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انـــهـــا اكـــدت وزارة الـــصـــحـــة 
تــــراقب عن كــــثب مـــتــــغـــيـــرات
التــــخـــاذ فــــايــــروس كـــورونــــا 
االجــــــــــراءات عــــــــــلـى ضــــــــــوء
وقف الـوبائي في مسـتجـدات ا
حال تـسجـيل زيادة بـاالصابات
واكـــدت ان الــعــراق الـــيــومـــيــة
يـتابـع بشـكل مـستـمـر اجراءات
الوقايـة ضد الفايـروس وتلقيح
فــــئــــات االخــــتـــطــــار الــــعــــالي
ــزمــنـة. واصــحــاب االمــراض ا
ــتــحــدث بــاسم الـوزارة وقــال ا
سيف البدر لـ (الزمان) امس ان
(اجـــراءات مــنــظـــمــة الـــصــحــة
ية تكـون تبعـا للمـتغيرات العـا

لـلتـعامل الـتي يشـهدهـا الـعالم 
مع اي زيادة متـوقعة بـاصابات
كـورونــا) واضـاف ان (الـوزارة
ـركز ودائرة الـصحـة العـامة وا
الـوطـنـي لـلـوقــايـة والـســيـطـرة
عــــلى االمـــراض االنـــتـــقـــالـــيـــة
ـنــظــمـة في الــعـراق ومـكــتب ا
يــتــابــعـــون عن كــثب تــطــورات
فــايـــروس كــورونــا فـي الــعــالم
التـــخــاذ واجلـــوار االقـــلـــيــمـي 
قرارات عـلى ضوء ذلك في حال
حـــــدوث تــــطــــورات جــــديــــدة)
واشـــــــــــار الـى ان (اجــــــــــراءات
الـــوقـــائـــيـــة ضـــد الـــفـــايــروس
فـــضال عن تــلــقــيح مــســتــمــرة 
الـفــئـات ذات االخـتـطـار الـعـالي
وبـضــمـنـهم اصـحـاب االمـراض

ــزمـــنــة والــذين يـــعــانــون من ا
ـــنـــاعـــة) مـــؤكـــدا ان ضـــعـف ا
(الوزارة وجيشها االبيض على
ـــواجـــهــة اهـــبـــة االســـتــعـــداد 
لـــكــــنـــنـــا نـــصح الـــفـــايـــروس 
ـواطـنـ االلـتـزام بـتـعـلـيـمـات ا
ــتــعــلــقــة بــاجـراءات الــوزارة ا
الـوقايـة وتـلقي جـرعـات اللـقاح
ــــــراكــــــز الــــــصــــــحــــــيــــــة في ا
حفـاظا على حياتهم). اخملتصة
ية وقررت منـظمة الـصحة الـعا
اإلبـــــقـــــاء عــــلـى حـــــالــــة امس 
الـــطـــوار الـــقـــصـــوى حـــيـــال
كورونـا بعـد ثالث سنـوات على
ـــرض حـــالــة صـــحـــيــة إعالن ا
ـيـة.واتبع طـارئة ذات أبـعـاد عا
ديـر العـام للـمنـظمـة تيدروس ا

أدهـــانــــوم غـــيــــبـــريــــيـــســـوس
(تــوصــيــات جلــنــة الــطــوار 
وهي جلــنــة خــبــراء اجـتــمــعت
اضـية لـلمرة الـرابعة اجلمـعة ا
ثل عشرة واكدت ان  كورونا 
حالة طـوار صحيـة عامة على
نـطاق دولي). بـيـنمـا لم تـكن قد
ســجّــلت آنــذاك خــارج الــصـ

سوى أقل من مـئة إصـابة بدون
أي حـــالــة وفــاة.وســبق أن أكــد
تــــيــــدروس أن رفـع مــــســــتـــوى
الــــطـــوار الـــقــــصـــوى ســـابق
ألوانه"وقال خالل مـؤتمر دوري
في جـنــيف (بـرغم أنـني ال أريـد
استباق رأي جلنة الطوار إال
أنني ما زلت قلقا بشأن الوضع
فـي بـلــدان عــدة وتـزايــد حـاالت

الــــوفــــاة) وشــــدد عــــلـى (عـــدم
الــــــتـــــقـــــلــــــيل مـن شـــــأن هـــــذا
الــــفـــايــــروس لـــقــــد فـــاجــــأنـــا
وســيــســتـــمــر في مــفـــاجــأتــنــا
وسـيـواصل الـفـتك مـا لم نـفعل
ــزيـــد لـــتـــزويـــد احملـــتـــاجــ ا
ـكــافـحـة ـرافـق الـصـحــيـة و بـا
الـــتـــضـــلــيـل عـــلى الـــصـــعـــيــد
ي). وتسبب كورونا بوفاة العا
نــحــو ســبــعــة ماليــ شــخص
وإصـابــة أكـثـر من  752مـلـيـون
اخرين حتى  27كانون الثاني 
ـنـظـمة ـنـظمـة لـكن ا بـحـسب ا
ـية واخلـبـراء يـتفـقـان على األ
أن األعداد في الواقع تفوق ذلك
بــكــثــيــر. بــدورهــا  رأت وزارة
ان اجلهـوزية الدفـاع الـروسيـة 

الـعالـية الـتي تبـديهـا الشـركات
ــصــنــعــة لــلــقـاح األمــريــكــيــة ا
كـــورونـــا تُــثـــيـــر الــتـــســاؤالت.
ـدني وكـانت سـلـطـة الـطـيـران ا
قـد الغت التـابعـة لوزارة الـنقل 
شــــرط لـــقــــاح فـــايــــروس عـــلى
ــــســـافــــرين والــــوافــــدين الى ا
البالد.وقالت في بيان انه (بناءً
عـلـى الـتـعـلـيـمـات الـصـادرة من
ــــا يــــخص قــــبل الــــصـــــحــــة 
إجراءات كورونـا تود السـلطـة
ــســـافــرين أن تــبـــ جلــمـــيع ا
وشـركـات الـطيـران الـعـامـلة في
طـارات احمللـية بـعدم مـطالـبة ا
ـــــــغـــــــادرين الـــــــوافـــــــديـن او ا
الــعـراقـيـ واألجــانب بـشـهـادة

تلقيح كورونا). 

ــا في ذلك الــعـــامــة في الـــبالد 
االقـــــلــــــيم  و تـــــأكــــــيـــــد دعم
احلـكـومـة في تـنفـيـذ بـرنـامـجـها
الوزاري والعـمل والتـنسيق من
أجل تـرســيخ األمن واالســتـقـرار
ــــواجــــهـــة وتــــوحــــيـــد الــــرؤى 
شتـركة التي تواجه التحديـات ا
الـــبالد) واكــد رشـــيــد (ضــرورة
الـــركــــون إلى احلــــوار الـــفــــاعل
ــسـائل واجلــاد من أجل حــسم ا
ركـز واالقليم وفق العـالقة بـ ا
ا يـحقق الدسـتـور والقـانـون و
ـــواطــنــ ويـــلــبي تــطــلـــعــات ا
عيشية). من جهة احتياجاتهم ا
وجه وزيــــر الـــتـــعــــلـــيم اخـــرى 
الـعــالي والـبـحث الـعــلـمي نـعـيم
العبـودي بتـشكيل جلـنة وزارية
لــتــنــظـيـم الـبــرامج والــتــنــسـيق
بــشــأن االعـتــمــادات واالعــتـراف
باجلامـعات واألنـظمة الـتعلـمية.
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الـعـبـودي اسـتـقـبل وفـدا من
وزارة التعليم العالي في حكومة
يضم عـددا من مسؤولي االقلـيم 

جهـاز اإلشراف وضـمان اجلودة
وأســــــاتـــــذة مـن اجلـــــامــــــعـــــات
الـــشــــمــــالــــيـــة) واشــــار الى ان
(العـبودي اكـد خالل اللـقاء الذي
حــضـره رئــيس جـهــاز اإلشـراف
والــتـقــو الـعــلـمي ومــديـر عـام
دائــرة الـــدراســات والــتــخــطــيط
ؤسـسات أهمـيـة التـكامل بـ ا
اجلــامـــعــيــة وحتــقــيق األهــداف
ـتـوخاة ـيـة ا الـعـلـمـيـة واألكـاد
من مجاالت الـتعـليم على صـعيد
خدمة اجملـتمع وتقـد اخلدمات
وكشف الـعبودي عن التعـليمـية)
(تــــوجـه الـــــوزارة إلى الـــــعـــــمل
دن اجلامعية) باجتاه مشروع ا
وأضاف أن (تبـادل اخلبرات ب
اجلـــامـــعـــات بـــشــــكل عـــام ومع
جـــامـــعـــات االقـــلـــيـم عـــلى وجه
ـا يــوفــر مـنــاخـا اخلــصــوص 
إيجابـيا لـلعمل بـاجتاه التـطوير
ــتـغــيــرات سـوق واالســتــجـابــة 
ـيــة الـتي تــقـتـضي الــعـمل الــعـا
ــنـاهج حتــديـثــا مـســتــمـرا في ا

التخصصية).

لــــكل  100دوالر. الى ذلك  دعت
ـالية النيـابية احلكومة اللجنة ا
إلى اإلســـراع في إرســال قـــانــون
ـــــوازنــــة.وقــــال نــــائـب رئــــيس ا
اللجنة أحمد مظهر اجلبوري في
بــيــان امـس انه (بــعــد أن مــضى
عـلى تـشـكـيل احلـكـومـة أكـثـر من
أربعـة أشهـر نطـالبـها بـاإلسراع
والــعـمل بــجـديــة إلرسـال قــانـون
ـــــوازنــــة خالل مـــــدة وجــــيــــزة ا
لـيـتــسـنى لـلـجـنــة تـشـريـعـهـا في
مجـلس النـواب) مـعربـاً عن أمله
(أن ال يــكــون الــوقت أطــول عــلى
كـون حـســاب الـفـقـراء والــشـعب 
الــبـلــد بـأمس احلــاجــة لـتــشـريع
تـوقعت جلـنة القـانون). بـدورها 
الـنفط والـطـاقة الـنـيـابيـة تـقد
مـوازنـة تــكـمـيـلــيـة إذا اسـتـمـرت
أســعــار الــنــفط بــاالرتــفــاع.وقـال
عــضـــو الــلــجــنـــة عــلي ســعــدون
الـالمي فـي تـــــــصــــــريـح امس إن
(قانون النفط والغاز لم يرَ النور
برغـم وجوده مـنـذ الـعام ?2007
داخل مــجــلس الــنــواب ثم اعــيـد
إلى احلكومة و تعديله ومن ثم
ـان إرسـاله مـرة ثــانـيـة إلى الـبـر
في  ?(2011واشار الى ان (سعر
بـرمـيل الـنـفط مـتـغـيـر في قـانـون
ــــــــوازنــــــــة) وتــــــــوقـع الـالمي ا
(احـــتـــســاب بـــرمــيـل الــنـــفط في
ـــوازنــــة من  60دوالراً إلى 65 ا

دوالراً للبرميل الواحد). 

ـالي (وجـوب عـودة االســتـقـرار ا
لألســـواق قـــريـــبـــاً) من جـــانـــبه
الية استعرض العالق (اخلطة ا
والـرقـابـيـة الـتي سـيـعـمل عـلـيـها
الـــبـــنك لـــضــبط أســـعـــار صــرف
الدوالر). وشـهـدت أسـعـار صرف
الـــدوالر ارتـــفــاعـــاً طــفـــيـــفــاً في
األسواق احملليـة.وسجَّلت أسعار
البيع  166الف دينـار دينـار لكل
لت أسـعار  100دوالر فيـمـا سجـَّ
الــشــراء  165الف و 500ديــنــار

تـأخـذ اسـتـحـقـاقـها)
وتــــــــابع انـه (تــــــــمت
منـاقشـة زيارة رئيس
الــوزراء الى فــرنــســا
وتـوقـيع االتـفـاقـيات
وكـــذلـك الـــعـــجـــز في
وازنـة). فـيمـا توقع ا
خبراء  تضم سعر
جديـد لصـرف العـملة
ــــــوازنـــــة الــــــعـــــام
اجلـاري وتــخـفــيـضه
الى  135الف ديــنــار
بــــعـــد مــــنـــاقــــشـــات
اجـــــــراهــــــــا رئـــــــيس
احلـــــــكــــــومـــــــة خالل
اجـــــتـــــمــــاع لـالطــــار
التنسـيقي في بغداد.
وقـــــال اخلـــــبــــراء ان
(رئــــيس احلـــكــــومـــة
محمد شـياع السوداني
يـعـتـزم تـخـفـيض سـعـر

ــوازنــة الى صــرف الــدوالر فـي ا
 135الـف ديـــنــــار). كـــمــــا بـــحث
الــنـائـب رئـيس مــجــلس الــنـواب
ــنــدالوي مع مــحــافظ مــحــسن ا
ــــركـــزي عـــلـي الـــعالق الــــبـــنك ا
اجــراءات ضــبط اســعــار صـرف
العملة. وقال بيان تلقته (الزمان)
امس ان (اجلـانـبــ بـحـثـا خالل
لـــقـــاء جـــمــعـــهـــمـــا في بـــغــداد 
اجــراءات ضـــبط اســـعــار صــرف
ــنـدالوي عـلى الـعــمـلـة). وشـدد ا
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اســــتــــغـــــرب مــــواطـــــنــــون  من
مناقـشات االطار الـتنسـيقي التي
جرى الـتطـرق خاللهـا الى وجود
عـجـز في مـوازنـة الـعـام اجلاري.
ـواطنـون في احـاديث وتـسـاءل ا
امس (اين ذهـــبت امـــوال الـــعــام
ــاضي الـــذي  لم يــشــهــد اقــرار ا
مـــوازنــة لـــلــدولـــة بــعـــد تــأكـــيــد
احلكـومـة السـابـقة حتـقـيق وفرة
مــالــيــة مـن واردات الــنــفط الــتي
جتاوز سـعـر برمـيل الـنفـط عتـبة
 95دوالرا?) داع احلكومة الى
(مـكـاشـفـة الـشعـب عـما يـدور من
مـنـاقــشـات بـشـأن مــوازنـة الـعـام
ومـا حـقـيقـيـة وجود ذلك اجلاري
الــعــجــز في مــيــزانــيــة الــدولــة).
ونــاقش االطــار الــتــنــســيــقي في
ــكـــتب رئــيس اجـــتــمــاع عـــقــد 
اجملـلـس األعـلى هــمـام حــمـودي
ـوازنـة . وقـال قـضـيـة الـدوالر وا
بـيــان مـقـتــضب تـلـقــته (الـزمـان)
امس إن (االجتـماع الـذي حضره
رئـــيس الــوزراء مـــحــمـــد شــيــاع
السـوداني ناقش قـضيـة الدوالر
وزيـــارة الــــوفـــد احلـــكــــومي الى
ــقــبل) امــريــكــا خالل الــشــهــر ا
واشـار الى ان (االجـتـمـاع تـطرق
الى الــلــجــان الــنــيــابــيــة واعـادة
على النـظـر في تشـكيل بـعـضهـا 
اعـتـبــار ان الـكـثـيــر من الـكـتل لم
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دعـــا رئــيس اجلــمــهــوريــة عــبــد
الـلـطــيف جـمـال رشـيـد مـنـظـمـة
الـى دعم الــقــطــاع الـــيــونــســكــو
ــنـاطق الــتـربــوي واالهـتــمـام بـا
االثـاريـة في الـعـراق. وقـال بـيان
تلـقـته (الزمـان) امس أن (رشـيد
ـدير اسـتـقـبل في قـصـر بـغـداد ا
ــمـثل لـلــيـونـسـكــو في الـعـراق ا
وجــرى تـأكـيـد بـاولــو فـونـتـاني 
أهــمــيــة تـعــزيــز سـبل الــتــعـاون
لــتــطـــويــر قــطــاعــات الـــتــعــلــيم
والثقافة والعلوم واحلفاظ على
وشدد التراث والـتنوع الـثقافي)
رشـــيــد عــلى (ضـــرورة تــضــافــر
ـنظمـات الدولية اجلهود ودعم ا
ـــنــاطق األثــاريــة لـالهــتــمــام بــا
لـحقـة بها مع ـرافق ا وتطـوير ا
احملـــافـــظـــة عــلـى طــبـــيـــعـــتـــهــا
احلـضـاريـة وعـمـقـهـا الـتـاريـخي
وبــالــتـعــاون مع وزارة الــثـقــافـة
والـســيـاحـة واآلثــار) مـشـيـدا بـ
(دور مــنــظــمــة الــيــونــســكــو في
تـقـد الــدعم لـلـقـطـاع الـتـربـوي
ــكـانـة والــتـعـلــيم) وشـار الى (ا
الـعـلـمـيـة الـرصـيـنـة لـلـجـامـعـات
الــعــراقـــيــة وعــطــائـــهــا احلــافل
ــعـرفــة). من جــانـبه بــالـعــلم وا
اســتــعــرض فــونـتــاني (اخلــطط
ـنظـمة والـبرامج الـتي أعـدتهـا ا
ــــنـــاطـق األثــــاريـــة لــــتــــأهـــيـل ا
والتراثيـة)  كما استـقبل رشيد
 نـــائب رئــيـس حــكــومـــة إقــلــيم
كــردســتــان قــوبــاد الــطــالــبــاني
ــرافق له.وذكـر الـبـيـان والـوفـد ا
ان (الـــلــقـــاء بــحث الـــتــطــورات
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دانـت روســـيـــا الــــهـــجـــوم الـــذي
وصـفـته بـاالسـتـفـزازي بـطـائرات
مـسـيـرة عـلى مـنـشـأة لـلـدفـاع في
مـديـنــة اصـفـهـان االيــرانـيـة. قـال
وزير اخلارجيـة الروسي سيرغي
الفــــروف فـي تــــصـــــريح امس إن
(بالده تــــدين بـــشــــدة مـــثل هـــذه
الهـجـمات قـد تـؤدي إلى تصـعـيد
خـــارج عن الـــســـيـــطـــرة). ونـــفى
مسؤول أمريـكي ضلوع الواليات
ــتــحــدة في هــجــوم الــطــائـرات ا
ـسـيّـرة الـذي اسـتـهـدف مـنـشأة ا
عــســكـريــة في مــديــنـة أصــفــهـان
اإليـــرانــيـــة). فــيــمـــا اســتـــهــدفت
طــائــرات مــجـهــولــة  شــاحــنـات
تــبـــريــد في شـــرق ســوريــا فــور
دخولـهـا من العـراق اجملـاور قيل
انها كانت تنقل أسـلحة إيرانية 
ـــــــا أدى الى تـــــــدمـــــــيـــــــرهــــــا
ـرصـد الـسـوري بـالـكـامل.وذكـر ا
في بـيـان تـابــعـته (الـزمـان) امس
ان (ست شاحنات تبريد تعرّضت
الستـهـداف من طائـرات مـجهـولة
فـي ريف مــــديـــنــــة الــــبـــوكــــمـــال
احلـــدوديـــة بــعـــد عـــبـــورهــا من
الــعـراق مـن دون أن يـتــمــكن من
حتــــديـــد هــــويــــة اجلـــهــــة الـــتي
اسـتـهــدفـتـهـا). بــدوره قـال مـديـر
ــرصــد رامي عــبــد الــرحــمن إن ا
(الـشـاحنـات كـانت تـنـقل أسـلـحة

إيـــرانــــيـــة) واشـــار الى (دخـــول
ــاثـلــتــ عــلى األقل قــافــلــتــ 
خالل هـذا األسـبــوع من الـعـراق
أفـرغــتـا حــمـولـتــهـمـا في مــديـنـة
يادين) مـرجحاً (نـقلهـا أسلحة ا
مـتطـورة الى مـجـموعـات مـوالـية
لــــــــــطــــــــــهــــــــــران) بــــــــــحــــــــــسب
ـنـطـقـة ب وتـتـعـرض ا تـعـبـيـره
ـاثـلة احلـ واآلخر لـضـربـات 
تطال حتديداً حتركات جملموعات
مــوالــيــة لـــطــهــران. وقــتل ثالثــة
أشـــخـــاص بـــيـــنـــهم قـــيـــادي في
مجـموعة مـقاتـلة  جـراء ضربات
نـفذتـهـا طـائرة مـسـيّـرة في شرق

سوريا في هجـوم هو الثاني من
نـــوعـه في غـــضـــون  24ســـاعـــة.
وغداة استهداف طـائرات مسيّرة
قــــافـــــلـــــة شــــاحـــــنـــــات في ريف
الـــبــوكــمـــال بــعــد عـــبــورهــا من
العـراق ما أوقع سـبعة قـتلى من
ـوالــيـة لـطــهـران وفق الـقــوات ا
رصد استهـدفت طائرة مسيّرة ا
صباح امس مـركبة ربـاعية الدفع
كان ذاته.وأدى القصف إلى في ا
مقتل قـيادي في مجـموعة مـقاتلة
مـع اثـــــنـــــ من مـــــرافـــــقـــــيه من
جـنـســيـات غـيـر سـوريــة بـيـنـمـا
كانوا يتفـقدون موقع االستهداف

ــصــدر ذاته.ولم لــيالً بــحـــسب ا
ـــرصـــد مـن حتـــديـــد يــــتـــمـــكـن ا
جنـسـيات الـقتـلى في الـهجـوم

وال هوية اجلهـات التي نفـذتهما.
ولم يـعــلن أي طــرف مـسـؤولــيـته
حـتى الـلحـظـة.وطـالت الـضـربات
ست شاحنات تبريد فور دخولها
من الـعـراق وكـانت تـقل أسـلـحـة
قال الـناشط إيرانـية. من جـانـبه 
عـــمـــر أبـــو لـــيـــلـى إن (الـــغــارات
اســـــتـــــهـــــدفـت كـــــذلك مـــــقـــــرات
جملموعات موالية لطهران) الفتاً
إلـى (دمـــار كــــبـــيــــر في األمــــاكن
ستهـدفة) فيمـا أكد مسؤول من ا

سـلــطــات احلـدود في الــعـراق أنّ
(الـشـاحـنــات الـتي قـصـفت داخل
تـقلّ عـلى متـنـها سوريـا عـراقـية 
بـضـائع إيـرانـيـة بـاجتـاه سـوريا
وقــــد عـــبـــرت من مــــنـــافـــذ غـــيـــر
رســـمـــيـــة) عـــازيـــا (اســـتـــخــدام
شاحنات عراقية عوض اإليرانية
لتالفـي تعـرّضـها لـلـقصف). وفي
باكسـتان  قتل  25شخـصاً على
األقل وجُــــــرح  120آخــــــرون في
انــفـجــار داخل مــسـجــد في مــقـر
شــــرطـــة بــــيــــشـــاور في شــــمـــال
البالد.ووقع االنفجار أثناء صالة
الـعـصـر وأدى إلى تـطـايُر سـقف
سـجـد بـحـسب مـا أفاد وجـدار ا
به شـهـود عـيـان الـذين شـاهـدوا
جرحى غـطّـتهم الـدمـاء يخـرجون
ــــســــجــــد الــــذي حلــــقت به مـن ا
أضـرار وجـثث قـتـلى يـتم نـقـلـها
في مـــركـــبـــات اإلســـعـــاف. وقــال
سـؤول اإلداري في والية خـيبر ا
بخـتونخـوا وعاصـمتـها بـيشاور
شــفــيع الــله خــان ان (االنــفــجــار
تسـبب بـقُتل  25شخـصـاً وجُرح
ّ إخـــــراج جـــــثث  ?120حـــــيث 
وأولــويـتــنـا ـســجـد  أخـرى مـن ا
ـطـمورين هي إنقـاذ األشـخاص ا
حتت األنقـاض). من جانـبه  قال
رئــيس شــرطـة بــيــشـاور مــحــمـد
إعجـاز خان (نـبحث عن مـزيد من
علومات لـكن االنفجار وقع في ا

وقت الصالة). 

سجد في بيشاور الباكستانية »½U−H—∫ اثار االنفجار الذي استهدف مصل 
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جنح فـريق طبي مختص في مـدينة الصـدر الطبية
في مـحــافـظــة الـنــجف بـإجــراء عـمـلــيـة فــتح بـطن
ـصــاب شـاب يـبـلـغ من الـعـمـر 16 أسـتـكــشـافي 
عـامـاً تـعـرض حلـادث دهس مـا أدى إلى إصـابـتة
بـعـدة جـروح بـلــيـغـة و خـطـيـرة و نـزف شـديـد في
الـــبـــطـن و الـــصــــدر  و عـــلى أثــــر ذلك احلـــادث
دينة ـصاب أدخل إلى الطوار اجلراحـية في ا ا
الـطـبــيـة بـاحملـافـظـة .  و بــ أخـصـائي اجلـراحـة
الـعـامة عـلي يـاسـ الـربيـعي (قـمـنا بـاالسـعـافات
األولـية للـمصاب الـذي نقل الى صالـة العمـليات 
ألجـراء فتح بطن أسـتكشافي ..  خاللـها إيقاف
الـنزف الشديد للشـريان احلوضي  و أستئصال

تضررة و أعادة ربطها بنجاح).  االمعاء ا
ـساعـدة فريق و أشـار الى أن (الـعمـلـية أجـريت 
طـبي مشترك برئاستنـا و أطباء التخدير و األطباء
ـقـيمـ و الـكـوادر اجلراحـيـة و الـتمـريـضـية في ا

 .( عمليات الطوار
و أكـد الـربـيـعي أن (الـعــمـلـيـة تـكـلـلت بـالـنـجـاح و
ــريض يــرقــد في ردهــات مــســتــشــفى الــصــدر ا
ــتـابـعـة و هــو بـصـحـة الـطـبــيـة لـتـلــقي الـعالج و ا

جيدة).
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ـقـبل بـنـشر مـذكـرات الـطـبيب تـشـرع (الـزمـان) بدءاً مـن االسبـوع ا
العـراقي الالمع االستاذ الدكتـور عبد الهادي اخلـليلي التي صدرت
بـأربــعـة اجـزاء مـؤخـراً حتـت عـنـوان (رحـلـتـي في الـطب واحلـيـاة –
سـيــرة حـيــاة وذكـريــات طـبــيب من وادي الـرافــدين). ويــسـرد فــيـهـا
اخللـيلي جذور عـائلـته آل اخلليـلي واسرته ومـراحل حياته الـدراسية
في الكـوفة والـنجف وبغـداد ونشـاطه العلـمي واالجتـماعي واجنازاته
الـطـبـيـة الـتي تــرتـبط بـوقـائع وحـوادث كـبـرى وانـخـراطه في اخلـدمـة
العـسكرية ضابطاً احـتياطياً في خانـق وشهادته عن حرب حزيران
 1967 وتخـصصه الطبي ورحلـته الى بريطانيـا والعودة الى العراق
ـستـشفـيات الـتـخصـصيـة كمـا يسـتعـرض وقائع ودوره في افتـتاح ا
ـذكـرات في اجـزائـها مـهـمـة واجـهـهـا بـعـد مـيـسان  2003 . وتـقع ا

االربعة بنحو  641 صفحة من القطع الكبير.
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رجـحـت الـهــيــئـة الــعــامـة لالنــواء اجلــويـة
والـرصـد الـزلـزالي الـتـابـعـة لـوزارة الـنـقل
ــنــطــاق كــافــة اســتــمــرار االمــطــار في ا
وانــخــفــاض درجــات احلــرارة عن الــيــوم

السابق. 
وقـالت الــهـيـئـة فـي بـيـان تـلــقـته (الـزمـان)
امس ان (طــقس الـيــوم الـثـالثـاء ســيـكـون
ـناطق كافة غـائما مـصحوبا بـامطار في ا
تكون غزيرة احيانا في االقسام الشرقية
ودرجات احلرارة تنخفض عن اليوم مـنها
حـيث تسجل الـعظـمى في بغداد الـسابق 
 16درجـة مئوية) واضاف ان (طقس يوم
ـــنــطـــقــتــ غــد االربــعـــاء ســيـــكــون في ا
الـوسطى واجلـنـوبيـة غائـماً جـزئـياً بـينـما
ـنـطـقــة الـشـمـالـيـة سـيـكـون الــطـقس في ا
غـائــمــاً مع تــسـاقط امــطــار خـفــيــفـة وفي
االقـسـام الـشـرقـية مـنـهـا تـكـون مـتـوسـطة
الـشـدة  أمــا درجـات احلـرارة فـسـتـكـون

مقاربة لليوم السابق). 
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جـــــددت نــــــيــــــودلــــــهي فـي ذكـــــرى
االستقالل  74وتأسيس اجلمهورية
الــــهـــنـــديـــة  االعــــتـــزاز بـــعالقـــات
الـصــداقـة الـتي تـربـطـهـا مع بـغـداد
ـصـري ومـصــر. وحـضـر الـرئـيس ا
عــبـد الــفـتـاح الــسـيــسي الى جـانب
نـظـيـرته الـهـنـديـة دروبـادي مـورمو
ورئـــيس الــوزراء نــاريــنــدرا مــودي
احــتـفــاالت ذكـرى االسـتــقالل الـتي
شـاركت فــيــهـا كــتـيــبــة من اجلـيش
صري. وسارت الكتيبة العسكرية ا
نـحـو مــنـصـة الــتـحـيــة عـلى طـريق
كــــارتـــــافــــيـــــا ألول مــــرة بـــــذكــــرى
االسـتــقالل.وقــاد الـعــقـيــد مـحــمـود
مـحــمـد عــبــد الـفــتـاح اخلــراسـاوى
الــكـتـيـبـة الـتـي يـبـلغ قـوامـهـا 144
جــنــديًــا  تــمــثل األفــرع الــرئــيــسـة
حـيث ـصــريـة ـســلـحــة ا لـلــقـوات ا
عدت مـشـاركتـها شـرف وامتـياز في

موكب يوم اجلمهورية تعزيز .
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  وعــبـر اخلــراسـاوي عن (ســعـادته
بدعوته للمشاركة في موكب الهند)
مـعـربـا عن أمـله (في أن تـقـطع هـذه
الـبـادرة شـوطا طـويال نـحـو تـعـزيز
الـعالقـات الـثـنـائـيـة والـصـداقـة ب

