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غـادر الــرئــيس االفـغــاني أشـرف
غـني  امس الى طــاجـيــكـســتـان
بعد تأزم األوضـاع وفرض حركة
طـالبـان سـيـطرتـهـا الـكامـلـة على
كــــابـل عــــقـب هـــــجــــوم خـــــاطف
أوصـلـهـا إلى الــعـاصـمـة لـتـسـلم
السلطـة وتشكيل حكـومة مؤقتة.
وقالت احلركـة في بيان مـقتضب
امس (نطمئن جيـران أفغانستان
بأننـا لن نسبب لـهم أي مشاكل)
داعـــيـــا الـى (عـــودة كل من نـــزح
داخل الــــبالد أو خـــارجــــهـــا إلى
ديـــارهم ومــنــاطــقـــهم ونــتــعــهــد
بـــحــمــايــتـــهم). واكــدت مــصــادر
تــخـــلي الــرئــيـس األفــغــاني عن
ــصــادر ان الـــســلـــطــة. وقــالـت ا
(الرئـيس اشـرف غـني وافق على
االسـتــقـالــة ومـغــادرة الـبالد الى
طاجكستان بـعد اجراء مباحثات
طارئة مع الدبـلوماسي األمريكي
خـلــيل زاد ومـسـؤولــ كـبـار في
حلف األطـلسي من اجل التدخل
وانــقــاذ احلـكــومــة من االنــهــيـار
الــوشـــيك بــعــد دخــول عــنــاصــر
احلــركــة الى الــعــاصــمــة كــابل).
وأعـــــــلـن مـــــــســــــــؤول في وزارة
اخلــارجـــيــة الـــروســيــة أن بالده
تــــعــــمل مع دول أخــــرى لـــعــــقـــد
اجـــتـــمــــاع طـــار جملـــلس األمن
الـــدولي بـــشــأن الـــتـــطــورات في
أفـغـانـســتـان حـيث بـاتت حـركـة
طــالـــبــان عــلى وشـك االســتــيالء
الــكــامل عــلى الـســلــطــة. وقـررت
ــشـاريع بــرلـ تـعــلـيق جــمـيع ا
ناطق التي سيطرت التنموية بـا
عـلـيـها طـالـبـان . واجـلت فـنـلـندا
 130مــوظــفــا من ســفــارتـهــا في
كـابل في حــ دعت اخلـارجــيـة
ــغـادرة الــفــرنــســيــة رعــايــاهــا  
أفــــغـــانـــســـتــــان في أســـرع وقت
كن. واغلقت النرويج سفارتها
بــشــكل مــؤقـت مع اخالء جــمــيع
موظفي السفـارة في أفغانستان.
اركية كما اعلنت اخلارجـية الد
إغالق سفـارتهـا في كابل مـؤقتا.
وبـاتت حركـة طـالـبـان على وشك
االسـتـيالء الـكـامل عـلى الـسـلـطة
فـي أفــغــانـــســتــان بـــعــد هــجــوم
اضي خـاطف بـاشرتـه في أيـار ا
وأوصلها إلى كابول حيث تلقى

مقاتلوها األمر بعدم الدخول إلى
الـعـاصـمـة. وافـادت مـصـادر بـأن
وفـداً من طـالبـان بـدأ مـفـاوضات
داخل القـصـر الرئـاسي  مشـيرة
إلى تـخلي الـرئـيس األفـغاني عن
السلطـة وتشكيل حكـومة مؤقتة.
ــــصــــادر انه (من بــــ وقــــالـت ا
ــمــثــلــ أنس حــقــاني شــقــيق ا
نـائب زعيم طـالـبـان سـراج الدين

حقاني).
واشــــــــــاروا الـى ان (عــــــــــددا من
ــــســـؤولـــ األفـــغـــان رفـــيـــعي ا
ــــســـــتــــوى بـــــيـــــنــــهـم بــــعض ا
مستـشاري الرئـيس غني وصلوا
إلى صــالــة كـبــار الــشـخــصــيـات
بانتظار مغادرة البالد) مؤكدين
ان (هـنـاك تـوجـهـا الخـتـيـار عـلي

قيم في ي ا أحمد جاللي األكاد
أمريـكـا الذي كـان يـشغل مـنصب
لرئاسة وزير الداخلـية السابق  
حـكومـة مـؤقـتـة في أفغـانـسـتان.
واكــــدت اإلدارة األمـــريــــكـــيـــة أن
ـــتــحـــدة لن تـــراجع الـــواليـــات ا
خــــطـــطــــهـــا الــــعـــســــكــــريـــة في
أفـغـانـســتـان مـا لم تـتـخـذ حـركـة
طالـبان خـطوات تـمس بعـملـيات
ــتـحـدة إجالء رعــايـا الــواليـات ا
من كابل. وقالت مسؤول امريكي
انه (ال تــغـيــرات في حـســابـاتــنـا
العـسـكريـة في أفغـانـستـان ما لم
يؤثـر مسلـحي طالـبان ويـدخلون
أطراف كـابل  والسيـما ان إدارة
غـني تعـهـدت بتـسـلـيم العـاصـمة
ســـلـــمـــيــا) مـــؤكـــدا ان (الــقـــائم

بــــأالعـــــمــــال روس ويـــــســــلــــون
والـرعــايـا االمـريـكــان مـوجـودين
في مــــطــــار كــــابل) واضـــاف ان
ـــتــحـــدة ال تـــرصــد (الـــواليـــات ا
حتركات كـبيرة من قـبل طالبان).
وكـان مــسـؤول أمــريـكـي اخـر قـد
كــــــشـف فـي وقت ســــــابـق عن ان
(األعـضـاء الـرئــيـسـيـ من طـاقم
الــســفـــارة األمــريــكــيــة في كــابل
مبينا يعملـون من مطارها اآلن) 
ان (أقل من  50مـــــــوظــــــفــــــا في
ـدينة في السفـارة سيـبقون في ا
الـــوقت احلـــالـي). بـــدوره أشــار
مسـؤول في حـلف الـنـاتو إلى أن
(العـديد من مـوظفي دول االحتاد
األوربي انـتقـلـوا إلى مـوقع أكـثر
أمــــنــــا في كــــابل في ظـل دخـــول

حـيث  حتـشـيـد جـهـد وظـيـفي
اضـافي لـلــجـنـة الـرئـيـسـة بـغـيـة
اكـــمـــال حتــــويل الـــبــــايـــنـــدرات
الـــــورقــــيـــــة الـى مــــلـــــفـــــات دفع
إلـــكـــتــرونـــيــة وفـق االحــتـــســاب
ـاليـة لكل الدقـيق للـمسـتحـقات ا
بالغ الالزمة لـتغطية مستفيـد وا
ــتــراكم وفي حــال تــوافـر مــلف ا
الية الالزمة يتم التخصيصات ا
ـــتـــراكم وفي حـــال عــدم إطالق ا
كــفـايــتـهــا سـتــلـجــأ الـهـيــئـة الى
اجــراء مــنــاقـلــة مــالــيــة او طـلب
تخصيصات اضافية) وتابع انه
(ســـيــتم اطـالق الــرواتب لـــلــذين
اكملوا جـميع االجراءات اإلدارية
والـــــطـــــبـــــيـــــة) واشـــــار الى ان
ـتقـدمـ للـشـمول االلـكـتروني (ا

ع للعام  2019 الذين براتب ا
لم يـــحــالـــوا لـــلــجـــان الـــطــبـــيــة
سـتـبـاشـر الــهـيـئـة في احـالـتـهم
ابــتــداء من مــطــلع شــهــر أيــلـول
ـقبـل وفق جداول زمـنـيـة مـعدة ا
لــــــلـــــمــــــراجـــــعــــــة في بــــــغـــــداد
واحملافـظات) مؤكـدا ان (الهـيئة
جتـري حـالـيــا عـمـلـيـة احـتـسـاب
ـسـتـفيـدين ـسـتـحـقـات ا دقـيـقـة 
وفي حـال كـفـايـة ـاضي  لـلـعـام ا
ــالـيــة ســيـتم الــتــخـصــيـصــات ا
إطالق رواتـــبـــهم بـــأقـــرب وقت)
واضـــاف ان (الـــهـــيـــئـــة بـــصـــدد
إطالق مــــلـــحق خـالل شـــهـــر اب
ـن تـــوقـــفت رواتـــبـــهم اجلـــاري 
ــشــاهـدة الســبــاب عــدة مــنــهــا ا

واستالم مبالغ غير مستحقة). 

أثناء نقلها الى احملافظات يكون
عبـر البـرادات أو مخازن) ولفت
الكـات الصـحـية تـقوم إلى أن (ا
طـلوبـة يومـياً بأخـذ اجلرعـات ا
من اخملـازن وتـصرفـهـا بـتـطـعيم
ــواطــنــ وحــسب االحــتــيـاج ا
والتــعـــيـــد أي قـــسم مـــنــهـــا إلى
اخملـــــازن وكل ذلك يـــــجــــري في
ســـاعـــات مـــحــــددة ووفق آلـــيـــة
مـعـتـمـدة لـذا ال يـسـجل أي هـدر
أو تـلف ألي كـمـيـات مـسـحـوبة)
مؤكدا (سالمة اللقاحات وطريقة
خزنـها) نـافيـاً (مـا يشـاع بـشأن
فــســاد بــعض الــلــقــاحــات الــتي
حتــتــاج إلى خــزنــهــا فـي بـرودة
خــاصـــة حـــتى بـــعــد انـــقـــطــاع
الكهرباء) الفتا الى (توفر ثالثة
أنـــــواع من الـــــلـــــقـــــاحـــــات وإن
جــمـيــعــهــا آمــنــة وفــاعــلـة عــلى
مستوى العراق) وتابع انه (من
تلـقى اللـقاح اليصـاب باجلـائحة
إال حاالت قـليلـة جداً وبـإصابات
بـــســـيـــطـــة الحتـــتـــاج الـــدخــول
للمـستشـفيات). الى ذلك  طلبت
ــانــيــة أكــثــر من الــســلــطــات األ
ثـمـانـيـة آالف شـخص احلـصـول
عــــلى جــــرعــــات إضــــافــــيــــة من
لــــقــــاحــــات كـــورونــــا بــــســــبب
رضة بحقن االشتباه في قيـام 
محلول ملحي بدالً من اللقاح في

كثير من احلاالت.

ــدني لــلــوصــول الى اجملــتــمع ا
ـــنــاعــة اجملــتــمــعــيــة من خالل ا
( واطـن تلـقيح أكـبر عـدد من ا
وأضافت انه (نحتـاج الى تلقيح
). ونقت واطـنـ ـئـة من ا  60با
الـــوزارة في وقت ســـابق فـــســاد
بــعض الـلـقــاحـات الــتي حتـتـاج
إلى خـــزنــهــا في درجــات بــرودة
خاصة حـتى بعد انـقطاع الـتيار

الكهربائي.
ــتــحـــدث بــاسم الــوزارة وقـــال ا
ســيف الــبــدر في تــصــريح امس
إنه (خزن الـلـقاحـات في اخملازن
يـــــكـــــون في بـــــرادات خـــــاصـــــة
طـلوبـة لها وبدرجـات البـرودة ا
وهي  80حتت الـــصـــفـــر كـــذلك

اصابـتـها بـالفـايروس بـلغت 34
الـــــفــــا حـــــيـث  رصــــد 7011
اصـــابـــة بـــكـــورونـــا في عـــمـــوم
احملـافـظات) مؤكـدا ان (الـشـفاء
بـــلغ  9379حـــالــــة وبـــواقع 66
وفـاة جــديـدة) وتــابع ان (اكــثـر
من  87الف شـــــــخص تـــــــلــــــقى
ضاد في مراكز جرعات اللقـاح ا
ــنـــتــشــرة فـي بــغــداد الـــوزارة ا
واحملافظات). من جـهتها  قالت
عـضــو الـفـريق الــطـبي االعالمي
في الوزارة ربى فالح في تصرح
امـس انه (هــنــاك ســتــرلــتــيــجــة
تتضمن حتريك الفرق التلقيحية
بــ االحـــيـــاء وبــالـــتـــعــاون مع
ؤسسات احلـكومية ومـنظمات ا
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كـشـفت وزارة الـصـحـة عن خـطة
لـتـســيـيـر فـرق طـبـيـة جـوالـة في
تـستـهدف جانب الـكـرخ ببـغداد 
ـناطق ذات الـكـثافـة الـسكـانـية ا
ــــــنـــــاعـــــة مـن اجل حتـــــقــــــيق ا
اجملتـمعـية فيـما اكـدت تسـجيل
 7011اصابة بـفايـروس كورونا
وشـفاء  9379حـالة وبـواقع 66
وفـــــــاة جــــــديــــــدة فـي عــــــمــــــوم
ــــوقف احملـــافــــظــــات. واشــــار ا
الـوبـائي الـيومي  الـذي اطلـعت
عـــلـــيه (الـــزمــان) امـس ان (عــدد
الــفــحــوصـات اخملــتــبــريــة الـتي
اجرتـها الـوزارة لعـينـات مشـتبه
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ـركزي الـعراقي في وقرر الـبنك ا
وقت سـابق تـعـديل سـعـر صرف
الـــدوالر أمــام الـــديــنـــار  إذ بــلغ
سعر شراء الدوالر  1450ديناراً
أمـا سـعـر بــيـعه لـلـمـصـارف فـقـد
حــدد بــنــحــو 1460ديــنــاراً لــكل
دوالر في مـا يـكــون سـعـر الـبـيع
للمواطن بواقع 1470ديناراً لكل
كـشفت حـكـومة دوالر.   الى ذلك 
إقـلـيم كـردسـتـان عن صـدور قرار
من احلـكومـة االحتـاديـة بـإرسال
 200ملـيار ديـنـار لإلقلـيم ضمن
ــوجب مــوازنـة الــعـام حــصـته 
ـثل احلكومة في اجلاري.وقال 
بـــــغــــــداد فــــــارس عـــــيــــــسى إن
(احلــــكـــومـــة االحتــــاديـــة قـــررت
إرسـال  200مــلـــيــار ديــنــار الى
االقليم هـذا الشـهر إذ  اصدار
ــالـيـة لـغـرض كـتـاب إلى وزارة ا
بـلغ وحتـويـله لإلقـليم). صـرف ا
من جـهـة اخرى  اصـدرت هـيـئة
رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات
اخلـــــاصــــــة فـي وزارة الـــــعــــــمل
والشـؤون االجتمـاعيـة توضـيحا
ــــــــــعــــــــــ بــــــــــشــــــــــأن رواتـب ا
تـفـرغ.وذكرت الـهـيئـة في بـيان ا
تلـقته (الـزمان) امس ان (الـلجـنة
التـدقيـقة مـازالت تواصل عـملـها
ـــســتـــفــيـــدين الــذين لــتــدقـــيق ا
يــســـتــحــقــون رواتب مــتــراكــمــة
 2018   2017 لالعـــوام 2016 
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اتــاحـت وزارة الــتــربـــيــة فــرصــة
لــــطــــلــــبـــة الــــســــادس االعـــدادي
ــشــاركــة في ــســتــبــعــدين من ا ا
بــاداء امـــتـــحـــانـــات الـــوزاريــة  
االخـــتـــبـــار فـي الـــدور الـــثـــاني .
وقــالت الــوزارة في بـيــان تــلــقـته
(الـزمـان) امس ان (قـرار الـسـماح
لطـلبـة الصف الـسادس االعدادي
الـــذين ادوا امـــتــحـــانـــات نــصف
الــــســـنـــة ولم يــــتـــأهـــلـــوا بـــأداء
االمــتـحــانــات في الــدور الــثـاني
ــصـلــحــة الـطــلــبـة كــان تــقـديــراً 
بــالــتــشــاور مع جلــنــة الــتــربــيــة
الـنـيـابـيــة حـصـراً كـونـهـا اجلـهـة
الـتـشـريـعـيـة اخملـتـصـة الـوحـيدة
ـــلف) مـــشـــيـــرا الى ان بـــهـــذا ا
(الـقـرارات تــتـخـذ عـبــر الـقـنـوات
الـــرســـمــيـــة ودون تـــدخل من اي
ـوفقـية والـنجاح جهـة متـمنـية ا
للـطـلبـة واسـتثـمـار هذه الـفـرصة

من اجل االجتهاد والتوفيق). 
ديـرية الـعامـة للـتربـية واعلـنت ا
في مـحــافـظـة الـنــجف عن أكـمـال
االستعـدادات إلجراء االمتـحانات
العامة للـمرحلة اإلعدادية في 21
مـن الـــشــــهــــر اجلـــاري مــــؤكـــدة
مـراعــاة الـظــروف االسـتــثـنــائـيـة
دير ر بها العراق .وقال ا التي 
العام مردان الـبديري في تصريح
امـس انـه ( االنـــــــتــــــــهــــــــاء من

االستعدادات اللوجستية والفنية
إلجراء االمـتـحانـات  حـيث جرى
تـهـيـئـة الـقـاعـات االمـتـحانـيـة مع
مــراعـــاة الــتــبــاعـــد االجــتــمــاعي
ــســتـلــزمـات) وتــوفـيــر جــمـيع ا
ــشــاركــ في مــبــيــنــا ان (عــدد ا
اإلمــتــحــانــات في الــنــجف يــبــلغ
عــددهم  20894طــالب وطـــالــبــة
مـــوزعـــ بـــ  302مـــــــــركـــــــــزاً
) ولـفـت الى ان (عـدد إمـتــحـانــيـاً
الــطالب لــلــفــرع األحــيـائـي يـبــلغ
 14449والــــفــــرع االدبـي يــــبــــلغ
 4283و الـتـطـبـيـقي يـبـلغ 2162
طــــالــــبـــاً وطــــالــــبـــة) وتـــابع ان

(الـوزارة قـررت الــسـمـاح لــطـلـبـة
الـصف الـسـادس االعدادي الـذين
أدوا إمتحانـات نصف السنة ولم
يـــتــــأهــــلــــوا لــــلــــمـــشــــاركــــة في
ـن لديهم اإلمتـحانـات الوزارية 
أرقام إمتحانية صادرة من مراكز
الـفــحص بـأداء االمــتـحــانـات في
الدور الثـاني). في تطور  حددت
الــــوزارة مــــوعــــد اعالن نــــتــــائج
ـــرحـــلــة الـــثــالث االمـــتــحـــانــات 
تـوسط.واشـارت مـسؤول اعالم ا
تربـية الكـرخ الثـانية هـند مـجيد
في تـصـريح امس الى (اسـتـمـرار
الكـات الــتـدريـســيـة بـعــمـلـيـات ا

تـصــحـيـح الـدفــاتـر االمــتـحــانـيـة
ــــادتـي الـــــلـــــغــــة الـــــعـــــربـــــيــــة
واالنـكــلــيـزي) واضـافت انه (من
ــــقــــرر اعالن الــــنـــتــــائج بــــعـــد ا
وذلك نـتـيـجة اسـبـوعـ من االن 
العـداد الــطـلــبــة الـتي بــلـغت٦٥٠
الف طالب وطالبـة). وكان الوزير
ـراعاة علي الـدليـمي قد اوصى 
ظــروف الـطــلـبــة الــصـعــبـة خالل
عمـليـة تصـحيح وتـدقيق الـدفاتر
االمـــتــحــانـــيــة لــطـــلــبـــة الــثــالث
ـتــوسط. ووافق الــدلـيــمي عـلى ا
تنـظيـم تقـد الطـلبـة لـلقـبول في
تميزين وثـانويات كلية مدارس ا

بــــــغــــــداد لــــــلــــــعــــــام الــــــدراسي
ــقـــبل.وقــال بـــيــان بــيــان 2021ا
لـلــوزارة امس ان (الــتـقــد عـلى
تميزين وثـانويات كلية مدارس ا
بــغــداد بــدأ يـــوم امس ويــنــتــهي
نــهـــايــة الـــدوام الــرســمـي لــيــوم
ـــــوافق  26من آب اخلـــــمـــــيس ا
اجلـاري) مــؤكــدا ان (الـضــوابط
تــنص عـــلى ان ال يــقـل مــجــمــوع
الــطــالب الــراغب بــالــتــقــد الى
تميزين وثـانويات كلية مدارس ا
بـغـداد عن  485درجـة بـالــنـسـبـة
ـسـلـمـ و  388درجة لـلـطـلـبـة ا
( سـلم بالـنسبـة للـطلـبة غيـر ا
تقدم لـلقبول وتابع ان (الطالـب ا
يـؤدي اختـبـارا الـذكـاء واخـتـبارا
حتصيليا في الـعربي واالنكليزي
والريـاضـيـات والعـلـوم  من مواد
الــــصـف الــــســــادس االبــــتــــدائي
كيف والـفصول نـهج ا وحسب ا
طـلـوبـة وفق مـا  حتـديدهُ من ا
ـديـريـة الـعـامـة لـلمـنـاهج  قـبل ا
على ان جتري االختبارات للطلبة
تقدم في الساعة التاسعة من ا
وافق 16 صبـاح يوم اخلـمـيس ا
ـــقــبل حــيث يــكــون من أيــلــول ا
ــدرسـة الــتي قـدم االخـتــبـار في ا
الــيـهــا الــطــالب ويــبـدأ امــتــحـان
الـــذكـــاء اوالً ومن ثم االمـــتـــحــان
الــتــحــصــيــلي ثــانــيــا  ويـفــصل
دة  30 دقيقة بينـهما اسـتراحة 

مع التقيد بالسقف الزمني).

W UŠ ∂∂ q− ð U½Ë—u   UO ËË  UÐU ù« ‚uH¹ ¡UHA «

فارس عيسى

ÊUM³  ‰ULý œu Ë Ê«eš —U−H½SÐ ÎöO²  ≤∏
االنـفـجـار الذي وقع فـي بلـدة الـتـليـل في منـطـقـة عـكار األكـثـر فـقراً في
لـبـنـان.كمـا ال يـزال هـنـاك مـفـقـودون.وفي أحـد مسـتـشـفـيـات عـكـار قال
وظف يـاس متلج لفرانس برس إن اجلثث التي وصلت كات "محترقة ا
ــكن الــتـعــرف إلــيــهـا. بــعــضــهـا بـال وجـوه وبــعــضــهـا بال إلى حــدّ ال 
".وأعـلن اجليش الـلبنـاني في بيـان أنه "قرابـة السـاعة الثـانيـة فجراً أيادٍ
انفـجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة
الـــتــلـــيل- عــكـــار كــان قــد صـــادره اجلــيش لـــتــوزيع مـــا بــداخـــله عــلى
".وأفادت الوكالة الوطنية لإلعالم أن غالبية الضحايا من الذين واطـن ا

جتمعوا حول اخلزان لتعبئة البنزين.

{ بـيروت (أ ف ب) - قُتل  28شـخصاً عـلى األقلّ وأصيب نحـو ثمان
آخرين بـجـروح جراء انـفجـار خـزان وقود في شـمـال لبـنـان أثنـاء جتمع
الـعـشرات حـوله لـلحـصول عـلى الـقلـيل من الـبنـزين في بلـد يـشهـد أزمة
محـروقات حـادة.وأدت الكارثـة اجلديـدة التي حلّـت على بلـد يعـاني منذ
عــامــ من انـهــيــار اقـتــصــادي مـتــســارع إلى اشــتـداد الــضــغط عـلى
ـرهـقـة أسـاسـاً مــا تـطـلب اجالء جـرحى عـدة إلى دول ـسـتـشـفــيـات ا ا
ستشار اإلعالمي لـوزارة الصحة رضا موسوي امس أن أخرى.وقـال ا
.وكان الـصليب األحـمر اللـبناني أفاد حـصيلـة القتـلى بلغت  28شخـصاً
في وقت سـابق عن مقتل  20شـخصاً وإصابة  79آخـرين بجروح جراء
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مــسـلــحي طــالـبــان إلى مــشـارف
ـــديــنـــة). وكـــان خــلـــيل زاد قــد ا
طـالب طـالبـان بـعـدم دخـول كابل
مـــا لم تـــخـــتــتـم عــمـــلـــيــة إجالء
الــرعــايـا األمــريــكـيــ واألفــغـان
تـحدة تـعاونـ مع الواليـات ا ا
ــــديـــنــــة. وابــــدى الـــبــــابـــا من ا
فرنسـيس قلقه حـيال الوضع في
أفـغـانـسـتان  دايـعا إلـى احلوار
حللّ الـنـزاع.وقـال احلـبر األعـظم
الئـكي أثـنــاء صالة الـتــبـشـيــر ا
الــتـقـلــيـديــة من سـاحــة الـقـديس
بــــطـــــرس (أنـــــضمّ إلـى الــــقـــــلق
اجلــــمـــاعـي حـــيـــال الــــوضع في
أفغانـستان) داعياً إلى (الصالة
ــعـــارك وإيـــجــاد من أجـل وقف ا

حلول على طاولة احلوار). 

