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سـعــد مـايع احلـلـفي من وقـوع
كارثة أمنيـة وشيكة عازيًا ذلك
إلى تــصــاعــد حـدة الــهــجــمـات
اإلرهــابـيـة في الــطـارمـيـة.وقـال
احلـــــلــــفي فـي بــــيــــان امس إن
(بــســاتــ الــطــارمــيــة تــمــتــاز
بــكــثـافــتـهــا اشــجـارهــا بــشـكل
اسـتـثــنـائي وهـذا األمــر سـاعـد
عــلى حتـول مـعـظـمـهـا إلى بـؤر
مــثــالـــيــة لــوجـــود واســتــقــرار
تـطرفة) عنـاصر الـتنـظيمـات ا
مــشـــيــرا الى ان (اجلـــغــرافــيــة
ـــتــاز بـــهــا الــصـــعــبـــة الــتي 
الــقــضــاء تــســتــدعي إجــراءات
عـــســـكــريـــة خـــاصــة) مـــؤكــدا
(ضــرورة االبـتــعــاد عن الــفــعل
ورد الــفـــعل في الـــتــعـــاطي مع
ـر الــهــجــمــات الــتي ال يــكــاد 
يـومًا دون وقـوعـها) مبـيـنا ان
(تـــصـــاعـــد حـــدة الـــهـــجـــمــات
الـداعـشـيـة فـي الـطـارمـيـة يـنذر
وتابع بـكـارثـة أمنـيـة وشـيـكة) 
ــــتـــطــــرفـــة ان (اجلـــمــــاعـــات ا
ــدنـيـ من أهـالي تــسـتـهـدف ا
الـقضـاء ورجـال األمن عـلى حدٍ

سواء). 
أصـدرت كـتـلـة الـنـهج الـوطـني
بيـاناً بـشأن اخلـروقات األمـنية
ـــتــكـــررة في الـــقــضـــاء.وقــال ا
رئـيس الـكـتـلة عـمـار طـعـمة في
بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس إنه
(تـــتــعــرض قـــواتــنـــا في قــاطع
عـمـلــيـات الـطـارمـيــة لـهـجـمـات
ارهابـية مـتكـررة وتقـدم شهداء
من شـجـعانـهـا وآخرهـا سـقوط
ثالثــة من الـــشــهــداء وعــدد من
اجلــرحى نــتــيــجــة الــتــردد في
اتخاذ القيـادة لقرارات شجاعة
وجريئة بتنفيذ عمليات واسعة
تــــنــــهي وجــــود اجلــــمــــاعــــات
ـنـطـقة من اإلرهـابـيـة وتـطـهـر ا
شـرورها) وأضـاف ان (جـمـيع
اخلــــروقــــات األمــــنــــيــــة الــــتي
اســـتـــهـــدفت بـــغـــداد وأوقـــعت
عشرات الـشهداء واجلرحى من
ــدنـيـ األبـريــاء انـطـلـقت من ا
الطارمية أو شكـلت معبرا لنقل
) مـؤكدا االنتـحاريـ اجملرم
انه (مع كـل هــذه الـــتــهـــديــدات

ــتـكــررة من مــنـطــقـة اجلــديـة ا
تمـثل مـنـفـذا ارهـابـيـا مـتـاخـما
لـلـعـاصـمـة  تـسـتـنـزف الـقوات
رابـطة فال يـبقى بـعد األمـنيـة ا
ذلك عــــذر لــــلــــتــــردد في إطالق
عمـلـيـةعـسـكـريـة كـبـرى تـشارك
فـيـهـا جـميع قـوات الـنـخـبة من
جــــهــــاز مـــكــــافــــحــــة اإلرهـــاب
واحلـشــد والـشـرطـة االحتـاديـة
القتالع مـعاقل اإلرهـاب وتطـهر
نطقة وتنتهي بفرض سيطرة ا
كـــامــــلـــة ومـــسـك لألرض عـــلى

جميع مساحتها). 
وكانت خـلـية اإلعالم األمـني قد
اعلنت استشـهاد أربعة عناصر
في احلـشـد وإصابـة آخـر جراء
الـــــتــــــعـــــرض الـــــداعـــــشـي في
الـطـارميـة. وأعـرب رئـيس قوى
الـدولة الـوطنـية عـمار احلـكيم
عن استـنكـاره للـتعـرض الغادر
عـــــــلـى قـــــــوات احلـــــــشـــــــد في
الـقـضاء.ونـعى احلـكـيم شـهداء
الـتعـرض بالـقول (فـجعـنا بـنبأ
اســتــشــهــاد وإصــابــة ثــلــة من
أبطال احلـشد أثر تـعرض غادر
وإذ لــــداعش في الــــطـــارمـــيـــة 
نـــــــشــــــــارك أســـــــرهم احلـــــــزن
فـإنــنـا نـشــدد عـلى ـواســاة  وا
ـنـاطق الـهـشة ضـرورة تـأم ا
عـلى وفق خطـط أمنـيـة رصيـنة
وضـربـات اسـتـبــاقـيـة لـلـخاليـا
ـــنــاطق اإلرهـــابــيـــة في هـــذه ا
لـلحـيلـولة دون تـكرار مـثل هذه

ة). ؤ احلوادث ا
وفـــجــــرت مـــفـــارز مــــكـــافـــحـــة
ـتـفجـرات في احلـشـد  الـيوم ا
خـــمــســة مــنـــازل ومــضــافــتــ
لـــداعش في الـــطـــارمــيـــة.وقــال
احلـشد في بـيـان امس ان (قوة
من قـــيـــادة عــمـــلـــيـــات بـــغــداد
واللواء  12باحلـشد ومـكافـحة
ـنازل ـتـفجـرات كـشفت هـذه ا ا
التي نصبت كم للقوات التي
تواصل عملـياتها لـليوم الثامن
عـلى الـتوالي لـتـطهـيـر القـضاء
من خـاليــــا داعش) وتــــابع ان
ـنازل عن ـفـارز فجـرت تـلك ا (ا
بــــعـــد ومن دون تــــســـجـــيل أي

خسائر). 

اســتـــيـــراده حــصـــرا من مــنـــافــذ
زربـاطــيـة والــشــيب والـشالمــجـة

نذرية)  وا
واضـــاف ان (ذلك جـــاء نــتـــيـــجــة
النــخــفـــاض انــتــاجــهـــا مــحــلــيــا
لـيـونـية وبالـتـزامن مع الـزيـارة ا
ـواكب احلـسـيـنيـة الـتي وكـثـرة ا
ـــنــــتـــجـــات حتـــتــــاج الى هــــذه ا
ـا يــتـطـلب حــمـايـة الـزراعــيـة  
ـسـتـهـلك الـيـومي ومـنع ارتـفـاع ا
اسعاره حيث  سـتسـتـمر عـملـية
االستيـراد حل وفـرتهـا محـليا)
وتــابع ان (ســيــاسـة الــوزارة هي
ـنـتج احملـلي من جـانب حـمـاية ا
ستهـلك من جانب اخر وحمايـة ا
عبر تطـبيق الروزنامـة الزراعية 
فـضال عن الــبـيــانـات الـواردة من
مـديــريــات الـزراعــة الــتي تـوضح
نتج الزراعي مدى وفرة او شح ا
احملـلي).وكــان اخلـفــاجي قـد دعـا
الـلــجـنـة اخلــمـاســيـة في الـوزارة

ـــتـــابـــعـــة االســـعــار اخلـــاصـــة 
واالسـتـيـراد الى أجـتـمـاع طارىء
ـنـتج ــنـاقـشــة شح ا في الـوزارة 
احملـلي من مــحـصـولي الــطـمـاطم
واخلـيــار في االســواق احملـلــيـة .
وقال البيان ان (هناك توجها الى
فـتح  اســتـيـراد مــقـ وبـكــمـيـات
مــــحــــدودة الجـل ســــد احلــــاجــــة
احملــــلـــيــــة في الــــوقت احلــــالي)
مــــــــشـــــــيــــــــرا الى انـه (مـن خالل
مــتــابــعــتـــنــا لالســواق احملــلــيــة
الحظـنا وجـود ارتـفاع في اسـعار
ا محصـولي الطمـاطم واخليار 
يـدل عـلى شح انـتـاجـهـا مـحـلـيا 
وعــلـيـه سـنــقــوم بــالــتـوجــيه الى
اســتـــيــراد كــمـــيــات مــقـــنــنــة من
مــحــصــولي الــطــمـاطـم واخلــيـار
ـــــدة مـــــحـــــدودة من اجـل ســــد و
االســـتــهـالك الــيـــومي مـن جــانب
واسـتــقــرار اسـعــارهــا من جـانب

أخر حل توفر انتاجهما). 

حيث كانت نسبة الوفاة اضية  ا
تـصل الـى اربـعــة من بـ عــشـرة
) وتـــابع انـه (من اجل مــصــابــ
تــرويض كــورونــا و جــعــله غــيـر
مؤذٍ نسبياً ال بـد من تلقيح نسبة
كـــبــــيـــرة من الـــســــكـــان في مـــدة
قــصــيــرة نــســبـيــاً حــتى حتــصل
ـناعـة اجملـتـمعـيـة او مـا تـسمى ا
منـاعة القـطيع) مضـيفا (مـناطق
الـكـرخ الــتي الـتي ســتـبـقى حتت
سيـفقد سكانها رحمة الفايروس 
ـزيد مـن احبـائـهم والشك انـهم ا
سوف يـؤثرون بشـكل سلـبي على

ناطق االخرى ). سكان ا

تـــخــصـــصه). وحـــذر مــديـــر عــام
دائرة صحـة بغداد الـكرخ جاسب
لــطـيـف احلـجــامي مـن من حتـول
كـــورونــا فـي الــعـــراق الى وحش
مـــرعـب.وكـــتب احلـــجــــامي عـــلى
صـفـحــته في فـيــسـبـوك امس انه
ــسـتــبـعــد جــداً ان يـنــتـهي (من ا
ـــدى الـــقــصـــيــر كـــورونــا عـــلى ا
ـتــوسط  وانه ســيــبـقـى عـلى وا
ـــدى الـــطـــويل االّ اذا حـــصـــلت ا
مـــعـــجــزة وحتـــدث طـــفــرات فـــيه
جتـعـله غــيـر مـؤذٍ او حتـوله الى
وحش مــــرعـب كــــمــــا حــــصل في
ـيـرس في الــسـنـ الـســارس و ا
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 3958 سـجــلت وزارة الــصــحـة 
اصابة بـفايـروس كورونـا وشفاء
 7651حـــالــة وبـــواقع  85وفــاة
جــديــدة في عــمــوم احملــافــظــات
فــيــمــا اعــلــنت وزارة الــصــنــاعـة
عادة زيـادة طاقتـها االنتـاجية وا
لـــتــوفــيـــر االوكــســـجــ الـــطــبي
لـلــمـسـتـشــفـيـات ومــراكـز الـعـزل.
ــوقف الـوبـائـي الـيـومي  واكـد ا
الذي اطلـعت علـيه (الزمان) امس
ان (عـدد الـفـحـوصـات اخملـتـبـرية
الــتي اجــرتـــهــا مالكــات الــوزارة
لـــعــيـــنــات مـــشــتــبـه اصــابـــتــهــا
حيث بـالـفايـروس بـلغ  23الـفا  
 رصد  3958اصابـة بـكـورونا
واضاف في عـمـوم احملــافـظـات) 
ان (الـــشـــفــاء بـــلغ  7651حـــالــة
وبواقع  85وفاة جـديدة) وتابع
ان (اكـــثــــر من  29الف شــــخص
ضادر في تلقى جـرعات الـلقـاح ا
نتشرة في بغداد مراكز الوزارة ا
واحملـــافـــظــات). ونـــعـت الــوزارة
الـــــــصــــــــحــــــــة اســـــــتــــــــشـــــــاري
جـراحـةالـكــسـور الـذي تـوفى اثـر
مضاعفات كورونا.وقالت الوزارة
في بـيان إنـهـا (تـنـعى اسـتـشاري
جــراحــة الـــكــســور مــظــفــر امــ
كــــــركــــــچـي الــــــذي تــــــوفـى اثـــــر
مـضـاعـفـات كـورونا) واشار الى
ان (الــراحل يــعــد احــد الــقــامـات
الــعـــلــمــيـــة الــطــبــيـــة في مــجــال
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قــررت وزارة الــزراعــة الــســمــاح
بــإســتــيــراد خــمــســة مــحــاصــيل
زراعــيـــة النــخـــفــاض انـــتــاجـــهــا
مــحـلــيــا.وذكـر الــنــاطق الــرسـمي
بـأسم الـوزارة حـمـيـد الـنـايف في
بــيــان تـلــقــته (الــزمــان) امس انه
(وفقا للصالحيات اخملولة للوزير
محمد كر اخلـفاجي بفتح ومنع
االســـتـــيـــراد  وفي ضـــوء وفـــرة
ـنـتج الــزراعي واسـتـنـادا وشح ا
الى اجـتـماع الـلـجـنـة اخلـمـاسـية
الـتي نـاقــشت انـخــفـاض االنـتـاج
لبعض احملاصـيل التي يحـتاجها
تـقـرر ـواطن في قــوته الـيـومي  ا
الـســمــاح بـأســتـيــراد احملــاصـيل
الـــزراعـــيـــة الـــثـــوم والـــطـــمـــاطم
والـبـصـل والـرقي والـبــطـيخ ومن
نـافذ احلـدودية كـافة بـأستـثناء ا
مــــحـــصــــول الـــطــــمـــاطم يــــكـــون
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ســيــســتـضــيــفه الــعــراق أواخـر
الــشـــهــر اجلــاري). من جــانــبه 
ـــبــادرات أشـــاد مـــوتـــيـــجي بـ(ا
الــعــراقـــيــة الـــتي تــلـــقى صــدى
ـستوى اإلقـليمي إيجابـياً على ا
والــــدولي وعــــدّهـــا ركــــيـــزة من
ركائـز ترسـيخ األمن واالستـقرار
ـنـطـقـة وجـهـود الـتـهـدئة) في ا
مـؤكـدا (دعم الــيـابـان لـلـبـرنـامج
احلـكـومي لإلصالح االقـتـصادي
ـــــتــــمــــثـل بــــبــــرامـج الــــورقــــة ا
البيضاء) مشيرا الى (استعداد
الــيــابــان لـدعـم تـطــبــيق الــورقـة
البيضاء عبر مجموعة التواصل
االقــتــصــادي الــتي تــشــكــلت في

اضي). أواخر العام ا

الــعـراقــيـة بـاتت مــفـتــوحـة أمـام
االســتــثــمــارات الـــيــابــانــيــة في
مـــخـــتــلف اجملـــاالت والســيـــمــا
الــطـــاقــة والـــنــفط والـــكــهـــربــاء
ـتـجددة) والـطـاقـات البـديـلـة وا
مـعـربـا عن تـقـديـره (لـلـدور الذي
تضطلع به اليابان إزاء القضايا
اإلقـــلــيـــمـــيــة كـــمـــا أثــنـى عــلى
ـشـاريع الـتي تـمـوّلـهـا الـيـابان ا
ـــــــــنــــــــاطـق احملـــــــــررة من فـي ا
عـــصـــابـــات داعش عـــبــر طـــريق
تــــرســــيـخ األمن والــــتــــنــــمــــيــــة

ستدامة فيها). ا
 داعيا الـيابان (لـلحضـور بصفة
مــــراقب فـي مــــؤتــــمــــر بــــغـــداد
لـــلــــتـــعـــاون والــــشـــراكـــة الـــذي
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 بــحـث رئــيس مـــجــلس الــوزراء
مـــصــطــفى الــكـــاظــمي مع وزيــر
اخلارجية الياباني توشيميتسو
مـوتـيجي سـبل تـوثـيق الـتـعاون
الــثــنـــائي وتــكـــثــيف الـــتــبــادل
شـترك االقتـصـادي والتـنسـيق ا

ب البلدين.
وأكـد بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الكاظمي استـقبل في القصر
احلـــكــومـي مــوتـــيــجي والـــوفــد
رافق له  واكد أهمية التجربة ا
الــيـابــانـيــة من مــنـظــور عـراقي
والــســعي احلــثــيث لـالســتــفـادة
منـها) مشـددا على ان (الـساحة
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أعلـنت وزارة الـتـربـيـة جناح عن
امــتــحــانــات الــســادس االعـدادي
شاركة أكثر التي انطلقت امس 
من  522ألف طـــــالب وطــــالــــبــــة
مؤكدة التزام الطلبة باإلجراءات
ـــراكــز الـــصـــحـــيـــة في عـــمـــوم ا
االمـتـحـانـيـة فـيـمـا اعـرب رئـيس
الـوزراء مــصـطــفى الـكــاظـمي عن
امـــلـه بـــتـــفـــوق الــــطـــلـــبـــة خالل
االمتحانات. وقال الكاظمي خالل
راكز االمتـحانية تفقده عـدد من ا
يــرافــقه الــوزيــر عـلي في بــغـداد 
مخلف الدليمي امس (نزوركم في
أول أيـام االمـتـحـانـات الـنـهـائـية
تكم نحو النجاح حتى نزيد عز
وبذل أقـصى مـا لديـكم من جـهود
من أجل احلـصــول عـلـى مـعـدالت
تؤهلكم لـرسم طريق مستـقبلكم)
ـــر به وأضـــاف انـه (بـــرغم مــــا 
العـراق من ظروف قـاهرة صـحية
واقتصاديـة وأمنية واسـتهدافات
مـتـكـررة ألبــراج الـطـاقـة إال أنـنـا
أصـــررنــــا عـــلى أن تــــكـــون هـــذه
ـتـكم االمـتـحـانـات نـاجـحـة بـعـز
عـلى مواجـهـة الـتـحـدي وحتـقيق
الــنــجــاح) وتــابع (بـــكم أبــنــائي
الطلبة ينهض العراق وما عملنا
ليالً ونـهاراً إال من أجل وصـولكم
إلى بــر األمــان عـــبــر مــســتــقــبل

ن يأتي بـعدكم). من أفضل لـكم و
جانبه  قال نـائب رئيس الـلجـنة
الدائمة لالمتحانات العامة شاكر
ــعــمــاري في تــصــريح امس ان ا
(جلــــنـــــة من الـــــوزارة وعــــدد من
راكز االمتحانية زارت ا ديرين  ا
في مـــديــريــة تـــربــيــة الـــرصــافــة
ووجـــدت أن األجــواء الـــثــانـــيـــة 
جـــيــــدة والـــكـــهـــربـــاء مـــتـــوفـــرة
والـطالب انـتـظـمـوا في مـراكـزهم
وهــنــاك انــســـيــابــيــة في إجــراء
االمـتــحـانـات) مـؤكـدا ان (أعـداد
شارك بلغ  نحو 522 الطالب ا
وهـو عــدد كـبــيـر جـداً خالل ألف 
إال أن الــــــوزارة هـــــــذا الــــــعـــــــام 
اسـتــوعــبت هـذه االعــداد ووفـرت
ـراكز االمـتـحانـيـة وأجنزت لهـا ا
اســتـــعــداداتــهـــا بــوقت مـــبــكــر)
واشـــــــــــار الـى ان (االجـــــــــــراءات
ــتـخـذة في الــقـاعـات الـصــحـيـة ا
وأن هــنـاك االمــتــحـانــيــة جــيــدة 
الــــتـــــزامــــاً واضــــحــــاً بــــارتــــداء
الـكمـامـات والـتعـفـيـر إضـافة الى
التـوعـيـة الصـحـيـة من قبل ادارة
راكـز االمـتـحانـيـة). من جـهته  ا
اكـد مــديـر عــام تـربــيـة الــرصـافـة
الـــثـــانــيـــة قـــاسم الـــعـــكــيـــلي إن
(القاعـات االمتـحانيـة  إعدادها
بـــشــكـل جــيـــد من خالل تـــوفـــيــر
اء وكـافـة ما تـطـلبه الكـهـربـاء وا
شــــروط الــــصـــــحــــة والــــسالمــــة

