظهور في مكسب
كــــبـــيــــر لالزرق الـــذي واصـل الـــشـــوط
الـثــاني والـلــقـاء بـتــوازن في ظل حـالـة
االنـســجـام وتـرابط اخلــطـوط مـا عـرقل
مـحاوالت الـطالب الدراك الـتـعـادل التي
طـغى عـلـيهـا الـتـسـرع وعـدم الـدقة رغم
احلـصـول على أكـثـر من فـرصـة مـتـاحة
داخل منطـقة جزاء اجلـوية الذي ارتقى
ـــهـــمــة وحـــافظ عـــلى الى مـــســتـــوى ا
مستوى األداء وسير اللـعب بثقة عالية
وبـتــركـيـزمـن دون الـرجـوع لــلـدفـاع عن
الـهـدف الـذي قــضى عـلى امـال الـطالب
وجهود العودة بالنـتيجة قبل أن تغيب
أسـلــحــتــهم الــتي كــان يــعــول عــلــيــهـا
الـتونـسي يـأمن الـزلـفاني كـمـا لم تـؤثر
تغيراته امام سيطرة اجلوية الواضحة
مع مـرور الوقت عـنـدمااسـتعـاد الـفريق
السلوبه في مـواجهة منـتظرة نـال فيها
رضا االنـصار في اداء مـتقـدم كما جنح
هـمة وإحـباط الدفـاع في التـعـامل مع ا
ضـــغط الـــطالب في اخـــر الـــوقت وسط
تشـجيع جـمـهوره دون الـتوقف لـلحـظة
وتـــنــاغم مع اداء الـــفــريـق االفــضل في
الــلـــقـــاء وفي هـــذه الـــفــتـــرة لـــيـــســقط
اجلـمـاهـيـري الـثـاني بـعـد الـشـرطـة في
اضي والـتحضير للعدو بداية الشهر ا
الـلــدود االسـبــوع احلـالـي وهـذا بـدوره
سيـدعم مهـمة قـحطـان جثـير الـذي اخذ
يخـطف األضواء وهـو يديـر االمور كـما
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قبل انـسجاماً مع ؤتـمر العام لـلشبـاب والرياضـة برعاية رئـيس الوزراء محـمد شيـاع السوداني يومي 25_24 من شهر شبـاط ا يعتزم مـجلس الوزراء عـقد ا
ؤتـمر ليست له عالقـة بخليجي 25 بل توجهات البـرنامج احلكومي.وأوضح مـستشار رئيس الـوزراء للشبـاب والرياضة خالـد كبيان في تـصريح صحفي إن ا
أنه سيـعقـد انسـجامـاً مع البـرنامج احلـكومي الـذي أكدت مـحاوره عـلى دعم قطـاعي الشـباب والـرياضـة مشيـراً إلى أن رئيـس الوزراء أوعز إلـى اجلهات ذات
العالقة في مكتبه بأن يكون هنالك دعم على مـستوى عال للمؤتمر وأن يظهر بـصورة الئقة بغية تطوير قطاعي الـشباب والرياضة.وأضاف كبيان أنه  تشكيل
جلان قانونية وحتضيرية وإعالمية وستشكل جلنة علمية بناء على التعميم الصادر من مجلس الوزراء للمحافظ وكليات التربية وعلوم الرياضة الفتاً إلى أن
تخـصص ويعتمد ي ا ؤتمر سيستـقطب األكاد ؤتمر.وتـابع أن ا اللجنة التحـضيرية بدأت االجتمـاعات الدورية للجـان لتحديد احملاور والشـعار اخلاص با
تـعلـقة بـالشـباب والـقوانـ الرياضـية لـلخـروج بتـوصيـات ترفع لـرئيس الـوزراء وتعـمم على اجلـهات ذات الـعالقة مـن أجل تطـوير هـذين القـطاع الدراسـات ا

. هم ا
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مبنى االحتاد الدولي بكرة القدم

ـنتـخب العراقي ر اسبـوع على انـتهـاء بطـولة كاس اخلـليج وتـتويج ا لم يكـد 
ـتـنـاقضـات الـتي بـيـنت قدرة بـطال لـهـا حتى بـرزت عـلى الـسـطح الـكثـيـر من ا
االعـالم الـريـاضي الــعـراقي عــلى الـتـعــامل مـعــهـا وفق الـكــثـيـر من الــنـظـرات
االزدواجـيـة التي بـيـنـتـها مـواقع الـتـواصل االجـتمـاعي ورؤيـة الـكـثيـرين لـلـفوز

عايير ومحددات .. العراقي برؤى متباينة التخضع 
واقع من الـفرحـة العراقـية الـعارمة ـقابل قـلل كثيـرون عبـر تلك ا في اجلانب ا
الـتي غـطت مـدن الــعـراق مـشـيــرين الى ان الـبـطـولــة اخلـلـيـجـيــة لم تـكن بـذلك
ـسـتـوى الـذي يـجـعل من تـلك الـفـرحـة الـتي ارتـسـمت عـلى وجـوه الـعـراقـي ا
نتـخبات بـاخلط الثاني لـها وعدم وصول مبـالغ بها من خالل مـشاركة اغـلب ا
ستوى الذي برز اجلانب الـفني للبطولة الى مرحلة االثارة والندية فضال عن ا
ـقابل اهدر ـتلك االفـضلـية لـكنه في ا نـتخب الـعراقي الـذي كان  من خالله ا
ـبـاراة النـهـائيـة بـالنـسـبة له تـلك االفضـلـية في دقـائق مـعـدودة لتـكـون تكـمـلة ا
نتـخب العماني في حلظات واحـتمالية جنـاحهم بخطف اللقب كابوسـا بعودة ا

ضيف .. نتخب ا من قبضات ا
العب اضافـة الى ذلك برزت الكثيـر من التساؤالت حول مـدى استيعاب تلك ا
نشـاة حديثا للجماهير ووقوفها عند حدود استيعابية محددة بالنظر لدراسة ا
ـبـاريــات والـتـفــكـيـر جـوانب عــشق الـعــراقـيـ لــلـكـرة وتــعـطـشــهم حلـضــور ا
العب لطاقتها االستيعابية وتعذر اجلموع ستـقبلي الذي يؤمن وصول تلك ا ا
العب من جـانب اكتـمال كل ـقامـة على تـلك ا ـبـاريات ا االخرى من حـضور ا
درجـات باستقبال جمهور يصل الى نحو 65 الف دون الـتفكير واالمكانيات ا
ذكور على ـلعب ا تـاحة بزيادة استيـعابه الى معدالت اخـرى مالئمة ليكون ا ا
ة في ؤ طلوبة وعدم حضـور مثل تلك الصور ا درجة كـبيرة من االستيعابـية ا
اخـتـيـار اجلــمـاهـيـر خلــيـارات اخـرى في تـســلق اجلـدران واالسـيــجـة لـتـامـ
العب االخرى التي تضع ادارتها في حسبانها قارنة مع ا موطيء قـدم لها با
الئم امـام اجلماهـير ومـنع مثل تلك العب بالـشكل ا تامـ مداخل ومـخارج ا
الـصـور اخلـادة الـتي حـضـرت احـداهـا لـتـصـور سـيـدة عـراقـيـة وهي تـضـطـر
تهن كرامـة السيدات الـعراقية ا يـحط و لتسـلق السيـاج اخلارجي للمـلعب 

راة العراقية . لعمل اليتناسب تماما مع كرامة ا
نـتـخب دائرا كـمـا بـرزت تبـادل االقـاويل بشـان اجلـوالت الـتي امضـاهـا وفـد ا
شهـد بشكل عام على الـسياسيـ والوجوه االجـتماعيـة البارزة وما حـفل به ا
من اتهـامات بـسرقـة مـبالغ الـتكـر وابتـعـاد بعض الـوجوه اخلـاصة بـاالحتاد
ا يبـرر عدم حاجـتهم اضافـة الى ان التكـر بشكل عام عن مشـهد التـكر 
نتخب حيث بدت معه اخبار منح الالعب للمكارم سواء من اثر عـلى صورة ا
ـثـابة مـزايـدات تـبـرزهـا وسائل االعالم احلـكـومـة او من غـيرهـا من اجلـهـات 
ـنتخب احتاج لـلفوز بشكـل كبير من اجل هذا االمـر وبقي مناطا به ان وكان ا
تسلسلة من التكر بينما الشعب شاهد ا يحقق اي فـوز عابر ليواصل تلك ا
بشـكل ينوء بـاثقال الـوضع االقتصـادي وارتفاع سـعر صرف الـدوالر وغيرها

نتخب في واد غير واد الشعب وهمومه . من االمور التي تنبيء ان ا
ــرافق لــلــمــدرب ومع صــور مــواقـع الــتــواصل الــتي ابــرزت كــادر الــتــدريب ا
رحلة االسبـاني كاساس وهم يطالـعون اجهزتهم االلـكترونية في اشـارة لبدء ا
ذكور ـدرب ا نـتخـب مع تعـليـقات مـقتـضبـة تشـير لـرؤية ا الـثانـية من اعـداد ا
ـقبـلة بـدت االمور كـانها بـانهـاء االحتـفاالت والـعمل بـجديـة لالعـداد للـمرحـلة ا
ـدرب الكـشف عـنها تسـهم باثـارة الكـثيـر من االقاويل والـتي نــــــــتـمنى من ا
في ان يـســهم بــابـعــاد االســمـاء الــتي لم تــكن عــلى ا اجلـاهــزيــة في بـعض
ا يؤمن قــــــــدرة هذين اخلط على اخلطـوط وتفعيل خطي الـوسط والدفاع 
ـقتـرحة من كـتيـبة تـامـ اجلوانب االعـدادية لـلمـنـتخب بـالعـودة الى االسمـاء ا
ـنـتـخب في ايـام الـفـيـفا دي احملـتـرفـ والـشروع بـاعـداد مـحـطـات لـتـجـمـيع ا
للوقوف على مدى االنسجام والترابط ب االسماء اجلديدة وب االسماء التي
اسـهــمت بـالـفــوز اخلـلـيــجي من اجل حتـديــد اجلـاهـزيـة
ـنتـخب والوقـوف على صـورة افضل وجتـديد دماء ا
نتـخب العراقي لسكة كن لهـا ان تعيد ا تشـكيلة 
الـــبــطـــوالت فــزمـن بــطـــولــة اخلـــلــيج اضـــحى من
اضي ومـرهونا بالذكريات والـعمل االن للمرحلة ا