—cM  wB  ≠ œ«bGÐ

الـيـة الـنيـابـية رجـحت اللـجـنـة ا
بــقـاء ســعـر صــرف الــدوالر عـلى
ـــــدة خـــــمس وضـــــعـه احلـــــالي 
ســنــوات مـــؤكــدة ان رفع ســعــر
الــصــرف يــهــدف إلى ســد عــجــز
ــوازنــة وحـمــايــة الــســلع امـام ا
ـسـتـورد. وقــال عـضـو الـلـجـنـة ا
نــاجي الــســعــيــدي في تــصــريح
امس إن (سـعر الـصـرف سـيـبقى
ــقـبـلـة ـدة ا عـلى وضــعه خالل ا
ـقـبـلـة عـلى لـلـسـنـوات اخلـمس ا
وصف أن قـيـمــة الـديـنـار احملـلي
احلقـيقـية حتـدد من خالل صرف
الــــدوالر إضـــــافـــــة إلـى الـــــقــــوة
الـشرائـيـة للـديـنار ومـا يـنتج من
سلع وخدمـات صافـية خالل مدة
مـعــيــنـة) مــؤكـدا ان (احلــكــومـة
تـــســعى الى حتـــقــيق اهـــدافــهــا
ــوازنــة بـــتــقـــلــيل الـــعــجــز فـي ا
وزيــادة االحــتــيـاطــات وحــمــايـة
ــــنــــتـج احملــــلي امـــــا الــــســــلع ا
ــــســـتــــوردة من دول اجلـــوار) ا
مــشـــيــرا الى ان (تــقــلــيل قــيــمــة
الديـنار زاد من تـنافـسيـة السـعر
على اعتبـار أن السلع التي تأتي
من اخلـارج وحتـديــدا من تـركـيـا
وإيــران وســـوريــا والــســعــوديــة
واألردن) وتــابع ان (الــضــريــبــة
تـــرتــــبط بـــطــــبـــيـــعــــة الـــنـــظـــام
ـا ان االقـتـصـاد االقـتـصـادي و
هو ريـعي فـإن النـظـام الضـريبي
احلـالي هــو نـظــام مالئم له وفي
حـــال الــتـــحـــول الى االقــتـــصــاد
ـتنـوع وشـركـات القـطـاع الـعام ا
ــمــكن حــيـــنــهــا من ا واخلــاص 
تــعــديل الـهــيــكل الـعــام لــلـنــظـام
الــضـريــبي) مــبـيــنــا ان (الــهـدر
ـباشرة او وجـود بالـضرائب ا ا
ـــبــاشـــرة او الــضـــريــبــة غـــيــر ا
الــكــمـــركــيــة فــهــو يــنم عن فــشل
ـــــالــــيـــــة في ادارة هــــذه وزارة ا
الـقـطـاعـات) ومـضى الى الـقـول
ان (مــشــكــلـة الــهــدر هي قــضــيـة
عــمـــلــيــة وال تـــرتــبـط بــنـــوعــيــة
وهيـكلـية الـنظـام الضـريبي كـما
ان األمـر اآلخـر يـرتــبط بـاخـتـيـار
الـشخـصـيات غـيـر الكـفـوءة التي
الفتا ال الـعام)  تتـسبـب بهـدر ا
ـــالـــيـــة مــطـــالب الـى ان (وزيــر ا
ــراجـعــة اجلــانب الــعـمــلي في
الــعـــمل الــضــريـــبي واألداء قــبل
الـذهــاب الى اجلــانب الـنــظـري).
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ناجي السعيدي 
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عـــلى األقـل ووقــوع أضـــرار جـــســيـــمـــة في اجلـــزيــرة.
ــركـز األمــريـكـي لـلــجـيــوفـيــزيـاء حتــذيـرًا من وأصـدر ا
حـصـول تـســونـامي عـقب هـذا الـزلــزال هـايـيـتي. فـيـمـا
ـيـر بوتـ عن قـلـقه أمام اعـرب الرئـيس الـروسي فالد
سـبوق هذا العام الكـوارث الطبيـعية ذات النطـاق غير ا
في روســيــا الــتي تــشــهـــد حــرائق غــابــات مــدمــرة في
سـيــبـيــريـا وفــيـضــانــات في اجلـنــوب.وقـال بــوتـ خال
اجتـماع حـكومي إن (حـجم وطبـيعـة الكـوارث الطـبيـعية
ـنـاطق غـيـر مـسبـوق عـلى اإلطالق) داعـيـاً في بـعض ا
إلى (معاجلة القضايا البيئية بطريقة عميقة ومنهجية). 
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تــوقع مــتـنبء جــوي اســتـقــرار درجــات احلـرارة خالل
االسبـوع اجلاري.وكتب صـادق عطية في صـفحته على
ناطق فيـسبوك امس إن (الـطقس سيـكون صحـوا في ا
كـافة ودرجـات احلرارة مـستقـرة خالل هـذا االسبوع)
قـبل سيشـهد سـكونا في وأضاف أن (يـوم اخلمـيس ا
ا سيؤدي ذلك نطقـت الوسطى واجلنـوبية  الريـاح با
الى ارتـــفــاع في احلــرارة). وضــرب زلــزال بــقــوة 7.2
مــديـــنــة هـــايــتي الـــتي تـــبــعـــد عن الــعـــاصــمـــة بــور أو
بـرنس 160كـيـلـومـتـرا  اسـفـر عن سـقـوط  304قـتـلى
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الكـحول شديـد االشتعـال بكمـيات كبـيرة). بدوره  قال
بــوهـان إن (الـعـاصـمـة شـهـدت زيـادة في عـدد مـولـدات
تـولــيـد الـكـهـربـاء إذ وصل عــددهـا الى اكـثـر من ثالثـة
ـنــاطق الــســكـنــيــة والـعــمـارات مـاليـ مــولــدة تـغــذي ا
واحملــال الــتــجــاريــة بــالــطــاقـة) مــشــيــرا الى ان (تــلك
ـولـدات تـسـتـهـلك  205ماليـ لـتـر يـومـيـا من الـوقود ا
وقـد تــؤدي هـذه الـكـمـيـات الـى نـشـوب حـرائق كـبـرى)
داعيـا امانة بغداد الى ان (تأخذ دورها احلقيقي كجهة
ولدات) مـحذرا رقابـية في مـتابـعة ومـراقبـة اصحـاب ا
من أن (هــذا االنــفالت في عــدم الـتــنـظــيم ســيـؤدي الى
كارثـة لن حتـمـد عقـبـاهـا). ونـفى مصـدر أمـني نـشوب
حـريق جـراء انـفـجـار عـبوة نـاسـفـة عـلى بـئـر نفـطي في
صدر ان حقـل باي حسن فـي محافـظة كـركوك.وذكـر ا
(العـبوة الـناسفـة انفجـرت على بـئر نفط رقم  87الـتابع
حلقـول بـاي حـسن الشـمـالي بـشـركة نـفط الـشـمال في
قـريــة  سي بـيــران الـتــابـعه لــنـاحــيـة ســركالن بــقـضـاء
الـدبس) وأشـار الى ان (االنـفــجـار أسـفـر عن أضـرار

حيط البئر ولم يسجل حدوث حريق). 
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ـدني من إخـمـاد حـريق تـمـكــنت فـرق مـديـريـة الـدفـاع ا
اربع مولـدات كهربائية وانقاذ مـولدت مع كميات كبيرة
ـديريـة في بـيان من وقـود الگـاز غـرب بغـداد. وذكـرت ا
تلـقـتـه (الزمـان) امـس ان (الـفرق سـيـطـرت عـلى حـريق
كبـير اندلع داخل أربعة مولدات كهربائية اهلية وابعدت
النـيران عن مـولـدت مـجاورتـ للـمولـدات احملتـرقة مع
انقـاذ كميـات كبيـرة من وقود الگـاز قبل ان تصل إلـيها
النـيران الـتي كادت ان يشـكل خطـر حقيـقي على الدور
السـكنية القريبة من موقع احلادث في منطقة الغزالية)
وتـابع ان (مـفـارزهـا اخـمـدت حـريق كـبـيـر انـدلع داخل
مـخــزن لألدوات االحــتــيــاطــيـة لــلــســيــارات في ســاحـة
شـاركة  20فـرقة اطـفاء ـنطـقـة الكـرادة و التـحـريات 
دير العام اللـواء كاظم سلمان بوهان) مشيرا بقـيادة ا
الى ان (الـفرق جنـحت في اخمـاد حريق مـخزن لـلمواد
ـفارز البـالستـيكـية في مـنـطقـة الوزيـرية  حـيث بذلت ا
قصـارى اجلهود إلحتواء والسـيطرة على احلادث ومنع
امــتـــدادهـــا الى اخملـــازن اجملـــاورة الــتـي حتــمـل مــادة

توسط bIHð∫ وزير التربية يتفقد مراكز تصحيح دفاتر امتحانات الثالث ا
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الــشــرطــة اجملــتــمــعــيــة ايـقــاف ثالث
حاالت ابـتزاز الـكتـروني بحق فـتيات
في احملافظة .وقالت الشرطة في بيان
امـس ان (مـــــفــــارزهـــــا أوقـــــفت ثالث
حاالت ابتـزاز بحق فتـيات من كربالء
ـبـتـزين اإلجـراءات و اتـخـذت بـحـق ا
الالزمة بعد أن قامت بحذف محتوى

االبــتــزاز وتـأمــ حــســابــات هـواتف
ـديـريـة الـعـامة الـفـتـيات). واطـاحت ا
ؤثرات الـعقلية كافحـة اخملدرات وا
بستة متهمـ في محافظتي البصرة
ــديــريــة في بــيــان وكــربـالء.وذكــرت ا
ديـرية ألقت القبض امس ان (مفارز ا
عــلى ســتـــة مــتـــهــمــ في الـــبــصــرة

اجلـــهـــاد والـــســـيـــديــة) واضــاف ان
ـشـاة احلاديـة عـشرة (قـطعـات فـرقة ا
اعـتقـلت  12متـهـمـاً  في حـ جنحت
الــفـــرقـــة األولى والـــثـــانــيـــة شـــرطــة
احتـاديـة في اعـتـقـال اربـعـة مـتـهـمـ
واشار وفق مـواد قانـونـية مـخـتلـفة) 
شتـركة القت القبض فارز ا الى ان (ا
عــلى ســبـعــة مــتـهــمـ بــتــهم تـرويج
مــخـدرات والــتـزويـر وضــبط خــمـسـة
غرامات من مادة الكريستال و 25حبة
مـــخــدرة واربــعــة أجـــهــزة تــعــاطي و
مــســدســات وبــنــادق مــخــتــلـفــة). في
كـشفـت قيـادة الـعـمـلـيات غـضـون ذلك
ــشــتـركــة اسـبــاب انــطالق عــمـلــيـة ا

امنية في منطقة الطارمية.
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ـتحـدث بـاسم القـيادة حتـس وقال ا
اخلفاجي في تصريح امس إن (عملية
الــطـارمــيـة نــفـذتــهـا قــطـعــات تـابــعـة
لــعــمــلــيــات بــغــداد وفق مــعــلــومــات
اســتــخـبــاريــة امـنــيـة تــفــيـد بــوجـود
ـــنــاطق عـــصــابــات داعـش في هــذه ا
وحتـديـدا مـنـطـقـة الزور) واضاف ان
(الدواعش بـدأوا يتـحركـون بعـلمـيات
ارهـــابـــيـــة ضــد االهـــداف احلـــيـــويــة
واستهـداف ابراج الـطاقة) وتابع انه
(جــرى الــتـخــطــيـط لــهــذه الــعــمــلــيـة
وبـــاشـــرت الــقـــوات بـــهــجـــوم فــوري
بــاسـنــاد من الـقــوة اجلـويــة وطـيـران
اجلـــــيـش).  وفي كـــــربالء  أعـــــلـــــنت
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وكربالء بـحوزتـهم نـحو نـصف كيـلو
غــرام من مــادة الـكــريــسـتــال اخملـدرة
الفـتـا إضــافـة إلى أدوات الــتــعـاطي) 
تهـم إلى القضاء وفق الى (إحالة ا
ــواد الــقــانــونــيــة اخلــاصـة أحــكــام ا

باخملدرات). 
من جــهــة اخـرى  احــبــطت الــهــيــئــة
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الــقت الـقــوات االمـنــيــة الـقــبض عـلى
مـتـهـمـ بـالـسـرقـة وتـرويج مـخدرات
فــيـمـا تــمـكـنت مـن انـقـاذ فــتـيـات من
ابـــتــزاز في بـــغــداد وكـــربالء. وقــالت
وكالة شـؤون الشرطـة التابـعة لوزارة
الــداخـلـيــة في بـيــان تـلـقــته (الـزمـان)
امس ان (مفارز مـكتب مكـافحة اجرام
الكرامة تـمكنت من القـاء القبض على
مـتهم بـالـسرقـة لـقـيامه بـالـدخول الى
دار سكني وسرقة اربعة مالي دينار
مع مـــصـــوغــــات ذهـــبـــيـــة واجـــهـــزة
مــوبــايل) وتــابـع ان (مــفــارز مـــكــتب
مكـافـحة اجـرام احلـرية الـقت الـقبض
على متـهم بأبتـزاز فتاة بـعد تهـديدها
بـنـشـر صـورهـا اخلـاصـة عـلى مـواقع
التواصل االجتماعي مقابل دفع مبالغ
مالية) مشـيرا الى (اتـخاذ االجراءآت
). واعـتـقلت ـتهـم الـقانـونيـة بـحق ا
قيادة عمـليات بغداد  25متهمـاً بينهم
إثـنــ بـاإلرهــاب مـشـيــرة الى ضـبط
أسلحة ومواد مخدرة. وذكرت القيادة
في بــيـــان تــلــقــته (الــزمــان) امس انه
(األجهـزة االستـخباريـة في دائرة أمن
بـــغــداد ومـــديـــريـــة االســـتـــخـــبــارات
وبــالـتــنـســيق مع قـسـم اسـتــخـبـارات
القـيـادة وبنـاءً على مـعـلومـات دقيـقة
تمكنت من إلـقاء القبض عـلى متهم
ــادة  4إرهــــاب بــــعــــد اثـــنــ وفـق ا
مــتـابـعــة مـيـدانـيــة في مـنــطـقـتي حي

 WO —UD « w  5ÐuKD  sŽ ÎU¦×Ð WFÝ«Ë WOM √ WOKLŽ ‚öD½≈

W¹d¹b  ‰ULŽ Vð«Ë— …œU¹“ sKF¹ włUH)«

 —U  Í– Í—U−
 wÐU d « rÝUÐ ≠ W¹d UM «

—cM  wB  ≠œ«bGÐ

قرر مـحـافظ ذي قار احـمـد غني اخلـفـاجي زيادة رواتب عـمـال مديـريـة اجملاري في
احملافـظة.وذكر اخلـفاجي في بـيان تلـقته (الـزمان) امس انه ( زيادة رواتب الـعمال
زيد من اجلهود قدار مئة الف دينار شهرياً) داعيا العمال إلى (بذل ا ديرية  في ا

قبل). وسم الشتاء ا واالستعداد 
ــدني في ذي واعــلن مـديــر الــدفـاع ا
قار عن انقاذ عامـل اثن من عمال
مجـاري قضـاء الفـضلـية وقـعا اثـناء
عــمــلــيــة تــنــظــيف احــدى شــبــكــات

الصرف الصحي. 
وذكــــر الـــعـــمـــيـــد صالح جـــبـــار في
دني تصريح امس ان (فرق الدفاع ا
انـــقــذت عــامـــلــ اثــنـــ من عــمــال
مجـاري ناحيـة الفضـليـة وقعا داخل
شــبــكــات الــصــرف الــصــحي اثــنــاء

تنظيفها). 
وكـــشف مـــصــدر في احملـــافـــظــة عن
احـالـة مـئـة مـشـروع ضـمن صـنـدوق
اعمار ذي قار والعمل على ادراج 63

مشروعاً آخر.
ـصــدر في تــصـريح امس ان وقــال ا

(صـــنــدوق إعــمـــار ذي قــار الــذي 
اقراره عام  2020وتولى االم العام
جملـــلس الــــوزراء حـــمــــيـــد الــــغـــزي
االشـراف عـلـيـه واعـداد الـتـعـلـيـمـات
ــــشــــاريع اخلــــاصـــــة به وجــــداول ا
ــبــاشــر احلـــيــويــة ذات الــتـــمــاس ا
ـواطـنـ قـرر احـالــة مـئـة بـحـيـاة ا
مشروع للتنفـيذ في قطاعات الصحة
والـسـكن والـبنـى التـحـتـيـة والـطرق
واجلـــســور والــشــبـــاب والــريــاضــة
والعمل كـما ان العـمل يجري حـالياً
ـــتـــبـــقـــيـــة ـــشـــاريع ا عـــلى ادراج ا

والبالغة  63 مشروعاً). 
فــيــمــا تــمـكــنت شــركــة اور الــعــامـة
لــصـنــاعـة الــقـابــلـوات واالسالك في
الــتـــاصــريــة من حتــقــيق مــبــيــعــات

من حـيث االنـتــاج الـنـوعي والـسـعـر
ــســـتــوردة من خــارج ـــنــتــجـــات ا ا

العراق).
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وتابع ان (اكثر من  600  فرصة عمل
 توفيـرها للـشباب الـعاطل خالل
اضـي نـتـيجـة زيادة في العـامـ ا
ــالــيـة) وذكــر ســهـر ان االيــرادات ا

(هــذه الــدرجــات والــفــرص الــتي 
الــتــعـاقــد عـلــيـهــا مع الــشـبــاب كـان
نــتـــيــجــة زيــادة في االيــرادات بــعــد
الــــتـــعــــاقــــدات الــــتي حــــصــــلت مع

الوزارات والشركات احلكومية). 
كـــمــــا أعـــدت وزارتـــا الــــتـــخــــطـــيط
والتعليم العالي آليات خاصة بعيدة
ـئــة من ــدى الســتــيــعـاب   50 بــا ا
خريـجي مـرحلـة السـادس االعدادي

ضـــــمـن اجلـــــامـــــعـــــات االهـــــلـــــيـــــة
وبالتناصف مع نظيرتها احلكومية.
ـــتــحـــدث الـــرســـمي لــوزارة وقـــال ا
التخطيط عبـد الزهرة الهنداوي في
تــــــصـــــريح صـــــحـــــفـي  إن (وزارتي
التخـطيط والتعـليم العـالي وضعتا
آلـيات خـاصـة السـتـيعـاب مـخـرجات
مـــــرحــــــلـــــة الــــــســـــادس االعـــــدادي
وعــــددهـــــم  500 الف طـــــالب خالل

 مؤكدا احلاجة الى جامعات 2021
الســــتـــــيــــعـــــاب تــــلـك االعــــداد وفق
ـطـلـوبـة بـاعـتـمـاد االخـتـصـاصــات ا
تفعـيل التـعليم االهـلي واستيـعابهم
ـــئــة مع نـــظـــيــره بـــنــســـبــة  50 بـــا

احلكومي).
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وبـ الـهنـداوي ان (لـدى الـتـخـطيط

ــدى في الــتــنــمــيـة بــرامج بــعــيــدة ا
الـــبـــشــريـــة تـــنـــســـجم مـع الـــزيــادة
السكانـية احلاصـلة في البالد والتي
ـــلــيــون و 258 الف والدة جتــاوزت ا
ــاضـي مــا يـــتـــطــلب خـالل الــعـــام ا
ـستـوى اخلدمات تطـويرا وتوسـعة 
ــقـدمـة في اخلــدمـات الـتــعـلـيــمـيـة ا
ــنـــطـــلق االســاس كــونـــهــا تـــمـــثل ا
لــلـتــنـمــيـة الــبـشــريـة وحــاجـة سـوق
الــعـمل الى مــخـتـلـف الـتـخــصـصـات
الـتي تـغـطي احـتـيـاجـات مـؤسـسـات

الدولة والقطاع اخلاص). 
وكــــشف الــــهـــــنــــداوي عن (اتــــفــــاق
الوزارت على تشكيل جلنة مشتركة
لــوضع مـعــايـيــر االسـتــحـداث وفــقـا
لـلــحــاجــة والــفــجــوات الــتــنــمــويـة
وافتتاح كـليات اهلـية بأقسـام علمية

وصـلت الى  40 مــلـيــار ديــنـار خالل
الــعـام اجلــاري وبـقــفــزة نـوعــيـة عن

اضي.  مبيعاتها العام ا
وقـال مـديـر الـشـركـة حـيـدر سـهـر في
تـصـريح امس ان (مـبـيـعـات الـشـركة
خالل هــــذا الـــعـــام وصـــلت الـــى 40
ركزية مليار دينار بسبب القرارات ا
ــنـتـج الـوطــني) بــاالعــتــمــاد عــلى ا
واشــار الى ان (مــنــتــجــات الــشــركـة
تخـضع للـسيـطرة الـنوعـية وتـنافس

جـديـدة ومـخـتــلـفـة بـعـيـدا عن تـرهل
االخـتــصـاصـات مع افــسـاح اجملـال
امــام الـطــلـبـة لــلـقــبـول بــالـدراسـات
العليا للجامـعات االهلية شرط توفر
الـــشــــروط اســـهــــامــــا في حتــــقـــيق

الرصانة العلمية).
 واشـار الى انـه ( الـتـأكــيـد ايـضـا
ــزيـــد مـن اقـــســام عــلـى افـــتـــتـــاح ا
الــتــمــريض واخملــتــبــرات وتــوفــيـر
ـتطـلبـات الـعلـمـية والـتقـنـية نـظرا ا
ؤسسـات الصحية الى تلك حلاجة ا
االخــــتـــــصــــاصــــات في ظل ظــــروف
جــائـحــة كـورونــا الى جــانب اعـادة
الــنــظـر بــتـقــيـيـم الـكــلـيــات االهـلــيـة
ـوجـودة حـالــيـا فـضال عن اشـراك ا
ـهنية ثل عـنها وعن الـنقابات ا

في عملية التقييم).

الــعـامـة لــلـمـنــافـذ احلـدوديــة تـهـريب
ـواد مـخـالـفـة حـاويـتـ مــحـمـلـتـ 
لضوابط االستيراد في ميناء أم قصر

األوسط.
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واوضــحت الــهـيــئـة في بــيــان تـلــقـته
(الـزمان) امـس انه (من خالل تـنـسيق
ـعلـومـات األمنـية في العـمل وتـبادل ا
ـنـفـذ  تـمــكـنت مالكـات الــهـيـئـة من ا
ضــبط حــاويــتــ مـعــدة لــلــتــهـريب)
وأضـاف انه (بـعـد الـكـشف والـتدقـيق
اتـــضح وجـــود اصـــبـــاغ مـــنـــتـــهـــيــة
ـنـوعة الـصالحـيـة ودراجـات نـاريـة 
ـواد من االســتــيــراد مــخــبــأة خـلـف ا
صـرح بـها)  وتابع انه ( تـشـكيل ا
جلنة من الدوائر ذات العالقة وتنظيم
محضر ضبط أصـولي بذلك واحالتها
الى الــــقـــضــــاء التــــخــــاذ اإلجـــراءات
). وشـهدت الـقانـونـية بـحق اخملـالفـ
مـحــافـظـة االنــبـار حــادث عـلى طـريق
رور السريع  بعد اصطدام صاحب ا
شــاحـنــة بــعـدد من الــعــجالت األجـرة
كانت تتخذ من نهـايات اجلسر كراجا
حلمل الركـاب بأجتاة الفـلوجة . وقال
شهـود عيان أن (الـسائق الـذي تسبب
باحلـادث غشاه الـنعـاس حال وصوله
ـرور لــلـجــسـر الــكـبــيــر عـلى طــريق ا
الـســريع حـيـث تـسـبـب احلـادث بـدفع
الــــعــــجالت مـن اعـــالـي اجلـــســــر إلى

األرض  دون تسجيل خسائر).  i³∫ الشرطة تقبض على متهم بالسرقة

ـلـفـات اجلـدلـيـة أبـرزهـا احلـصص ا
ــائــيـة ومــا رافــقــهـا مـن خالف بـ ا
لف تركـيـا والعـراق وإيـران إضافـة 
االنــســحـــاب األمــريــكي من الــعــراق
فـضال عن مـبـاحـثـات إيـران وأمـريـكا
فـي مــا يــتــعــلق بــاالتــفــاق الــنــووي.
وتهدف القمـة الى جذب انظار العالم
نــحــو ريـادة الــعــراق مــرّة أخـرى في
نطقة وكذلك تعـزيز مقومات الدولة ا
االقتـصاديـة عبـر تشـجيع االسـتثـمار
واالنــــفــــتــــاح عـــلـى رؤوس األمـــوال
والتـكنـولوجيـا وتعـزيز فـرص العمل
و تـطـوير االقـتـصـاد الـعـراقي. ويرى
رئــيس مــركــز الــتــفـكــيــر الــســيـاسي
إحسان الشمري في تصريح امس ان
(إرسـال الــدعـوات إلى رؤســاء الـدول
هــــــو إيـــــذان بــــــإنــــــهـــــاء الــــــعـــــراق
الــتــحــضــيــرات اخلــاصــة بــالــقــمــة
والسـيـمـا أن هــذا االجـتـمـاع سـيـدعم
احلياد اإليجابي الذي يتخذه العراق
وسـيـعـزز عالقـاته الـدبـلـومـاسـيـة مع
ـكنه من اسـتـعادة ـا  دول العـالم 
دوره الريـادي فضـال عن العـمل على
وقف التدخالت اخلارجية بشؤونه). 