ــســـتـــقــبل) الـــهـــنــد ومـــصــر فـي ا
ــشــاركــة في واضــاف (يــســعــدنــا ا
ــرة األولى الـــتي نــزور وا الــهــنـــد 
قـــدم فـــيـــهــــا بـــلـــد ذات حــــضـــارة 
حــضــارتــنــا في مــصــر) وتــابع ان
(بالدنــا تـــربــطــهــمــا رابــطــة قــويــة

كـبلـد ضيف كـما دعت الـهنـد مـصر 
خالل رئاستها جملـموعة العشرين 
عالوة عــلى ذلك  يُــنـظــر إلى زيـارة
الـسـيـسي عـلى أنـهـا زيـارة لـتـعـزيز
الـــعالقــــات بـــ الـــهــــنـــد ومـــصـــر
وتـــعــمــيـــقــهــا . وقـــال بــيــان وزارة
الـــشــؤون اخلـــارجــيـــة أن (الــهـــنــد

ولــديـهـمـا عالقــة عـظـيـمـة  وآمل أن
تــنـتــقل هـذه الــصـداقــة من قـوة إلى
ـستـقبل  ونـأمل أيضا أن قوة في ا
ـواطــنـ الـهـنـود ـزيـد من ا يــزور ا
مـصر وأن تـمـرينًـا مشـتـركًا يُـعرف
بــاسم إعــصـار  2023بـ الــهـنـدي
ــر ــصـــري يُــجــرى في جـــايــســا وا
دينـة راجاستـان).وحتمل الكـتيبة
إرثًــا من أقـدم اجلــيـوش الـنــظـامـيـة
التي عـرفتهـا البـشرية  حـيث يعود
ـــصـــري إلى عــام تــاريخ اجلـــيش ا
ـــيالد  عــنـــدمــا وحــد  3200قــبل ا
ــلك نـعـرمـر  مـصـر حـيـنـمـا كـانت ا
ــة تــعـــتــبــر ذروة ـــمــلـــكــة الــقـــد ا
احلـضـارة  بـيـنـمـا تـأسس اجلـيش
ــصــري احلـديث فـي عـهــد مـحــمـد ا
عـلي بــاشـا. كــمـا حــضـر الـســيـسي
حــفل اسـتـقـبـال فـي مـنـزل نـظـيـرته
مــورمـو في راشــتـرابـاتي بــهـافـان 
وفي وقت الحـق  ســـيــــقــــوم نـــائب
الــرئــيس جـاجــديب دنــخـار بــدعـوة
الـســيـسي لـعــقـد اجــتـمـاعــا يـبـحث
الـعالقات الـثنـائـية  وتـتمـتع الهـند
ومصر بعالقات دفاعية قوية  وكان
هــنــاك تــعـــاون وثــيق بــ الــقــوات
ـــبـــذولــة اجلـــويـــة  مع اجلـــهـــود ا
لتطوير طائرة مقاتلة بشكل مشترك
في الـسـتـيــنـيـات  كـمــا قـام طـيـارو
سـالح اجلــو اإلسـرائــيــلي بــتــدريب
صـري من الـستيـنيات الطـيارين ا
حــتى عـام . 1984وحتــتــفل الــهــنـد
ـرور  75عـامًا ومـصـر هـذا الـعـام 
على إقامـة العالقـات الدبلـوماسية 

ومــصــر تــربــطــهـمــا عـالقــات وديـة
ووديـة تـتسم بـالـروابط احلـضـارية
والــثـقــافـيــة واالقـتـصــاديـة وروابط
عميقة اجلذور بـ الشعب  وهما
مـن أقــدم احلــضــارات فـي الــعــالم 
بــتـاريخ من االتــصـال الـوثــيق مـنـذ
ــة  ويـشــتـرك كال الـعــصـور الــقـد

الـبــلـدين في تـفــاهم سـيـاسي وثـيق
عــــــلى أســـــاس تــــــاريخ طـــــويـل من
االتـصــال والــتـعــاون في الــقـضــايـا

ية).  الثنائية واإلقليمية والعا
WO —U  j «Ë—

واكـد الـسـفـير الـهـنـدي لـدى الـعراق
في وقت سـابق بـراشــانت بـيـســاي 

ان بـغــداد ونــيـودلــهي تــربــطـهــمـا
روابـط تـاريـخـيـة وديــنـيـة مـتـجـذرة
واشـار الى ان اكـثـر من مـنـذ قـرون 
الـــــفـي طــــالـب عـــــراقي يـــــدرســــون
االخـــتـــصـــاصـــات في اجلـــامـــعــات

الهندية.
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 وقـــال بـــيـــســـاي خالل االحـــتـــفــال
بذكرى قيام جمـهورية الهند ومرور
70 عـــامـــا عـــلى اقـــامـــة الــعـالقــات
الـدبلـوماسـية بـ العـراق والهـند 
بــحــضــور وكــيل وزارة اخلــارجــيـة
ثل عن هشام العلـوي وسفراء و
الـبـعــثـات الـدبـلــومـاسـيـة الــعـربـيـة
ـية واالجـنـبـيـة وشـخـصـيـات اكـاد
انية ان (العالقات الثنائية ب وبر
العراق والهند والروابط احلضارية
والتـاريخـية عـمرهـا قرون  ومضي
سـبــعـون عـام عـلى اقـامـة الـعالقـات
الــدبـلــومــاسـيــة وتــوقـيع مــعــاهـدة
الـصـداقة بـ الـبـلـدين عام 1952)
واضـــاف ان (هــنــاك صالت ديــنــيــة

قوية تربط البلدين.
والســيـمـا ان االف الــهـنـود يـزورون
ـــقــدســـة فـي الــنـــجف االضـــرحـــة ا
وكـربالء ومـرقـد الشـيخ عـبـد الـقادر
الكـيالني كل عام  فـضال عن وجود
بـــــرنــــامـج الــــتــــعـــــاون الــــتـــــقــــني
الـذي واالقــتـصـادي الــهـنــدي آيـتك 
يـقدم 200 دورة تـدريـبـيـة مـدفـوعـة
ــوظـفي احلــكـومـة االجــر بـالــكـامل 
الـعـراقـيـة لـبـنــاء الـقـدرات وتـنـمـيـة

هارات).  ا
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ضبطت وزارة الصحة اكثر من  50طناً من
هربة في الصيدليات واحملال غير األدويـة ا
ـرخصـة في بغداد وديـالى ونيـنوى. وذكر ا
بـــيــــان تـــلـــقـــتـه (الـــزمـــان) امس ان (وزيـــر
ـتابـعة الـصـحة صـالح احلسـناوي وجّه 
الـصيدليات اخلاصة واألدوية) واوضح ان
(دائـرة الـتفـتيش في الـوزارة بـالتـعاون مع
نظمة في وزارة ـة ا مـديرية مكـافحة اجلر
الـداخـلـيـة وجـهاز األمن الـوطـني وعـمـلـيات
بغداد ضبطت عدد من الصيدليات واحملال
ـرخصـة في بـغـداد وديالى ونـيـنوى غـيـر ا
ــهـربـة حتــتـوي عــلى كـمــيـات مـن األدويـة ا
تبلغ  50طـناً وفق محاضر ضبط اصولية)
مــشــيـراً الى (إغـالق عـدد من الــصــيـدلــيـات
الـوهـميـة وإحـالة  17مـتـهمـاً مسـؤول عن
الـصــيـدلـيـات الى الـقـضـاء) وبـ ان (فـرق
ـتـابـعة الـتـفـتـيش في الـصـحـة مسـتـمـرة 
ومـراقبـة السوق احملـلي للدواء ومـؤسسات
الــقـطــاع الــصـحي اخلــاص بــغـيــة تـوفــيـر
الـدواء اآلمن والـفـعـال واحلـفـاظ عـلى األمن
الـصحي لـلمـواطن في عـموم احملـافظات).
واطـلـقت الـوزارة حـمالت حلـمـايـة األطـفال
مـن األمـــراض مـــشـــيــــرة الى ان احلـــمالت
تـحدث سـتـشمل جـميع احملـافـظات. وقـال ا
بــإسم الــوزارة ســيف الــبــدر في تــصـريح
تـابـعـته (الزمـان) امس ان (الـوزارة وضعت

احلـمالت ضمن اولويات برنامـجها) مبيناً
انـها (اطلقت حـملة اللـقاحات لألطـفال فيما
يــخص الــشــلـل واألمــراض األخــرى مــنــهـا
احلـصبـة) واضاف ان (فِرق الـصحـة تعمل
ـا فــيــهـا ــنـاطـق  عــلى تــغــطـيــة جــمــيع ا
الــنـــائــيــة). في ســيــاق مـــتــصل تــعــاقــدت

ـصـانع احملـلـيـة الـصــحـة مع مـجـمـوعــة من ا
احلــكــومــيــة واألهــلـيــة لــتــوطــ الــصــنــاعـة
الــــدوائـــيـــة. وقـــال بــــيـــان امس ان (الـــوزارة
اوضـحت مـجـمل اجلـهود في مـشـروع تـوط

ـنـتج الـوطـني) الـصــنـاعـة الـدوائـيـة ودعم ا
مـؤكداً انها (وقعت  157عـقداً نحو  70مليار

ديـنار لـتوفيـر ادوية االمـراض السرطـانية و
ـــضــادات احلـــيـــويــة وعالجـــات األمــراض ا
ـــزمــنـــة  والـــتــهـــاب الــكـــبــد الـــفـــايــروسي ا
ومـسـكّـنات االلـم وادوية ومـسـتـلزمـات طـبـية
صانع اخـرى) ولفت الى ان (التعـاقدات مع ا
احملـلية جاء بعد إجـراءات فيما يخص تعديل
ـسـتحـضـرات الوطـنـية ضـوابط و تـسـجيل ا
ـنـتج الـوطني ـا يـسـهّل عمـلـيـة التـسـجيل ا
بـعد عشرة اعوام من تسـجيله بدالً من خمسة
ـستـوفـية نـتـجات الـوطـنيـة ا اعـوام ومـنح ا
لـلـمتـطلـبـات تسـجـيلًـا اوليـاً خالل فـترة شـهر
واحــد فـقط من تـأريخ دفع رســوم الـتـسـجـيل
ومـتـابـعة انـسـيـابيـة تـسـجيل مـلـفـات األدوية
عني بصورة الـوطنية من قـبل مدير القـسم ا
مـبـاشـرة ويـومـيـة).اضـاف ان (الـوزارة قـررت
ـنتجات  الـوطنية الـعمل على تـعديل اسعار ا
واد األولية ـا يتنـاسب مع ارتفاع اسعـار ا
وتـعديل الكلف التخمينية للمنتجات الدوائية
ـستـجـدات وإعـادة الـنـظر الـوطـنـيـة حـسب ا
بـدلـيـل الـتـصـنـيع لـلـتـعـاقـدات بـالـتـعـاون مع
ـصـانع الوطـنـيـة فضالً عن رابـطـة مـنتـجي ا
إعـداد واعتماد ضوابط لتـسهيل عمل مصانع
ـستلزمات الطبية احمللية) ونوه الى (تعهّد ا
ـشروع تـوطـ الـصـنـاعة الـوزيـر بـااللـتـزام 
ـنـتج الـوطـني الـدوائـيــة والـعـمل عـلى دعم ا
وتـطـويره خـدمةً لـلمـواطن وإصالح وتطـوير

القطّاع الصحّي في العراق). 
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كـشف قائد عمـليات  محافـظة ديالى اللواء
الـركن عـلي فـاضل عـمـران  عن اهم نـتائج
احلــرب عــلى اخملــدرات خالل  12شــهــراً 
مــؤكـدا ان اخملـدرات آفــة تـهــدد اجملـتـمع .
وقـــال عـــمـــران لــ ( الـــزمـــان ) أمس إن  (
اخملـدرات آفـة تـهدد مـجـتـمع ديـالى وندرك
جــيـدا خـطـورتـهــا عـلى شـريــحـة الـشـبـاب
وسـعـيـنـا لـوضع سـتراتـيـجـيـة شـامـلة في
مــكـافـحـتـهــا وتـسـخـيــر كل اجلـهـود بـهـذا
االجتـاه ) . واضاف عمـران  ان  ( ابرز ما
ـــاضـــيــة هي حتـــقـق خالل االشـــهــر  12ا
االطـاحـة بقـرابة  400نـاقل وتـاجر ومروج
ومـتـعـاطي لـلـمـخدرات في ديـالى من خالل
جــــهـــد امـــني مــــتـــواصل تــــشـــارك به كل

التشكيالت وفق خطة مدروسة ) . 
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واشــار عــمــران الى أن  ( الــقــيـادة دعــمت
خطة تثقيفية واسعة بالتنسيق مع النخب
الـعشائرية واالجتماعـية والدينية في بيان
خـطـورة هـذه اآلفـة وضـرورة االنـتـبـاه لـها
والــســعـي الى دعم االجــهــزة االمــنــيــة في

علومات ) .  مكافحتها عبر دعمها با
وفـي سـيـاق مـتـصل  أكـد مـصـدر امـني في
شـرطة ديـالى طلب عـدم الكـشف عن اسمه

لـــدواع امـــنـــيـــة لــ ( الـــزمـــان )   انه ( 
  ــتـعـاطـ ـروجـ وا ـئــات ا االطــاحـة 

ـنصرم )  مـشيرا لـلمخـدرات خالل العام ا
الى  ( اعــتـمــاد اسـتـرايــجـيـة مــجـتـمــعـيـة

وعشائرية حملاربة افة اخملدرات ) .
واضـاف   ان  ( مديرية مـكافحة اخملدرات
فـي ديــالـى وبـــالــتـــنـــســـيق مـع االجـــهــزة
االسـتـخبـاريـة االخرى تـمكـنت خالل الـعام

 2022مـن االطاحة بأكثر من  350شـخصا
بــ تــاجـر ومــروج ومـتــعـاطـي ونـاقل في
عـمـوم مـنـاطق ديـالى وصـدرت بـحـق اكـثر
من  100مـنهم أحكـاماً قضـائية ومـا تبقى

بانتظار دورهم في احملاكم ) .
واوضح   ان  ( االجـهزة االمنيـة ومكافحة

اخملـدرات تـمـكـنت من تـفـكـيك اكـثر من 20
شــبـــكــة تــعــمل بــاخملـــدرات في مــخــتــلف
اصـنـافـهـا واحـالـة اخملـالـفـ الى اجلـهات
الـقــضـائـيـة فـيـمـا  احـالـة الـعـشـرات من
ــتــعـاطــ الى مــراكــز الـتــأهــيل الــطـبي ا

عاجلة اثار اخملدرات ) . والنفسي 
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صـدر   ان  ( منـاطق شرقي ديالى وبـ ا
وحدودها مع بغداد وشمالها بؤرا لتهريب
اخملـــدرات وعــبـــورهــا )  الفـــتــا الى ان  (
ديـالـى تـعـد اكـبـر مـعـبـر لـلـمـخـدرات خالل
الــســنــوات االخـيــرة بــســبب طــبـيــعــتــهـا
اجلــغـرافــيـة وامـتــداداتـهــا احلـدوديـة الى
جـانب مـوقـعهـا االسـتراتـيـجي الـرابط ب
شـــمــال ووسط الـــعــراق ) . فــيـــمــا طــالب
قـائـممـقـام قضـاء بعـقـوبة عـبـد الله احـمد
ـراقـبـة امـنـيـة واسـتـخـبـاريـة احلـيـالي  
لـلــمـقـاهي والـنـوادي لـكـونـهـا بـؤر تـرويج
اخملـــدرات في ديـــالى.وقــال احلـــيــالي لــ (
تـواطئ الـزمان )  ان ( ردع اخملالـف وا
مـع مروجي ومتاجـري اخملدرات بإجراءات
صـارمـة لتـحصـ الشـباب من افـة فتـاكة 
مـحذرا من  خطر حتـول متعاطي اخملدرات
ة الى عـنـاصر عـدوانـية مـتـشبـعـة باجلـر
ـفرطة لـعدم ادراك اخلطـر وفقدان االتزان ا
االجـــتــمــاعـي واالخالقي بـــســبب تـــأثــيــر
اخملـدرات الـتي ال يـظـهـر مـفـعـولـهـا مـبـكرا
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علي فاضل عمران

صرية اثناء مشاركتها بالحتفاالت يوم االستقالل الهندي dF»÷∫ القوات ا «

بــحـسب اخملــتـصــ  الفـتــا الى  ضـرورة
تـعاون العـوائل مع الشرطـة اجملتمـعية من
خالل مـتابعـة أبنائـهم وخصوصـاً من عمر
 20 - 12ســنــة ألنـهــا أعـمــار حــرجـة وهم
بـحاجة إلى متابعة خاصة وهم مستهدف

روج وجتار اخملدرات ) . من قبل ا
الـى ذلك قالت  النائب عن محافظة ديالى
أسـماء كمبش لـ  ( الزمان )  ان  ( وزارة
الـتـخـطـيط وافـقت عـلى مـلف رفـع الكـلف
شـروع مجاري غرب بـعقوبة الى ـادية  ا
 203مــــلـــيـــارات ديــــنـــار بــــعـــد دراســـة
مـسـتـفـيـضة من قـبل جلـنـة مـخـتـصة في
ـشـروع رفع الـوزارة )  الفـتـة الى ان  ( ا
االن الـى اجملــلس االقــتــصــادي الــوزاري

إلعطاء الضوء االخضر بتنفيذه ) .
ان  ( تـغــيـيــر الـكـلف واضــافت كـمــبش 
ــاديــة جـاء بــســبب تــغـيــر في اســعـار ا
ـواد االسـاسـيـة الـتي تـدخل في تـنـفـيذ ا
شـروع والذي يـعـد االكبـر على مـحـاور ا
مـستوى ديـالى من ناحيـة الكلـفة وايضا
ـشـمـولة به وسـيـنـهي مـعـاناة ـنـاطق ا ا
اكـثر من  150الـف نسـمة   مـشـيرة الى
ــشـــروع ســيــجــري حتــديــد مــوعــد ان ا
تــنــفــيــذه بــعـد  4اســابــيع من االن وفق

علومات ). ا
 وفي قــضـاء بـعـقـوبـة قـال مـديـر نـاحـيـة
الــعــبــارة شــاكــر مــازن الــتــمــيــمي  لــ (

الــزمـان )  إن  ( عـمــلـيــة الـوقف االمـني
ـسـتمـرة منـذ ايام مـتتـاليـة في اجلزء وا
الـــشــرقـي والــغـــربي ضـــمن مــا يـــعــرف
بـحوض الوقف لـها هدف مـهم جدا وهو
تــامـ مــنـاطق وقــرى مـهــجـورة بــهـدف
اعـــادة قـــرابـــة  3االف اســـرة مـــهـــجـــرة

بعضها منذ  15سنة) . 
—«dI ô« Âb

وأضـاف الـتـمـيـمي ان  ( الـعـمـلـيـة التي
شتـركة بشكل تـشرف علـيها الـعمليـات ا
مــبــاشـر تــأتي في اطــار انــهـاء الــتــوتـر
وحـالة عـدم االستـقرار في حوض زراعي
مـترامي )  مـبيـنا ان  ( العـملـية جنحت
في تــمــشـيـط مـنــاطق واســعـة وخــاصـة
الـبساتـ القريـبة من ضفـاف نهر ديالى
ـــســـتـــشـــفى ). الـى ذلك قـــالت مـــديــــر ا
الـبيطري في ديالى ابتسام محمد جاسم
 لــ ( الـزمـان )  إن  ( قطـاع الدواجن في
ديــالى شـهــد حتـسـنــا في االنـتـاج خالل
شـــهــــر كـــانـــون الـــثــــاني اجلـــاري وفق
وثقـة في مراكز الـبيطرة االحـصائيـات ا
ـــنــتــشــرة فـي االقــضــيـــة والــنــواحي) ا
ـكن تـسويق .وأضـاف جـاسم أنه  ( ال 
اي مــنـتج دون فــحـوصـات مــبـاشـرة من
قـبل فرق الـبيطـرة الستحـصال االذونات
الـرسمية للمـــرور من السيطرات االمنية

ب احملافظات ) . 

هو وليس غيره ولـد في مدينة األنبيـاء العتيقـة  شرب من عمق التاريخ الذي سـجل وصايا األنبياء
قدسة اسرا الرسول محمد ( سيح ( ع) ومن ارضها ا ثيالتها منها جاء ا  هذه مدينة ال تقاس 
صل اللـه عليه وسـلم ) الى خالق الـكون جـلة قدرتـه  من هنا ولـيس من غيـرها حـمل السبل ذو لـ(

13)من العمر وذهب الى حيث تتواجد قوات القهر والعنصرية واالحتالل  واطلق رصاصت
اصـابت األولى جـنديـا والـثـانيـة ضـابـطـاً من قوات االحـتالل  ثم اطـلق مـحـتالً اخـر كـان يقف في
اجلانب االخـر الـرصاص عـلى الشـبل وأصـيب ثم سقط عـلى األرض ولم تـشيـر االخبـار هل تمت
ـستـشـفى أم  االجـهـاز عـلـيه كبـاقي اجلـرحى الـكـبـار .هـذا احلدث لـيس األول عن مـداواته في ا
مشاركة الـطفولة في نضال الكبار  لكـنه يجب أن يدرك الغاصب الى أي حد وصلت إسرائيل في
ـارساتـها الـقهـرية الـعنـفـية ضـد الطـفولـة الفـلسـطيـنيـة بحـيث تـدفع بشـبالً ان يثـأر ألهله وشـعبه
ووطنه بهذه الطريـقة التي لم يسجل مثلـها التاريخ النضـالي لشعوب األرض مثلهـا .لقد فقد العالم
قتول  وبـ الشعب الذي يكافح من اجل الوطن بوصلة التـشخيص  بحيث يسـاوي ب القاتل وا
واحلـرية واحلـياة الـتي كفـلتـها كل وصـايا الـسمـاء واالنبـياء  وب احملـتل الذي بـدأ في القـتل قبل
ن يحتاج 74وال زال مستمراً  ولذلك شعر هذا الشبل بأنه ليس هناك ناصراً للمظلوم وال مع 
ـا يـقــوى عـلـيه واطالق ـعـونــة  فـذهب الى مــخـبـأ والــده وحـمل مــسـدسه وشـارك مع الــكـبــار  ا
رصـاصتـ فقط حتـملت يـداه الغـضتـ اطالقهـا .لقـد حدث هـذا بعـد مجـزرة مخـيم جنـ  حيث
ارينـز االسرائـلي فجرا اخملـيم وفزعت األطـفال النـائمـ وقتلت 11رجالً بدواعي اقتـحمت قـوات ا
فترض من دعاة العالم العمل االستبـاقي في الدفاع عن اإلسرائيلـي  انها بحق مجزة كـان من ا
ـا للـخرق الفـاضح للقـوان واألعراف تـحضر) أن يـنكس الـرؤوس ليس فقط لـهذه اجملزرة وإ ( ا
ـتحـضر) من صـياغـة بنـودهـا بعـد عام انـهيـار عصـبة األ ـــــــية الـتي ســــــاهم هــــــذا ( ا األ

دافـع عن الـسالم حتى مـنهم تـحدة ومـجلـسهـا العـتيد .كـل أصحاب الـغيـرة وا وتـشكـيل األ ا
عددا ال يستهان به من اإلسـرائيلي  بأن تشـكيلة احلكم في إسرائـيل بقيادة نتنيـاهو هي تشكيلة
عـنـصــريـة فـاشــيـة تــمـارس الـقــتل اجلـمــاعي بـديال عن لــغـة احلـوار هـي خـطـراً ثــابـتـا لــيس عـلى
ا حتى على اإلسـرائيلـي  وان بن غفيـر وزير الشرطـة الذي رفع شعار الـفلسطـيني وحـدهم وإ
قـتل الفلـسطـينيـ ومنـعهم من رفع العـلم الفـلسطـيني هـو واحداً من ابـرز تلك التـشكـيلة اإلرهـابية
واقف التي نـددت بقتل  7صهايـنة وجـرح ثمانـية عنـدما اقدم الـسادية .لـيس مثـيراً للـدهشة تـلك ا
ـثير حقاً هو ذاك السكوت عن مجزرة ا ا فدائي فلسطـيني من القدس رداً على مجزرة جن  وإ
ـتحـدة االمريكـية الـتي أسست عـلى مباد ـقتـول والقاتل . كـان على الـواليات ا جن ومـساوات ا
ـظلـوم ضد الـظالم ن يـريد احلـرية أن تـقف مع الـشعب ا ـساواة وكـان تسـتـورها مـثاال  احلـرية وا
وهـو الكيان الـصهيـوني ال أن تدين من يرفع رايـة احلرية واالستـقالل .لقد تـأسس هذا الكـيان منذ

74عاماً على احلروب والقتل واالبادة اجلماعية والزال مستمراً  وكان البد لهذا الشعب وهو
سـتقـلة واحلـرية واألمـان والسالم  الشـعب الفـلسـطيـني منذ 100 عـام ينـاضل من اجل الدولـة ا
يـة أن تنصف هـذا الشعب وتـقف بجانبه ويتـوجب لهذا الـعالم االقربون مـنهم ومنـظومة الـدول العا
عـتدي تـحـدة  ال أن تقف بـجـانب ا لـنـيل حقـوقه الـتي كفـلتـهـا الشـرائع الـسمـاوية ومـنـظمـة األ ا
الغاصب وتتـناقض بذلك مع دساتيرها وقوانينها . اجملد واحلرية واحلياة
قـدسي الـبار  واخلـزي والـعار لـكل من يـقف مع احملتل لهـذا الـشبـل ا
ـثل هذا الـشبل الـغاصب الـقـاتل للـطفـولـة  وبالـتأكـيـد بأن شـعبـا له 
ـســتـقـلـة وعـاصـمـتـهـا الـقـدس وفي احلـريـة سـيـنـال حـقه في الـدولـة ا

واالستقالل . 
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ماطلة التي اتبعتها إحدى الشركات اليابانية لدى طلب عندما إنكشفت أساليب االبتزاز وا
صـنعـة لديـها كان عـدات اخلاصـة ألحدى مـحطـات الكـهربـاء وا االستـعانـة بهـا لتـنصـيب ا
اجلـهد الوطني حـاضراً وشجـاعاً في مستـوى التحـدي فأسندت الـيه مهمـة تركيب وفحص
عـدات وتشـغـيلـها بـنجـاح علـى وفق إداء فني سـليم  وعـلى الـرغم من قيـام الشـركة هـذه ا
ـتـخصص قـد استـطاع احلـفاظ الك الـوطني ا الـيابـانيـة بإلـغاء فـترة الـضـمان لـها اال ان ا
ـومة عـمـلهـا منـذ عام 1989 م وحلـد يومـنـا هذا  وحـ قبل الـعـاملـون في إحدى عـلى د
واجهـة مع خبراء الشـركة الصـينية اجملـهزة للـمعدات والتي همـة دخول حلبـة ا شـاريع ا ا
أجنـز الـصيـنـيون تـركـيـبهـا اال إن إدارة شـركتـهم رفـضت تشـغـيلـهـا بـحجـة تـقاطع ذلك مع
فروض على العـــــراق 1991- 2003  م )  كان هذا في قرارات احلصار االقتصادي ا
مشروع محطـة توليد كهربـاء القدس الغازية وقـبل ما يقارب العـقدين من الزمان حيث كان
اخليـار الوحـيد أمـام إدارة قطـاع الكـهربـاء آنـذاك وعلى الـرغم من هامش اجملـازفة فـيه هو
الك العراقي ـشروع الى ا عـدات واالجهزة اخلاصـة بهذا ا إنـاطة مهـمة فحص وتشـغيل ا
الك قـدراته الفـعلـية عـلى تأمـ متـطلـبات االجنـاز الكـامل عنـدما قام .. حـينـها أثـبت هذا ا
نـظومة الـوطنيـة للكـهرباء والـتي كانت بأمس بتشـغيل وربط الوحـدات االنتاجـية للـمحطـة با
كن من الـعجز احلاصل فـي تلبيـة احتياجات احلـاجة الى إضافة سـعات جديدة لـسد ما 
ـواطنـ من الطـاقة الـكهـربـائيـة .وهنـا لست بـصدد سـرد الـكثـير من الـوقائع ذات الـداللة ا
ـتقـدم لـلكـفـاءات العـراقـية فـي مخـتـلف اجملاالت لـيس عـلى الصـعـيد ـستـوى ا عـلى تـميـز ا
احملـلي فـقط بل امـتد الى احملـيط اخلـارجي أيـضـا ً  فـالـعديـد من حـاالت طـلب االسـتـعـانة
ـيـة أو الفـنـية واالداريـة الـعراقـيـة من اخلارج كـانت نـتائـجـها مـبـهرة في باخلـبـرات االكاد
ـعنـي في الـدول التي ـستـوى دقته الـعـاليـة والتي حـازت على شـهادات ا الـتنـفيـذ األمثل 
هـارات الوطنـية عـلى غيرهـا يعـود الى توافر الـقواعد الك الـعراقي فيـها .إن تـقدم ا عمل ا
ناهج ـيادين وعلى وجه التـحديد ا االسـاسية الالزمة لـبناء اخلبـرات العراقيـة في مختلف ا
ئات من الدراسيـة احملكـمة ورقي ومـتانة الـتعـليم اجلـامعي الـسائد بـاالضافـة الى انشـاء ا
ـتـخـصـصـة ويـدعم هذا مـا يـتـعـلق بـالـقرارات ـهـنـيـة ومـراكـز البـحـوث الـعـلـمـية ا ـعـاهد ا ا
ـؤسسات العـامة بأحتـواء اخلريج مـن الشباب عـلى وفق خطة متـكاملة اخلـاصة بالزام ا
ـؤسسـات من عـديد لـتـشغـيـلهم تـبـنـتهـا وزارة الـتخـطـيط وذلك بـعد إسـتـدراج حاجـة هـذه ا
ركزية)  كما ان العامل وتخـصصاتهم حيث كان يطلق عليها في حينها ( خطة التعي ا
ية نهـج الذي عمـلت عليه وزارات ألـدولة وهيـئاتهـا بتعـشيق عمـلها مع االمـكانات االكـاد ا
تخـصصة فيها كان كاتب االسـتشارية ا في اجلامعات العراقـية وبوساطة تعـاقداتها مع ا
الكات الوطنية باجتاه هني لها .إن من عوامل حتفيز ا له التأثير الـفاعل في تطوير االداء ا
خـتلف التخصصات هو توفير فرص العمل لها وعلى مستوى القطاعات كافة تطويرها و 
والـذي سوف يـكون سـبيالً السـتثـمار طـاقاتـها الـى أقصـاه للـمسـاهمـة في البـناء وحتـس
مستوى اخلدمـات العامة  أما حـرمانها من هذه الـفرص وعدم اقحامهـا في ميادين العمل
أو تشتيتها يـعني تغييب لقدرات مـتاحة وبالتالي  فقدان الـسبل الكفيلة لـبناء خبرات وطنية
ذات مهارات متقـدمة  لذا فإن احلفاظ على تطبيق األسس الضـامنة لتفعيل اجلهد الوطني
ـهـمـات ذات االولـويـة في اجملـتـمع بـاجتاه وعـدم الـتـفـريط به يـعـد من ا
حتــقـيق شـروط الــتـطـور والــتـعـمــيـر وداللـة واضــحـة عـلـى مـسـتـوى
ـطـلــوب في صـيـانـة الــثـروات الـوطــنـيـة وفي مـقــدمـتـهـا احلـرص ا