والـكــمــامـات لــلـطــلـبــة فـضالً عن
ـراكـز االمـتـحـانـيـة التي تـعـفيـر ا
ســـــتــــــســــــتــــــمــــــر طــــــوال مـــــدة
ــديــريـة االمــتـحــانــات). واكـدت ا
الــعـامــة لـلــتــربـيــة في مــحـافــظـة
الـــنــجف أنـــطالق األمـــتــحـــانــات
الــوزاريـــة  لــلــدارســـة اإلعــداديــة
ــشــاركـة أكــثــر من الــدور األول 
 20الف طــالــبـًا وطــالــبــة . وقـال
بــــيــــان امـس ان (احملــــافظ لــــؤي
ــديــر الــعـام الــيــاسـري يــرافــقه ا
لـلـتـربـيـة مـردان الـبـديـري  اطـلع
ـراكـز االمـتحـانـية علـى عددٍ من ا
قـدمة لـلطـلبة تـابعـة اخلدمـات ا

وســيـــر االمــتــحــانـــات بــيــومــهــا
األول). الى ذلك  أصــــــدر وزيـــــر
التـعلـيم العـالي والبـحث العـلمي
نــبـــيل كــاظم الــيـــوم تــوجــيــهــ
يـخـصـان كـلـيـات الـطب ومـعـادلـة
الـشـهــادات. وذكـر بـيــان لـلـوزارة
تــلــقــته (الــزمــان) امس ان (عــبــد
الصـاحب شدد خالل اجـتماع مع
عمـداء كلـيـات الطب عـلى اعتـماد
ـستلـزمات والسـياقات ومراعاة ا
ذات اجلودة في استحداث كليات
راكز االمتحانية الطب ورصانة ا
في مـعـادلـة الـشـهـادات الـطـبـية)
مـؤكــداً (اهـمــيـة مــراعـاة اجلـودة

ــرتـبـطـة الـعــلـمـيـة واإلجــرائـيـة ا
بقـرارات استـحداث كـليـات الطب
ـــعـــايـــيــر وعـــدم الـــتـــســـاهـل بـــا
ـعـتـمدة) ولفت الى واحملـددات ا
ان (هذا الـنـوع من االستـحـداثات
ـسـتــلـزمـات وســيـاقـات يـرتــبط 
عــالـــيـــة اجلــودة) مــشـــدداً عــلى
ــراكــز االمــتـــحــانــيــة (رصــانـــة ا
ـسؤولـة عن مـعـادلـة الـشـهادات ا
ا يحقق الطبية وتمكـ الطلبة 
أهـداف الـتـعـلــيم الـطـبي والـعـمل
نـاهج عبـر اللـجان على تـطويـر ا
عنـية وتعـشيق الـعلوم وتـعزيز ا
متطلبات االختصاصات الطبية)

∫qO uð

تحنة والد 
في االعدادية
ينقلها الى
ركز ا

االمتحاني
بعجلة تك تك

mO dO1d³ « w  WOzUM¦Ð wK½dOÐ “U²−¹ ‰uÐdHO

تـسـيـمـيكـاس وأدى نـابي كـيـتـا دور العب االرتكـاز وحتـرك أمـامه قـائد
كون الفـريق جوردان هـندرسون وهـيرفي إلـيوت خلف ثالثـي الهجـوم ا

من محمد صالح وساديو ماني وديوجو جوتا.
قـابلـة جلأ مـدرب بـيرنـلي شون دايـتش إلى طريـقة الـلعب في النـاحيـة ا
 2-4-4حــيث تـعــاون بن مي مع جـيــمس تـاركــوفـســكي في عـمق اخلط
سـاعدة من الـظهيـرين مات لـوتون وتـشارلي تـايلـور وتواجد اخللـفي 
لـعب وحتـرك علـى اجلنـاح جوش بـراونـهيل وجـاك كـورك في وسط ا
كل من يوهـان جودمـوندسـون ودوويت مـاكنـيل لدعم الـثنـائي الهـجومي

كريس وود وأشلي بارنز.

ÊU e «  ≠œ«bGÐ

حقق فـريق  ليفـربول بكرة الـقدم فوزه الـثاني على الـتوالي امس السبت
متاز بتغلـبه على ضيفه بيرنلي بهدف من دون في الدوري اإلنـكليزي ا
رد   بافـتتاح اجلـولة الثانـية.  وأحرز ديـوجو جوتا 18وسـاديو ماني69
هـدفي الـلـقـاء.  وارتـفع رصـيـد لـيفـربـول إلى 6 نـقـاط مـتـصـدرا بشـكل
ته مؤقت فـيما بقي رصيد بيرنـلي خاليا من النقاط بـعدما تعرض لهز
الثـانية عـلى التوالي.  واعـتمـد مدرب ليـفربول عـلى طريقـة اللعب4-3-3
حـيث وقف جـويل مـاتـيب إلى جـانـب فـيـرجـيل فـان دايك في عـمق اخلط
الدفاعـي بإسناد من الظهيرين ترينت ألكسـندر أرنولد وكونستانتينوس
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وانئ العـراق باستحصال ÆÆÊU  تكلـلت جهود الشركـة العامة ا e « ≠ œ«bGÐ

مـوافـقة مـحـافظ الـبصـرة اسـعد الـعـيـداني على تـخـصيـص قطـعـة ارض لعـائـلة
شـاعر الـعراق الـكبـيـر كاظم احلـجاج . وذكـر مديـر عـام موانئ الـعراق فـرحان
الفرطوسي ان (تـوجيهات وزير الـنقل ناصر البـندر في االهتمام بـالشخصيات
ـة لـهم من مـهـمـات الـوزارة الـثـقـافـيـة الـعـراقـيــة وتـهـيـئـة اسـبـاب احلـيـاة الـكـر
وتـشـكـيالتهـا خـصوصـا ال سـيمـاالـشاعـر كـاظم احلـجاج الـذي يـشكل ايـقـونة
ديـر العـام بالتـنسـيق مع احملافظ على الـبصـرة في الثقـافة واالدب حـيث قام ا
وسـلم موافقـتها لـعائلـة الشاعـر  متمـثلة بـنجله الـسيد تـخصيص قـطعة االرض
وانئ اهـتـمت في ذلك اعتـقـادا منـها ان يـوسف احلجـاج) مـطمـئنـا (ذويه بـان ا
االسـتاذ احلـجـاج شاعـر الـعراق والبـد ان يكـون االهـتمـام به وبـأسرته من اهم
ـوانئ لشـاعرنا الـكبيـر) . وبدوره قدم جنل الـشاعر الـواجبـات التي تقـوم بها ا
نيابـة عن والده واسرته شكرهم وتقـديرهم للجهود الـطيبة التي بذلت من وزارة

النقل وموانئ العراق .
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شـيـع احلـشــد الــشــعـبي وذوي
الــــشـــهـــداء امـس  الـــشـــهـــداء
الـتــعـرض الـداعـشي في قـضـاء
الــــطـــارمــــيـــة  فــــيـــمــــا اكـــدت
شــخـصــيـات بـارزة  ان تـكـرار
اخلـروقـات االمـنـيـة في الـعراق
يــســتـدعـي وقـفــة دولــيــة جـادة

الســــتــــئــــصــــال خاليــــا داعش
والـقضـاء عـلى احلـواضن التي
حتـاول زعــزعـة امن واسـتـقـرار
ــدن. وقــال شـــهــود عــيــان ان ا
(ذوي شــهـداء احلـشــد شـيـعـوا
امس ضــحـايــاهم إلى مــثـواهم
الــذين ارتــقــوا أثــنــاء األخــيــر 
تـأديـة الـواجب ضـمـن عـمـلـيات
أمـنــيـة فـي الـطــارمـيــة). وشـدد

رئـــيـس اجلـــمــــهــــوريـــة بــــرهم
صــالح عــلـى ضــرورة تــعــزيــز
الـتــكـاتف الــدولي إلسـتــئـصـال

اإلرهاب.
وعـلق صالح عـلى هـجوم أمس
فـي تــغـــريــدة عـــلى تــويـــتــر ان
(اخلــــــرق الــــــذي أســـــــفــــــر عن
اسـتـشـهـاد عـدد من ابـنـاءنا في
واصـلة احلشـد يؤكـد احلاجـة 

اجلهـد األمـني ورص الصـفوف
لــدعم األجــهـزة األمــنــيــة وعـدم
االستخفاف بخطورة االرهاب)
مـؤكدا (اهـميـة تـعزيـز التـكاتف
الــدولي الســتــئــصــال االرهــاب
وعـدم الـسـمـاح بـوجود مالذات
آمـــنـــة لـه في أي مـــنـــطـــقـــة في
الــعــالم). بــدوره  حــذر عــضـو
جلــنـة األمن والـدفـاع الـنـيـابـيـة

ـواطـنة اسـتعـادة الـوطن وهويـته الـضـائعـة وتـغلـيب مـبدأ ا
بعيـدا عن الوالءات الضيقـة و التبعيـة لالجندات اخلارجية
وســيــاسـة احملــاصــصــة والـطــائــفــيـة) واضــاف ان (هـذه
الدوافع تـعدّ من اهم االسباب التي دعت العديد من القوى
نـضوية الـشعـبيـة الوطـنيـة ومنهـا قوى انـتفـاضة تـشريـن ا
عارضة الى االنسحاب والعزوف حتت خيمة جتمع قوى ا
عن خـوض هـذه االنتـخابـات التي سـتـكون صـورية شـكلـية
بال ادنى شك) مؤكـدا (رفض سياسة االقصاء والتهميش
وأن اسـتـمـرار حـراكـنــا الـوطـني وتـفـعـيـلـه كـفـيل بـتـحـقـيق
اهـدافـنـا الـوطـنـيـة التـي هي اهـداف شعـبـنـا بـأطـيـافه كـافة
قراطـية حقـيقية تمـثلة بالـثوابت الوطـنية وعـلى اسس د ا

نابعة من صميم توجهات الشارع). 

ÆÆ ÊU دعا جتـمع يـطـلق عـلى نـفـسه اسمه e? « ≠ œ«b?GÐ

ـعارضـة الـعراقـيـة الى ما وصـفه بـاستـعـادة الوطن قـوى ا
وهـويته الـضـائعـة ورفض احملاصـصـة السـياسـيـة وتغـليب
ؤسـسات. ـصلـحة الـوطـنيـة وبنـاء دولـة ا ـواطنـة وا مـبدا ا
وقال الـناطق باسم التجمع باسم الشيخ في بيان امس ان
تـها بدال من (االحزاب احلاكـمة الـتي اقرت بفـشلهـا وهز
اخالء الـسـاحـة واالنـسـحـاب مـنـهـا فـهي تـسـتـخـدم ادوات
ـنهـوب علـنا ال الـسيـاسي ا ـنفـلت وا الـسلـطة والـسالح ا
لـغـرض تــكـريـس بـقـائــهـا في ســدة احلـكم) واضـاف  ان
(هذه االحزاب تـعمل بكل الـوسائل لشيـطنة قوى انـتفاضة
ـقراطي تـشـرين واالساءة الـيهـا والى نهـجهـا الوطـني الد
الطـفاء جـذوتـهـا الـتي ال ولن تنـطـفيء والـهـادفة الى احلـر 
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أعلـنت وزارة التـجارة عن خـطتـها لـتفـعيل اجلـانب االستـثمـاري إلنتـاج زيت الطـعام
ومـعـجون الـطـمـاطم وكشـفت عن مـشـاريع اسـتثـمـارية كـبـرى إلنـشاء مـعـامل إلنـتاج

. ادت هات ا

طـن.  وأشـــــار إلـى أن (مالكـــــاتـــــنـــــا
الـعـامــلـة في سـايـلــو الـنـجف االفـقي
تواصل اسـتالم احلنـطة احملـولة من
مـركـز تــسـويق غـمـاس الــتـابع لـفـرع
الـديــوانـيـة   حــيث  اسـتالم  260
طــنــاً لــيــصــبح اجــمــالي الــكــمــيــات
ستـلمة 9400  طن من اصل الكـمية ا
اخملصص مناقلتها و البالغة 15000

طن. واخـتـتم مـديـر عـام الـشركـة الى
مـوقف الـعـمل في  فـرع ذي قـار لـهذا
الـيوم تـوزع في عـدة مـواقع و بـلغت
الـكـمـيـة اجملـهـزه لـلـمـطـاحن احلـصة
السـابعة لـهذا اليـوم إجمـالي اجملهز
طــنـاً لــلــمــطــاحن لــهــذا الــيــوم 657  
مـــوزعـــة حـــسب كل مـــوقع كـــاالتي :
الـكـمــيـة اجملـهـزة من مــركـز تـسـويق

اإلصالح بــلــغت  195 طــنــاً وبــلــغت
الـكــمـيـة اجملــهـزة من مـجــمع حـبـوب
الــدهـيــمي  462 طــنــا)ً. كــمـا أبــرمـت
الشركة الـعامة للـصناعات اإلنـشائية
إحـــدى شـــركـــات وزارة الـــصـــنـــاعـــة
عادن عـقداً مع شركـة نفط ذي قار وا
ُـنـتـجـاتهـا مـن أنابـيب لـتـجـهـيـزهـا 
البـولي االثيـل   بقـيـاسـات وأطوال

مُخـتلفـة حيث تـمتلك الـشركـة معامل
وخطـوط إنتـاجية مُـتكـاملـة لتـصنيع
وإنـــتــاج األنــابــيب الــبـالســتــيــكــيــة
ُــخـــتـــلف األقـــطـــار والــقـــيـــاســات
ُواصفات قياسية ومتانة وجودة و
عــالـيــة ولـديـهــا الـقُــدرة واإلمـكــانـيـة
شـاريع اخلدمـية واإلستـعداد لـرفـد ا

وتلبية حاجة السوق احملليـة.

ال برادر في مؤتمر صحفي dLðR∫ ا

الـسـانـدة والـعـامـلـة فـيـهـا لـقـاح ضـد
دير العام فيروس كورونا. وأوضح ا
أن احلـــمـــلـــة شـــمـــلت أكـــثـــر من  90
موظفاً وأن حمالت التطعيم مستمرة
بالتعـاون والتنسـيق مع دائرة صحة
البصرة مع مراعـاة إجراءات الوقاية

الصحية والتباعد االجتماعي .
 جدير بالذكر أن موانئ العراق نفذت
وظفـيها اربع حمالت تـلقيح سـابقـة 
والـداوئــر الـســانـدة لـهــا خالل شـهـر
واحـد. واســتـقـبـلت الـشــركـة الـعـامـة
ــوانئ الـــعــراق اربع ســفن جتــاريــة
بحموالت مـتنوعـة رست على ارصفة
مــيــنـاء ام قــصــر الـشــمــالي جــنـوبي

البصرة.
sHÝ m¹dHð

وقال الـفـرطوسي أن (اعـمـال االرساء
واالقالع والـشـحن والـتـفـريغ لـلـسـفن
والــنــاقـالت لم تــتــوقف أثــنــاء فــتــرة
عـــشــرة مــحــرم احلـــرام مــشــيــرا"الى
توجيـهات وزير الـنقل الكـاب ناصر
حـسـ بـنـدر الـشـبـلي بـضـرورة دعم
االقـــتـــصــــاد الـــوطـــنـي ذلك بـــزيـــادة
ــــتـــــحــــقــــقـــــة من خالل اإليــــرادات ا
اســـتـــقــبـــال الــســـفن والــنـــاقالت في
وانئ). الفتا إلى ان (ميناء ام قصر ا
الشمالي استـقبل سفينـة بحمولة 61
حـــاويـــة رست عـــلى رصـــيف رقم 11
وسفـيـنـة بحـمـولة  688 حاوية رست
عـلى رصـيف رقم  12 فـيـمــا اسـتـقـبل
رصـيف  21 ســفــيــنـة بــحــمــولـة 427
سيارة وسفـينة بـحمولة  215 حاوية
رست عـــلـى رصـــيف رقم  20 وجــرت
عمـلـيات الـتـفريغ والـشـحن واالرساء
واالقالع بــالـتــعــاون والـتــنــسـيق مع

يناء). الحة البحرية وادارة ا ا

رصــيـفــ خـدمـيــ ومـبــانٍ ومـرافق
خدمـيـة يقع الى جـانب ام قـصر عـند
مــدخل خــور الــزبــيـر بــ مــيــنـاء ام
قـصـر الــشـمـالي ونـفـق خـور الـزبـيـر
غـمـور تنـفـذه شركـة ميـتـسوبـيشي ا
الــــــيـــــابــــــانـــــيـــــة واالســــــتـــــشـــــاري

شــــــــــــــــركة  NKOC اليابانية.
ونــظــمت الــشــركــة حــمــلــة خــامــسـة
لـتـلـقـيح مـوظـفـيـهـا في مـقـر الـشـركة

ضد فايروس كورونا.
وقــــال الـــــفــــرطـــــوسي إنـه وحــــسب
توجيهـات وزير النقل الـكاب ناصر
ـقــررات الـلـجـنـة الـشــبـلي وتـنــفـيـذا 
الـعلـيـا لـلصـحـة والـسالمـة الوطـنـية
تشهد موانئ العراق حمالت منتظمة
لـتـطـعـيم مـوظـفي الـشـركـة والـدوائـر

والـقـطع الـبـحـريـة اخلـدمـيـة بـدال من
ارســائـهــا عـلى االرصــفـة الــتـجــاريـة
ينـائي ام قصـر الشمـالي واجلنوبي
ــــشــــروع ضــــمن مــــنــــوهــــا الى ان ا

مشاريع القرض الياباني). 
ــــشـــروع مــــنـــتــــظـــر وبـــ مــــديـــر ا
ـــشــروع يـــتــضــمن عـــبــدالــرزاق ان ا
رصيف بطول  350مترا واخـر بطول
مـتـرا ومـبنـى لالدارة واخلـدمات 250
ـاء ومنظومة اطفاء وموقع لتجهيز ا
ـوقع بــاالضـافــة الى  3طـرق داخـل ا
ـشـروع في حـال اجنازه مـشـيـرا ان ا
يخفف العبء على االرصفة التجارية
في ارساء الـقطـع البـحريـة فضال عن

وقع).  صيانتها وادامتها في ا
يـذكـر ان مـشـروع انـشاء مـوقع يـضم
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ـوانئ العراق اعلنت الـشركة الـعامة 
عن حتــقـيق نــسب جــيـدة في انــشـاء
رصـيـفـ خـدمـيـ بـطـول  600 مـتـر
ضـمن مشـاريع الـقـرض الـيـاباني في
ام قــصــر  لــتـنــظــيم عــمـلــيــة ارسـاء
ومنـاورة القـطع الـبحـرية في ارصـفة