قبلة فحسب . ا
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نـاسبـة انشـغال الـناس هـذه األيام
بـاريات خـليجي 25 وفوز الـعراق
بــالــكـاس انــشــر هــاتـ الــصــورتـ
وهــمـــا تــعـــودان الى عــام 1950 في
متوسـطة الـشاميـة إحداهمـا للطالب
الـرياضـيـ وازعم اني واحـد مـنهم
ـــقــدمــة وكـــنت امــارس جـــالس في ا
القـفز بـالزانـة اذكر ان اعلـى قفزة لي
كانت مـترين الى ان حـدث التواء في
ن فـتـركت هـذه الـلـعبـة ثم قـدمي اال
مارست كرة الـقدم فكـنت ضمن فريق
مـدرسـة الشـامـيـة في سـبـاقـات جرت
في الــديــوانــيـة بــ مــدارس الــلـواء
احملــافـظــة اآلن ثم اســتـهــوتــني كـرة
الطاولـة فحققت فـيها بـعض النجاح

وعــنـــدمــا انــتــقــلت الى بــغــداد عــام
1952 انـتـمـيـت الى نـادي الـشـبـاب
في ذلك الـوقت ودخـلت في سـبـاقـات
عـلى بـطولـة بـغـداد لـكـني فـشلت.في
الــصـــورة األولى يــقف الـى الــيــمــ
دني بينما يقف درسة باقر ا مدير ا
الى الــيــســار مــدرس الــريــاضــة.امـا
الصورة الـثانـية فهي لـطالب الثالث
مــتــوسط وابــدو فــيــهــا جــالـســا في
قدمة كمـا يظهر في وسط الصورة ا
دني بـالسدارة درسـة باقـر ا مديـر ا
ـدرس بـينهـم الى يسار وعدد من ا
ديـر مدرس الـلغة الـعربـية الـشاعر ا
عـروف بـرهـان الدين الـفلـسـطـينـي ا
العبـوشي.تلك كـانت احلى االيام من

الزمن اجلميل.
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أكـد االحتـاد الـدولي لـكـرة الـقـدم
الــفـيــفـا هــيــمـنــة أنـديــة الـدوري
ــمــتـاز عــلى سـوق اإلنــكـلــيـزي ا
انــتـقــاالت الالعـبــ خالل الـعـام

نصرم 2022. ا
وأوضح تــقــريـــر الــفــيـــفــا لــعــام
2022  أن األنـديــة اإلنـكــلـيــزيـة
أنـفـقت مـا ال يـقل عن 2.2 مـلـيار
دوالر عـلى صــفـقــات االنـتــقـاالت
الــدولـيــة لالعــبــ خالل فــتـرتي
االنتـقاالت الـشتـوية والـصيـفية
وجاءت أنـدية الـدوري اإليطالي
ــركــز الـثــاني بــإنــفــاق بـلغ في ا

673.3 مليون دوالر.
‚UH½ô« r−Š

وأضـــاف الـــتـــقـــريـــر أن إنـــفــاق
األنــديــة اإلنــكــلــيــزيــة شــكل مــا
يـفوق ثـلث إجـمالي حـجم إنـفاق
األنـديـة في صـفـقـات االنـتـقاالت
الــدولـــيــة حــول الـــعــالم والــذي
قدره الـفيـفا بـ  6.5ملـيار دوالر
أما حجم اإلنـفاق اإلجمـالي فقد
ـئة شـهد زيـادة بـنسـبة 33.5 با
مقارنة بعام 2021  لكنه ال يزال
ـسجل في 2019 أقل من الرقم ا
حــيث أنــفـقـت األنـديــة حــيــنـذاك

7.35 مليار دوالر.
وأشـار الـتقـريـر إلى أن األنـدية
شتري اإلنكليزية هي الطرف ا

في 6 من أكبر 10 صفقات منها
صفقات شراء مانـشستر سيتي
لالعـب الــنـــرويـــجي هـــاالنـــد من
بــوروســيــا دورتــمــونــد وشــراء
ليفربول للويس دياز من بورتو
بـاإلضـافـة إلى شـراء مـانـشـسـتر
يــونـايــتـد لــلـثــنــائي الـبــرازيـلي
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خرج جمـهور اجلويـة بفرحة
كبيرة وفخرواعتزاز بجميع
العـبي الـفـريق عـقب الـفـوز
ثير اول امس ستحق وا ا
اجلــــمـــعـــة عــــلى حـــســـاب
الــطالب بـــهــدف احملــتــرف
كــــــريس مــــــوغـــــالـــــو د 23
واالنـــفـــراد بـــالـــصــدارة 28
ـسـتـوى الـذي قـدمه بـفـضل ا
الــفــريق وحتــقــيـق الــنــتــبــجـة
ـطـلوبـة ضـمن مـبـاريـات الدور ا
ـمـتـاز الـثـالث عـشـر من الـدوري ا
بعدما حـصد كامل النـقاط ما يدعم
جـهـود الـتـشــكـيل ورفع مـعـنـويـاته
ومـــنــحه قـــوة كــبــيـــرة في خــوض
الـكـالسـيـكــو امـام الــغـر الـزوراء
ــقـبـل في صـراع جــديـد االربــعـاء ا
على الصدارة التي ابتـعد عنها الطالب
ـــركـــز الـــرابع 24والـــفـــشل بـــأهم في ا
االختبـارات وتوقف جناحـاتهم بدون

خسارة لسبع جوالت .
VFK « dOÝ

ـــبــــاراة بـــضـــغط وبــــدأ الـــطالب ا
هــجـــومي ســريع امال بـــتــحــقــيق
هـدف وحتـقـيق مـا يـرغـبـون الـيه
امـــــام تــــوخـي االخــــر احلــــذر و
حاولة رأسية من زيد تقدموا 
حتس علت الـعارضة وأخرى
من مـــحـــمــــد جـــواد ابـــعـــدهـــا
بــصــعـوبــةمــحـمــد حــمــيـد ولم
يــســتــغل مــؤمـل عــبــد الــرضـا
الفرصة السانحة للتسجيل ثم
راســيــة الــبــرازيــلي دي لــيــمـا
امـــســـكـــهـــا احلـــارس وأخــرى
ــــرتـــضى مـــحــــمـــد مـــرت من
جانب القائم وتمكن احلارس
مــحــمـد مـن الـتــصــدي لــكـرة
احملـترف دي لـيـمـا من جـهة
الـيــمـ كــمـا لـعب دور
كـبيـر في
حـــرمـــان
الــــــــــطالب
من التـسجيل و

دعم فوز فريقه .

حيدر عبد
االمير

أنــتــوني وكــاســيــمــيــرو فــيــمــا
بلغت قيـمة أكبر عـشر صفقات
ـئــة من إجـمــالي حـجم 12.5 بــا
الصـفقات حـسب تقـرير الفـيفا
بــيـــنــمـــا بــلـغ حــجم أكـــبــر 100
ـــئـــة من صـــفـــقـــة نـــحــو 50 بـــا
اإلجمالي.الـتقريـر ب أيضا أن

األنـديـة الـفـرنسـيـة كـانت األكـثر
استـفادة من صـفقـات االنتـقاالت
الـــدولــيــة حـــيث بــلـغ إجــــمــالي
إيـراداتـها  740.3مـلـيون دوالر
بينما حصدت األندية اإلنكليزية
600.5 مـــلــيـــون دوالر مــحـــتــلــة

ركز الرابع. بذلك ا

ـنـافـسـة بـدايـة نـصف نـهــائي ا
بـــأن الـــدون ســـيــســـجل ضـــدهم

أربعة أهداف كاملة.
لـكن الـنـجم الـبـرتـغالي فـشل في
تــــســـجــــيل األهـــداف بـل ضـــيّع
فـرصـة ذهـبـيـة لــلـتـسـجـيل كـان
ستمـنع خروج فريـقه من الكأس
الـسـوبر.وخـرج الـنصـر مـنهـزما
ـكـونة اخلـمـيس من الـبـطـولـة ا
مـن أربــــعــــة فــــرق فـــــقط بــــعــــد

خسارته 1-3 أمام االحتاد.
ويــــبـــدو أن أداء الــــدون أصـــاب
الـفـريـان باإلحـبـاط حـيث سـخر
ـبـاراة وصـرخ قـائالً مـنه بـعـد ا
"لم يـــســــجل أي شيء" ثـم تـــابع
موجها كالمه للمشجع "وأنتم

 ôU Ë ≠÷U¹d «

انتقد صحـفي سعودي معروف
العب النـصر النـجم البـرتغالي
كريستيانو رونالدو بعد خروج
ـبـكـر مـن كـأس الـسـوبـر نــاديه ا
الـسـعـودي بـعـد تـوعـد جـمـهـور
الـنـصـر بـتـسـجـيل الـدون سـوبر

هاتريك.
ـــعــروف وعـــاتـب الــصـــحـــفـي ا
إبـــراهــيـم الــفـــريـــان بــطـــريـــقــة
ســاخــرة وثــقــهــا مــقــطع فــيــدو
تداوله ناشطون سعوديون على
تطبيق تيـك توك أنصار النادي
ــلـقب بــ مـحــبـيه الـســعـودي ا
ـي والــــذين تــــوعــــدوا بـــــالــــعــــا
خــصـــمــهم نـــادي االحتــاد قــبل

أزعـجتـمـونا قـلتـم إنه سيـسجل
أربعة أهداف".

وقــلــد الــفــريــان ســاخــرا حــركــة
رونالـدو الشهـيرة عنـد االحتفال

باألهداف.
WLN   U¹—U³

والــــفــــريــــان إعالمي ســــعــــودي
ــتـــابـــعـــته جلـــمـــيع مـــعـــروف 
ـنـتـخـب الـسـعـودي مـبـاريــات ا
واألنـدية احملـليـة التي تـخوض
مـبـاريـات مـهـمـة وله مـتـابـعـون
كـــثــــر عــــلى مــــواقع الــــتـــواصل

االجتماعي.
يُـــذكـــر أن رونـــالـــدو الـــبـــالغ من
الـعـمر 37 عـامـا لم يـسـجل بـعد
هدفا في 180 دقـيقـة لـعب فيـها

بـــنــظـــامـــهــا اجلـــديــد
تــســـيـــر عــلـى خــطى
مـــســـابـــقـــة الـــكـــأس
الـسـوبر اإلسـبـانـية
الـتي احـتـضـنـتـهـا
السعودية أخيراً
شاركـة أربعة
أنـــديـــة وتـــوّج
بــــرشــــلــــونــــة

بلقبها.