القدرات البشرية على مختلف أنواعها .
{ مهندس استشاري
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تعـددت الـسـبل واالحـتـيـاج واحـد والـكل يـبـحث عن وظـيـفـة اهـلـيـة او حـكـومـيـة وهـذا من ابـعد
ـستـحـيالت في عـراقـنا رغـم الشـهـادات الـعلـيـا وقـد النـحتـاج لـهـا فقط رفـعت سـمـاعـة هاتف ا
ـاذا النك اقـربـاء وتـاتـيك الـوظــيـفـة عـلى طـبق من ذهب رغم ان شـهـادتك ال تـتـجـاوز االعـداديه 
ـسؤولـ او اصـحاب الـنـفوذ هـنـا احتدث عـن بعض الـنـاس ولالسف اليعـطـون اجملال بـعض ا
اذا اجلـشع في كل شي افسـحوا اجملـال حالة من لالخريـن بنيل شـغلـة او وظيـفة او عمل مـا 
ـساء تـشـتغل في احلاالت شـهـدتهـا ان مـوظفـة وراتـبهـا عـالي جدا فـي الصـبـاح موظـفه وفي ا
مـكتبة شـغل اضافي ويقـولون البـطالة كثـرة في العراق او جتـد البعض له الف وظـيفه والبعض
ـلكون اخلـبز يـوميـا ارى العـجائب في بـلد الـعجـائب مع االسف يجب يشـحذ في الـشوارع ال
ساعـدة االخرين والبعض لديه الف ضـوء وضوء ونتكلم على فرض ضريبـة على كل يوم عمل 
ياه وغسل الـسيارات في الشـوارع والهدر بكل شي عـندما تفـرض ضريبه على كل الـتبذير بـا
ثل ويـقول مـوهبه ال هذه انـانية ن تنـاشد وهنـاك مقـدم برامج و شي هنـا تنتـظم احليـاة ولكن 

في التصرف.. 
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احلـكـومــة الـتي ال تـســتـطـيع ان تــوفـر جـواز ســفـر وهـويــة مـوحـدة
ـواطنـيـهـا عنـد حـاجتـهم لـذلك وتـعطل مـصـاحلـهم كمـا يـحدث االن
ـقـايـيس وهـذا انـتـهاك ـعـاييـر وا حكـومـة فـاشـلـة وفـاسـدة في كل ا

صارخ البسط حقوق االنسان.
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قـرر رئيس مجـلس الوزراء محـمد شيـاع السودانـي تعي

حـسن نـعـمـة اليـاسـري مـستـشـار له لـلـشؤون الـدسـتـورية.
وقـال بيـان تلـقته (الـزمان) امس ان (الـسودانـي قرر تـعي

الـيـاسـري مـسـتـشاراً
لـــــــــــــلــــــــــــشــــــــــــؤون
الـــــــدســــــتــــــوريــــــة)
واضــــــــــــــــــــــــــــاف ان
(الــيــاســري ســيــبــدأ
مــهـــام عــمــله بــعــقــد
اجـتـمـاعـاتٍ ولـقاءاتٍ
ـثـلي وتــبـاحث مـع 
الـرئاسـات التـنفـيذية
والـتـشـريـعـيـة فضالً
عـن الــــــــتـــــــــداول مع
الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة
بــــغــــيـــة رسـم مالمح
خـارطة طريق إلجراء
الــــــــــتــــــــــعــــــــــديـالت
الــــــــدســـــــتـــــــوريـــــــة
ــطــلـوبــة). بـدوره  ا

اصـدر وزير الـنفط حيـان عبـدالغني أمـرا ديوانـيا بتـكليف
أربـعـة وكالء جـدد لـلوزارة. واطـلـعت (الـزمان) عـلى وثـيـقة
حتـمـل تـوقـيع الـوزيـر جـاء فـيـهــا انه (تـقـرر تـكـلـيف بـاسم
هـام وكيل الوزارة لـشؤون االسـتخـراج و حامد الـعبـادي 
هـام وكيل الوزارة لـشؤون التصـفية وليث يـونس صالح 
هام وكيل الـوزارة لشؤون التوزيع عـبد احلس الشـاهر 

هام وكيل الوزارة لشؤون الغاز).  وعزت صابر 
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حسن نعمة الياسري



يـرجـع عــمـرهــا الى شــمــال شــرق 
 300 ســنــة  ســمـــيت في الــبــدايــة
(العفاك) وحتولت الى (العفاج) ثم
صــــارت (عــــفج) فــــمن ايـن جـــاءت
التسمـية? محمـد العفاك من اهالي
الــنــاصــريــة كــان مــصــارعــا قــويـا
ونــتــيــجــة ألحــد الــنـزاالت  –الـتي
جتـري على سـبيل الـتسـليـة- طرح
مـحمـد العفـاك خصـمه واحـد ابناء
عـــمـــومــــته ارضـــا فـــتــــوفي (قـــتل
بـاخلـطـأ) كـمـا يــشـخـصه الـقـانـون
ولـكن لـلــعـشـائـر قـانــون وتـسـمـيـة
اخرى والقاتل يسـتحق القتل! جلأ
مـــحــمــد الـــعــفــاك الـى اخــواله في
نطقة  قرب بـلدة الديوانية وامن ا
له مكـانا في منـطقة الـهور  اذ بنى
له فيـها كوخـا وصار بيتـا ثم قرية
صــغــيــرة وســمــيت بــأسم اول من
ســكــنــهــا (الــعــفــاك) او (الــعــفـاج)
ـاء وحــرفت الى "عـفج" ولــوجـود ا
ــائـيـة الـتي حتـيط ـسـطـحـات ا وا
نطقة سميت "جزيرة عفج " بهذه ا
وهـو مـا رشـحـهــا ان تـكـون مـنـفى
ومالذا لـــبـــعـض الـــشـــخـــصـــيـــات
عارضـة في ازمنة مخـتلفة سواء ا
لــلـدولــة الــعـثــمـانــيــة او االحـتالل
لكي والنظام البريطاني  والعهد ا
الـبـعـثي لـذلك فـقـد كـانت وال زالت
عــفج تــضم نــســيـجــا اجــتـمــاعــيـا
مـتنـوعا ومـتـعدد االنـتمـاءات حتى
جلــأ الــيه بــعض االســر الــكــرديـة
وتـشــيــر االبــحـاث الـى دور اهـالي

ÍdŁ√ l u  ±∞∞∞Ë Z*b « œułË rſdÐ bŠ√ U¼bBI¹ ô WO½«u¹b «

pHŽË …—Uſb « w  wŠUO « l{u «

عــفج في احلــركــة الــوطــنــيــة ضـد
الـدكـتـاتـوريـة واشـتـراك اهـلـها في

Æ1991 انتفاضة
ـديـنـة تمـتـد الـصـحراء وفي هـذه ا
ــسـطــحـات كــمـا تــوجـد االنــهـر وا
ـائـيــة  والـغـابـات الــتي تـقع الى ا
دينة بالقرب الشمال الشرقي من ا
من آثــار نــفـر وتــشــتـهــر اجلــزيـرة
بــزراعـة الــزيـتـون وهـي تـصـلح ان
تــكــون (مــحــمـــيــة طــبــيــعــيــة)  اذ
تـتـواجـد فـيـهـا بـعض احلـيـوانـات
الضارية مثل (الضباع  –اخلنازير

البرية والذئاب).
…dDšË …dŽË ‚dÞ

ج او على حتى نصل الى هور الد
ج ألنـها مياهها االصح بحيرة الد
ليست طبـيعية بل انـها تتغذى من
ـصب العـام ب دجـلة والـفرات  ا
سـلـكنـا طـريق تـرابي وعر وخـطـير
جـدا واسـتــغـرق مـنـا وقــتـا طـويال
ج او مـا لــلــوصـول الى هــور الــد
يــطـــلـق عــلـــيـه هــور عـــفـج  وهــو
مـسطح مـائي كبـيـر تبـلغ مسـاحته
ـسـاحـة الــكـبـيـرة 120 الـف دو ا
مـنه في الــديـوانــيـة وجــزء بـسـيط
يـصل الى الــنـعــمـانـيــة في الـكـوت
واتـضح لــنـا في طـريق الـعـودة ان
الـــــوصــــــول الى هــــــور عـــــفـج من
االفـضل ان يـكــون من الـنـعــمـانـيـة
ولــيس من الــديـوانــيــة! عــمق هـذا
تقع سطح 2.5 متر الى  4.5 متر ا
في مــحــيط الــهـور مــنــاطق اثــريـة

ياه  كثيـرة جدا قبل ان تغـمرها ا
ــديـنـة ومــوظـفي مـســؤولـون في ا
االثــار يــؤكــدون عــلى وجــود اثــار
ياه ومن ضـمنها مـدينتان! حتت ا
وهي حتــــتــــاج الى الــــتــــنـــقــــيب 
ايــطــالــيـــا هي الــدولـــة الــوحــيــدة
ــسـؤولــة عن الــتــنــقـيـب في اثـار ا
الديـوانية وعـندمـا كنا هـناك كانت
ـــلــكــة بــعـــثــة الـــتــنــقـــيب تــزور 
(نــيـــيــبــور) االثــريــة الــتي يــنــسج
علـيهـا قصص وروايـات واساطـير
بــصـفــتـهــا اقـدم عــاصـمــة ديـنــيـة
ويوجد فيها تـال ترابيا يقولون ان
اصل الــتل هــذا كــان قــلب انــســان

–امـــرأة- وهــذا يــحــمـل مــفــهــومــا
ميـثلولـوجيا  وغـيبيـا يقولـون لنا
همة ة وا كل  القطع االثرية الـقد
والـــتي تـــخص الــديـــوانــيـــة عــنــد
احلـصـول عــلـيـهـا يـتـم نـقـلـهـا الى
بــغـــداد وهـــذا مـــا جـــعل مـــتـــحف
الديوانية يفـتقر الى القطع االثرية
ـــرافق الـــســيـــاحـــيــة ـــهــمـــة وا ا
ـطـاعم كـلــهـا تـشـكـو والـفـنــادق وا
غــيــاب الــزائـــرين من احملــافــظــات
االخرى او السياح االجانب بسبب
االهمال لـلمواقع االثريـة والتراثية
والـسـيــاحـيـة وكـان يــكـفي انـشـاء
الــقـــريــة الــســـيــاحــيـــة عــلى هــور

ج) لــكــانت الــسـيــاحــة تــوفـر (الــد
مـصـدر دخل لـلـمـحافـظـة وسـتـكون
من اغــنى احملــافـظــات اجلــنـوبــيـة
ولــيس ثـــاني افــقــر مــحــافــظــة في
الـــعــــراق. ســـوف نـــبـــقى في هـــور
ج والــتـــمــتع بـــالــطـــبــيـــعــيــة الـــد
والــزوارق وانــواع الــسـمك و1700
نـوعــا من الــطـيــور الـتـي تـأتي من
ــــكـــان اوربـــا وآســــيــــا الى هــــذا ا
اجلـمـيل.وشـاهـدنـا بـعض الـشـباب
ج يـــخـــيم بـــالـــقــرب مـن هــور الـــد
ويوفر الهور مناظر طبيعية جميلة

عند شروق الشمس وغروبها.
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ليس غريبا ان تشـتهر الديوانية –
قـضـاء عـفك او كـمـا يـطـلق عـلـيـهـا
ـثل بــالـلــهـجـة احملــلـيــة (عـفج) بــا
ــشــهــور ( قـيـم الــركـاع مـن ديـرة ا
عـــفج) وقـــد يـــفـــســـرهــا الـــبـــعض
ــحــدوديــة الــلــفظ فــيــقــول جـاء
غـريـبـا لـيـعـمل اسـكـافي في مـديـنة
عـفج فـشـاهـد اجلـمـيع حـفـاة وقـيل
فهـوم الواسع قد ثل! لـكن  هذا ا
ــثل ان اهـالي هـذه يـقـصــد بـهـذا ا
دينة كلهم فقراء وال يوجد لديهم ا
عــمال لـيـكـون عـنـدهم احـذيـة! هـذه
ا لكن الديوانـية كان عليها ان قد
دن الغنية او تتطور وتصبح من ا
مــــتـــوســــطــــة الــــغــــنى كــــمــــا هي
احملافـظات اجلنـوبيـة لكنـها حتتل
ــرتــبـة الــثــانـيــة بــعـد الــســمـاوة ا

بنسبة الفقر.
WB²   UNł

ومن مـظاهـر الـفقـر غـياب الـثروات
وال يـقـصـدهـا احـد لـلـسـيـاحـة على
الرغم من تـأكيـد اجلهات اخملـتصة
باالثار بوجود اكثر من الف موقعا
اثـــريــا وقـــد تـــتـــركـــز تــلـك االثــار
ـــواقـع الـــتــــراثـــيــــة في (صـــدر وا
الـــدغــــارة) و(عـــفـج) لـــذلك تــــركـــز
دينت في استطالعنا عن هات ا

الديوانية.
Ÿ—UB  UNHA² « w² «  ©ZHŽ®…d¹eł

عفج مـنـطـقـة متـروكـة نـائيـة تـبـعد
عن مـركز مـدينـة الـديوانـية  25 كم

www.azzaman.com
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أسـتـقــبل مـديـر عــام الـشـركــة الـعـامـة
ـوانئ الــعـراق فــرحـان الـفــرطـوسي
مسـؤول الـلجـان في قـيادة الـعـملـيات
ـشــتـركــة الـلــواء الـركن مــنـعم عــبـد ا
السـتـار حـيث بحث مـعه تـفـعيل دور
ـشـترك الـلجـان االمـنـيـة والـتـعـاون ا
.وقــال الــفـرطــوسي في بـ الــطــرفـ
بيان تلقـته (الزمان) امس ان (الزيارة
الى االطـالع عــــلى الــــوضـع االمــــني
وتــفـــعــيل دور الـــلــجــان والـــتــعــاون
شترك ب الشركة وقيادة العمليات ا
ــشــتــركــة).وبــاشــرت مالكــات قــسم ا
االنــقـاذ الــبــحــري الــتــابع لــلــشــركـة
بعملية نوعية النتشال رافعة برمائية
ــائـــيــة في ـــوارد ا تــابـــعــة لـــوزارة ا

نطقة يوسفان في ابو اخلصيب.
وقـــــال الــــــفـــــرطـــــوسـي انـه (حـــــسب
توجـيهات وزيـر النـقل رزاق محـيبس
الـســعــداوي تـقــوم مالكــات الـشــركـة
بعمـليـات استثـنائـية النتـشال غوارق
ومـخــلـفــات بـحــريــة مـخــتـلف خــدمـة
لـلـصـالح الـعــام).والـتـقى الـسـعـداوي
امس السـفيـر التـشيـكيّ لدى الـعراق
بـيـتــر شـتـيــبـانـيك  فـي مـقـر الـوزارة
ـنـاقـشـة تـعـزيـز آلـيـات الـتـعـاون بـ

البلدين في مجاالت النقل. وفي بداية
الــلـــقــاء اشـــاد الــوزيـــر (بــالـــعالقــات
الــثــنـــائــيــة بـــ الــبــلــديـن في كــافــة
اجملاالت  مـؤكداً حـرص وزارة الـنقل
عــلـى تــعـــزيــز أواصـــر الــتـــعــاون مع
ــا يــسـهم في جـمــهــوريـة الــتـشــيك 
ـصالح إقامـة شـراكـة قويـة ويـحـقق ا
ـــشـــتـــركـــة ويـــســـهـم فى تـــنـــشـــيط ا

االقتصاد الوطني للعراق).
Íuł dEŠ

من جـانـبه  أعـرب سـفـيـر جـمـهـوريـة
الـتــشـيك عن ســعـادته بــهـذا الــلـقـاء 
مــؤكـــداً (حــرص بالده عـــلى تـــعــزيــز
العالقـات الـثـنـائيـة مع الـعـراق وعلى
دعم ومُسانـدة العـراق في رفع احلظر

.( اجلوي األوروبيّ
وبـرعـايـة الـسـعداوي أقـامـت الـشـركة
الـعـامـة لـلـخـطـوط اجلـويـة الـعـراقـيـة
ـناسـبـة الـذكرى إحتـفـالـيـة مركـزيـة 

77 لتأسيسها.
وحتدث مديـر عام الـشركـة كر كاظم
ـنــاســبـة عـن (تـاريخ حـســ بــهــذه ا
اخلــطــوط اجلـــويــة الــعــراقـــيــة مــنــذ
تأسـيسهـا في عام 1945 ودورها في
خدمة الصالح العام بأعتبارها الناقل
الوطني جلمـهورية الـعراق ومكـانتها

تميزة ب النواقل اجلوية الرصينة ا
نطقة). في ا

وأكد (أهـمـيـة تـضافـر جـمـيع اجلـهود
للنـهوض بواقع هـذه الشـركة العـريقة
الـتي أصــبــحت الــيـوم من الــشــركـات
ـا تمـتلكه نافـسة في عـالم الطـيران  ا
من مـؤهالت عــديــدة بـدءً من اســطـول
ـتكون من احدث الطرازات طائراتها ا
ـتسـلحة بـاخلبرة  وكوادر متـميزة وا
هـنـيـة مروراً بـالـوجـهات اخملـتـلـفة وا
التي يقصدها طائـركم االخضر محلياً
واقــلـــيــمـــيــاً ودولــيـــاً ولــيـس اخــيــراً
ـقـدمة ـتـمـيزة ا سـتـوى اخلـدمات ا
ــسـافـرين الــكـرام وشـركـات لـصـالح ا
الطـيران احملـليـة واالجنـبيـة وخدمات
الشحن اجلـوي). وفي ختام االحـتفال
ـوظـفـ ـديــر الـعـام عـدداً مـن ا كـرم ا
الـعـامــلـ في الـشــركـة بـدرع الــتـمـيـز
ا قدموه من جـهود مضنية واالبداع  
هنـية.وأعلنت إدارة خالل مسيرتـهم ا
مـــطـــار كـــركـــوك الـــدولي عن مـــوعـــد
انــــــطـالق الــــــرحالت اجلـــــــويــــــة إلى
الـــســـعـــوديـــة وإيـــران وأشـــارت إلى
سعيـها لفتـح خطوط مبـاشرة مع عدد
من عـواصم الــعـالم.وقــال مـديـر اعالم
طار هـردي صمـد في تصريح أمس ا
إن (إدارة مــطــار ســتــبـــدأ بــتــســيــيــر
ــنــورة ــديــنـــة ا رحالت جــويـــة إلى ا
ــقــبل) مــؤكــداً أن وإيــران الــشــهــر ا
نـورة سـتـبدأ ـديـنـة ا (الرحالت إلى ا
ـقـبل وبـواقع 4 في األول من شـبـاط ا
رحالت يومياً فـيما سـتكون الرحالت
إلى إيــــران فـي اخلــــامـس عــــشــــر من
.( ـقـبل وبـواقع رحـلـة يـومـياً الشـهـر ا
ـطـار تـسـعى إلى وأضـاف أن (إدارة ا
فتح خطوط جويـة مباشرة من كركوك
إلى عــدد من عــواصم الــعــالم ســيــتم
ــقـبل) الفـتـاً إلى اإلعالن عـنـهـا آذار ا
أن (الـــرحالت اجلــــويـــة الـــداخــــلـــيـــة
واخلـارجـيـة إلى تـركـيـا تـسيـر بـشـكل

انسيابي).

WŠUOÝ∫ عوائل في بحيرة سياحية

هي ثمرة طبيعية جلهود األساتذة
نـظومـة التعـليـمية والـباحثـ وا
الـتي دأبت عـلـى تـعـزيـز نــشـاطـهـا
ي تــزامــنـاً مع الــعـلــمي واألكــاد
حـــصــول اجلـــامــعـــة عــلـى مــراتب
ـية مـتقـدمـة في التـصنـيـفات الـعا
ـية ـسـتوعـبـات العـا والـنـشر في ا
الــرصــيـــنــة وتــمــيـــز بــالــبــحــوث
ـــنـــشــورة وبـــراءات اإلخـــتــراع ا
واتـفاقـيـات عـمل عـلـمـيـة مـشـتـركة
ـنـاظـرة) واشـار بـ اجلـامـعـات ا
الى (احلصول على جـائزة مجلتي
ـتــمـيـزة جملــلـتي بـابل الـعــلـمـيــة ا
الــطـبـيــة وجـامــعـة بــابل لـلــعـلـوم

الـهـنـدسـيـة لـعـام 2020) واضاف
ـتـمــيـزين في ان (بـعض الــطـلـبــة ا
الـكـلـيـات اخملـتـلـفـة حـصـلـوا عـلى
ـــشـــاريع جـــوائـــز عـن عــام 2020 
الــتـخـرج) الفـتـاً الى ان (اجلـامـعـة
ـــرتـــبـــة األولى حـــصــــدت ضـــمن ا
ـلـكـية جـائـزة بـراءات اإلخـتـراع وا
ـــمـــيــزة لـــعــام 2020 الــفـــكـــريــة ا
و2021 التي تسلمـها مجموعة من

 .( التدريسي
مـن جــهــته اطـــلّع وزيــر الــتـــعــلــيم
الــعــالي والــبـحث الــعــلــمي نــعـيم
الـعــبـودي عــلى اقـســام اجلـامــعـة
الــتـكــنـولـوجــيـة ومــركـز الــتـدريب
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أعلنت دائرة صحة ميسان السبت
ركـز القلب عن جناح فـريق طبي 
في ميسان من اجراء عملية طارئه
لرجل بنـهاية الـستينـات من العمر
وقــال مـديـر اعالم الـصـحـة مـحـمـد
الــــكــــنـــــاني لـ(الـــــزمــــان) امس ان
(الـفــريق الـطــبي اخلـفــر في مـركـز
القلب في مركز مـدينه العمارة  من
اجراء عـملـية طـارئة لـرجل بلغ 68
عـامــاً يــعـاني من أنــســداد تـام في

الشريان التاجي االيسر).
WJ³ý Ÿ—“

ـعــاجلـة بـزرع مـبــيـنــا انه (تـمـت ا
شــبـكــة دوائــيـة مـن قـبل الــطــبـيب
ومالك اخلــفـر لــصـالــة الــقـســطـرة
ونـقل الـكـنـاني عن  رئـيس الـفريق
الطبي الـدكتور محـمد عبد اخلالق
ـريض يتـمـاثل لـلشـفـاء وهو بـأن ا
بـــصــحـــة جـــيـــدة) واشــار الى ان
(الــفـــريق الـــطـــبي كـــان بــرئـــاســة
الـدكتـور محمـد عدنـان عبـداخلالق
سـاعد الك ا أخـتصـاص القـلب وا
الـــتــمـــريــضـي أحــمـــد خــزعل و م.
تــخــديــر عــبـاس راضـي والــتـقــني
مـيـســاء عـبـد حــسن و م. شـعـاعي
ـالكات التـمريـضيه عمـر جاسم وا

اخلافره في ردهات العناية).
ووصـلت 5000 رحــلــة مــدرســيــة
ضـمن مبـادرة دعم رئـيس الوزراء
مـــحــمـــد الـــســودانـي ودعم وزيــر
التربية ابـراهيم اجلبوري حسب

مديرية تربية ميسان. 
وقــال مـديــر عــام تـربــيــة مـيــسـان
ريـــاض مــــجـــبـل الـــســــاعـــدي في

تـصـريح تابـعـته (الـزمان) امس ان
(مـبادرة الـسوداني سـتـسهم بـسد
ــــدرســــيــــة في نــــقص الــــرحالت ا
مـــدارس احملـــافــــظـــة) الفــــتـــاً الى
(تــــوزيع الــــرحالت بــــ مـــدرارس
األقـضـيـة والـنـواحي فـي مـيـسان).
واجنـزت مــديـريــة تـربــيـة كــركـوك
اعـمـال تـأهـيل اكـثر من 800 رحـلة
مـــدرســيـــة ضـــمن احلـــمـــلــة الـــتي
اطلـقتهـا هيئـة احلشد الـشعبي في
احملــافـــظـــة. وذكــر مـــديـــر تــربـــيــة
كركوك عبد علي حس طعمة في
تصـريح تابـعتـه (الزمـان) ان (فرقة
الــعــبـــاس الــتـــابــعــة الـى احلــشــد
الــشــعــبي اطــلـقت حــمــلــة تــأهـيل
ديرية درسية لصالح ا للرحالت ا
الــعـــامــة لــتـــربــيــة كـــركــوك لــدعم
الـعـمـلـيـة الـتـربـويـة والـتـعـلـيـمـيـة
وحتــسـ واقع الـطــلـبـة) وبـ ان
(احلملـة شملت 17 مدرسـة و اكثر
من 830 مـقـعـداً دراسـيـاً)  مـشـيداً
ـبـادرة الـتي اطـلـقتـهـا الـهـيـئة (با
دارس وجهودهـا الطوعـية  لدعم ا
ـقـاعد فـيـهـا مـا يـسهم وتـصـلـيح ا
ـسـيـرة الــتـربـويـة في فـي إجنـاح ا
كــركـوك). في غــضـون ذلك احـرزت
جامعة بابل تميزاً في مسابقة يوم
اضي التي العـلم العراقي لـلعـام ا
اعــــلـــنـت عـــنـــهــــا دائـــرة الــــبـــحث
والــتـــطــويـــر في وزارة الـــتــعـــلــيم
الـعالي و الـبحث الـعلـمي وتتـعلق
بــنــتـــاجــات عــامي 2020 و2021.
واوضح رئـيس اجلـامـعـة قـحـطان
هــادي اجلـــبــوري في تـــصــريح لـ
ـتميزة (الزمان) ان (هـذه النتائج ا

والورش التخصصية مؤكداً دعمه
لــتـــطــويـــر الــبــنى الـــتــحـــتــيــة في
اجلـامـعات الـتـخـصصـيـة وحتديث
مـــخـــتــبـــراتـــهــا وتـــقـــد جـــمــيع
ـتاحة لإلرتقاء بـالبيئة اإلمكانات ا
اجلـامــعـيــة واقـسـامــهـا وفــروعـهـا

العلمية. 
وذكر بيـان تلقـته (الزمان) امس ان
(العـبودي اجـرى جولـة تفـقدية في
اقسـام هنـدسة الـعمـارة والهـندسة
ـدنيـة والـكـيمـائـية يـكـانـيكـيـة وا ا
والـكـهرومـيـكـانيـكـية في اجلـامـعة
الـتكنـولوجـية) مـطلـعاً عـلى (مركز
ــعـامل فـي اجلـامــعـة الـتــدريب وا

الى جـــانب الـــورش الـــتـــدريـــبـــيــة
للطلبة).

واشــــار الى (اإلهـــتــــمـــام اخلـــاص
بـــالـــبـــحث الـــتـــطـــبـــيـــقي خـــدمــة
ؤسسـات القطـاع العام واخلاص
ــــؤســـــســــة وحتـــــقـــــيق اهـــــداف ا
الـتـعـلـيـمــيـة) مـعـربـاً عن (تـقـديـره
جلهود األقـسام العـلمية والـهيئات
التدريسية ضمن مجاالت التطوير
ؤسـسي والبرامـجي الهادف الى ا
ي تــعـزيـز مــؤشـرات األداء األكـاد

للمؤسسات اجلامعية).
وفي النجف افتتح العبودي كلية
الــــطب بــــجــــامـــعــــة الــــكـــفــــيل في
احملافـظة مـؤكداً تـوفيـر مسـتشفى
رحلة جامعياً لتدريب طلبتها في ا

الرابعة. 
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وقال معاون عميد كلية الطب علي
نــــاجح الــــعــــوادي فـي تــــصــــريح
تـــابـــعــتـه (الــزمـــان) ان (الـــكـــلـــيــة
افـتُتـحت بـطاقـة استـيـعابـية بـلغت
ـسـاحـة دو واحـد 108 طـالـبـاً 
لـسـتـة طـوابق) مـوضـحـاً ان (عـدد
الـــقــاعــات الــدراســيـــة بــلــغت ست
قاعات بسعة 250 طالباً لكل قاعة
في حــال ازديــاد الــقــبــول األعــداد
فضالً عن قاعات صغيرة تستوعب
100 طــالب وعـــشــرة مــخــتــبــرات
ـعدات مُـجهـزة بأحـدث األجـهزة وا
والــبـــنى الـــتـــحــتـــيـــة) ونــوه الى
الكــات الـــتــدريـــســيــة (جتــهــيـــز ا
الــعــلــمــيــة حــسب الــتــوجــيــهــات
الــــصــــادرة مـن الــــوزارة وجلــــنـــة

عمداء كلية الطب).  