خدمية تخصصية 
ـــوانئ فـــرحـــان وقــــال مـــديـــر عـــام ا
الـفـرطـوسي انه (وحـسب تـوجـيـهات
وزيــر الـنـقـل الـكـابــ نـاصــر حـسـ
الكـات الهـندسـية بنـدر الـشبـلي ان ا
والــفـــنـــيــة حـــقــقـت الــشـــركـــة نــسب
جتاوزت الـنـصف في مـشروع انـشاء
رصــــيـــفـــ خـــدمـــيـــ   4Aالرســــاء
ومــنـــاورة احلــفــارات والــســاحــبــات
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لـست مع الـذين تأسـفـوا لـعـدم دفاع اجلـيش األفـغـاني عن الـنظـام الـسـياسي
ضـد االستـيالء اخلـاطف حلـركـة طالـبـان لـلسـلـطـة في كابـول  وهـو مـا كانت
زيد من الـدماء التي تضاف الى سكيـنة با تـريده أمريكا إلغراق هـذه البالد ا
اضـية  فال داعي لـلـدفاع عن عـملـية سـياسـية هـشة مـا هدر خالل الـعقـود ا
قـراطـية  ولم تـتمـكن بكل تـأسس فيـها الـفسـاد قبـل أن تتـرسخ مفـاهيم الـد
جـهود الغـزاة  وما انـفق عليـها من أمـوال  وما روج لـها دعائـيا من الـتحول
لــعـقـيـدة راسـخــة في عـقـول وضـمـائــر اجلـنـود  فـاجلـيـوش الــتي تـفـتـقـد الى
كن لـها الصـمود مهـما بلغ ان بـالنظـام السيـاسي ال  العـقيـدة الوطنـية واال
ـاذا نفسـر هروب مـا يقـرب من ثالثـمائة الـف جندي عـديدهـا وعدتـها . واال 
أمـام حركة يـقال ان عدد أنـصارهـا ال يتجـاوز خمس وسـبع الف عـنصر ال
كن لهم وفق السياقات العسكرية السيطرة على كل مساحة افغانستان  . 
ــا جـرى في مـنـاطـقـنــا الـغـربـيـة عـنـدمـا ـره هـذا احلـدث  ال أظن أحـدا ال يـذكّ
ـخـتـلف صـنـوفـهـا احــتـلـتـهـا داعش  وكـيف انـهـارت الـقـطـعـات الـعـسـكـريـة 
رجـعية الـرشيدة ئـات  ولوال فـتوى ا وعنـاوين قادتـها أمام مـجمـوعة تقـدر با
وأبــطــال احلـشــد الـشــعــبي لـكــانت داعش تــتــرنح عـلى صــدور الــعـراقــيـ 
ـرجعية بـالعقيدة ان رجال ا ولتـحولت بغـداد الى قندهار ثـانية . فقـد ألهب ا
الــوطـنـيـة والـديـنـيـة احلــمـاس في رجـال الـقـوات األمـنـيــة لـيـصـولـوا صـولـتـهم

البطولية ويحرروا ما اغتصب من أرضنا .
ـهارات الـقتـاليـة في غايـة األهمـية  ولكن تـطورة وا نـعم التـدريب واألسلحـة ا
ـشبـعـة بـالـوطـنـيـة  فـهي من يـجـعل اجلـندي األهم هـو العـقـيـدة الـعـسـكـريـة ا
مسـتعـدا للتـضحيـة بنفـسه دفاعا عن بـالده وأهله  لكـننا أولـينا االهـتمام في
جتربـة ما بعد االحتالل للجوانب الفـنية ولم ننشغل بتعزيـز العقيدة العسكرية
ـا موجـود في وجدان الـشخصـية الـعراقـية من روح وطـنية  مع  واكـتفيـنا 
ـكن لهـا أن تـنخـفض وتزداد  ان هـذه الروح مـتـفاوتـة من شخـص آلخر  و
اذج حقيقيـة من قادة يُحتذى بهم . من وبـذلك فأنها بحاجـة لبرامج ثقافيـة و
يداني ومن بعده السياسي عركـة اذا رأى قائده ا ـؤكد سيفر اجلندي من ا ا
فاسدا او جبانا او عميال  او اذا شعر ان عائلته من بعد استشهاده ستُذل.
ولـو كانت العـقيدة الـوطنـية راسخـة في نفوس أفـراد القـوات األمنيـة  ولديهم
ا فـر حمـايـة مديـر بلـدية كـربالء أمام من الـوعي بطـبيـعة مـهامـهم مـا يكـفي  
مـجرم واحـد  ولو كـانوا فـعال مدربـ لتـمـكنـوا من قتل اجملـرم قبل أن يـطلق

رصاصته الى جسد الشهيد .
ال نـريد جـيوشا وال حـتى مواطـن ال يـعنـيهم من الـوطن سوى رأس الـشهر 
ـهب الريح عـندمـا تشـتد عـليه يـهيـمن علـيهم سـلوك الالمـباالة  وتـرك الوطن 
اخلـطوب سواء من قوة أجنـبية محتـلة  او مجمـوعة ارهابية مـتطرفة  او قوة

محلية خارجة عن القانون . 
لسنا متعال على أحد  لكن الواقع يثبت : ال أشجع من العراقي  او أكثر
مـنهم غيرة  او أجزل منهم كرما  مثل هذه السمات التي لم يتعلمها الشعب
ـقـدور ـدرســة او غـيـرهـا  بل مـوجـودة فـي الـوجـدان  جتـعل بـا تـمـامـا من ا
التـصدي ألية قوة أجنبـية طامعة في بالدنا  لـكن مواجهة قوة محـلية مسلحة
صـاحلهـا الضـيقـة او أداة بيـد دولة  ارهـابيـة او خارجـة عن القـانون تـعمـل 
أجنـبية  تقتضي عـقيدة ووعيا عمـيقا  وال يقتصـر ذلك على القوات األمنية 

واطن . بل يشمل جميع ا
ـكنني أن أنـسى تلك احلادثـة ابان سـنوات الطـائفيـة السوداء الـتي تسلق ال 
فيـهـا اثنـان من االرهابـيـ في وضح النـهار جـسـر مشـاة تعـتلـيه نـقطـة أمنـية
على مرأى من أفرادها  فقتل االرهابيون جميع عناصرها من دون أن تنطلق
رصـاصة واحدة من أفرادها  بيـنما فر جمـيع الناس الذين صادف وجودهم
ـكــان مـذعـوريـن دون مـبـادرة شــجـاعـة  ولم يــتـسـاءل في ا
ـاذا ومـا الـسـبـيل ?  عـدم االجـابـة عن ـعـنـيـون كـيف و ا
هــذه األســـئــلـــة هي من أوصـــلت داعش الحـــتالل ثــلث
ـا نـصف عـديـد قـواتـنـا كـاف بالدنـا . مع الـعـقــيـدة ر
حلـمــايــتــنــا من األعــداء  لــكن من أين نــأتي بــالــقـادة

الوطني ? هذا هو السؤال .

عـنوان هـذا العمـود  نقـلتـه نصا مـن الشـريط االخبـاري لقـناة "الـشرقـية" يوم
االربــعـاء  18 من الـشــهـر احلــالي  وهـو عــنـوان صــادم لـواقع حــال األسـهم
ريع ألسعـارها  السيما الية والـتدني ا ـتداولة في سوق العـراق لألوراق ا ا
صـارف االهـلـية  وهـو واقع اقـتـصادي يـعـيش في ظـله اكـثر من في قـطـاع ا
ـثلـون ما يـوازي ستـة ماليـ مواطن  عـلى اعتـبار ان كل مـليـون مسـاهم  
مـساهم يعيل اسـرة مكونة من  6انـفار .. انفقـوا اموالهم بـشراء أسهم  على
أمل ان يـجنوا ارباحاّ سنـوية مناسبة  مريـحة تعينهم عـلى مواجهة احلياة ..
اشــتــروا األســهـم بــأضــعــاف الــديــنــار  واالن اســعــارهــا بـ "الــفــلــســان" ..
ــواطـنـ انه بـاع ارض عـيـاله   واشـتـرى عـشـرة وشـخـصـيـا حـدثـني أحـد ا
ماليـ سـهم من أسهـم  مصـرف " الـشـرق االوسط العـراقي "بـقـيمـة سـبـع
مـليون ديـنار حـ كان  قيـمة الـسهم لـديه سبـعة دنانـير  ولـظرف خاص به
ـواطن تـلك االسهـم للـبـيع فـوجـد انـهـا تـسـاوي اقل من مـلـيون عـرض هـذا ا
ـصرف  االن   200 فـلس ... نـعم  200 فـلس .. اي اقل ديـنـار ( سـعر هـذا ا
ـواطن خـسـر  69 مـلـيـونـا  عـلـمـا ان من سـعـر رغــيف اخلـبـز!) اي ان هـذا ا
ــواطن من مـزاد ــذكـور  حــقق اربـاحــا عـالــيـة كــمـا يـقــول هـذا ا ــصـرف ا ا

العملة..
لـيس سرا القـول  ان صفحـات التواصل االجـتماعي  السـيما تـلك اخملتصة
ــصـارف  يـتـداولـون حـالـيــا  مـوضـوعـات مـهـمـة  بـ "كـروبـات" مـسـاهـمي ا
وخــطـيـرة   اذكــر مـنـهــا الـتــحـشـيــد لـتـظــاهـرات كــبـيـرة تــسـاهم بــهـا عـوائل
ـصـارف بـسـبـب  مـا آل الـيه سـعـر الــسـهم   والـسـعي ـسـاهـمـ امــام  ا ا
لـتوكيل  محام لرفع شكوى  معززة  بآراء مختص في مراقبة احلسابات
ـصـارف عن تـقد ـعـرفـة  اسـبـاب عـزوف ا  من الـعـراق وخـارجه  وكـذلك 
ساهميه صرف االهلي العـراقي حيث قدم  االربـاح  باستثناء البـعض مثل ا
ئة ئة ومـصرف بغداد  6 بـا نصور   6 بـا ئة ومصـرف ا اربـاحا نقدية   8 بـا
لـعام  2020 وهي اربـاح رغم ضـآلتـها  فـهي ارحم من مـصـارف  تدعي انـها
ساهميها اخبارا مؤسفة  مؤكدة خسارتها  سنة بعد اخرى  كبـيرة  تزف 

زاد هي واحدة  فأين تذهب ?    بينما ارباح ا
ساهم تلـكون مفاتيحهـا  ان يعرفوا ان ا صارف  ومن  عـلى مسؤولي ا
ـجموعهم الك احلـقيقيـون للمصـرف مهما صـغرت مسـاهماتهم  وهم  هم ا
ـعـلـومـات لـهم احلق الـوحـيـد في وضع سـيـاسـاته الـعـامـة واحلـصـول عـلى ا

الية الدورية بكل شفافية ووضوح .. الية وغير ا ا
ـا سـيحـصل ال سـامح الـله  اذكر بـكلـمـة  وهي نـصيـحـة لوجـه الله .. ودرءّ 
ـصرف او ذلك  وبيافطات تبـ مظلوميتهم  ان وجـود متظاهرين امام هذا ا
واســعــار االسـهـم في وضــعـهــا احلــالي   امــام الـفــضــائــيـات  ســيــتــسـبب
ـا تـقلب كل بـاحتـقـان شـعـبي وبكـارثـة مـصـرفيـة  ال احـد  يـعرف مـداهـا ر

وازين .. ! ا
ـالـيـة  امـام هـذا الـواقع  اضع بـرسم هـيـئـة االوراق ا
ـالـية الـصـورة الـقاتـمـة  قبل وسـوق الـعراق لألوراق ا
ذوبـان اجللـيد  وعنـدها ال يـنفع الـندم  فـاالمر اصبح

واطن . قضية رأي عام قوامه مالي  ا

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق
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حاجـة لـرسم رؤية مـتكـامـلة لـلشـمول
ـوضـوع ـالي  والسـيــمـا ان هــذا ا ا
يحـظى باهـتـمام جـميع الـدول وليس
فقط في العراق كـون اهدافه متعددة
وفي مـقـدمـتــهـا شـمـول جـمـيع فـئـات
صرفية التي لم اجملتمع باخلدمات ا
تـــعــد مـــســألـــة ثــانــويـــة بل ضــرورة
يــومــيـة) ولــفت الى ان (الــبــنك وفـر
الـبــنى الـتـحــتـيـة الالزمـة لــلـنـهـوض
ـالي وفي مـقـدمتـها بواقـع الشـمول ا
ـدفـوعات فـي العـالم افـضل انـظـمـة ا
الــــتي تـــــمــــثـل الــــركـن االســــاس في
الـــشـــمــول) مـــؤكـــدا انه ( تـــقــد
الـعـرض الـتوضـيـحي لـتـهـيـئـة اعداد
الي الستراتيجية الوطنية للشمول ا
الـــتي تــــضـــمــــنت ابــــرز اخلـــطـــوات
واالهـداف الـتي قـام بـهـا البـنك حـتى
االن من اجـل حتــقــيق الـــهــدف الــذي
يسـعى اليـه اطار عـمل هذه الـلجـنة)
وتابع الـبـيان ان (اجملـتـمعـ شددوا
على اهـميـة مشـاركة مـؤسسـاتهم في
هذه اللجـنة وابدو االستـعداد لتقد
الــدعـم قــدر تـــعـــلق االمـــر بــتـــعـــزيــز

الي).  الشمول ا
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بــاشـرت الـهــيـئـة الــعـامـة لــلـضـرائب
ـالية  بالعـمل على التـابعـة لوزارة ا
نـــظـــام الـــيـــكـــتــــروني جـــديـــد لـــرفع
ايـراداتهـا الـسنـويـة. وقال مـديـر عام
الـهـيـئـة سـامـر الربـيـعي فـي تصـريح
تــابـعـتـه (الـزمــان) امس ان (الـهــيـئـة
تعمل على نـظام األتمتـة ليكون بديال
عن االجراءات البيروقراطية من اجل
ـواطـنـ في تـذلـيل الـعــقـبـات امـام ا
فـروع الـهـيــئـة بـجـمـيع احملـافـظـات)
واضـاف ان (الــهـيــئـة تـســعى ألنـهـاء
ــعــامالت كــونــهم ال دور مــعــقـــبي ا
ــتـلــكـون تــخـويالً رســمـيــاً في هـذا
النظـام وال يسمح ألحـداً بالعـمل غير
ذوي الـــعـالقــة فـي مـــراجـــعـــة دوائــر
الــضـرائـب). من جــانـبه  قــال مــديـر
فـرع الـهيـئـة في الـدورة حـا مـحـمد
عاجلة محمود ان (النظام سيسهم 
وظـف واطـنـ وا عوائق تـصـيب ا
من خالل ادارج الــبــيــانــات وتــشــابه
االسـماء الـثـنـائيـة الـتي كـانت تـعوق
الــعــمل في زيــادة ايــرادات الــدولــة)
مـشـيرا الى ان (الـهـيـئـة تـسعـى لرفع
ايرادات هـذا الـعام الى سـتـة ترلـيون
بـرغـم تـفــشي الــوبــاء وفـرض ديــنــار
حـــــظــــــر الـــــتـــــجـــــوال). مـن جـــــهـــــة
ركزي  الشمول ناقش البنك ا اخرى
ـــــالي وابـــــعــــاده االقـــــتــــصـــــاديــــة ا
واالجــتـمــاعــيـة داخـل الـعــراق. وقـال
بـــيــــان تـــلــــقــــته (الــــزمـــان) امس ان
(احملافظ مـصطـفى غـالب مخـيف اكد
خالل ترؤسه اجـتمـاع اللـجنـة العـليا
للـشمـول على اهـميـة دور اللـجنة في
اشــــاعــــة ذلـك وتــــوضــــيـح ابــــعــــاده
االقتصـادية واالجـتماعـية واجلوانب
ـهـمـة األخـرى) واضـاف ان (هـنـاك ا
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"شــــــامــــــلــــــة" بــــــدون اخلــــــوض في
الـــتــفـــاصــيل. وعـــبــد الــغـــني بــردار
ـولـود في واليـة أروزغـان (جـنـوب) ا
ونــشــأ في قــنــدهــار أحــد مـؤســسي

ـال عــمــر الـذي حــركــة طــالــبــان مع ا
توفـي عام  2013 لـكن احلـركة أخـفت
.كــــمــــا هي احلـــال ـــدة عــــامـــ ذلـك 
بــالـنــسـبــة إلى الـعــديـد من األفــغـان

أمـــراء احلـــرب فـي الـــبالد لـــقـــصـــفه
كــــابــــول خـــصــــوصــــا خالل احلـــرب
األهـلــيـة 1996-1992 كـان حــكـمــتـيـار
ــلـــقب  ب"جــزار كــابــول" مــنــافــســا ا
لــطـــالــبــان قــبل أن تــتــولى األخــيــرة

السلطة ب عــامي  1996 و 2001. 
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ال بــرادر إلـى  أفــغــانــســتـان وعــاد ا
ــاضي بــعــد يــومـ عــلى الــثالثــاء ا
سيطـرة طالبـان على البـلد قادما من
ـــكــــتب قــــطـــر حــــيث كــــان يــــقــــود ا
الـــســـيــاسي لـــلــحـــركــة.وقـــد حط في
قــنـدهــار مـقـر طــالـبــان عـنــدمـا كـانت
احلـــركـــة في الــــســـلـــطـــة بـــ 1996
و2001. وفـي الـــواليــــة الــــتي حتــــمل
االسم نــفـسـه نـشــأت احلـركــة مــطـلع
ــاضي.وبــعــد تـــســعــيــنــات الـــقــرن ا
ســـاعـــات قـــلــــيـــلـــة مـن وصـــوله إلى
األراضي األفــغــانــيـة أعــلــنت حــركـة
طالـبان أن حكـمها سـيكـون "مختـلفا"
عن الـــــــســــــابق. وكـــــــررت في عــــــدة
منـاسبـات أنهـا تريـد تشـكيل حـكومة
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طُـبـعـت حـيـاته بـالـغــزو الـسـوفـيـاتي
عــام  1979 الــذي جـــعــله مـــجــاهــدًا
ال ويُـــعــتـــقــد أنه قـــاتل إلى جـــانب ا

عمر. 

{ كـــابـــول-(أ ف ب) - وصل الـــرجل
ال عـبـد الـثـانـي في حـركـة طـالــبـان ا
الـــغـــني بــرادر إلـى كــابـــول الـــســبت
إلجــراء مــحـــادثــات مع قــيــاديــ في
احلــركــة وســيــاســيــ آخــرين حــول
تــــشــــكـــــيل حــــكــــومـــــة جــــديــــدة في

أفغانستان. 
وقال قـيادي كـبيـر في طالـبان لـوكالة
فرانس برس إن برادر "سـيحضر إلى
كــــابـــول لــــلــــقــــاء قـــادة جــــهــــاديـــ
وسيـاسيـ من أجل تـشكـيل حكـومة
شـــامــلــة".وشــوهـــد قــادة آخــرون من
طـالـبـان في الـعـاصـمـة األفـغـانيـة في
ـاضيـة بـيـنـهم خـلـيل حـقاني األيـام ا
ـطــلـوبـ في أحـد أهـم اإلرهـابـيــ ا
تحدة التي العالم من قبل الواليات ا
كـافأة قـدرها خمـسة مالي وعدت 
دوالر مـــقـــابل مـــعـــلـــومـــات تـــســـمح
بـــاعـــتــقـــاله. ونــشـــرت عــلـى وســائل
للتواصل االجـتماعي مؤيـدة لطالبان
صورا لـلقـاء ب حـقاني وقـلب الدين
حـكـمـتـيـار الـذي يُـعـتـبـر أحـد اشرس

في 2001  بـــعــد الـــتـــدخل األمـــيــركي
وسـقـوط نظـام طـالـبـان كـان عـلى ما
يــبـدو ضـمن مــجـمــوعـة صــغـيـرة من
ـسـتـعديـن للـتـوصل إلى ـتـمـردين ا ا
اتـفـاق يـعـتـرفـون فـيه بـإدارة كـابـول.
بادرة باءت بالفشل. وكان لكن هذه ا
الـقــائـد الـعـســكـري لـطـالــبـان عـنـدمـا
اعــــــتـــــقـل في  2010 فـي كـــــراتــــــشي
بباكـستان. وأطـلق سراحه عام 2018
بـضـغط من واشـنـطن.ويـحـظى برادر
بــاحـتـرام مــخـتـلـف فـصـائل طــالـبـان
التي تصـغي إليه و تـعييـنه الحقا
ـكـتـبـها الـسـيـاسي في قـطر. رئـيـسًا 
فـاوضات مع األميـركي التي وقاد ا
أدت إلى انـسحـاب الـقـوات األجنـبـية
من أفغـانستـان ثم محـادثات السالم
مع احلـكومـة األفـغانـيـة الـتي لم تأتِ
بنتيجة.واستـولت حركة طالبان على
الـسـلـطة فـي أفغـانـسـتـان األحـد بـعد
هجـوم واسع الـنـطاق شـنـته في أيار
مع بـدء انـسـحـاب الـقـوات األجـنـبـيـة

من البالد.