لصـالح ناديه اجلـديد.ولم يـسلم
رونالدو من انـتقاد مدربه رودي
غـــارســـيــا الـــذي حـــمــلـه كــذلك

مسؤولية إقصاء الفريق.
ويـتـعـ على رونـالـدو االنـتـظار
مـا يزيـد قـلـيال عن أسبـوع لـفتح
حسابه التهديفي عندما يسافر
الــنـصـر إلى نــادي الـفـتح في 3 
فـبــرايـر عــلى أمل احلـفــاظ عـلى
مـيزة الـنقـاط الـثالث في صدارة

. الدوري السعودي للمحترف
وكـان نـظـام الـكـأس الـسـوبر في
ـاضــيـة عـبـارة عن الــسـنـوات ا
مـــــبـــــاراة واحــــدة جتـــــمع
بــــــــطــــــــلـي الـــــــدوري
والـــكــــأس لـــكن

قائد فريق النصر
السعودي رونالدو
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تـخـتتـم اليـوم االحـد فـعـالـيـات فـعـالـيات
ـسرحـي الطالبي   20 لقـسم هـرجـان ا ا
سـرحية بكـلية الفنـون اجلميلة الفنون ا
ـوصل  دورة الـفـنـان الراحل بجـامـعـة ا
بعد ان انطلقت في الـ 22من جالل جميل
الشـهـر اجلـاري بـعـزف النـشـيـد الـوطني
الــعــراقي وقــراءة ســورة الــفـاحتــة عــلى
ارواح شــهــداء الــعــراق لــيـرحـب عــمــيـد
الـكـلـيـة نـشـات مـبـارك صـلـيـوا بـضـيوف
وصل وكـليـة الـفنـون اجلـميـلة جامـعـة ا
ـهـرجـان لـيـقـدم ايـذانـاً بـبـدء فـعـالـيـات ا
سـرحـية عـرض موسـيقي قسم الـفنـون ا
غــــنـــــائي فـــــلــــكــــلـــــوري ومــــوشــــحــــات
انـدلـسـيـة.ومن ثم افـتـتح رئـيس جـامـعـة
ــوصل قـــصي كــمــال الـــدين االحــمــدي ا
عرض الـتشـكيـلي الثـاني عشـرالساتذه ا
عنون ( الفن ارث الشعوب كلية الفنون ا
ونـــبــضـــهـــا الـــوجـــداني) . واخـــتــتـــمت
فـعـالـيـات الـيـوم االول بـعـرض مـسـرحي
(مسرحـية دعـائيـة ) تالـيف يوري يورين

وإخراج الطالبة امنه زياد.
ومن بــــ الــــعــــروض الــــتي شــــهــــدهـــا
ــهــرجـــان مــســرحــيـــة (دوالب) تــألــيف ا

bB×¹ Â√ …UOŠ w  Âu¹

q¹UÐu*« ULMOÝ …ezUł

Êu ÒbI¹Ë qŠ«d « r¼–U²Ý√ ÊËd Òc² ¹ W³KÞ

rNł«dš≈ s  ÎôULŽ√
حــســ جنـم حــســ واخـــراج الــطــالب
ــــطـــبـق مـــصــــطــــفى عــــلي عــــبـــدالــــله ا
وتمحـورت ثيـمة الـعرض حـول الصراع
بـ الــطـبـقــة الـفــقـيـرة من الــشـعب ومن
يدعي التدين متخذاً مـنه وسيلة لتحقيق
مـأربـه الـدنــيــويـة .وجــســد شـخــصــيـات
ـسـرحـيـة :حـكـم مـنـهل وأحـمـد نـشـوان ا
وبـاسم غـازي .وعـنـهـا عـقب عـمـيـد كـلـية
الفنون اجلميلة عبر صفحة اعالم الكلية
قائال( خطوة أخـرى نحو الرقي والـتميز
في كــــلـــيـــة اجلـــمــــال واإلبـــداع الـــيـــوم
يـجــاورنـا الـفـن بـكل اســالـيـبـه وأشـكـاله
سرح ليـشمل قـطاعـات فنـية وثـقافـية كـا
ــوســيـــقى والــغــنــاء.نــبــارك والــرسم وا
ــؤســسي مــتـــعــة الــتــواصل ( أســاتــذةً
وطــلــبــة ) الــذين تــنــافــســوا بــأفــكــارهم
ورؤاهم الــفــنـيــة وذائــقــتـهم اجلــمــالــيـة
لـيـبــرزوا بـهـاء الــفن وروعـته ويــثـبـتـوا
لـــلــعـــالم قـــدرتــهـم عــلى صـــنع اجلـــمــال
هـرجان (الدب) احلقيـقي).ومن عروض ا
ي أنــطــوان ــســـرحي الــعـــا لــلـــمــؤلف ا
ـطـبق كرم تشـيـخـوف وإخراج الـطـالب ا
عــــادل كــــوريــــا الــــذي قـــال عـن ثــــيــــمـــة
مـــســــرحـــيـــته (عــــمـــلـــنـــا يـــنــــتـــمي إلى
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وصل سرحي الطالبي بكلية الفنون اجلميلة با هرجان ا ÊUłdN∫ لقطات من ا
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رأة وبايل ألفالم ا اختـتم مهرجان سينما ا
دورته اخلـامـسـة لـعـام  2022 بـحـفل إعالن
ــاضي بـســيـنــمـا زاويـة اجلــوائـز الــسـبت ا
بـحــضـور لــفـيف من الـفــنـانـ واجلــمـهـور
وجــاء فــيـلـم "يـوم فـي حـيــاة أم" لــلــدكــتـورة
نـوران ضيـاء الطـويل ضمن قـائمـة األفضل
في هـذه الـدورة. حـول أحـداث الـفيـلم قـالت
د. نوران ضـياء "هو فـيلم تسـجيلـي قصير
ــعـانــاة الـيــومـيـة يـتــنـاول مــواقف جتــسـد ا
إلمرأة مـصرية عـشرينيـة وأم حديثـة العهد
ــسـؤولـيــاتـهـا كـأم تـكــافح مـا بـ الــقـيـام 
ــنــزل وبــ رغــبـتــهــا في شق وزوجــة في ا
ي وتـدور أحداث ـهني واألكـاد طـريقـهـا ا
الــفــيـلـم في مــكـان واحــد (مــنــزل األسـرة)
وبـ شـخـصـيـتـ فـقط هـمـا األم وطـفـلـتـهـا
". جتـدر اإلشـارة الـتي لم تـتـجــاوز الـعـامـ
أنه شـارك في هذه الدورة أكثر من خمس
فيـلمـاً تـنوعت مـا ب الـتسـجيـلي والروائي
ـا فيها من أُختـير منـها عشـرة أفالم فائزة 
ـا ابـتــكـار في الـشــكل الـفــني والـتـنــفـيـذ و
حــــمــــلــــتـه هــــذه األفالم من تـــــعــــبــــيــــر عن
ـرأة والتـعبـير عـنها موضـوعات مـتعـلقـة با
ـوضـوعات فـهـوم الـفني الـواسع وعن ا بـا
ناهضـة كافة أشكال الـتمييز ذات الصـلة 
ــبـنــيـة عــلى أسـاس ـرأة ا والــعـنف ضــد ا
النـوع أو الطـبقـة االجتمـاعيـة أو العرق أو
الــدين أو الـعــمـر أو اجلــنـســيـة. ويــشـجع
ـــهـــرجـــان عـــلى تـــبـــني أســـالـــيـب فـــنـــيــة ا
وسيـنـمـائيـة جـديـدة واالستـفـادة من مـزايا

وبايل. التصوير باستخدام ا

ـهـرجـان تألـيف عـبـاس منـعـثر عروض ا
واخـــراج الـــطـــالب قـــيس بـــســـام ايـــوب
.وقصـة الـعـرض تـتلـخص بـعـائـلـة كانت
يالد ولكن كلما تتمنى ان حتتفي بعيد ا
اقتـربت الـسنـة اجلـديدة حتـدث مـصيـبة
او كـارثــة تـمــنـعــهم من االحــتـفــال حـتى
ـــســرحــيــة دون ان يــحــقــقــوا تــنــتــهي ا
امـنـيـتــهم .شـارك في اداء الـشــخـصـيـات
مـحــمـود صـبــحي وسـان ســمـيــر خـضـر
وسـارة عــامـر اســحــاق ومـصــعب طـارق

محمود وسعد وعدالله فيصل.
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الى ذلك شـارك مــؤخـرا مــسـؤول شــعـبـة
االعالم في كـلــيـة الـفــنـون اجلـمــيـلـة زيـد
طــــــارق فــــــاضل فـي ادارة احملــــــاضـــــرة
وسومـة تاريخ الطـباعة في يـة ا األكاد

ـــوصل والـــتي مـــديـــنـــة ا
ألقـاها األسـتـاذ الدكـتور
إبراهـيم خـلـيل العالف
في مــــــقـــــر الــــــبـــــيت
ـوصل. الـثــقـافي بــا
وقد تطرق العالف
ـطـابع إلى أقـدم ا

الــتـراجــيــكـومــيــدي ويــتـنــاول مــوضـوع
ه في كل زمــان ــكن تــقـــد اجــتــمــاعـي 
ومـــــــكـــــــان وألن إرادة احلـب والـــــــسالم
ومة احلياة ال بد أن تـستمر ارتكزت ود
ـفردات ـسرحـية عـلى هذه ا موضـوعة ا
وال بد أن نتـقدم بـجزيل الـشكـر والتـقدير
لـعـمادة كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة ورئـاسة
ـنـحـنا الـفـرصة سـرحـية  قسم الـفـنـون ا
لكي نعبر عن ذواتنا وامكانياتنا الفنية".
ومن عـروض مـسـرحـيـة ( ذاكـرة صـفراء)
تـألـيف عــبـاس احلـايك وإخــراج الـطـالب
طبق محمـود بهجت  وتمـحورت ثيمة ا
العرض عن رسام يعـاني من ازمة نفسية
نــتــيــجــة تــعـــرضه لــعــمل ارهــابي اودى
ا بحـيـاة امه وتـعـرضه لتـشـوه الـوجه َ
سبب له قطيـعة مع اجملتـمع الذي يعيش
فيـه ويتـخـيل أشـيـاء ال وجـود لـها إال في