UI¡∫ وزير النقل يلتقي السفير التشيكي
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الـبخالء ال يـدعون أصـدقاءهم الى مـوائدهم النَّ خـبزهم ( الزم ) ال يـتعدى الى

غيرهم ..!!
-2-

ـدعُّو االّ الـغرائب ولـو تـعدّى الى غـيرهم  –بـشـكل استـثـنائي  –فـلن يـحصـد ا
أكوالت ولذيذها . والعجائب بدالً من طيّب ا

-3-
واليك هـذه القصيدة يصف بها الشـاعر ما جرى له على مائدة أحد البخالء –
وكان قد دعاه الى الغداء معه  –فلبّى دعوته وسجّل لنا ما جرى عبر قوافيه :

قال :
لنا صاحِب مِنْ أبرعِ الناسِ في البُخْلِ 

وأفضلِهم فيه وليس بذي فَضْلِ 
دعاني كما يدعو الصديقُ صديقَهُ 

فجئتُ كما يأتي الى مِثْلِه مِثْلي 
فلما جلسنا للغداء رأيتُه 

يرى انّما مِنْ بعض أعضائِهِ أكلي 
ويغتاظ احيانا ويشتمُ عبدهُ 

وأعلم أنَّ الغيظَ والشتمَ مِنْ أَجْلي 
أمُدُ يدي سِراً آلكلَ لُقْمةً 

فيلحظني شزراً فأعبث بالبَقْلِ 
الى ان جنت كفي لِحيني جنايةً 
وذلك أنَّ اجلوع اعدمني عقلي

يني نحو رِجْلِ دجاجةٍ  فأهوتْ 
فجرّتْ كما جرّت يدي رجْلها رِجْلي 

-4-
الحظ هنا : وا

ان الشاعر لم يُسمِ البخيل باسمه وقد عبّر عنه بالصديق .
واحلقيقة :

انّ البخيل ال يعرف الصديق حتى وقت الضيق .
انه يعرف مِنْ اين تؤكل الكتف  

وكـيف يــكـدّس االمــوال ويـجـمــعـهـا دون انــفـاق وتـكــون في الـنــهـايـة لــلـحـادث
والوارث 

والالفت أنّ الـشــاعـر أحس بـانّـه إنْ اراد االكل من مـائـدة ذلـك الـبـخــيل فـكـأنّه
يأكـل جارحـة من جـوارحه فـاذا الـتهم لـقـمـةً من طـعامـه فكـأنه قـضم قـطـعة من

حلمِهِ ..!!
ائدة .. وهذا وصف رهيب لشدة بُخل صاحب ا

ائـدة يغـتاظ صـاحـبُهـا البـخيـل فيـبدأ بـشتم وح يـتنـاول الـشاعـر لُقـمةً مـن ا
ـائـدة ـا الـذنـب ذنب الـضـيـف الـذي مّـدَّ يــده الى ا اخلـادم الـذي ال ذنـب له وا

وتناول شيئا منها ..!!
ذعورة متى ما راقبـة لِضَيْفِهِ وكان يُـمطرهُ بنظـراته ا ولقـد كان البخيلُ شـديدَ ا
ائـدة فيعـمد الشـاعر الى العـبث ببعض ا كـان على ا أطلق يـده لتنـال شيئـا 

ماال قيمة له مِنَ البقول ليصده عما هو فيه ...
وحـ زقزقت عصافـير اجلوع في بطن الـشاعر ومَدَّ يده

اليُمنى الى رِجْل دجاجة وقعت الواقعة ...
وانتهت الفصول العجاب ...

وهـكذا يُـزري البـخل بأهـله  لـتالحقـهم بالـذم حنـاجر
الـبلـغـاء وقوافي الـشعـراء في مَـسَارٍ ذمـيم يـأنف منه

ة. ذوو الفطرة السليمة والطباع الكر

WOKLŽ∫ اطباء في صالة عمليات في ميسان
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بــاشــرت وزارة الــزراعــة بــتــأهــيل
وتـــطـــويـــر مـــحـــطـــة مـــراعـي خــان

عطشان في محافظة كربالء. 
وذكر بـيان تـلقـته (الزمان) امس ان
(الوزير عـباس جبـر العلـياوي اعز
الى دائـــرة الـــغـــابــات ومـــكـــافـــحــة
التصحـر في الوزارة إعادة تأهيل
وتـــطـــويـــر مـــحـــطـــة مـــراعـي خــان
عــطــشــان فـي كــربالء) مــبــيــنــاً ان
(الـــوزارة وضـــعت خـــطـــة شـــمـــلت
زراعة مخـاليط علـفية لـسد احلاجة
من األعـالف لـلـتـكـيــيف مع الـتـغـيـر
ــنـاخي) مــنـوهــاً الى ان (اخلـطـة ا
شــــمــــلت ايــــضــــاً إعــــادة تــــأهــــيل
استخدام آليات الري احلديثة لدعم
يـاه التي تـعمل ترشـيـد استـهالك ا
عـلـى مـصــادر الـطــاقــة الـشــمـســيـة
الــصــديـقــة لــلــبــيــئــة) واضـاف ان
(الـدائرة بـاشرت بـزراعـة مسـاحات
مـــحـــددة مـن حـــقـــول الــــنـــبـــاتـــات
الــــرعـــويــــة ونــــشـــر بــــذورهـــا في
مـــســـاحـــات واســـعـــة في األراضي
التابعة للـمشروع فضالً عن تأهيل
وصـيـانــة الـظـلـل اخلـشـبــيـة ضـمن
ـــشــــروع وصـــيــــانـــة الــــبـــيـــوت ا
ـحاصيل البالسـتيـكيـة وزراعتـها 
ــتـنــوعـة) مــشــيـراً الى اخلـضــار ا
(الـــعــــمل عـــلـى حتـــســـ األراضي
ـتـضـررة وفقـاً لإلتـفـاقيـة الـدولـية ا
ــكــافــحـــة الــتــصــحــر و احلــد من
ـــنـــاخـــيــة ظـــاهـــرة الـــتـــغـــيـــرات ا
والـــوصــــول الى حتـــقــــيق اهـــداف

ستدامة). التنمية ا
من جــهـــة اخــرى تَـــحــسّـن الــوضع
ـائي والـبـيـئي ألهـوار مـحـافـظات ا
الــبـصـرة ومــيـسـان وذي قــار بـعـد
ـياه وانـخـفاض ارتـفـاع منـاسـيب ا

نـسبـة األمالح الـذائبـة فـيهـا بـفعل
هــطـــول األمــطـــار بــحــسـب مــركــز
إنعـاش األهـوار واألراضي الرطـبة

ائية.  وارد ا التابع الى وزارة ا
ركـز حسـ علي وقال مـدير عـام ا
الـــكـــنــاني فـي تــصـــريح تـــابـــعــته
(الزمـان) امس ان (الـبالد عانت في
ــاضــيــة بــسـبب الـثـالث سـنــوات ا
اجلــفـــاف وشح الــتـــخــصـــيــصــات
ـائيـة) وبـ ان (الـوزارة وضعت ا
خطة عاجلة من اجل استثمار مياه
األمــــــــــــطــــــــــــار فـي إرواء األراضـي
الـزراعــيـة واإلسـتـفـادة من كـمـيـات
ــــيـــــاه في األنـــــهــــار واألعـــــمــــدة ا
الـرئــيـســة إلعــادة تـغــذيـة مــنـاطق
األهـــــوار في ذي قــــار ومـــــيــــســــان
والــبـــصـــرة) واشـــار الى (الـــعــمل
شـترك مع هيئـة التشغيل العاجل ا
ـــائـــيـــة في ـــوارد ا ومـــديـــريــــات ا
ـائية احملافـظات إلطالق احلـصة ا
او التصـاريف بإجتاه األهوار الى
ـــســـاحـــات جـــانـب تـــأمـــ إرواء ا
ا ادى الى الزراعية عَبر األمطار 
ائي) موضحًا ان حتس الواقع ا
ـــــائي اصـــــبح افـــــضل (الـــــوضع ا

بـاجلـبــايش واألهـوار الـوسـطى في
ذي قــــــار وهـــــور ابــــــو زرك الـــــذي
يـتــغــذى من نــهـر الــغــراف واهـوار
الشافي في مـحافظة الـبصرة الذي
يــــتـــغـــذى مـن شط الـــعــــرب حـــيث
وصلت نـسـبة اإلغـمار ألكـثر من 80
ئة في مـناطق األهوار) واضاف با
الـكنـاني ان (نـسـبة األمالح الـذائـبة
ـــــيـــــســــان في هـــــور احلـــــويــــزة 
انــــخـــفـــضـت الى جـــانـب ارتـــفـــاع
ــــنــــاســـــيب فـــــيه ألكـــــثــــر من 30 ا
ســـنــتـــمــتـــراً وانــخـــفــاض األمالح

الذائبة).  
qLŽ d¹uDð

وبـحثت الـوزارة مع مـنظـمـة جايـكا
الـيـابـانــيـة تـطـويـر عــمل جـمـعـيـات

ياه.  مستخدمي ا
وذكــر بـيــان امس ان (الـوزيــر عـون
ذيــاب بـحـث مع مــنـظــمــة جــايــكـا
مـشــروع إسـتـدامـة مـيـاه الـري عَـبـر
ـياه) مؤكداً جمعـيات مسـتخدمي ا
ان (اإلجــتــمــاع نـاقـش الـتــوسع في
ـيـاه الـتي جــمـعـيـات مـسـتـخـدمي ا
ـــشـــاريع اإلروائـــيــة تـــســـتــهـــدف ا
ـســاحـات كــبـيـرة من خالل إدارة

ائي). صدر ا ا
من جهـته ذكر ذيـاب ان (اجلمـعيات
لـهــا آثــار إيـجــابـيــة ومــثـمــرة عـلى
ـــــــنـــــــاطق الـــــــواقـع األروائـي فـي ا
احملــــددة والــــوزارة تــــعــــمل عــــلى
ـغـلق للـتـقـليل الـتـحول الى الـري ا
ائـية وزيادة الغلة من الضائعات ا
ــيــاه بــطـرق الــزراعـيــة وإيــصــال ا

علمية).
ودعـا اجلـانـبـان الى (عـدم الـتـجاوز
وجودة في ائـية ا على احلصص ا
األعـمدة الـرئـيسـة لألنـهار من أجل
تــأمــ الــتــزامــات قــطــاعــات مــيـاه

الشرب وقطاع األهوار).

عباس جبر العلياوي
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بغداد
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ـسـتـلـزمـات واألشـيـاء  التـي يـسـتخـدمـهـا األنـسـان في حـيـاته كـغـيـرهـا من ا
راحل مـتعـددة وتغـير شـكلـها عـبر التـاريخ بدءاً البس  الـيومـية فـقد مـرَّت ا
ـكن اعــتـبـارهـا أول قــطـعـة مالبس عــرفـهـا االنـسـان من ورقـة الـتــوت الـتي 
مـرورا بجلـود وفراء احلـيوانـات وصوالً الى ما نـقتـنيه الـيوم من قطع مالبس
تفـاوتة لفصول السنة مـختلفة االلوان واألشكال تـتالئم مع الظروف اجلوية ا
ـنـاسبـات اخلـاصة الـتي تـتطـلب مـنا إرتـداء مـا يعـرف بـالزي وتـتمـاشى مع ا
البس التي نـرتديها يـوميا والـتي تتماشى وطـبيعة الـرسمي أحيانـا أو قطع ا

نشاطاتنا واعمالنا اليومية ..  
يـبدو بأن البنطـلون اجلينز الذي  تـصنيعه من نسـيج قوي يالئم احتياجات
ـنـاجم والـتـعـدين فـي أواسط الـقـرن الـتـاسع عـشـر قـد حـقق جنـاحـا عـمـال ا
واسـعـا في اكـثـر بـلـدان الــعـالم عـلى اخـتالف ثـقـافــاتـهـا وعـاداتـهـا وتـراثـهـا
وأزيـائها التقـليدية حتى أصـبح السروال األكثر انـتشارا في مشارق األرض

ومغاربها !! 
البس الرجالية والنسائية وقـد جنح اجلينز األزرق في كسر احلاجز ماب ا

ولم يعد من السهل التفريق بينهما !!  
ـاضي الـكــثـيـر من شـهـد جــيـلـنــا واألجـيـال  الــتي عـاشت جــزء من الـقــرن ا
البس ـتـسـارعة عـلـى مخـتـلف األصـعـدة واجملـاالت  ولم تـكن ا الـتـحـوالت ا
ـودة التي ـا يعـرف با ـعزل عن هـذه التـحوالت وهـذا أمر طـبـيعي ويـرتبط 
دائـما مـا تضـيف نوعـا من الـتجـديد والـتغـير لـلمـشـهد احلـياتي بـاستـمرار 
ودة تعيد نفسها ب فترة وأخرى كما في حاالت وأصـبح من الواضح بأن ا
ـة الى واجهـة األزيـاء مرة اخـرى أو ظـهور البس الـكالسيـكـية الـقـد عـودة ا
عروف بالچارلس مرة اخرى بعد أكثر من نصف قرن من ظهوره الـسروال ا

األول !! 
ـشروع ! حيث أننا مزق تـثير عندي نـوعا من القلق ا أنـتشار مودة اجليـنز ا

ناجم نـشهد حـاليا مرحـلة مسخ هـوية سروال عـمال ا
ذي الـنسيج القـوي وذلك من خالل انتشار الـفتحات
والشقوق على السروال قبل ارتداءه أو استعماله

واخـشى اننـا بـتنـا على أعـتـاب مرحـلة الـغاء األزرار
والـسـحـاب مــنه وعـودة الى أوراق الـتـوت عـلى انـهـا

ودة !!  كانت في يوم ما هي ا

شكلة التي لم حتل يـبدو ان حكايتنا مع الكـهرباء لن تنتهي على خيـر.فهذه ا
ال تـدعنا نعـيش بسالم ولم يعـد احلديث عن انقطـاع التيـار الكهربـائي شيئا

مستغربا بل الغريب ان نشهد استقرارا في ساعات التجهيز.
قـال هي غريبـة بعض الشيء وال بد لـكن القصـة التي اود طرحهـا في هذا ا
من احلـديث عنـها كـي تتم مـعاجلـتهـا ان وجـدت هذه الـكلـمـات من يسـمعـها

ساعدة لساكني ذلك اجملمع. ويقدم ا
الـقـصة او بـطل الـقـصـة هو مـجـمع الـشـعب السـكـني.هـذا اجملـمع مـكون من
سـبعـة طـوابق وهو احـد مـشاريـع هيـئـة االستـثـمار كل هـذا جـيد لـكن مـنذ
ثالثـة اشـهــر واجملـمع يـعــاني من انـقــطـتع لــلـتـيـار الــكـهـربــائي تـصل الى 6
سـاعات يوميا.وكما هو معروف فان اجملمع هو بناء عامودي مستثنى من اية
ـصـاعـد بـرمـجـة لـقـطع الـتـيـار الـكـهـربـائي عـنه الن هـذا الـقـطع  سـيـوقف ا
وتـغذيـة الشـقق بغـاز الـطبخ.اضـافة لـكل هذا ان هـنـاك فقـرة في العـقد تـؤكد

عدم شمول اجملمع باي انقطاع للتيار الكهرباء.
انـا هنـا انقـل هنـا منـاشـدة  سكـان مـجمع الـشـعب السـكـني.انقـلـها كـما هي

تابعة االمر. وعلى من يهمه االمر ان يقوم 
بـكل تـاكـيد ان وضع سـكـان اجملـمع لـيس مـريحـا عـلى االطالق.واذا اسـتـمر
ـكن ـسـالـة وال  انـقـطـاع الـتـيـار الـتـيــار الـكـهـربـائي فـهـذا االمـر ســيـعـقـد ا
ولدات االهلية نظرا الرتـفاع اسعار االمبير وبال شك سيضاف الـلجوءالى ا

عبء جـديد عـلى كـاهل العـوائل الـتي تسـعى لوضع حل
شكلتهم. حقيقي 

اذن نـحـن امـام مــشــكــلـة تــتــطــلب حال لــذا يــتـوجه
ن يـهـمه االمر ان سـاكـنو مـجـمع الـشـعب السـكـني 
يـسـرع فـي حل هـذا االشـكـال الــذي اسـتـمـر لــثـلـثـة

اشهر وهو وقت غير قصير.
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١-يــــســـر (وزارة الــــتــــعــــلــــيـم الــــعــــالـي والـــــبــــحـث الــــعــــلــــمـي / الــــجــــامــــعــــة
ـؤهـلـ وذوي اخلـبـرة لـلـتـقـد عـلى الــتــكــنــولــوجــيــة) دعـوة مـقـدمي الـعـطـاءات ا
عـلنـة واخلاصة   بـــمشـروع (تــأهيـل بنايــــة مسرح نـاقصة رقم (١) لـسنة ٢٠٢٣ ا ا
رافق الـتابعة لهـا ) وبكلفة تـخمينيـة قدرهــــا (٣٨٩٫٩٤٠٫٠٠٠) ثالثمائة اجلامعة وا
ــدة اجنـــاز(١٨٠) وتسـعة وثمانـون مليون وتـسعمائـة واربعون الف دينـارعراقي و

يـــــوم . 
ـشـــروع تـأهـيـــل بـنـايــــة رئـاســة اجلـامــعــة تــم تـوفـيـــره من ــــالي   -2االعـتـمـــاد ا

صنـــدوق التعليــم العالــي.
 -3عـلى الراغـب فـي شراء وثـائق العـطـاء مراجـعـة اجلامـعة الـتـكنـولوجـيـة/ شعـبة
الـعـقود احلـكـومـيـة الـكـائـنة  فـي بـغــداد / الــرصـافــة/حـي الـوحـدة/ مــحــلـة / ٩٠٦
شارع الصناعة بـعد دفع مبلغ شراء الوثائق  غيـر قابل للرد قدره (٢٥٠٫٠٠٠) مائتان
ـسـتـمـســكـات الـرسـمـيـة وخــمـسـون الف ديـنـار عــراقي مـسـتـصـحــبـ مـعـهم كــافـة ا
ـعـلـومـات من خالل مـراجــعـة شـعـبـة الـعـقـود ـزيــد من ا وبــاألمـكـان احلـصـول عـلى ا
(Email:gc@uotechnology.edu.iq) ــوقع االلــكــتـروني احلــكــومـيــة  او زيــارة ا
خالل سـاعات الــدوام الـرسمي مـــــــن الـساعـة ٨:٣٠ صبـاحاً إلى الـساعـة ٢:٣٠ بعــد

قدمي العطاءات . الظهــر وكما موضح بالتعليمات 
٤- يـتم تسـليم الـعطـاءات إلى العـنوان االتي  (الــعـراق / بــغـداد / الــرصافـة / حـي
الـوحدة / مـحـلـة   ٩٠٦ / شـارع الـصـنـاعـة / الـجـامــعـة الـتـكــنـولـوجـيــة / بـنـايـة
ـناقـصة ـساعـد األداري) ولغـايـــة تـاريخ غلق ا رئـاســة الـجــامـعــة / مكـتب السـيد ا
ـصـادف ٢٠٢٣/٣/١الـسـاعــــة (الـثـــانـيـة عـشـــر) ظـهــــراً بـتـوقـيت يــــوم (األربـعـاء) ا

بغــــداد. 
ثلـيهم الراغبـ باحلضور ٥- سيـتم فتح العطـاءات بحضور مـقدمي العـطاءات او 
ـساعـد األداري السـاعة ١٢:٣٠ بـعد في بــنـايــة رئــاسـة الــجـامــعـة / مـكتب الـسـيد ا
الــظـهــــر من يـــــوم ٢٠٢٣/٣/١فـــــأذا صــادف  يـــــــــوم   ٢٠٢٣/٣/١ عــطـلــة رسـمــيـة

سيكون موعد فتح العطاءات هو يوم العمل الذي يليـــه.
صادف ٢٠٢٣/٢/٢٢ في تمـام الساعـة العاشرة ٦- سيعقـد مؤتمـر يــوم (األربعـاء)  ا

في شعبة العقود احلكومية لالجابة على جميع أستفسارات مقدمي العطاءات.
 ٧- يـجب أن تتـضـمن الـعطـاءات  ضمـان لـلعـطـاء (على شـكل خـطاب ضـمـان ) مرحل
وجب ركزي العراقي أو  نصة االلكترونية خلطابات الضمان التابعة للبنك ا على ا
صك مـصـدق صـادر عن مـصرف عـراقي مـعـتـمد مـعـنـون الى اجلامـعـة الـتـكنـولـوجـية
بـنـسـبـة (٣%)  أي مـايـعـادل (١١٫٦٩٨٫٢٠٠)  احـد عـشـر مـلـيـون وسـتـمـائـة وثـمـانـيـة
ـدة (١٥٠) يـــــوم ويـتـحـمل من وتـسـعـون الف ومـائـتـان ديـنـارعـراقي الغـيـر ونـافـذاً  
ناقصة اجـــور النشر واالعالن والى أخــر إعــالن علماً ان اجلامعة غير ترسو عليه ا

ملزمة بقبول أوطـــأ العطـــاءات .
ـطـلوبـة ضـمن ورقــة عـايـير ا ٨- يـتـــم اسـتـبعـاد اي عـطــاء غـيـــر مسـتـــوفي ألحـد ا

بيانات العطـــاء.
ـقــدمي الـعـطـاءات اضـافـة أو حـذف أو الــتـعـديل عـلى كل من (تـعـلـيـمـات ـكن  ٩- ال

مقدمي العطاءات ,الشروط العامة واخلاصة للعقد ).
ناقصة وبأي مرحلة من مراحلها ١٠- بــأمـكـــان اجلــامعــــة التكنولوجيـــة الغــــاء ا

دون ان تتحمل اجلامعــة أي مسؤوليــة .

ÊU‡‡ G « s  bL  bL « œÆ √

W‡‡‡‡O u uMJ « W‡‡‡F U'« f‡‡‡Oz—

www. uotechnology.edu.iq
E-mail:ge@uotechnology.edu.iq

‚«dF « W —uNL

wLKF « Y «Ë w UF « rOKF « …—«“Ë

d bI Ë dJ
UM K  W?Oz«b ô« qO? K « W? —b* يتقدم أهـالي تالميذ والهيئـة التدريسية

b ?  WK?OL?  X « W?K{U?H « W? u d? « W? —b?*« …d b? بـالشكـر والتـقدير الى 
ÍbL;« —uHG جلهودها الكبيرة ونشاطاتها في إقامة مهرجانات التثقيفية «

ـدرسـة الـسـلسـبـيل االبـتـدائـية ـسـتـوى الـعـلمـي لتالمـيـذ ا  والـتـوعـية لـرفع ا
ـدرسـة الـواقـعــة حي جـبـيل فـي قـضـاء الـفـلــوجـة ودورهـا في اعـادة تــرمـيم ا
ـنـظر الـبـهي ومـساعـدة اهـالـيهم ـلـؤة باالشـجـار وا وحدائـقـهـا واصبـحت 
ـنـطقـة ودورهـا الكـبـير في تـثـبيت واسهـامـها في االعـمـال اخليـريـة الهالي ا

وفقية والنجاح الدائم. احملاضرين وتمنياتنا لها با
qO  w  cO ö  w U « s  nOH



٦٠٠

www.azzaman.com

W¹œU%ù« WLJ;√ —«d

 W b  ô WIH

بــقـرارهـا عـدم رئـيـس الـوزراء مـحــمـد شـيـاع الــسـوداني أحـرجـت احملـكـمـة االحتــاديـة 
ّا  فجّر أزمة أخرى مع اإلقليم دستورية حتويل األموال الى إقليم كردستان العراق
الى األمر الذي دعا السيـد مسعود البرزاني قـراطي الكردستاني حتديـداً واحلزب الد
الى اإلطـار الـتـنسـيـقي واحملـمـكـمة اإلحتـاديـة واصـفـاً قرار الـردّ عـلى الـقـرار برسـالـة 
وطالب إدارة الدولة بيان موقفها (وإلغاء كافة بـأنه( موقف عدائي ضد االقليم) احملكمة 
ألن اإلتـفــاق قـبـل تـشــكـيل (مــهـدداً بــأن الـقــرار يــهـدّد بــنــسف الـشــراكــة) الـقــرارات) 
هـو إجهاض وإن قرار احملـكمة  تـفق علـيه كان عـلى اساس تـنفيـذ البـرنامج ا احلكـومة
إذن قـرار احملكمة هو قـراطي الكردستاني واحلزب الد لإلتفاق ب اإلطـار التنسيـقي 
قـراطي  خاصة بـعد زيارات مـكوكيـة لوفود االقـليم الرسـمي الى صدمـة للحـزب الد
حـيث تمت زيارة السيد رئيس االقليم آخرها قبل أيام  بغداد  وعلى مـستوى عال جداً
نــيــجــرفـان بــرازاني الـى بـغــداد ولــقــائه مع رئــيس الــوزراء والــرئــيس ورئــيس مــجـلس
بالضغط ارسه اإلطار التنسيقي  نعـتقد أن القرار هو قرار سياسي بإمتـياز  القضاء
لوجـود خالفات عميـقة ب احلـزب في االقليم  ـقراطي الكردسـتاني عـلى احلزب الد
اذا في هذا التوقيت بالذات  تصدر احملكمة ومن حقنا أن نسأل  تهدد مصيـر االقليم 
وأزمة وسط أزمـة خـانـقـة تـواجهـهـا حـكـومـة الـسـوداني بـإرتـفـاع سـعـرالـدوالر قـرارهـا
كن فهم قرار احملكمة إالّ الى خلط االوراق والضغط على صبر لهذا ال (سرقة القرن)
الـتي أطلـقهـا السـيد االقلـيم الـنافـد أصالً لهـذا جاءت رسـالة الـتهـدّيد شـديدة الـلهـجة
فهل هذه( صفقة )ب أن كافي تالعبـاً (بلقمة الكـرد) كإنـذارأخيرإلدارة الدولة البرزاني
ألحـــراج احلـــزب اإلطـــار الــــتـــنـــســــيـــقي وحــــزب اإلحتـــاد الـــوطــــني الـــكــــردســـتـــانـي
والتملّص من وإخـضاعه لشروط اإلحتـاد الوطني في خالفتـهما في اإلقلـيم قراطي الد
يـأتي قرار احملكمة في بّرم ب اإلطـار التنسـيقي قبل تشكـيل احلكومة تـنفيذ اإلتـفاق ا
فـكـتـلـة وقت تـغـرق حـكـومـة الـسـوداني في أزمـاتـهــا  وصـراعـاتـهـا مع الـكـتل االخـرى
ـنـاصب والـنـفـوذ في مـحـافـظـات الـغـربـيـة يـعـيـشـان صـراعـاً حـول ا الـسـيـادة والـعـزم 
وخـاصـة السـيد احلـلـبوسي الـذي يواجه حتـديـات وصراعـات داخل كتـلـته( السـيادة)
مع تـنذر بـتـفلـيش الكـتـلة وانـسحـابات االعـضـاء دليل عـلى ذلك إضـافة الى صـراعاته 
والـتي قـد تـقـوده الـى خسـارة رئـاسـة مـجـلس جتمـع عـشـائـراالنـبار وجـمـاعـة الـكـرابـلـة
إذن نـرى ان رسالـة السـيد وهو مـايسـعى له قسـم من زعمـاء االطار الـتنـسـيقي الـنـواب
داخل اإلطـار لـلعـمل عـلى إيقـاف تـنفـيـذ قرار الـبرزاني البـد أن جتـد لهـا صـدى مؤثـراً
ـقـراطي وإالّ أجـزم أنّ احلـزب الـد كـمـا فـعـل مع قـرار سـابق لـلـنـفط والـغـاز احملـكـمـة 
سيـنـسـحب من حـكـومـة السـوداني ويـسـقـطـهـا السيـمـا وإنّ كـتـلـة السـيـادة ورئـيـسـها
عـلى مـدى جـديـة اإلطـار في تـنفـيـذ مـا اإلتـفاق واحللـبـوسي أيـضـاً لم يـكن راضـياً 
عليه لتشـكيل حكومة اإلطار  وقد تـنصّل اإلطار أيضا عن بنود اإلتـفاق  ومنها العفو
كن القول بعد لهذا  غيبون والتوازن في اجليش وغيرها ساءلـة والعدالة  وا وإلغاء ا
رسالة البرازاني ان الـعملية السـياسي وحكومة الـسوداني تنتظراالنـهيار مالم تتدخل
خاصة وأن قبل إليـقاف التدهّور ب االقليم وبغداد السفيرة االمـريكية في اليوم ا
لـتــجّـديــد الــتـعــاون األمـني سـيــزور واشـنــطن في شــبــاط الـقــادم  الـســيـد الــســوداني 
وتــبـلــيـغه قــرارات واشـنــطن والــبـنك الــفـدرالي  والــعـســكـري بــ بـغــداد وواشـنــطن 
بخصوص تـهريب الدوالر بعد ان ارسـل السوداني شفرة الـتعاون بتـصريحه االخير
حـول ضرورة بقاء الـقوات االجنبـية وفي مقدمـتها القـوات االمريكية فـي العراق حلاجته
االمر الذي ازعج ايـران وشنت صحف طهران في مـواجهة ارهاب تنـظيم داااعش لها 
والـية للـمرشد االعـلى حمـلة شعـواء على الـسوداني حتى اسـتدعت الـسفيـر العراقي ا
في طهـران سـلمـته رسـالة شـديـدة اللـهـجة الى الـسـوداني بخـصـوص تسـمـية اخلـليج
الـعـربي والـتي اعـتـبـر هـذه الـتـصــريـحـات لـلـسـوداني هي خـروج عن اتـفـاقـات االطـار
ـا تكـون القـشة قـلنـا ان رسالـة البـرزاني ر والدخـول في العـبـاءة االمريـكيـة التـنسـيـقي
إذما نفـذت حكومة السوداني التي ستقصم ظـهر العالقة ب االقـليم واالطار التنـسيقي
ولكن وقـطع االعناق والقطع االرزاق قرار احملكـمة وحرمت الشـعب الكردي من الرواتب
ـركـز والـوصـول الى صـيـغة ـكن الـتـفـاوض والـتـراجع والـتـفـاهم  بـ االقـلـيم وا هل 
كن التوصل نعتقد  تضمن اخلروج من االزمة الـتي تعصف بالعمليـة السياسية كلهـا 
الى تفـاهـمات وحـلـول سـريعـة اذا مـاتوفـرت الـنوايـا الـصـادقة لـدى الـطرفـ وجتـنيب
ـصلـحـة أي طرف والـذي اليـصب  ـزيد من االحـتـقـان السـيـاسي واجملـتمـعي الـبالد ا
والـركون الى وعلى اجلـمـيع أن يـنـأون عن الـتـصـعـيد االعالمـي والتـسـقـيط الـسـيـاسي
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تـعلّم عـلى الوقوف عـلى أسباب يـشجع ا
حــــدوث الـــظـــاهـــرة وفــــهـــمـــهــــا بـــشـــكل
ــعــلـومــة عن طــريق وعــدم أخــذ ا عــمــيق
األسـلوب التـلقـيني الـسردي الـذي يعـتمد
ــعــلــومـات عــلى الــنــظــام الــبــنــكي) من ا
والــقــواعــد واالفــكــار لــيــعــاد الى تــاكــيـد
حـفــظـهـا وفــهـمـهــا واسـتـنــسـاخـهــا عـنـد
الـسؤال عنـها.ويالحظ ان الـتعلـيم(عمـلية
ــهــارات يــتم فـــيــهــا حتـــفــيــز الـــقــوى وا
مـارسة نـشاط ذاتي عن طريق الـعقلـية 
تعلم تهـيئة مجموعة من الظروف)تمكن ا
ــعــرفـــة الــعــلـــمــيــة في حــصـــوله عــلـى ا
ـعـرفة ـتخـصـصة وهـذا يـعني انـتـقال ا ا
ــتـــعـــلـم وهــمـــا طـــرفي ـــعـــلم الـى ا من ا
التـعليم. والتعليم في عـصر التكنولوجيا
ـا تعـدى ذلك لم يـعـد قـضـيـة خـدمـات وإ
لــكي يــصـبح قــضـيــة اســتـثــمـار. ومن ثم
أصــبـح الــتــعــلـــيم هــو اآللــيـــة لالنــطالق
ي في والــتــقــدم فـي ظل الــتــنــافس الــعــا
جـمـيع مـجـاالت احلـيـاة.امـا الـتـعـلم فـهـو
سـلوك ذاتي تطويري غير محدد بزمن وال
بـــعـــمــــر يـــســـعـى الـــيه الــــراغب أمال في