ـــتــحـــدث بــاسم الــوزارة  ان وقــال ا
(وزارة الـــتــــجــــارة أمــــام مــــشــــاريع
اســتـثــمـاريــة كـبـرى إلنــشـاء مــعـامل
ـعجـون الطـماطم في للـزيت واخرى 
ـــواد الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة إلنـــتـــاج ا
الـــغـــذائـــيـــة الفــــتـــاً إلى أن "جلـــنـــة
لالســتــثـــمــار تـــتــابع اســتـــثــمــارات
مـشـاريع الـزيت ومـعـجـون الـطـمـاطم
وهــنـاك عــدة مـشــاريع تـتــراوح بـ
مـشــروعـ أو ثالثـة لالســتـثـمـار في

عجون). إنتاج الزيت وا
WOM¹uLð W UDÐ

وأضـــاف أن (الـــوزارة وبـــعـــد اقــرار
الــسـلـة الــغـذائــيـة سـتــتـجه إلى دعم
مـشـاريع االسـتـثـمـار لـبـنـاء مـشـاريع
اسـتـثـمـاريـة جـديـدة تـتـعـلق بـهـاتـ
" مــؤكــداً أن "أي مـســتـثــمـر ــادتـ ا
عــراقي من مــصــلــحــته اآلن الــتـوجه
شاريع كون البطاقة نحو بناء هذه ا
التموينـية تعتمـد على قسم كبير من
ــشـاريع فـي عـمــلــيـة جتــهــيـز هــذه ا

مفردات البطاقة التموينية).
وتابع (لدينا اجـراءات فعالة في هذا
اجلـانب ولـدينـا جلـنـة معـنـيـة تـتابع
االســـتـــثـــمـــارات وتــــضع الـــشـــروط
والضـوابط" منـوهاً إلى أن أكـثر من
مـــشــروعــاً اســتـــثــمــاريــاً في 12 -11
ــواد الــشـــركــة الـــعــامـــة لــتـــجــارة ا

الغذائية يتم العمل بها حاليا).
وأوضـح أنه (يـــتم حـــالـــيـــاً اكـــمـــال

ـــشــاريع مع هــيــئــة اجــراءات هــذه ا
االستـثـمار واحملـافظـات" مـضيـفاً أن
ـعــرقالت في قـضــيـة "هــنـاك بــعض ا
االستـثـمـار لكن الـوزارة تـأمل أن تتم
معـاجلـتهـا من خالل تـنسـيق عال مع
هــيـئـة االســتـثـمــار واألمـانـة الــعـامـة
جملــــلس الــــوزراء وأمــــانــــة بــــغــــداد
واجلـهـات القـطـاعـيـة االخـرى). ونوه
إلى أن (مـعــظم عـمـلـيــات االسـتـثـمـار
تـصطـدم بـعراقـيل ومـعـوقات كـثـيرة
لــكن الـوزارة تــعـتــزم حـلــحـلـتــهـا من
خـالل اجــراءات ســـريـــعــة وعـــاجـــلــة
تهـدف الى وضع االمور في نـصابـها
الصـحيح). واعـلن مـدير عـام الشـركة
الـعامـة لـتجـارة احلـبوب بـاسم نـعيم
العـكيـلي مواصلـة صومـعة الـرصافة
تـسـلم الــشـاحـنـة احملـمـلـة بـاحلـنـطـة
احمللـية الـتي يتم مـناقـلتـها من مـركز
تسويق الدبوني  في محافظة واسط
.  وقـــال أن (مالكــــاتـــنـــا الــــعـــامـــلـــة
اســتـقــبـلت الــيـوم سـبــعـون شــاحـنـة
تـابعـة السـطول نـقل الـشركـة مـحمـلة
بـكـمـية 3213/820   طـنـاً ضـمن خـطة
ــنــاقــله لـتــعــزيــز ارصـدة احلــنــطـة ا
ــواقع بــغـداد). واضــاف ان (الــعـمل
اجلــمــعــة لم يــقــتــصــر عــلى اســتالم
احلـــنـــطـــة فـــقط بـل واصل جتـــهـــيــز
ـطاحن بـدفـعة جـديـدة من الكـمـيات ا
اخملصـصة من مـادة احلنـطة وبواقع
100\2301 سـيـارة وبـكـمـيـة بلـغت 56
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عمان

)WE∫ قيادي في طلبان حلظة دخول القصر اجلمهوري

االنـتــمـاء لـلـجـيش مـشـروع لـلـحـصـول
نافع واحملسوبيات. على ا

لــقـد فــشل اجلـيش األفــغـاني فـي بـنـاء
عــقـيـدة عـســكـريـة وطـنــيـة بل تـأسس
حـسب عقيـدة اتكالـية تعـتمد على دعم

القوات االمريكية وحلف الناتو.
4- نقاط قوة طالبان 

ميزات اآلتية: تمتاز حركة طالبان با
- وحدة القيادة والقرار

- عــدالــة الـــقــضــيــة الــتي يــؤمن بــهــا
ـقـاتـلون واالسـتـعـداد لـلتـضـحـية في ا

سبيلها.
- توخي الهدف ووضوحه.

- الــبــنـاء الــعـقــائــدي وااليـديــولـوجي
عنوي. وا

- إرادة الـــقـــتـــال الــــعـــالـــيـــة الـــتي لم
يــضــعـفــهــا تـفــوق اجلــانب األمــريـكي
ـفـرطـة وصـعـوبـة واسـتــخـدام الـقـوة ا

واد القتال الضرورية. التمويل 
ــقــاتــلــ أمــنــيــا وفــشل - حتــصــ ا

عادي. محاوالت اخلرق ا
- تــراكـم خــبــرة الــقــتـــال في الــبــيــئــة
األفــغــانــيــة حـيث انــكــســرت مــوجـات
الـغـزاة عـلى تـلك األرض الـطـيـبـة التي

أصبحت مقبرة للغزاة.
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5- طـوال سـنوات االحـتالل العـشرين
شكل الوضع السياسي واالمني الهش
والــضــعــيف والــفــسـاد احلــكــومي في
أفــغـانـسـتـان مـصــدر قـلق واسـتـنـزاف
ا لإلدارة األمـريـكـيـة وحـلـف الـنـاتـو 
حــقق مـكــتـســبـات بـاحلــد األدنى عـلى
الــــــرغـم من األمــــــوال الــــــتي صــــــرفت

واألرواح التي أزهقت.
تــــقـــرر خـالل فـــتــــرة واليـــة الــــرئـــيس
االمـــريــكي الـــســابق (دونـــالــد تــرمب)
انـــســـحــاب الـــقـــوات األمــريـــكـــيــة من
أفـغانـستان وهـو ما سـمي في حينه
ــصـــيــدة بـ(الـــهــروب الـــكــبـــيـــر) من ا

واالستنزاف الذي لم يتوقف.
وتــبـنت إدارة الـرئـيس االمـريـكي (جـو
بــــايــــدن) مـــشــــروع االنــــســـحــــاب من
أفـغــانـسـتـان كـجـزء من اسـتـراتـيـجـيـة
خــفض الـتـصـعـيـد وحـددت تـاريخ 11
ســــبــــتـــمــــبـــر  2021 مــــوعــــدا العالن
االنــســحـاب الــنــهــائي من هــذه الـبالد
لــتـقـرر مـصــيـرهـا بـعــيـدا عن الـوجـود

األجنبي.
نـعـتـقد صـواب قـرار االنـسحـاب لـفشل
ـشــروع األمـريـكي ولـو جـاء مـتـاخـرا ا
جــدا بـعــد سـنــوات قـتــال صـعــبـة بـ
الـقــوات االمـريـكـيـة وحـلف الـنـاتـو من
جـانب وحركـة طالبـان من جانب اخر.
استنزفت الكثير من اخلسائر البشرية

ادية. وا
كــمـا ان اســتـمــرار الـوجـود األمــريـكي
والــنـاتــو بـافــغـانـســتـان لم يــحـقق اي
فـائدة مـرجوة ولم يخـدم األمن القومي
األمــــريــــكي. وعــــلى طــــول اخلـط كـــان
الـشعب األفغـاني هو الضحـية واألكثر

تضررا.
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6- انــتـهـزت حــركـة طــالـبـان الــفـرصـة
واسـتـغلت الـبـيئـة والظـروف الـناجـمة
من عـــمـــلــيـــة االنـــســحـــاب األمـــريــكي
وحتــركت بــنـشــاط وفـعــالــيـة لــتـتــقـدم
ســـريــعــاً وتـــســيـــطــر عــلـى الــواليــات
األفــغـانـيـة الـكـبـرى الــتي سـقـطت بـيـد
ـا أدى عـنـاصـرهـا كـقـطع الـدومـيـنـو 
إلـى هــــروب الــــقــــوات احلــــكــــومــــيــــة
ـا تـسـبب وقـيـاداتـهـا من دون قـتـال. 
بــإيــجــاد خــلل أمــني وارتــبـاك واضح
بــالــعـــاصــمــة كــابل وعــنــدمــا أصــبح
مـقـاتلـو احلركـة عـلى تخـوم الـعاصـمة
هــرب الــرئــيس األفــغــاني والــقــيـادات
الـسياسية والعسكرية ليغيب اجليش
والشرطة عن العاصمة وتدخل عناصر
احلــركـة بــجـمــاعـات صـغــيـرة من دون

وجود مقاومة تذكر.
لم تــطـبق الـقـوات احلــكـومـيـة اخلـطط
ـدن والــعــاصــمـة ولم الــدفــاعــيـة عـن ا
تـتدخل القوات األمريكـية لصد احلركة

عن دخول العاصمة.
لـقـد كـانت ادامـة الـزخم وسـرعـة تدخل
احلــركـة اجــراءً سـلــيـمــاً إلربـاك خــطـة
االنـســحـاب األمـريـكي وحتـويـلـهـا إلى
ـة السيـما عـنـدما هـربت السـفارة هـز
األمـريـكـيـة والـسـفـارات االجـنـبـيـة إلى
ــطـــار في مــشــهــد مـــرتــبك تــســوده ا

الفوضى.
كــــان رفض احلـــركـــة تــــأجـــيل دخـــول

ـدة اسبـوع الـذي اقترحه الـعاصـمة 
ـفاوض األمـريكي ودخـول العـاصمة ا
عـلى الفـور قراراً ذكيـاً استثـمر حاالت
الـفوضى وفقـدان التوازن لـدى القوات
احلـكـوميـة واالمـريكـيـة ومكن احلـركة
ـــوازين والــســـيــطـــرة عــلى مـن قــلب ا

العاصمة والسلطة. 
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7≠ اشــارت تــقــديــرات االســتــخــبــارات
االمــريــكـــيــة الى احــتــمــالــيــة ســقــوط
الـعـاصـمـة بـيـد طـالـبـان بـعد 6 أشـهـر
بــيــنـمــا جــرى دخـول كــابل في 15 أب
2021 و قبل موعد االنسحاب النهائي
ـــا اوهم  Æ2021 في 11 ســـبـــتــمـــبــر
ـوقف في ـتـانة ا اجلـمـيع واحلـلـفـاء 
ـكن لـهـا أن تـصـمـد الـعــاصـمـة الـتي 
دة احملددة أمـام حركة طـالبان طـوال ا
بــيــنـمــا كل الــشــواهـد تــدل عــلى قـرب
االنـــهــــيـــار والـــهــــروب الـــكـــبــــيـــر من

العاصمة.
فـــوجـئ اجلـــمـــيع ابــــتـــداءً من رئـــيس
ـــتــحـــدة نــزوالً بـــســرعــة الـــواليــات ا
الــتـحـوالت في الـبالد ودخـول طـالـبـان
الـعاصـمة بـسبب عـدم واقعـية تـقارير
االســتـخـبــارات االمـريـكــيـة والـغــربـيـة

وعدم مصداقيتها.  
وهـذا يشكل خلالً أمنيـاً وإخفاقاً كبيراً
وجودة في لالسـتخبـارات األمريكـية ا
قـلب احلدث وسوء تـقديراتـها وضعف

معلوماتها.
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8≠ شــرعت الـقــوات األمـريـكــيـة وحـلف
الـناتو باالنسحاب والترقيق على وفق
وعد الـتوقيـتات احملددة وصـوال الى ا
النهائي. وثبت من الناحية العملية ان
اخلــطـط كــانت تــعــانـي من ســلــبــيــات
كـثيرة  وما تـشهده الساحـة األفغانية
السـيما العاصمة من فوضى ومأس ما

هو اال نتيجة لهذه االخفاقات.
لم تـأخذ اخلطـة حسابـات تدخل حركة
طـالبـان خالل سيـر العـملـية واعـتمدت
عـــلى احملـــادثـــات اجلـــاريـــة في قـــطــر
لـتشكيل حكومة تشاركية تضم اطراف

النزاع.
أدى دخـــول طــالــبــان الـــعــاصــمــة إلى
ـا فـيـها هـروب الـسـفـارات األجـنبـيـة 
ـــتــــعــــاونـــ األمــــريـــكــــيــــة وكـــذلـك ا
ــطــار فـي مــشــهـد ــتــرجــمــ إلى ا وا

مأساوي.
لم تــتـضـمن اخلـطــة تـخـصـيص قـوات
طـوار أو قوات حمـاية لتـأم عمـلية
االنـسحـاب ومعاجلـة احلاالت الـطارئة
بـــيــنــمــا أضـــطــر الــرئــيـس األمــريــكي
لــلـمــوافـقــة الحـقــا عـلى إرســال جـنـود
أضــــــافــــــيـــــ وفـي وقـت ســـــريـع إلى
أفـغانـستـان لتأمـ انسـحاب مـا تبقى
مـن الـقـوات وإجالء أعــضـاء الــسـفـارة
األمــريــكـــيــة والــســفــارات األجــنــبــيــة
ــتــعــاونــ ــتــزايــدة مـن ا واألعـــداد ا

. الهارب
كـان إعـداد خطـة االنسـحاب األمـريكـية
نـاقـصـاً وقاصـراً وولـد ارتـباكـاً شـديداً
وقف ستويـات كافة ولم يراع ا عـلى ا
الــــســـــيــــاسي واألمــــنـي وتــــطــــوراته
سـؤولـية عن هـذا االخـفاق وتـتـحـمل ا
وزارة الـدفــاع (الـبـنـتـاغـون) والـقـيـادة

الوسطى.

عام:

1- االنــسـحــاب من أصــعب صـفــحـات
الـقــتـال وأعـقـدهـا فـهي تـتـطـلب قـيـادة
وسـيطرة ومنظومة اتصاالت متطورة
واســتــحـضــارات مـســبــقـة وتــخــطـيط
مــحــكم فـي ضــوء مــعــلــومــات دقــيــقـة
إلعــداد خـطـط مـفــصـلــة ومـرنــة قـابــلـة
ـسـتـجـدات والـطوار لـلـتـعـامل مـع ا
وعــادة مـا تـتـضـمـن خـطط االنـسـحـاب
الـتــوقـيـتـات احملـسـوبـة لـضـبط ايـقـاع

القوات وحركتها وتنقالتها بدقة.
كــمـا يـنـبــغي تـوفـر قــوات احـتـيـاط أو
ــــهـــمــــات تــــأمـــ طــــوار تــــكـــلـف 
ــعــادي في االنــســحــاب من الــتــدخل ا
سـير العمليـة والذي قد يفرض مواقف
غـير مـحسوبـة ويحول االنـسحاب إلى
ـــة وفــوضى كــالــذي يــحــدث في هــز
الـوقت الراهن خالل عـمليـة االنسحاب
األمــريــكي اجلــاريــة من أفــغــانــســتـان
ودخـول حركة طالبان العاصمة بنحو
فـــاجـــأ اجلــــمـــيع وخـــارج تـــقـــديـــرات

االستخبارات األمريكية.
2- احلقائق على األرض: 

أ. افـغـانـسـتـان دولـة بـريـة (حـبـيـسـة)
تـقع في آسـيا الـوسطى حتـدها كل من
طـــــاجــــكـــــســــتـــــان واوزبــــكـــــســــتــــان
وتـركـمانـستـان من الـشمـال وإيران من
الـــغــرب والــصـــ من الــشــرق فـــيــمــا
حتـدهـا بـاكـستـان من اجلـنـوب . عـديد
ــســاحــة الــســكــان 38.04 مــلــيــون وا

652,860 كم 2
ب. أفـــــــغــــــانــــــســـــــتــــــان ذات مـــــــوقع
جــيـوســتــراتـيــجي يــربط شـرق آســيـا

وغربها وجنوبها ووسطها .
ــــتــــحــــدة ج. احــــتـــــلت الــــواليـــــات ا
أفــغـانــسـتـان في اعــقـاب هــجـمـات 11
سـبـتمـبر 2001 فـي نيـويورك وانـهيار
ي لـغرض بـرجي مـركـز الـتـجـارة الـعـا
مالحـقة تـنظـيم القاعـدة وتدمـير قواته
والسـتعادة هيبتها كدولة عظمى هزها

هذا احلدث الكبير.
ــســتــنــقع ح. غــطــسـت دول عــدة في ا
األفــغــاني عــبــر الــتــاريخ مــنــذ عــهـد
االغــريق حتت حـكـم االسـكـنــدر األكـبـر
ــغـول والـبــريـطــانـيـ والــسـوفـيت وا
ـتحدة واخـيراً ولـيس اخراً الـواليات ا
ـهـمات الـتي شـاركـهـا حـلف الـناتـو بـا
الــقـتــالـيـة وكــانت الـنــتـائج عــمـومـا
انـتهاء االحتالالت عـلى صخرة صمود

االفغان ومقاومتهم.
ـوارد خ. أفــغــانـســتـان دولــة فــقـيــرة ا
ولـكن شعبها مقاتل عنيد تراكمت لديه
خــبـرات قـتـال الـغـزاة الــتي تـوارثـتـهـا

األجيال .
د. تـكبـدت القـوات األمريكـية لـلمدة من
(2019 -2001) 2400  قــتــيل واآلالف
ــــعـــــاقــــ وبــــلــــغت مـن اجلــــرحى وا
الـصـرفـيات 750 مـلـيـار دوالر  بيـنـما
كـانت خـسائـر حركـة طـالبـان خمـسون

ألـف قـــــــتـــــــيـل واآلالف مـن اجلـــــــرحى
واالسرى.