الــعــراقي قـادر عــلى حتــقــيق نــتـائج
نطقة ايجابية تنعكس على البالد وا
ـنـطـقـة مـهـمـة ايـجـابا) مـبـيـنـا ان (ا
لــلـعــالـم وجــمــيع الــعــيــون عــلــيــهـا
وبالتالي فأن دعم االسـتقرار سيؤدي
الى تـــطــور اجلـــوانب االقــتـــصــاديــة
الحـــيــة والـــتـــجـــاريـــة وهـــو مــا وا
سينعكس على الـعراق ايجابيا  كما
ان اجملتمع الـدولي يعي مـدى خطوة
ــنـــطـــقــة) انـــفـــجـــار االوضــاع فـي ا
ومـــضى الى الـــقــول ان (الــقـــمــة هي
ــيــاه الـراكــدة بـ بــدايـة لــتــحـريك ا
ـتـخـاصـمـة ولن تـتـوقف تـلك الـدول ا
ـــبـــادرات بـــغـــيـــة تـــخـــفـــيف حـــدة ا
الــصــراع والســيــمــا ان مــعـظـم هـذه
الـدول شـعرت بـالـتـاثـيرات الـسـلـبـية
لـــتــلك الــصــراعــات عـــلى شــعــوبــهــا
واقتـصادها  واجللـوس على طـاولة
حوار سـيخـفف حـدة التـوتر ويـجنب
ـشــاكل والــكـوارث). ومن ــنـطــقــة ا ا
توقـع ان تشهـد الثمـة تمـثيال رفيع ا
ــــشــــاركـــة ــــســــتـــوى مـن الــــدول ا ا
وستعقبه لقاءات ثـنائية وثالثية ب
ـنـطـقة حلـسم كـثـير من الـفرقـاء في ا

اضافـة الى عـدد من الـدول واألقـطاب
همة عـربيا ودوليا) مشيرا الى ان ا
نطقة (القمة تأتي في وضع تـواجه ا
كن من خالل عدد من التـحديات  و
شاكل هذا احلـوار التوجه الـى حل ا
وتــقـريب وجـهــات الـنــظـر وتــخـفـيف
حدة الصـراع واالبتعـاد عن التصادم
التي كان العراق ضحية لنتائجها).
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مـؤكـدا ان (الـعراق هـو نـقـطـة الـتـقاء
ـا ــنــطــقــة والــعــالـم يــحــاول  في ا
ـتـلـكه من عالقـات جـيـدة لـتـخـفـيف
ـشاكـل ب عـدد من حـدة الـصـراع وا
الدول من بينـها اجلارت الـسعودية
وايران على اعتـبار ان موقع العراق
يــجـعـله مــحط اسـتــقـطـاب واهــتـمـام
دولي يخـدمه في لـعب ورقـة التـقارب
وتـخـفــيف األزمـات بـ هـذه الـدول)
ـهـمــة لـيـسـت سـهـلـة الفـتــا الى ان (ا
شـاكل والصـراعات على اعـتبـار ان ا
متجـذرة وهنـاك تداخالت وتقـاطعات
نطقة لكنها عديدة من االطراف في ا
ـفاوض ضـرورية غـيـر مسـتـحـيلـة وا

ومــكـافــحــة اإلرهـاب وتــعــزيـز األمن
اإلقلـيـمي والـدولي. وتابع الـبـيان ان
(األعرجي اجرى عـلى هامش زيارته
الى الـــدوحــة زيـــارة الى الـــســفــارة
الكــهـا واطـلع الـعــراقـيـة والــتـقى 
عـــلـى تـــفــــاصـــيـل عـــمـل الـــســــفـــارة
وماتـقدمه من خـدمات لـلعـراقي في
ــقــرر أن تــســتــضــيف قــطــر). ومـن ا
الـعــاصـمـة بـغـداد مـؤتــمـراً اقـلـيـمـيـاً
ـــقــبــلــة يــشــارك فــيه خالل االيــام ا
رؤساء تركيـا وايران ومصر واالردن
والكـويت والـسـعوديـة وقـطر اضـافة
الى الـرئــيس الـفـرنــسي ومـسـؤولـ
اكـد . بـدوره   اوربــيـ وامــريــكـيــ
عــضــو جلـنــة الــعالقـات اخلــارجــيـة
الـنـيـابـيـة فـرات الـتـمـيـمي ان مـهـمة
ــرتــقــبــة الــعــراق في ادارة الــقــمــة ا
لــيــست بـــالــســهــلــة  لـــكــنــهــا غــيــر
ـفاوض الـعـراقي قادر مـستـحـيلـة وا
على حتـقيق نتـائج جيـدة فيـها.وقال
الــــتـــمــــيـــمـي في تـــصــــريح امس ان
(االستعدادات احلكومية والسياسية
جــاريـة عــلى قـدم وســاق لـعــقـد قــمـة
بـحـضـور دول جـوار الـعـراق بـغـداد 

آل ثـاني خالل الـلـقـاء دعـمه الـكامل
لــقــمــة بـغــداد وتــطـلــعه لــنـجــاحــهـا
ـرسومـة. والتقى وحتقـيق أهدافـها ا
األعــرجي في الــدوحـة أيــضــا وزيـر
اخلـارجـيـة الـقـطـري مـحـمـد بن عـبـد
الرحمن آل ثانـي وبحثا سـبل تعزيز
الــعالقـات الــعــراقـيــة الـقــطـريــة عـلى
ـا يخـدم مصـلحة سـتويـات كافة  ا
. كـما الـبـلـدين والـشـعبـ الـشـقـيـقـ
اجـتـمع األعـرجي مع مـسـتـشار األمن
ـســنـد الــوطـنـي الـقــطـري مــحـمــد ا
ـعلوماتي وبحثا الـتعاون األمني وا
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الـتقى مـسـتشـار األمن الـقـومي قاسم
األعـــرجي أمس األحـــد أمــيـــر دولــة
قطـر تـميم بن حـمـد آل ثاني وسـلمه
الدعوة اخلاصة بحـضور قمة بغداد.
ستشار وذكر بيان للمكتب اإلعالمي 
األمن القـومي ان (األعـرجي سلم  آل
ثاني دعـوة رئيس الـوزراء مصـطفى
الـكـاظـمي حلضـور قـمـة بـغـداد كـما
ـسـتـجـدات الـسـيـاسـيـة بـحـثـا آخـر ا
واألمـنـية عـلى الـصـعـيـدين اإلقـلـيمي
والـدولي). وبـحسـب البـيـان فـقـد أكد
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لـو حتولـت احلريـة العـراقيـة الى فتـاة وارادت ان تتـزوج فمن يـكون زوجـها
باعرافنا.

انها ستختار احلرمان زوجا.واحلرمان سيختارها زوجة صاحلة.
في اعرافنا اننا النتقبل احلر اذا كان غنيا.

اذن سنبحث عن احلر الفقير.انه متوفر..في ابي ذر الغفاري.في الرصافي
.في عبدالرزاق عبد الواحد.

لـكن لــديـنـا احـرار اغـنـيـاء او قل لـيـسـوا فــقـراء.عـبـود الـكـرخي تـاجـر.عـبـد
الئكة.ثم شاعر الرمان والعنب..... الصاحب ا

ال مكان لهؤالء..
كن فقيرا حتى يتم االعتراف بابداعك.

لـهذا يعـلن اجلواهري دائـما انه جائع وهو غـير صادق لـكنه يعـبر عن حالة
ثقف العراقي. ا

ـعـمار سـيـد نوري الـذي بنى وانـا اتـكلم عن الـفـقر وان انـتـمي الى والدي ا
لالنكليز جزء من معسكر احلبانية وبني بيوت اليهود في بغداد والكرادة.

واسم والــد امي اطـلق عـلـى احملـلـة الـتي نــسـكـنـهــا في كـرادة مـر اعـني.
الـعباسـية. واسم زاوية اوزويـة  جدي البي سيـد خلف اطلق عـلى محلة في
علومة.فقد.نسبت الـكرادة الشرقية لكني ال اجزم بـهذه ا
لـلـسيـد.خلف اسـاطـير كـثيـرة.مـنه انه ركب الطـوفة وهي
جـــدار طـــيـــني فـــمش الـــطــوغـــةوكـــالـــقـــطــار واوصـــلت
كـان الذي يريده لـكنهم لم يذكروا اذا سـيد.خلف الى ا

عادت الطوفة ام بقيت في كراجها اجلديد .

بغداد
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تـقوم الـنظـرية االمنـية عـلى عنـصرين اسـاسي   االمـن الوقائي   واالمن
ـة والتـصـدي الى كـل مـفرداتـهـا عـلى وفق الـعالجـي   في مالحـقـة اجلـر
ـرتـكبـيـهـا وبـخالف هذين االجـراءات الـقـانـونيـة  وانـزال الـعـقاب الـعـادل 
الـعـنـصـرين يـظل االمن مـجـرد اجراءات ال طـائل حتـتـهـمـا  ولالجـابـة على
ســؤال ايـهـمـا االرجـح في تـكـوين مــجـاالت امـنـيــة رصـيـنـة حتــفظ اجملـتـمع
زيد وتـصون البـيئة الـقانونـية وتد انـسيابـية احليـاة اليومـية للـمواطنـ با

من االطمئنان والثقة 
الــواقع ان اعـطـاء االولـويـة الـى االمن الـوقـائي يـصب دائــمـاً لـصـالح االمن
الـعالجي  ألن هـدفه ارسـاء بـنـيـة اجـتـمـاعـيـة آمـنـة ولـذلك تـقـاس  االوضاع
االمـنيـة بعدد اجلـرائم التي تـرتكب   فكـلما تـراجع عددهـا يعطي االنـطباع
الـواضح على اهلية هذا اجملتمع  من حيـث السالمة االخالقية واالجتماعية
وبـالعـكس ايـضا   والـواقع  ان البـيئـة االمنـية الـعراقـية التـنفـصل عن هذا
الـسياق  اذ ان واحداً من التحديات التي تواجه البالد  يكمن في اسبقيات
الـتـعاطي مع االمن الـوقـائي   واذا كان االمن الـعالجي من صـميم اجـهزة
ـعتـمـدة واجلهـاز القـضـائي   فان االمن الـوقائي الـشـرطة بـكل صنـوفـها ا
عـرفي واالجـرائي  الـعام لـلـدولة ثل اسـبـقيـة في  الـتـحشـيـد ا يـنـبغـي ان 
العراقية ألن من سماته حتص اجملتمع   وتقوية ارادة الفعل اخليّر فيه

هـناك جـرائم ترتـكب االن حتت طائـلة دوافع تـمثل خـلالً صارخـاً في البـنية
الـعـراقـيـة االجــتـمـاعـيـة الـعـامـة من حـيث اسـبـابـهـا   ومن حـيث عـددهـا  
ـعـنى مـضـاف هـنـاك انـفالت ينـبـغي الـتـوقف عـنـده ودراسـته ومـواجـهته و
هـنيـة الطـويلة يـدانيـة   ولي هنـا من خالل جتربـتي ا زيـد من احللـول ا بـا

ؤشرات....   في جهاز الشرطة العراقية ان اطرح  مجموعة من ا
× لـقد بـات اللـجوء الى السالح في اخلـصومـات طاغـياً مع االسف   ليس
ـدن  والـدلـيل حـجم اجلـرائم ـا ايـضـا في ا ـنـاطق الـريـفـيـة وا فـقط  فـي ا

واتساع تاثيراتها ولذلك نحن امام مسؤولية مجتمعية البد منها 
 × لم تـنجح وزارة الداخلية  حتى االن ان تشتغل بكل قدراتها على ارساء
سـاعدة الـقوى الفـاعلـة في اجملتمع فـهم حاسم في مـيدان االمن الـوقائي 
لـنـشـر قـيم الـتـصـالح والـتـسامـح والعـفـو   واعـتـقـد جـازمـاً ان الـعـديد من

وضوع  منتسبي هذا اجلهاز ليسوا على دراية دقيقة من هذا ا
نصـات االجتـماعـية الـراسخـة التي تـعزز االمن الوقـائي انني × اين هـي ا
دني   والنخب اقـصد هنا وحدة عمل  لرجال الدين  و مـنظمات اجملتمع ا
ــؤتـمــرات والـنـدوات الــثـقــافـيـة   ووســائل االعالم   كم هي الــلـقـاءات  وا

وورش العمل  التي عقدت على هذا الطريق  
× مــاهي مـتـطـلــبـات جنـاحـهــا من حـيث احلـرص عـلـى مـيـدانـيــة انـعـقـادهـا
عـني باالمن الـوقائـي   وليس كـما يـحصل بـحـضور الـوسط االجتـماعـي ا

االن . 
×اين هـي مسـاهـمـات اساتـذة الـقـانـون ونقـابـة احملـام واحتـاد احلـقـوق
الـعـراقـي في هـذا الـشـأن واخلبـراء في الـكـشف عن جـذور اجلرائم  واذا
صح الـتوصـيف   اين هي القـدرة اجملتـمعـية لـفضح  االمـتدادات اجلـرمية

من فساد وغش وتزوير وافعال شريرة اخرى اخذت تنخر في العمق
 × البـد من االعتـراف بوجـود فقـر صارخ في حـيثـيات االمن الـوقائي الذي

يحتاجه العراق االن  
× كـيف التكـون هـناك قـناعـات عشـائريـة وطنـية واخالقـية في حـمايـة ابراج
نـقـل الـطـاقـة الـكـهـربـائـيـة   الـيس ذلك مـن صـمـيم الـواجب  لـلـعـشـائـر في
مـبادرات لقطع الطريق على اخملرب واالرهـاب وليس تكوين اغطية لهم  .
صالح نع التكالب على ا وكيف التكون هناك آليات راسخة تقطع الطريق 
ـسـؤولـية  ×اين هـي اوراق العـمل اجلـاهـزة نـحـو تـنـفـيذ وطـني عـام لـهـذه ا

الوطنية واالخالقية واالنسانية  .  
 ×كـيف التـكــون الـتـعـالـيم الـرحـمـانـيـة اسـاسـاً لـلـنـشـر والـتـداول والـوجـهـة
الـصحـيـحة انـطالقاً من قـوله تعـالى (ان تـعفـو اقرب الى الـتقـوى والتنـسوا
الـفـضل بـيـنـكم  )    وقـوله جـلت قـدرتـة (فـمن عـفى واصـلـح  فأجـره عـلى
الـله)  وقوله عز واجل (ادفع بالـتي هي احسن كأن الذي بـينك وبينه عداوة

ولي حميم)   
ــة  بل ومن قــول × اين الـــواقع الــعــراقي من تــعــالــيـم تــلك االيــات الــكــر
ـسـلـمـون من ـسـلم من ســلم ا الــرسـول الـكـر   في احلـديث الــشـريف (ا

لسانه ويده) 
ــؤسـسـات احلــكـومـيـة وزارات هــنـاك مـســؤولـيـات  يــنـبـغي ان تــقع عـلى ا
الــداخـلــيـة   والــثــقـافــة   والـتــخـطــيط  والــعـمـل والـشــؤون االجـتــمـاعــيـة
ـعــنــيـة بــالــشـأن الــتــنـمــوي الــعـام   والــصــحـة والــوزارات والــهـيــئــات ا
االقـتـصـادي واالجـتـماعي ايـضـا     ومـجـلس الـقضـاء االعـلى ومـفـوضـية
ان وجهـات اخرى في الدولـة العراقـية   واذا كان والبـر حـقوق االنـسان  
ـة)   فـان ذلك يـجب ان يـكـون دسـتوراً ـكن تـبـريـر ايـة جـر (ال قـد قـيل  
اجـتماعياً راسخـاً ح نقيس على جرائم ارتـكبت  وترتكب بسبب خالفات
تــافـهــة   بل ومـخـجــلـة في كـل احلـسـابــات   وهي في كل االحــوال تـمـثل

نقيصة اجتماعية ودينية واخالقية 
الــواقع التـقـوم قـائـمــة لالمن الـوقـائي اال اذا كــان هـنـاك بـرنـامح
تـنـفيـذي لـهذا الـنـوع من االمن يـقوم عـلى اسـتحـداث غـرفة
طـوار تـتصـدى له   والـعبء هنـا يقع عـلى كل مـفاصل

الدولة العراقية 
شروع لبناء النفوس ال ان خط الشروع في تنفيذ هذا ا

يحتمل التاجيل  .

احمد غني اخلفاجي

uŽœ…∫ أمير  قطر يتسلم دعوة مصطفى الكاظمي حضور قمة بغداد
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باشرة عن اعلنت وزارة التجارة ا
مـنـاقـلة احلـنـطـة احمللـيـة من مـركز
تــســويـق الــدبــوني الــتــابع لــفــرع
الشركة العامة لتجارة احلبوب في
واسط  بـعـد االنـتـهـاء من مـعـايرة

يزان اجلسري . وادامة ا
اوضح ذلـك مـــديــر عـــام الـــشـــركــة
بــاسم نـــعــيم الــعــكــيــلي. وقــال ان
(اجلـهد الـهنـدسي في الشـركة نـفذ
حــمـلـة  خاللـهـا ادامـة ومـعـايـرة
يزان اجلـسري في مركـز تسويق ا
الدبوني في محـافظة واسط  ليتم
ـــبــاشـــرة بـــتـــحــمـــيل بـــعـــد ذلك ا
شـاحنـات اسطـول الـنقل بـاحلنـطة
قـرر منـاقلـتهـا لصـومعة احملـليـة ا

الرصافة في بغداد).
وكــشف  الـعــكـيـلـي  كـشف (سـتالم
صومعة الرصافة 54 شاحنة وارد
 من مركز تسويق الـدبوني محملة
بــكــمــيـة 2469 طــنــاً من احلــنــطـة
احمللية  اضافة الى استالم ( 15)
شــاحـنــة واردة من مـجــمع حـبـوب
بـــيــــجي فـي صالح الـــديـن بـــواقع
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واضــاف ان (الـفــريق الـفــني اجنـز
كــذلك تــصـلــيح مــيــزان جــسـري و
معايرة اخر في سايلو الكوت ليتم
طاحن ادخاله لـلعمل فـي جتهيـز ا

قررة من احلنطة . باحلصص ا
واختتم بالـقول ان  (فروع ومواقع

ـثنى الشـركة في بـغداد وواسط وا
و ذي قــار واصــلت مع اســتــمــرار
مـوقـعي ابــو صـخـيــر والـكـوفه في
طـاحن احلـصة الـنـجف بتـجـهيـز ا

السابعة.
مــشــيــرا الـى ان فــرع الــشــركــة في
كـركـوك جهـز مـطـاحن السـلـيمـانـية
باحلصه الـسادسة الـوجبة الـثالثة
والــرابـعــة بـاكــثـر من ( 1088) طن
وجتــهـيـز  مـطــاحن اربـيل احلـصـة
الـســادسـة كــذلك الـوجــبه الـثــالـثـة
والـرابـعـة  بـاكـثـر من ( 1644) طن
من احلـنطـة احملــــــــليـة الى جانب
 تــــصــــفــــيــــر كـــامـل  احلــــــصـــة
ـطاحن الـسادسـة اخملصـصة الى ا

كركوك) .

بـاإلضــافـة إلـى عـمــله الــيـومي في
ـــرابــطـــة أثــنـــاء شــحن وتـــفــريغ ا
ـــشـــتـــقـــات الــنـــفـــطـــيــة نـــاقالت ا
ــســتــمــرة في تــعــفــيـر وحــمالته ا
دوائــر الـــشــركـــة وجتـــهــيـــز مــادة
الـــبـــودرة الى عـــدد من الـــوحــدات
الــــبـــحـــريــــة واجـــراء عـــمــــلـــيـــات
ـمــارسـات االفــتـراضــيـة الخــمـاد ا

احلرائق) .
وانئ  يومي 11 و12 واستقـبلت ا
آب اجلــــاري ست ســــفن جتــــاريـــة

رست عـلى أرصـفـة ميـنـاء ام قـصر
الشمالي 
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وقــــال الــــفـــرطــــوسي انـه (حـــسب
تـوجـيـهـات وزيـر الــــــنـقل الـكـاب
نـاصر الـشبـلي نؤكـد  جاهـــــــــزية
أرصـفـة جمـيع مـوانئ الـشـــــــــركة
الســـتــقــبــال الــســـفن والــنــاقالت 
مـــبـــيـــنـــا أن مـــوانئ الـــعـــــــــــراق
تعــــــــمل بكـفاءة عـاليـة ونعـــــــمل
عـــلى زيـــادة اســـتـــقـــبــال الـــســـفن
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ـوانئ تــسـلــمت الـشــركـة الــعـامــة 
الـعـراق ميـنـاء خـور أربع سـيارات
حديثة تخصـصية إلطفاء احلرائق
ضـــمن مـــشــاريع هـــيــئـــة الــقــرض
الـيـابـانـي من شـركـة مـتسـوبـيـشي

اليابانية .
وقــال مـــديــر عــام مـــوانئ الــعــراق
فـرحـان الـفـرطـوسي بـعـد أن اغـلب
أرصفـة مينـاء خور الزبـير حتولت
الـى نـفـطــيـة عــلـيــنـا تــوفـيــر كـافـة

مستلزمات السالمة واألمان ).
الفـــــتــــــاً ان (هـــــذه الــــــســـــيـــــارات
الـتـخـصـصـيـة تـسـتـخـدم ألول مرة
في مــوانئ الـــعــراق وأنــهــا قــادرة
عــلـى إطــفــاء احلــرائق الــنــفــطــيــة

والزيتية).   
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من جانـبه ب مـدير قـسم السالمة
واالطـفاء بـالشـركة نـاجي عبـد الله
(الــقــيــام بــتـدريـب مالكــات إطــفـاء
مــيــنـــاء خــور الـــزبــيــر عـــلى هــذه
السيارات احلديـثة والتي ستحقق
قــفــزة في مــســتــلــزمــات الــسـالمـة
يناء حيث  إجراء واالطفاء في ا
ـارســة حــيـة حلــريق افــتـراضي

يناء).     على أحد أرصفة ا
وأضــــاف عــــبــــد الــــله ان (لــــهــــذه

الـــســيــارات الــتــخــصــصــيــة أذرع
ترتفع  22 متراً وبقوة دفع للرغوة
ــا يـجــعـهـا تـصل إلى 50  مــتـراً 
قـادرة عــلى الـسـيـطـرة عـلى حـريق
ـــســاحــة 100 مـــتــراً وان ســـعــة
السيارة احلاملة للرغوة تصل إلى
ـيـاه 4000 لـتـر ويـتم تـزويــدهـا بـا
من مــصـادر خــارجــيـة كــأن يــكـون

أنبوب ثابت او خزان مجاور). 
وسـاهمت الـشركـة الـعامـة باخـماد
ـنـاطق مـتـعددة 22 حـريـقـاً نشب 
في الـبـصـرة خالل شـهـر تـمـوز من

عام 2021.
ـوانئ الــدكـتـور وقـال مــديـر عــام ا
هندس فرحان الفرطوسي حسب ا
تـــوجــيــهــات وزيــر الـــنــقل نــاصــر
حـس الـشـبلي بـضـرورة االسراع
واطن مبينا  في تلبية نداءات ا
ـوانئ أن قـسم الـسالمـة واألطـفـاء 
العـراق يـعمل عـلى مدار 24 ساعة
وهـو عـلى جـهـوزيـة تـامـة لـتـنـفـيـذ

ناطة به ). الواجبات ا
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من جـــانب اخـــر بــ مـــديـــر قــسم
الـسالمـة واألطـفـاء نـاجي عـبـدالـله
حسن ان الـقسم ساهم بـاخماد 22
ـنـاطق مـتـعـددة في حـريق نـشب 
اضي الـبصـرة خالل شهـر تمـوز ا

والـــــنـــــاقالت وتـــــوفـــــيـــــر كـــــافــــة
التسهيالت لهم).

الفـتا ان (مـيـناء ام قـصـر الشـمالي
اســــتـــــقــــبل يــــوم  11آب اجلــــاري
سـفيـنـة  حتمل 636 حـاوية  رست
علـى رصيف رقم 21-20 كـما رست
ســفـيــنـة حتـمل  157 حـاويــة عـلى

رصيف رقم 27).
ــــيــــنـــاء وأضــــاف أن (أرصــــفــــة ا
الشـمالي ايضـاً استقـبلت يوم  12
آب اجلاري سفينة حـمولة متنوعة

رســت عـــــــــــــــلـى رصـــــــــــــــيــف رقـم
13وسفــــــينة  حتمل 1391 حاوية
 رسـت عــــلى رصـــــيف رقم  14-15
وســفـــــــيــنـــة حتــمل 248 حـــاويــة
رســــــــت عــــــلـى رصــــــيـف رقم 20
وســـــــــفــيــنــة حتــمل 425 ســيـارة
بـاالضـافــة الى حـمـوالت مــتـنـوعـة

رست على رصــــيف رقم  21). 
وجـــرت جـــمـــيـــــــع الـــعـــمـــلـــيــات
الــبـــحــريــة بــالــتــنــســيق مع إدارة
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قد يتساءل البعض ويقول :

كـرمة يوم الثامن من ذي احلجة  –وهو يوم اذا خـرج االمام احلس (ع) من مكة ا
التروية  –متجها الى العراق ?

واجلواب :
لم يكن لالمام احلـس (ع) خيار آخـر ألنّ الكيان األمـوي الغاشم ح بَـلَغَتْه أخبار
الـكوفـة واقبـال أهلهـا على االمـام احلسـ (ع) واحلاحـهم في الطلـب بعث بجالوزته
ودسّهم مع احلجيج ليتولوا قتل االمام احلس (ع) ولو كان متعلقا بأستار الكعبة .
ولم يـشـأ االمـام احلـسـ (ع) أنْ تـسـتـبـاح به حـرمـة الـبـيت احلـرام فـخـرج مـن مـكة
ة متجهـا الى العراق ولو  قتله في مكة ألمكن للسلطة الغاشمة انّ تتبرأ من اجلر

سؤولية على غيرها كأن تقول : وتُلقي ا
انّ احلس اغتيل بسيف خارجي .

-2-
قدور ان االمام احلسـ (ع) كان يجيب على االسئلة التي تُـطرح عليه بأجوبة ليس 
تخاذلـ والراكنـ الى النظـام االموي خوفاً من بـطشه أنْ ينـاقشوا فـيها من قريب ا

أو بعيد .
وح يُعلل اخلروج بداعي احلفاظ على البيت احلرام ال يستطيع أحد ان يقول :

فلتهتك حرمة البيت !!
-3-

وح يُسئل :
اذا تعرضهن للسبي ? وما معنى حملك النساء و

يقول :
" شاء الله أنْ يراهن سبابا "

فالقرار اذن قرار رباني ال يقوى أحد على مناقشته فيه .
-4-

وح يُقال له :
كيف تخرج الى العراق وفيه قُتل أبوك  وخُذل أخوك ?