ا يـتلـقاها ـعرفـة وا تـعلـم ال يكـتسب ا ا
من غــيــره من خالل حــزمــة من الــوســائل

ستخدمة. التعليمة ا
كمـا يـنظـرلـلتـعـليـم كونه(عـمـليـة تـفاعـلـية
ـــعـــارف تــــنـــتـــقـل فـــيــــهـــا اخلـــبــــرات وا
ـــعـــلّم إلى ذهن ـــعـــلـــومــات مـن ذهن ا وا
ــتـعــلّم)او انه(عــمــلـيــة مـنــتــظـمــة لــنـقل ا
وهـذا يــعـني ان ـتــعـلـمــ ـعـارف)الـى ا ا
ـمـارسـات الـتي الـتـعـلـيم هـو مـجـمـوعـة ا
فهـو عمـليـة منـظمة ـعلم) يسـتنـد اليـها (ا
عـرفي للـمتـعلم وتتم تـركز على اجلـانب ا
ــؤســـســة الـــتــعـــلــيــمـــيــة يـــطــلق داخل ا
ــدرسي والــتــعــلــيم عــلــيــهــا(الــتــعــلــيـم ا
ي)وهـو عـمــلـيـة مـقــصـودة وغـيـر االكـاد
ـتـعـلم ال يـكـتـسب ذاتـيـة وتـفـسـيرهـا ان ا
ا يـتلـقاهـا من غـيره بـوسيـلة ـعرفـة وا ا
وهذا االسلوب التلقيني اكتسبناه التلق
ســابـقــا مــتــعـلــمــ ومــارسـنــاه وال زلــنـا
ـية ضـمنت ؤسـسة االكـاد مـعلـم فـي ا

 . لنا النجاح في احلالت
ـعــاصــر الى ضـرورة ويــتــجه الــتـعــلــيم ا
الــتـوجه به نــحـو(الـتــفـكــيـر الـنــاقـد الـذي

الـتـعـامالت احلـيـاتـيــة الـيـومـيـة من قـبل
والـــبـــعض االخـــر يــدعـــو الى الـــطــلـــبـــة
ا اسـتـمـرار الـتـعلـيـم بدال مـن الـتعـلـم و
كـتسبـة وفترة يتـناسب وثـقافة الـطلبـة ا
اعـــدادهم والـــبــعض االخـــر يــنـــظــر الى
ـنـظـار موحـد بـاعـتـبـار عدم ـفهـومـ  ا

وجود فروقات بينهما.
 ومن اجـل تـــــوضــــــــــــيـح مـــــضــــــامـــــ

Ed- كن الـقول ان التعليم ـــــفهوم  ا
ucation  كـمـنـهج هـو عـمـلـيـة(مـنـتـظـمة
ـعـنى ان الـفـرد مـقـصـودة وغـيـر ذاتـيـة)

ـيـ حـول مـضـمون تـتـبـاين رؤى االكـاد
الـتـعـلـيم والـتـعلـم بـاعتـبـارهم اسـاس في
استراتيجية العملية التربوية والتعليمية
ؤسسـات التعـليمـية حيث عـتمـدة في ا ا
يـدعو الـبعض عـند عـرضه لطـريقـة تقـييم
العـملية التربوية والـتعليمية الى ضرورة
التـحول نحو التـعلم بدل التعـليم باعتبار
ان التـعـليم هـو ظـاهرة تـقـليـديـة تلـقـينـية
مـضى عـليـهـا الـزمن لم تـتالئم وتـطـلـعات
جــيل الــثــورة الــرقــمــيــة اجلــيل اجلــديـــد
ـــبــهـــرة في واســـتـــخـــدام الـــتــقـــنـــيـــات ا

ـــعـــرفـــيــة احلـــصــول عـــلـى اخلــبـــرات ا
تعلم هنا هدفه التعلم. فا ميزة ا

ويعـرف الـتعـلم تـعلـيـميـا(بـانه مـجمـوعة
من الـــدراســــات الـــذاتـــيـــة الـــتـي تـــهـــتم
ــكـتـسـبــات عـلـمــيـة ومـعـرفــيـة خـاصـة
ـجــال من مــجــاالت الــدراســة)ويــعـرف
ــهــارات الـتي اجــتــمــاعـيــا(بــانه كــافــة ا
يـحصل علـيهـا االنسان اثـناء تـعامله مع

البيئة العائلية واالجتماعية احمليطة)
ــتـعـلم وهــو ايـضـا عــمـلــيـة (اكـتــسـاب ا
لــلــمــهـــارات من خالل تــاثـــره بــعــمــلــيــة
الــتــعــلــيم)وهــذا يـــعــني انــالــتــعــلم هــو
هارات من خالل عرفة وا عـملية(تلقـي ا
ا قد الـدراسة أو اخلبـرات أو التعـليم  
يـؤدي إلى تغـيـر دائم في السـلـوك تغـير
قــابل لـلـقــيـاس وانـتــقـائي بـحــيث يـعـيـد
تـوجـيه الفـرد اإلنـسـاني ويـعـيـد تـشـكيل
بنـيـة تـفكـيـره العـقـلـية). ويـنـتج عن هذه
الـعملـية(تـغيـراً واضحـاً في رصيـد الفرد
ـعرفي وسـلـوكه)وهذا يـعـني ان التـعلم ا
مــهـارة تـكــتـسب بـطــريـقـة ذاتــيـة اوغـيـر
ذاتـيـة مقـصـودة او غـير مـقـصودة وذات
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تغـير مستمر عكس التعليموللتعلم انواع
مـنها(الـتعلم بـاالكتـشاف والتـعلم الذاتي
والــتـعـلم الـتـنـافـسي والـتـعـلم الـتـعـاوني
والــتــعـلـم اجلـمــاعي).ولــلــتـعــلم مــهـارات
كـبيرة مـنهـا(اخلارطة الـذهنـية واخلرائط
ــفــاهــيــمــيــة والـــتي تــكــون عــلى شــكل ا
ـفـاهـيم الـعـديـدة الي تـطـبـيـقـات حتـوي ا
وخارطة التدفق واجلداول)واساليب علم 
التـعلم متشعـبة كثيرة االبـعاد فهي خليط
من عـناصر مـعرفـية وانفـعالـية وسلـوكية
وقد تمكن الباحثون من التعرف على عدد
كــبـــيـــر من االبـــعـــاد الســـالـــيب الـــتــعـــلم
ـستقل عن اجملال اهـمها:اسلـوب التعلم ا
واســلـوب ــعــتــمــد عــلى اجملــال مــقــابل ا
ن لـلــدمـاغ مــقـابل الــنـصف الـنــصف اال
واسـلـوب الـتـأمل(الـتـروي)مـقـابل االيـسـر
واسلوب الـنمط التفـكيري مقابل االنـتفاع
الــنـــمط الـــعــاطــفـي واالحــســاس مـــقــابل
واحلكـم مقـابل االدراك والـتفـكـير احلـدس
ـقـيـد والـتـبـسـيط رن مـقـابـل الـتـفـكـير ا ا

مقابل التعقيد.
وقع االلكتروني قال على ا { بقية ا
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ـوانئ العراق احـدى تشكـيالت وزارة النقل تـعلن الشـركة العـامة 
ـزايــدة الـعـلـنــيـة لـبـيع الــوحـدات الـبـحــريـة الـغـارقـة عن اجـراء ا
درجة تـفاصيلـها ادناه وفقاً لـقانون بيع وأيـجار أموال الدولة وا
ــصـادف ٢٠٢٣/٢/٢٨ رقـم ٢١ لـســنــة ٢٠١٣ في يــوم (الـثالثــاء) ا
الساعـة (العاشرة صبـاحاً) في مقر الـشركة / قاعة الـشهيد باسل

عبد احلميد
زايـدة العـلنـيـة اعاله مراجـعة مـقر فعـلى الراغـب بـاالشـتراك بـا
الـشــركـة / الـقــسم الـتــجـاري لالطالع عــلى الـشــروط والـضـوابط
ــراد بـيــعـهــا وتـقـد اخلـاصــة بـالــوحـدات الــبـحـريــة الـغــارقـة ا
التـأمينـات القانـونية الـبالغة ٢٠ % من الـقيمـة الكليـة لكل وحدة
ويـتـحمـل من ترسـو عـليه اجـور خـدمة مـقـدارها  ٢ %من القـيـمة

باعة لكل وحدة. الكلية ا

اجملموع الكلي للـتأمينات يبلغ (17970000) فقط سبـعة عشر مليون وتسـعمائة وسبعون الف
دينار عراقي

زايدة ستجري في اليوم الذي يليه. مالحظة: في حالة مصادفة عطلة رسمية يوم ا

E-mail                                                   commercial@scp.gov.iq

تأمينات %20 اسم الوحدة الغارقة
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ـنــشـور في جـريــدة (الـزمــان) يـوم األحـد ـرقم 19 ا احلـاقــاً بـاعالنــنـا ا
وافق 29/1/2023 الـعدد (7494) ورد خـطـأ مـطـبـعي (واضـافـة مـعـمل ا
ؤجر). كما ورد ؤجر) والصحيح (واضافة معمل بذور اخلير ا اخلير ا
خـطـأ (تـعظـيـم مـواد الـوزارة) والصـحـيـح (تـعظـيـم مـوارد الـوزارة) لذا

اقتضى التنويه. مع الشكر
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الناصرية

الرومانسية..االجواء..العوالم..
كـل شئ يــــــتــــــراجع فـي االداء..ومـــــا
مـــســـؤولـــيــة الـــدولـــة اال ان حتــرس
اجلـــــيـل من مـــــخـــــاطــــــر الـــــعـــــوالم
االفـتراضـيـة وعالقاتـهـا ومعـطـياتـها

ا السم بالعسل.. التي دست 
واخملـدرات مــثـلـهــا مـثل اي مــشـكـلـة
تــخص الـعالقــات الـفــيـسـبــوكـيه من
افالم ومـــغــامــرات وجـــنس وخالعــة
...الى اســـــتــــدعـــــاء عــــوالـم الــــلــــذة
القصـوى اخملتبـأة في نفوسـنا خلف
اسـوار الــقـيم والـتــربـيـة والـتــنـشـئـة

االجتماعية..
اتمنى ان يستحـدثوا مناهج لدراسة
مـــخـــاطـــر الـــفـــيس بك..وزجـــهـــا في
ـبكـرة شانـها شان مراحل الـدراسة ا

الرياصه واالسالمية..
او تخصـيص برامج عـلى الفيس بك
تطـوق اخلطـاب الـداعي للـتمـرد على

ماهو اصيل وقيمي..
الحــظــنـا كــيف فــعــلت الــريــاضـة من
حـــدث نــفــسي ..بــانــتــظــار الــفــنــون
سـارح وابشـعراء وكـتاب االغـنية وا
والسينارست التوجه بخطاب ثقافي

يحمي اجملتمع.

يــوم بــعــد يــوم في الــعــراق بــصــوره
عـامــة وفي حـيـاتـنــا بـصـورة خـاصـة
تــتـراجع الــقـيم والــتـقـالــيـد..ونــسـيـر
ـــؤوســســة بـــاجتــاه الـــتــفــكـــيك في ا
االجتـماعـية والـتربـوية واجلـامعـية..
كـنا نـعـلق امـالـنا ان اخـر مـا يـتراجع
هــو اجلـانب الــديــني كي نــلـجــا الـيه
حلمـايتـنا..لكـن اجلانب الديـني طغت
ـتـكـرره لـغـة الـدعـايـة في خـطـابـاتـه ا
وااليديولـوجية..ولم يـعد قادرا ..على
ردع الـــــــبــــــاطـل بــــــكـل اجتــــــاهـــــــاته
وسـلــوكـيـاته..لــقـد اسـتـفــحل الـبـاطل
وذهب احلـق والــنـــور ادراج الـــريــاح
..ولـــيـس هــنـــاك رادع ضـــد مـــا يـــبث
حـــولــــنــــا من عــــوالـم جـــديــــدة حتت

مصطلح العا االفتراضي..
الـعــالم اجلـديـد عــالم افـتـراضي دخل
حـيـاتـنـا وبــيـوتـنـا..والـقى بـحـمـولـته
ـسـتـوردة التـي التخـل  من اخملـاطر ا

في تفكيك الهوية..
ومـهـاجـمـة االسـوار الـتي كـنـا نحـمي
بـهــا اوالدنـا..وطالبـنـا ..وجــيـلـنـا من
الـتـمـرد عـلى قـيم اجملـتـمع وتـقـالـيـده
ـسـمدة من روح االسالم ومـفاهـيـمه ا
والـــــــــشـــــــــريــــــــعـــــــــة.بـــــــــحـــــــــجــــــــة
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مــسـتـوى الــفـوز وبــدونـهـا ســيـتـازم
ـشـاركات الـوضع اكـثـر خالفـا لـكل ا
منـذ اللـعب بالـبطـولة واحـراز اللقب
فـي أول مــشـــاركــة وهـــو قـــادر عــلى
ـتلـكه من عنـاصر قادرة ا  العـودة 
ــهــمــة وامــام حــاجـة عــلـى جتــاوز ا

كبيرة للنقاط لدعم الترتيب .
rÝUI «Ë „u¼œ

ــاضــيـة وبــعــد الـفــوز في اجلــولـة ا
ة وارغـام النـجف عـلى جترع الـهـز
االولى ب جـمـهوره والـتـقدم مـركزا
بفـضل تـلك النـتـيجـة سيـدخل دهوك
ـــعــنــويــات مـــرتــفــعــة الــثــامن 21 
ـواجـهـة ضـيـفـة الـقـاسم رابع عـشـر
وقف  14 والعمل ما بـوسع الفرقة ا
الصـفـراء لتـحقـيق الهـدف واخلروج
بكامل الـنقاط بـاالعتمـاد على قدرات
ـســتـوى الــفـريـق الـذي اخــذ يـقــدم ا
واالداء بتركيز والتفوق في اكثر من
اخـتـبـار غــيـر سـهل كـمـا يـعـول عـلى
عـامـلي االرض واجلـمـهـور لـتـحقـيق
وقف من طـلوبة لتعزيز ا النتيجة ا
جولـة الخرى في مـواجهـة خطـرة ما
يـجـعـلـه الـلـعب بـحـذر امـام احلـاجـة
لـكـاملـة لـلـنقـاط واالسـتـمرار بـفـوائد

مباريات اإلياب .
bG «  U¹—U³

وتقـام يـوم غد اربع مـباربـات عنـدما
يــلــتــقي زاخــو مـع الـنــفـط ويـتــطــلع

تقـدمة مـبكرا واقـع ا التـواجد في ا
طلوب ويسعون اليوم الى حتقيق ا
نافسة بعد الوصول لتعزيز مسار ا
ـؤثــر والـقـدرة عـلى ـســتـوى ا الى ا

جتاوز االختبار .
jÝu «Ë WŽUMB «

ويامل الصـناعة مـا قبل االخير 6من
مــدربه خــالـــد مــحــمـــد صــبــار رسم
مالمح الـــتــغـــيــر في حـــسم مـــهــمــة
الـثـانـي عـشـر الـوسط 15حـيث بـات
عـلى اصـحـاب االرض الـلعـب بشـكل
قــوي لــتــغــيــر الـنــتــائـج ومــحــاولـة
اخلـروج من نـفق الـهـبـوط والـعـودة
لـلـمــنـافـسـة امـام الـدفـاع عن الـبـقـاء
ــوسم الــذي بـــلــغه بــشـق االنــفس ا
ــاضي وفي األنــفـاس األخــيـرة من ا
الدوري عـلى حسـاب االمانـة واليوم
وسم يجد نـفسه مـتاخر من بـداية ا
وتــلــقى تـسـع خـســارات لــكـنه الزال
ـعقـد واليـربد يـحمل امـاني الـبقـاء ا
ان يــظــهـر بــخــيـبــة أمل جــديـدة في
مواجهة إليوم التي يعلق غني شهد
االمــال عــلى عــنــاصــره في حتــقــيق
االهم بـخـوض الـلقـاء بـحـمـاس بـعد
خسارة من نفط البصرة وتعادل في
مـلعـبه مع الـكرخ وهـو االخـر يشـعر
مـــتــاخـــر كـــثـــيـــرا بــفـــوزين وتـــسع
تــعـــادالت مع خــســارتــ ويــامل ان
يـعود بـكـامل الـنقـاط شـريطـة تـقد

“uH « o¹dÞ

ويــرى اوديـشــو والعــبي الـزوراء ان
طريق الفوز سيكون من خالل حتلي
عـــنــــاصـــر الـــفـــريـق بـــالـــشـــجـــاعـــة
واحلـــــمـــــاس والـــــلـــــعب بـــــحـــــافــــز
اســتــعــادةالـصــدارة عــنـوان الــلــقـاء
ـواجـهـة األبـرز كـمــا يـدركـون انـهـا ا
األكــثــر صــعـوبــة و تــتـطــلب تــفـادي
االخـطـاءواالداء الـسـلبـي التـي قادت
لــلــسـقــوط امــام الـشــرطــة في الـدور
الــثـاني والــطالب في الــدور الــثـاني
عـشـر وحـان الـوقت الخـضـاع االمور
حتت الـتــصـرف وصـوال لــلـهـدف من
الـلقـاء األكثـر من مـهم للـفـريقـ لكن
الوصـيف سيحـاول بكل تـاكيـدالفوز
رغـم ذلك لــــيس ســــهـال امــــام طـــرف
تـلك مـستـويات واضـحة ومـتحـفز
لــيس لـلـنــتـيـجــة بل لـلـقـب مـواجـهـة
مـــخــتــلــفــة ويــرى الــزوراء انه امــام
مــبــاراة مــخــتــلـفــة تــتــطــلـب قـدرات
وإمكانات عاليـة من االعب لتحقيق
الفوز الـذي سينـقله للـصدارة مطلب
جــمــهــوره وقــبــلــهــا اهــمــيــةجتـاوز
الهـفوات الـتي رافقت لـقاء الـكهـرباء
والـطالب وجتـديـد الـثـقـة بـالالعـبـ
ـباراة ـسـتـوى واهمـيـة ا لالرتـقاء 
الــتي تــخـتــلف عن لــقـائـي الـشــرطـة
والـــطـالب ومــــهم جتــــاوز الــــطـــرف
ــنــافس اجلــاهــز االقــوى اجلـــويــة ا
تـمـامـا بـافـضـلـيـة الـهـجوم  18هـدفا
والدفاع بـتلقي 5 اهداف فيـما سجل
الـزوراء 16 وعــلـيه 9 كالهـمــا حـقق
الــفــوز 8 مـــرات وســيــكـــونــان امــام
الـتـحـدي احلـقـيـقي إلثـبـات اجلـدارة
والن الـفـوز سـيــمـنح تـذكـرة الـتـمـتع
بــالـصــدارة رغم اإلمــسـاك فــيــهـا من

اجلوية وعدم التفريط فيها.
ÊU O Ë ¡UÐdNJ «

ويـامل الـثــالث الـكـهـربـاء  25 تـعـثـر
الزوراء امام اجلويـة من اجل التقدم
ـوقـعه عـنـد اسـتـقـبـال الـسـابع نـفط
ميسان 22 في مباراةمهمة وقد تقود
كـــتـــيـــبـــة لـــؤي صالح لـــلـــوصـــافـــة
ـــقـــدورهــا حـــسم االمـــور في ظل و
ـــســتــوى الــواضح الــذي اســتــمــر ا
يقدمه الفـريق بتحقيق 7 انتصارات
اضي ووقف ندا لـلزوراء االسـبوع ا
تلك حوافـز الفوز للتقدم ويتمتع و
وقع افضل من خالل الـلعب بكـثافة
والــكل يــخــدم الــكل بـعــدمــاخــرجـوا
بـاشـيـاء مـهـمـة واسـهـمـوا بـتـحقـيق
الــنـــتـــائج ومــســـاعـــدة الــفـــريق في
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صـري محـمـد عثـمان ـدرب ا ـركزي لـلـتنس األرضي عـقـداً تدريـبيـاً مع ا وقع االحتـاد الـعراقي ا
ـبـية ـكـتب الـتنـفـيـذي في االو ـنـتـخب الوطـني لـلـعـبـة.وقالت عـضـو ا ـوجـبه تـدريب ا زكي يـتولى 
ـركـزي بيـداء گيالن في تـصريح صـحـفي إن العـقد أبـرم برعـاية الـعراقـيـة عضـو احتاد الـتنس ا
ـبيـة مـلتـزمة بـدعم االحتادات الـوطنـية من خالل ـبيـة الوطـنـية الـعراقـية.وبـينت أن االو الـلجـنة األو
إبرام الـتـعاقـدات مع الـكفـاءات التـدريـبيـة الـعربـية واالجـنـبيـة.وحـضر تـوقيع الـعـقد رئـيس الـلجـنة
بيـة العـراقية رعـد حمودي ورئـيس االحتاد العـراقي للـتنس األرضي سيف الـعگيـلي وعضو األو
ـبية هيثم عبد احلميد كتب الـتنفيذي عضو احتاد التنس بـيداء گيالن واألم العام للجنة األو ا

بية أحمد صبري ومدير القسم القانوني علي البدري. الي للجنة األو واألم ا
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تــعـــادلَ مــنــتــخب الــشــبــاب أمــام
نظيـره األردني بهدفٍ لكل مـنهما
ُباراةِ التي أقـيمت في ملعبِ في ا
ُـــعـــســـكــر افـــريـــنــســـكي ضـــمن ا
قام في مـدينة أنطاليا التدريبي ا
اسـتـعـداداً لـنـهائـيـاتِ كـأس آسـيا
لــلــشـــبــاب الــتي تــســـتــضــيــفــهــا
أوزبـــكـــســــتـــان في األول من آذار

قبل . ا
ـباراة األول تـكـافؤاً شـهد شـوط ا
ــنــتــخــبـــ مع أفــضــلــيــةٍ بــ ا
عـراقـيّةٍ في بـعض األحـيـان حيث
جنحَ منتخبنـا بإنهاء هذا الشوط
بــهــدف مــقـــابل ال شيء جــاءَ عن
طــريق كــرةٍ ثــابــتــةٍ أســكــنـهــا في
الــشـــبــاكِ األردنــيـــة حــيـــدر عــبــد

. الكر

نتخب وفي الشوط الثـاني عدل ا
األردني النتيجـة عن طريق محمد
أبـو هـز في الـدقـيـقـةِ األولى عن
طريق ركلة جزاءٍ احتسبها احلكم

متاز uJOÝö ∫ احدى مواجهات الكالسيكو ب الزوراء واجلوية في الدوري ا
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من جـديـد يـعـلق اجلـويـة آمـاله عـلى
واصلـة االبقاء في انتفـاضة اخـرى 
الـصدارة وتـعـزيز مـسـاعيه والـسـير
بــثـقــة نــحــو احــراز الــلــقب عــنــدمـا
يواجه اليوم الثالثاء الغر الزوراء
ــتــطــلع لــلــصــدارة في قــمـة االخــر ا
ــــرحـــــلـــــة االولى في االســــبـــــوع وا
االخــتــبــار الــصــعب ضــمـن اجلــولـة
ـمتـاز بكرة الرابـعة عـشرة لـلدوري ا
القدم الذي سـيقام في مـلعب الشعب
عــنــد الــسـابــعــة والــنــصـف مــسـاءا
ومـتـوقع ان تـكـون مـبـاراة مـتـكـامـلـة
بــ الـــتـــدوين الـــلـــدودين امـــتــدادا
النــصـارهــمـا والن كل مــنـهــمـا يـدرك
قــوة االخـر ومــحـاولــة األخـذ بــرمـام
االمور من البدايـة عندما يـقفان امام
ـنح الـطـمـأنـيـنـة مـسـؤولــيـة كـبـيـرة 
جلــمــهـــورهــمــا وتــظـــهــر الــفــرصــة
مشتركة لتحـديد معالم الطريق نحو
الــصـدارة رغم احلـالــة الـتي عـلــيـهـا
اجلـوية لـكن مـحاولـة الـزوراء قائـمة
وتـظــهـر الـكـفـة مــتـسـاويـة من حـيث
هـارين والرغبةفي موجود االعـب ا
اخلروج بافضل نتيجة للمباراةالتي
قـد حتـسم بــتـفـاصـيل صـغـيـرة امـام

انعدام الفوارق.
W¹u'« ‰ušœ

ويـدخل اجلـويـة 28 بـفـارق نـقـطـت
ـنـافس الـوصـيف بـاقـوى دفـاع عن ا
وثـاني افـضـل هـجـوم وال زال العـبـو
قـحطـان جـثيـر يـقدمـون اداءا مـقنـعا
واضــحــا كــمــا يــنــتــظــر ان يــشــارك
ابــــراهــــيـم بــــايش أفــــضـل العب في
ـتـالق دوما مع خـليـجي الـبـصرة وا
فــريـــقه وسط اهــتــمــام االنــصــار ان
ـنـتـظـر حلسم يـقـدم اجلمـيع االداء ا
اهم مــواجــهــات هــذه الــفـتــرة ورغم
امتالك اجلوية جملموعة العب التي
زادت انـــســجـــامــا مع مـــرور الــوقت
وقـبـلـهـا ارتـفـعت معـنـويـاتـتـهـا بـعد
الفوز على الطالب لكنه سيكون امام
مــهـــمــة قــد تـــكــون شــــــــاقـــة لــقــوة
نافس الذي يريد أن يقدم ويتعامل ا
تع وهو االخريضع نصب برغبة و
عينـية الـصدارة لكن اجلـوية يرفض
ـتـحدي اي نـتيـجـة غـير الـفـوزامام ا
ـنـاسـبة ـبـاشر وإيـجـاد الـطـريقـة ا ا
لتداركها بعدما لـعب مباراة متكاملة
امــــام الـــطـالب واســــتـــحـق الــــفـــوز
واالنفـراد بالـصدارة ولـعب احلارس
محمد حميد دورا كببر في النتيجة.