ذ. ظـــهــرت طــالـــبــان  عــلى الـــســاحــة
األفــغــانــيــة عــام 1994 وخـالل عـام
ســــيــــطـــــرت عــــلى مــــعــــظـم مــــنــــاطق
أفــغـانـسـتـان ودخـلت كـابل عـام 1996
وأعــلــنت نــفــســهــا احلــاكــمــة لــلــبالد
واسـتـمـرت باحلـكم حـتى غـزو الـقوات
األمـريـكـيـة في عهـد الـرئـيس األمـريكي
جـــــــورج بــــــوش االبـن الــــــبـالد في 7
تــــــشــــــرين األول 2001 فـي أعــــــقـــــاب
هـجـمـات  11 ســبـتـمـبـر 2001. وبـعـد
عــشـرين عــامـا تــعـود احلــركـة مــجـددا
وتـدخل العـاصمة والـقصر اجلـمهوري
بــخــطــاب جــديــد ومــرونــة ســيــاســيـة
واضــــحـــة. بـــعــــدمـــا هـــرب الــــرئـــيس
األفـغاني أشرف غني وقيادات اجليش
ـسلـحة وقوى االمن وانـهيـار القوات ا

الداخلي
ر. اسـتـبـعـد اجلـانب األمـريـكـي سـقوط
كـابـول بـيد طـالـبان لـكن الـواقع أظـهر

عكس التوقعات.
ز. ســـيــطــرت احلــركــة عــلى  33واليــة

خالل أسبوع.
:  قوات الطرف

3- لــدى طـالــبـان 75 الـف مـقــاتل وقـد
يـزيـد الـعـدد الى 200 ألـف مع حـساب
ــؤيـدة مـقـارنــة بـالـقـوات الــعـنـاصـر ا
احلـكـومـيـة الـتي تـقـدر بـأكـثر من 300

ألف جندي.
تـسـليح طـالبـان وجتـهيـزها تـقـليـديان
ومـحدودان بـينـما إرادة الـقتـال عالـية
ولــــدى قــــيـــاداتـه وعــــنـــاصــــره دوافع
عـقائـدية وايـديولـوجيـة وعقـيدة قـتال
تــتــمــسك بــهــدف واضـح هــو تــغــيــيـر

النظام القائم واستعادة السلطة.
مـقـاتـلـو احلـركـة أكـثـر مـعـرفـة وخـبـرة
ـوغـرافـية ـنـاطق اجلـغـرافيـة والـد بـا
في مــســارح الـعــمــلـيــات. وتــسـتــخـدم
احلــركــة اخلــطــاب الــديــني والــشــحن

ؤيدين. وال وا العقائدي لكسب ا
تـسلـيح القـوات احلكـوميـة وجتهـيزها
تحـدة باسلحة تـما على يد الـواليات ا
مـــتــطــورة  لـــكــنــهـــا مــؤســســـة غــيــر
تعتمد على مـنضبطة ينخرهـا الفساد 
دعم الـقـوات األمـريـكيـة وحـلف الـنـاتو

وقيادته فاسدة.
تـعـاني مؤسـسة اجلـيش والشـرطة من
ظــاهــرة الــفــضــائــيــ أو الــوهــمــيـ
وهــنــاك شـكــوك حــول صــحـة تــقــاريـر
الـقـوة الـقـتـالـيـة لـلـجيـش وقدرتـه على

القتال. 
يــــعـــد اجلــــيش األفـــغــــاني مـن أكـــبـــر
االســتــثـمــارات االمـريــكــيـة اذ انــفـقت
قــرابــة 100 مــلــيــار دوالر مــنــذ ســنـة
2002 ولـــكن هــذا لـم يــجــعـــله مــؤهال
عارك الـكبرى بسبب ضعف ـواجهة ا
إرادة الـقتال وفساد قياداته السياسية
والــعــســـكــريــة الــتي كــان أعــضــاؤهــا
يـتـصرفـون كـأمراء احلـروب عادين أن

وتـتـحـمل وزارة اخلـارجـيـة األمـريـكـية
ـــســـؤولــيـــة عن اخلـــلل الـــســـيــاسي ا
والــنـظـرة الــقـاصــرة لألحـداث وسـوء

تقديراتها للموقف السياسي القائم.
ÊU U  rzUM

سـيـطرت طـالـبـان على تـرسـانة كـبـيرة
ـعـدات والـتـجـهـيـزات من األسـلـحـة وا
الــتي كــانت لــدى الـقــوات احلــكـومــيـة
وســـبق وان جــهــزتـــهــا بــهـــا الــقــوات
األمـــريــكـــيــة وحـــلف الـــنــاتـــو ســوف
تــسـاعــدهـا عــلى إنـشــاء جـيـش جـديـد
مـسـتـقبال . وتـشـيـر التـقـديرات إلى أن
الـــغــنــائم كــانت:  270طــائــرة 1065
مـدرعة  116000بـنـدقيـة مدافع 120
راجــمــات 25 آلــيـــات مــخــتــلــفــة عــدد

.8500
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تــتــبــنى طــالــبــان خــطــابــاً ســيــاســيـاً
واعالمــيــاً جـديــداً ومــعـتــدالً لــطـمــأنـة
الـــشــعب األفـــغــانـي في الــداخل ودول
الــــعـــالم في اخلــــارج وحتـــسب هـــذه
اخلــطــوة لــلــحــركـة تــمــهــيــداً لــقــبـول
اجملـتـمع الدولـي بهـا واالعـتراف بـها 
الســيــمـا أن هــنــاك تــخـوفــاً من تــكـرار
ـمارسات السابقة بخاصة في مجال ا
حــقـوق االنــســان واحـتــرام األقـلــيـات
وهــو مــا قــد يــســتــغل لــعــزل احلــركـة

وتطويقها.
9- االستنتاجات:

- لالحـتالل نهـاية مـحتومـة مهـما طال
ـقاومـة الشـعبـية هو الـزمن وأن نهج ا
الــســـبــيل الــوحــيـــد إلنــهــاء االحــتالل
وســلــطــة أعــوانه مــهــمـا بــلغ مـن قـوة

وسطوة .
- هــنـاك خــلل واضح في إعــداد خـطط
ــــــســــــتـــــوى االنــــــســــــحــــــاب عـــــلـى ا
االســـتـــراتـــيــجـي األمــريـــكي وضـــعف
ــعـــلــومــات عـن طــالــبــان ونـــيــاتــهــا ا

وحتركاتها.
- ســـوء تــــقـــديـــرات االســـتـــخـــبـــارات
األمــريـكـيـة فـيـمــا يـخص قـوة طـالـبـان
وحتــديـــدهــا تــوقــيــتـــات خــاطــئــة عن
ـوقف ـا أربك ا دخـولـهـا الـعـاصـمـة 

لصالح حتركات طالبان.
- لـم تـــراع اخلــطـــة احـــتـــمـــال تـــدخل
احلـركة في سير عمـلية االنسحاب ولم
تـــخـــصص قـــوات حلـــمــايـــة الـــقــوات

نسحبة . والسفارات ا
ــوقف بــذكــاء - اســتــغـــلت طــالــبــان ا
ــهــنــيـة وحــنــكــة وأدارت الــعــمـلــيــة 
وســرعــة مــحــســوبــة حــيث أســقــطت
ـا مـهد الـواليـات األفـغـانـية الـكـبـرى 
لـــســـقــوط الـــعـــاصــمـــة وزرع اخلــوف
ـــة في نــفـــوس الــســـيــاســ والـــهــز
األفــغـان والـقـيــادات الـعـســكـريـة الـتي

يدان. هربت من ا
- تـدخل قـوات حـركة طـالـبـان بعـمـلـية
ــثل هـذه االنــســحـاب مـن دون حـلــول 
ـواقف الـطـارئـة ولد خـلالً كـبـيراً في ا
خــطـة االنـســحـاب األمـريــكـيـة واحـدث
فـوضى واربـاكـاً فـي الـعـمـلـيـة وهروب
اعــضـاء الـسـفـارات األجــنـبـيـة ونـزوح
ـــتـــعــاونـــ واحـــدث فــوضـى اشــبه ا
بــالـهــروب من ســايـغــون فـيــتـنــام عـام

.1975
 -قــرار االنـسـحـاب االمــريـكي بـعـد 20
عــامـاً من االحـتالل كــان قـراراً صـائـبـا

ًولــو جـاء مـتــأخـرا إلعـادة الــسـلـطـة ح
الشعب األفغاني الذي يقرر مصيره.
- فـشل  قـوات االحـتالل بعـمـليـة بـناء
ـسـتـشارين اجلـيـوش أو مـا يـسمى بـا
سـواء كـان في أفـغـانـسـتـان أم الـعـراق
والــذي يــفــتــقــد إلى الــبــنــاء الــوطــني
عركة ـهني وهذا مـا جرى ايضـاً  وا
وصل في العراق في حزيران سـقوط ا
2014 حــــيث انـــهــــارت قـــوة اجلـــيش
الـعراقي التي تـقدر باربع فرق مـتفوقة
عــدديــاً وتـســلــيـحــاً أمــام أعـداد تــقـدر

ئات من مقاتلي تنظيم داعش. با
- هـروب الـرئيس األفـغـاني والقـيادات
الـسـيـاسـيـة والعـسـكـريـة فـتح األبواب
أمـام انهيـار اجليش األفغـاني وسقوط

العاصمة.
- افــتـقــدت الـقــوات احلـكــومـيـة إلرادة
الـقتال وهي مهزومة في داخـلها بينما
الــعــكس لــدى عـنــاصــر طـالــبــان الـتي
ــتـاز مـقـاتـلـوهــا بـإرادة قـتـال جـيـدة

وإقدام ومطاولة.
- حــسـابــات الــبـنــتـاغــون والـقــيـادات
الــعــســكـريــة في تــقــديــر قــوة اجلـيش
ـدن األفــغــاني وقــدرته عــلى حـمــايــة ا
والـــصــمـــود فــيـــهــا لم تـــكن صـــائــبــة
واألحـداث األخيـرة أثبت الـعكس حيث

تبخر اجليش من دون قتال.
ـــوقف الـــســـيــاسي - فـــشل تـــقـــديــر ا
لـلخارجية األمريكيـة وتقييمها للوضع

. األفغاني القائم كان قاصراً
- عـدم احتـكاك حـركة طالـبان بـالقوات
األمـريـكـيـة واألجنـبـيـة يـدل على إدراك
قـــيــــادة احلـــركـــة وعـــدم االنـــزالق إلى
مــواقف جــانــبــيــة قــد تــكــون في غــيـر

صاحلها.
- إلــقــاء الــرئــيـس جــو بــايــدن ووزيـر
الــدفـاع االمـريــكي لـويـد اوســ الـلـوم
عــــلـى الــــرئـــيـس األفــــغــــاني فـي هـــذا
سـؤولية عن االنـهيـار كان تـهربـاً من ا

االخفاقات احلاصلة.
ـعــتـدل - خــطـاب طــالـبــان اجلـديــد وا
ســوف يـقـطع الـطــريق امـام مـحـاوالت

عزلها.
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مــهــمـــا طــال زمن االحــتالل األجــنــبي
ومـهـمـا امتـلك من آلـة حـربـية غـاشـمة
ـة فــان مــصـيــره االنــســحـاب والــهــز
وتـــبـــقى األوطـــان مــلـــكـــاً لــلـــشـــعــوب
وتـــتــحـــطم عــلى صـــخــرة صـــمــودهــا
مــوجــات الـغــزاة والــطـامــعــ وقـرار
االنـسـحـاب األمـريـكي مـن أفـغـانـسـتان
قــرار صـائب ولــو جـاء مـتــاخـراً لـطي
اضي األليم الذي صـفحة سـوداء من ا
تـسـبب في تـدمـيـر أفـغـانـسـتـان وكذلك

العراق وشعبيهما.  
تــزامـنـت خـطــة االنـســحـاب األمــريـكي
وجــــود ســــلـــبــــيــــات عــــدة تــــتـــحــــمل
مــسـؤولــيـتـهــا الـقــيـادات الــعـســكـريـة
والـسيـاسيـة األمريـكيـة أبرزهـا: الثـقة
الـزائـدة بالـقوات احلـكومـية وامـكانـية
صــمــودهـا بــوجه طـالــبــان فـضالً عن
سـوء تقديـر وتقيـيم قوة حركـة طالبان
وسـرعة استـثمارهـا للمـوقف وتمكـنها
من قـلب الـطـاولـة عـلى حـكـومـة أشرف
غـني وقيـاداته السـياسـية والـعسـكرية

ة. وإجبارها على الهز
{ ضابط عراقي برتبة فريق ركن

u‰∫ طالبان عند دخول عناصرها كابل œ
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-1-
عـروف عن األمـهـات أنهـن يحـرصن غـايـة احلرص عـلى حـيـاة أبنـائـهن  كـما ا

يسع بكل قوة البعادهم عن مواطن اخلطر خشية عليهم .
-2-

ولـكــنـنـا حـ نُـقـلـبُ أوراقَ ( مـلف الـطـفـوف ) الــضـخم  جنـد بـ أوراقه ورقـة
تضعنا أمامَ موقِف أُمٍّ تدفع بولدها نحو الشهادة ب يديْ االمام احلس (ع) 

هذا وهي قد فقدت للتو زوجها في يوم الطف .
-3-

رأة الطاهرة الى امرأة مقاتلة بعد استشهاد ولدها  وحتولت هذه ا
وهذه مـشاهد فـريدة قلّ أن نـعثر عـليهـا في سجالت التـاريخ وإنْ دَلَّ هذا على
ـان الراسـخ بعـدالـة الـقـضـيـة التي ـا يـدل عـلى الـوعي الـعـمـيق واال شـيء فا
حـارب االمام احلس (علـيه السالم ) اعداءه من أجلهـا أال وهي صيانة الدين
من الـتــحـريف واالصالح لـلـواقع الـفـاسـد بــفـعل طـغـيـان واسـتـبـداد األمـويـ

وانـصــرافــهم الـكــامل الى اشــبـاع غــرائــزهم ومـلــذاتــهم وخـمــورهم وفــجـورهم
وقصورهم وغلمانهم وجواريهم ....

-4-
واليك القصة بكاملها 

عركة  وكانت أُمه معه فقالت له : خرج يومَ الطف شاب قُتل أبوه في ا
اخرجْ يا بُنيّ وقاتِلْ ب يديْ ابن رسول الله (ص) .

ـشهد تتجلى روح الفداء والتـضحية وايثار الدين على كلَّ عزيز مِنْ وفي هذا ا
مالٍ أو ولد ...

عركة  وبالفعل خرج هذا الشاب الى ا
فقال احلس (ع) :

عركة  هذا شاب قُتِل أبوه في ا
ولعَل أُمَّهُ تكرهُ خُروجَه  

فقال الشاب :
أمي أمرتني بذلك  

فبرز وهو يقول :
أميري حس ونعم األميْر 
سرورُ فؤادِ البشِيرِ النذيرْ 

عليٌّ وفاطمة والِداهُ 
فهل تعلمون له مِنْ نظيرْ ?

له طَلْعَة مثلُ شمسِ الضحى 
له غرة مثلَ بدْرٍ مُنيرْ 

وهو في هـذه األبيات يكشف عن هـويته بوضوح ويعـرب عن مدى حبه للرسول
(ص) ولعـليّ وفاطمة (عـليهمـا السالم ) ويتـغنى مفتـخراً بانتـمائه الى احلس

(ع) .
ولقد قاتل حتى قُتَل 

واحتُزَ رَأْسُه 
ورُمي به الى عسكر احلس (ع) 

فحملت أمُه رأسَهُ وقالت :
أحسنتَ يا بُنيّ 
يا سرورَ قلبي 
ويا قُرةَ عيني 

ثم رمتْ برأس ابنِها رجالً فَقَتَلتّْهُ 
وأخذت عمودَ خيمةٍ وحملت عليهم وهي تقول :

أنا عجوز سيدي ضعيفهْ 
خاويةَ بالِيَة نَحِيفهْ 

اضربكم بضربةٍ عنيفة 
دُونَ بني فاطمةَ الشريفهْ 

لم يكن لـديها سالخ تقاتل به على ضـعفها فجعـلت رأس ابنها سالحاً قتلتْ به
رجال من األعداء 

وحـوّلت عمود اخليمـة الى سالح تقاتل به دفاعـا عن احلس (ع) ومَنْ معه من
اهل بيت النبوة 
والسؤال االن :

وقف ? هل شهد موقفاً أسمى من هذا ا
انه موقف فريد  دخلت به األمُ وولدها التاريخ من أوسع أبوابه.

قدورك االن ان تقول : و
رأة قاتلت الى جانب الرجل في معركة الطف . ان ا

فـسالم على احلـس وعلى أهل بـيته األبـرار وأصحابه
جميعا رجاال ونساءً وأطفاال .

ووفــقـنـا الــله وايّـاكم لــلـسـيــر عـلى نــهج احلـسـ (ع)
وكتـبنا في ديوان أنصاره ومحبيه ورزقنا شفاعته يوم

الورود .
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تــعـتـمـد مــعـظم الـشـركــات واالسـواق واحملالت عـلى تــرويج بـضـاعـتــهـا عـلى مـواقع
ــواقع اقــبــاالً كـبــيــراً في ظل الــظـروف الــتـواصل االجــتــمــاعي بــعـد ان القت هــذه ا
واطن اضية والـتي جعلت من بـعض ا االجتماعـية والصـحية التي رافـقت الفتـرة ا
عرفة ناطق وكان في ذلك ترفيه عن النفس واخلروج من العزلة  نازل وا حبيـسي ا
نـزلي واحلـصـول على االخـبـار االجـتمـاعـية وكـذلك كـانت فـرصة ايـضـاً لـلتـسـوق ا
االحتيـاجات اخلاصة من هذه احملـال وباألسعار االعتـيادية وهو شيء جيد في ضل
ــتـابـعـة ــذكـورة ال سـيــمـا وان مـصـادرهــا مـعـروفه وتــخـضع لـلــرقـابـة وا الـظـروف ا

وباإلمكان التواصل معهم في حال وجود اي خلل والوصول اليهم بيسر وسهولة.
مـولـة واجملهـولة الـتي تـروج لبـضاعـات ما ـواقع االلكـتـرونيـة ا ولكن ظـهـرت بعض ا
انزل الله بهـا من سلطان مـنها ما هو غـير مقبـول اجتماعـياً ومنافي لـلقيم االخالقية
والـتـرويج لـلشـذوذ اجلـنـسي واالنـحـطـاط الـقـيمـي والتـي تؤثـر بـشـكل مـبـاشـر وغـير
مباشر عـلى معدل االنحراف النسبي لدى بعض الفئات العمرية الغير مدركة للواقع
ـبـاشــرة والـتي تـؤسس الى اجملــتـمـعي ومن الــذين ال يـخـضـعــون لـلـرقـابــة االبـويـة ا
االنـحـراف بـكل شيء وبـالـتـالي سـهـولـة اسـتـخـدامـهم كـفـرائس وغـنـائم بـشـريـة يـتم

عتقدات الفكرية التكفيرية. ترويضهم وفق التصورات وا
غشـوشة والرديئـة بطريقة واقع التي تـعرض بضاعـتها ا اما النوع االخـر من هذه ا
بـاشر والتي دائـماً ما يـقع فريسـتها بـعض العوائل احـترافيـة وبأسلـوب التوصـيل ا
والـفتـيات الالتي ال يـستـطيعـون ان البـوح لذويـهم عن حجم الـغش الذي تـعرضوا له

افيات التجارية? واقع والسؤال هنا هل هناك رادع لهذه ا من قبل هذه ا
بـالطـبع ان هـؤالء الـذين امـتهـنـوا الـغش والتالعـب بالـسـوق احملـلي من خالل ضرب
وافقات اصـولية ودخولهـا للبلد البضاعـات اجليدة واالصليـة التي يتم استيـرادها 
ـواقع الـتي ال نـعــرف آلـيـة دخـولـهـا ـواد وبـضـاعـة هــذه ا بــصـورة رسـمـيـة خالفــاً 
وطريـقة اسـتيرادهـا واحتـماليـة صناعـتهـا في معامـل محلـية وتوضـع عليـها عالمات

ة اكبر يُحاسب عليها القانون. جتارية وهذا بطبيعة احلال يؤسس الى جر
كـمالت الغذائية وضوع االهم هـنا اننا امـام ترويج لبعض األدويـة والعالجات وا وا
سميات واياً تعددة االسـتعمال اما للتنـحيف او التسم او التبـيض وغيرها من ا ا

كانت فـحتماً انهـا سموم دوائية قـد تؤدي الى امراض عديدة
ـنـاعـة ـا يـسـبب زيـادة في مـعــدالت االصـابـة بـضـعف ا

نظومة الصحية. والتي هي االساس في انهيار ا
ـعـنـية ا تـقـدم نـحتـاج الى تـظـافـر اجلهـود لـلـجـهات ا و
واقع بـالصـحـة الـعـامة في اجملـتـمع لـلـقضـاء عـلى هـذه ا
روج لها من اجل نظام اجتماعي صحي ومحاسبة ا

{ لواء دكـتـــــور

نصب..مفسدة لألخالق واقبح حاالته .. في العراق  ا
وقرة مع التحية رجعية ا ا
العتبة احلسينية مع التحية

(الـيعـقـوبي الـطـبري هـنـاك اكثـر من روايـة عن قـصـة مـقتل االمـام احلـسـ
واخرى ترد االصـفهاني...) بعضها متهم بأنه مختلق

فيها مبالغات واخرى يرد فيها ما ال يليق.
نـقترح على سماحتكم تشكيل جلنة من علماء الدين
ـنطقي في هذه عقول وا ي تقـوم بتوحيـد ا وأكـاد
الـروايــات واعـتـمــادهـا مـصــدرا مـوثـوقــا يـوزع بـ

الناس ويقرأ في العاشر من عاشوراء.
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ورجعيـة األفكـار  وجتهـيل االنصار 
بل راح بعض الضال ينصب العبوات
 ويدس الكـفار  ويـحرض الـضال 
عـلى قـتل من حـمل الـرايـة وسـار عـلى
ـسيـرة  فـقد راهـنوا النـهج وواصل ا
ودســوا وكـــذبــوا وادعـــوا  لــو خــرج
احلجة " عجل الله فرجه الشريف " لن
يجـد من يـنـصـر  وسـيـخذل من ادعى
الـــســيـــر عـــلى الـــنـــهج  وســـار عــلى
الطريق  وأحيا الذكر  فشأت اإلرادة
اإللــهــيــة  أن تــخــتــبــر صــدق الــنــيـة
وطــهــارة الــســريــرة  والـثــبــات عــلى
الـنـصـرة  فـجـرب أحـفـاد يـزيـد وأبـيه
ـــقــدســـات  فـــكــانت تــدنـــيس ارض ا
الفتـوى التي خرجت من مـدينة علي "
عليه السالم " على لسان وكيل ونائب
أمـامـنـا الـغـائب احلـاضـر " عـجل الـله
فرجه " أمـامـنـا السـيـد الـسيـسـتاني "
ـد ظـله الــشـريف "وتـولــيت من مـرقـد مُ
اإلمــــام احلـــســــ " عــــلـــيـه الـــسالم "
فتلقفـها االنصار واالتـباع والسائرين
على الدرب  فـانهـزم معســــــكر الـكفر
ـلـحــمـة  واخـتـلط كـله  فـتــجـسـدت ا
الـدم  وأثـمـرت الـتـضـحـيـات  نـصـراً
أعــــز اإلسـالم واهـــــــــلـه  وهـــــــــــــزم
الــــكــــفـــر وتــــبــــعه  فــــكــــذبت نــــبـــؤة
ـــرجـــــــــــفـــ  وصــدقــــــــــت نـــيــة ا
فــــــــسالم على السائرين على الدرب 
احلــســ وعـــلى عــلـي بن احلــســ 
وعـلى أوالد احلـســ وعـلى اصـحـاب
احلـسـ وعــلى الـســائـرين عـلى درب
ونهج احلـسـ  والعـاقـبة لـلـمتـق 

والذلة للمرجف .