يقول :
لقد جاءتني كتُبُهم ورُسُلهم يطالبونني بالقدوم عليهم 

كان يكتبون له :
(لقـد اخضـر اجلنـاب وأينـعت الثـمـار وليس عـليـنا إمـام غيـرك  فأقـبل اليـنا لـعل الله

يجمعنا بك على احلق).
-5-

وكلُّ هذه األجوبة  –وان كانت صحيحة  –ولكـنها لم تكن الباعث احلقيقي على ثورة
االمام احلس (ع) 

سلمـ بفعل االضطهاد والعسف األموي ـة التي تفشت في أوساط ا انّ روح الهز
جعلت الـناس يخشون بطش السـلطة  وقد يصل بهم احلـال الى اعتبار احلركة ضد
ـرجتل وهذا مـا ال يرضـاه االمام الـنظـام احلاكم لـوناً من ألـوان التـسرع او الـقرار ا

احلس فكان يُجيبُهُم بتلك االجوبة الدامغة .
ولـكن احلقـيقـة أنّ االمام احلـس (ع) كـان قد صـمم على الـشهـادة وخطط أنْ يـكتب

لالمة بدمه وتضحياته تاريخاً جديداً لتصحو وتنتفض على الظا .
واال فما معنى قوله :

من حلق بي استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح ?
وما معنى قوله :

أال من كان فينا باذالً مهجته مُوَطِنَاً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا ?
ـا سيـالقيـه من عـبيـد الـدنـيـا الـذين قـاتـلـوه وهم يـعـلـمـون أنه ريـحـانة انه كـان يـعـلم 
رسـول الله وسـيد شـبـاب أهل اجلنـة الرضاء ( يـزيد ) و (عـبيـد الله بن زيـاد) وباقي

العتاة اجملرم .
ـصـرع سفـيـره الى الـكوفـة مـسلم وعـلم وهـو في الطـريق 

بن عقيل  
سير الى كربالء . ولم يُثْنهِ ذلك عن مواصلة ا

انه الـفاحت الـعـظـيم بـدمه وبـفكـره وبـتـضحـيـاته الـفـريدة
ومواقفه اخلالدة .

ÍbO e « ‰œU

بغداد

p Ëe  tK «

أوقفت سيـارة األجرة التي تـقلنـي واخذت طريـقي ألبتيـاع بعض احلاجـيات من محل
ـواد الـغــذائـيـة اعــتـدت الـتـســوق مـنه.. كـان فـي الـدكـان شـاب عــلى مـشـارف لـبــيع ا
واد الغـذائيـة أيضـا ويظـهر أن له عالقات مع األربـع من عـمره يـروم شراء بـعض ا
ن يـعرفـهم (الـله يزوجك) ـتـبضـعـ من الـدكان.. سـمـعته يـنـشد عـدة مـرات  بعض ا
ويـبدو الدعـاء مقابل عـمل ما لم اتبـينه .. التـرنيمة الـدعائيـة (الله يزوجك) تـرطبت بها
الشفاه وسـرت على لسان الكـثير من الناس لـها وجهان الظـاهر ان الرجل يتمنى لك
ألها احلنان واحملبة الزواج لتغـادر العزوبية الى عش الـزوجية لتعـيش حياة هانئـة 
ويـنـشـر الـفرح فـي ارجاءهـا الـبـنـات والـبـنـ والـبـاطن اذا كـنت مـتـزوجـا فـالدعـاء لك
ا نـوايـاه غيـر حسـنة  _اذا ابتـعدنـا عن الـشرع الـذي أباح لـلرجل بزوجـة جديـدة ر
ـــا ال تـــنـــســـجم مع األولى الـــزواج مــثـــنى وثـالث وربــاع _فـــالـــزوجـــة اجلــديـــدة ر
ـرثـون من ــطـالـبـهـا اجلـديـدة تـبـدأ بـبـيـت مـؤثث ومـبـرد وال تـنـتـهي  وتـشـهـرقـائـمـة 
سـلفـنة وقـد تكون لك حـماة ال يـسرك رؤيـتها فـتغـلب سعـادتك رأسا على الـعواطف ا
عقب وكل ذلك اذا تـركت لك الزوجة األولى احلـبل على القـارب اما اذا كانت درجات

الـغـيــرة عـنـدهــا تـسـاوي درجـات ســلق بـيـضــة الـدجـاجـة في
الـشتـاء فـإنك ستـصبح شـاه ب ذئـبـت عـتب وتأنـيب ولوم
دائـم سواء كـانت اللـيلـة لـهذة او تـلك وهكـذا يكـون مردود
الـدعــاء سـلـــــــبــيـا وهــذا مــا قـصــده دعـاء الــشــاب (الـله
تاعب.. إذن يزوجك) بـعد أن عـلمت انه القى مـن حماتـه ا
دعاء للـمتاعب ولـيس للسعـادة كما يتـوهم السامع والله ال

يزوجــــك محبة بك .

ختلف مراحـله واشكاله الى ثوابت علمية تصاغ في كل دول العالم يـخضع التعليم 
على هـيئـة قوان او تـعليـمات يـضعهـا  مفـكرون وعلـماء لهم بـاع في العـلوم والتـربية
بـهـدف وضع االسس الرصـيـنة لـتـعزيـز الـرصانـة الـعلـمـية ومـخـرجاتـهـا ذات التـأثـير
ـبــاشـر عـلى حـيــاة اجملـتـمع وخملــتـلف الـنـواحـي بل ان اال تـتالقح مع ا اخـرى ا
ستـوى العـلمي لالستـفادة مـنهـا في زيادة تـرص تـعلـيمـاتهـا وقوانـينهـا لالرتـقاء بـا
ختلف مراحله منذ للمجـتمع وهذا ما دأبت عليه استراتـيجيات التعليم في الـعراق و
ـؤسـساتـنـا التـعـلمـية مـخـرجاتـهـا التي تأسـيس الـدولة الـعـراقيـة عام 1921 فـكانت 
نـطقة بل والـكثيـر منـهم تولى التـعليم اسـهمت في النـمو احلضـاري للـكثيـر من دول ا
في ارقى اجلـامعـات وكانت جامـعاتنـا تزخـر بتواجـد الكثـير من الـطلبـة االجانب على
راحل الن تعـليمات الـتعليم في مقاعد الـدراسة فيـها وفي مختـلف االختصاصـات وا
العراق كانت ترقى الى القدسية التي ال يجوز التهاون او تسخيرها ألهداف سياسية
او فردية والـتي منحت اجلمـيع فرص متساويـة في التعلـيم دون منح االمتيازات وألي
سبب كـان بل انه المـجال لـلسـطـلة او احلـكومـة الـتدخل في اجلـوانب الـعلـميـة نـتيـجة
الستـقاللـية اجلـامعـات ورفـضهـا للـتـدخالت اال ان ذلك بدأ بـاالنحـدار مـنذ قـرار منح
ـشهور للـزعيم عبدالـكر قاسم عام 1959 والـذي اصبحت تعزى اليه كل الزحف ا
الـهـنات الـتي حـصـلت في التـعـلـيم بعـد ذلك واسـتـمر مـنح االمـتيـازات لـبـعض الطـلـبة
ألسـبـاب مـخـتـلـفـة بـعـد عـام 1968 الى ان وصـلـنـا الـيـوم في عـراقـنـا اجلـديـد الـذي
استـبيـح فيه الـتعـلـيم بشـكل لم يـحصل في اكـثـر البـلـدان تخـلفـا فـبدال من دورين في
ـرقنة قيودهم وقرارات من االمتحـان اصبحنا نعـطي دور ثالث وعدم رسوب واعادة ا

نح خمس درجات واحيانا عشر درجات  جهات غير علمية 
ـسبوق للـطلـبة الـراسبـ  وامتـيازات ألسبـاب مخـتلـفة اضف الى ذلك الـتوسع غـير ا
لـلـتعـلـيم االهـلي دون مـبـررات علـمـيـة مقـبـولـة والـذي لم يحـصل في اكـثـر دول الـعالم
نح الشهادات العليا خارج الضوابط فأصبحت تقدما نـاهيك اننا انشائنا مؤسسات 
ن هب ودب ولـعل اخـر مـا أجهـز فـيه عـلى الـتـعـلـيم الـعالي الـشـهـادات العـلـيـا تـمـنح 
ـعـنيـة بـالتـعـليم ـان الذي اعـطى لـنـفسه ولـلـوزارات غيـر ا الـقـانون الـذي اصـدره البـر
ن لم يدخل قـاعـة الدرس حملـاضرة واحـدة والغى ـنح االلقـاب الـعلـميـة حـتى  احلق 
شرط الـتـفـرغ واصبح الـوزيـر حـتى غـير اخملـتص والـذي ال يـحمل لـقب عـلـمي يـؤهله
يصـدر اوامر الـترقـيات العـلمـية ضـارب عرض احلـائط شروطـها ومـتطلـباتـها وبذلك

ا انـعكس ـراتب الـعلـميـة من محـتواهـا  افـرغت الشـهادات  وا
على تعـامل اجلامعات االجنبيـة السلبي مع شهاداتنا ,وهنا
ومن مـنطـلق احلـرص على رصـانـة التـعلـيم اقـول للـقائـم
واحلريـصـ عـلى مـسـتقـبل الـتـعـليـم والذي هـو مـسـتـقبل
االجيـال القادمة الى الوقوف بوجه معاول هدم التعليم في
بالدنـا واال اذا اسـتـمـر احلـال فـكـلـنـا خـاسرون وبـالـتـالي

تعليمنا العالي الى اين?
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بــهـذه الــكــامـيــرات ومــنـهــا وجـوه
ــطــلــوبــ وفق االوامــر اجلــنــاة ا
القـضائية ومـعرفة ارقـام العجالت
ــرور وكــذلك اخملــالــفــة لــقــواعــد ا
الـعجـالت التي يـرتـكب من خاللـها
احلـوادث اجلـنائـيـة). الفـتا الى ان
ـنــظـومـة ـشــروع اجنـز بــغـيــة ا (ا

حيز التنفيذ).
5IH  cOHM

شاريع الفنية واعلن رئيس قسم ا
والهـندسـية في العـتبـة احلسيـنية
ــهـنـدس حـســ رضـا مـهـدي عن ا
(وضع خـطة اسـتراتـيـجيـة لتـنفـيذ
نــــفــــقــــ جــــديــــديـن في عــــدد من
الـشـوارع الـقريـبـة من مـرقـد االمام
احلــســ بــهــدف تــســهــيل حــركـة
ـنـاسـبات الـزائـرين اثـنـاء احـيـاء ا
ـلـيـونيـة الـتي تـشـهـدها الـدينـيـة ا
احملافظة) مضيفا ان (النفق االول

ــتـد من نــهـايــة شــارع الـشــهـداء
). وام الى بـدايـة شـارع الـروضـتـ
النـفق الثانـي فيبـدأ من بداية فـلكة
ــركــزيـة الى حـي االمـام حــسـ . ا
واكد مهدي في تصريح صحفي ان
باشرة (النفـق اجلديدين سـتتم ا
بــتــنــفـيــذهــمــا بــعــد اســتــحــصـال
ـوافقـات الرسـميـة من قبل جـميع ا
ــعــنــيــة) مــوضــحـا ان اجلــهــات ا
(الــعــتــبــة احلــســيــنــيـة ســبق وان
اكملت من الناحية االنشائية تنفيذ
ــمـتـد من ـرحـلــة االولى لـلــنـفق ا ا
نـهــايـة شـارع الــشـهــداء الى مـرقـد
الــعالمـة فـهـد احلــلي في مـنـتـصف
قـبـلة االمـام احلـس  ضـمن اكـمال
مــشـــروع صــحن الــعــقــيــلــة زيــنب
ـرحلـة الـثانـية من وسـيـتم تنـفيـذ ا
ليونية النفق بعد انتهـاء الزيارة ا

للعاشر من محرم احلرام ). W∫ ناقالت حتمل وجبة من احلنطة Ë
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الكــات الــهــنــدسـيــة في تــواصل ا
شـرطـة مـحافـظـة كربـالء بالـتـعاون
مع احلكومة احمللية تنفيذ مشروع
نـصب 600  كــامــيــرا بــانــورامــيـة
ناطق في لتـوزيعها بـ مختـلف ا
ديـنة. وقـال مسـؤول اعالم قيادة ا
شــرطــة احملــافــظــة الــعــمــيــد عالء
ـي لـ(الـــــزمـــــان) امس ان الـــــغـــــا
لـكات الهـندسيـة تواصل عمـلها (ا
بـشـكل مـتـســارع لـتـنـفـيـذ مـشـروع
نصب 600 كامـيرا تعـاقدت علـيها
احلـكـومـة احمللـيـة لصـالح مـديـرية
شــرطـة كـربالء). مـضـيـفـا ان (هـذه
الـــكـــامـــيـــرات تـــعـــمل بـــطـــريـــقـــة
الـبانـوراما  تـوزيـعهـا على 103
مــــواقـع بــــدءا من الــــســــيــــطــــرات
اخلــــارجــــيــــة واحلــــدود االداريــــة
لــلــمــحــافـــظــة مــرورا بــاالقــضــيــة
والــــنـــواحي وصــــوال الى احـــيـــاء
ـركـز) مـشـيرا ـديـنـة وانـتـهاء بـا ا
ــشــروع يــهـدف الى الـى ان (هـذا ا
حتــقـيق نــسـبــة عــالـيــة من االمـان
واالطمئنان االمني وكذلك اخلدمي
من خالل الــســـيــطــرة عــلى امــاكن
ـشروع يعد االزدحام) مبـينا ان (ا
االول مـن نـــــوعـه وتــــــعــــــمل فــــــيه
الــكـامـيـرات عـلى مـدى رؤيـة تـصل
الى  150درجــة وبــاسـتــطــاعــتــهـا
ادخــال بـــرنـــامج لـــلــتـــعـــرف عــلى
الـوجــوه في احلـواسـيب اخلـاصـة
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سـؤوليـة/ اضافـة لوظـيفـته قدم مـدير عـام شركة ـدير الـعام لـشركـة االليس الـوطنـية لالسـتثـمارات الـنفـطيـة محـدودة ا الى / ا
ـتضمن ؤرخ في ٢٠٢١/٣/١٦ وا رقم (٨٦٦٣) ا مصافي اجلنـوب/ اضافة لـوظيفـته وكيله احلـقوقي احمـد كاظم حمـيد االنذار ا
ـوجـهـ من قـبل شـركـتـكم لـدائـرة ـرقـم (٤٧٢٦) في ٢٠٢١/٢/١٠ و  (٣٩٨٧) في ٢٠٢١/٢/٤ وا ردا عـلـى مـا جـاء باالنـذاريـن ا

موكلي والصادرين من دائرة الكاتب العدل في الصدر الصباحي اود ان اب االتي:-

برم مع دائرة مـوكلي فنشيركم رقم ٤٩٥٦ ا تعلـقة بالعقـد ا ١- فيما يـخص تخفيض قيـمة خطاب الضـمان السلفـة التشغيلـية ا
ـصرفية ستتضـائل قيمتها من قيـمة العقد في مقابل ذكور والـتي اشارة بأن الكفالة ا الى احكام الفقرة ٣-٢ ب  – أ من العقد ا
شروع لعدم شروع قد بلغت ٧٢ % وان العمل متـوقف في ا شروع االن ان نسبة اجنـاز ا التـقدم في اجناز كل حدث مؤثـر في ا

تنفيذ اي فعالية من الفعاليات اخملططة حسب اجلدول الزمني وهذا يعد حيود كبير في تنفيذ اجلدول الزمني للعقد اعاله.
صـرف العـراقي لـلتـجارة ـسـتنـدي اود ان اب ان دائـرة مـوكلي سـبق لهـا وان فـاحتت ا ٢- اما فـيـما يـخص تفـعـيل االعتـماد ا

ـتـبـقي وذلك لـوجـود مبـالغ  ـبـلغ ا ـوجب كـتـابـهـا ذي الـعـدد (٩١٤) في ٢٠٢١/١٢/٢٢ لـتـزويـدهم بـشـرط دفع تـتـنـاسب مع ا
٦٤٩ $ متـبقي مـبلغ اخملـططـات) حيث طـالبت ٣ $) مبـلغ التـعويض + ٢٩٩ ٢٢٨ تـسديـدها عـلى االعتـماد احلـالي مسـبقاً (٦٣٠
سددة والغاء فـقراتها من رسالة بـالغ ا دائرة موكـلي ان يصدر االعتمـاد اجلديد بنفس شروط االعـتماد احلالي بعـد استقطاع ا
ـوجب كتـابه ذي الـعدد ٣٥١٠١ ـصرف الـعـراقي لـلتـجارة اعـلـمنـا  االعتـمـاد اجلديـد وحـسب كتـاب دائـرة موكـلي اعاله اال ان ا
ـستـندي ـطلـوبة لـتمـديـد االعتـماد تـعتـبـر نافـذة في ٢٠٢٠/١٢/٣٠  مع التـنويـه الى ان االعتـماد ا دة ا في٢٠٢٠/١٢/٣٠  بـان ا
السـابق كان مفعالً مـنذ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٢ ولغـاية ٢٠٢٠/٥/١٤ اي بعد تـوقيع ملحق الـعقد مع شركـتكم بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٦
صـرفي من لبـنـان الى تركـيا بـسبب الـتحـديات وان اسبـاب نفـاذ تاريخ االعـتمـاد كـان متـعلق بـطلب شـركتـكم تـغيـير الـعنـوان ا
صرفي في لبـنان على حـد تعبيـر شركتـكم عليه ولكل مـا تقدم فـان شركتنـا تكون قد اوفت صرفـية التي كان يـتبعـها القطـاع ا ا
ؤرخ في ٢٠١٨/٤/٢٤ وملحق العقد انف الذكر مقابل عدم تنفيذكم حضر االجتـماع ا بكافـة التزاماتها التعاقدية والتي وردت 
اللـتـزامـاتـكم الـتـعـاقـديـة وحـسب مـا جـاء بـانـذارنـا ذي الـعـدد (٢١٧١٥) في ٢٠٢٠/٨/٢٧ ولـدي ارسـال اوراق االنـذار مع ورقـتي
ـبـلغ اخلاص ديـرية شـركـة الكـرادة اتـضح انك مـجهـول االقامـة وحـسب شرح ا سـبح الـتابـع  التـبـليغ بـواسـطة مـركز شـرطـة ا
نطقة الـكرادة (محمد رشيد ابـراهيم) لذا تقرر تبلـيغك بواسطة الصحف الـيومية استناداً ركز اعاله وشرح اجمللس الـبلدي  با

عدل. دنية رقم  ٨٣ لسنة ١٩٦٩ا رافعات ا ادة ٢٣ من قانون ا الى الفقرة  ١ والفقرة  ٢  من ا
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ـشاركـة تقـد عروض  بـالديـنار الـعراقي  (مع مـراعاة تـرقيم صـفحـات هذه مبـلغ قـدره (٢٥٠٫٠٠٠) دينـار (مئـتان وخـمسـون الف دينـار الغيـر ) غيـر قابل لـلرد فـعلى اجملـهزيـن اخملتـص الـراغبـ با
علومات التالية:-  دة التقل عن (١٢٠ يوم) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة (١٫٢٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي (مليون ومئتان الف دينار عراقي) على ان يتضمن العرض ا العروض) ويكون نافذاً 

ناقصة/ موضوعها - رقم ا
- تاريخ الغلق 

قدم  - تاريخ نفاذ السعر التجاري ا
- تاريخ نفاذ التامينات االولية 

كتب - العناوين الصريحة للشركة او ا
ناقصة اجور نشر ØπØ±≤® ÂuO±≥∞≥© ويتحمل من ترسو عليه ا  dNE « bFÐ © …bŠ«u وتسلم الى استعالمات الشركة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية في مدة اقصاها الساعة ®»

االعالن  .. مع التقدير . 
 ≠∫ WEŠö

ا يقتضي مراعاة ذلك عند التقد  ١- يتم تقد العروض وفقاً للوثائق القياسية وفي حال عدم التزام مقدم العطاء في تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه 
درجة ادناه عند القطع وشراء التنادر :- ٢- جلب الوثائق ا

أ- كتاب تخويل اصلي مصدق ونافذ. 
قدم العطاء او من ينوب عنه.  دنية او جواز سفر نافذ  ب- هوية االحوال ا

٣- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل الى اليوم التالي بعد العطلة مباشرة. 
وجب عقد مشاركة.  ساهم في الشركة او الشركات  فوض او احد ا ٤- تقدم التامينات االولية باسم الشركة او مديرها ا

ـناقصـة التواجـد في مقر الـشركة حلضـور ومتابـعة فتح الـعطاءات من قـبل اللجـنة وذلك في اليـوم التالي لـتاريخ الغـلق الساعـة العاشرة شـترك في ا ثلـي الشركات واجملـهزين ا ٥- بـإمكان كـافة 
صباحا.ً 

٦- في حالة وجود مخالفات من قبل اجملهزين توجه االنذارات من القسم القانوني في شركتنا دون الرجوع الى دائرة كاتب العدل. 
٧- تصادر التأمينات االولية للشركات في حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات. 

تضمنة في الوثيقة القياسية. عتمدة ا صارف ا ٨- تقدم التامينات االولية على شكل ( خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة ) ومن ا
واد الى شركتنا. ادة اعاله ويتحمل اجملهز مسؤولية جتهيز وايصال ا ٩- ال تتم مطالبة شركتنا بكتاب تسهيل مهمة من الكمارك وكذلك الضريبة واجازة االستيراد اخلاصة با

وانئ. واد من ا ثبتة اعاله السباب تتعلق باخراج ا طالبة باي تمديدات لفترات التجهيز ا  ١٠- ال تتم ا
 ١١- سيتم استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن ٢٠ % من الكلفة التخمينية الغراض االحالة.
www.mrc.oil.gov.iq  -: وقع االلكتروني كن االطالع على شروط تقد العطاءات وعلى ا  -١٢ 

  ١٣- سيتم استقطاع (١٠٠٠ دينار) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال.
رة واحدة خالل السنة من الشركات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة جتارة بغداد.  ١٤- يتم استقطاع مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار عراقي 
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ورد فــــــــي االعــــــــالن
ـرقم ط (٢٩) لـسـنة ا
ـــنــشـــور في ٢٠٢١ ا
جــــريـــــــدة الــــزمــــان
بــالــعــدد (٧٠٣٧) في
٢٠٢١/٨/٩ خـطأ في
رقـم االعالن حـــــــــيث
ذكــر (ط ٣٩) لـــســنــة
٢٠٢١ والـــصــــحـــيح
هـــو (ط ٢٩) لـــســـنــة
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ؤهـل وذوي ـاليـة واالداريـة بدعـوة مقـدمي الـعطـاءات ا يسـر مجـلس الـقضـاء االعلى / دائـرة الـشؤون ا
وظفـ وقاعات اخلـبرة لتـقد عـطاءاتهم لـتجهـيز ونصـب اثاث مكـتبي متـكامل لـلسادة الـقضاة وغـرف ا
ـرافعات واقفاص خـشبية لـلمتهمـ مع شاشات عرض وحاسـبات مكتـبية وبرادات ماء بـكلفة تخـمينية ا

قدرها (٣٩٩٫٦٠٠٫٠٠٠) ثالثمائة وتسعة وتسعون مليون وستمائة الف دينار فقط مع مالحظة ما يأتي:
ؤهـل والراغب في احلصول عـلى معلومات اضافيـة التواصل مع قسم العقود ١- عـلى مقدمي العطاء ا
ـصـادف (٢٠٢١/٨/٢٢) لـغـاية ـالـيـة واالداريـة من يـوم االحـد ا ـوازنـة االسـتـثـمـاريـة/ دائـرة الـشـؤون ا وا
ـصـادف (٢٠٢١/٨/٢٦) من الـسـاعـة الـثـامـنـة  صـبـاحا وحـتـى الـسـاعـة الواحـدة ظـهـرا حـسب اخلـمـيس ا

دينة بغداد. التوقيت احمللي 
طلوبة: ٢ - متطلبات التأهيل ا

> ان تكون الشركة من ضمن الشركات احمللية والغير متلكئة وال مدرجة ضمن القائمة السوداء.
صالح. قدم العطاء اي تضارب في ا > ان ال يكون 

اثلـة عدد (١) في الـعشـر سنـوات السابـقة بـقيـمة (١١٩٫٨٨٠٫٠٠٠) مـائة وتسـعة عـشر مـليون > اعمـال 
ائة وثمانون الف دينار عراقي على االقل. وثما

ـائة وثـمانون الف > ان يكـون حجم الـسيـولة النـقديـة (١١٩٫٨٨٠٫٠٠٠) مائة وتـسعـة عشر مـليـون وثما
عتمدة. صارف ا دينار عراقي على االقل مودعة في حساب الشركة ضمن احد ا

> يكـون تـسـليم االثـاث في مـحـافظـة الـديـوانيـة في مـوقع مـحـكمـة الـقـادسيـة / حي اجلـزائـر مقـابل كـلـية
الهندسة مع مراعاة خدمات ما بعد البيع ان استوجب احلاجة لها.