جيدين ولكن بعدها أمام البلغاري
يتروف كنت خائفا". جريجور د
وأكـــد: "لــكـــنه فـــاز بـــالـــلــقـــاء وفي

النهاية توج بلقب البطولة".
WO U{« Â«uŽ«

وأصـبح ديـوكـوفـيـتش أيـضـا ثالث
أكــبــر العـب في عــصــر الــبــطــوالت
ـفتـوحة يـتوح بـبطـولة أسـترالـيا ا
ــفـتــوحــة حــيث تـوج بــهــا وهـو ا
أصـغر من األسـتـرالي ك روزوول
(فــي عــــــــــــــــــــــامــي 1972 و1971)
والـــســـويـــســـري وروجـــيه فـــيــدرر
(2018).وسـأل الـصـحفـيـون أيـضا
ــدة الــتي إيــفــانـــيــســيــفــيش عن ا
يــــتـــــوقع فــــيــــهـــــا أن يــــســــتــــمــــر

ديــوكـوفـيـتش في الــلـعب في أعـلى
سـتويـات.وقال: "بـالتـأكيـد عام ا
أو ثالثـة أعـوام إضـافيـة. الـطـريـقة
الـتي يـتـبـعـهـا لالهـتـمـام بـجـسـده
الـطـريـقـة الـتي يـقـتـرب بـهـا من أي
شيء الـطعـام الذي يـأكـله مذهـلة.
ــــســـتـــوى ال يـــصـــدق".وأضـــاف: ا
"نتـحـدث عن الالعبـ الشـباب. هم
مـــــتــــــواجــــــدون هـــــذا شـيء رائع
سـتقـبل التـنس".وأكد: "لـكن مازال
هناك ديوكوفيتش ونادال يقاتالن.
كـــان هـــذا مــــلـــعـب نـــوفـــاك واآلن
ـلـعب رافـايـيل (بـطـولـة سـنـتـوجه 
ـفـتـوحـة) في مـبـاراة كرة فـرنـسـا ا
الــيـد بـيـنــهـمـا حــيث أن الـنــتـيـجـة

حـالــيـا 22 / 22) في إشــارة لـعـدد
ألقاب بطولة اجلـائزة الكبرى التي
تـوج بهـا الثـنـائي)".وواصل: "نعم
الالعــــبــــون الـــشــــبـــاب قــــادمـــون
اإلسـبـاني كـارلـوس ألـكـاراز مذهل.
ومع ذلـك إذا دخل رافـــــايـــــيـل إلى
فـتوحة ملـعب في بطـولة فرنـسا ا
بــالــنـســبــة لي هــو دائــمــا مـرشح
لــلــفــوز بــالــلــقب.. (ديــوكــوفــيــتش
ونادال) يدفعان بعضهما البعض".
: "من اجلـيــد أن يـكــون لـديــنـا وأ
العديد من الشباب. لدينا اليوناني
ســتــيــفــانــوس الـــذي بــكل تــأكــيــد
سيفوز بلقب في البطوالت الكبيرة

يوما ما ألنه العب مذهل".
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أعـلن االحتاد الـعراقيّ لـكرة الـقدم
مـوعــدَ جتـمع مـنــتـخـبـنــا الـوطـنيّ
لــكـرة الـصــاالت في بـغـداد والـذي
سـيكـون األول بـعد نـهـائيـاتِ كأس
آسيا الـتي أقيمت مـؤخراً في دولةِ

الكويت.
وذكر االحتـاد في بيـان أن منـتخب
الـــصــــاالت بـــدأ أولَ جتـــمـع له في
الــعــاصـــمــةِ بــغــداد امس االثــنــ

لــلــدخــولِ فـي مــعــســكـــرٍ تــدريــبي
يــســتــمـر لــغــايــة األول من شــبـاط

قبل. ا
w³¹—bð dJ F

وبــ أن الــقــائـــمــةُ ضــمت كالً من
علي عـيسـى مديـراً إدارياً ومـحمد
نــاظم الــشــريـعــة مــديــراً لـلــجــهـاز
ــسـاعـدين حــمـيـد رضـا الـفـنيّ وا
شـــانــديــزي وحـــســ عـــبــد عــلي
ومــيـشــيل يـوخــنـا بــطـرس مــدربـاً

ـدورة الـتي كان يـصـنـعـها س تـلك ا لم اكن في حـيـاتي أحـد (العبـيـها) ,ولم أ
أقـراني من اخلرق الـبالـية ,ولكـني شغـفت بفـرق مديـنتي الـصغـيرة الـتي كانت
تتنـافس على الفوز في لـقاءاتها احمللـية  فكنت مـشجعاً مثـابراً على احلضور
لعب الترابي الـذي يقع وسط بسات احلبيـبة سدة الهندية وافتـراش أرضية ا
شـجع من كـبار السن والـكهول مـندمج مع  وكنت أرى بـعينيَّ عـشرات ا
هـجــمـات الالعـبـ ,مـشــجـعــ هــذا الـفــريق ضـد خــصـمـه الـفــريق احملـلي 
ـشجـع انـفعاالً ـلعب  وكان اكـثر ا والصـيحات تـتعـالى تشق عـنان سـماء ا
وحـمـاسـة العم عـيـسى مـحـمد ورشـيـد حـمزه واحلـاج جـمـعـة أدريس  وكانت
دينـة على صغر حجمها وقلة نفوس ساكنيها  تهبُّ بكامل أناقتها حلضور ا
هم تـشجيع الـلعب الـنظيف ,ورغم بـلوغي الـسادسة بـاريات أيـة مباريـات  ا ا
ـنار ,الـنجوم والسـبع االن  فـما زلت أتـذكر فـرق سدة الهـنديـة الشعـبية ,ا
مـيزين : هـادي علي الـسداوي  الهـواة  الزلـزلة  و... و.. وأتـذكر العـبـيهـا ا
سـعيد جـراد  عاشـور نعمه  ’عـباس حمـزاوي  وياس طه وعـشرات آخرين
ـهرة  هـكـذا كـان شغـفي بـهـذه اللـعـبـة السـاحـرة  الـتي قدمت من الالعـبـ ا
رمـى  ياس ياس والـصخرة حسـام نعمه  وما نـتخباتـنا الوطنـية حارس ا
دينة من زال ابنـاء مدينتي احلبيبـة يستذكرون بحب وأعجاب مـا أجنبته هذه ا
ثابة ملعب شعـبي ال يخلو بيت فيها من دينـة  طاقات ريـاضية فذة  وكانت ا
يز  وكما إشتهرت سدة الهندية بسمكها السداوي وقيمرها العب كرة قـدم 

اللذيذ  كانت الكرة من عالمات تميزها وبياض تأريخها ..
نصرم  خالل ـاضي ا عادت بي الـذاكرة الى تلك األيـام من ستينـات القرن ا
متـابـعتي لـبعض مـباريـات خلـيجي  25 الـتي برهـنت على وحـدة شعـبنـا وحبّه
صـاب بـشتى ـباهج احلـيـاة  وتمـنـيت وأنا الـشـيخ العـجـوز ا الـذي ال يـتقـطع 
نّ الـله عـلـى وطـنـنـا بـاألمـان وعـلى شـعـبـنـا الـصـابـر ـزمـنـة  أن  األمـراض ا
ـزيد من سـؤولة عن الـرياضة ا بالـرفاهـية الـتي تلـيق به  وان تبـذل اجلهـات ا
اجلهود لـرعايـة صنّاع الـفرح ومـوحدي صفـوف العـراقي  ويـكفـينا احـتراباً

وتشتتاً بعد هذه السنوات العجاف ..
شـكـراً ألســود الـرافـدين الـذي حـصـدوا مــحـبـة الـعـراقـيـ

والـعــرب  وكــانـوا بــحق ابــطـاالً في جــذع الــنـخــلـة
ـهنـدس االسـتـشـاري عـبـدالـله عـويز ورحم الـله ا
الذي أبـدع لـنا هـذا الـصرح الـكـبيـر ... وشـكراً
لــذاكــرتي الـطــازجــة الـتـي اعـادتــني الى مالعب
كــرة الــقـــدم وجــعــلـــتــني شــابـــاً أتــابع الـــلــعــبــة

اجلماهيرية احملببة .. شكراً يا عراق.
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ليس بغريب عـلى الرياضة الـعراقيـة بشتى العـابها ان حتقق من خالل
نتخبات هذه اللعبة او تلك او هذا الالعب أو ذاك وحتى على مستوى ا

بي او الوطني .. سواء الناشئ أو الشباب او االو
ا ال أعني هنا منتـخبات او العبي والعبات ( كـرة القدم ) فحسب  وا
جميع االلعاب الـرياضية التي يُـمارسها ابناء بـلدنا وسبق ان  حتقق
باغلبهـا االجناز لكننـا البد ان ندرك جيدا انـنا لدينا من االلـعاب الكثير
ستويات  ونشارك في الكثير من البطـوالت او الدورات على مختلف ا
ـاذا حققنا هنـا نتائج ايجابـية تليق بنا لكن هل ( جلسنا ) يـوما لنقول 

اذا ( فشلنا ) في مكان اخر بلعبة اخرى !? و
يز وقادر على صراحة نحن نسـعى وجنتهد كـثيرا في صناعـة العب 

حتقيق االجناز وكثيرا ماظهر ذلك في سنوات ماضية وحتى االن
ـا الــفـريق وكـثــيـرا مــاسـمــعـنــا ان الالعب الـفـالني في لـعــبـة مــا او ر
ـركز االول في بـطـولة عـربـية او اقـلـيمـيـة او غرب اسـيا الفالني حـقق ا
ه وتُسـلط عليه االضـواء االعالميـة ولكن هل  احـتضانه ونقوم بـتكـر

ودعمه ورعايته
ية مثل بـطوالت كأس العالم او ألجل ان يكرر االجناز في احملافل الـعا

بياد  لالسف ( ال ) !! االو
ـركـز االول في بـطـولـة وديـة ( غـيـر مـعـتـرف بـها ) ان الـتـرويج لـفـوز بـا
همـة واحلقـيقـية جند شاركـة بالـبطـوالت ا وكأننـا ابطـال العـالم وعنـد ا

اننا ( نقبع ) بعد التسلسل االخير في مكان ( مُخجل) !!
نعم هناك من يُردد هذا هو مستوانا !!

لذلك البد لنا ان نعتـرف بانه ليس من الصحيح وفـقا لرياضة اليوم في
العراق ان نكذب على أنـفسنا ونضـحك على ذقون الناس عنـدما ننتظر
ـنـتـخب ـبيـة او نـحـلم  ان ربـاع جـديـد يـتـوج بوسـام فـي الـدورات االو

يحمل اسم العراق في بطولة لكأس العالم
السبب توقف التفكـير لدى من هم في واجهة الرياضـة العراقية بجميع
العـابـها ان يـفـكروا بـالـتخـطـيط والـبنـاء لالعـب او الالعـبـات وتأهـيـلهم
فضال عن سـوء أحوال الـزمن الذي نـعـيشه الـيوم من عـدم القـدرة على
عسكرات التحضيرية ناسبة او مستلـزمات االعداد وا توفير االجواء ا
ـسـتـقـبـلـية الـداخـلـيـة واخلـارجـيـة وفـوق كل هـذا وذاك انـعـدام الـرؤيـة ا

لتحقيق االجناز
نـاهـيك عن اسـتـشـراء الـفـسـاد ( الـريـاضي ) في اجملـتـمع حـتى وصل
ا ) سـنسمع ( بشرعـنة) التجاوزات الـرياضية التي احلال لدرجة ( ر

تُرتكب من خالل ( مناصب ) رياضية تقوم بتلك الشرعية !!
ولذلك أقول سوف نبـقى باجنازات ليس من الـنوع االول بل انها جاءت

بها الصدفة او اجملاملة
 نريـد مـجرد نـفـرح ( أنفـسنـا ) بـها الصـنع االجنـاز الدولي احلـقـيقي
وذلك يـعـود ( لـعـشـعـشـة ) تـلـك الـهـيـئـات االداريـة بـاالحتـادات ولم يـتم
تغيرها او ابـعادها لعشـرات السن !! السـباب واهية تتـعلق بنصوص

قانونية أصبحت اليوم بصالح من يبحث عن الفوضى االدارية
تلك الفوضى التي ( تُشرعن )

مـا يـتـكـلم به الـبـاحـثـون عن الـسـلـطـة والـكـرسي
وخالل اخلمس سنة االخيرة

ولم يات من مـارسهـا او جلس عـلى كرسـيها
وحتقق ما يلـيق بالريـاضة العراقـية .. الستم

معي !!?

ــــضـــيف كـــثـــيـــرا ا
لـــفـــوائـــدهـــا اذامــا
تـــعـــامل بـــتـــركـــيـــز
ويــــحــــاول الــــطالب
جتاوزنـكسـة اجلوية
عنـدمـا يخـرجون الى
مــــــواجـــــهــــــة غــــــيـــــر
مــضــمــونــة امـام نــفط
تـالق ويـجد البـصـرة ا
نـــــوروز نــــفـــــسه امــــام
مــهـــمـــة مـــنــــــــــاســـبــة
ـقـابــلـة الـديـوانـيـة قـد
تكون مـتاحـة اذا ما لعب
بـــجــــد لالســــتـــفــــادة في
ـــــــركـــــــــــز حتـــــــســــــــ ا
ويــســتــقــبل الــكــرخ اربــيل
والـــســعي الــعـــودة لــســكــة
االنـــتــصـــارات فــيــمـــا يــامل
الــــضــــيف جتــــاوز تــــاخــــره
لــــلــــجـــوالت االربع االخــــيـــرة
وتـــخـــتـــتم مـــبـــاريـــات الـــدور
ذكور بلقاء الشرطة والنجف ا
اخلــــمـــــيس وكـالهــــمـــــا يــــامل
اخلـروج بــالـنـقــاط الـثالث امـام
رغـبـة الـتـقـدم في الـتـرتـيب بـعـد
ـاضي بـعودة نـكسـتهـمـا الدور ا

الشرطة بـتعادل بـطعم اخلسارة من
يدانه من نوروز وخسارة الـنجف 

دهوك .
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لـلـحـراس ومـدرب الــلـيـاقـة وهـاب
محـمد رحـيم وعدي صبـار منـسقاً
إعـالمـيـاً وسـجـاد عـصـام مـصـوراً
وحـبـيب جـبـار كـاظم ومـحـمـد ولي
مــوسى مـعـاجلــ وطـالب حـسـ
مـديـراً لـلـتـجـهــزات وسـيف حـسن
إداريــاً ومــصــطــفى عــبــد الــكــر

جاسم مترجماً.
وتــابع أمــا الـالعــبــون فــهم: زاهــر
مـهـدي وسالم فـيـصل وطـارق زياد

وغيث رياض نفط الوسط ومحمد
سـامي ومـحب الدين جـمـعـة وعلي
ن مــروان شـــهــاب الـــشــرطـــة وأ
الــدفــاع اجلـــوي وحــســ أحــمــد
رور نـاصـر وحسـ عـلي طـالب ا
ورافد حميد وقيصر مهدي وحيدر
مـجيـد وعـلي محـسن كـاظم ومهـند
عبـد الهادي نفـط البصـرة ومحمد
جــمـال مــحــمـد احلــشـد الــشــعـبيّ
وحــارث سـعـد مــعـروف ومـرتـضى

كمال خـليل آليات الـشرطة وفادي
عالء ونــور الـــدين صـــبــيح راضي
غـاز اجلــنـوب ومــصــطـفى أســعـد
شــهـاب أمـانـة بـغـداد وسـالم كـاظم
مـوات بـلـديّـة الـبـصـرة وعـلي إياد
الظفر وخطـاب عمر القوة اجلويّة
ومصـطفى إحـسان جـمعـة مصافي
الوسط. يذكـر أن منتـخب الصاالت
درب اإليراني محمد ناظم يقوده ا

الشريعة.
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قـــــــــــــــال
ــــــــــدرب ا
الـــــــكـــــــرواتي
جوران إيفانيـسيفيش إن الصربي
نـوفـاك ديوكـوفـيـتش من عـالم آخر
وكـشف أنه حـصل عـلى 77 عالجا
فـي الـــيــــوم إلصـــابـــتـه في أوتـــار
الــركـبــة لـكي يــضـمـن أن بـإمــكـانه
الـفـوز بــلـقـبه الـعــاشـر في بـطـولـة

فتوحة للتنس. أستراليا ا
وعادل ديـوكوفـيتش رقم اإلسـباني
رافاييل نادال بحـصوله على لقبه
رقم  22فـي الــــــبــــــطــــــوالت األربع
الكبرى (جراند سالم) وهو رقم
قـيـاسي فـي مـنـافـسـات الـرجال
بـــعــد تــغــلــبه عـــلى الــيــونــاني
ستـيفانـوس تسـيتسـيباس / 6
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باراة النهائية . في ا
واستـطاع ديوكـوفيـتش الفوز
بــالــلـقب رغم أنـه كـان يــعـاني
من مشـكلـة في أوتار الـركبة
والـتي سـبـبت له مـشـاكل له
حتـديـدا في األسـبوع األول

من البطولة.
وعــــاد ديــــوكـــــوفــــيــــتش
لصـدارة التـرتيب بـفوزه
بــــهـــذا الـــلـــقب وشـــعـــر
إيـفانـيـسيـفـيش مدربه
أنه كان مـذهال أن يكون
ديوكـوفيـتش قادرا على
اللعب والفوز باللقب.

ـدرب الـكـرواتي: وقـال ا
"اسمـحوا لي أن أصـفها
على هذا النحو. ال أقول

ـئة من ـئـة ولكن  97 في ا مـئـة بـا
الالعـبـ عـنـدمـا يـحـصـلـون عـلى
ـكـتب نـتـائج األشــعـة يـتـوجــهـون 
احلكام وينسحبون من البطولة".
وأضـــاف: "ولــكـــنه لـــيس مـن هــذه
الـنـوعـيـة. إنه من عـالم آخـر. عـقـله
يـعـمل بطـريقـة مـختـلـفة. كـنت معه
ـدة أربـعـة أعـوام ولكـن مازال في
بعض األحـيان أشـعر بـالذهول من

طريقة عمل عقله".
وأردف: " قــــــــــام بــــــــــكـل شـيء في
إمــكـانه 77 عالجــا في الــيـوم. كل
يـــوم كـــان أفـــضـل من ســـابـــقه. لم
أتــــوقع هــــذا. بــــصــــراحــــة كــــنت
مـــصــدومــا. أول جــولــتــ كــانــتــا

ـنتخب التـركي بعـد ذلك تراجعَ ا
األردنيّ إلى مــنــاطـقـه الـدفــاعــيّـة
حيث كـادَ منتـخبـنا أن يتـقدم عدة
مـــــراتٍ لـــــوال بـــــراعـــــة احلـــــارس

األردني وكـــذلك إضـــاعـــة بـــعض
ــنــتــخــبــنــا حــالت دون الــفــرص 
الــتـقــدم مــجــددًا بــعـد ذلـك أطـلق
ـبــاراة صـفـارته لــتـنـتـهي حـكمُ ا

. نتخب باراة بتعادل ا ا
يـذكـرُ أن مـنـتخب الـشـبـاب تـعادل
مع مــنـــتــخـبِ طــاجـــكــســـتــان بال
أهــدافٍ وفــازَ عــلى قــيــرغــســتـان
بهـدف لهـدف وتعادل مع األردن

سلبياً.
ؤمل أن تتواجد جميع تلك ومن ا
نتخبات التي واجهها منتخبنا ا
ـقـبـلة في نـهـائـيـاتِ كـأس آسـيـا ا
في أوزبـكسـتان هـذا وسيـخوض
مـــنــتـــخــبــنـــا مــبـــاراته الـــرابــعــة
ـعـسـكـر أمـام واألخـيـرة في هـذا ا
نـادي Rapperswilالـســويـسـري

اليوم الثالثاء.
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UO ∫ لقطات من حفل استذكار علي داخل وافتتاح تمثال يوسف العاني UF

{ ابوظبي  –وكاالت - احـتفلت النجمة الكورية
الشهـيرة وعضـوة فرقـة بالك بينك "روزي" بـعيد
ميالدها الـ  26 بطـريقة مفاجـئة خالل تواجدها
ــســرح في مــديـنــة أبــوظــبي اإلمــاراتــيـة. عــلى ا
وبـالـرغـم من أن روزي تـكـمـل عـامـهـا الـ  26في
وافق  11شـباط إال ان الـفرقة الشـهر الـقادم وا
الــــكــــوريــــة بالك بــــيــــنك قــــررت االحــــتـــفــــال به
مـبـكـراً.وأقـامت الـفـرقـة الـكـوريـة الـشـهيـرة بالك
بـيـنك حـفالً ضـخـمـاً في مـديـنـة أبـوظـبي الـسبت
ـاضي في االحتــاد اريـنـا وتـواجـد في احلـفل ا
عدد ضـخم مـن اجلمـهـور .كـمـا أشـعـلت الـفـرقة
ـشـوّقـة وحـركـاتهم سـرح بـأغـانـيـها ا الـكـوريـة ا
ـكان يعجّ بـطاقة هـائلة ا جعل ا سـرح  على ا
وهو ما صـرحت به النجـمة الكوريـة جيني.وكان
من ضـمن مــفـاجــآت احلـفل الــغـنــائي هــو قـيـام
أفـراد فـرقـة بالك بـيـنـك بـإحـضـار كـعـكـة كـبـيـرة
ومـلوّنـة ومكوّنـة من ثالث طبـقات لالحـتفال بـعيد
مـيالد صـديـقتـهم روزي الـ  26 أمـام اجلـمـهور
بشكل مـباشر.وتفاعل العديـد من جمهور الفرقة
الكوريـة بالك بينك مع أفـراد الفرقـة وذلك بنشر
مجمـوعة كبيرة من الصور والـفيديوهات للحفل
كـمـا تـداول اجلـمـهـور مـقـطع فـيـديـو لـفرقـة بالك
بيـنك وهم يـقولون كـلمـة "شكـراً" بالـلغـة العـربية

حيث حظي الفيديو بتفاعل كبير.
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طـرب سيف نـبيل أغـنيـة مصـورة جديدة أطـلق ا
بعنوان "قـلبي جديد"باللـهجة اللبنـانية من كلمات
وأحلــان رامي الـشـافــعي وتـوزيع عــمـر صـبـاغ
وإخـراج جـاد شـويري.يـتـنـاول الـعـمل قـصـة من
واقع اجملــتـــمع حــول زوجـــ يــعــيـــشــان أجــمل
حلظات حيـاتهما. ففي أجواء منزلية دافئة برفقة
ـية سنـشاهـد نبيل حـبيـبته عارضـة األزياء الـعا
في حــالــة غـنــيـة بــالــرومـنــسـيــة واحلــنـان.وبــعـد
يـومـيـات الـعاشـقـ الـروتـيـنـيـة تـنـقـلب األحداث
كلها عـندما تكتشف زوجة نبيل حملها فتقع ب
مـطـرقة حـبـهـا لزوجـهـا وسـندان حـبـهـا لعـمـلـها
فــتــقــرر اإلجـهــاض مــنــعـاً لــدمــار مــســتـقــبــلــهـا
.هـنـا تـنـقلـب الطـاولـة ونـرى الـوجه اآلخر هـنيّ ا
ـصـدوم لـسـيف الـغـاضب الــيـائس واحملـبط وا
من قـرار زوجـتـه بـالـتـخــلص من ثـمـرة حــبـهـمـا
وتفضيل عـملها على عالقتهما فيقرر االنفصال
عنـهـا وجعـل قصـة حـبهـمـا ذكـرى بدأت سـعـيدة

وانتهت أليمة. 
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الـتـدريـسي فـي كـلـيـة الـعـلـوم اإلسالمـيـة بـجـامـعـة بـغـداد
ضـــيـــفه الـــســـبت مــــركـــز أبـــابـــيل الـــدولي لـــلـــدراســـات
اإلســتـراتـيــجـيـة بــنـدوة عـنــوانـهـا (أســبـاب تـراجـع الـلـغـة
ــدارس واجلــامـعــات الــعــراقــيـة.. كــيف.. الــعــربــيــة في ا

اذا?). و

wMOF*« b Uš

رئـيـس مـركــز دجــلـة لــلــدراسـات
والـتـخــطـيط االسـتــراتـيـجي الـقى
ــاضـــيــة مـــحــاضــرة اجلــمـــعــة ا
افتـراضـية بـعـنوان (أضـواء على
الساحة السياسية في العراق).
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اإلعالمي الـــعــراقي تـــلــقى تـــهــاني األوســـاط الــثــقـــافــيــة
ـيـة لـتعـيـيـنه مـستـشـارا لـرئـيس الـوزراء للـتـربـية واالكـاد

والتعليم.
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الـكــاتـبـة الـسـوريــة صـدرت لـهـا عن دار نــيـنـوى بـدمـشق
روايــة(نـــحــو احلب) تــقع في  176 صــفــحـــة من الــقــطع

توسط. ا
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الكاتب العراقي صدرت له عن دار ضفاف للنشر الطبعة
الـثـانيـة من روايـة (البـاشا وفـيصـل والزعـيم) تقع في 95

توسط. صفحة من القطع ا
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الشاعـر السـوري القى قصـيدة ضـمن فعالـيات مـهرجان
(جتـليـات)الذي نظـمته جمـعية بـيت القـصيد الـثقافـية على

مسرح دار الكتب الوطنية في حلب.
Í—uŽUH « wKŽ

الشـاعر األردني شارك والشاعر بديع رباح امس االثن
ـكـتـبـة الـوطـنـية بـامـسـيـة شـعريـة مـوسـيـقـيـة أقـيـمت في ا

بعمان احتفاء بعيدميالد ملك األردن عبدالله الثاني.
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اسـتاذ الـعالقات الـدولية واالسـتراتـيجـية في كلـية الـعلوم
ـعتـمد في الـشؤون الـسيـاسيـة بجـامـعة بـغداد واخلـبيـر ا
اخلـليـجـيـة ضيـفه االحتـاد الدولـي للـمـبدعـ في الـعراق
ـحـاضـرة عـلـمــيـة بـعـنـوان (سـبل تـعـزيـز الـعالقـات بـ
ــتــغــيـرين الــعـراق ودول مــجــلس اخلــلـيـج- دراسـة في ا

االقتصادي واألمني).
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الــغـد  و عـقــد جـلــسـات تـعــريـفـيــة اثـنـاء
ـال عـــثـــمــان احلـــفـل حتـــدثت عن تـــأريخ ا
ؤرخ بـاسل ذنـون والـشاعـر ولـيد قـدمـهـا ا
الــصـراف وفـارس عــبـد الـســتـار والـقـار
مـقداد الـعبـادي.وأُختتـمت االحتـفالـية التي
ـركز اجملـتمـعي أيوب قـدم فـقراتـها مـدير ا
ـوشـحـات وتـنـزيالت تـراثـيـة لـفـرقة ذنـون 

وصلية . ترانيم احلدباء ا
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وصل ركز اجملتمعي ألحياء تراث ا أقام ا
وبــدعم من مـنـظـمــة الـيـونـسـكــو أحـتـفـالـيـة
ـلكي في كـبـيـرة جلـسـة على قـاعـة الـبهـو ا
ـنـاسبـة مـرور مائـة عام وصل   مـتـحف ا
ـوسـيـقار والـقـار والـشـاعر عـلى رحـيل ا
ـوصـلي بالـتـعـاون مع مـؤسـستي عـثـمـان ا
مـلـتقى الـكتـاب وتطـوع معـنا وأذاعـة راديو
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ـمـثل الـراحل اسـتـذكـر فـنـانـون ا
عــــــــــــــــــــلــي داخـل
بـــــامــــســـــيــــة
تـــأبـــيـــنـــيــة
أقـيــمت في
نـــــقـــــابــــة
الفـنان
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الـعـراقـيـ ادارهـا الـفـنـان مـازن مـحـمد
مصـطفى الـذي طـلب في بدايـة اجللـسة
من زمالء ورفــقـاء درب الــفـنــان الـراحل
الـوقوف لـقـراءة سـورة الـفـاحتة
تـرحمـا عـلى روح الـراحل .فـيـما
حتــدث نــقــيب الــفـنــانــ جــبـار
جـودي عن شـخـصيـة الـراحل في
هنية.وحتدث الفن و مسيرته ا
الـفـنان عـمـران الـتـمـيمي عن
بـدع الراحل الذي رفيـقه ا
رافـــقه فـي أعـــمـــال عــدة
كـــتـــبـــهــا وأخـــرجـــهــا
الــتـمــيــمي ثم واصل
التميـمي حديثه عن
مـــوهـــبـــته الـــفـــذة
وعصامية الراحل
وعــــزة الـــنــــفس
.وحتدث الفنان
خـــضــيـــر ابــو
الــعـــبــاس عن
الــفـــنــان عــلي
داخل وعطائه
ــثــمـر الــثــر ا
في صـــنـــاعــة
مـــــا يــــــلـــــيق

بالفن. 
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الــنـــقــابــة من اجل حتــقــيق طــمــوحــهــا
وطموح مبدعيها والقائم عليها).
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عــلـى صــعـــيــد اخـــر عـــقــدت الـــلــجـــنــة
ــهـرجـان أفـالم اخلـلـيج الــتـحـضــيـريـة 
السـيـنمـائي السـبت  اجـتمـاعاً نـاقشت
فيه اخلـطـوط العـريضـة واالستـعدادات
والـتــحـضــيـرات الالزمـة إلقــامـة الـدورة
ـــــهــــــرجـــــان فـي احلـــــادي األولى مـن ا
قـبل  بالـتزامن والعـشرين مـن أيلـول ا

ي. مع االحتفال بيوم السالم العا
وأكـد نـقـيب الـفنـانـ (أهـمـيـة أن يـكون
ـهرجـان احـترافـيـاً من جمـيع الـوجوه ا
ـهــرجـانـات ـا يــرقى الى مـســتـوى ا و
الدولـية وبشـكل مغـاير ألي مهـرجانات
سـيـنـمـائـيـة عـراقـيـة أخـرى السـيـما أن
إنــعـقـاده يــجيء بـعـد الــنـجـاح الــكـبـيـر
ـبــهـر الـذي حتــقق في بـطــولـة كـأس وا
خــلـيــجي  25 لــكــرة الــقــدم ويــعـد أول
مـهـرجـان سـيـنمـائي مـن نوعـه يقـام في
الـعـراق حــيث سـيـتم احــتـضـان صـنـاع
السـينـما اخلـليـجيـة التي تـشهـد تقـدماً
وتـطوراً مـهـماً وغـيـر مسـبـوق كمـا هو
احلــال مع الــســيــنــمـا الــعــراقــيــة الـتي
استطاعت حتـقيق انتقالـة نوعية بارزة
وجنـاحـات مـتمـيـزة سـواء عـلى صـعـيد

والقى الـفنان حـيدر منـعثر كـلمة مـنوها
عن عــمــلـ مــسـرحــيــ شـارك فــيـهــمـا
ـسـرحي الـراحل ومن ضـمـنـهـا الـعـمل ا
ـلك جــيـبـة). والــفـنــان إحـسـان (جــيب ا
دعــــــدوش ادلى بــــــدلــــــوه عـن الــــــراحل
ليواصل احلديث الـفنان مـاجد ياس
و زهيـر محـمد رشـيد وا جـبار مـحيبس
وآخرين وسط أجواء يخـيم فيها احلزن