سـار عـلى نــهج سـلـفه طــالب الـدنـيـا 
ـلـك اال الـكــلــمـة والــتــمـسك فــريق ال 
بالـعروة الـوثـقى  وفريق مـلك الريل 
فـارعبـه سيـر نـسـاء  واتّـبـاع أطـفال 
وخـــدمـــة رجـــال  ســـاروا ونـــاصـــروا
ونـــصــــروا واســـتـــهــــدفـــوا وأبـــوا اال
ــسـيــرة  رجـال تــصـدوا اسـتــكــمـال ا
لطغـاة زالوا وآثارهم بـاقية  رجال لم
تثنهم آلة الـطاغوت  وبطش اجلبار 
وكيد الـفجار  فـكانوا عـلى دين النبي
 ونـــهـج عـــلـي  وطـــريق احلــــســـ 
ـسافـات  وبذل ويحـدثونك عن قـطع ا
األموال  وخـدمـة الـقـاصـدين  وخـطر
االستـهـداف  وزهق األرواح  ففي كل
عـام تـتــجـدد واقـعـة الــطف  فـاالتـبـاع
عــلى نــهج ســلــفــهم  ولــكل مــعــســكـر
أنصاره واتباعه والسائرين على دربه
 فـــفي هـــذا الـــيـــوم تــوحـــدت كـــلـــمــة
عزين باحلق ـواس وا الناصرين وا
ــســـلــمــ والــنـــصــارى واتــبــاع من ا
الـديـانــات األخـرى فـلم يــكن احلـسـ
في يـوم من األيــام لـدين أو طــائـفـة أو
فرقـة  لكـنه ولي وحّد الـصف  وجمع
الكـلـمة  ومـهد طـريق  ورسم مـسار 
فــصـار مــنــار  يـهــتــدِ به الـبــاحث عن
ــتــطـلع احلــريـة  الــرافض لــلـظــلم  ا
لـكـلـمـة احلق  حــتى دوت تـضـحـيـاته
في ابـعــد اصـقــاع األرض  فـاســمـعت
الهنـدوسي غاندي الذي اطـلق خالدته
" تـــعــلـــمت مـن احلــســـ كـــيف أكــون
مـظلـومـا فـانـتـصـر "  ورّد الـنـصراني
اإلجنــلـــيــزي جــارلـس ديــكــيـــنــز عــلى
ـرجـفـ الـذي أدعــو ظـلـمـاً وعـدوانـاً ا

خـذالن االمــة  وشــراء الــذمــة  ونـكث
رجف  لـكن خروجه العـهد  وبـيعـة ا
كـان خـيـر البـد مـنه  فـبـغـيـر مـصـيـبـة
ورزية  وواقعة لن يسـتقيم أمر األمة 
ـــصــحح مـــســارهــا  ولـن يــقــوم ولن يُ
ــرجـفـ مـعــوجـهــا  والالفت إن من ا
ا يزل يشكك في الواقعة  ويعيب من 
علـى االتبـاع  ويـنـسب مـا لم يـحدث 
ويـلـفق مـا لـم يـقع  ويـصـور اخلـروج
ــلك  ورغــبــة في كــله عــلى أنـه طــلب 
دنـيــا  وتـطـلـع حلـكم  وهــو يـعـلم أن
ســلف اخلــارج الـى الــنــصــرة  تــولى
الـســدة  واعـتــلى الـعــرش  وتـصـدى
لشأن االمـة  وخرج مـنهـا مراق الدم 
شــسـع نــعــلـه مــقـــطــوع  وردائه ذاته
الــــذي دخل فــــيه الى حــــيث الــــزائل 
فـــأسـس لـــعـــدل احلــــاكم  وانـــصـــاف
الرعية  فلم يخرج علي " عليه السالم
سلم بقصر أو مال أو " من خالفة ا
زائل  رحل عنـهـا ومنـهـا وهو يـقول "
يـا دنيـا غـري غـيـري "  فـحـسـ الذي
تربى في حجر النبي  ونشأ على زهد
عــلـي وارتــشف حـــلــيـب فــاطـــمــة  لن
يطـمع في مـلك  ولم يـقبل عـلى دنـيا 
ولم يـغـره الـزائل  لــكـنه خـرج نـصـرة
لـدين جـده  فـحــمل الـرسـالـة  وصـان
سار  وخط طريق األمانة  وصحح ا
احلق  وفــصل بــ نـاصــر ونــاصـر 
فــمــنــذ سـنــة واحــد وســتــ هــجــريـة
ومعـركة احلق والـباطل قـائمـة  فريق
يـنـاصـر وآخـر يـحـصـد  فـريق يـسـيـر
مشـياً عـلى األقـدام وفريق يـستـهدف 
ـصـيـر احملتـوم وفـريق فـريق اخـتـار ا

سار  وعمقه خلف  عايش الباطل ا
فشب عليه . خرج اإلمام احلس الى
الكوفة حيث ال تزال اثار ابيه قائمة 
فــعـــلي الــعـــدل واإلنــصـــاف والــزهــد
واحلق  عـــلي االمــتـــداد والــنـــصــرة
والـنــهج  خــرج اإلمـام احلــسـ الى
الكـوفـة حيـث أريق دم أبيه الـطـاهر 
فـرّوى ارض جـدبـت  فـأحـيــاهـا بـعـد
مـوتـهـا  وحـولـهــا كـعـبـة لـلـزائـرين 
خرج اإلمام احلس لنصرة من دعاه
وهـــو يــعـــلم أن مـن دعــاه ســـلف ذلك
الـذي ادعى الــنـصــرة فـخــان وخـذل 
خرج اإلمام احلس لـتصحيح مسار
خالفة حملت أمـانة اإلسالم  فخالفة
اإلسالم لــيس مـلـك مـعــاويـة وال ورث
اجن  لـكـنهـا أمانـة دين وأمة يزيـد ا
ورعـــيــة  ورســـالـــة خـــتم الـــله بـــهــا
رساالته ورسله  فـأمانة دين مـحمد "
عـلـيه الـصالة والــسالم " ال يـحـمـلـهـا
يـــزيــــد وســـلـــفه   ورســــالـــة نـــبي ال
يحـمـلـها دعي  خـرج اإلمـام احلـس
الى الـكــوفـة وهـو يــعـلم عـلـم الـيـقـ

مــنــذ أكـــثــر من 1382ســنــة والـــعــالم
ا يزل مـنقـسم ب معـسكر اإلسالمي 
احلس  “عـلـيه الـسالم  “ومـعـسـكـر
يزيد بن معاوية  فريق مبايع مناصر
سائر على النهج  بـاذل مقدم متمسك
مستـذكر محـيي  وفريق مـكّفر رافض
مشكك منـتقد مُـعيب . ويقـيناً أن ليس
في ذلـك غـــرابـــة فـــالـــنـــاس عـــلى دين
ملـوكهم  خـرج احلق كله الى الـباطل
كـله  لـيس طـمـعـاً في عـرش وال رغـبة
في زائل وال عــطش الى دم وال تــطــلع
الى شق صـف  لــكن تـــثـــبــيـــتــاً خلط
فاصل ب الدين والدنـيا  ب اخلالد
والزائل  بـ الـثبـات واخلـذالن  ب
احلـالل واحلــــــــرام . خــــــــرج اإلمــــــــام
ـديـنـة احلـسـ الى الـكـوفـة قـاصـداً ا
الـتي اتـخـذهـا أبـاه عـاصـمـة للـخـالفة
اإلسالميـة  قاصـداً إياها  حـيث آثار
سـلــفه  وامـتــداد من عـاصــر وعـايش
وســمع وبــايـع  خــرج الى الــكــوفــة 
لـتــصــحـيح مــسـار خـالفـة انــحـرفت 
وايدي جتـرأت  وامـتداد سـلف حرف

خــروج احلــســ من اجل دنــيــا " إذا
كــــان احلـــســــ قــــد حــــارب من أجل
اذا أهـداف دنـيـويـة  فإنـنـي ال ادرك 
اصــطـحـب مـعه الــنــســاء والـصــبــيـة
واألطفـال  فـالـعـقل يـحكـم انه ضحى
فـــــقـط من اجـل اإلسـالم "  ويـــــقـــــول
أنـطـوان بـارا " لـو كـان احلـسـ مـنـا
لــــنـــــشــــرنـــــا له فـي كل ارض رايــــة 
والقـــمــــنـــا لـه في كل ارض مــــنـــبـــر 
ـسيحـية باسم ولدعونـا الناس الى ا
احلـــســــ "  ويـــقـــيــــنـــا أن خـــالـــدة
ـنـدائي عـبـد الـرزاق عـبد الـصابـئي ا
ــا تــزل وســـتــبــقى الــواحــد كـــانت و
ية اإلمام احلس رائعة جتسد عا

 " قدمت وعفوك عن مقدمي    حسيراً
أسيراً كسيراً ضمي  

قدمت ألحرم في رحبتيك         
ثواك من محرمي ...... سالم 

وأنك معتصم اخلائف             
يامن من الذبح لم يعصم " 

لقـد أيـنعت تـضـحيـات احلـس فـكراً
سـلم  ومنـاراً ومسـاراً عنـد غيـر ا
ـســيـحي جــورج جـورداق فـالــعـالـم ا
يقول " حيـنما جـنّد يزيد الـناس لقتل
احلـــســـ وإراقـــة الـــدمـــاء  كـــانـــوا

ال ?  يقولون : كم تدفع لنا من ا
أما أنـصـار احلـس فـكـانوا يـقـولون
لو اننا نقتل سبـع مرة  فاننا على
استـعـداد الن نقـاتل ب يـديك ونـقتل
مرة أخـرى أيضـاً "  لقـد انطق احلق
ــــا يــــزل من ابــــنــــاء الــــديــــانـــات  و
سـلمـ من يقـول بضاللـة االتباع  ا
وخرافـة االعتـقاد  ووثـنيـة التـقلـيد 
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ؤهـل ـاليـة واالدارية في مـجلـس القـضاء االعـلى دعوة مـقدمي الـعطـاءات ا يسـر دائرة الـشؤون ا
قاولـة والشركات العـامة لتقد عـطاءاتهم لعمل مـشروع اكمال االعمال وذوي اخلبـرة من شركات ا
تبـقيـة النشـاء بنايـة دار القـضاء في تـلعفـر / نيـنوى والـتي  توقف العـمل بهـا بسـبب الظروف ا
ا حال دون اجناز الـعمل بشكل كامل القـاهرة للبلـد حيث  فسخ العقـد بالتراضي ب الـطرف 
ان بنـاية احملـكـمة بـشكل عـام تتـكون من (٣) طـوابق وبـواقع (٤٤) غرفـة من ضمـنهـا قاعـة مرافـعات
عـدد (٣) مع (٦) مجـامـيع صحـيـة (٢) لكل طـابق مع (٧) وحـدات صحـيـة للـقـضاة كـمـا حتتـوي على
لحقة (بناية احلرس بنـاية االستعالمات بناية حمامات للمراجع بناية غرف الكهرباء االبنية ا
ـوقع وشـبـكـة مـيـاه االمـطـار واجملـاري والـبـنى الـتـحـتـية) حـيـث  اجنـاز هـيكـل الـبـنـاية اعـمـال ا
تكونة من ثالث طوابق واجنـاز عمل جميع القواطع الداخـلية للغرف باسـتخدام البلوك مع اكمال ا

كافة اعمال السياج اخلارجي بدون االبواب.
شروع سوف تنشر في الصحف الوطنية (الصباح البينة الزمان). ناقصة لهذا ا ١- ان ا

ؤهلـ والراغبـ في احلصول على مـعلومـات اضافيـة االتصال (قسم ٢- على مـقدمي العطـاءات ا
ـالية واالداريـة والعنوان hjc.contracts2018@hjc.iq خالل الفترة من العقـود/ دائرة الشؤون ا
ـديـنـة بـغـداد ) وكـمـا مـوضـحة الـتـاسـعة صـبـاحـا وحـتى الـواحـدة ظـهـرا حـسب الـتـوقـيت احملـلي 

قدمي العطاءات. بالتعليمات 
طلوبة (تكون الشركة من ضمن الشركات العراقية غير مدرجة ضمن القائمة ٣- متطلبات التأهيل ا
الـسوداء ويـتـمـتع الـعـامـلـون بـها بـخـبـرة تـخـصـصـية مـع توفـر رأس مـال تـشـغـيـلي ضـمن حـساب

الشركة).
نـاقصـة بعـد تقـد طلب حتـريري الى الـعنوان هـتمـ شراء وثـائق ا ٤- بامـكان مـقدمي الـعطـاء ا
التـالي (جمـهورية الـعراق/ مـحافـظة بغـداد / جانب الـكرخ / حي احلـارثية / مـوقع ساعـة بغداد /
قسم العقود) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠ مائتان وخمسون الف دينار فقط ).

٥- يتم تـسليم الـعطاءات الى الـعنوان الـتالي (جمـهورية العـراق/ محافـظة بغـداد / جانب الكرخ /
حي احلـارثية / مـوقع ساعة بغـداد / قسم العـقود) خالل شهر من تـاريخ نشر االعالن عـلما ان اخر
صادف (٢٠٢١/٩/٢٠) في تمـام الساعة الـثانية عـشر ظهرا ) ا موعد لتـسليم العـطاءات هو (االثنـ
ـتأخـرة سوف ترفض وسـيتم فـتح العـطاءات بـحضور ديـنة بغـداد العـطاءات ا بـالتـوقيت احملـلي 
ثلـيهم الراغب باحلـضور الى العنوان الـتالي (جمهورية الـعراق/ محافظة مقـدمي العطاءات او 
صادف ) ا داولـة) يوم (االثنـ بغـداد / جانب الكـرخ / حي احلارثيـة / موقع ساعـة بغداد /قـاعة ا
(٢٠٢١/٩/٢٠) السـاعة الـثانيـة عشـر ظهرا حـيث ان كل العـطاءات يـجب ان تتـضمن ضمـان للـعطاء
ـبـلغ (١٣٫٢٥٧٫٠٠٠) ثالثـة عـشـر مـلـيـون ومـائـتان (بصـيـغـة خـطـاب ضـمـان مـصـرفي مـصـدق)  و

وسبعة وخمسون الف دينار فقط. 
شـار الـيهـا انـفا هي (مـجلـس القـضاء االعـلى / قـسم العـقـود/ مبـنى سـاعة بـغداد/ ٦- العـنـاوين ا

محافظة بغداد/ جمهورية العراق).
ا تـتطـلبه الـوثيـقة الـقيـاسيـة (وثيـقة تـنفـيذ عـقود االشـغال ٧- في حـال عدم الـتزام مـقدم الـعطـاء 

الصغيرة) بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاؤه.
٨- ان الـكـلـفـة الـتـخـمـيـنـيــة هي (١٫٣٢٥٫٧١٨٫٠٠٠) مـلـيـار وثالثـمـائـة وخـمـسـة وعـشـرون مـلـيـون

وسبعمائة وثمانية عشر الف دينار عراقي فقط.
٩- اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتبر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
 ١٠- ان يـكون حجم الـسيولة الـنقديـة (٤٩٫٠٣٣٫٥٠٠) تسعة واربـعون ملـيون وثالثة وثالثون الف

عتمدة. صارف ا وخمسمائة دينار فقط على االقل مودعة في حساب الشركة ضمن احد ا
 ١١- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات الغير مستجيبة.