مخيلته.
 وشارك في هـذا الـعـرض تمـثـيالً موسى
فراس وبالل بسـام وزينب سمـير وساعد
في االخــــــراج (حـــــمـــــزة عـــــزام) واالدارة
ـوســيـقى ـســرحـيــة (احـمــد ريـاض) وا ا
هـرجان (زياد ارشـد) .وخامس عـروض ا
كـان بـعــنـوان (٤٠٠ مـتــر مـوانع) خـامس
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اإلعالمي الـعراقي  تعيينه مستشارا إعالميا لرئيس
الوزراء محمد شياع السوداني.
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الـكـاتـب الـعـراقـي تـلـقـى تـهـاني
ـركز األوسـاط الثـقـافـية لـنـيـله ا
األول في مـــســابــقـــة الــشــارقــة
لـألبــداع الـــعـــربي في دورتـــهــا
الــســادسـة والــعــشـرون لــلــعـام
 2023-2022 عــن روايــــــــــــــــــتـه

(شُطآن الرماد).
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ـطـرب الــلـبـنــاني اعـلن عن حــفالته الـتـي سـيـقــيـمـهـا ا
ـكسيك للمدة من 3 الى للـجالية العربـية في كانكون با

قبل. 6 شباط ا
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أحـد شـيـوخ قــبـيـلـة شـمــر نـعـته االوسـاط الــعـشـائـريـة
واجملتـمـعيـة الـعـراقيـة والـراحل كـان محـافـظـا لصالح

الدين واالنبار ومستشارا رئاسيا قبل العام 2003.
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مـسـتـشــار مـجـلس إدارة الـشـركـة الــعـراقـيـة لـضـمـان
واساة لوفاة شقيقه. الودائع تلقى التعازي وا
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ــلــتــقى ــمــثل واخملــرج الــعــراقـي ضـيــفـه اجلــمــعـة ا ا
االذاعي والـتــلـفـزيـوني بـجـلـســة أقـيـمت في قـاعـة عـلي
ـركـز الــثـقــافي الـبــغـدادي لـلــحـديث عن الـوردي فـي ا
ـوسم الدرامي في ـمـثل في ا جتـربته الـفـنـية وعن ( ا

رمضان).
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ـكتـبة الـوطنـية في عمـان  رعى حفل اطالق مديـرعام ا
ـعـرفة في قـريـة األطفـال األردنـية  بـالـتزامن مع كوخ ا

اليوم الدولي للتعليم.
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ـمثل مـحـمود نـصر في مـثلـة الـلبـنانـيـة تشـارك مع ا ا
ستوحى مسـلسل (حرب الورود ) بنـسخته  العربـية ا

من مسلسل (حرب الورود).
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ية باعتباره من رواد ونال شهرة عا
التـصـوير الـفـوتوغـرافي في الـعراق
والـــشـــرق االوسط كـــمــا ســـاهم في
أرشفة العراق من اخلـمسينيات إلى
الــســبــعــيــنــيـات ولــكــنه تــوقف عن
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ــقــرر ان يـفــتــتح فـيــلم (جــمـال من ا
الـعــراق اخلـفي) مــهـرجــان دوكـفـيال
لألفالم الـوثـائقـيـة في بـلجـيـكـا وهو
صور الراحل وثائقي يتـحدث عن ا
لطـيف الـعاني خملـرجه  سـهيم عـمر
خـلـيـفـة  ويـشـارك الـفيـلـم ايضـا في
ــســابــقــة الــرســمــيــة لألفالم قــسم ا
الوثائـقية الـبلجيـكية. جـرى تصوير
الــفـــيــلم عـــلى مــدى  5 ســنــوات في
الـــعــراق بــلــجــيــكــا فــرنــســا دبي
لـيـسـرد خالله  90 دقـيـقــة من حـيـاة
وأعـمـال لطـيف الـعـاني فـقـد جتول
طاقم الـفيـلم مع العـاني (الذي توفي
في عـــــام 2021)  فـي الـــــعـــــديـــــد من
محافـظات العـراق وإقليم كـردستان
لــتــوثــيق بــعض االمــاكن الــتـي كـان
الـــفــــوتـــوغـــرافـي قـــد صــــورهـــا في
الـسـابق. وشـارك الس بـيـلـغـاس هو
ـنـتج الرئـيـسي لـلـفيـلم خـلـيـفة في ا
كتابة واخراج الفـيلم. ووفقا مصادر
صـحــفـيـة ســتـقـام الـدورة الــتـاسـعـة
عشرة للمهرجان  ب ( 22و  30آذار
قـبل في مدينـة لوفـ البلـجيـكية ا
وسـيــوضع الـفـيــلم الـفـائــز بـجـائـزة
جلــنــة الــتــحـــكــيم ضــمـن الــقــائــمــة
الــوثـــائـــقـــيــة جلـــوائـــز االوســـكــار.
والــعـاني ولــد في كــربالء عـام 1932

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - عـادت النجمة الهوليوودية الشهيرة
"دوجـا كـات" الى تـصـدر وسائل الـتـواصل االجـتـمـاعي من جـديد
ـوضـة فـي الـعـاصــمـة الــفـرنــسـيـة واثـارة اجلــدل خالل أسـبــوع ا
بــاريس جملــمـوعــة ربــيع وصــيف عـام 2023. ولـفــتت دوجــا كـات
األنظـار اليها خالل عرض أزياء حيـث ظهرت بزيّ أحمر كامل من
ـكـياج رأسهـا الى أخـمص قـدميـهـا حـيث استـغـرق حتـضيـرهـا با
وحبـات الشواروفيسكي أكثر من  4 سـاعات.وارتدت دوجا خالل

العـرض بنـطال عـريض بخـصر عـالي ومعـطف ضخم
ـفاجأة كـانت بأنـها قـامت بتـغيـير شكل ولكن ا
وجـهـها حـيث عـرّضت حـاجبـيـها كـمـا وضعت
ـا جـعل اطاللـتـهـا أقـرب الى شـارب وحلـيّــة 
ـتـابـعـون الى قـسم اطاللـة ذكـوريـة.وانـتـقل ا
الـــتــعــلــيـــقــات عــبــر وســـائل الــتــواصل
االجـــتــــمـــاعـي حـــيـث عـــبّــــروا عن
ســخــريــتـــهم الــكــبـــيــرة بــإطاللــة
الـنـجمـة الغـريبـة كـما وجّـهوا لـها
وقع العـديد من االنـتقادات.ووفـقا 

يــبـدو واضـحـاً بــان الـنـجـمـة الـبـوابـة 
الـهــولـيـووديــة "دوجـا كــات" حتـاول اثـارة

اجلدل بـشكل كـبيـر من خالل اطالالتها في
ــوضــة فـي بــاريس حـــيث أنــهــا أســبـــوع ا
بـــالـــظــهـــور االول اســتـــطـــاعت فــيـه خــطف
االنظـار نحوها فبـدت كأنها حتـفة فنية.وفي
اطاللـتـهـا الـثـانــيـة اخـتـارت اطاللـة ذكـوريـة
تابع ا جعلها حتت انتقادات ا مضحـكة 

للمرة الثانية.

تقرر اإلبـتعاد عن احلبيب ولكن يجب أن تكون عادالً
حتى ال تظلم أحد.
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ا انـتظرتها ستجنـي ثمار جهودك في الـعمل التي طا
منذ فترة طويلة.
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إفـراطك في الـتدخـ طـوال اليـوم يعـرضك لالصـابة
شاكل الصحية. بالعديد من ا
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ــلل من الـروتــ الــيـومي لــذا عـلــيك أخـذ تـشــعــر بـا
قسطا من الراحة.
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ا حـدوث تـغـيـرات إيـجـابـيـة في حـيـاتك الـعـاطـفـيـة 
يجعلك تشعر بالسعادة.
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تـفكـر في جتربـة بعض تـستـعيـد نشـاطك مـرة أخرى 
االستثمارات.
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يجب أن تكـون على استعداد دائم أليـة تغيرات قادمة
فى حياتك.
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ساعدة ال تـتردد.يوم السعد شخص ما يـطلب منك ا
االربعاء.
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ـشـاكل في حـياتك تسـيـطر عـلـيك حـالة من الـتـوتر وا
رقم احلظ 9. األسرية

bÝô«

كـن حـذرا ال تــتـســرع في اتــخـاذ الــقــرارات. تـشــعـر
بالطاقة السلبية اليوم.
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 عـليك الـتعامـل مع مشاكل الـعائـلة بـهدوء كي تـسير
األمور على ما يرام.
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جتــــاهل أولــــئك الـــذيـن يـــســــتـــمــــرون في مــــحـــاولـــة
ا يقولونه . استفزازك ال تلفت 
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اوجــد مـعــاني ومـرادفـات
الـكـلمـات أفـقـيا وعـمـوديا
حسب التسلسل الرقمي:
1- عكس أصد الباب

2- تزدحم بالناس

3- من انواع الزهور

4-حظ

5- ذكر الدجاج

6- من الشهور الهجرية

7- طائر مائي

ركبة(م) 8- من االلوان ا
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ـثقفـ في العراق لـتمتد مازالنا نـعاني من سرقـات حقوق الـفنان وا
الى خارجه لـتتـفاعل وتـتفـاقم في ظل انتـشار االشـخاص من الـسراق
الذين يـرصـدون بعض االعـمـال الفـنـية والـثـقافـيـة وسرقـتـها دون وجه
حق او العـودة الى اصحـابهـا وبعـد سرقـة عشـرات االغاني واالعـمال
الفنية ونـسبها حلسـاباتهم واسمائـهم مازالت نقابة الـفنان واجلهات
ـعـنـيـة والــقـضـائـيـة عــاجـزة عن اعـادة احلـقـوق الى اصــحـابـهـا قـبل ا
ــنـجــز الـفــني واالداري فـقــد كـتب االعـتــذار من الـســراق الصـحــاب ا
ـقاطـعات االمـريكـية اخملرج الـكبـير فالح زكـي الذي يـقيم في احـدى ا
بصفحته الشخصية ان حملة سـرقات يقوم بها البعض بسرقة اعماله
التـلفزيـونيـة واالذاعيـة ويقـومون بـنشـرها بـاسمائـهم دون االشارة الى
اصل العمل وبالتالي تستفيد هـذه اجلهات من اموال التي يتسلمونها
على حـسـابـاتـهم اخلاصـة بـعـد ان يتم رفـع اسم اخملرج والـفـنـي من
تـايــتل الـعــمل الـفــني وقـام زكي الــذي اسـهم بــاخـراج اعــمـال كــبـيـرة
سافـر للساهـر ووينك ياجسـر وغيرها متـفقا مع القـضاء االمريكي كا

بواسطة مـحام لرفع دعـوى قضائية تـضمن حقوقه
الـقــانـونــيـة ويــقـيــنـا ان في الــعـراق تــضـيـع حـقـوق
الي ثـقـفـ في ظل انـتـشار الـفـسـاد ا الفـنـانـ وا
ـسـروقه واالداري والـفـوضى قـبل ضـمـان حـقوق ا

حقوقهم.
œ«uł ezU
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ـــبـــاد األســاســـيـــة لـــلـــتـــصـــويــر ا
الــــفـــــوتــــوغـــــرافي وفـي عــــام 1947
اشـترى له شـقـيـقه أول آلة تـصـوير 
ليمارس الفن الفـوتوغرافي كمحترف

عام 1954.