على مالمحهم. 
الى ذلك  االحتـفاء في نـقابـة الفـنان
بإزاحة الستار عن تمثال الفنان الراحل
مـيّز يوسف الـعانـي للـنحّـات العـراقي ا
فاضل مسـير والـذي قدمه هديـة للنـقابة
ــشـايـخي وجــداريـة الـفــنـانـة ســاجـدة ا
التي ايضـا قدمتـها هديـة للنـقابة وذلك
بــحــضــور وزيــر الــثـقــافــة والــســيــاحـة
واآلثار احمد فكاك البدراني الذي (أشاد
بـالــنـقـابــة وبـدورهـا الـريــادي اجلـمـالي
وهي تتبـنى على عاتـقها احـتضان الفن
الــتــشـكــيــلي واالهــتـمــام بــهـذه الــرمـوز
الفـنيـة السيـما واحـتضـان العمـل الفني
للفنان الكبير الراحل يوسف العاني من
نــحت أنــامـل الــفــنـــان الــكــبـــيــر فــاضل

مسير).
وجتول الوزيـر في مبنى الـنقابـة مؤكدا
(ان الوزارة سـتكـون الـرافد األكـبر لـهذه

ـضمـون وحصد الـعديد من الشكل أم ا
ـهـمـة في ـتــقـدمـة واجلـوائـز ا ـراكـز ا ا
ـهــرجـانــات الــسـيــنـمــائــيـة الــعـربــيـة ا

والدولية). 
ونـــاقش االجــتــمــاع تــشـــكــيل الــلــجــان
الفـرعيـة اخلاصـة التي سـتتـولى تنـفيذ
ــا فــيــهـا ــتــوخــاة  جــمــيع األهــداف ا
نـــوعـــيـــة األفالم الـــتـي ســـتـــشـــارك في
ـسـابـقة الـرسـمـيـة لـلمـهـرجـان وقـيـمة ا
ــــقــــدمــــة ودعــــوة رؤســـاء اجلــــوائـــز ا
هـرجانات الـسيـنمـائية اخلـليـجية مع ا
كــوكــبــة من جنـوم وصــنــاع الــسـيــنــمـا
اخلليجية فضالً عن النقاد والصحفي
ــعــنــيـــ بــالــســـيــنــمــا واإلعالمــيـــ ا
وغيـرهم.. كما تـناول االجـتماع مـفاحتة
رئـاسـة الوزراء وكل اجلـهـات الـرسـمـية
ـــعــنــيــة في الــعـــراق لــتــقــد الــدعم ا
ا ـهرجـان و تـكـامل والالئق بهـذا ا ا
يعكس أهـمية ومكـانة السيـنما ودورها
ورســـالــتــهـــا في إشــاعــة قـــيم اجلــمــال
واحلب والسالم ونبـذ التطـرف والعنف
واإلرهــاب عـلـى طـريق مــواصــلـة بــنـاء
الـــعــراق اجلــديـــد.وحــضــر االجـــتــمــاع
أعــضـاء الــلـجــنـة الـتــحـضــيـريــة : عـبـد
الـعـلـيم الـبنـاء ومـهـدي عـبـاس وسـعد

صمم. نعمة وسعد عبدالله وفؤاد ا علي داخل
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من االهمـيـة ان نـتجـرد ونـحن نـتحـدث عن الـفـنان
الـكــبــيــر كــاظم الــسـاهــر الــذي ولــد وتــرعـرع في
العـراق ولم ينـكـر يومـا فضل بـغـداد علـيه بل كان
جـريــئــا صــريـحــا مــثل كل الــكــبــار عن الــظـروف
الـقـاسـيـة الــتي خـلـقت مــنه فـنـانـا مــتـمـيـزا وكـيف
يـة حامال استـطاع ان يـنفـذ منـها نـحو افـاق العـا
مـعه فــنه ومـعــانـاته وان يــفـرض مــوهـبــته مـلــحـنـا
. حـينمـا اجتـاز وحيدا طـرب ومطربـا ب مـئات ا
مفـترق طـرق وعـرة مزروعـة بـااللغـام اقل مـا فيـها
احلسـد ومـحـاربـة النـجـاح ! والـعـ التي ال حتب

االرجح منها. 
ورغم ذلك اسـتـطـاع وبـصـبر عـجـيب ان يـقـدم من
مـطــبــخه الــفــني ألــذ االحلــان  ويـعــرف من تــابع
رحلته القيمة كم كان حريصا ان يذكر العراق بل
وفي اغلب حفالته يتر باغنيته الشهيرة (بغداد)

التي كتبها الصديق الشاعر كر العراقي.
 يذكـرنـا السـاهـر بعـبـد احللـيم حـافظ الـذي عانى
ـصر كثـيـرا وحورب كـثـيرا حـيـنمـا تـرجم مـحبـته 
ـا عـرف احد ولم ينس قـريـته الـفقـيـرة الـتي لواله 
قريـة الزهـايرة  في الـزقـازيق كذلك لـوال السـياب
دينة لم عرف جيكور وها هو كاظم يذكر وبفخر 

نسية .  احلرية احدى محالت بغداد ا
وال ابـــالغ ان قـــلت ان اجلـــيـل الـــعـــربي اجلـــديـــد
ماعرفوا الـفن العراقي  لوال  اسم كـاظم الساهر.
ـقـام والـبـسـتـة الـعـراقـيـة وشـعرا الـذي قدم لـهـم ا
عراقيـا كي ينـتشر الـشعـر العـراقي مثلـما انـتشر
الشاعر نزار قـباني بقصـائده التي حلنـها وغناها
اشهر الفنان العرب كذلك ما قدمه الساهر حلنا
وشعرا بعد ان عبر احملـلية وشنف اذان اجلمهور

العربي بقصائد الشعراء العراق والعرب. 
ال تـظــلــمــوا كــاظم الــســاهــر الــذي لم يــســتــطع
حضـور مـجـلس وفـاة عزيـزته امه الـتي يـحـبـها
بجـنـون فلـلـرجل ظروفـه واسبـابه. يـكفـيـنا ان
السـاهـر سـفـيرا عـراقـيـا كـبـيرا مـحـبـا لـوطنه

وجمهوره. 
اهــمـس في اذن ابـــو وســام ان
يزور الـعـراق ويـقـيـم حـفـلة
في مــلــعب الـــشــعب وهــو
يـعـرف قـلــوب الـعـراقـيـون
الـــبـــيـــضـــاء...... وغـــلـــطــة

الشاطر بالف! 
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وقـت الحق وهو بالضبط ما يحدث مع
غرب" وفـقا لوكـالة األنباء الـفتيـات با
ـــغـــربــيـــة.وأشـــارت إلى أنـــهــا حتب ا
ــســتــفــزة والــتي ـزعــجــة وا "األفـالم ا
تـتميز باجلرأة وتغـير بالتالي وجهات
الــنـظــر لألمــور". وتـعــتـبــر كـيالني من
اخملــرجـات الـقـلـيـالت الـلـواتي اخـتـرن
الـفــيـلم الـوثـائـقي كــأسـلـوب تـعـبـيـري
كن إرجاعه إلى جاذبـية الفيلم وهـذا 
الــروائـي الــطــويل ودوالــيب تــمــويــله
دعمة وكذا سبل انتشاره. ـنتشرة وا ا
وقع مـدل ايست وأكـدت كـيالني وفقـا 

{ الـربـاط  –وكــاالت - جتـتـمع عـائـلـة
ـنــصـوريـة حـيث مــغـربـيـة فـي قـريـة ا
تـمتلك قطعة أرض شـاسعة ذات ملكية
مــشــتــركـة تــعــود إلى أجــدادهــا وتـقع
حتــديـدا في تل بـطـنـجـة وذلك من أجل
نـعش عـقاري غـيـر أنه يتـب بـيـعهـا 
ا كان أن هـذه الصـفقة أكـثر تـعقيـدا 
مـتوقعا وأن بيع 'أرض الـطيور  'ليس
ســهـال.وتــتــوالى أحــداث فــيــلم 'أرض
الــطــيــور) 'بــرد النـــد) لــلــيــلى كــيالني
لــتــكـشـف عن شـخــصــيــات وصـفــتــهـا

غـربية بـأنها اخملـرجة ا
"جـيـدة وسـيـئـة في اآلن
نـفـسه" قـائلـة "ال يـوجد
أبـــــــــيـض أو أســـــــــود".
وأوضــــــــــــــــــحـت "أردت
إجنـاز فيلم عن الـعائلة
وعـن الـــــطـــــيـــــور وعن
ــراهــقـات" مــضـيــفـة ا
أنـه "فـي مـــــــرحـــــــلـــــــة
ـراهقـة يكـون الذهن ا
أكـثـر انفـتـاحا ونـطرح
عــلى أنـفـســنـا أسـئـلـة
نـتـفـاداهـا بـعـنـايـة في

{ لـــوس اجنـــلـــوس - وكـــاالت - بــاع
ـغني الـكنـدي جاسـ بيـبر حـصته ا
فـي حــقـــوق مـــوســـيـــقـــاه إلـى شـــركــة
"هــيـبـبـغــنـوسـيس ســونـغـز كــابـيـتـال"
لـلمـوسيـقى مقابل  200 مـليون دوالر.
وأصـبـحت الـشركـة تـمتـلك اآلن حـقوق
بــعض أكـثــر أغـاني بــيـبــر جنـاحـاً في
الـسنـوات األخيـرة.وينـضم بيـبر وهو
أحـد أكـثر الـفنـانـ انتـشارا في الـقرن
احلـــــادي والـــــعـــــشـــــريـن بـــــذلك إلى
مـجـموعـة مـتزايـدة من الـفنـانـ الذين
اسـتــفـادوا مـاديـاً من حـقـوق أعـمـالـهم
ــوسـيـقــيـة.وتـعـنـي هـذه اخلـطـوة أن ا
"هـيـبـبغـنـوسـيس" سـتتـلـقى حـفـنة من
ــال في كل مــرة يـتم فــيـهــا تـشــغـيل ا
ــتــلــكـون جــزءاً من أغــنــيــة لــبـيــبــر 
حــــقــــوقــــهــــا فـي األمــــاكن الــــعــــامــــة.
واســتـحــوذت الـشــركـة وهـي مـشـروع
بـــقــيـــمــة مـــلــيـــار دوالر بــ شـــركــتي
ــــالــــيــــة الــــعــــمـالقـــة بالكــــســــتــــون ا
و"هـيبـبغنـوسيس سونـغز مانـاجمنت"

اون اليـن "أريـد أن أقــوم بـإخــراج هـذه
الــتــجــارب اجلــمــالــيــة بــدقـة وبــشــكل
جـريء لـكن بـأسـلوب صـادق". وغـالـبا
مــا تــتــحــدث أفالمــهــا عـن الــطــبــيــعـة
الـسياسـية واالجتمـاعية واالقـتصادية
ألمـاكن مـخـتـلـفـة وأنـتـجت الـكـثـيـر من
األفالم الـوثائقـية قبل إخـراج أول فيلم
روائـي طـــــويل لــــــهـــــا في عـــــام 2011
بعنوان 'على احلافة.'كما أنها صورت
الــعــديــد من أفالمــهــا الــوثــائــقـيــة من
ناطق الـقضايا التي تواجهها بعض ا
ـغـرب وتـتـنـاول أيـضا ـتـضـررة في ا ا
ـــــــعــــــيــــــشــــــيــــــة الــــــظــــــروف ا
الـــصــعــبــة.وفـــيــلــمـــهــا األخــيــر
ـسـابـقة 'بـيـردالنـد' يـشـارك في ا
ــهـــرجــان روتــردام الـــرســمــيـــة 
الـسينـمائي الدولي في دورته الـ
الـــذي تــتـــواصل فـــعــالـــيــاته 52
حـالـيـا وعـرض الـفـيـلم اخلـمـيس
ـــهــرجـــان الــذي وفـق بــرنـــامج ا
وصـف الـــعـــمـل بـــأنه "مــــزيج من
ــيـلـودرامــا الـعـائــلـيـة والــشـعـر ا
الــغـــنــائي واحلــكـــايــة الــثــوريــة

بطولة بطل خارق مراهق".

الـبـريـطـانيـة عـلى حـقوق
نـــشـــر بــيـــبـــر لـــســجـــله
ــوسـيـقي الـذي يـتـألف ا
مـن  290 أغــــــــنــــــــيــــــــة.
ويـــتـــضــمـن ذلك جـــمــيع
أغـانـيه الـتي  إصـدارها

قـبل  31 كـانون األول 2021
وحـقـوق نشـر مؤلـفيـها.كـما 
 االسـتـحـواذ فـي الـصـفـقة
عــــلـى حــــصــــة الــــنــــجم في
تـــســجـــيالتـه الــرئـــيــســـيــة
لـألغــاني أي فـي شــكـــلــهــا
األولـي قـــبـل إطالقــــهـــا في
نـســخـتـهـا الـنـهـائـيـة. ولم
تـكـشف "هـيـببـغـنـوسيس"
عـن شروط الـصفـقـة لكن
مـــصـــدراً قـــال لـــوكـــالـــة
فـــــــــــرانـس بـــــــــــرس إن
قــــيـــــمــــتــــهــــــا بــــلــــغت
حــــــوالي  200 مـلـيون

دوالر.
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هاندا ارتشيل

دكـتـور).ووافقت الـفنـانـة التـركيـة على
ـشـاركـة في مـسلـسل "غـريـبـان" حيث ا
أنـهـا ستـؤدي دور البـطولـة الى جانب
الــنــجم الـتــركي "بــوراك ديــنـيــز" الـذي
ســـبـق وأن شـــكال ســـويًـــا ثـــنـــائي في
مـــســـلـــسل "احلب ال يـــفـــهم بـــالـــكالم"
ـسلـسل حول رجل يـعاني من ويـدور ا
مـــــرض نـــــفــــــسي وهـــــو اضـــــطـــــراب
الـــشـــخــصـــيـــة ويـــواجه الـــعــديـــد من
ـشاكل و تـغيـير االسم حـيث سبق ا
وأن اخــــتـــارت شــــركـــة االنــــتـــاج اسم

"الغريب الذي بداخلي".
عـــلى صـــعـــيـــد آخـــر  حـــصل الـــنـــجم
الـبــريـطـاني ريج جـان بـيج  عـلى لـقب
ــقـيـاس أوسـم رجل في الـعــالم وفـقًـا 
"الـنــسـبـة الـذهـبـيـة" الـذي يـحـدد شـكل
ثالي بـناءً على قـياس النسب الـوجه ا
الــنـمــوذجـيــة لــلـمــسـافــات بـ مالمح
الــوجـه.وبــحــسب طــبــيـب الــتــجــمــيل
الـبريطاني الشهير جوليان دي سيلفا

{ إســطــنــبــول  –وكــاالت - تــســتــعــدّ
الــنـجــمـة الــتـركــيـة الــشـهــيـرة "هــانـدا
ارتــشـيـل" لـلــبـدء في  الــصـيف الــقـادم
لـلتـحضـير ألول عـمل درامي رقمـي لها
والـذي سـيـعـرض عـلى مـنـصـة "ديزني

ية.  بلس" العا
وكـــشف مــوقع اتـــركي بــأن الـــنــجــمــة
ـشـروع الــتـركـيـة  بـدأت الــعـمل عـلى ا
الـرقـمي والـذي سـيـكـون من بـطـولـتـها
ـطلقة وسيحمل العمل الدرامي اسم ا
"ابـنة البحر".وسيكون العمل من كتابة
ـؤلـفـة "عـائـشـة كـوتـلـو" والـتي قـامت ا
بــكــتــابـة مــســلـسـل "انت اطــرق بـابي"
بـطولـة النـجمة نـفسـها بـاالضافة الى
ـبـكر" بـطـولـة جان مـسـلـسل "الـطائـر ا
ـيت أوزدمــيــر.أمـا مــخـرج يــامــان ود
ــســلــسـل فــهــو "يــوسف بــيــرحــسن" ا
والــــذي ســـبق وأن أخـــرج مــــســـلـــسل
عـجـزة" النـسـخـة التـركـية "الـطـبـيب ا
ــــســــلــــسل األمــــريــــكي (ذا كــــود مـن ا

مــنـــخــفــضــة في عــرض وطــول األنف
ئة.  والتي وصلت إلى 88 با

وتـنبع النسبة الـذهبية جلمال فاي من
عـصر النهضة األوروبية فقد استخدم
ـعــمـاريـون ـهـنــدسـون ا الــفـنـانــون وا
معادلة- تُعرف باسم النسبة الذهبية-
كـوســيـلـة مـسـاعـدة أثـنـاء إنـشـاء
روائــــعـــهـم ومـــنــــذ ذلك احلـــ
ابـتكـر العلـماء صـيغة ريـاضية
لـــــشــــرح مـــــا الـــــذي يــــجـــــعل
الـشخص جميلًا. تـتم العملية
بــقــيــاس طــول وعــرض وجه
الـــشــخص بـــعــدهــا تـــقــسم
الـنــتـائج وتـأخـذ الـقـيـاسـات
مـن خط شـعـري اجلبـهـة إلى

الـبقـعة ب الـعيـن ومن البـقعة
بـ العيـن وأسفل األنف ومن أسفل
األنـف إلى أســـفـل الـــذقـن ويـــعــــتـــبـــر
الـشخص أكـثر جـماال إذا كـانت األرقام

متساوية.

أوضـح أن ريـج جـــــــــــان بــــــــــيـج جنـم
مسلسل "بريدجرتون" تمكن من التربع
عــلى عــرض أوسـم الــرجـال وأكــثــرهم
جـاذبـيـة بـحـصـوله عـلـى نـسـبة 93.65
ـئـة متـفـوقًـا على الـنـجم األسـترالي بـا
رتـبة كـريس هـيمـسورث الـذي احـتل ا
مثل ئة  وا الـثانية بـنسبة 93.53   بـا
األمـــريـــكي مـــايــكـل بي جـــوردن الــذي
ــركـز الــثـالث بــنـســبـة  93.46 احــتل ا
ئة وأوضح جـوليان دي سيـلفيا أن بـا
ـركـز بــيج تـمـكـن من احلـصـول عــلى ا
األول بــســبـب مالمــحه الــكالســيــكــيــة
الـوسيمة وعيـنيه البنيـت الرائعت

بــاإلضـــافــة إلى حــصــولـه عــلى نــقــاط
عــالـيـة بــنـســبـة الــتـبـاعــد بـ عــيـنـيه
ومـوضـعهـما بـنسـبة الـتي وصلت إلى
ـئـة بـاإلضـافـة إلى حـصوله  99.8  بـا
عـلى نـسـبة عـالـيـة لشـكل شـفـاهه التي
ـثـاليـة". عـلى صعـيـد آخر وصـفت بـ"ا
حــصـل الــنــجم الــوســيم عــلى نــســبــة

تـفــ اآلخـرين بــشـخـصــيـة ســاحـرة وحتـسن تــدبـيـر
الية.رقم احلظ 9. أمورك ا
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ال تـــدع الــيــوم انـــفــعـــاالتك تــتــحـــكم في تـــصــرفــاتك
وتعقل.رقم احلظ  5.
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تفكـيرك الهـاديء سبب في اتخـاذ قرارات سلـيمة في
هنية. حياتك الشخصية وا
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قـد تـبدو الـيوم مـحـددا في رأيك لكن ال تـرفض الرأي
اآلخر.
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تـشـعـر بـانــخـفـاض طـاقـتك.. اعـمل في صـمت واهـتم
بصحتك .رقم احلظ 8.

¡«“u'«

اتـبع بـصيـرتك وإحسـاسك وال تـخف من اتخـاذ قرار
مصيري لك ولعائلتك.
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هم أن تعمل بعيدا حاول التحكم في انفعاالتك ومن ا
عن العيون.

ÊUÞd «

جتـد مــتــعــتك في الــقـراءة واالضــطالع وتــدق أبـواب
عرفة بشغف . ا
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ن يــحـبـونـك وتـعـيــد اكـتـشــاف الـعـالم حتـاط الــيـوم 
معهم. رقم احلظ 7.
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فرصـة جـيدة لـتنـمـية أعـمال وزيـادة مـدخرات. وتـملك
وسائل التقدم.
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تــشــعــر الــيــوم بــاحلــيــويــة وتــنــعم بــالــهــدوء و تــخف
الضغوط. رقم احلظ 2.
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حـاول أن تأخـذ قسـطا وافـرا من الراحـة. يوم الـسعد
االربعاء.
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
عـلى  9 مـربعـات كـبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الـى  9 خـــــــــــــانـــــــــــــات
هــــدف هـــذه صـــغــــيـــرة
الــلـعــبــة مـلء اخلــانـات
بــاالرقـــام الالزمــة من 1
الى 9  شـرط عدم تـكرار
الــــرقـم اكــــثــــر من مــــرة
واحــــــدة في كـل مــــــربع
كبـيـر وفي كل خط افقي

وعمودي.



{ بــــرازيــــلــــيـــا (أ ف ب)  –يــــرمّم
راندال فيليكس بدقة خشب كرسي
يــعــود إلى مــطـلـع الـقــرن الــتـاسع
عـشر تضرّر عقب اجتياح آالف من
ـتطرف أنـصار الـرئيس اليـميني ا
الـــســابـق جــايـــيــر بـــولــســـونــارو
الــكـونــغـرس الـبــرازيـلي في أوائل

كانون الثاني/يناير.
ويـــقـــول فـــيـــلـــيـــكـس وهـــو أبــرز
احلـرفـيـ في مـتـحف الـكـونـغرس
ويـــبــلغ  63عـــامــاً فـي حــديث إلى
وكـالـة فـرانس برس إنّ “الـصـدمة
كـبيرة. فهذه القطع تمثل جزءاً من
حـيـاتنـا ومن الـصعب أن نـرى أياً

”. منها مُدمّراً
ويـــشـــاركـه احلـــزن نـــفـــسه كل مَن
يــحـــاولــون عــلى غــراره تــصــلــيح
الـقـطع الـتـي دُمّرت خـالل الـهـجوم
عـلى الكونغرس والـقصر الرئاسي
واحملـــكــمــة الـــعــلـــيــا. فــالـــكــرسي
ــوجــود عــلى طــاولــة عــمــلـه هـو ا
ُدمّرة قـطعـة من عشـرات األعمـال ا
ـراكز الرسـمية الـثالثة. ودمّر في ا
ــشـاغـبـون أعــمـاالً فـنــيـة ال تـقـدر ا
بــثــمن وأثـاثــاً كــمـيــة كـبــيــرة مـنه
نــادرة وتــشـكل جــزءاً من الــتـراث
الــوطــني بــعــدمــا تــركــوا وراءهم
كــتـابــات عـلى اجلــدران تـدعـو إلى
انـــقالب عــســـكــري رفــضـــاً لــفــوز
الــرئـيس الـيــسـاري اجلـديــد لـويـز
إيـناسيو لوال دا سـيلفا الذي جرى
تـنـصـيـبه رئـيـسـاً لـلـبالد في األول
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مع كل حـكومة عـراقية تـصل الى احلكم مـنذ خمس دورات في
انية بـوصفها اجلهة األقل كان يـتردد اسم شركة سيـمنس األ
نـقذة التي يتفـاوض معها العراق لـتخليصه مـن مشكلة نقص ا
. شـكلـة التي أنهـكت العـراقي تولـيد الطـاقة الـكهربـائيـة تلك ا
ــواطن الـعــراقي وقـد عــاد الـوفــد الـعـراقـي لـتـوّه من من حق ا
بـرلـ ان يـتـساءل عن “اجلـديـد ”أو  “احلـقـيـقي ”في االتـفـاق
ـواطن مــعـرفـته هـو; هل ـرّة. وأول مـا يــريـد ا ــان هـذه ا مع اال
انيـة أصالً سمع كانت هـناك اتـفاقـات سابـقة مع سـيمـنس األ
عنـهـا فـي وسائـل اإلعالم من رؤسـاء احلـكـومـات الـسـابـق أم

? انهم كانوا مجرد كاذب
واطـنـ ال يـريدون مـعـرفـة التـفـاصـيل برغم فـي احلقـيـقـة انَّ ا
حاجـتهم أحياناً الى تقصي حقـائق ال وجود لها في البلد الذي
يختـلط احلابل فـيه بالنـابل لكنّـهم ينـتظرون نـتائج عمـلية نـافعة

انيا. ستوى الى ا من الزيارة عالية ا
مـجـلس الـنـوب سـيـكـون أمام مـهـمـة البـدّ أن يـضـطـلع بـهـا هذه
ـرات الـسابـقة حـ تـتعـاقـد احلكـومات رة ولـيس كـما في ا ا
اضـيـة أو تقـول أنهـا اتـفقت مع الـدول عـلى مشـاريع ال ترى ا
النـور وال أحـد بـعد ذهـاب احلـكـومة ومـجيء أخـرى يـسأل عن
مصـير ما قيل عن اتفاقات ال أحد يعلم إنْ كانت على الورق أم

مجرد تصريحات وتمنيات شفاهية.
لـم يبقَ أمـامـنـا الـكثـيـر من الـوقت لـكي نـعتـبـر انَّ ورود مـفردة
ـثـابـة نـكـتة أو “سـيـمـنس ”عـلـى لـسان أي مـسـؤول حـكـومـي 
كنـايـة عن موقف عـقيم في احلـياة أو حـالة ال عالج لـها أو وهم
شمش« من أوهـام الكوكب العجيب. ربّما أصبح تعبير »في ا
ـاً وال بدّ من بديل يـؤدي نفس الغرض ويـزيد عليه حرارة قد

القساوة.
نـحن االن عــلى أعـتــاب خـاتــمـة عــشـرين ســنـة دخل فــيـهـا الى
ـلـيـارات مـا  لم يـدخلـهـا في خالل ثـمـان خـزيـنـة الـعراق من ا
سنـة سبقتـها وابتدأت مع تـأسيس الدولـة العراقيـة احلديثة في
ـاضي. وبرغم ذلك ال نـزال نقف عـند مطـلع عـشريـنات الـقرن ا
مشـكلـة بنـيـوية واحـدة في جسم الـدولة نـراوح عـندهـا مثـيرين
الغـبار ليس أكـثر ال مصـارحة حقـيقيـة بشأنهـا بالرغم من انَّ
الـقــاصي والـداني يــعـلم انَّ الـذي أصــاب قـطـاع الـكــهـربـاء في
ــؤامـرة عــشــرين عــامــاً كـان يــســتــحق عن جــدارة مـصــطــلح ا

ستمرة التي ال تبدو لها نهاية. ا
عجزة الـكهربائية للـبلد على يد سيمنس يا ترى هـل ستتحقق ا
ــرة أم سـتـدخـل مـفـردة »ســيـمـنس «قـامــوس الـنــكـتـة هـذه ا

العراقية األبدي?

(1)
نسمعُ فيروز عند الصباح
ونزرعُ ورداً في حدائقها

ونقرأُ شعراً 
ساء ألجلها عند ا

هذا كلُّ ما نريدهُ من البالد.

(2)
بالدي حُبلى بالنفط

بينما الفقير 
يــأملُ بــاحلــصــول عـلـى قــطـرةِ

زيتٍ
ظلمْ تنيرُ سراجَ بيته ا

. منذ حرمانٍ قد

(3)

كلُّما فاضتْ خزينة البالد
ـمـــا ازدادَ الـــتـــنـــاحـــر بــ كـــلـُّ

اللصوص 
وسادَ اجلوعُ في البالد.

(4)
اجلنود

الــذيـن اســتـــشــهـــدوا من أجل
البالد

يفوق عدد النخيل
الذي فارق احلياة.
(5)

البالدُ التي تزدحمُ بالفقراء
يحكمها احلمقى واألغبياء.

(6)
عدمونْ وحدهم ا

يعانونَ من اجلوع 
الذي يفتكُ بالبالد.