هتم شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري الى العنوان االتي (بغداد ٣- بامكان مقدمي العطاء ا
وازنة االستثمارية) / الـكرخ / حي احلارثية / شارع الكندي / موقع بناية ساعـة بغداد / قسم العقود وا

وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٥٠٫٠٠٠ مائة وخمسون الف دينار فقط غير قابلة للرد).
ـوازنة ٤- اخـر مـوعد لـتـسـلـيم الـعـطاءات الـى العـنـوان االتي (مـجـلس الـقـضاء االعـلى / قـسم الـعـقـود وا
االسـتثمـارية والكـائن في بغداد / الـكرخ / حي احلارثيـة / شارع الكـندي / موقع بـناية سـاعة بغداد/ في
ـدينـة بـغداد ـوعد احملـدد الـثالثـاء (٢٠٢١/٩/١٤) السـاعـة احلـادية عـشـر صبـاحـا في الـتوقـيت احملـلي  ا
ـثليـهم الراغب ـتأخرة وسيـتم فتح العـطاءات بحـضور مقدمي الـعطاءات او  سوف ترفض الـعطاءات ا

باحلضـور الى العنوان االتي بغداد / الكرخ / حي احلـارثية / شارع الكندي / مـوقع بناية ساعة بغداد /
ـداوالت في الـزمـان والـتـاريخ (٢٠٢١/٩/١٤) الـسـاعـة احلاديـة عـشـر صـبـاحـا في الـتـوقيـت احمللي قاعـة ا
دينة بغـداد على ان تتضمن العـطاءات ضمان العطاء الـبالغ (١١٫٩٨٨٫٠٠٠) احد عشر ملـيون وتسعمائة

وثمانية وثمانون الف دينار عراقي فقط. وان يكون مقدمي العطاءات على اطالع وعلم بالوثيقة.
ـوجب الـقـوان ـنـاقـصـة اجـور نـشـر االعالن وكـافـة الـضـرائب والـرسـوم  ٥- يـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه ا

النافذة.
٦- مجلس القضاء االعلى غير ملزم بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.
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ؤهل وذوي اخلبرة الية واالداريـة بدعوة مقدمي العـطاءات ا يسـر مجلس القضاء االعـلى / دائرة الشؤون ا
لــتـقــد عـطــاءاتـهم لــتـجــهـيــز سـيــارات من نـوع تــويـوتــا هـايــلـوكس بــيك اب مـزدوجــة الـقــمـارة دفع ثــنـائي
اوتوماتيـــــــك موديل ٢٠٢١ حجم احملرك (٢٫٧) لتـر تعمل على البنزين مصنع تويوتا في تايلند بيضاء اللون
 بـكلـفـة تخـمـينـيـة (٥١٤٫٩٨٠٫٠٠٠) خمـسـمائـة واربع عـشر مـلـيون وتـسعـمـائة وثـمـانون الف ديـنـار فقط مع

مالحظة ما يأتي:
ؤهـلـ والراغـب في احلـصول عـلى مـعلـومات اضـافيـة الـتواصل مع قـسم العـقود ١- عـلى مـقدمي الـعطـاء ا
ـصادف (٢٠٢١/٨/٢٢) لغاية اخلميس الية واالدارية من يوم االحد ا وازنة االستـثمارية/ دائرة الشـؤون ا وا
ـصـادف (٢٠٢١/٨/٢٦) من السـاعة الـثامـنة  صـبـاحا وحـتى السـاعة الـواحدة ظـهـرا حسب الـتوقـيت احمللي ا

دينة بغداد.
طلوبة: ٢ - متطلبات التأهيل ا

> ان تكون الشركة من ضمن الشركات احمللية والغير متلكئة وال مدرجة ضمن القائمة السوداء.
صالح. قدم العطاء اي تضارب في ا > ان ال يكون 

اثلـة عدد (١) في الـعشر سـنوات السـابقة بـقيـمة (١٥٤٫٤٩٤٫٠٠٠) مائـة واربعة وخـمسون مـليون > اعمـال 
واربعمائة واربعة وتسعون الف دينار.

> ان يــكـون حـجم الـسـيـولـة الـنـقـديـة (١٥٤٫٤٩٤٫٠٠٠) مـائـة واربـعـة وخـمـسـون مـلـيـون واربـعـمـائـة واربـعـة
عتمدة. صارف ا وتسعون الف دينارعلى االقل مودعة في حساب الشركة ضمن احد ا

> يكون تسليم السيارات في مـقر مجلس القضاء االعلى الكائن في محافظة بغداد / حي احلارثية مع مراعاة
خدمات ما بعد البيع ان استوجب احلاجة لها.

هتـم شراء وثائق العـطاء بعد تـقد طلب حتريري الى الـعنوان االتي (بغداد / ٣- بامـكان مقدمي الـعطاء ا
ـوازنة االستثمارية) وبعد الكرخ / حي احلارثيـة / شارع الكندي / موقع بنايـة ساعة بغداد / قسم العقود وا

دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (١٥٠٫٠٠٠ مائة وخمسون الف دينار فقط غير قابلة للرد).
ـوازنـة ٤- اخـر مــوعـد لـتــسـلــيم الـعـطــاءات الى الـعــنـوان االتي (مــجـلس الــقـضـاء االعــلى/ قـسـم الـعـقــود وا
االسـتـثمـاريـة والـكـائن في بغـداد / الـكـرخ / حي احلـارثيـة / شـارع الـكنـدي / مـوقع بـنـاية سـاعـة بـغداد/ في
ـدينـة بغـداد سوف ـوعد احملـدد االثنـ (٢٠٢١/٨/٣٠) السـاعة احلـادية عـشـر صبـاحا في الـتوقـيت احمللي  ا
ثلـيهم الراغبـ باحلضور تـأخرة وسيـتم فتح العطـاءات بحضور مـقدمي العـطاءات او  ترفض الـعطاءات ا
داوالت الى العنوان االتي بغداد / الكرخ / حـي احلارثية / شارع الكندي / موقع بـناية ساعة بغداد / قاعة ا
ـدينة بـغداد على صادف (٢٠٢١/٨/٣٠) الـساعة احلـادية عشـر صباحـا في التـوقيت احمللي  في يـوم االثنـ ا
ان تتـضمن العـطاءات ضمـان العـطاء البـالغ (١٥٫٤٤٩٫٤٠٠) خمسـة عشر مـليون واربـعمائـة وتسعـة واربعون

الف واربعمائة دينارعراقي فقط. وان يكون مقدمي العطاءات على اطالع وعلم بالوثيقة.
وجب القوان النافذة. ناقصة اجور نشر االعالن وكافة الضرائب والرسوم  ٥- يتحمل من ترسو عليه ا

٦- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.



شار لها في االعلى والشركات نـاقصة ا تقدمة على ا الى كـافة الشركات ا
ـعـلومـاتـية الـراغبـة بـاالشتـراك فـيهـا يـسـر الشـركـة العـامـة لالتـصاالت وا
ــشـروع هـو احــدى تـشــكـيالت وزارة االتــصـاالت ان تــنـوه لـكـم بـان اسم ا
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كم للعطاء ان WOKOG?A))  ولهذا اقـتضى التنويه ومـراعاة ذلك عند تقـد «

ــعـلـومـات االتــصـال عـلى ارقــام الـهـواتف ـزيـد من ا يــكـون بـهـذا االسـم و
ـــوقع االلـــكـــتـــروني (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢). او مـــراجـــعـــة ا

درج ادناه .. مع التقدير ا
E-mail: legal  itpc@yahoo.com www.itpc.qov.iq   www.moc.gov.iq   Legal_ itpc@itpc.gov.iq

www.azzaman.com

رقــــم (٤/١٦١٩٠ تعـلن جلـنة االسـتـثمـار في وزارة الـدفـاع عن توفـر فـرصة اسـتـثـماريـة عـلى العـقـار ا
مـقـاطـعـة ١١ مـزرعـة حـمـدي) الـواقع في مـحـافـظـة بـغـداد / زيـونـة الـبـالغ مـسـاحـتهـا (١٥) دو وعـلى
سـتثـمـرين الراغـب بـاالستـثمـار مراجـعة مـديريـة اإلسـكان الـعسـكري الـكائـنة في مـجمع الـشركـات وا
ستمـسكات الثبوتية الكـسرة (بناية رقم ٦ ) ليتم تقـد العروض وفق الشروط أدناه مرفقـا بها كافة ا

بواقع (١٠) نسخ وبظرف مغلق واحد خالل مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ٢٠٢١/٨/٣١.
ناسب ويتحمل من يتم قبول  لغرض دراستها من قبل جلنة استثمار وزارة الدفاع واختيار العرض ا
ـوافقات صـاريف األخرى إضافـة إلى استـحصال كـافة ا طـلبه تكـاليف نـشر اإلعالن وكـافة الرسـوم وا

شروع. األصولية من اجلهات ذات العالقة النشاء ا
الشروط
ـــــــــــــــــ

١. إنشاء مجمع جتاري.
٢. مدة االجناز سنتان من تاريخ منح االجازة االستثمارية.

ـساحة الكلـية للمشروع النـشاء احدى دوائر وزارة الدفاع ستثـمر بتخصيص  ١٠ % من ا ٣. يتعـهد ا
وتنفيذها وحسب التصاميم التي تقدم من وزارتنا حينها..

ـسـتثـمـر بدفع ـشـروع بعـد ٢٥ سـنة من االفـتـتاح إلى وزارة الـدفـاع عـلى أن يتـعـهد ا ٤. تـعود مـلـكـية ا
إيجار سنوي يحدد في العرض عن قيمة استثماره للفترة اعاله.

ستثمر تنفيذ البنى التحتية للمشروع (ماء - كهرباء - مجاري). ٥ . على ا
ـشروع وفق الـتصـاميـم احلديـثة واجلـودة العـاليـة ويتالئم مع الـتصـميم سـتثـمر تـنفـيذ ا ٦. يتـعهـد ا

دينة بغداد. األساسي 
سـتثـمـر بتـقد اخملـطـطات الـتـفصـيلـيـة للـمـشروع وتـكون جـمـيع مراحل الـبـناء بـاشراف ٧. يـتعـهـد ا

(مهندس مقيم) ينسب من قبل مديرية االشغال وزارتنا.
ـعامالت االداريـة مع هـيئـة االسـتثـمـار ودوائر الـبـلديـة والـدوائر ذات ـستـثـمر مـسـؤول عن كافـة ا ٨. ا

العالقة ورسومها.
طلوبة ستمسكات ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروع. ١. كافة التصاميم واخملططات اخلاصة با
٢. نسخة مصدقة من شهادة تأسيس الشركة مع محضر االجتماع.

٣. حتاسب ضريبي آلخر سنة وبراءة ذمة مصادقة أُصولياً.
٤. كتاب يؤيد عدم تسجيل الشركة في القائمة السوداء.

٥. عنوان الشركة.
ماثلة مع اوليات االحالة. ٦. األعمال ا

ثله (مخول أو معاون). فوض أو من  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ٧. ا
الية. ٨. الكفاءة ا
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ركزيـة العراقـية في بـغداد الهـيئة الـثانيـة بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٧ بـرئاسة الـقاضي السـيد (محـسن فاضل فرج) وعـضوية تـشكلت احملـكمة اجلـنائيـة ا
أذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها اآلتي: القاضي السيدين (خالد حكيم لطيف ومحمد عبد الرضا حطاب)ا

دانون الهارب :  ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١- حس عيسى عذب جرموط
٢- مقداد حس عيسى عذب

٣- محمد حس عيسى عذب 
٤- عباس حس عيسى عذب

ـدان الهـارب (حس عـيسى عذب جـرموط ومقداد حـس عيـسى عذب ومحـمد حس عـيسى عذب وعـباس حس ١- احلـكم على كل واحد من ا
ة قتل ادة ٤٠٦ / ١/ أ من قانـون العقوبـات وبداللة مواد االشتـراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه عن جر ـوت وفق احكام ا عـيسى عذب) باالعـدام شنقا حتى ا

اجملنى عليه (قاسم محمد كاظم).
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بغداد

جمـيعاً  الوزارة تستـحدث دون مستلزمات 
واجلـــامـــعـــة تــــوسع دون تـــوافـــر الـــطـــاقـــة
ـوظف يأخـذ درجة الـعامل االستـيعـابيـة  وا
ـنـظف  ويـدرس دون حـاجـة ـســتـخـدم وا وا
وال مــوافـقـة ويـتـظــاهـر ويـتـوسط لــلـمـعـادلـة
ـرور سـنـوات قـلـيـلـة وتـغـيـيـر الـعـنـوان  و
تـوسطة عـملة سيـصبح خريج االبـتدائـية وا
ـؤسـسـات  نـادرة تـبــحث عـنـهـا الــدوائـر وا
ا اجـسـتيـر ور حيث أخـذ الـغالب شـهـادة ا
الــدكــتـوراه . يــقــيـنــاً أن احلق في الــتــعــلـيم
واالسـتـزادة مـنه حـق مـكـفـول لـلــجـمـيع غـيـر
مــقــصــور عـلـى طـبــقــة أو فــئــة أو انــحـدار 
واحلــديث عن تــنــظــيم هــذا احلق لــيس فــيه
دعوة لإلقـصاء والـتهـميش  فـهذا احلق البد
ـوافـقة أن يـكـون مـقـ بـاحلاجـة واخلـطـة وا
ن حــمل والــرصــانـــة  بــدلــيل أن الــغــالب 
ـؤهل الــعـلـمي األعـلى في الـعـراق يـوم كـان ا
ـعـدم الـعـراق يُـشـار له بـالـبـنـان  الـفـقـيـر وا
واحملـتــاج  ومن تـصــوف في الـعــلم بــقـصـد
بلـوغ العال وتـغييـر الواقع وحتـس احلال 
فـالـفقـيـر هـو من تـوجه سـابـقا لـلـعـلم بـقـصد
تــغـيــيــر الــواقع  وهــو مــا يــفــســر تـصــوفه
وانـقــطـاعه لــلــدرس  فـابــدع وتـفــوق وأنـتج
ال  معـرفة  أما الغني ومن مَنَ الـله عليه با
فراح يُـنمّي ماله تـاركاً حلـبة العـلم لروادها 
لعـلمه أن واقع العلم آنـذاك ال يتيح له اجلمع
بـيـنـهـمـا  اال من تـوجه إلـيه مـسـتـزيد مـنه ال
مشـتري له  إذ ال ميدان لشـهادة الدكاك في
الــعــراق  ويــقــيــنــاً أن ذلك ال يــعــني حــرمــة
ـتـمـكن  الــشـهـادة الــــــــعـلـيـا عــلى الـغـنـي ا
نقطع عـتقد ا يـدان متاح ولكن للـمتطلع ا فا
ــنــصب لــلــعـــلم  أمــا الــيــوم فـال بــأس في ا
ــال والـتــــــــجـارة  الــسـيــاسي واألعـلى  وا

والعلم الدكاني.

غــيّـــر عــنـــوانـــهــا الـــوظـــيــفي ? ومـــا مـــعــنى
التـصنيفات في الـقبول في الدراسـات العليا 
الــــقــــنــــاة اخلــــاصــــة والــــعــــامــــة واألســــرى
ـوتى واألحـيـاء واحملـلـــــي فـــــقـودين وا وا
والـــــوطــــــــــــنـــــيــــ والـــــعـــــمالء والـــــدخالء

والــــــــقادم والراحل !!!!! 
والقـبول األصـلي والـتوسـعة األولى والـثانـية
والـثــالـثــة والـرابــعـة وال بــأس في اخلـامس 
قـعد على حـصة الـعام الـقادم والذي وحجـز ا
يلـيه وال باس في احلـجز على الـذي يلي الذي
يـلي الــذي يـلـيـه . عـجـيب أمــرك الـعـراق  هل
وصل بنـا احلال الى هذه الفـوضى  وبالقطع
أن الدارسـ في جامعات غير معترف بها في
الــبــلــد األم  أكــثــر أضـــعــاف مــضــاعــفــة من
الدارسـ في اجلـامـعـات العـراقـيـة  حتى أن
ـعـنـيـ يـحـدثـني عن "35" الف أحـد األخـوة ا
طــالب عــراقي يــدرس في أحــدى دكــاكـ دول
اجلـوار  واألجـمل في هـذه الـدراسـة أنهـا عن
بـعـد  فـأصـبحـت الشـهـادة في الـعـراق تـعادل
ســواء اكــانت عـن قــرب أو بــعــد وال بــأس في
الــدراسـة عن زعل وجــفـاء  والــوزارة مـلــزمـة
ـعــادلـة وإال مُـنـع الـسـيــد الـوزيــر والـكـادر بــا
ــتــقــدم من دخــول الـوزارة  وتــذهب األقالم ا
دسوس من الفضـائيات ينصب خيم تكـتب وا
ـعنية نـظمات ا العزاء  ويـناشد الـكثيـر من ا
ــنـظــمـات غــيـر الـتي ال اصل لــهــا في دائـرة ا
احلكومية  بإنصاف ومعادلة من جاء بشهادة
حتى ال يـنطبق عليها وصف ربع أو خمس كُم
ـسـتـوى الـعـلـمي   ويـحـدثـونـك عن تـراجع ا
ــعـرفـي واخلــروج من الــتــصـنــيف واجلـهـل ا
ي  وتراكم جيش العاطل عن العمل .  العا
والالفـت أن اجلــــمــــيع يــــشــــكـــو اجلــــمــــيع 
ويُــشـخّص ســوء احلــال  ويُـثــبّت األخــطـاء 
ويلـوم الغـير  ويـعيب الـزمان  والـعيب فـينا

الى عضو هـــــــــيأة تدريس !!!!!! 
وأنا اسـتمع لـلحديث دون تـدخل  وقد صمت
السـيد رئيس اجلامـعة لثواني لـهول الصدمة
 ب مصدق ومكذب  فطلب منها ترك الطلب
أمـامه وسـيـبـدي رأيه فـيه الحـقـاً  فـانـصرفت
األخت احملتـرمـة  فبـادر طـارحاًعـليّ الـسؤال
هل تصدق ما سمعت  فأجبت جناب الدكتور
ارجـوك حتقق من األمر أخـشى أن يكون األمر
مــقــلب تـلــفــزيـونـي  إذ لم تـصــبح مــثل هـذه
قـالب مستـبعدة في ظل الـفوضى الوظـيفية ا
التي نـعيشهـا  واختالط جد العـمل الوظيفي
بهـزله  فاستـفسر الـسيد رئيـس اجلامعة من
مـكــتـبـه عن عـنــوان األخت " س " الـوظــيـفي 
فــكـانت اإلجــابـة أسـتــاذ مـسـاعــد في الـكــلـيـة
الـكـذائيـة  فـسـيطـر الـصـمت عـلى جلـسـتـنا 
ــد بــنـا ? وقــد دار في بــالي الى أين تــراجع ا
ـآل  وهو من وهل آل حـال العـراق الى هذا ا
أسس نظم ادارية وتعليمية عربية واقليمية ?
سـاعد " س " وكيف يـتـعامل طـلـبة األسـتـاذ ا
مع اسـتــاذتـهم ? وهـل بـقي لــشـهــادة الـعـراق
قـيــمــة ? وهل كـانت دراســة األخت احملـتــرمـة
ــبـاشـر واألعـلى ? ثم من ـوافــقـة الـرئـيس ا

في زيارة لـي الى إحدى اجلامـعات العـراقية 
وح كـنت أجـالس الـسـيد رئـيس اجلـامـعة 
دخلت عـليه إحـدى الفاضالت احملـترمات وفي
يـدهـا طــلب مـوجه إلــيه  وقـد اعــلـمه مــكـتـبه
مسـبقاً أن السـيدة " س " تروم مقابـلته  فقبل
ـعرفته الشخـصية بها حـينما كان هو الطلب 
مــسـاعــد لــرئــيس اجلــامـعــة  مــنــذ اكــثـر من
عشـرين سنـة خلت  وهي من تتـفضل بـتقد

ـكـتب  الـشــاي والـقـهــوة له ولـضــيـوفه فـي ا
فحـ دخلت رحّب بها وقد استـوقفته أناقتها
وعــطـرهـا وطـريــقـة حـديــثـهـا  فــبـادر لـقـراءة
الطلب الذي كان في فحواه النقل من كلية إلى
وسـوم بتوقيعها أخرى  وقـد اعتلى اسمها ا
ـسـاعـد  فـبـادر الـسـيد رئـيس لـقب األسـتـاذ ا
ـن هــذا الــطــلب  اجلــامــعـــة الى ســؤالــهــا  
فأجـابت لي شخـصياً  وبـعفـوية كـاملة ودون
ـساس  سألها قصـد في اإلحراج او نية في ا
كـيف أسـتــاذ مـسـاعـد  ألـست جـنـابـكم " س "
الــتي كـنـت في مـكــتـبـي تـقــدمـ الــضـيــافـة 
سـائية  فأجـبت نعم  وقـد أكمـلت دراستـي ا
وقُــبـلت في الــدراسـات الــعــلـيــا عـلى الــنـفــقـة
اخلاصـة  فتـغير عــــــــنواني من عـامل خدمة
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والـعـملـيـة السـيـاسيـة اسقـاط جـميع االوراق
من يـد صـنـاع ثـورة تـشـرين لـتـفـادي خـسارة
مـواقـعــهـا داخل اجملـتـمع وافـراغ الـثـورة من
مـضامـيـنهـا الوطـنيـة وفي مـقدمـتهـا القـضاء
عـلى الــفـســاد الـذي انـهـك الـدولـة واجملــتـمع
وحـال دون اعــمــار الــبـلــد وحتــســ احـوال
الــنـاس االمــنـيــة والـصــحـيــة واالقـتــصـاديـة
نفلت يليشـيات وسالحها ا وانهـاء انتشار ا
وحتـــــقـــــيق الـــــعـــــدالـــــة وعـــــدم االفـالت من
العـقاب. إن ما يجري في العراق من أَساليب
ال العام منـافية لألعراف والقوان كسرقة ا
وتوزيع االمـتيازات والعقـارات على منتسبي
احـــزاب الـــســـلـــطـــة وانـــتـــشـــار الـــفـــوضى
والتـخنـدق الطـائفي وانـتعـاش أسالـيب قتل
تـظاهـرين وأصـحـاب الفـكر والـعـلم والرأي ا
ارسـة القمع والتهديد السياسي وأخيرا و
نـظم هنالك وليس آخـرا اخلطف واالبـتزاز ا
جتـاهل لـلـشعب الـذي أصـبح بـنـظر الـطـبـقة
احلاكـمـة في حـكم الـغـائب ال يُـسأل عن رأيه
ـصـيــريـة. كل ذلك لـيس أمـرا في الـقــضـايـا ا
ـا الـعجب ان ال عـجـيـبـا في عـراق الـيـوم. إ
جتـــد بـــ الـــقــــائـــمـــ عـــلى ادارة الـــدولـــة
ومؤسـساتـها من يـقوم ولـو باجلـزء اليـسير
من صالحــيــاته لــوضع حــد لالزمــات وجـعل
ــواطن يـطــمــئِن عـلى حــيـاتـه ومـســتـقــبـله ا
ويــشـــعـــر أنه يـــقـــتــرب مـن نــهـــايـــة الـــنــفق
ـظـلم نـحـو عـالم جـديـد مـنـفـتح ومـسـتقـبل ا

أفضل . 

االنـهـيار. أن مـا يـطرأ عـلى الـسيـاسـة العـامة
للدولـة بسبـب الصراعـات الطائـفية والـعرقية
اليـومية لم يعد حـدثا استثنـائيا بل هو شأن
نـهج  تتحـكم في ادارته ميلـيشيـات والئية
اشــد بـــأســا ونــفـــوذا من الــدولـــة تــؤثــر في
ـســتــويـ صــيـاغــة الــقـرار واتــخــاذه عــلى ا
الـداخلي واخلارجي تـؤدي ب احل واآلخر
إلى صراعـات تـكاد أن تـقوض مـصـير الـعراق
وتــتـجه به نــحــو اجملـهــول. فـيــمـا الــقـضــايـا
ــصـيــريـة الــهــامـة الــتي تـعــني في الــدرجـة ا
ـواطـن الـعراقـي التـزال مـنذ تـشـكـيل األولى ا
أول إدارة حــكم فـي الــبالد عــلى يــدِ االحــتالل
عالـقة ولم يتحقق اصالحها لغاية اليوم وفي
ـاء مـقـدمـتـهــا الـنـقص الـكــبـيـر في إمـدادات ا
والكـهرباء وتـدهورالنـظام الصـحي  وأتساع
الــهـجــرة والـتــهـجــيـر وتــصـاعــد عـدد األرامل
واليـتامى وتـفـشي البـطالـة واإلرهاب والـقتل
عـــلى الـــهــويــة. ال بـل مــســـألــة نــظـــام احلــكم
ـرجـعـيـة ومــؤسـسـاته بـرمـتـهـا تــفـتـقـر الى ا
الـقـانـونـيـة والـقـضـائـيـة الـتي البـد االحـتـكـام
إلــيـهــمـا آلــيـا وحــرفـيــا ولـيس عــلى أسـاس
انتمـاءات عقائديـة وحزبية تـقتضيـها مصالح
أطـراف الـنـزاع ـ الــطـائـفـيـة والــقـومـيـة ـ وفق
ـا يـســمى "ضـرورة الـتـوافق" مـنـهـج الـعـمل 
سيئ الـصيت الذي عطل ميكانيكيا كل أمر في

البلد.   
حتاول بـعض القوى واالحزاب داخـل السلطة
ـقـراطـية وخـارجـهـا حتت ذريعـة حـمـايـة الد

االساسية بالكامل مسؤولية وطنية وأخالقية
ــنـاورات ــســاومــة وا ال تــقـبل اجملــامالت وا
ا يـتـوجب على الـشـعب وقوى السـياسـيـة. 
ثورة تـشريـن التـموضع الـسـياسي والـوطني
احلـقـيـقـي لـلـحـفـاظ عــلى مـا تـبـقى من اوراق
صـير والتـغيير ضغط الجنـاز عملـية تقـرير ا
السياسي الشامل الستعادة الدولة. ولتحقيق
هذه الـقيم ينـبغي مواجـهة االدعاءات الـزائفة
الــتي تـنــتــهـجــهـا بــعض االحــزاب لـتــسـويق
نـفــسـهــا عــلى انـهــا حـلــيــفـة "ثــورة الـفــقـراء
واجليـاع" الذين عانوا منذ ثمانية عشر عاما
من نـظـام حكـم طائـفـي ـ عرقـي أنتـج االرهاب
ـسلـحة الـتي أشاعت ـليـشيـات ا والفـساد وا
الفـوضى وعمليات اخلطف والـقتل والتهجير
القـسري وحـولت حيـاة العـراقي الـى جحيم
حقـيقي كما وأوصلت بالد الرافدين الى حافة

مــنــذ احـتـالله قــبل ثــمـانــة عــشــر عــامـا الزال
العـراق يـعاني من وطـأة الـتـدخالت االجنـبـية
ـتــحــدة وايـران وتــركــيـا مـن قـبل الــواليــات ا
وجـعله سـاحـة صراع وحـروب مـدمرة والزال
مـن يـسـمـون بـالــسـيـاسـيـ يــتـنـاحـرون عـلى
مـراكـز الـنـفـوذ وكـتل احـزابـهم تـتـصارع عـلى
السـلطة ونهب مقدرات الـبلد وثرواته. مضافا
الى ذلك انـتشـار الـسالح "احملـمي" والـفوضى
ــيـــلــيــشــيـــات الــوالئــيــة الــتي تــقـــوم بــهــا ا
والعـقائـدية كل ذلـك جعل الـشعب يـدفع ثمـنا
باهـظا وجـعل العـراق يفـقد الـكثيـر من فرص
الــتـطــور والــتـقــدم لـيــصـبح في عــداد الـدول
ــيـادين الــتـقـنــيـة والـعــلـمـيـة ـتـخــلـفـة في ا ا
واالقـتـصاديـة والـصـحـيـة واالجتـمـاعـيـة. لـقد
أصبح هـدف تغيير النظام السياسي الطائفي
الــذي أطــاح بــالــدولــة وقــيــمــهــا ومــبــادئــهــا
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أكد وزير الـشباب والـرياضة عدنـان درجال ان رئيس مـجلس الوزراء مـصطفى الكـاظمي واحلكـومة داعمان
نـتـخب الوطـني بـكرة الـقدم .وقـال درجال فـي بيـان صحـفي  ان  رئـيس مجـلس الوزراء لـقطـاع الـرياضـة وا
مصطـفى الكاظمي يدعم توجهات الوزارة بشأن االستثمـار والرعاية من قبل القطاع اخلاص لألندية ال سيما
الـيـة الـتي أدخـلـتـها في مـشـاكل مع الالعـبـ احملـلـي في ظل انـعدام مـصـادر الـتـمـويل والتـخـصـيـصـات ا