التـصوير عـندمـا تولى صـدام حس
الـــســلــطـــة في الــعــراق.بـــدأ الــعــاني
الـتـصويـر الـفـوتوغـرافي عـنـدمـا كان
لك مـحال في يسـاعد شـقـيقه الـذي 
ـتـنبـي ببـغـداد وتـعـلم فـيـها شـارع ا
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يـة لرسامي افتـتحت اجلـمعيـة العـا
ـوصل معـرضاً ـائيـة فرع ا االلوان ا
خــاصــاً لــلــفن الــتــشــكــيــلي أقــامــته
ــنــاســبــة الـذكــرى احلــاديــة عــشـرة
لتـأسـيسـها وذلك عـلى قـاعة جـمعـية
ـوصل الـفـنـانـ الــتـشـكـيـلـيـ في ا
وحــضـــر حــفل االفــتــتــاح  مــســؤول
ركـز الثـقافي الـفرنـسي في جامـعة ا
ــوصل مـــحـــمــد زهـــيـــر والــفـــنــان ا
الــتـشــكــيـلي خــلـيـف مـحــمـود احملل
رئــيس اجلــمــعــيــة وعــدد كــبــيــر من
دينة. هتم بالفن التشكيلي في ا ا
ـعرض بأن وأوضح القائـمون على ا
(الــفـنــان الــتـشــكـيــلي الــعـراقي دأب
دائـمــاً عـلى خــوض مـضــمـار الـرسم
ــثـلى والــنـحـت وأسـتــلـهــام الـقــيم ا

ومــحــاكـاة الــطــبـيــعــة وخـلـق بـيــئـة
ـســتـقــبـلــيـة. تــتــنـاغم وتــطـلــعـاتـه ا
واجلـمـعـيـة وقـفت الـيـوم عـلى ارض
ـــوصل كـــمـــا وقـــفت مع أقـــرانـــهــا ا
ـشــاركـون في بــاقي اقـطــار الـعـالم ا
التي ناهزت الـ   110دولة من شتى
البـقاع  لـتـكون تـظاهـرة لونـية غـاية
في األلق وقد كـان هـذا التـجمع   في
ـوصل لـغـرض االحـتـفـاء بـالـذكـرى ا
الـســنـويـة الـعـاشــرة لـتـأسـيس هـذه
وصل اجلمـعيـة.  وقد كـان لفنـاني ا
ثلون ضمار فهم  الريادة في هذا ا
العـراق بجـوازات عـبور جـديدة عـبر
لوحـات توحـدت مقاسـاتهـا ليـكونوا
ســـفــراء اجلـــمــال حـــامــلـــ رســائل
وصل يد ترسم مفادها نحن فنانو ا

ستقبل). على الورق ويد تبني ا

{ لـوس اجنـلــوس - وكـاالت - بـعـد الـنـجــاح الـكـبـيـر الـذي
ـسـلـسل الـوثائـقي "انـا جـورجـيـنا" ـوسم االول من ا حقـقه ا
كـون من ستة حلقات مـتتالية تنـاولت فيها عارضة األزياء وا
الشـهيـرة جورجـينـا رودريغـيز قصـة حيـاتهـا قبل لـقائـها مع
العب كـرة الـقـدم البـرتـغـالي الشـهـيـر "كريـسـتـيانـو رونـالدو"
وفــتـرة تــعـارفــهـمـا وانــتـقــالـهــا من حـيــاة الـفــقـر الى الــغـنى
الـــفـــاحش أعـــلــنت مـــنـــصــة نـــتـــفــلـــيـــكس عن وجـــود جــزء
يـة اجلزء الـثاني من ثانٍ.وسـتطـرح منـصة "نـيتـفليـكس" الـعا
ـسـلــسل الـوثـائـقي خالل شـهـر مـارس الـقـادم لـعـام 2023 ا
حيث نـشرت الصفحة الرسمية لنـيتفليكس الصورة الدعائية
ـوسم الــثــاني.وظـهــرت جـورجــيــنـا في االعالن اخلـاصــة بــا
ـســلـســلـهــا وهي حتـمل بــطـاقـة ائــتـمــان حـمـراء اخلـاص 
ـــاس بــــيــــنـــمــــا كـــانـت تـــرتــــدي األســـود وصــــافـــرة مـن اال
ومـجــوهـراتــهـا و الــتـعــلـيق عــلى الـصــورة: "دعـنــا نـذهب

للثنائي".
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وصل التي دخـلت إلى العـراق ومديـنة ا
بـدء من اآلبـاء الـدومـيـنـيـكـان إلى يـومـنا

هذا .
عـلى صـعـيــد اخـر افـتـتح مــعـاون عـمـيـد
كلـية الـفنـون اجلمـيلـة للـشؤون  اإلدارية
عرض بجامعة بابل  رعـد مطر الطائي ا
الـشخـصي لـلـطـالـبة  زهـراء صـبـاح عـبد
رحـلة االولى الصـاحب احـدى طالـبـات ا
ـسرحـيـة والـذي حمل في قسـم الفـنـون ا
عـنــوان (زهـرة الــصــبـاح ) وتــضـمن
ــعـــرض لــوحــات واعـــمــال فـــنــيــة ا
مرسومة بالزيت واالكرليك وااللوان
ائـية والفـحم  وتقـنيـات تشـكيـلية ا
متـنـوعة مـن الكـوالج وسـكب الرزن
كـــمــــا تـــضــــمن لــــوحـــات
بورتريه لشخصيات

مختلفة.

دوجا كات
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اجلانب العسكري الذي ظهر لـلعلن من توجه االتفاقيات
واالجتماعـات العراقـية في باريس بـعد اجتـماع ماكرون
والسوداني يوحي بوجـود أسئلة مقـلقة لدى العراق في
مجال تسلـيح جيشه لم تلب اجـاباتها اتفـاقية او شراكة
اسـتــراتـيــجـيــة مع أيــة دولـة في الــعـالـم وفي مـقــدمـتــهـا
تحـدة صاحبة االتـفاق االستراتيـجي الشهير الواليات ا

مع العراق.
ـنـتهـكـة وهو ال يزال الـبـلـد حائـرًا كـيف يـحمي أجـواءه ا
تفوقة مع رادارات فرنسية بحاجة الى مقاتالت رافال ا

تضمن حماية السيادة.
تلك االسئـلة هي هواجس ال تـنسجم في بـعض وجوهها
رتبط  بـاالتفاق مع واشنطن على  (احللوة صير ا مع ا
ُرّة) وهو االتفاق الذي لم يرَ الـنور في معظم جوانبه وا
كما انَّ الـتطلع الى خـيار تـنويع مصـادر السالح مثالً 
ـرحلـة العـراقيـة عقب عـقدين من ال ينـسجم مع طـبيـعة ا
التغييـر الذي انتابته  اضـطرابات هائلـة وتخبط حكومي

وسياسي سدَّ آفاق أي تفكير استراتيجي.
ربّـمــا ال تـثــيــر فـرنــسـا الى حــد مــا  حـســاسـيــات لـدى
االمـريـكــان ذلك انـهـا جــزء من الـتـحــالف الـدولي الـذي
دخل حيز العمل والـتنفيـذ في مرحلة ما بـعد االنسحاب
األمريـكي من الـعـراق في اعـقـاب احـتالل تـنظـيم داعش
لثلث مـساحة البـلد لكن هـناك مسـافات معـينة سـينبغي
لــبــغــداد مــراعــاتــهــا دائــمــا عــنــد الــتــوجه لــتــحــالــفــات
اســتــراتــيـجــيــة مـع فـرنــســا او ســواهــا في ظـل وجـود

االتفاق الكبير السابق مع واشنطن.
 وفي الـوقت ذاته يـجب ان نــكـون عـلى درايـة بـاجلـوانب
التي ال تـرغب أوال تستـطيع االتـفاقـية االمـريكيـة تلـبيـتها
ا يفسح اجملال إلطالق الرغبة العراقية في البحث عن
مــكــمـالت في الــتــحـــالــفــات الـــدولــيــة الـــتي تــصب في
ــلـيـاريـة احملـصـلــة في دفـتـر االســتـثـمـارات والــعـقـود ا

سألة سياقات لفظية فحسب. وليست ا
فرص فـرنـسا في الـعـراق كبـيـرة إذ هنـاك رضـا بنـسـبة
عـاليـة عـلى الـتـعـامل واالقـتـراب من فـرنـسـا لـدى الـقوى
ــشـهــد الــســيـاسي ـوالــيــة إليــران والـتي تــســود في ا ا
سألة عند هذا احلد كن ان تنتـهي ا العراقي لكن ال 
هناك اسـتحقـاقات دقيـقة في إعـادة بناء الـبلد من خالل
مفـهوم مـصطـلح (الـتعـاون االستـراتـيجي) الـذي تتـوافر
ــبـرمــة مع بــاريس أو مع واشــنـطن عـلــيه االتــفــاقـيــات ا

قبلها.
 االهم من ذلـك كــله هـــو كـــيف يـــفــهـم الــعـــراق األمــور
االستراتيـجية? وكيف يـصنف أولويـاتها? وكيف يـربطها
بـالـثـوابت الـتي تـخص الـسـيـادة واالسـتـقـرار والـثـروات

والعالقات الدولية?  
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شهـدت شـعـوب وأ نـهضـات في حـيـاتـهـا استـوجـبـها
ـة عـلى تـردي واقع حـالـهـا وصـحـبـتــهـا الـرغـبـة والـعـز
حتقـيق ذلك. بيـد ان تلك الـنـهضـات لم تكن لـتنـجز دون
اشتراطات ومقـومات. بيد أنـها اختلـفت بهذا الشكل أو
اآلخر  عن بعضها وفق طـبيعة ومعطـيات وحتى سجايا
ــقــال وددت حتــديـد . وفي هــذا ا تــلك الــشــعــوب واأل