ناقصة اجور نشر االعالن .  ١٢- يتحمل من ترسو عليه ا
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ـرقم ٣٢٢  في ٢٠٢١/٦/٣ وبالنـظر لعـدم حصول راغب بـالشراء تعـلن جلنة الـبيع وااليجـار الثانـية في مديـرية بلـديات ميسـان عن بيع قطع اراضي احلاقا بـاعالننا ا
ـعدل فعلى من رقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ ا زاد العـلني استـنادا لقانـون بيع وايجار امـوال الدولة ا يمونـة با دجة تـفاصيلـها ادناه والعـائدة الى مديريـة بلديـة ا سكنيـة  ا
يمـونة او سكرتيـر اللجنة خالل مدة ثالثـون  يوم تبدأ من اليوم الـتالي من تاريخ نشر االعالن مـستصحبا زايـدة العلنيـة مراجعة مديريـة بلدية ا يـرغب باالشتراك با
زايدة في اليـوم التالي من مدة االعالن السـاعة العاشرة قدرة وستـجرى ا سـتمسكات الشـخصية مع التـأمينات القـانونية التي ال تقل عن (٢٠ %) من القيـمة ا معه ا
ـزايدة اجـور النشـر واالعالن واجور اللـجنة ـيمونـة ويتـحمل من ترسـو عليه ا والنـصف صبـاحا خالل الدوام الـرسمي ويـكون مكـان اجراءها في مـقر مديـرية بـلدية ا
زاد العلني عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي وفي حال عدم البالغة ٢ % من مبلغ االحالة واية اجور قانونية اخرى واذا صادف يوم ا

.... واطن وظف تعلن مرة ثالثة الى كافة ا حصول راغب من ا
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قاطعة رقم القطعة وا

٤٤٥٧/٦٩ مق ١٥ ابو سبع
والعشرات

ساحة م ٢ ا

٢٩٢٫٥م٢

السعر االجمالي

٣٥٠٠٠ فقط خمسة وثالثون الف دينار ال غيرها

ربع  الواحد تر ا سعر ا

١٠٢٣٧٥٠٠ فقط عشرة مالي ومائتان وسبعة
وثالثون الف وخمسمائة دينار ال غيرها

∫WÐuKD*«  UJ L² *«

زايدة. ١- اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان / القانونية وعلى البلدية تبليغ الذين يرغبون بالدخول للمزايدة بتقد االقرار قبل موعد ا
يمونة بتاريخ حديث. ٢ - تأييد استمرار باخلدمة من دائرته معنون الى مديرية بلدية ا

ستمسكات الرسمية. ٣- ا
زايدة. تزوج تقدم قبل موعد ا ٤- جلب حجة اعالة لغير ا

زايدة. ه قبل موعد ا ٥- تأييد عدم استفادة له ولزوجته او من يعيله يتم تقد

٤٤٨٤/٦٩ مق ١٥ ابو سبع٢
والعشرات

٨٧٥٠٠٠٠ فقط ثمانية مالي وسبعمائة٣٥٠٠٠ فقط خمسة وثالثون الف دينار ال غيرها٢٥٠ م٢
وخمسون الف دينار ال غيرها
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ناقصة كـاتب والشركات من ذوي اخلبرة واالخـتصاص الراغب بـاالشتراك في ا عادن اصحاب ا تدعـو الشركة لعامـة للفوسفات احدى تـشكيالت وزارة الصناعـة وا
ناقصـة لقاء مبلغ مقـداره (٢٠٠٫٠٠٠) مائتي الف دينار غـير قابلة للـرد ويتم ايداع العطاءات في بـينة ادناه مراجـعة مكتب الشركـة في بغداد للحصـول على اوراق ا ا

صادف ٢٠٢١/٩/١٥ على ان تقدم العطاءات بالشكل التالي: وعد اقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم (االربعاء) ا مكتب الشركة في بغداد 
١- تأمينات اولية بنسبة ١ % من مبلغ العطاء بصك مصدق

كتب او الشركة  ٢- شهادة تأسيس ا
انعة من الهيئة العامة للضرائب ٣- عدم 

هوية تصنيف للمقاول
كما تدعو الشركة الى :

- حضور اجراءات فتح العطاءات في الساعة التاسعة صباحا من يوم ٢٠٢١/٩/١٦
ؤتمر الذي ينعقد في مقرها لالجابة على االستفسارات في الساعة التاسعة صباحا من يوم ٢٠٢١/٩/٩ - حضور ا
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phosphate.alqaim@gmail.com : العنوان االلكتروني للشركة
مكتب الشركة في بغداد : حي اليرموك / محلة ٦٠٨ شارع ١٥ دار ٩

ناقصةت ادةرقم ا ا

انشاء بناية الشركة العامة للفوسفات / موقع القائم١ / م / ف و س / ١٢٠٢١
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للعمال.
و- شهادة تـأسيس الشـركة االجنبـية من غرفة الـتجارة او الـصناعة في بـلد تأسيـس الشركة ومـصدقة من السـفارة العـراقية في ذلك البـلد ودائرة الـتصديقـات في وزارة اخلارجية في

العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبيا.
وجب وثائق مصدقة. صنع او احد وكالئه اخملول رسميا  ناقص من ا حـ- يجب ان يكون ا

عنية ومصدقة اصوليا. ز- وثائق اخلبرة السابقة والكفاءة مؤيدة من اجلهات التعاقدية ا
طلوبة لغرض معايير التأهيل. ط- كافة الوثائق ا

مثلها عند الشراء ومصدق اصوليا. ك- تخويل من الشركة 
ناقصة االصلي. ل- وصل شراء وثائق ا

 ≠∫ UEŠö*« 

يتم تقد العطاء في خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري:
طلوبة اعاله. ستمسكات ا االول -  يحتوي على ا

الثاني-  يحتوي على العرض الفني + اجلدول الزمني (يتم ارفاق نسخة الكترونية مع النسخة الورقة وفي حالة وجود اختالف او تضارب يتم اعتماد النسخة الورقية).
سعر . الثالث- يحتوي على العرض التجاري غير ا

سعر . الرابع- يحتوي على العرض التجاري ا
اخلامس- يحتوي على الـتأمينات االولية والبالغة (٧٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دينار (سبعة مالي دينار عراقي فقط) (ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او سفتجة او صك مصدق صادر
دة (١٢٠) يوم  من تاريخ الغلق ويوضع في ظـرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبـية واسم الشركة) باالمكان احلصول على قائمة من مصرف عراقي معتـمد على ان تكون نافذة 

شاريع النفطية. الية في شركة ا صارف احملظور التعامل معها حاليا مع الهيئة ا با
توضع االظرف في ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع سري ويكتب على الظرف اخلارجي والداخلي ما يلي:

 -  اسم وعنوان مقدم العطاء.
قدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة في بيانات العقد. ناقصة ورقمها كما هو مشار اليه في الفقرة الفرعية ١-١ من تعليمات  - اسم ا

- تاريخ الغلق.
طلوبة ,التأمينات االولية). - بيان محتوى الظرف الداخلي (عرض فني ,عرض جتاري مسعر ,عرض جتاري غير مسعر ,الوثائق ا

٩- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
ناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد. ناقصة اجور النشر واالعالن الخر اعالن عن ا  ١٠- يتحمل من ترسو عليه ا

قدمة ا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يجب ان تتوافق جميع العطاءات ا ستوفي  طلوبة ويتم استبعاد العطاء غير ا سـتوفية للمستمسكات ا  ١١- تهمل العطاءات غير ا
الية واال فانها تستبعد النها غير متوافقة. ناقصة القانونية والتقنية وا مع شروط ا

وقع والبريد االلـكتروني وعلـيه اشعار الطـرف االول باي تغيـير يطرأ على ـسؤول عن متابـعة االستفـسارات وتثبـيت ا قدم الـعطاء واسم الشخص ا  ١٢- يتم تـدوين العنوان الـكامل 
العنوان خالل (٧) ايام من تاريخ حصول التغيير.

ناقـصة فـقط للمـناقصـ وكذلك يتم ـناقصـة قبل صدور كـتاب االحالـة بناء عـلى اسبـاب مبررة دون تـعويض مقـدمي العـطاءات ويعـاد ثمن شراء وثـائق ا  ١٣ - جلـهة التـعاقد الـغاء ا
: ناقص في احلالت االتيت ناقصات الى ا اعادة ثمن شراء وثائق ا

. باشرة او العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء الى تطبيق هذين االسلوب ناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة ا > الغاء ا
ناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد  للعام الالحق. > عند الغاء ا

شاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم/ مقدمي العطاء في احلاالت االتية:  ١٤- يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح شركة ا
> اذ رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.

> اذا قرر مقدم العطاء سحب عطائه خالل فترة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقد العطاءات.

مكن ان تؤثر على قرار االحالة. > اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته اخلاطئة والتي من ا
ناقصة او اجراء اي تعديل عليها. قدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق ا ١٥- ال يجوز 

دون رقما كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة. دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا ١٦- يعول على السعر ا
دونـة ازائهـا مشـمولـة بالـسعـر االجمالي ـقدم فـفي هذه احلـالة تـعد كـلفـة تلك الـفقـرة او الفـقرات وبحـدود الكـميـات ا ١٧- اذا وردت فقـرة او فقرات لـم يدون سعـر ازائهـا في العـطاء ا

للعطاء.
١٨- جتديد خطاب الضمان بصورة تلقائية وكذلك خطاب حسن االداء (بعد استالم قرار االحالة وقبل توقيع العقد) حل اصدار كتاب انتفاء احلاجة من شركتنا.

واد ويتـحمل مقدم واد كـمركيا من نـقطة الـدخول ودفع اي مصـاريف متعـلقة بـها مدفوعـة داخل العراق لـتخلـيص ا ١٩- يكون اجملهـز مسؤوال عن ويـتحمل جـميع تكـاليف تخـليص ا
تعلقة بذلك. وحسب القوان واالنظمة والتعليمات العراقية وكلما يجري تعديلها او استبدالها من وقت الخر. العطاء كافة الضرائب والرسوم الكمركية وغير الكمركية ا

كن الرجوع الى موقع الشركة او الوزارة على االنترنت.  -٢٠
Web site: http://www.scop.gov.iq
E- mail:scop@scop.Oil,gov.iq       
E- mail:Pur.cus@scop.Oil,gov.iq 

ناقـصة تصمـيم وجتهيز مـنظومة  (FM200) وجتهـيز معدات مـنظومة ؤهلـ ذواخلبرة واالخـتصاص لتـقد عطاءاتـهم  شـاريع النفطـية) بدعـوة مقدمي العـطاءات ا يسـر (شركة ا
ناشئ كـالتالي ـواد من ا شـروع انبوب الـنفط اخلام ٢٤ " (غرب القـرنة ١ - الطـوبة) (تـسليـمها وتـفريـغها في مـخازن الشـركة الـشعيـبة) العـراق - البـصرة وعلى ان تـكون ا االطفـاء 
تحدة - اليابان - بلدان اوربا تحدة - الـواليات ا ملكة ا تـحدة - كندا - اليابان) ومعدات منظـومة االطفاء (ا انيا - الواليات ا تحدة - ا ملـكة ا نظومة الـ  (FM200) (ايطاليا - ا
ولة ذاتيا وكـلفتها الـتخمينيـة (٣٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مليون دينار (ثـالثمائة وخمسـون مليون دينار ناقـصة  ـانيا - ايطاليـا - فنلندا هـولندا - سويسرا)) عـلما ان ا الغربـية (فرنسا  - ا

ي) مع مالحظة ما يأتي:  عراقي فقط)  وتكون مدة التنفيذ (١٨٠) يوم (مائة وثمانون يوم تقو
ـشــاريع الــنــفــطـيــة/ قــســـــــم الــتـــــــــوريـدات والــتــعــاقـدات: ــؤهــلــ والـراغــبــــــــــ في احلــصــول عـلـى مـعــلــومــات اضـافــيــة االتــصـال بــشــركــة ا ١- عــلى مــقـــــــــدمي الــعــطـاء ا
قدمي scop@scop.oil.gov.iq  // Pur.cus@scop.oil.gov.iq من االحد الى اخلميـس وخالل الدوام الرسمي من السـاعة (٠٠: ٩ ص) لغاية (١٢:٠٠م) وكـما موضحـة بالتعلـيمات 

العطاءات.
dO¹UF*« Vłu0 طلوبة في الوثائق القياسية واالعالن ناقصة تقد عطاءاتهم وفقا للـشروط ا ؤهل من ذوي اخلبرة واالختصاص باالشتراك في هـذه ا ٢- على اجملهزين الراغبـ وا

∫WOðô«

تصلة بها. واصفات الفنية الدقيقة التي تتضمن حتديد اخلصائص الفنية للسلع واخلدمات ا - ا
بلـغ يعادل (30 %) من الـكلـفة الـتخمـينـية لـلمـناقـصة عـلى ان يكـون من طبـيعة ـوعد الـنهـائي لتـقد الـعطـاء و ـاثل واحد مـنجـز خالل مدة ال تـتجـاوز (١٠ سنـوات) قبل ا - عمل 

تطلبات ومؤيدا من اجلهات التعاقدية ذات الصلة. وصوفة في ا ناقصة ا موضوع ا
ية. - مدة تنفيذ العقد بااليام التقو

- خدمات ما بعد البيع.
-  يجب ان يقدم مقدم الـعطاء ما يثبت امتالكه سـيولة نقدية تبـلغ (٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠) دينار عراقي (سبعون مـليون دينار عراقي) من مصـرف معتمد ومصدق اصـوليا (باالمكان احلصول

شاريع النفطية). الية في شركة ا صارف احملظور التعامل معها حاليا من الهيئة ا على قائمة با
دة سنت ومواد احتياطية للتشغيل االولي. - جتهيز مواد احتياطية 

- يكون التجهيز مع التفريغ  CIP واصل ومفرغ في مخازن الشركة في الشعيبة / العراق - البصرة.
ناقصة. طلوبة في ا ناشئ للمواد اجملهزة من قبل مقدم العطاء للمناشئ ا - مطابقة ا

ؤسسات العـراقية خالل (٣٠) ثالثون يوما من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما شتركة تقد تعهد يقضي بعدم وجود مـطالبة مالية غير محسومة اجتاه ا - تلتزم الشركة االجنـبية ا
ناقصة.. شتركة با ان اجراء التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الشركة االجنبية ا

ـناقصـة تلتـزم بتـقد تعـهد بتـسوية مـرضية لـلطرفـ (التسـوية وفقـا التفاقـية نادي بـاريس او التسـوية وفقـا لقرار شـتركة في ا - في حالـة وجود مطـالبات لـدى الشركـة االجنبـية ا
مجلس الـوزراء رقم  ٢٨ لسنـة ٢٠١٤ او شطب الديـن كليـا بحسب مـقتضى احلـال) الية منـازعات او مطـالبات سـابقة خالل (٣٠) ثالثـون يوما من تـاريخ التبـليغ بقـرار االحالة عـلما ان

ناقصة. شتركة في ا التسوية شرط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الشركة االجنبية ا
ـؤسسات العراقـية بعد االحالة مـباشرة او غير مبـاشرة من خالل البيع او التـنازل للغير - تتـعهد الشركـة االجنبية بعـدم اجراء اي مطالبة قـضائية او ادارية عـلى اي مديونية بحق ا
تـقدم لبذل باعـة للغيـر ويسعى ا تـنازل عنهـا او ا ـديونات ا ـشتركة لـلعمل بـالعراق با ـتقدمة او ا عنى اسـتمرار عالقـة الشركة ا عن جزء او كل الدين بصـفة رضائـية او قضائـية 

طالبات. طلوبة للمساهمة لتسوية تلك ا اجلهود ا
هتم شراء وثائق العطاء بعد تقد طلب حتريري الى العنوان احملدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة (٢٥٠٫٠٠٠) (مائتان ٣- بامكان مقدمي الـعطاء ا

وخمسون الف دينار) نقدا وغير قابل للرد.
شاريع النفطية  –قـسم التوريدات والتعاقدات  –الوزيرية/ خـلف معهد التدريب النفـطي مكان تسليم العطـاء مكان تسليم العطاء (وزارة ناقصة  (شـركة ا ٤- يكون مـكان بيع وثائق ا

شاريع النفطية - جلنة استالم وفتح العطاءات- الطابق االول/ الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي). النفط - شركة ا
ثـليـهم الراغـب تـاخرة سـوف ترفض وسـيتم الـفـتح بحـضور مـقدمي الـعطـاءات او  ـناقـصة وتـسلـيم العـطـاءات بتـاريخ (٢٠٢١/٩/١٢) حيث ان الـعطـاءات ا ٥- يكـون موعـد غلق ا

باحلضور في العنوان التالي:-
شاريع النفطية وزارة النفط / شركة ا

الوزيرية/ خلف معهد التدريب النفطي/ بغداد - العراق
اجلهة التي تستلم العطاء/ جلنة استالم وفتح العطاءات احمللية

- التقد بالبريد االلكتروني غير مسموح.
٦- يتم دعوة مقدمي العـطاءات اخملول بحضور مؤتمـر ما قبل تقد العطاء لـلتوضيح واالجابة على االستفـسارات ويكون تاريخ االنعقاد قـبل اسبوع من تاريخ الغلق وعلى مقدمي

ؤتمر ويكون احلضور الزامي. العطاء تقد استفساراتهم حتريريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد ا
الوقت: (٠٠ : ٩ ص) لغاية (٠٠ : ١٢م)

التاريخ: 
كان: يحدد الحقا ا

دة (١٢٠) مائة وعشرون يوم من تاريخ الغلق احملدد. قدمة نافذة  ٧- تكون العطاءات ا
قدم:- ستمسكات التالية مع عطاءه ا ٨- يلتزم مقدم العطاء بارفاق ا

أ- هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأسيس الشركة ومحضر التأسيس والنظام الداخلي وشهادة تأسيس الشركة العراقية مصدقة من مسجل الشركات في وزارة التجارة. 
فوض  ستمسكات الثبوتية للمدير ا ب- ا

دنية) بطاقة السكن عقد ايجار او الطابو للداللة على العنوان. وحدة (او شهادة اجلنسية + هوية االحوال ا واطني جمهورية العراق: الباطقة الوطنية ا  <
واطني الدول االخرى: صورة واضحة عن جواز السفر.  <

قدمة للعطاء فرع في العراق (مكتب اقليمي) ومصدق اصوليا. جـ- شهادة تسجيل الشركة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعلي اذا كانت الشركة ا
شاريع النفطية. انعة صادر من الهيئة العامة للضرائب نافذ ومعنون الى شركة ا د- تقد كتاب عدم 

هـ- تلتزم الشركة العـراقية مقدمة العطاء وكذلك الشركة االجنبية التي لـديها مكتب اقليمي في العراق بتقد كتاب من دائرة الضـمان االجتماعي يثبت اشتراكها بالضمان االجتماعي
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ـديريـة من اشـعـار مـركز شـرطـة الـسـعدون ١٤١٥٢ في  ٢٠٢١/٨/٥  وتأيـيـد مـختـار مـحـلة  ١٠٢ انك لـقد حتـقق لـهـذه ا
كن اجـراء التـبلـيغ علـيه واستـناداً للـمادة (٢٧) من مجـهول مـحل االقامـة وليس لك مـوطن دائم او مؤقت او مـختـار 
قـانون الـتنفـيذ تـقرر تـبليـغك اعالنا بـاحلضـور في مديـرية التـنفـيذ الشـعب خالل (٣) ثالثة ايـام  تبـدأ من اليـوم التالي
ديرية باجراءات التنفيذ اجلبري عامالت التنفيـذية بحضورك وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه ا باشرة ا للنشر 

فوق القانون:    
‰bF « cHM*«                                                                                                           
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سـتمرة لالطفـال وكذلك تقد ورقة تـكليف باحلـضور لغرض تـسديد االشـهر ايار وحزيـران وتموز/ ٢٠٢١ من النـفقة ا
ادة (٣٠) من قانون التنفيذ كفيل ضامن لدفع االضبارة اعاله وفق ا
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أعـلنَ االحتـادُ الـدوليّ لـكـرة الـقـدم  عن الـطـواقمَ الـتـحـكـيـمـيـة الـتي سـتـقـودُ مـبـاريات
نـتخب ونـديال قـطر 2022. وسـيالقي ا ـؤهلـة  اجلـولـة الثـانيـة للـتـصفـياتِ اآلسـيويـةِ ا
العراقـي نظيره إيران في ثاني مـبارياته ضمن التـصفيات اآلسيويـة حلسابِ اجملموعة
ـباراةِ الـتي ستـقامُ فـي العـاصمـة القـطرية ـقبل في ا األولى في السـابع من الشـهر ا
ـنتخـب الوطني أمـام إيران طاقمُ حتـكيم صـيني بقـيادة ما الدوحـة. وسيقـودُ مباراة ا
نيـنغ حكم سـاحـة وشي شيـانغ حكم مـساعـد أول وكـاو يي حكم مـساعـد ثانٍ وزانغ
لي حكم رابع واألردني عـوني عبد الكر سعـيد حسونة مقـيّم للحكام ومواطنه طالل

السويلم مشرف للمباراة.
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بية o¹d∫ أعضاء الفريق العراقي بالبارا
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تـبـرز حـالـيــا عـبـر الـعـديـد من وسـائل االعـالم اخـبـار تـتـعـلق بـاالنـتـقـاالت
مـتاز وتتابع الالعـب  من انديـتهم الى انديـة اخرى ضمن دوري الـكرة ا
اجلـماهير الرياضية بكثير من االهتمام اسماء الالعب الدولي  وغيرهم
ن تـسنح لهـم الفرصـة باالنتـقال من نـادي الى اخر  حيث من الالعـب 
تـترقب ما سيـقدمونه من مسـتويات  ومهارات خالل تـغيير  انـديتهم  عبر