درب العاملـ فيها جاء ذلك خالل لقـائه مع  الكاظمي . واضاف أن الـكاظمي وعد بإيجاد واحملترفـ وا
ـاليـة لالجـهـزة الفـنيـة والالعـبـ احمللـي ـستـحـقات ا ـكن من خاللـهـا ضمـان ا حلـول لـديون هـذه األنـدية 

الـي الالزم لهـا من خالل قـرار مجـلس الوزراء رقم  289 لـسـنة 2017 واحملتـرف فـضـلًا عن تـوفـير الـدعم ا
وإعداد مسودة لقانون االستثمار الرياضي بالشكل الذي يجعله ضمن دعائم االقتصاد العراقي.
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{ مدريد- وكاالت: استهل ريال مدريد
مــوســمه بــفـــوز عــريض خــارج أرضه
عــلى ديــبــورتـــيــفــو أالفــيس 1-4   في
اجلولـة األولـى من الـدوري اإلسبـاني.
لكي جـاءت عبر كر رباعية الـفريق ا
ـا ثـنــائـيــة ونـاتـشــو فـرنــانـديـز بـنــز
وفيـنسـيوس جـونـيور في الـدقائق 48

فيما أحرز خوسيلو  92و 62  56
هـدف أالفـيس الـوحـيـد من ركـلـة جزاء
في الدقـيقة 65  ليحـصد الريال أول 3
نقـاط احـتل بهـا الـصـدارة فيـمـا تذيل
أالفيس التـرتيب بدون نـقاط. أصحاب
األرض كانـوا الـبادئـ بـتهـديـد مرمى
ـلــكي عـبـر تـســديـدة بـعـيـدة الـفـريق ا
دى من مارتـ لكن كورتـوا كان لها ا
رصاد. وانتظر الريال حتى الدقيقة با

للقيام بأول محاولة على مرمى 17
أالفــيس والــتي جـــاءت من تــســديــدة
لـهـازارد عــلى حـدود مــنـطــقـة اجلـزاء
رمى. وحاول لكنها ذهبت بعيدة عن ا
بـيل جتــربـة حــظه بـتــسـديــدة بـعــيـدة
ـدى لـكـنـهـا لم تـكن بـالـدقـة الـكـافـية ا
ــلـــعب قـــبل أن وذهــبـت إلى خـــارج ا
يـعــود بـعــدهــا بـنــحـو دقــيـقــة واحـدة
إلطالق تصويبـة يساريـة مرت بجوار
ن. وشن أالفــيس هــجــمـة الـقــائـم األ
سريعة كادت تسفر عن هدف أول لكن
محاولة ريوخا بإسقاط الكرة من فوق
كـورتــوا بــاءت بـالــفــشل بـعــدمــا عـلت
الــعـــارضــة لــيـــنــتــهـي الــشــوط األول
بالـتعـادل الـسلـبي. ولم يـنتـظر الـريال
ألكثـر من  3دقـائق عـلى بـدايـة الـشوط
ــا في قص الــثــاني حــتى جنـح بــنــز
ـلـكي بـعـدمـا ـوسم ا شـريط أهـداف ا
تــهـيــأت الــكــرة أمــامه داخل مــنــطــقـة
اجلـزاء لـيسـددهـا عـلى الـطـائـر داخل
الـشـباك. وكـثـف الـريال هـجـمـاته عـلى

مرمى صاحب األرض لـيتمـكن ناتشو
من تـعـزيـز الـتـقـدم بـهـدف ثـانٍ بـعـدمـا
قــابل عــرضـــيــة مــودريــتـش بــلــمــســة
مـــبـــاشــــرة عـــلى الـــطــــائـــر إلى داخل
ـا لـلـتـوقـيع عـلى الـشـبـاك. وعـاد بنـز
الــهــدف الــثــاني له والــثــالث لــفــريــقه
بـــعــدمـــا تـــابـع كــرة ارتـــدت مـن دفــاع
ـــرمى أالفـــيس لــــيـــضـــعـــهــــا داخل ا
بـسـهـولـة. وبـعـد نـحـو دقـيـقـة واحدة
ارتـكب مـيـلـيـتــاو خـطـأ فـادحًـا بـعـدمـا
حــاول إعــادة الــكــرة لــكــورتــوا الـذي
خرج مـن مرمـاه حملـاولـة الـلـحـاق بـها
قــبل مــهــاجم أالفــيـس لــكــنه أســقــطه
أرضًـا مـا دفع احلـكم الحـتـسـاب ركـلة
جــزاء ألالفــيس. وانـــبــرى خــوســيــلــو
لتنـفيـذ ركلـة اجلزاء ليـضعـها بـنجاح
داخل الــشــبــاك مــقــلــصًــا الــنــتــيــجـة
ألصــحــاب األرض. وتــصــدى كــورتــوا
دى أطـلقهـا مامادو لتسـديدة بعـيدة ا
لوم بـيسـراه لكن احلـارس البـلجـيكي
. وبعد مشاركته أمسك بها على مرتـ
كبديل تمكن فينـيسيوس جونيور من
ـباراة ترك بـصمـته في آخـر حلـظات ا
بـعــدمـا قــابل عـرضــيـة أالبــا مـوجــهًـا
ضــربـــة رأســـيــة إلى داخـل الــشـــبــاك

باراة بفوز الضيوف 4-1. لتنتهي ا
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اسـتــهل نـادي لــيـفــربـول مــشـواره في
ــمـتـاز بــالـفـوز الـدوري اإلجنـلــيـزي ا
على مضيفه نـوريتش سيتي بـنتيجة

على ملعب كارو رود. وسجل  3-0
ثالثـيـة لـيـفــربـول في شـبـاك نـوريـتش
سيـتي ديـوجو جـوتـا في الدقـيـقة 26
وروبـرتــو فـيـرمــنـيــو في الـدقــيـقـة 65
ومـحـمــد صالح في الـدقــيـقـة 74.  ولم
ــنــتــظــر في يــقــدم لــيــفـــربــول األداء ا
الـشـوط األول ال ســيـمــا من الـنــاحـيـة

الهـجومـية قـبل أن يتـحسن األداء في
الـــشـــوط الـــثـــاني بـــاالعـــتـــمـــاد عـــلى
ـقـابل جارى ضـادة. في ا الهـجـمـات ا
نوريـتش سـيتـي بقـيـادة مديـره الـفني
دانـيــيل فــاركي ضـيــفه لــيـفــربـول في
بــعض الــفــتــرات قــبل أن يــســتــســلم
لـلـنــتـيـجــة. واعـتـمــد مـدرب لـيــفـربـول
يـــــورجن كــــــلـــــوب عـــــلى طـــــريـــــقـــــة
حيث عاد الـثنائي اللعــــــــــــب 4-3-3  
فيـرجـيل فان دايك وجـويل مـاتيب إلى
صـفــوف الـفــريق بـعــد شـفــائـهــمـا من
اإلصـابــة وتــعـاونــا في عــمق الــدفـاع.
فيمـا لعب الـيوناني كـونسـتانتـينوس
تسـيمـيكـاس في مركـز الظـهيـر األيسر
صاب أندري روبرتسون عوضا عن ا
مقابل تـواجد تـرينت ألكـسنـدر أرنولد
في الـنـاحـيـة الـيـمـنى. وفي ظل غـيـاب
الــقـــائــد جـــوردان هـــنــدرســـون لــعب
ـــلــعب جــيـــمس مـــيــلـــنـــر في وسط ا
وحتــرك أمـامـه نــابي كــيــتـا وألــيــكس
أوكسلـيد تشامـبرل وتـبادل الثالثي
محـمد صالح وسـاديـو ماني وديـوجو
جــوتــا األدوار فـي خط الــهـــجــوم. في
قـابلة جلـأ مدرب نـوريتش النـاحيـة ا
سيتي دانييل فاركي إلى طريقة اللعب
ذاتـهـا 3-3-4  حـيث تـكــون الـدفـاع من
مــاكـس أرونــز وجـــرانت هـــانـــلي وبن
يـتريوس جـيانـوليس. جيـبسـون ود
وأدى األسكـتلـندي بـيلي جـيلـمور دور
العب االرتــكــاز وحتــرك أمــامه بــيــيـر
لــيـس-مــيـــلــو ولـــوكـــاس روب خــلف
ــكــون من مــيــلــوت ثالثي الــهــجـــوم ا
راشيـكا وتـيمـو بوكي وتـود كانـتويل.
أول فـرصـة خـطـيـرة في الـلـقـاء جـاءت
في الــدقـــيــقــة  ?11حـ وجّه أرنــولـد
عرضـية من الـناحـيـة اليـمنى تـابعـها
جـــوتـــا بـــرأسـه وأبـــعـــدهـــا احلـــارس

ــرمى. الــهــولـــنــدي رود كـــرول فــوق ا
وواصل ليـفربـول ضـغطه من الـناحـية
الــيــمـــنى الــتي نـــشط فــيــهـــا تــريــنت
ألكسندر أرنولـد فمرر األخير كرة إلى
مــحــمــد صالح الـــذي ســدد في مــكــان
وقـوف احلـارس كــرول بـالـدقــيـقـة 18.
ورد نـوريــتش سـيــتي بــعـد دقــيـقــتـ
فقط عـنـدما مـرر كـانتـويل كـرة متـقـنة
في الـنـاحــيـة الـيــمـنى إلى الـفــنـلـنـدي
بــوكـي الــذي أطـــلق تـــســـديــدة قـــويــة
أبـعـدهـا احلـارس الـبرازيـلـي ألـيـسون

بيكر باقتدار. 
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وفي الـدقـيـقة 23  تـخلـص الـسنـغـالي
ساديو مـاني من بوكي قـبل أن يرسل
ـصري ـيزة ودقـيـقة نـحو ا عرضـية 
مــحــمـد صـالح الــذي مــرت مـحــاولــته
بـجـانب الـقـائم الـبـعـيـد. وأثمـر ضـغط
ليفربـول عن هدف التـقدم بالـدقيقة 26
عـنـدمـا أرسل أرنـولـد عـرضـيـة جـديدة
من الـيــمــ حـاول صالح الــسـيــطـرة
عـلـيــهـا بــلـمـســة واحـدة لــتـصل أمـام
جوتـا الذي تـابـعهـا في الـشبـاك. وكاد
لــيــفــربــول يــضــيف هــدفــا ثــانــيــا في
الــدقـــيــقــة 36  لــكن مــدافـع نــوريــتش
ـتـابـعــة مـاتـيب لـيس-مـيــلـو تـصــدى 
الـقــريــبـة وحــاول نــوريـتـش مـعــادلـة
النتـيجة قـبل نهايـة الشوط األول دون
فائدة. واعتمد ليفربول على الهجمات
رتـدة في الـشـوط الـثـاني واحـتسب ا
احلـــكم له ركـــلـــة حـــرة مـــبـــاشـــرة في
الـدقـيـقة 54  نـفـذهـا تـرينـت ألـكـسـندر
أرنولـد فـوق احلـائط البـشـري بـجانب

رمى.  ا
ودخل فابيـنيو وروبـرتو فيرمـينو إلى
تـشـكيـلـة لـيـفـربـول مـكـان تـشـامـبـرل
وجـوتـا وأثـمـرت لـعـبـة مـشـتـركـة بـ

ثالثي الهـجـوم عن وصول الـكرة إلى
تسـيـمـيكـاس الـذي سيـطـر كـرول على
تسـديدته. وأسـفرت خـطورة لـيفـربول
ــرتــدات عن الــهــدف الــثــاني في في ا
الدقـيـقة 65  عنـدمـا وصـلت الـكرة في
النـاحيـة الـيمـنى لـصالح الذي مـررها
عـلى طـبق ذهـبي إلى فـيـرمـيـنـو الـذي
تابعها بسهولة في الشباك.  وسرعان
ما تـمـكن لـيـفربـول من إضـافـة الـهدف

ـرة عن طـريق مـحـمـد الـثـالث وهـذه ا
صالح نـفــسه الــذي وصــلت إلــيه كـرة
مـبــعـدة من الــدفـاع إثـر ركــلـة ركــنـيـة
لـــيـــســـددهـــا مـــقــوســـة فـي الـــشـــبــاك
بــالـــدقـــيـــقــــة 74. وحــاول نـــوريـــتش
تسجيل هدف أمام جمهوره العريض
وكاد يحقق ذلك في الدقيقة 87  عندما
وصــلت الــكــرة إلى جــيــبــســون داخل
ـــنـــطـــقـــة لـــكن ألـــيـــســـون تـــصــدى ا
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V∫ وحدة تدريبية للمنتخب الوطني في مدينة ملقة االسبانية ²M

رئيس الوفـد في نهاية الـزيارة بتقد
درع تذكاريةٍ.
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ثلـو الهـيئة ومن جهـة اخرى حـصلَ 
ـشـاركة في الـتـطبـيـعـية عـلى شـهادة ا
ورشـة الــنـزاهـة والــتالعب في نــتـائج
مباريـات كرة القدم التـي أقامها احتاد
غرب آسيا يومي 6 و13 من شهر تموز
ــنـصــة االلـكـتــرونـيـة . ـاضـي عـبـر ا ا
ـشـارك في الــورشـة جنم عـبـد وقــالَ ا

الـــرابع والــســـادس من شــهـــر أيــلــول
ـبي ــقـبل. ويـنــتـظـرُ مــنـتـخـبــنـا األو ا
مـــشـــاركـــتـــ مـــهـــمـــتـــ األولى هي
ـشـاركـة في بطـولـة غـرب آسـيا حتت ا

 عاماً التي ستقام في السعودية 23
لـــلــفــتــرة من  12-3من تـــشــرين األول/
ــقـبـل وكـذلك الــتــصـفــيـات اكــتــوبـر ا
ؤهلة لنهائيات آسيا حتت اآلسيوية ا

عاماً التي ستقام في البحرين 23
لـلــفـتـرة من  31-27 من تـشـرين األول/
قبل حيث سـيلعب منـتخبنا اكتوبـر ا
ــبي في اجملــمــوعــة الــثــالـثــة إلى األو
جــانـب مــنــتــخـبــات الــبــحــريـن وجـزر

الديف وأفغانستان. ا
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وزارَ ســـعــادةُ الــســفــيـــر الــعــراقي في
إســبــانـيــا الـدكــتــور عـادل مــصــطـفى
كامل تدريبات منتخبنا الوطني ومقر
إقـــامـــة الـــوفـــد فـي مـــديـــنـــة مـــالـــقـــة
اإلسـبـانـية وذلـك لالطالع عـلى أجواء
ـعـسـكـر.  وتـوجهَ  الـسـفـيـر بـالـشـكر ا
لــلـجــهــاز الــفــني واإلداري والالعــبـ
ـعـسـكـر عـلى جـهـودهم طـوال فـتـرة ا
وتمنى أن يقدم الالعـبون كل ما لديهم
خالل مـبـاريـات الـتـصفـيـات احلـاسـمة
ــونــديــال وإســعـاد لــتــحــقــيق حــلم ا
ـتعـطـشة لـرؤية اجلـمـاهيـر العـراقـية ا
ي أســود الــرافـــدين في احملــفـل الــعــا
لــلـمــرة الـثــانـيــة . ومن جـهــته تـوجه
ــنـتــخب أحــمـد كــوجـر رئــيس وفـد ا
بالشـكر اجلزيل لـلسفيـر على حضوره
ـنــتـخب وقـامَ واهــتـمـامـه الـكـبــيـر بــا
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بي يـستـعدُ مـنـتخـبنـا األو
لـــكــرة الـــقـــدم لــلـــدخــولِ في
معسكرٍ تدريبي خارجي وذلك
قـبلة حتضـيراً لالسـتحـقاقـات ا
شـاركة في بـطولة التي تـنتـظره ا
غــرب آســيــا وكـــذلك الــتـــصــفــيــات
ـؤهلة لنهـائيات آسيا اآلسيوية ا
ــشــرفُ . وقــالَ ا حتت  23 عــامــاً
بي مهدي العام للمـنتخب األو
ــنـــتــخب ســـيــدخل : إن ا كـــر
مـعـسـكـراً تـدريــبـيـاً في تـركـيـا
لــلــفــتــرة من  21 من الــشــهــر
احلــــالي حـــتـى الـــثــــاني من
ــقــبل مع خــوض الــشــهــر ا
ثـالثِ مـبــاريــاتٍ وديـة هــنـاك
ضــمـن مــعــســـكــره اخلــارجي
الك والـذي يـطـمح من خالله ا
ــدرب الـــتــدريـــبي بـــقــيـــادة ا
ســـــوكـــــوب رفع جـــــاهـــــزيــــة
الالعبـ بدنيـاً وفنـياً وزيادة
االنـسـجام بـ الالعـبـ بـعد
أن اســتــقــرَ عـلى  30العــبـاً في
قائمته النهائية التي اختارها
بـعــد انـتـهــاء مـعـســكـر كـربالء
الــذي شــهـد تــواجـد  54العــبـاً.
بي نتخب األو وأضافَ كر  ا
سيختتم معسكر تركيا في األول
ـقـبل وسـيـغـادرُ في من الـشـهـر ا
الثاني من الـشهر نفـسه من تركيا
ـالقـاة مـنـتـخب إلى دبي وذلك 
ــــبـي وديــــاً في االمــــارات األو

عـــواد األوسـي: إن مـــشــــاركـــتــــنـــا في
الـــورشـــة كـــانت بـــثالثـــة أشـــخـــاص
ـتـحـدث وزميـلي عـلي عـبـيس وقيس ا
محمـد أسود وتنـاولت الورشة كـيفية
ـباريات احلد من الـتالعب في نتائج ا
والــقــضــاء عــلى تــلك الــظــاهــرة الــتي
تـسيء جلـمـالـيـة كـرة الـقـدم. وأضـافَ:
كانت مـشاركتـنا فاعـلة من خالل شرح
سـابقات ـمتـاز وبقيـة ا آليـة الدوري ا
ـبـاريـات ـتـعـلـقـة بـنـزاهـة ا واألمـور ا

العب العـراقية خـالية من وأكدنـا أن ا
باريات. واختتم قضية التالعب في ا
جنم األوسـي حــديــثـه بــالــقـــول: لــقــد
ــشــاركــ واحملــاضــر أشــادَ جــمــيع ا
ــهـا  في بــالـطــروحـات الــتي  تــقـد
ـثلي الـتطـبيـعيـة والتي الـورشة من 
عـــبــرت عن اخلـــبــرة ووضـع احلــلــول
الـنـاجــعـة لـلــقـضـاء عــلى الـتالعب في
ـباريـات لـكي تبـقى كرة الـقدم نـتائج ا

نظيفة وتتسم بالنزاهة.
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يـبـقى الــتـفـاؤل الـعـراقي في احلـصـول عـلى الـبـطـاقـة
ؤهلة الى نهائـيات بطولة كأس العالم التي الـرسمية ا
درب األجنبي تضيفها  قطر  السيما بعد مباشرة  ا
ــنــتـخـب الـعــراقي في الــنــهـائــيـات اجلــديـد بــقــيـادة ا
احلـاسمة لتصفيات كـأس العالم وهو الهولندي  ادفو

كات.
هــنــا وبــرغم كل االرهــاصــات الــتي اعــتــرت حلــظـات
ـنـطقـية ـدرب والتـقـيمـات غـير ا اإلعالن عن تـسـميـة ا
والـتي اتصـفت بسلـبيـة الطرح حـول ادفوكات  بـينـما
ي كـان اجلـمـيع يـتـوقع إنـصـاف الرجـل وهو أسـم عا
ــتــلـك خــلــفــيــة جــيــدة  وجتــربــة وخــبــرة مــعــروف و
ـســتـوى الـدولي وحــضـور في بـطــوالت مـهـمــة عـلى ا
بـكـرة الـقــدم وكـان اجلـمـيع يـتـطـلع الى مـسـانـدة هـذا
ـدرب والوقوف معه وإسناده السيما إنه  سيصارع ا
ــدرب ــنــتــخب الــذي تــركه ا الــوقت لــبـــنــاء واعــداد ا

السابق كاتانينتش في وقت حرج !
اليوم نحن امام واقع جديد البد لنا أن نتعايش معه 
هـذا الـواقع الـذي فـرض نـفـسه عـلى مـشـهـد الـشارع
الــعـــراقي الــذي يـــتــطــلـع الى رؤيــة أســـود الــرافــدين
بـأحــسن حـال  من نـاحــيـة  االنـسـجــاب واالسـتـعـداد
ـواصــلـة مـشـوار الـتـصـفــيـات الـتي هي  في األمـتـار
األخـيـرة نـحـو الــتـأهل الـثـاني لـلـكـرة الـعـراقـيـة خالل

تد الى العام 1948. تأريخها الذي 
شاكل في نطلق ولكي ال نضع العراقيل وا من هذا ا
ـهمة الـكبـيرة الـتي تلـقى حالـيا على الـضوء  ونـترك ا
اكــتـاف االعالم الـريـاضي في  الـظل    لــذلك عـلـيـنـا
ــدرب  ادفـو كــات  اوال ال سـيــمـا والـرجل مــسـانـدة ا
ثل العراق ويحمل مع ا  ثل نفسه وإ بات اليوم ال
أهل الــعـراق ونـاسه مــهـمـة وطن بــحـجم الـعـراق  مـا
يــتـوجب عــلى جـمــيع اإلعالمـيــ والـصــحـفــيـ عـدم
اإللـتفات الى األمور الصغيرة والـعابرة والتركيز على
درب في وقت يعـد من األوقات احلرجة جدا إسـناد ا
ســواء لـلـمــدرب في مـهـمــته اجلـديـدة او لـالعـبـيـ أو
ـنـتـخب الـذي هـو مـنتـخب كل لـلـقـائـمـ علـى إعداد ا

العراقي من جنوب الوطن الى شماله
ستحيلة لكنها صعبة نتخب العراقي ليست  مـهمة ا
قابل عـلينا  صـحيح ان مجـموعتـنا متـوازنة لكـننا بـا
ـتــنـافــسـ بــقـوة عــلى بــطـاقـة أن يــكـون من ضــمن ا
الـذهــاب الى الـعـاصـمـة الــقـطـريـة الـدوحـة  وأرى ان
ــنــتــخب الــذي غــيـر قــادر في تــصــفــيــات حــاســمـة ا
ومـصـيـريـة احلـصـول علـى بطـاقـة الـتـأهل لـلـمـونـديال

القطري فانه اليستحق اللعب مع كبار العالم !
ـنتـخب والـوقوف عـلـينـا أن نـكون أكـثـر تالصقـا مع ا
ـعـنـوي والــلـوجـسـتي من الى جــانـبه وتـقـد الــدعم ا
أجل جنـاح العراق في مـهمته التـأريخية الـتي يقودها
درب الهولندي ادوفوكات الذي  ننتظر منه أن اليوم ا
يـسـجل إسـمه في لـوحـة الـشـرف العـراقـيـة لـلـمـدرب
ـنتخب الـعراقي لـلتواجد الـذين أسهمـوا في ايصال ا
قي نـهائـيات بـطولـة كأس الـعالم سـابقـا كثـاني مدرب
ـدرب الـبـرازيـلي سـيلـفـا فـيـرا الـذي كـان يـقود بـعـد ا
ـنــتـخب الــسـوري الــعـراق في أخــر مـبــاراتـ امــام ا
بـالـعـاصـمـة الـسـوريـة دمـشق ومـديـنة
الـطـائف الـسـعوديـة قـبـيل ان يـقوده
ــكــسـيك افــرســتــو في نــهـائــيــات ا

عـــــام  1986.. الستم معي..?
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بية الوطنية هنأ رئيس اللجنة األو
الـعــراقــيـة  رعــد حــمـودي مــنــتـخب
شـبـاب الـعـراق بـكـرة الـطاولـة وذلك
ـركز األول بـبطـولة الـعرب لفـوزه با
بــالــلـــعــبــة. وجـــاء ذلك في إتــصــال
هـــاتــفـي أجــراه حـــمـــودي بــالـــوفــد
الــعـراقي عــقب فـوزه عــلى مـنــتـخب
شـــبــاب مــصـــر بــنــتـــيــجــة 3-2 في
البطـولة التي تـتواصل منافـساتها
جلـــمــيع الـــفــئـــات في الــعـــاصــمــة

األردنية عمّان. 
وكان مـنتـخب شبـاب العـراق قد فاز
عــلى مـنــتــخـبــات قــطـر والــبــحـرين
والـــــكــــويت قــــبـل وصــــوله خــــتــــام
ـــنـــافـــســـة وفـــوزه عـــلى نـــظـــيــره ا

ــصـري. وفي مــنـافـســات األشـبـال ا
ــركــز لالنــاث فــقــد أحــرز الــعــراق ا
الـــثــالـث فــيـــمـــا خـــســــر مـــنــتـــخب
ــتـقــدمـ في الــدور ربع الـنــهـائي ا
ــنـــتــخب األردنـي الــذي نــال أمــام ا

ركز األول.  ا
ـكـتب وفي إتــصـال هـاتـفـي أجـراه ا
االعالمي مع رئـيس الـوفـد الـعـراقي
لــلـبـطـولـة رئــيس االحتـاد الـعـراقي
لــلـعـبـة هــردة رؤوف قـال انه حـضـر
إجـتـمـاع اجلـمـعـيـة الـعـامة لـالحتاد
العربي لكرة الطاولة وعقد عدداً من
الـلـقـاءات الــثـنـائـيــة حـيث تـمـخّض
حراكه عن تنـسيق مقـبل مع نظرائه
الـعرب بـصدد إنـتـخابـات االحتادين
اآلســـــيـــــوي والـــــدولـي لـــــلـــــعـــــبــــة

ا يخدم اللعبة والتصويت فيهمـا 
في العراق ومحـيطه العربي. وختم
ــؤمل ان رؤوف حــديــثه قــائالً من ا

يـحــقق الـعـراق أوسـمـة مـضـافـة مع
إنـــــطالق مـــــنـــــافــــســـــات الـــــزوجي

للجنس والزوجي اخملتلط .