سبعة أعمدة لنهضة أي شعب أو أمة هي:
W UI¦ « ∫ ÎôË√

ولعـمري أنـهـا العـمود األسـاس بـكل شمـوليـة مـا تعـنيه
اط الثقافة من معارف وعلوم ومهارات وطرق تفكير وا
عيش وقيم واخالق وسجايا وفـنون. انها البنـية التحتية
التي ترتكز عليـها أعمدة النهضـة التالية التي سأحتدث
فـيــهـا. فال نــهـضـة مـن غـيـر عــلـوم وطــاقـات اجنـاز وال
نهضـة من غيـر قيم وأخالق وال نـهضـة من غيـر شعور

بالعزة والكرامة.
…œUOI « ∫UO½UŁ

ان ما تتـيحه الـثقـافة من بـنى حتتـية في الـوعي والقدرة
والرغـبة بـحاجـة الى نفـخ روح الهـمة وتـفجـير طـاقاتـها
والى احلاجـة الى توجـيهه وإدامـة زخمه. انه بـاختـصار
بحاجة الى من تتـوفر فيه خصـائص متميـزة في التأثير
عـــلى اآلخـــرين ودفـــعـــهم الـى الـــعــمـل ونـــكـــران الــذات
والتضـحيـة انطالقاً من سـجايـا من يقوم بـفعل الـقيادة

شخصياً ووطنياً.
—«dI²Ýô«Ë W «bF « ∫ÎU¦ UŁ

ال تقـوم نـهضـة اال في حـضنـة عدل واسـتـقرار ألن من
بكـون مادة تـلك الـنهـضـة وغايـتـها هم الـبـشر ابـناء ذلك
الشـعب وتلك األمـة التي ال جتـتمع سـواعدهم وال تـتآزر
ومـــنــهـم من يـــعــيـش الـــظــلـم والال عـــدالــة نـــاهـــيك عن
االستـقرار االجـتمـاعي والسـياسي. فال يـعقل ان يـكون
هنـاك من هو مـسـتعـد للـعـمل واالخالص ونكـران الذات
كن والتـضـحـيـة وهـو يـعـيش ظـلم اآلخـرين له كـمـا ال 

االستمرار بالبناء في ظل ظروف غير آمنة ومستقرة.
rOKF² «Ë WOÐd² « ∫ ÎUFÐ«—

الــتــربــيــة بــكل مــا تــعــنـيـه من بــنــاء لــلــقــيم االنــســانــيـة
واالجتـماعـيـة وتزرعه في عـقول ونـفـوس وقلـوب البـشر
وتهذب في سـلوكياتـهم وتقوي مـن عود مواقفـهم تشكل
ــكن جتــاهــلـه أو االســتــغــنــاء عــنه في أي أســاســاً ال 
ا يكـسبه لالنسان من معارف نهضة. كما ان الـتعليم 
جـديـدة نــافـعـة ومــهـارات إجنـازيـة تــسـهل عـلــيه قـضـاء
حوائـجه وتـمكـنه من إعـمار بـيـته وأرضه وبالـتـالي وطنه

هي األخرى تشكل عموداً لرفع بنيان النهضة.
W UF « W×B « ∫ ÎU Uš

اً قالوا: العقل السليم في اجلسم السليم كما ورد قد
ـؤمن الــقـوي خــيـر وأحب الى في احلـديث الــشـريـف: ا
ـؤمن الــضــعـيـف. وفي آخـر: عــلــمـوا أوالدكم الـله مـن ا
الرماية والسباحة وركوب اخليل. انها جميعاً تصب في

صحة اإلنسان وبناء جسمه وتقوية قدراته.
سـاهـمـة في الـنـهـضـة نـحـتاج الى وهـكذا ومن أجـل ا
صحة عقلية والى صحـة بدنية وليس آخراً الى صحة

نفسية. 
WO²×² « vM³ «Ë œUB² ô« ∫ÎUÝœUÝ

ال أريد تناول هذا الـعمود وفق نظرة كالسـيكية فأذهب
ا الـى فهـمه كـعلم بتـعـريفي لـالقتـصـاد كعـلم نـدرة! وإ
ـوارد ومحـدوديـاتـها. وفرة دون جتـاهل ألهـمـية تـوفـر ا
ـهاري عـرفي وا اليـوم نـتكـلم بـاهتـمـام عن االقتـصـاد ا
وعن دوره في نهـضة وتطـور الشـعوب وهـكذا يجب أن
نـتــعــامل مع االقــتـصــاد في رحــلـة نــهـضــتــنـا وهــو مـا
سـيـشكـل جانـبـاً مـهـمـاً في جـوانب الـبـنـيـة الـتـحـتيـة في

ادي. ادي واير ا جانبيها ا
Ê«dO'« l  ÊËUF² « ∫ ÎUFÐUÝ

أشرت في حـديـثي عن أهـمـية االسـتـقرار فـي النـهـضة.
ـسـتـوى الـداخلي ان هذا االسـتـقـرار لن يـكـتمل عـلى ا
دون أن يـنــعــكس كــذلك في طــبـيــعــة الـعـالقـات مع دول
وشعـوب اجلـيرة. فـالـشعـوب والـدول ال تعـيش في عـزلة
ـا تـسـتـمد تـامـة عن غـيرهـا جـغـرافـيـاً واقـتـصـاديـاً وا
اســتــقــرارهــا وتــعــززه كــذلك من خالل اســتــقــرار دول
اجليـرة. ومن أجل حتـقيق ذلك نـحـتاج الى
كـثيـر مـن الوعـي والـصبـر واالبـداع في

بناء جسور حسن اجليرة.

وقـــال الــبـــاحث في وكـــالــة نـــاســا
ديــفـيـد فـارنـوكــيـا الـذي سـاعـد في
تـطـوير هـذا النـظام عـلى الرغم من
الـعـدد الـضـئـيل لـلـغـايـة لـعـمـلـيات
ـراقـبـة فـقـد اسـتـطـاع الـنـظام أن ا
يـتــوقع بـأن الـكـويـكب سـيـمـر عـنـد
مـسـافـة قـريـبـة لـلـغـاية من األرض.
وأضـاف في الـواقع هـذه من أقرب
ـرات الــتي يـدنـو فـيـهـا جـسم من ا

األرض على اإلطالق.
وحـتى لـو كان حـصل اصـطدام مع
األرض فــإن الـكـويـكـب الـذي يـبـلغ
قطره  3,5أمتار إلى  8,5أمتار كان
لـيـتـفـكك إلى حـد كـبـير فـي الغالف
اجلـوي لألرض مـا قـد يـفضي إلى

عدد قليل من النيازك الصغيرة. 

بتوقيت غرينتش بحسب العلماء.
واقـتـرب بـي يو  2023عـنـد مـسـافة
 3600كـيـلـومـتـر من سـطح األرض
أي أقــــرب بـــــكــــثــــيـــــر من أقــــمــــار
اصـــطـــنـــاعـــيـــة عـــدة تـــدور حـــول
األرض. رُصــد الـــكــويــكب الــســبت
بــواسـطـة مـرصــد في شـبه جـزيـرة
الـقرم من جانب عالم الفلك الهاوي
غـينـادي بوريـسوف الـذي سبق أن
رصـد مـذنّـبـاً بـ الـنـجـوم في عـام
2019. ثـم أجريت عشـرات عمـليات
رصـد أخـرى من مراصـد في جـميع

أنحاء العالم.
وخـــلص نــظـــام تــقـــيــيم مـــخــاطــر
االرتـطام الـتابع لنـاسا سـريعاً إلى

أن الكويكب لن يصيب األرض.

{ لــوس اجنــلــيس (أ ف ب)  –مــرّ
كـويــكب بـحـجم شـاحـنـة اخلـمـيس
بـــــالـــــقـــــرب من األرض من دون أن
يـــتـــســـبب بـــأي أضـــرار عــلـى مــا
أعـلــنت وكـالـة الـفـضـاء األمـيـركـيـة
(نـــاســا). ولـم تــكن هـــنــاك حـــاجــة
إلطـالق مـهـمـة فـضـائـيـة تـرمي إلى
تـفجير الكـويكب أو حتويل مساره
عـــبــر الــصـــواريخ عــلـى غــرار مــا
يـظهر في أفالم هولـيوود فكويكب
بي يو  2023مـرّ بجانب األرض من
دون تــســـجــيل أي حــادثــة قــبل أن

يكمل مساره في الفضاء.
واقـــتـــرب الــكـــويـــكب من الـــطــرف
اجلـــنــوبـي ألمــيـــركــا اجلـــنــوبـــيــة
اجلـــمــعــة قــرابـــة الــســاعــة 00,27

{ واشـنطن (أ ف ب)  –دُمّـر ثـلث غـابة
األمـــازون بــفــعـل األنــشـــطــة الــبـــشــريــة
واجلفـاف على ما أظهرت دراسة علمية
نُـشــرت اخلــمــيس في مــجـلــة ســايـنس
ـشاركون فيـها إلى إقرار قوان ودعا ا
تـــــرمي إلـى حــــمــــايـــــة هــــذا الـــــنــــظــــام
ـعـرض لـلـخـطر. اإليـكـولوجـي احليـوي ا
وأشـار البـاحثـون وغالـبيـتهم من جـامعة
اونــــيــــفـــيــــرســــيــــداديه إســــتـــادوال دي
كـامـبيـناس الـبرازيـليـة إلى أنّ األضرار
ـمتـدة عـلى تسـعة الـتي حلقت بـالـغابـة ا
ُــسـجـلـة بـلـدان أكـبــر بـكـثــيـر من تـلك ا
. وحـلل الـبـاحثـون فـي دراستـهم سـابـقـاً
اآلثـــار الـــنــاجـــمـــة عن احلـــرائق وقـــطع
األشــجـــار واجلـــفــاف والـــتــغـــيــرات في
ـوائل عـلى أطـراف الغـابة الـتي تُـسمى ا
بتـأثيرات االطـراف. وأدت هذه الـظواهر
باستـثناء اجلـفاف إلى تدمـير ما ال يقل
سـاحـة التي ـئة من بـقـيـة ا عن   5,5 بـا
تـشـكل الـنـظــام اإليـكـولـوجي لألمـازون
أي مـــا يــعــادل  364748 كـــيـــلــومـــتــراً
مــربـعـاً وذلك بـ عـامي  2001و2018
بـــحـــسب الـــدراســـة. وعــنـــد األخـــذ في
ـساحة االعتـبار آثار اجلـفاف تـصبح ا
ـدمرة عـبارة عن  2,5مـلـيـون كيـلـومـتر ا
ـسـاحـة ـئـة من بـقـيـة ا مـربع أي  38بـا
التي تشكل نظام األمازون اإليكولوجي.
وقــال الـــعــلـــمــاء إنّ مـــوجــات اجلـــفــاف
احلــادة تُــســجّل بــصــورة مــتــزايــدة في
ـــاط اســـتــغالل األمـــازون مع تـــغــيـــر أ
ـــنــاخي األراضي وظـــواهــر الـــتـــغــيـــر ا
النـاجـمـة عن األنـشـطة الـبـشـريـة الـلذين
يـؤثــران عـلى أعــداد األشـجــار الـنــافـقـة
واحلـرائـق واالنـبـعــاثـات الــكـربــونـيـة في

الغالف اجلوي.