(7)
البالد التي تُظلمُ الشعب

ال يباركها الله.
(8)
زدهرة البالد ا
حاكم عادل

وشعب سعيد.
(9)

تصبحُ البالدُ جحيماً
عندما تخلو من الرحمةِ 

والعدالة.
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من كانون الثاني/يناير.
ومــنـذ انــتـهـاء عــمـلــيـة االقــتـحـام
ـوظـفون الـذين تـتـمـحور يـحـاول ا
مـــهــامـــهم أســاســـاً عــلى حـــمــايــة
الـــتــراث في الــكـــونــغــرس إنــقــاذ
األعــــمــــال الـــــفــــنــــيــــة اخلــــاصــــة

ؤسسة. با
وفـي مــخـــتـــبــر مـــتـــحف مـــجــلس
الـــنــواب تــمـــتــلئ حـــاويــات عــدة
بــأجـزاء من مـزهـريـات أو أغـراض
ـكن حتـديــدهـا اسـتـنـاداً أخــرى 
ـة فــقط.وكـان إلـى صـورهــا الـقــد
مــعــظم هــذه الــقــطع مــوجــوداً في
الـقـاعـة اخلضـراء الـشهـيـرة حيث
يـعقـد النواب في الـعادة مـؤتمرات
صـحافـية وتُـعرَض عـشرات الـقطع

التي وهبتها دول عدة للبرازيل.
خطوة تنطوي على جنون

وتـــقــــول غـــيـــلـــسـي رودريـــغـــيـــز
ــــســـؤولــــة عن تـــرمــــيم الــــقـــطع ا
ان الذي الـتراثـية في مـتحـف البـر
انـــدلع فــيـه حــريق مـــحــدود خالل
عـملية االقتحام “حـملنا مصابيح
وبــدأنـا نـبـحـث عن أجـزاء الـقـطع.
ـهـام عــلـمـاء اضــطـررنـا لــلـقـيــام 
اآلثــــار وسـط األنــــقـــاض.”وبــــعـــد
عمليات مُتعبة من اجلرد وإحصاء
األضــرار انـطــلـقت أعــمـال تــرمـيم
لــوحـات وطــاوالت وسـجــاد وقـطع

التزي ومنحوتات.
وتـعـجز غـيلـسي رودريـغز الـبالـغة
 58عــامـاً والـتي أمـضت  30مـنـهـا

تــــتـــجـــاوز إيـــراداته  27ألف دوالر
تـمكنت أنـدريا رايزبـورو التي تؤدي
الــدور الـرئــيـسي فـيـه من أن تـكـون
ـرشـحــات اخلـمس جلـائـزة إحــدى ا
ــثــلـة ? ”مــتــقــدمــة عــلى “أفــضـل 
جنمات من مثل فيوال ديفيس. وجاء
اخـتيارها الـثالثاء بعد حـملة إشادة
بـقدراتها التمثيلـية شهدتها شبكات
الــتـواصل االجـتـمـاعـي في الـلـحـظـة
األخــيـرة  وشـارك فـيـهــا  مـشـاهـيـر

كغوينيث بالترو وإدوارد نورتون.
وأثـار ترشـيح رايـزبورو الـتساؤالت
عـمّا إذا كان تتويجاً حلملة فاعلة أم
ية نـتيجة غش وانهـال على األكاد
ســـيل مـن االتــصـــاالت الـــهــاتـــفـــيــة
والــرســائل اإللــكــتـرونــيــة عــلى مـا
أوردت مـــــــجـــــــلـــــــة “فــــــــرايـــــــتي”
ــيـة ــتــخــصــصــة.أعــلــنت األكــاد ا
اجلــمــعــة أنــهــا عــاكــفــة عــلى درس
ـــوسم في بـــيــان لم حـــمالت هــذا ا
يـشر بـشكل مـباشر إلى “تـو ليزلي”
أو أنــــدريـــــا رايــــزبــــورو.وأضــــافت
ـيـة أن هـدفـهـا “هــو ضـمـان األكــاد
ــنـــافــســة عـــلى جــوائــز حـــصــول ا
األوسـكار بطريقة عـادلة متوافقة مع
األخـالقـــــــيــــــات.”وأوضـح بـــــــيــــــان
ــيــة أن “الـــعــمل جــارٍ عــلى األكــاد
تـعلقة مـراجعة إجـراءات احلمالت ا
رشـح لـهذه الـسنـة للـتأكد من بـا
ـعرفـة ما أن أي قـواعـد لم تُنـتـهَك و
إذا كـانت ثـمـة حـاجـة إلى تـغـيـيرات
فـي هـــــذه اإلرشـــــادات فـي عـــــصـــــر
الـشــبـكـات االجـتـمـاعـيـة والـتـواصل

الرقمي .”
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{ جـدة (أ ف ب)  –جتـلس الـسـعـودية
ثـراء عـلي في مـقـعد الـقـيـادة في قـطار
فـائق السـرعة يـنقل احلـجاج إلـى مكة
ملـكة اخللـيجية مـستفـيدة من سعـي ا
احملـافـظـة في إطـار جـهودهـا لـتـعـزيز
ـــوهـــا االقـــتـــصـــادي إلـى تـــوفـــيــر
الـوظائف لعدد متـزايد من السعوديات

اللواتي يُقبلن على سوق العمل.
ولـم حتــصل الــســعـــوديــات عــلى حق
قــيـادة الـسـيـارات إال عـام  2018فـقط
وحـتى وقت قـصـير كـانت جتـربـة علي
في الــقــيـادة مــقــتـصــرة عـلـى الـتــنـقل
بسيارة أسرتها في مدينتها الساحلية
ـاضي جــدة.إال أنـهـا انـضــمت الـعـام ا
إلى  28ألـف امـرأة تــقـدمن لــشـغل 32
وظــيــفــة لــســائــقــات قــطــار احلــرمـ
ـسافـة الـبـالـغة الـسـريع الـذي يـقـطع ا
ـديــنـة  450كــيــلـومــتــراً بـ مــكــة وا
بـسـرعـة تـصل إلى  300كـيـلـومـتـر في
الساعة. وكانت معلمة اللغة اإلنكليزية
الــــســـابــــقـــة ضــــمن عــــدد قـــلــــيل من
احملــظــوظـــات الــلــواتي وقع عــلــيــهن
االخـتـيار وقـد أجنـزت رحلـتـها األولى
الـشـهر الـفـائت. وقـالت لوكـالـة فرانس
بـرس “أول يــوم عـمل ودخـول الـقـطـار
ومقصورة القيادة كان أشبه باحللم.”
ـقصورة وتـابعت “عـندمـا تكـون في ا
تــرى االشـيــاء تـتــجه نـحــوك بـســرعـة
فـائقـة. انتـابني قـليـال شعـور باخلوف
والــرهـــبــة لــكن احلــمـــدلــله مع األيــام
ـكثف أصـبـحت واثـقة في والـتـدريب ا

نفسي.”

االنــطــبــاع الــذي تــســعى الــســلــطـات
الـسـعـوديـة إلعطـائه عن كـونـهـا تـعمل
بـقـيـادة ولي الـعـهـد األمـيـر مـحـمـد بن
ـرأة ما سـلـمـان عـلى تـعـزيـز حـقـوق ا

وارتـفعت نسـبة السـعوديات في سوق
الـعمل بـأكثـر من الضـعف منذ ?2016
ـئـة.وتـساهم ـئـة إلى  37بـا من  17بـا
هــذه األرقـام اإلحــصــائـيــة في تـعــزيـز

أتـاح لـها احلـصول عـلى إشادة أخـيرا
ي في ـنـتــدى االقـتــصـادي الــعـا فـي ا
دافــوس.  إال أن نــسـب الــبــطــالــة بـ
الـسـعوديـات ال تزال مـرتفـعة رغم ذلك

ـاضي ـئـة الـعـام ا إذ بـلـغت  5?20بـا
ـــئـــة لـــلـــرجـــال مـــقـــارنـــة بـ  3?4بـــا

. السعودي
ـتقدمات وهـذا الرقم مثـله مثل تدفق ا
لـــشــغل وظـــيــفـــة قــيـــادة الــقـــطــارات
الـسـريـعـة يـسـلط الـضـوء عـلى مـهـمة
مـــلـــحـــة تـــواجه صـــنّـــاع الـــقـــرار في
الـسعوديـة وتتمثل في تـوفير وظائف
ـــهــتـــمــات جلـــمــيـع الــســـعــوديـــات ا
شـاركة في اقـتصـاد يشـهد تـغيرات بـا

سريعة.
ويـرى اخلـبـيـر االقتـصـادي الـسـعودي
مـشـعل اخلـويـطر أن “الـتـحـدي حتوّل
من تــشـجــيع الـنــسـاء لالنــضـمـام إلى
الـقـوى الـعـاملـة إلى تـوفـيـر عـدد كاف
مـن الـــــوظــــــائـف لـــــتــــــوظــــــيف آالف
الــسـعــوديـات الـلــواتي يـدخــلن سـوق

العمل.”
شككون يبدلون آراءهم ا

ودرجـت الــســـعــوديـــات عــلى الـــعــمل
وحتـقيق النجـاح في مجاالت عدة مثل

التعليم والطبابة.
لـــكـنّ الـــتـــدابـــيـــر الـــتي اتـــخـــذت في
الـسـنـوات األخـيـرة والـتي قلـصت الى
حـد ما التمييـز ب اجلنس في مكان
البس الــعـمل وخـفـفت الــقـيـود عـلى ا

النسائية أتاحت فرصًا جديدة.
ويـشمل ذلك وظائف في قـطاع الفنادق
ـــطـــاعم مــثـل الــنـــوادل ومـــوظــفي وا
االسـتــقـبـال وهي أعـمـال كـان يـهـيـمن
عـلـيـهـا األجـانب في الـسـابق وهـو ما
شــكّل تـعـزيـزا لـسـيـاسـة “الـسـعـودة”
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الـتي تـتـبـناهـا احلـكـومة مـنـذ سـنوات

طويلة وتزايدت وتيرتها أخيرا.
ورغـم أن األعـــراف االجـــتـــمـــاعـــيـــة ال
تـواكب دائمـا بسـرعة الـتغـيير تالحظ
الـسائـقات اجلديـدات بأنفـسهن تغـيير

البعض آراءهم.
وتــروي الـسـائـقـة رنــيم عـزوز لـوكـالـة
فـــرانـس بـــرس أن إحـــدى الـــراكـــبــات
اعـترفت لهـا في نهايـة إحدى الرحالت
ـدينة بأنها لم تكن تصدق أن في إلى ا
ـهمة إال اسـتطاعـة النسـاء تولّي هذه ا

بعد أن رأت ذلك بأم عينيها.
وتـضـيف عزوز “قـالت لي +بـصـراحة
حـ رأيت االعالن (عن الوظائف) كنت
ضـده تـمـامـا كـنت اقـول لـو أن ابـنـتي

ستقود (القطار) لن اركب معها+.”
وبـعـد الـوصـول إلى وجـهـتـهـا بـسالم
أكــدت الـراكــبـة لــعـزوز أنــهـا “أثــبـتت
نـفسـها ?”وأخـبرتـها بـأنها لم “تـشعر
بــأي فــارق .”ويـــقــول نــائب الــرئــيس
الـتـنفـيذي لـلشـركة الـسـعوديـة للـسكك
احلـديـدية ريـان احلـربي إن السـائـقات
“يــتــمــتــعن بــكــفـايــة عــالــيــة وأثــبـ

جدارتهن أثناء التدريب.
رأة ويرى أنّ “هـذا دليل على أنّ لدى ا
الـسعودية قدرة كاملة متى  تمكينها
ــهـام أسـوة بـالــرجـال.لـكن هـذا ألداء ا

التغيير الكبير لم يقنع اجلميع بعد.
فـبالنسبة لـلموظف حلكومي اإلماراتي
مــحـمـد عـيــسى الـذي اسـتــقل الـقـطـار
الـسـريع حـديـثا إلى مـطـار جـدة يجب
أنّ تـــــهــــتـم الــــنـــــســـــاء بــــاألعـــــمــــال

ـنـزلـيـة.ويـقـول لـوكـالـة فرانـس برس ا
ـرأة لـبـيـتـهـا ال شك في “إذا تـفــرغت ا
أنـهـا سـتـكـوّن أسـرة نـاجـحة.”ويـسـأل
ــــرأة عن الــــبــــيت ومن “إذا غــــابت ا
ــؤكــد أن الــعــمل يــؤدي إلى ذلك من ا
يـتـولى دورها? ?”مـشـدداً على أن “من

رأة في بيتها.” هم أن تكون ا ا
وتــرى الــبــاحـثــة في مــعــهــد دراسـات
اخلـلـيج الـعـربي فـي واشنـطـن سوزان
سـيكـالي أن مثل هـذه اآلراء تمـثل على
األرجـح وجــهـــة نـــظـــر األقـــلـــيـــة بــ

. السعودي
وتالحظ أن “بــعض الـرجــال اعـتـبـروا
أن الـنـساء بـ يشـغلن وظـائفـهم لكن

هذه التعليقات كانت قليلة.”
ـلك فــيـصل أمــا الـبــاحـثــة في مـركــز ا
لـلبـحوث والـدراسات اإلسالمـية جناح
ـمـكن الــعـتـيـبي فـتـرى أنه “مـن غـيـر ا
تـوقّع دعم جـمـيع الـسكـان كل سـيـاسة
في البالد .”مـؤكدة أن “غـالبيـة الناس

يدعمون التغيير.”
وفـيما تعمل السـائقات اجلديدات على
تـرسيخ أنـفسهن فـي وظائفـهن يركّزن
عــلـى ردود الــفــعل اإليـــجــابــيــة الــتي
تُـشـعـرهن “بــالـسـعـادة واحلـمـاسـة?”
ومـنـها مـثالً أن ركابـاً يطـلبـون التـقاط
صـور سـيـلـفي ذاتـية مـعـهن في نـهـاية

كل رحلة.
 وتـــقـــول عـــلي “كـل مــرة أنـــتـــهي من
رحـــلــــتي أنـــزل مـن الـــقـــطـــار وأجـــد
ـسافرين يـحيونـني ويقـولون +شكرا ا

لك احلمد لله على السالمة+.”

{ بـاريس (أ ف ب)  –أمــرت مـحـكـمـة
فـي باريس اجلـمـعة دار “كـريـسـتـيز”
لــلـــمــزادات بــإعــادة لــوحــة ســرقــهــا
الــنـازيــون إلى ورثــة مـالــكـهــا قـريب
الـكــاتب الـفـرنـسي مـارسـيل بـروست.
وكــانت الــقــوات الــنــازيــة ســرقت في
تــــشــــرين األول/أكــــتــــوبــــر لــــوحـــة
“اجملـدليـة التـائبة ”لـلفـنان الهـولندي
أدريـان فان دير ويرف ((1659-1722
مـن اليـونل هـاوزر عــلى مـا ذكـر قـرار
احملــكـمــة الـذي اطــلـعت عــلـيـه وكـالـة
فـرانس برس. وهاوزر هـو أحد أقرباء
بــروسـت مـؤلـف روايـة “الــبــحث عن
فقود ”الـشهيرة ومتحدر من الـزمن ا
عــائــلـة يــهــوديــة فـرنــســيــة وفـرّ من
الـنازيـ متـجهاً نـحو جـنوب فـرنسا.
وكـــان مــكـــان وجــود الـــلــوحـــة غــيــر
مــعــروف حــتـى عـام  ?2017عــنــدمــا
أوكل صــاحـبـهــا مـهـمــة بـيـعــهـا لـدار

كـريـستـيز الـتي تـتخـذ من لـندن مـقراً.
زادات باعت العمل نفسه وكانت دار ا
عــــام  2005لــــقــــاء  60ألـف جــــنــــيه
إســـتــرلــيــني ( 74ألـف دوالر بــســعــر

الصرف احلالي).
رة فـتحقـقت كريسـتيز من  أمـا هذه ا
تـاريخ الـلوحـة ليـتّـضح لهـا أنّهـا جزء
مـن مـجمـوعـة هـاوزر وأُدرجـت أيـضاً
فـي ســجلّ األعــمـــال الــتي نُـــهــبت من
فــرنـــســا خالل احلــرب. ثم تــواصــلت
الــــدار مع ورثــــة هــــاوزر واقـــتــــرحت
تـقسـيم أرباح عمـليـة البيع عـليهم إال
أنّ عـــرضـــهـــا قـــوبل بـــالـــرفض وفق
تــقــاريــر إعالمــيـة فــرنــســيــة. وأمـرت
احملــكـمـة دار كـريـسـتــيـز بـدفع عـشـرة
آالف يــورو ( 10900دوالر) لـــلــورثــة
والــكـــشف عن هــويـــة مــالك الــلــوحــة
احلــالي ومــكــان وجــودهــا وبــيــانـات

مبيعاتها
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{ لـوس اجنليس (أ ف ب)  –أعـلنت
ـية فـنـون السـيـنمـا وعـلومـها أكـاد
الـتـي تـمـنح جـوائـز األوسـكـار أنـهـا
جتــــــري “مــــــراجــــــعــــــة إلجـــــراءات
رشـح هذه ـتعـلقة بـا احلـمالت ”ا
الــســنــة بــعــدمــا فــوجـئـت األوسـاط
الـهـولـيـوودية بـاخـتـيـار أحد األفالم
ـسـتـقـلـة ضـمن الـقائـمـة الـنـهـائـية ا
.فــفي كل عـام تــنـظم لــلـمــتـنـافــسـ
شـركات اإلنتـاج السيـنمائي الـكبرى
حـمالت مكثفـة لضمان الـفوز بواحد
أو أكـثر من تـماثـيل األوسكـار. ولكل
مـنـهـا اسـتـراتـيجـيـاتـهـا ووسـائـلـها
اخلـــاصــة لـــكنّ اجلـــمــيع اجلـــمــيع

ملزمون اتباع قواعد محددة.
ومـع أن الفيـلم الروائي “تـو ليزلي”
 (To Leslie)لـم يــحـــقق أي مـــراتب
مـتـقـدمـة على شـبـاك الـتـذاكر  إذ لم

ال نريدُ بالداً
تشربُ من دماء شعبها

َّا تطعمهم من خيراتها. أكثر 

(11)
في بالدي اخلير وفير

ناجل التي حتصدهُ لكنَّ ا
بيد اللصوص.

(12)
دافعنا عن البالد بشهامةٍ
وسرقهُ الرعاع والدخالء

بخسَّةٍ ونذالةٍ.

(13)
في مهجري البعيد

كلُّ ما تبقى من وطني
تربة الصالة

التي تسجدُ عليها زوجتي.
(14)

أوصاني أبتي
بالوفاء للبالد
وعندما مات

ســرقـتْ الــبالد حـــتى شـــاهــدة
قبره.

(15)
لقدْ نزفتُ دمي

ألجلكِ أيتها البالد
ولمْ تضعي في جيبي
غير الوعود الزائفة.
(16)

iذهِ بالد
تأكلُ نفسها
في كل يوم.

(17)
الـــثــروات الـــتـي هُــرّبـتْ خــارج

البالدْ
تكفي لبناء ألف موصل وبصرة

. وبغدادْ
(18)

كلُّما نويتُ السفر إلى البالد
منعتني رائحة الفساد

التي تفوحُ منها.
19

إنّا للبالد
وإنَّا إليها راجعون
مهما طال الفراق.

20
أيتها البالدُ البعيدة

أحضنُ الهواءَ 
الذي يحمل عطرك
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ـذيعـ  وهم  كـثــر   نفـتح  الـيوم  الـصـفحـة الـثانـيـة  اخلاصـة  بـحديـثنـا عن ا
خـصائصهم  مـتقاربة  واهـدافهم العامـة واحدة  لكنـهم اليتشابـهون مع بعضهم
الـبعض  حتـى وإن كانوا تـوائم ! إن اإلمتـياز الذي  يـجمعـهم  هو ذات الـفروقات
الـتي تباعـد فيما بـينهم  فال جـدوى من مذيع يـتشابـهون في كل شيء  صوتا
وأداءً وشــكال وحــضــورا  ومـضــمـونــا  هــنـا يــفــقـد الــتــنـوع  اهــمــيـته ونــكــهـته
وخـصــوصـيــته ايــضـا .  هــنـاك مــذيع كــامل األوصـاف   وآخــر  لــيس كـذلك 
ذيعون هم  من ـشكلة تـتعلق بـالتفـاصيل   وما اصـعب التفـاصيل وأدقهـا ! ا وا
يـنطبق علـيهم قول الـقائل :  ياضيـفنا لـو زرتنا لوجـدتنا نـحن الضيوف وانت رب
ذيـعون اليدخـلون البـيوت من ابوابهـا ! وهم مرحب بهـم  وبزيارتهم في ـنزل ! ا ا
ا يرونه في كل وقت وح  خاصة وانهم يتميزون بكتمان األسرار ! اليبيحون 
تلك البـيوت من تلك األسرار حتى وال للجن األزرق ! ياتون ويغادرون بال ضجيج
 بل بكبسـة زر فقط  يتآلف البـعض معهم بال سبب  ويخـاصمهم البعض اآلخر
نزل ذيـعون هم ارباب ا أللف سبب  وهكـذا هي احملبة  هبة من الـله سبحانه . ا
كث في ا  ارسون اإلبتسامة  ولكنـهم اليستثمرونها  ح يغيب عنـه اربابه ! 
االرض ! إنهم ينقلـون الينا اخبار الـعالم  ولكنهم يبخـلون عنا باخبارهم هم  وال

اعتراض لدينا  انه قدر نحن راضون به  ومقتنعون  به حدَ الثمالة !
ذيع  الالمع  وحاولنا االقتراب في الصفحـة االولى  حتدثنا عن نخبة من ا
من ضـفاف كفـاءاتهم وامكـانياتهم  وافـكارهم  وبعض اخلـصائص التي يـتميزون
بها  وهذا كـله لم يكن في الواقع سـوى  وجهات نظـر قابلة لإلسـتئناف  واحلق
انـنـا ومـهـما حـاولـنـا ان النـنـسى احـدا   فـإننـا لم نـسـتـطـيع حتـقـيق ذلك  فـهذا
مافرضته علـينا  الذاكرة  التي ارهـقتها األيام والسنـوات  التي مرت علينا  وهي
حافلة بـكل شيء . انها االقدار واخلطى التي كتبت علينا  ومن كتبت عليه خطى

مشاها ! مشيناها.. فتعطلت الذاكرة  ولكل شيء ثمن : انها احلياة !
إن آراء الـيــوم هي تــكـمــيــلـيــة في زمالء مــبـدعــ  في مــهـنــة إعالمــيـة مــتـمــيـزة
ـا يروى مـن تفـاصـيل عـمـرانـقـضى مـابـ الـلـون واسـتـثنـائـيـة  تـروي شـيـئـا 
من قـلـوب االســود واالبـيض  وضـاعت فــيه بـهـجــة الـوان الـقـوس قــزح االخـرى 

مترعة باحلب والوفاء والعرفان ..( األسماء حسب احلروف االبجدية ):
 ـ اجيـــال منصـور  : مذيعة باللـغة االنكليـزية  حتب عملهـا وتخلص له  ـ ـاحمد
اخملـتـــار  : مذيع اخـبار بـاللـغـة االنكـليـزية قـديـر وله حضـور في اللـقاءات ـ امل
القباني  : مـذيعة رائدة حتمل شـهادة الدكتوراه بـاالدب الروسي  ـ انور عباس :
مـذيع ومــقـدم بـرامج من الـطـراز االول  ـ ايـاد مـحـسن : يـتـمـيـز بـصـوته الـرخـيم
ان صادق  : مذيعة حترص عـلى تقد اجليد من اللقاءات مـيز  ـ ا وحضوره ا
واد بـاللغة الـتلفزيـونية  ـ بشـرى حسن اسمـاعيل : متمـيزة في تقـد البرامج وا
ذيـع واالعـالمي الـتركـمانـية  ـ جـنان بـهنـام فتـوحي : مذيع رائـد له اهتـمام بـا
من خـالل بـرنـامج "نــادي االذاعـة "  ـ جــيـنـا يــوسف  : مـذيــعـة االخــبـار بـالــلـغـة
االنـكليزيـة  تمتـلك حضورا وطريـقة القاء مـتميزة   ـ حـارث عبود  اعالمي ومذيع
ـتـلك صــوتـا جـمـيال بـارز ومـقــدم بـرامج من الـطــراز االول  ـ  خـلـيل فــرمـان : 
تلك ناصـية األداء السليم  ـ ومتميزا  ـ رابـحة محمــد : مـذيعة مقتـدرة وصوت 
ذكرى الصراف  : من  اجمل االصوات االذاعية احملببة ـ سهير سلمان  : مذيعة
برامج اسـرية  مـقتـدرة في االذاعـة   ـ سمـيرة جـيـاد احلسـناوي : اذاعـية قـديرة
ومستمـرة العطاء والبذل لسنوات طويـلة  في خدمة االعالم   ـ شاكر العاشور  :
مـذيع رائد وبـاحث في الشـعر واالدب حـقق الـعديـد من دواوين الشـعر  ـ صـباح
عبد الرحـمن  : مذيع انيق رقيق يـقرأ االخبار بـهدوء واسلوب مـؤثر ـ طالب سعد
يز ـ طــه خليــل  : : مذيع اخبار ومـقدم برامج صوت رخيم ولغة سـليمة وأداء 
مـذيع وشـاعــر اسـلـوبه خــاص في األداء اإلذاعي  ـ طالل خـضـر مــذيع مـثـابـر 
ؤثـر  ـ عبـد الـواحد مـحسن : مـذيع رائـد ومقـدم برامج تـاز بادائه اجلـمـيل  وا
صحـيـة  مـتـمـيز ـ عـمـاد الـدلـيمـي : مذيع قـديـر له اسـلـوبه اخلـاص في اإللـقاء  ـ
عـواطف رشيـد : مذيـعة مـبدعـة في تلـفزيـون البـصرة  لـديهـا برامج مـتميـزة نالت
ـانع  :  مذيع بـاللـغة االنـكلـيزيـة لسـنوات طـويلـة  ومدير االسـتحـسان  ـ غـسان ا
ـتلك صـوتا اخبـار في التـلفـزيون    ـ غـضنـفر عـبد اجملـيد : صـحفي واعالمي 
جـمـيال فـي االذاعـة والـتــلـفـزيــون ـ فـارس الــبـغـدادي : مــذيع مـتــمـكن من ادواته
االذاعية ـ كمـال جبر : اذاعي له اسـلوبه اخلاص في التـقد يحب عمـله كثيرا  ـ
ـميـز اعالمـيـا  ـ مـحمـد صـالح عـبد لـؤي عبـاس  : مـذيع حـريص عـلى الظـهـور ا
الرضـا : مذيع رائـد   شاعـر ناقـد ادبي ومدير
تـلـفـزيــون الـبـصـرة  ـ مـوفق الـسـامـرائي : مـذيع
رائد  خـريج القاهرة ـ جنم عبدالله : مذيع عريق
ادار اذاعـة الـقرآن الـكـر   ـ هالـة عـبد الـقادر :
ـيز  ـ مذيـعة مـتـمكـنة من عـمـلهـا ولهـا حـضور 
ياسـ خالني  : صوت اذاعي هـاديء وجميل له

اهتمام كبير باللغة العربية وقواعدها . 
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مـوظفةً في متحف مجلس النواب
عن حـبس دموعها. وتقول متنهدةً
ـوقع لـيس بـالـنسـبـة إلـيـنا “هـذا ا
ـثـابـة مــجـرّد مـوقع عـمـل بل هـو 
مـنزلنا. نتولى فـيه االعتناء بتراث
ـؤسـسـة ولـهـذا يـنـتـابـنـا شـعور ا

باخلسارة واحلزن.”
ويــؤكـد مــارسـيـلــو سـا دي سـوزا
رئــــيس مــــتــــحف اجملــــلس األدنى

الـــذي  حــتى الــيـــوم اســتــعــادة
ـــتـــضـــررة أنّ  %60مـن قـــطـــعه ا
تـــرمــيم الــقــطـع الــتــراثــيــة “عــمل
صعب جداً ومؤثر للجميع ويشكل
صـدمـة كبـيرة.”أمـا رئـيس مـختـبر
تــرمـيـم مـتــحف مـجــلس الـشــيـوخ
ـثل إسـمـاعـيل كـارفالـو فـيـقول “
ـكـان سـنوات من عـمـلـنـا في هـذا ا
الــــتـــفـــانـي في حــــمـــايـــة الــــقـــطع

الـتـراثـيـة. وفـجـأة بـسـبب خـطـوة
تــنــطــوي عـلـى جـنــون أدركــنـا أنّ
جـــهــودنـــا ذهــبت ســدًى.وأشــارت
الـنـيـابـة الـعـامـة إلى أنّ اخلـسـائـر
ـراكـز الـرسـميـة الـثالثـة التي في ا
تُـعـدّ كـنـوزاً من الـعـمـارة احلـديـثـة
ـــعــمــاري ــهـــنــدس ا صـــمّــمـــهــا ا
أوسـكـار نيـمايـر تُقـدّر بنـحو 5?3

مالي دوالر.

ـية تُدرجه ضمن مـنظمـة الصحـة العا
ـهـمَـلة. ـداريـة الـعشـرين ا األمـراض ا
ـرض مـدعاةً وغـالـبـاً ما يُـعـتـبر هـذا ا
تـفـطرة لـلـخـجل وتسـبـبه بـكتـيـريـا ا
Mycobacterium le-) اجلـــذامــيــة
 (praeالـتي تهاجم اجلـلد واألعصاب
الـطـرفـيـة وقـد تـؤدي إلى مـضـاعـفـات
ــنـظــمـة عـام خــطـيــرة جـداً.ســجـلت ا
 2022أكــــثـــر من  216ألـف إصـــابـــة
بــاجلـذام في مـخـتـلـف أنـحـاء الـعـالم
وخـصـوصـاً في البـرازيل والـهـند. وال
يـزال اجلـذام “مـشـكـلـة رئـيـسـيـة ”في
 14دولـة في إفريـقيـا وآسيـا وأميـركا
الـالتــيــنــيــة.إال أن هــذه األرقــام قــد ال
تـكـون مـعـبّـرة عن الـواقع الـفعـلي بل
مـجـرّد جـزء يـسيـر من الـعـدد الـفـعلي

{ بـاريس (أ ف ب)  –ال يـزال اجلـذام
يـصيب آالف األشخاص كل سنة رغم
توافرة حـالياً وتتواصل الـعالجات ا
ـرض األبــحـاث لــلـقــضـاء عـلـى هـذا ا
الـذي يــطـال الـبـلـدان الـفـقـيـرة بـشـكل
رئــيـسـي لـكن شــركـات األدويــة الـتي

تخصص أمواالً له قليلة.
رشد الروحي ماتياس داك (44 كـان ا
عــامـاً) من الـبـاراغـواي يـعـرف مـرض
اجلــذام بــفـعـل عـمــله في مــســتــشـفى
صابـ به لكنه مـخصص يـستقـبل ا
قــال لــوكــالــة فــرانس بــرس إنه بــعـد
اكــتـشـاف إصـابـته بـه شـخـصـيـاً عـام
 ?2010احــتــاج إلى “ثـالث ســنـوات

ليتمكن من التحدث عنه بحرية.”
ـصــابـ بـاجلـذام فـإن ولــسـوء حظ ا

ــرضى الــذي يــقــول “نــعــرف عــدد ا
الـــذين خـــضــعـــوا لــفـــحـــوص لــكن
كتشف ال نسي وغيـر ا ـرضى ا ا

لـإلصابـات بحـسب االختـصاصي في
اجلـذام فـي مـؤسـسـة راوول فـولورو
في فـرنـسـا الـدكتـور بـرتـران كـوشوا

يـــدخــلـــون في احلـــســبــان ?”مع أن
ــــكن أن يــــكــــون أكــــبــــر. عــــددهـم 
فـخـصـوصـيـة اجلـذام الـذي يـتـفـشى
بـــســبب االكـــتــظـــاظ الــســـكــاني في
عيشية مـساحات ضيقة والـظروف ا
الـصعبة تكمن في أن فترة حضانته
طـــويــــلـــة جـــداً تـــراوح بـــ بـــضع
ســنــوات و 20عـــامــاً. يــضــاف إلــيه
ــا يـجـعل تــأخّـر في الـتــشـخـيص 
حـــامــله خالل هــذا الـــوقت الــطــويل
قـادراً عـلى نقل الـعـدوى إلى محـيطه
الــعـائـلي واجملـتــمـعي. وقـام الـعالج
الـــطـــبي طـــوال عـــقــود عـــلى ثـالثــة
مــضــادات حــيــويـة. بــالــنــســبـة إلى
مـاتـياس داك  كـانت سـتة أشـهر من

العالج كافية.
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