- وكاالت: تـروج وسـائل اإلعالم الـصـيـنـيـة  بأن { بـكـ
يدالـيات الذهـبية في الص حـازت على أعلى عـدد من ا
ــبـيــة طـوكــيـــو  2020 الــتي اخـتــتـمت دور األلــعـاب األو
مؤخرا وذلك بـإضافة ذهـبيات تايـوان وهونغ كونغ. وقال
مـوقع شـبـكـة فـوكس اإلخـبـاريـة إن الـتـلـفـزيـون الـصـيـني
ـركـزي نــشـر جـدول تــرتـيب مـيــدالـيـات ألـعــاب طـوكـيـو ا
ــركــز األولى عـــلى الئــحــة الــتــرتــيب. ووضـع بالده في ا
وأشــارت الـــشــبـــكــة األمـــيــركـــيــة إلى أن احلـــيــلـــة الــتي
استـخـدمتـها وسـائل اإلعالم الـصيـنيـة تـكمن في إضـافة
ا ميدالـيات تايوان وهونغ كـونغ إلى رصيد الص 
جـعل ذهـبــيـاتـهــا تـرتـفع من  38 إلى  41 مـيـدالـيـة
ذهبية. ولـفتت شبكة فوكس إلى أن احلـيلة الصينية
حــظــيت بــرواج في مــواقـع الـتــواصـل االجـتــمــاعي
ـتحـدة فـازت باأللـعاب الصـيـنيـة. وكـانت الواليـات ا
بـية بـرصيـــــــد  39 ميـداليـة ذهبـية مـقابل 38 األو
ذهـبـيـة لـلـصـ عـلى الـرغم من تـقـدم الـثـانـيـة حـتى
األيـام األخيـرة لأللعـاب إال أن الريـاضيـ األميـركي

اســتـطــاعـوا أن يــقـلــبـوا الــطـاولــة ويـخــطـفــوا الـصـدارة.
وتـشارك تـايوان بـاسم الصـ تايـبـيه بشـكل مسـتقل في
بـية بيـنما تشـارك هونغ كونغ أيضـا بصفة األلعاب األو
بيـة الدولية التي حتكم مستقـلة وفقا لقواعـد اللجنة األو
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الــدورة. وكـانت احلـكــومـة الـصـيــنـيـة اسـتــهـدفت وسـائل
ـبيـاد إذ أصدرت اإلعـالم الغـربيـة عدة مـرات خالل األو
القنصـلية الصينية في نيـويورك عقب حفل االفتتاح بيانا
مفاده أن قرار شبكة إن بي سي يونيفرسال بعدم إدراج
ـعروضة تـايوان أو بـحر الـص اجلنـوبي في اخلريـطة ا
خــالل مــــــــــــــــــــــوكــب
الـريــاضــيــ يــضـر
بــكــرامــة وعــواطف
الـــــــــــــــشــــــــــــــعـب

الصيني.

احدى منافسات كرة الطاولة

محمد صالح

حملــــــاولــــــتــه
قبل أن يـعود
ويــــــبـــــــعــــــد
مـــــــحـــــــاول
الــــــبـــــــديل

أيداه.
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ونـشـرت شـيحـة عـبر حـسـابـها في
انــســـتــغـــرام مــنـــشــور جـــاء فــيه:
ـــنــاســـبــة اإلشـــاعــات الـــلي كل )
شــويــة بــتــنــزل عــني وربط صــور
ة.. حابة أوضح إني معنديش قد
أي حـــســـاب رســـمي عـــلى مـــواقع
الـــتــــواصل إال حـــســــابي ده عـــلى
االنستغرام.. وبشكر فيسبوك على
تــعــاونــهـم في إغالق احلــســابــات
ـفبـركة بـاسمي).وتـابعت (أتـمنى ا
الـتطـور واالرتـقاء بـبلـدنـا العـزيزة
مِـصـر ونرتـقي بـأفـكارنـا وأخالقـنا
بدالً من االنشغال بالتفاهات ونشر
اإلشــاعـــات.. راعــوا ربـــنـــا فــيـــمــا

تنشروه و شكراً).
ـصرية نـيللي مثـلة ا كمـا ظهـرت ا
ـيـزتـ بـحـفل كـر  بــإطاللـتـ 
زفــــافــــهــــا مـن العب اإلســــكــــواش
ـــصــري هـــشـــام عـــاشــور األولى ا
بـفسـتـان الزفـاف عنـد عـقد الـقران
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صـريـة حال شـيـحة ـمـثـلـة ا ردت ا
على انتشار صورة جريئة لها عبر
مـواقع الـتـواصل االجـتـمـاعـي بـعد
قيام حساب يحمل اسمها بنشرها
وتـعــرضـهــا لــلـهــجـوم بــســبـبــهـا.

هرجان الوطني للمسرح احلائزون على جوائز ا

 rþU  Ê«“uÝ ≠ œ«bGÐ

تـقــيم دائــرة الـعالقــات الـثــقــافـيــة الـعــامـة في
الـســاعـة  11من صــبـاح الــيـوم االثـنــ حـفل
تــوزيـع جــوائـــز مــســـابــقـــة (الـــقــلم اليـــرتــدي
ـتنبي في مـقر الدائرة الكـمامة)  عـلى قاعة ا
وسيـتضمن احلـفل قراءة النـصوص الشـعرية
ـــســـابـــقـــة وتـــوقـــيع ديـــوان ـــشـــاركـــة في ا ا
اجلـواهـري بــطـبـعـته اجلــديـدة الـصـادر ة عن
دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة  بـاالضافـة الى تـوزيع
اجملــمـوعـة الـشـعــريـة الـتي تـضــمـنت قـصـائـد
شـاركـ من الـشـعراء الـعـراقـي الـشـعـراء ا

والعرب .
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بعـد أن حـقـقت أغنـيـتـها (بـون فويـاج) جنـاحاً
بـارزاً مــنـذ صـدورهـا في حـزيـران عـام 2020
أطــلـقـت الـفــنـانــة الــلـبــنــانـيــة كــارول سـمــاحـة
الـنـسـخـة الـفـرنــسـيـة مـنـهـا عـلى قـنـاتـهـا عـلى
يــوتـيـوب..وكــانت القت الـنــسـخـة الـعــربـيـة من
(بــونــفـــويــاج) إنــتــشــاراً كــبـــيــراً عــلى مــواقع
الـتـواصل اإلجـتـمـاعي كـمـا تـصـدّرت حـيـنـها
ـوسيـقـيـة بـعـد سـاعات من أحـد التـطـبـيـقـات ا
ـطاً طـرحـها. إذ قـدّمت  سـماحـة في األغـنـية 
مـوســيـقـيــاً جـديــداً وجـمــعت بـ الــلـهــجـتـ
الـفـرنـسـيـة والـعـربيـة بـاإلضـافـة إلى أنه عـمل
صـيـفي بـإمـتيـاز ومـليء بـالـتـفـاؤل وفـيه دعوة
قـويـة لإلبتـعـاد عن الدرامـا.األغنـيـة من كلـمات
كارول سـماحة وكـاملة خـير أحلان الـفرنسي
ـغـربي دي جي يـوسف وتـوزيع يــان بـيـري وا

دي جي يوسف أيضاً.
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ــؤسـســة الـشــرق األوسط لــلـبــحـوث ــؤسس  الــرئـيس ا
والـوزيـر الــسـابق لـلـتــعـلـيم الــعـالي والـبـحـث الـعـلـمي في
حـكومـة إقـلـيم كردسـتـان ضـيفه مـركـز حـلول لـلـدراسات
ـستـقـبلـية  فـي ندوة افـتـراضيـة بعـنـوان بنـاء الـدولة في ا

سؤولية اجملتمعية امام صندوق االقتراع). العراق ..ا
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الكـاتب والـصـحفي تـلـقى تـعازي
االوســاط الــثــقــافــيــة واالعـالمــيـة
لــوفــاة زوجـته ام فــراس الــسـبت
اثـر تـداعــيـات االصـابـة بـكـورونـا
سـائـلـ الـله تـعالى ان يـتـغـمـدها

برحمته الواسعة.
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ـديريـة الثقـافة بـحماة مـدير مـركز سـهيل األحدب الـتابع 
ركز شاركوا في سـوريا اعلن ان  13 طالـبا وطالبـة من ا
وضوعات مختلفة باربعـ  عمالً من الرسم التشكيلـي 

عرض الذي احتضنه قصر العظم في حماة. في ا
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الـكاتـبة االردنـيـة يصـدر لهـا هذا االسـبـوع كتـاب بعـنوان
ـوريــسـكي.. عـن الـشــاعـر حــمـيـد (تــطـواف في حــدائق ا

سعيد).
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ـصريـة  توقيع وتـوزيع كتـابهـا ( أثر  الـديانة الـباحـثة ا
االيزيـدية في الديـانة الزرادشتـية ) السـبت في حفل اقيم
في احـد فـنادق اربـيل  والـكـتاب هـو اطـروحة الـدكـتوراه

للباحثة.
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ـي الـعـراقـي صـدر له عن دار الــوفـاق فـي عـمّـان االكـاد
بـاإلشــتـراك مع  مـؤسـسـة دار الـصــادق الـثـقـافـيـة كـتـاب

بعنوان ( الرومانسية في الشعر األموي والعباسي).
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الـتدريـسيـة في قـسم التـاريخ بكـليـة التـربيـة ابن رشد في
جامعـة بغداد ادارت الندوة االلكترونية التي اقامها مركز
كربالء للـدراسات والبـحوث في العـتبة احلسـينيـة بعنوان
(اخلـــطــــاب االعالمي احملــــلي والــــعـــربي جتــــاه الـــثـــورة

احلسينية).
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لـكـية االردنـيـة لألفالم القى كـلـمة في مـدير عـام الـهيـئـة ا
مسـتهل حفال انطالق عروض أيـام الفيلم الـكازاخستاني
سرح اخلارجي للهيئة بعمان. و اضي في ا األربعـاء ا

في احلفل عرض فيلم االفتتاح (بلوان شوالك).
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ـــتــــحـــرشــــ بـــأســــلـــوب يـــجــــوز الـــرد عــــلى ا
ـصـرية ـاثل.ورأى آخـرون أن هـدف الـفـنـانـة ا
هـو فــقط إثــارة اجلـدل وجــذب االنــتـبــاه وركـوب

الترند.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـصريـة سمـية اخلـشاب أثـارت تغـريدة لـلـفنـانة ا
حول لـبس الرجال لثـياب البحـر والتحرش جدال
واســعــا عـبــر مـواقع الــتـواصـل االجـتــمـاعي في
مصـر. وحذرت اخلـشاب في معـرض ردها على
ـرأة من يــلــقي ســبب الــتــحــرش عــلـى لــبــاس ا
ثـير من الـرجـال الذين يـلبـسـون مايـوه البـحـر ا
خطر تـعرضهم للتحرش من قبل النساء. تغريدة
اخلــشـاب جـاءت بــعـد رد أحــد مـتـابــعـيــهـا عـلى
تـغريـدة سـابـقـة لـهـا طـلـبت فـيـهـا من الـنـساء أن
ـتــحن الـرجــال الـذين يـواعــدن من خالل طـرح
سؤال: إيه أسـباب الـتـحرش? عـليـهم. وأضافت:
إجـابــته هـي الـلـي هـتــحــدد مــصـيــره.تــغــريـدات
اخلـشـاب أثـارت ردود فعل مـخـتـلفـة عـبـر مواقع
الـتـواصل االجـتـمـاعي.وحـيـا الـبـعض اسـتـخدام
اخلـشـاب وسـائل الـتواصـل االجتـمـاعي لـلـدفاع
عن ضــحــايـا الــتــحــرش.وعـلــقت مــغــردة أخـرى
سـاخـرة ومــحـذرة الـرجــال: (أنـا امـرأة شــرقـيـة
غـيــورة يـبـقـى احـذروا مـني).ورأت كــثـيـرات أن
(أي شخص يـبرر التحرش هو متحرش أيضا).
واعـتــبــر فــوزي الـغـالب أن (الـلــبس ال عـالقـة له
بـالـتحـرش حـتى في الـدول األجنـبـية لـيس هـناك
حترش ألنـهم متديـنون بالـفطرة).من جـهة أخرى
اعتـبر البعض أن رد اخلشاب لم يكن موفقا فال
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ـتـسـول ـا زاد تـمــسك ا بــؤسـة و
طلبه هو ظهور الفنان علي جنم
الــدين صــاحب الــوجه الــبــشــوش
الذي تألق واللحية الكـثة الشقراء 
في جتـــســيــد الـــعــديــد من األدوار
الكـومـيـديـة والـتـراجـيـديـة مـنذ أن
بـــدأ مــشــواره الــتــلـــفــزيــوني عــام
 في مسلسالت الدرس األول2004
وبــــاب الــــشـــــيخ وحـــــرائق رمــــاد
وظــهـورة لــتــوزيع واسـطــة الــنـقل
ـعروفـة بالـستـوته في رمضـانات ا
ماضـية من شـاشة (الـشرقـية) على
الــفــقـــراء عــدم وضــعه لــنــظــارات
الـــشــمــســيــة الـــتي حتــمي وجــوه
ــــشـــاهــــيـــر مـن عـــامــــة الـــنـــاس ا
واقف وتـبـعـدهم عن الـوقوع فـي ا

احملرجة.
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حـــاصــر مــتــســول جتــاوز الــعــقــد
االربـعـيـني بـكـثـيـر الـفـنـان الـشـاب
عــــــلـي جنم الــــــديـن وهــــــو يـــــروم
اخلـروج بــسـيــارتـة الــبـيــضـاء من
احــدى الــشـــوارع الــفــرعــيــة الــتي
تموج بعيادات األطباء والصيادلة
في حـي احلــارثــيــة بــبــغــداد بــعـد
ـــهـــمـــة طـــبـــيـــة وطـــالب اجنـــازة 
ــتــسـول الــفــنــان بـخــمــسـة آالف ا
ديـنار وقـد حاول الـشـاب علي جنم
ابـعــاده وهــو جـالس خــلف مــقـود
ســـيـــارته الـــذي تـــشـــاركـه فـــيـــهــا
قـاعد األمـاميـة واخللـفيـة نساء بـا
بحجاب إسالمي معتذرا مرة بعدم
ـبــلغ ومــرة داعــيــا الـله أن حــمل ا
يـفــتح عـلــيه هـبـاته لــيـنـتــشـلـة من

ــهـــام الــتى حتــتـــاج تــركــيــزك أمـــامك الــكــثـــيــر من ا
واهتمامك فحاول أن تفعل ذلك .
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ـناسب لـلتـركـيز عـلى الروحـانيـات ومنح هـذا الوقت ا
صحتك النفسية بعض االهتمام .
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التـقـسـو عـلى نـفـسك كي تـخـتـبـر حـدود طـاقـتك وإال
ستكون النتائج سيئة .
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حــاول أن تـنــخـرط في أنــشـطــة تـمـنــحك االســتـرخـاء
ثال. كالتأمل على سبيل ا
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حتـتـاج إلـى تـغـيـيـر طــريـقـة تـعـامـلـك مع حـبـيـبك يـوم
السعد االربعاء.
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لحة اليوم.رقم ستتمكن من حل الكثير من القضايا ا
احلظ 67.
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من احملــتــمل أن تــكـون عــرضــة لإلجــهـاد والــشــعـور
بالضغط .يوم السعد الثالثاء.
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 وقـد يكـون جدول مـواعيـدك مزدحـمًا جـدًا ما يجـعلك
. تشعر باالرتباك قليالً
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نـتقدة والـلوم الـدائم قد إذا اتـبعت طـريقـتك نفـسهـا ا
ينفجر الشريك وتتوتر عالقتكما.
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 إذا قمت بالتخطيط اجليد ستنجح في تغيير الوضع
تأزم.رقم احلظ .4 ا

Ë«b «

عدم سمـاع رأي الطرف االخرقـد يوتر االمور بـينكما
بشكل يصعب إصالحه.
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واقـف صعـبـة فى الـعـمل ولـكنك تـتـخـطـاها تـتـعـرض 
بالرغم من التوتر واالنفعال .

 u(«
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ضع اجـوبـة الــتـحـديـدات
افــقـيـا واقــرأ في الـعـمـود
ـطلـوبة: الـوسط الكـلمـة ا
(عــــاصــــمـــــة اوربــــيــــة 7

حروف):
 1- اهواء شخصية

 2- حواجز
 3- مدينة سعودية

 4- وكالة انباء االمارات
 5- كسب

 6- عمل البر واخلير
 7- ينزعج من االمر
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كانت االذاعة العراقيـة في االربعينات واخلـمسينات ومابـعدها  حريصة كل
ـقـدمـ احلـرص عـلـى سالمـة الـلـغــة الـعـربـيـة فـي الـتـقـد وااللـقــاء وكـان ا
ذيعي ذيع يؤدون امتـحانات وتدريبات دوريـة وكان فيها عمـالقة من ا وا
كناظم بطرس  محمد عـلي كر وسعـاد الهرمزي  قاسم نعمـان السعدي
وغيرهم ومذيعات عراقيات وعـربيات مثل كالدس يوسف وامل القباني ومن
العـربـيات تـغـريد احلـسـيني وسـمـيرة عـزام وغـيرهن  وكانت االذاعـة نادراً
ماتـقـدم برامج الـلـغة الـعامـيـة البـغداديـة كـالتـمـثيـليـة الـقصـيرة  اما تـمـثيـلة
وكانـت جـمـيعـهـا مـن اخراج االسـبـوع فـكـانت بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـيـحـة 
ي كـرواية ج الراحل عبـدالله الـعزاوي حـيث اخرج رويات من االدب الـعا
اير لالديـبة االنكـليـزية شارلـوت برونـتي وروايات عن شعـراء عرب الـعصور
االسالمية واحلـديثة كـمسرحـية الشـاعر والربـيع لالديب العربي عـلي احمد

باكثير وغيرهم.
كـانت االعالنـات الـتـجـاريـة كـلـهـا عـلى االطالق بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـيـحـة
الـغريـب ان لغـة جـديـدة ظـهـرت في االونـة االخـيرة  لـغة عـجـيـبـة هي عـامـية
ـفردات االجنـبيـة بصـورة واسعة فـأنقـلبت الـدجاجة الى العـامية تـستـعمل ا
جك جكـن حتومه جـكن سوبـر جكن وانواع اجلـكن واعتـقد بعـد فترة جكن 
دارس بدال من تـشريح الـطيور لن تطول سـوف تدرس تـشريح اجلـكن في ا
والدجاج  استخدمت كلـمات تخدش االذان كـكلمة اكنك يـعني اربط  وكلمة
اكـيـش يـعــني اصـرف وكــمـلــة مــاركت يـعــني سـوق  واحـد اعالنــات سـوق
ـاركت بـحـاجــة الى بـائـعـات ونــسـيـنـا كـلــمـة سـوق او مـحل جتـاري يـقــول ا

جتاري.
صـارف احلكوميـة العراقية وعلى ذكر االعالنات رأيت اعالنـاً هائالً الحد ا
يـقـول بـاي بـاي كـاش اي وداعـاً السـتــعـمـال الـنـقـود وتـرويـجـهـا السـتـخـدام
بـطـاقـات االئـتـمـان . وأغـرب مـارأيت اعالن ضـخم وصـوره ( اعـتـقـدت الول
بر 1) على الكرسي ولم اجد ايه وهله انها لرجل فضاء) وقد كتب عليها (
عالقة ب الكرسي  اتصاالت الهـاتفية وحـاولت جاهداً ان اجد اي تـفسير
ـصـادر االلـكتـرونـيـة وجـميع وبـحثت فـي القـوامـيس والـغـوغل وغـيرهـا من ا
احملاوالت باءت بالـفشل الغريـب ان هذا الشخص في االعالن  تـراه عابساً
ا يقـول للـزبائن حـذار من استعـمال مـنتجـنا فـأنقلب الى اعالن متنـمراً كـأ
ن اليـعرف ان اللـغة الـعربيـة لها 12 مضاد عـلمت بـعدها انـه فنان مـصري 
فردات الرائـعة مانعبر مليون مفـردة ومشتقة فـهل يشق علينـا ان جند من ا

ليون. به عن كل شي ولم تصل ايه لغة في العالم الى ثالثة ارباع ا
رحم الله الـشاعر الـلبنـاني حلـيم دموس الذي انـشد متـغزالً بـلغتـنا اجلمـيلة
التلمـني في هواهـا انا ال اهوى سـواها الى ان يـقول لغـة االجداد هذي رفع
الـله لـواها ورحـم الله ايـام مـدرسـة الـنـهـوض االبتـدائـيـة في االعـظـمـيـة التي

حفـظـنا فـيـها هـذه الـقـصيـدة في صف الـرابع واخلامس
ابـتـدائي عــلى يـد مـعـلــمـاتـنـا الـرائــعـات الـست مـاجـدة
والست نورية ورحم الله الشـاعر الرائع فاروق شوشة
..الــذي كـان يــقـدم يــومــيـاً مـن اذاعـة الــقـاهــرة لــغـتــنـا

اجلميلة.

بغداد
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أقامت اللـجنـة الثـقافيـة في محـلية
ـــثــقـــفــ لـــلــحـــزب الــشـــيــوعي ا
العـراقي وبالـتـعاون مع جـمعـية
وسـيـقـيـ العـراقـيـ وعلى ا
قـاعـة بــيـتـنـا الــثـقـافي حـفال
طرب تأبينيا للموسيقي وا
وقـدمت الـراحل عـلـي سـالم
اجلـلـسـة اإلعالمـيـة بـشـرى
ســـمــــيـــسـم قـــائــــلـــة (رحل
طرب علـي سالم عن عمر ا
50عاما بعد معاناة مع

ـــــــــرض والـــــــــراحـل من ا
ـثقـفـ رفض ـطـربـ ا ا
أألجنــرار وراء األغـــنـــيــة
الــهــابـطــة الــتي ضــربت
االغـنـيـة ألـعراقـيـة خالل
اضية العقود الـثالث ا
ـتلك صـوتا والراحل 
جــمــيالً وكــان يــجــيـد
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ـوسيـقى والـغنـاء وبرز وجال في عـالم ا
كـــفــنـــان له اســـلــوبـه اخلــاص في األداء

والتنوع اللحني).
ــطـرب وفي شــهــادة بـحـق الـراحـل من ا
مـكـصـد احلـلي قــال (الـراحل هـو زمـيـلي
ــتـلـك صـوتـا وصـديــقي فـنــان مـلــتـزم 
جــمـيال كــان مـتــأثــر بـالــفـنــان قـحــطـان
جتـمعـنـا االمسـيات العـطـار كنـا نـلتـقي 
اجلـمـيـلـة قبـل رحـيلـه كـانت لـديه اغـنـية
من كـلـمات بـعـنـوان جـاني الـفـرح جانـي
الـشــاعـر الــغـنــائي عـلي الــعـتــابي وكـان
الئــيه لــكن مـرضه الـلــحن بــالـطــريــقـة ا
ــفــاجئ حـــال دون تــســجــيل ورحــيــلـه ا

االغنية). 
Õd *« Âu$  

سرح الى ذلك احتفت دائرة السـينما وا
ـــســرح الــعــراقي بــكــوكـــبــة من جنــوم ا
احلـاصـدين عـلى جــوائـز ابـداعـيـة خالل
ــهـــرجـــان الــوطـــني مـــشـــاركــتـــهم فـي ا
للـمـسرح بـالـتعـاون مع الـهيـئـة العـربـية

هارة . والراحل ولد العزف على العود 
في مـديـنة احلـلـة وعـاش فـيـهـا ثم انـتقل
إلى بــغــداد الكـمــال دراســته اجلــامــعــيـة
وتـزوج عــنـدمــا كـان طــالـبــا وله ابــنـتـان
فاطمـة وسارة . والراحل كـانت انطالقته
أالولى عام  2010 من خالل اغـنـيـة تـدور
الـدنـيـا يـامـغـرور الـتي عـرف من خاللـهـا
وذاع صيـته في الـعراق والـوطن الـعربي
ــشــواره الــفـــني حــيث قــدم واســتــمـــر 
العديد من األغاني العاطفية والوطنية)..
وسيقي  بعدها حتدث رئيس جمـعية ا

الـعـراقـيـون الــفـنـان كـر الـرسـام قـائال(
تربطني بالفنان الراحل على سالم عالقة
فنية منذ الثمانينات  وقبل رحيله اتفقت
معه على أعـمال فـنية من أحلـانه اغنـيها
لكـنه رحل قـبل أن اغـنـيـهـا كـان سالم من
لـتـزمـ بالـنـفس الـسبـعـيني الفـنـانـ ا
وقــد أجــاد فـي هــذا الــلـــون وبــرع فــيه).
مــضـيــفـا (والــيــوم نـســتـذكــرتــاريخ هـذا
الــفـنــان الــراقي واخلــلــوق والــذي صـال

لـلـمـسـرح الـذي اقــامـته نـقـابـة الـفـنـانـ
العراقيـ للمـدة من االول وحتى الثامن
ــشـــاركــة الــعــديــد من من اب اجلــاري 
سرحية في سرحـية للفـرق ا العروض ا

بغداد واحملافظات. 
ــديــر الــعـام لــدائــرة الــســيــنــمـا ونــقل ا
ـســرح احـمــد حـسن مــوسى مــبـاركـة وا
وزيـر الـثـقـافـة لـلـفـنـانـ احملـتـفى بـهم 
لـقاة على ـسوؤليـة ا مؤكدا عـلى عمق ا
عــاتق الــفـنــان الــعـراقـي بـصــورة عــامـة
ـســرحي بـصـورة خــاصـة لـلــنـهـوض وا
ـسرحـية . كـما استـمع بدوره باحلـركة ا
إلى افكـار ومقتـرحات الـفنـان لـلوقوف
ـعـوقـات وســبل عالجـهـا..و شـكـر عـلى ا
ـبـادرة التـي اعـدوها ـسـرحـوين هـذه ا ا

باخلطوة التي افرحتهم ..
وكان خـتـامـهـا مـسك إذ قـدم موسى درع
ـا االبـداع الــفـني لـلــمـحـتــفى بـهم تــكـر
ــبــذولــة وحـصــولــهم عــلى جلــهــودهم ا

اجلوائز. علي سالم
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مـــشـــاركـــتي). وأضـــاف مـــارديـــني
(أصــــور حـــالــــيـــاً مــــشــــاهـــدي في
" وبــعــده مــبــاشـرة مــســلــسل "روز
ســأشـــارك فـي مــســـلـــسل كـــويـــتي
بوليسي بعنوان "إسحق ونورا" إذ
أجـــســد فـــيه شـــخـــصـــيــة "رئـــيس

العصابة). 
و اجلزء الـثالث من مسـلسل "حارة
الـقــبــة" من تــألـيف أســامــة كـوكش

وإخراج رشا شربتجي. 
وقــد انـــضم إلـى الــعـــمل
بــشـكـل رسـمي: أمل
عــــــرفـــــة فـــــراس
إبـــــــــراهـــــــــيم
ونــــــظــــــلي
الرواس.