وبــرزت أصـوات حلـظـر الـفـيـلم في
حـــال لـم تُـــحـــذف االغـــنــــيـــة مـــنه.
وانـــتــشــر وسم #قـــاطــعــوا بــاثــان
# BoycottPathaan فـي تـــــويـــــتــــر
ضـمن حـمـالت تـكـررت اخـيـراً عـبر
مـواقع التواصل وتـستهدف بعض
مثالن عـامر خان األفـالم. وواجه ا
ورانـبـيـر كـابـور بـدورهـمـا دعوات
ـقاطعة أعمال شاركا فيها. ويشير
شـــــــاروخــــــان الــــــذي يــــــؤدي دور
جـاسوس في العمل اجلديد إلى أنّ
 25دار سـينـما فيـها شـاشة واحدة
أعــادت األربـعـاء فـتـح أبـوابـهـا في
مـــخــتـــلف أنـــحــاء الـــبالد بـــفــضل

الفيلم.

ُــبـاعـة لـلـعــرض األول من الـفـيـلم ا
بـلغ  500 ألـف بـطـاقـة. وشـاروخان
هـــو أحـــد أهم جنــوم الـــســـيــنـــمــا
ـعـجـب في الـهـنـديـة وله ماليـ ا
الـهنـد وخارجـها فيـما يـبرز اسمه
فـي بوليوود منذ أكثر من  30سنة
لك خان وبادشاه. ويُعرف بلقبي ا
إال أنّ عـودته إلى صـاالت السـينـما
تــأتي بــعــد ســلــسـلــة انــتــكــاسـات
شــخـصــيـة ومــهـنــيـة. فــآخـر فــيـلم
شـارك فـيـه عام 2018 ( زيـرو) مُـني
بـفــشل جتـاري كـمـا جـرى اعـتـقـال
جنــلـه الــعــام الــفــائـت في قــضــيــة
مـخـدرات أُسـقطـت الحقـاً. ويـنـتمي
سلمة في الهند. خـان إلى األقلية ا

{ نـيـودلهي (أ ف ب)  –يـعود جنم
) إلى بـوليـوود شاروخان ( 57عـاماً
الــشـاشــة بـعــد غـيـاب عـن األعـمـال
الـسـينـمائـية دام أربع سـنوات مع
فـيلم احلـركة وذي اإلنـتاج الـضخم
بــاثــان الــذي أثــار ســخـط الــيــمـ
الـهـندوسي. وأثـار بـاثان الـذي بدأ
عـرضه في دور الـسيـنـما األربـعاء
عــــشـــيــــة االحـــتــــفـــاالت بــــالـــيـــوم
اجلــمـهــوري في الــهـنــد جـدالً بـ
ـتـطـرفة اجلـمـاعـات الـهـنـدوسـيـة ا
الـتي احـتـجّت عـلى إحدى أغـنـيات
مـثلة الـفيـلم. وتظـهر في األغـنيـة ا
ديــبـيـكـا بــادوكـون إلى جـانب جنم
أفـالم احلـــركـــة الــــهـــنــــديـــة جـــون
أبـراهـام مـرتديـة لـبـاس بحـر بـلون
الـزعفـران وهو لـون يحـمل معاني
مـقــدسـة في الـديـانـة الـهـنـدوسـيـة.
وأفـادت وسـائل إعـالم مـحـلـيـة بأن
نـــاشـــطــ يـــنـــتـــمــون إلـى إحــدى
تـطـرفة اجملـمـوعات الـهـندوسـيـة ا
تــظـاهــروا األربـعــاء في بـنــغـالـور
قاطعة رافـع الفتات كُـتب عليهـا 
بـاثان كـما وأحـرقوا صوراً إلعالن
الـفـيلم مـرددين شـعارات مـناهـضة
لـه. وشهـدت واليـة بيـهـار في شرق
اثلة الـبالد الثالثاء احتجاجات 
فـيـما سُـجـلت يوم اجلـمـعة الـفائت
. تــظـاهــرات في واليـة أســام أيـضـاً
وجتـمّعت مـجموعـة من األشخاص
يــرتـدون قـمــصـانــاً عـلـيــهـا صـورة
الـفـيـلم ويـقرعـون طـبـوالً أمام دور

السينما في بومباي.
وأشـــــــارت قـــــــنــــــاة ان دي تـي في
اإلخـــبــاريــة إلى أنّ عـــدد الــتــذاكــر
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الـــلــقــاحـــات. وقــد نــشـــرت وكــالــة
فـــــرانس بـــــرس خالل األســـــابــــيع
األخـــيــرة مــجـــمــوعـــة من مــقــاالت
الــــتـــحـــقـق من صـــحــــة األخـــبـــار
نشورات. مُرتبطة بهذه األنباء وا
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ورغم تـسـجـيل آثـار جانـبـيـة نادرة
جــداً لـلـقـاحــات ال تـظـهـر الــيـقـظـة
الــدوائــيــة مــوجــات مـن الــوفــيـات
ـفـاجـئة بـسـبب تـلـقيـهـا وهـو ما ا
يـؤكـده العـلمـاء. ويبـدو أن انتـشار
ــضـــلــلـــة في شــأن ـــعــلـــومــات ا ا
فـاجئـة جراء الـلقـاحات الـوفيـات ا
مـسـتمـر عـلمـاً أنّ غـالبـيـة السـكان
في الـعالم أصبـحوا حاليـاً مُلقّح

ضد فيروس كورونا.

الــفـرنـسـيـة رومـي سـوفـايـر في كل
مـرة تُكـتَب فيـها تغـريدة تـشير إلى
وت واللقاح من وجود رابط ب ا

رجح أن تشهد ضجة كبيرة. ا
وعــــبــــر مـــوقـع ســـايــــنس بــــايـــزد
مـيـديـسن االلـكتـروني الـذي يـكافح
ـعــلــومـات ــرتــبط بــا الــتــضـلــيل ا
الــــطــــبـــيــــة يــــقـــول عــــالم األورام
األمـيـركي ديـفيـد غـورسـكي إنّ هذا
ة األسـلوب الـرائج هو طـريقـة قد
لــلــتــعــبــيــر عن رفض الــلــقــاحـات
مـذكّـراً بــعـدم وجـود دلـيل عـلى أي
عالقـة سببية ب الـلقاح والوفيات
ـفاجئة.  وتشهد مواقع التواصل ا
مــنـشـورات هــائـلـة تـنــسب وفـيـات
مــفـاجـئــة لـريـاضـيــ وأطـبـاء إلى

تــشــريـن الــثــاني. وحــصــد شــريط
الـفيديو الذي يُظـهر مشاهد مروعة
لـشباب يغيبون عن الوعي من دون
أسـبـاب واضـحـة أكـثـر من تـسـعـة
مـالي مـشـاهدة فـي منـصـة رامبل
حتى  17 كـانون الـثاني بـاإلضافة
إلى تـعليـقات تنـطوي على قلق في

شأن اللقاحات.
وفي الـيوم التـالي على نشـر مقطع
الــفـيــديــو شـهــد وسم مـات فــجـأة
 diedsuddenlyانـتـشـاراً كـبـيـراً في
تـويتر فبعدما كان عدد التغريدات
الــتي تـتـضـمّن الـوسم أربـعـة آالف
تــغــريــدة في  20تـــشــرين الــثــاني
ارتـفع إلى  76ألـفـاً في  22 تـشـرين
ـة االجــتــمـاع الــثــاني. وتـقــول عــا

{ بـاريس (أ ف ب)  –يـنتـشر وسم
مــات فـجـأة عـبــر مـواقع الـتـواصل
ــجـــرّد وفـــاة أحــد االجـــتـــمــاعـي 
وت ـشـاهـيـر فـيمـا يُـعـزى هـذا ا ا
ـضـاد لـكـوفـيد- …19ومع لـلـقـاح ا
سـألتـ ال أساس أنّ الـرابط بـ ا
عـلـمي لـه إال أنّه يـحـظى بـانـتـشار

واسع الكترونياً.   
ولـم يفارق الـتضـليل اإلعالمـي منذ
مــــــطـــــلع عـــــام  2021 مـــــوضـــــوع
ـضـادة لـكـوفيـد فـيـما الـلـقـاحات ا
شــهـدت االدعـاءات الـتي تـربط بـ
ُـفــاجــئـة الــلــقــاحـات والــوفــيــات ا
انـــتـــشــــاراً كـــبـــيـــراً عـــبـــر مـــواقع
الـتواصل مـنذ ظـهور مـقطع فـيديو
يـحمل عنوان مات فجأة في أواخر
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{ جــــوهــــانــــســــبـــرغ (أ ف ب) –
أعلـنت جنوب إفريـقيا تـوصّلها إلى
اتفـاق مع الهـند لنـقل أكثـر من مئة
فهـد إلى الدولة اآلسيوية في إطار
مشـروع إلعـادة إدخـال هـذا الـنوع
من احلــيـــوانــات إلـــيــهــا. وأعـــلــنت
وزارة الــبـيــئـة في جــنـوب إفـريــقـيـا
ـؤلــفـة امس أن اجملــمـوعــة األولى ا
من  12فـــهـــداً ســتُـــنـــقل جـــواً إلى
قـبل لتنضم الهـند خالل الشـهر ا
إلـى ثمـانـيـة فهـود أخـرى أُحـضرت
إلـى الــــبـالد من نـــــامـــــيـــــبــــيـــــا في
أيـلـول/سـبـتـمـبـر الـفائـت. وأشارت
الــوزارة في بـــيــان إلـى أنّ اخلــطــة
تـتـمــثل في نـقل  12فــهـداً ســنـويـاً
عـلى مــدى الـسـنـوات الـثـمـاني إلى
ـقــبـلــة لــلـمــســاعـدة في الـعــشــر ا
اسـتــمــرار مــجـمــوعــة سـلــيــمـة من
الفـهود تعـيش بأمان هـناك. وكانت
الهـند تضم سـابقـاً فهوداً آسـيوية
وهـــو نــوع فــرعي أُعـــلن انــقــراضه
عــام  1952 لــفــقــدان مــوائــله وألنّ
الــصـــيــادين كــانــوا يـــســتــهــدفــونه
ــرقط. لـــلـــحــصـــول عـــلى جـــلـــده ا
ــبـذولـة إلعـادة وتـزايــدت اجلـهـود ا
إدخال الـفـهـد أسرع حـيـوان بري
في الــعـالم إلى الــهـنـد عـام 2020
عقب موافـقة احملكمة العليا الهندية
عـلى اسـتيـراد فـهود إفـريـقيـة وهو
نــوع فـــرعي مــخــتـــلف إلى مــكــان
اختـير بدقة وعـلى أساس جتريبي.
تـمحـورة على ـفاوضـات ا وكانت ا
االتـفـاق مع جنـوب إفـريقـيـا طويـلة
وأشـــــــارت بـــــــدايـــــــةً إلـى إدخــــــال
مــجـــمــوعـــة أولى مـن الــفـــهــود في
آب/أغـسطس الـفائت. وجـرى عزل
هـذه احلـيـوانـات حــتى يـتم نـقـلـهـا.
وأشار أدريان تورديف وهو طبيب
بــيــطـــري مــتــخــصـص في احلــيــاة
البـرية لـدى جامـعة بـريتـوريا وأحد
ــشــروع إلى أنّ ــشــاركــ في ا ا
الــفــهــود ال تــزال بــصــحــة جــيــدة.
وأوضـحت الـسـلــطـات أنّ الـعـمـلـيـة
السـابقة لنقل فهود من ناميبيا إلى
الهـند هي أول عملـية نقل فهود من
قـارة إلـى أخـرى. وأُطـلـقت الـفـهـود
في متنزه كونو الوطني الواقع على
بـــعــد  320 كـــيـــلـــومـــتـــراً جـــنـــوب
ـــعــروف بــاحـــتــوائه نــيــودلـــهي وا

فرائس ومراعي وفيرة.
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{ ســـــقــــارة (مـــــصــــر) (أ ف ب) –
كـــشـــفت مـــصـــر عن عـــدة مـــقـــابــر
فـرعونية وموميـاء كاملة تعود إلى
عــــصـــــر األســــرتــــ اخلــــامــــســــة
والـسـادسـة الـلـتـ حـكـمـتـا الـبالد
ــنـــطــقــة قـــبل نــحــو  4500عـــام 
سـقـارة الـقـريـبـة من أهـرام اجلـيزة

غرب القاهرة.
ومـن مـنـطــقـة الــكـشف أعــلن عـالم
صري البارز زاهي حواس اآلثـار ا
لـلصحـافي امس أن أعـمال احلفر
ــصــريـة الــتي تــولـتــهــا الـبــعــثـة ا
ـشتركة مع اجمللس األعلى لآلثار ا
ــديـر في جـبـانـة ــنـطـقـة جـسـر ا

ســقـارة أسـفـرت عن الــعـثـور عـلى
مـقــابـر تـعـود إلي عـصـر األسـرتـ
اخلــامـسـة والــسـادســة من الـدولـة
ـة. وخالل األعـوام الــقـلـيـلـة الــقـد
ــاضـيـة كـشـفـت مـصـر عن كـنـوز ا
أثـــريــة عــدة فـي مــخــتـــلف أنــحــاء
الـبالد وخـصوصـا منـطـقة سـقارة
حـيث اكتُـشف أكثر من  150تـابوتا
أثـريا يـعود تـاريخـها إلى أكـثر من
 2500عـــام. وقــال حــواس إن هــذه
ــقـابــر تـشـيــر إلي وجـود جــبـانـة ا
ـقــابـر ضــخـمــة بــهـا الــعـديــد من ا
قابر الـهامة مشيراً إلى أن أولى ا
دعـو خـنوم ـكـتـشفـة تـعـود إلى ا ا

جــد إف وكـان يـعــمل مـفـتــشـاً عـلى
ــوظــفـ ومــشــرفـا عــلى الــنـبالء ا
وكـاهن اجملـمـوعـة الـهـرمـيـة لـلـملك
أونــــــاس آخــــــر مـــــلــــــوك األســـــرة
ــقـبــرة الــثـانــيـة اخلــامــسـة. أمــا ا
دعو فـتعود بحسب حواس إلى ا
مـري وهو يحمل ألقـابا عديدة مثل
كـا األسرار ومساعد قـائد القصر
الـعـظـيم. وعُـثر عـلى مـقـبـرة أخرى
لـكـاهن اجملـمـوعـة الـهـرمـيـة لـلمـلك
بــــبي األول أحــــد مـــلــــوك األســـرة
الـــســادســـة كــمـــا  الــكـــشف عن
تـسعـة تمـاثيل مـن احلجـر اجليري
ـلون. ومن االكتشافات التي أعلن ا

أيـضاَ حواس عنها تابوت قال إنه
لم يُـمس ومغلـق تماما مـنذ حوالي
 4300عـام. وأضاف عند فتح غطاء
الـتابـوت عثرنـا على مومـياء لرجل
مــغـطـاة بــرقـائق الـذهب وتُــعـتـبـر
هـــذه أكــمل وأقـــدم مــومــيـــاء غــيــر
مــلـكــيـة يُــعـثــر عـلــيـهــا حـتى اآلن.
ـاضي كــشـفت مـصـر واألســبـوع ا
عن مـدينـة سكـنيـة أثريـة كامـلة من
الـــعــــصـــر الـــرومـــانـي تـــعـــود إلى
الـقـرنـ الـثـاني والـثـالث مـيالدي
صرية خالل أعمال حفائر البعثة ا
ـحـافـظـة األقـصر بـالـبـر الـشـرقي 

جنوب البالد.
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ــمــثــلــة الــفــرنــســيــة أظــهـرت إنّ ا
انـعداما في الثـقة وعدم رضا جتاه
أعـــضـــاء فـــريق اإلنـــتـــاج. وكـــانت
شاركة مـترددة بشكل متزايد في ا

وهو ما يشكل انتهاكاً للعقد.
وأشـار محامي وايـت النترن فـيلمز
مــاكـس مــالــ إلى أنّ إيــفــا غــرين
كــانت تـظـهــر نـفـوراً كــبـيـراً من أنّ
+وايـت التـرن+ ســتـتــولى إنــتـاجه
الفــتــاً إلى وجــود فــرق كــبــيــر بـ
تـوقــعـات إيـفـا غـرين لـلـفـيـلم الـذي

يزانية. ترغب فيه وما تتيحه ا
واسـتـندت إدارة شـركة اإلنـتاج في
اتـهامـاتها إلى رسـائل عبر تـطبيق
مثـلة أحد واتـساب وصـفت فيهـا ا
ُختل أعـضاء الـفريق بــاخلبـيث وا
والـكاذب واجملنون وأشارت أيضاً
إلـى مــديـــر اإلنــتـــاج تــيـــري بــيــرد

عتوه واألحمق. بـا
واتّــهم مـحــامـيــهـا شــركـة اإلنــتـاج
ـحـاولـة تـصـويـر غـرين كـشخص
يــصـــعب إرضــاؤه كي تــتــنــاولــهــا
وســــائل اإلعالم وتُـــشــــوّه تـــالـــيـــاً
ـوجـهة سـمـعـتـهـا واصفـاً الـتـهم ا

إلى غرين بـالغريبة.
ـكتوبة إنّ وأضـاف في مالحظاته ا
غــــرين وافــــقـت مـــرات عــــدة عــــلى
تأجيل بدء تصوير العمل ووافقت
عــلى نـقل اإلنـتـاج من ايـرلـنـدا إلى
ـتــحـدة. وعـرضت مـراراً ــمـلـكـة ا ا
تــوفــيـــر جــزء من مــســتــحــقــاتــهــا
لـتـمويل تـكـاليف اإلنـتاج. ورأى أنّ
وايـت النــتـــرن فــيـــلــمـــز تــرغب في
مـثلة الـتي لم تنتهك تـشويه اسم ا
بـــنــود عـــقــد أو تـــتــغـــيّب عن يــوم
تــصـويــر طــيـلــة مـســيــرتـهــا الـتي

. انطلقت قبل  20 عاماً

{ لـندن (أ ف ب)  –انـطلقـت معركة
تـحدة تشكّل ملـكة ا قـانونيـة في ا
إيـفا غرين أحد أطـرافها إذ تطالب
ـمـثلـة الفـرنسـية بـاحلصـول على ا
مـــســتـــحــقــاتـــهــا عـن فــيـــلم أُلــغي
تـصـويـره فـيـمـا أكّـد وكـيل الـدفـاع
عـنـهـا اخلـمـيس أنّ شـركـة اإلنـتـاج
حتـــاول تـــصــويـــرهـــا عـــلى أنـــهــا
شـخص يـصـعب إرضـاؤه لـتـشويه

سمعتها.
ــقـرر أن تــشــارك غـرين وكــان من ا
( 42عـامـاً) الـتي عُـرفت بـدورها في
فــيــلم كـاســيـنــو رويـال (2006) في
فـيلم ايه بـاتريوت من نـوع اخليال
الــعــلــمي قــبـل أن يـتــوقـف إنــتـاج

العمل في تشرين األول 2019.
ــمــثـــلــة شــركــة وايت وتـــقــاضي ا
النـتـرن فـيلـمـز اإلنتـاجـيـة مطـالـبةً
ــــبــــلـغ مــــلــــيــــون دوالر ايــــاهـــــا 
كـمــسـتـحـقـات لـهـا عن الـفـيـلم رغم

إلغاء إنتاجه.
إال أنّ شـركـة اإلنـتـاج الـبـريـطـانـيـة
قـررت أن تردّ بـرفع دعـوى قضـائية
ــمـثــلــة مــعـتــبــرة أنّ غـرين ضــد ا
قـدّمت مطالب غير معقولة وأضرّت
بإنتاج الفيلم. ويُفترض أن تستمر
احملـاكـمة الـتي انـطلـقت اخلـميس
تـوقع أن تَمثُل ثـمانيـة أيام. ومن ا

. غرين أمام احملكمة االثن
ــمــثــلــة وأكّـــد وكــيل الــدفــاع عـن ا
إدمــونــد كــولـ أمــام الــقــضـاة أنّ
غـــرين كـــانت عـــازمــة عـــلى إجنــاز
ناخ ـشروع ألنّه يـتناول قـضيـة ا ا
الــتي تــثــيــر اهــتـمــامــهــا بــصـورة

كبيرة.
إال أنّ فــــريق الــــدفـــاع عن شــــركـــة
اإلنـتاج أشـار إلى عكس ذلك قائالً
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