كارول سماحة

ÊU e «–  oA œ

ـــــمـــــثل الـــــســـــوري طالل اعـــــلـن ا
مــــارديــــني أنه قــــدم اعــــتـــذاره عن
ـــشــاركـــة في اجلـــزء الــثـــالث من ا
مـسـلـسل حـارة الـقـبـة مع اخملـرجة
الـســوريـة رشـا شــربـتــجي وكـشف
ــوقـع الــفن ســبب اعــتــذاره وفــقــا 
ـــشــاركـــة ولــكن قــائـالً(كــنت أود ا
ارتـبـاطي بأعـمـال أخرى وصـعـوبة

الـتنـسـيق بيـنـها
حـــــــال دون

{ لـــــوس اجنـــــلـــــوس - وكـــــاالت -
ــيــة مــادونــا نــشــرت الــنــجــمــة الــعــا
صورت لها على صفحتها اخلاصة
عــلى مــوقع الــتــواصل االجــتـمــاعي
بـدت فــيـهــمــا بـعــمـر الـ 20  اذ نـالت
تابع الذين اعجاب عدد كبيـر من ا
اثنـوا على جـمالـها ومـحافظـتهـا على
شــــبـــــابـــــهــــا. وأتـت هــــذه الـــــصــــور
اســتـعــدادا إلقــتــراب عــيــد مـيـالدهـا
الـ63. وكـــانت شـــاركـت الـــعـــارضـــة
لـورد لــيـون إبــنـة مــادونــا في حـفل
غنائي لـوالدتـها وهـو (برايـد ايفنت)
وظهـرت لورد تـرتـدي توب من اجلـلد
األســود من مـــاركــة (بـــلي بــوي) مع
ســروال مــكــشــوف عــنــد الــســاقــ

ولـبـاسـاً داخـليـاً مـن الـفـرو ونـشرت
صـورتـهـا عـلى صــفـحـتـهـا اخلـاصـة

على موقع التواصل االجتماعي.
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احلــــذاء  1,825 دوالر أمـــــريـــــكي.
وكــان الــثــنــائي احــتــفال األربــعـاء
ـاضي بـزفافـهـما وحـضـر احلفل ا
الــعــديــد من الــفــنــانــ مــنــهم
عــــــمـــــــرو ديــــــاب كــــــارول

ســــمــــاحــــة أحــــمـــد
السـقا ومـيشال

فاضل.

والثاني فـستان ستـان رقيق تميز
بــكــونه دون أكــمـام.وإرتــدت حـذاءً
أبـــيض الـــلـــون مـــفـــتـــوح ومـــزين
بـالـريش األبـيض مـا أثـار إعـجاب
وقع الـفن.وتداول تـابعـ وفقـا  ا
رواد مـواقع الـتـواصل اإلجـتـماعي
مــــوديـل احلــــذاء وتــــبــــ أنه من
تــــــــصـــــــــمـــــــــيم بـــــــــيـت األزيــــــــاء
الــشــهــيــر(جــيـمـي جــوو).كـمــا أنه
ــاعــز في مــصــنــوع من جــلــد ا
قـدمة إيـطالـيا ويـتـميـز 
مفتـوحة وكعب عالي
رفـــــيع. ويـــــبـــــلغ
ســــــــــــعــــــــــــر

حال شيحةنيللي كر 

سمية اخلشاب

بشرى سميسم تقدم اجللسة التأبينية لعلي سالم
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

قـــــبل ايـــــام كـــــنت اشـــــاهـــــد فـــــيـــــلـــــمـــــا عـن ســـــقــــوط
وحصارها,وما تعرضت له من قـصف عنيف دمر , برل
كل مبـانيهـا بالكـامل.كنت اتـابع الفـلم وكأنه خبـر يحدث
االن فـي مـــكـــان مـــا.ومن خالل اصـــوات االنـــفـــجـــارات
سـمعت ابـني الـصغـيـر يـقول لي(بـابـا احلمـد لـله آني ما
عـشت في وقت هـتـلـر).سـحـبـتـني هـذه اجلـمـلـة من عـالم
برلـ لـعالم آخـر نـعيش فـيه.في الـواقع لم اعرف جـوابا
ـا قــاله ذلك الـصـغـيــر الـذي انـظـر الـيه دائــمـا كـسـمـكـة
مــلـونــة.اال نــرى جــمــيــعــنــا اوالدنــا عــلى انــهـم اســمـاك
ملونـة.وهذا االحسـاس يسـبب لنا احـيانا نـوع من القلق
عـلى مـستـقـبلـهم وحـيـاتهم.لـم اقل شيـئـا البـني الصـغـير

لكني حضنته وانا افكر باشياء كثيرة.
 هل اقــول له أنــنـا نــعــيش في زمن تــنـاحــر ســيـاسي ال
تنـتهي,وان احملاصـصة بـاعتـراف السـياسيـ هي التي

خربت البلد ودمرت مقدراته.
ال الـعام,وال   هل اقول البـني ان الفـاسدين تالعـبوا بـا

أحد يستطيع ان يقف في وجههم,ويحاسبهم.?
  هل اقول البني ان الوالء لـلوطن يكلف االنـسان احيانا
ن قالوا كلمة حق,وآخرهم حياته كما حدث للـعشرات 
مديـر بلـدية كربالء الـذي فقـد حيـاته بعد مـحاولـته تنـفيذ

القانون.?
 هل اقـول له ان هـنـاك من يفـجـر ابـراج نـقل الـطـاقة كي
ـزيـد من الـضغط,ويـفقـدون الـثـقـة بكل يـتعـرض الـنـاس 

شيء.?
 هل اقـــول له ان االنـــســـان بال دولـــة تـــطـــبق الـــقـــانــون

سيخسر كل شيء?
نـتشـر ب الـناس اكـثر عددا  هل اقول له ان الـسالح ا

من عدد االشجار?
 هل اقـول له ان الـكالم عن الـنزاهـة يـصـدر من اجلـميع

فال نعرف من هو الفاسد فينا?
باديء,وان سياج ـصالح اقـوى من ا   هل اقول له ان ا

صلحة? بدا ال يصمد امام بلدوزر ا ا
 هل اقــول له ان الالدولــة,والــفــوضى هي اســوأ عــقـاب

تتعرض له الشعوب?
 هل اقــول له ان الــثـراء لن يــكــون مـفــيـدا ان كــان سـوء

االدارة هو الفلسفة التي تطبق?
  هل اقول له ان السياسي يتمتعون بقدرة عجيبة على
جتاهل معاناة الناس,وهم ينامون بعمق يحسدون عليه?
ــــرســـوم عــــلى   هـل اقـــول لـه ان الــــوطن ا
اخلريـطة بـخـطوط واضـحة صـار منـتهـكا

من قبل دول اقليمية?
 هل اقول البني كل هذا واقول واقول?
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حريتي طريـقي نحو الـسماء..فأي قـيد حتت اي عنـوان سيكون
مجرد خواء وعـواء..ثمة رب مـنحني ما ال تـملكـون قدرة سلبه..

فأي قدر وهبت واي بحر اعوم!
d c « 5 Š 
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ـتـحـدة وشـارك في الـواليــات ا
مـهـرجـانـات مـن بـيـنـهـا قـرطاج
وجـرش في رصـيـده عـدد كـبـيـر
من األغــــاني كـ (شــــو نــــاطـــر
مـافي ورد ب الـبـيوت).. وفي
2016 كـــانـــون األول مـن عــام  4
ـناسـبـة مرور  40يومـا على و
رحـــــيــــــلـه  مــــــنـــــحـه رئــــــيس
اجلمهورية العماد ميشال عون
وســـــــــــــام األرز مـن رتــــــــــبـــــــــة

كومندور.

ـرض. وبرزت بـعـد صـراع مع ا
مــوهــبــة بـركــات مــنــذ صــغـره
ــدرســته حــيث حلّـن نــشــيـــداً 
ــعــهــد لــيــلــتــحق بــعــد ذلك بــا
الــعـالي لــلـمــوســيـقى لــيـدرس
الــغـنـاء الـشـرقي والـعـزف عـلى
العود. وقف بركـات على خشبة
مسرح األخوين رحباني وعمل
ـلحن اللـبناني سرحي وا مع ا

روميو حلود.
وانـطـلق بعـد ذلك في
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أحـــــتـــــفل مــــــحـــــرك الـــــبـــــحث
ـــولـــد امس األحـــد  (غـــوغل)
ــطــرب الـــلــبـــنــاني ـــلــحـن وا ا
الــراحل مــلــحم بــركــات والــذي

يصادف  15اب. 
وظــهــرت صـــورة بــركــات عــلى
الـصفـحـة الرئـيـسيـة لـ(غوغل).
ولد بـركات في قـرية كـفر شـيما
ســــنـــة 1942  وتــــوفي فـي عـــام
 عـاماً 74عن عـمـر نـاهز   2016
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مــســيــرة مــنــفـردة وركــز عــلى
الــتـلــحــ إلى جــانب الــغــنـاء
ـــغـــنـــ حـــيث حلّـن لـــكـــبـــار ا
الــلـبــنــانـيــ من بــيــنـهم وديع
الــصـــافي وصــبـــاح وســمــيــرة
تـوفــيق ومـاجـدة الـرومي.كـذلك
أحــيـا الــفــنــان الـراحـل حـفالت
عـــــدة فـي عـــــواصم عـــــربـــــيـــــة
وأوروبـية وفي

فـــــــــــــــــــــــــي
بـدايــاتـهـا
كما احلال
مع مــعـظم
الـقـطـاعـات
السـينمـائية
فــــــــــــــــي دول

ـــــنـــــطـــــقـــــة. ا
وأضـاف أشـعـر
بـــاالرتــــبـــاط مع
مــنــطـــقــة جــنــوب
شرق آسـيا بـأكمـلها
ألنـنـا نـتـحـلى بـالـروح
نـفـسـهـا إلى حـد مـا كـمـا
ـشكـلـة عيـنـها في نـواجه ا
الـوقت عـيــنه كـمـا تــعـلـمـون
لـديـنـا رقـابـة ولـديـنـا عـنف هـنا
وهـــــــنــــــــاك. وتـــــــابع اخملـــــــرج
اإلنــــدونــــيــــسي قـــــائال (نــــحن
مـــتـــحـــمــســـون جـــدا لـــتـــطــور

السينما لدينا).
وفـي خـتـام مـهــرجـان لـوكـارنـو
بـدورته الــرابــعـة والــسـبــعـ
ـــيــة مُـــنـــحت جـــائـــزة تـــكـــر
لــلــمـــخــرج اإليــطــالي داريــو
أرجنتو عن مجمل مسيرته
ـا يشـمل دوره الـرئـيسي
في فــــيــــلم فــــورتــــيــــكس
لـلـمـخـرج غـاسـبـار نـوي
حــول زوجــ مــســنــ
يــــعـــــانــــيـــــان مــــرض

ر. الزها

جـــاكــــرتــــا قـــبـل حـــفـل تـــوزيع
نظم عرضوا اجلوائز لكنّ ا
مقطع فـيديو قـال فيه إن جائزة
الـفــهـد الـذهــبي تـشــكل مـصـدر
سعادة وهي دعم قـوي وعنصر
حتفـيز.وقـال (نحن بـحاجة إلى
هـــذه الــطـــاقــة في هـــذا الــوقت
الصـعب). وأشار إدوين إلى أن
الـسـينـمـا اإلندونـيـسيـة ال تزال

عـمــله (فـنــجـنس إيــز مـاين آل
أذرز بـاي كـاش)الـذي يـسـتـعـيد
أســـــلـــــوب أعــــمـــــال احلـــــركــــة
اآلسـيــويـة في الــثـمــانـيــنـيـات.
ويـرسم الـفـيـلم صـورة فـكـاهـية
لشاب عنيف يقع في حب امرأة
بـعـد قـتـالـهـا.وكـان إدوين الـذي
يـعـرّف عن نـفـسه بـاسـمه األول
مـن دون الــــشــــهـــــرة عــــاد إلى

بـــعـــنــوان نـــوت ســـو فـــرنــدلي
نـايـبـرهـود آفـيـر في حـوالى 15
سـيـنــمـا بـالـتـزامـن من بـيـنـهـا

شاشات في الهواء الطلق.
الــى ذلـك فــــــــــــــــاز اخملــــــــــــــــرج
اإلنـــدونــيـــسي إدويـن الــســـبت
بـجـائـزة الفـهـد الـذهـبي ألفضل
فــيــلـم في مــهــرجــان لــوكــارنــو
الــسـيـنـمــائي في سـويـسـرا عن

ومــذاك أرتــدي هــذا الــقــمــيص
بـفـخـر. واآلن أذهب ومعـي قلب
حــقـيــقي عـلى أمـل الـعـودة في
). وســيـتـسـنّى لـلـجـمـهـور2031
مــشـاهــدة مــجــمـوعــة من أفالم
اخملــــرج فـي هــــذه الـــــدورة من
هرجان أبرزها نسخة مرمّمة ا
من ذي مــــلــــيـــون دوالر هــــوتل
احلائز جائزة الدبّ الفضي في
مــهـرجــان بـرلــ الـســيـنــمـائي

سـنة 2000.
ويـــعــدّ مــهــرجـــان ســارايــيــفــو
الــسـيـنـمــائي الـذي بـدأ كـ(عـمل
مـقـاومة) فـيمـا كـانت الـعاصـمة
البـوسنيـة حتت احلصار خالل
احلـرب األهـلـيـة في تـسـعـيـنات
ـــــاضـي مـن أبـــــرز الــــــقــــــرن ا
الــفـعـالــيـات الــسـيــنـمـائــيـة في
جنـوب شرق أوروبا.وهـو يركّز
خـصوصـا عـلى الـترويج ألفالم
ـنـطـقـة. وعـلى مرّ مـنـتـجـة في ا
السنوات استطاع جذب جنوم
أبـــــرزهـم روبـــــرت دي نـــــيـــــرو
وأجنـيـليـنـا جـولي وبـراد بيت
فــــضال عـن إيــــزابــــيل أوبــــيــــر
وألـــــيــــخـــــادرو غــــونـــــزالــــيس
إينياريتو.وتتنافس هذه السنة
عــشـــرة أعــمـــال طــويـــلـــة عــلى
جـائـزة أفضل فـيـلم فـيه.وأُطلق
ــهــرجــان بــعــرض آخــر أفالم ا
اخملــــرج الــــبــــوســــني دانــــيس
تــانــوفـيــتش احلــائــز أوســكـار

{ ساراييفو - جنيف (أ ف ب)
اني فيم - تسلّم السينمائي األ
فـــيـــنـــدرز (قــــلب ســـارايـــيـــفـــو
الـفــخـري) وهي جـائـزة خـاصـة
يــقـدّمــهـا مــهـرجــان الـفــيـلم في
الـعـاصـمـة الــبـوسـنـيـة تـقـديـرا
لإلسـهــامــات الـقــيّـمــة في الـفنّ
ـاني الـســابع.ومُـنح اخملـرج األ
اخملـضــرم هــذا الــتــكـر خالل
ـنعـقد ـهـرجان ا حـفل افتـتاح ا
ب  13و 20 آب بـــــــحــــــضــــــور
اجلــــمــــهــــور بـــعــــد نــــســــخـــة
افـتـراضـيـة سـنـة  2020 بـسبب
ــهــرجـان الــوبـاء.وقــال مــديـر ا
مـــيــرســـاد بـــوريـــفـــاتـــرا خالل
ن دواعي تسلـيم اجلائزة (إنه 
ســـــرورنـــــا أن نـــــكـــــرّم إحــــدى
الـــشــخـــصــيــات احملـــوريــة في
ية). وقد صناعة الـسينما الـعا
سـبق لـلـمـخـرج احلـائـز جـائـزة
الـسعـفة الـذهـبيـة في كان سـنة
عن فيلم بـاريس تكساس 1994
أن قـدّم في مهـرجـان سارايـيـفو
ـانـية وثـائـقيـا عن الـراقـصة األ
بينا باوش سنة  2011وهو عاد
هرجـان  بعد  10 سنوات إلى ا
مـرتـديـا قـمـيـصـا رمـادي الـلـون
عــــلــــيه رسم قــــلب وهــــو رمـــز
ــهـرجــان.وقــال الــسـيــنــمـائي ا
الــذي يــحـــتــفي بــعــيــد مــيالده
السـادس والسـبعـ (كنت هـنا
قبل  10 سنوات في العام 2011
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تمكـنت األجهـزة الرقابـية بوزارة
التـموين والـتجـارة الداخـلية في
مـصــر من ضـبط مــصـنع شــهـيـر
ـيـاه الـطـبـيـعـيـة يـقوم لـتـعـبـئـة ا
بـالـغش والـتــدلـيس عـبـر تـعـبـئـة
يـاه من مياه الصـنابير عبوات ا
الــعــاديـــة. وأعــلــنت الــوزارة عن
صانع قيامها بحـملة على أحد ا
بالقاهرة بعد ورود معلومات عن
عمـلـية غش جتـاري كـبيـرة بـبيع
ـيـاه الـعاديـة عـلى أنـها قـوارير ا

ـيـاه مـعدنـيـة.ويـبدو أن مـعبـأة 
ــعــدنــيـة لــيس ــيــاه ا تــعــريف ا
واضــــحـــــا لـــــدى الـــــعــــديـــــد من
ـسـتـهلـكـ بـشـكل عـام. ويـقول ا
ائية أحـمد الشنا ـوارد ا خبير ا
فـي حـــديــــثـه لــــبي بي سـي بـــأن
ـعدنيـة هي مياه جـوفية ياه ا (ا
تـــعـــمل بــعـض الــشـــركـــات عــلى
اسـتـخـراجـهـا وتـعـبـئـتـهـا بشـكل
.( صـحي مـنـاسب لـلـمـسـتـهـلـكـ
ياه وقال الشـنا إن (مـنشأ هـذه ا
في الغالب هو بحيرة تشاد وهي

من أكـبـر الــبـحـيـرات الـعـذبـة في
أفـريـقـيــا وتـقع في أقـصي غـرب
تــشـاد. وتــعـتـبــرالـبــحـيــرة أكـبـر
ـياه حوض مـغلق تـتسـرب منه ا
إلى طــبــقـة عــمـيــقــة من طـبــقـات
األرض يــطـلـق عـلــيـهــا الــعـلــمـاء
طبقة حـجر النـوبة الرملي وهي
طبقة تـغطي مساحـات كبيرة من
صحاري شـرق أفريقـيا واألجزاء
اجلـنوبـيـة من مـصـر والشـمـالـية
لـلـسـودان وهي طـبـقـة مـسـامـية
من أهم الطبقات احلامـية للمياه
اجلـــوفــيـــة في صــحـــاري مــصــر
والـــســـودان). وأضـــاف الـــشـــنـــا
ـــيـــاه أن(هـــذه الـــنـــوعـــيــــة من ا
ــــواصــــفـــات ـــعــــدنــــيـــة ذات ا ا
الــقـــيــاســيـــة تــصل إلى األجــزاء
ـصر وهي اجلنـوبـية والـغـربيـة 
مياه غنية ومـتوفرة ولها مناطق
ـكن التـعبـئة مـنهـا مثل معـينـة 
واحـــة ســــيـــوة وهي مـــيـــاه ذات

مواصفات عالية اجلودة).
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{ سنـغـافـورة (أ ف ب) - أعـلنت
حــديـقــة حــيـوانــات ســنـغــافـورة
األحـــد والدة صــغـــيــر بـــانــدا من
طريـق التـلـقيح االصـطـناعي في
سـابــقـة من نــوعـهـا لــهـذا الـنـوع
ـــهـــدد في الـــدولــة احلـــيـــواني ا
الــصـغــيـرة الـواقــعـة فـي جـنـوب

شرق آسيا.
وأعلـنت هيئـة وايلـداليف ريزرفز
ســنــغـــابــور الــتي تــديــر حــدائق
احلـيـوانــات في اجلـزيـرة األحـد
أن جـيــا جـيــا وهي أنـثـى بـانـدا
عـمالقــة في حـديـقــة احلـيـوانـات
تبـلغ  12 عـامـا أجنـبت صـغـيـرا
ـنوي بـعـد تـلـقيـحـهـا بـالـسـائل ا
اجملمد من الـذكر كاي كـاي البالغ
 عامـا. وبعد مـحاوالت فـاشلة 13
عدة في الـسـنوات الـسـابقـة كان
القائمـون على رعايـة احليوانات
في احلديقـة بالتـعاون مع خبراء
صــيــنــيــ يــأمــلــون في تــزاوج
الـبـانــدا بـشـكل طـبــيـعي لـكـنـهم
ـطـاف اللـجوء قرروا في نـهـاية ا
إلى الـتـلـقـيح االصـطـنـاعي.وقـال

ـــديــــر الـــعـــام لـــهـــيـــئـــة نـــائب ا
وايــلــداليف ريــزرفــز ســنــغــابــور
تـــشـــيـــنـغ وين-هـــاور في بـــيـــان
(احلـمل األول جلــيـا جـيـا ووالدة
صـــغـــيــــر بـــانـــدا عـالمـــة بـــارزة
بــالــنــســبــة لــنــا في رعــايــة هـذه
ــهـددة بــاالنـقـراض في األنـواع ا
سنـغافـورة). وأضاف (هـذا األمر
يـــأتي ثـــمــرة الـــرعــايـــة اجلــيــدة
ـساعـدة على للـحيـوانـات وعلم ا
ـطــلـقـة من ـثـابــرة ا الــتـكـاثــر وا
جـــانب مـــوظـــفـــيــنـــا إلى جـــانب
الــنــصــائح الــقــيّــمــة مـن خــبـراء
). وأعــيـرت الــبـانــدا الـصــيـنــيـ
ـــدة 10 الــــبــــانـــدا مـن الـــصــــ 
سنوات ووصـلت إلى سنـغافورة
ـعروف أن في عام  2012. ومن ا
تـكــاثـر الــبـانــدا في األسـر أو في
الـطبـيـعة أمـر صـعب للـغـاية إذ
يــقــول خــبــراء إن (قــلــة من هــذه
احلـــيـــوانـــات تـــكـــون في حـــالــة
مالئـمـة للـتـكـاثـر أو حـتى تـعرف

طلوب منها لهذه الغاية). ا
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{ لــوس اجنـلـوس  –وكـاالت - كــشـفـت عـارضـة
األزياء بـيال حديد ما مرت به خالل فـترة مراهقتها
مشـيرة الى انـها تـعرضت لـلكـثيـر من الضـغوطات
االجتـمـاعيـة الـتي أثرت عـليـهـا وذلك في مـقابـلة مع
مــجـلــة (فــوغ) .وكــشــفت حــديــد بــكل صــراحـة أن
اجملتـمع كان ينـظر لها كـمراهقـة جانحـة(يبدو األمر
كمـا لو كان هناك شخصيت مختلفت في شخص
واحـد وهــو أنـا . كـان هـنـاك أنـا هــذه الـفـتـاة الـتي في
ــتـغـيّــرة الـتي ال أعـلم طـور اكــتـشـاف من تــكـون وبـيال ا

كـيـف أصــفـهــا كــربــوبت جــنــسي يــريــد أن يــخــرج في كل
ليـلة).وأضـافت (لقـد شعرت بـضغط كـبيـر ألنني كـنت أفترض

ان هــذا مــا تــريــده الــنــاس مــنـي لــقــد بــدأت بــالــذهـاب
لـــلــحـــفالت دائــمـــاً والــعـــيش في

احلـيـاة الـلــيـلـيـة وجـعل
ذلـك الــــــــــــــــقـــــــــــــــلـق
االجـتـمــاعي يـرتـفع

بشكل كبير).
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قدسة بـفرش األرجاء اخلارجية للصحن حرم احلرام وخدمة مواكب الـعزاء احلسيني  باشر قسم الـشؤون اخلدمية في العتبـة العلوية ا يدانية واخلـاصة  ضمن اخلدمات ا
بعـد فرش الـنايـلـون وباسـتخـدام تقـنـية الـلصق احلـراري في تـقلـيد سـنوي يـسـبق مراسم الـعزاء ـساحـة جتاوزت  20 ألف متـر مربـع احليـدري الشـريف بـالكـاربت األحمـر و

احلسيني الذي يبلغ ذروته في العاشر من محرم احلرام ذكرى استشهاد اإلمام احلس في واقعة الطف األليمة.
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