موجة االنتقاالت احلالية .. 
ـوجـة ـتــعـلـقــة  وتـبــرز في نـســخـة الـعــام احلـالي الــكـثـيــر من الـصــور ا
االنـتقاالت وموسمها الساخن الذي يثير  االثارة والترقب  خصوصا وان
يـة الى  انـدية هـنـالك العبـ مـحتـرفـ ابتـغوا االنـتـقال من انـديـتهـم العـا
عـراقية خلوض غمـار جتربة الدوري العـراقي كونه عاما بعـد اخر  يشهد
ـية حتـديـثات جـديـدة ومـستـجـدات تواكـب  ما تـشـهده اروقـة االنـديـة العـا
حـيث من الـالفت ان بـعض االنـديـة اسـتـعـانت بـخـبـرات تـقـنـيـة  في ابـراز
تـعاقـداتـها عـبر وسـائل التـواصل  لـتحـاكي بهـذه الطـريـقة مـا تسـعى اليه
المح لالشـارة  الى انتـقال العب يـة  من اسـتعـانة بـبـعض ا االنـديـة العـا
ي الى صـفوفـها حـيث تـعلق بـالذاكـرة جتربـة فـريق نادي زاخـو  التي عـا
جـرت قبل بضعة اسابيع حينمـا اعلن عن تعاقده بالالعب احملترف ياسر
ـيـة الــتي تـعـتـمـد ـت عن  مـحـاكـاة لالنــديـة الـعـا ـيـزة  قـاسم بــطـريـقـة 
ـثيرة لالعالن عن تـعاقـدتها كـما سرب  فـريق نادي باريس الـفيديـوهات ا
عروف سـان جرمان فيديو لالعالن عن امر تعـاقده بالالعب االرجنتيني ا
ـذكور دون االشـارة الى هـوية لـيـونيل مـيـسي  حيـنـمـا ابرز في الـفـيديـو ا
الالعب فـانـيـلـته والـكـؤوس الـتي احـرزهـا كالعب من خـالل  ما حـازه من
واسم السـابقة اضـافة للـطائـرة التي اقلـعت من مطار كـرات ذهبيـة عبـر ا
مـدريــد نـحـو مـطــار بـاريس  وكـلــهـا مـؤشــرات بـسـيـطــة اسـتـنــبط  مـعـهـا
اجلـمهـور الـرياضي  ان تـعاقـد بـاريس سان جـرمان مـحـسوم مع مـيسي

ذكور . والداعي لكل تلك التلميحات التي استعان بها الفيديو ا
ونـعـود لـطـريـقـة  التـعـاقـد مع بـعض الالعـبـ والـتي اسـتـنـزفت انـتـقادات
وتـعلـيقـات عبـر  وسائل الـتواصل السـيمـا من جانـب انديـة عراقـية عـريقة
قـامت بابـراز تـعاقـداتهـا مع بعض الالعـبـ في اجواء غـير مـثالـية او عن
طـريق الـتـعـاقـد مع الالعب في غـرفـة  فـنـدق او في مـنـزل الالعب  وكـلـها
امـور ينبـغي ان  تؤشر لتـجاوزها من قـبل القائمـ على تلك االنـدية فهذه
االمـور واجلـزئـيـات  لـها عـالقة  بـامـور تـنـظـيـمـية يـشـرف عـلـيـهـا مـسؤول
تـلـكـان خـبرة في سـؤول الـعالقـات  وهـمـا  االعالم في الـنـادي اضـافـة 
اسـتـقطـاب الـصحـفـي  من اجل االعـداد عن مـؤتمـر صـحفي يـجـري فيه
االعالن عـن التـعـاقـد مع الالعب الـفالني كـما درجـت االمور او من خالل
االعـداد لفـيديـوهات يـجـري تداولـها عـبر مـواقع التـواصل االجتـماعي في
ـهـارات الـكـرويـة عـبر تـلك سـبـيل الـتـعـريف بـالالعـبـ  او تـقـد بـعض ا
رتقـبة وهي من االمور التي الـفيديـوهات البراز قدرة الالعب وامـكانيـاته ا
درجت عـلـيـهـا االنـديـة في سـبـيل الـتـعـريف عـن صفـقـات تـعـاقـداتـهـا  مع

الالعب او التعريف بهم .
ا سيقدمه وبـالنسبة الى ما جرى من تعاقدات  اسهمت بزيادة الترقب  

نتقل من نادي الخر في سبيل الصفقات والتعاقدات التي  الالعـب ا
االعالن عـنــهـا  فـهي من االمـور الــبـارزة والالفـتـة الـتـي سـتـسـهم بـزيـادة
ـتابـعة اجلمـاهيريـة للـدوري العراقي  فـاغلب االنـدية وللـخروج من مازق ا
مـا  منـيت به من نـتائج  فـانهـا تسـلحت بـبعض الالعـب لـغرض االسـهام
ـامولـة بهـا  اضافـة الى رغبـة االنديـة التي حـققت تـميزا بـتقـد النـتائج ا
ـقـام لـغـرض ابراز من اجل مـضـاعـفـة وتـيـرة اجنـازاتهـا ونـاتي في هـذا ا
جتـربـة فـريق نـادي الـقـوة اجلويـة الـذي لم يـحـسن  احملـافـظـة علـى مدربه
ايـوب اوديـشـو  بـعـد ان حـقق االخـيـر  ثـنـائـيـة الـدوري والـكـاس لـلـمـوسم
ـنصـرم  حيث اعـتذر اوديـشو عن  مـواصلـة مسـيرته مع الـفريق بـسبب ا
حـاجــته لـلـراحـة  فــيـمـا ارادت  ادارة الـفـريـق اجلـوي الـتـفـكــيـر بـاخلـبـرة
االجـنـبــيـة  من اجل مـوسم جـديـد تـغــلب فـيه االثـارة  خـصـوصـا وان في
عـقلـيتهـا التـفكـير بان احملـافظـة على  الـلقب وسيـلة اصـعب من الفـوز بها
كـون  اغلب الـفرق ستـسعى لـغرض دعم وتـيرة جهـودها من اجل الـتغلب
درب فييـرا الذي اهدى بلدنا كاس عـلى الفريق اجلوي حيث استـعانت با
ـدرب اســيــا قـبـل نـحــو عــقــد ويــضــعـة ســنــوات لــيــسـهـم ا
الـبـرازيـلي  بـتـطـريـز طـمـوح الـفـريق اجلـوي في ان  يـكون
عـلى اهـبة االسـتـعـداد لتـحـقيـق نتـائج كـالتـي حقـقـها في

نصرم . وسم ا ا
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موفد االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية

 ÊULK « ÂUA¼

بية موفد اللجنة البارا

بية الى وصلت بعثة اللـجنة البارا
مطـار هانـيدة الـدولي في العـاصمة
الـيـابــانـيـة طـوكـيـو لــلـمـشـاركـة في
ــبــيـة   2020 الـتي الـدورة الــبــاراو
تسـتمر من  24 آب ولغاية  5 أيلول
ـقــبل بـعــد رحـلــة طـويـلــة وشـاقـة ا
تواصلت على مدى  11ساعة طيران
انــطــلــقت مـن مــديــنــة إســطــنــبــول
الـتــركـيـة بـعــد انـتـظـار في مــنـطـقـة
الـتـرانـزيت بـفــنـدق مـطـار أتـاتـورك
ــــدة  15 ســـــاعــــة حـــــيث كـــــان في
االســتـقــبـال رئــيس الـبــعـثــة عـبــيـد
ــثل عن الــغـزي بــيــنــمــا غـاب أي 
الـسـفـارة الـعــراقـيـة. وحـال وصـول
ـطـار بـاشرت الـلـجـنة الـبـعـثة الى ا
ــنـظــمـة بــإجـراءات الــفـحــوصـات ا
سـحـات وتفـعيل تـطـبيـقات وأخـذ ا
الـهـاتف الـنـقال اخلـاص بـتـحـركات
أعــضـــاء الــبـــعــثـــة حــيث احلـــركــة
ـا في ذلك للوفد محدودة لـلجميع 
اإلعالمي الـذي يـخـضع الى احلـجر
دة  3 أيام. الصحي في مقر إقامته 

W Uð W¹e¼Uł

وقـال رئـيس الـبـعــثـة عـبـيـد الـغـزي
الـذي حــضـر الى الــيـابــان مـســبـقـا
ـتطـلـبات واحلـجوزات أن لـتهـيـئة ا
أمـاكن إقـامـة الـبـعـثـة الـعـراقـيـة في

بيـة مهيـئة حيث  القـرية البـاراو
حجـز الشـقق للـرياضـي وتـسجيل
أفـراد الـبــعـثـة مـبــيـنـا ان  تـأمـ
وقـاعـات الـتـدريب وفق جـدول مـعـد
نظمة وفق سابقا من قـبل اللجنـة ا
مواعيد ثابتـة وكذلك توفير باصات
ـبـيـة إلى الـنـقل من الــقـريـة الـبــارو
مـالعب الـتــدريب وبــالـعــكس. واكـد
الـغــزي ان مالعب الـتــدريب قــريـبـة
ـبـيـة وال حتـتـاج عن الـقـريـة الـبـارا
الى وقت وجـهـد كـبيـر مـوضـحا انه
عــمل عـلـى تـفــادي أي مــعــوقـات او
صـــعـــوبـــات قـــد تــواجـه الالعـــبــ
ــدربـ خـالل فـتــرة االســتــعـداد وا
ي. وذكر شاركة في احلـدث العا وا
الـغــزي  حتــديــد عـنــاوين مالعب
الــــتـــدريب واالوقـــات اخملـــصـــصـــة
والــبــاصـــات اخلــاصــة بــالـــبــعــثــة
الــعـراقــيــة مـؤكــدا انه ال تــوجـد أي
اشـكـالـيـة بــالـوقت احلـاضـر وتـابع
الــغـزي انه حـضــر اجـتـمـاع رؤسـاء
بيـة الذي أقيم في البـعثات البـاراو
الـــقــاعـــة الـــرئـــيـــســيـــة بـــالـــقـــريــة

ـــــبـــــيـــــة واطـــــلع عـــــلى الـــــبـــــاراو
الـتــوجــيــهــات الــنــهــائـيــة من قــبل
ـنـظمـة مـضـيفـا أنه حـجز الـلـجـنة ا
شرائح للهاتف النقال الستخدامات
الـبـعـثـة خالل مدة الـدورة لـتـسـهيل
مــهـــمـــة أفــراد الـــبــعـــثــة مـن حــيث
االتــصــاالت داخل الــيـابــان. وأشـار
ـنـظـمـة لم الـغـزي الى ان الـلـجـنـة ا
تـــزود الـــبـــعـــثـــة الـــعـــراقـــيـــة بــأي
ـقرر مـعلـومـات عن حفل االفـتـتاح ا
إقـــامـــته يــوم  24 آب احلـــالي عـــلى
بي مبينا أنه  تبليغه لعب االو ا
بـان االسـتـعـراض ســيـشـمل جـمـيع
الــريـاضــيـ و 6 من اإلداريـ فـقط
مـن بــيــنــهـم رئــيس الــبـــعــثــة وذلك
بــسـبب إجـراءات جــائـحـة كـورونـا.
وشـدد عـبـيـد ان الـسفـارة الـعـراقـية
غابت تماما عن البعثة العراقية مع
األسف فــلـم يــتــصل أحـــد ولم يــكن
ـــثل عــنـــهــا مــوجـــودا في مــطــار
هـــانــيـــدة مـــوضــحـــا أن الـــلــجـــنــة
بية خاطبت وزارة اخلارجية البارا
بـــكـــتـــاب رســـمـي وضـــعت فـــيه كل
التفاصيل قبل القدوم الى اليابان.
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وأوضح الـغزي ان الـتوقـعات بـعدد
االوســمــة صــعــبـة فـي هــذه الـدورة
ألسباب كـثيرة في مـقدمتهـا جائحة
كــورونــا واإلجــراءات الـتـي فـرضت
عـلى اجلـمـيع مـن تـبـاعد اجـتـمـاعي
وغـلق عـام والخ والسيـمـا الالعـب
حيـث أغلـقت امامـهم جمـيع صاالت
الـــتــدريب.   وزاد رئـــيس الــبـــعــثــة
بـية كان العـراقيـة ان الدورة البـارا
يـفــتـرض ان تــنـطــلق في عـام 2020
الـية خـصصت في حـ ان وزارة ا
ـبـيـة في الـعـام الى الـلـجـنـة الــبـارا
اضي مـبلغ  31 ملـيون ديـنار فقط ا
ـــوازنـــة الــــبـــالغ ثالث من مـــبـــلـغ ا
ــائـة وخــمــسـون مــلــيـارات وثــمــا
ـبـلغ ال يـوفـر مـلـيـون ديـنـار وهـذا ا
مـعسـكـر تدريـبي واحـد الحد الـفرق
ــشـاركـة في الــدورة. وبـ الـغـزي ا
انـه بـصـفــته امـيــنـا مــالـيــا لـلــجـنـة
ـبـيـة وظف مـبـلغ مـتـبـقي من الـبـارا
اضي حـيث سـلمت مـوازنة الـعـام ا
ـنتـخـبات من أجل كـسلـف لبـعض ا
ـشـاركـة في البـطـوالت الـدولـية إال ا
أن انـتـشار اجلـائـحـة حال دون ذلك
بـالغ قبل نهاية لذا  سحب هذه ا
الية وهو مبلغ  600 مليون السنة ا
ـسـتـطـاع ان نـسـير وحـاولـنـا قـدر ا
ــبـلغ. واكـد أعـمــال الـلـجـنــة بـهـذا ا
ــالــيـة ــصــاعب ا الــغــزي ان هــذه ا
وغـيـرهـا ال تـقف عائـقـا امـام ابـطال
ــبـيــة او مـكــتـبــهـا الـلــجـنــة الـبــارا

الـــتــنـــفـــيـــذي في احلـــصــول عـــلى
ــلـونــة مــوضـحــا لـست االوســمـة ا
متشائمـا ولنا كل الثقة بـرياضيينا
فـي الـتـألق ورفع اسم الـبـلـد عـالـيـا
ي كــــبــــيــــر مــــثل فـي مــــحــــفل عــــا

بياد. البارا
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ـنـتـخـبـات الـوطـنـية في وبـاشـرت ا
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ـنـتخب الـعـراقي ونادي إنضم جنم ا
الــزوراء حـــســ عــلي رســـمــيــا إلى
نــادي الـصـفــاقـسي الــتـونــسي بـعـد
اجتيـازه الفحـوصات الطـبيبة . ومن
ؤمل أن يبدأ حس علي رحلته مع ا
ـــقـــبل. فـــريـــقـه اجلـــديـــد االثـــنــــ ا
وســـيـــمـــثـل حـــســـ عـــلـي الـــفـــريق
ـشـاركـات الـداخـلـيـة الـتـونـسي فـي ا
والـقـاريـة خالل مــرحـلـة احـتـرافه في
نتخب العراقي تونس. وكان مدرب ا
الهولنـدي ادفوكات قرر ابـعاد حس

عـلي بـعــد امـتـعـاض االخـيـر من عـدم
ـنـتـخب الـوديـة اشـراكه في مـبـاراة ا
االخيرة التي جرت في اسبانيا. وفي
الــســـيــاق عـــزز نــادي الـــديــوانـــيــة
صفـوفه بالعب أفريـقي. ووقع صانع
العاب مـنتخب تـوغو دوف ومي على
كـشـوفات الـديـوانـيـة قـادمـاً من نادي
الـيرمـوك الـكويـتي. ومن جـهـة اخرى
درب حـسن أحمـد  اتفاقه مع أعلن ا
إدارة الـــقـــوة اجلـــويــة عـــلى تـــدريب
الـــفــريق. وقـــال أحــمــد فـي تــصــريح
صحفي  إن االدارة اتـفقت بـاالجماع

عــلـى تــســـمــيـــتي مـــدربــا لـــلـــفــريق
وبـانــتـظــار رئـيس الـنــادي الـذي هـو
حــالـــيــا فـي اربــيل التـــمـــام الــعـــقــد.
واوضـح ان اجلـــهــــاز الـــفــــني الـــذي
سيـساعده كـل من جاسم مـحمد غالم
وحــــبـــار هــــاشم وصــــادق ســـعـــدون
ومــــدرب احلـــراس هـــاشـم خـــمـــيس.
واشار الى انه سيختار توليفة جيدة
من الالعـبــ مـوضـحـا انـه سـيـبـقي
الالعب الـذي يـقتـنع به كـمـا سـيـتابع
عـددا مـن احملـتـرفــ الـذين يـســتـفـاد
ـقبل. ـشوار اجلـوية ا منـهم الفـريق 
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ـــنـــتـــخب يـــخــــوض ا
الوطني مباراة ودية
ضــــمن مـــعــــســـكـــره
ـقـام في الـتــدريـبي ا
قـيصـري التـركيـة أمام
فــريق نـادي اغــري سـبـورت
ـدير اإلداري درجـة ثـالـثـة  . وقـال ا
لــــلــــفـــريـق بــــاسل كــــوركــــيس في
ـــنـــتــخب تـــصـــريح صـــحــفي  إن ا
سـيخـوض مبـاراته الـودية الـثانـية
يـوم الثالثـاء الرابـع والعـشرين من
هـذا الـشهـر أمـام قـيصـري سـبورت
ـتــازة وأضـاف كــوركـيس درجــة 
نتخب يواصل تدريباته ضمن أن ا
مـعــسـكـره الــتـدريـبي في قــيـصـري
حتت إشراف ادفوكات. وأوضح أن
ــبــاراتـ فــرصــة لـلــتــعــرف عـلى ا
مستويات الالعب بشكل تفصيلي
ادق والـــوقـــوف عـــلـى نـــشـــكـــيـــلـــة

ـنـتـخب ــنـتـخب. وأشــار إلى أن ا ا
سـيـعـود إلى بـغـداد نـهـايـة الـشـهـر
احلـالي ثم يــتـوجه الـى الـعــاصـمـة
الـكـورية اجلـنوبـيـة سيـول لـيواجه
ــنــتـخـب الـكــوري في الــثــاني من ا
ــنـتـخب ـقـبـل. ويـواصل ا ايـلــول ا
الــعــراقي لــكــرة الــقــدم تــدريــبــاته
سائـية في الـيومـية الـصبـاحيـة وا
ـقـام حـالـيـاً في مـديـنـة مـعـسـكـره ا
قـيـصـري الـتــركـيـة والـذي يـسـتـمـر
لــغــايـــة لــغــايــة الـ 25من الـــشــهــر
اجلــاري. وأنــضم احلــارس مـحــمـد
صـــالـح والالعب بـــشـــار رسن في
ـــســائــيــة احلــصـــة الــتــدريـــبــيــة ا
واصـلة لـلمـنـتخب الـعـراقي وذلك 
الــتــحــضـــيــر مع بــقـــيــة الالعــبــ
ــتــواجــدين في مــعــســكــر تــركــيـا ا
والــــذين تــــمت دعــــوتــــهم من قــــبل
باراتي درب الهولنـدي ادفوكات  ا

كوريا اجلنوبية وإيران.
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الك التدريبي والعبي اسود الرافدين √œuÝ∫ ا

الــوحــدات الــتــدريــبــيــة حتــضــيــرا
بـيـة فبـعـد ليـلة للـمـنافـسات الـبـارا
واحــدة من الــوصــول الى طــوكــيـو
الــتـحق الالعــبـون بــالـتـدريب حتت
اشـراف مــدربـيـهم فـقـد تـوجه فـريق
كون من ثالثـة العب هم بـارزة ا ا
عـمـار هـادي وزين الـعـابـدين غـيالن
وحيدر علي ناصـر بصحبة مدربهم
رحــيـم فــالح الـى قــاعـــة مــاخــوراي
مــيـسي الـريـاضـيـة إلجـراء الـوحـدة
الــتـــدريــبـــيــة األولـى في طــوكـــيــو.
ـنـظـمـة يـوم غدا وحـددت الـلـجـنـة ا
االحــد تـــدريـــبـــات الــعـــاب الـــقــوى
ــلـعب لــلــمـنــتــخب الـعــراقي عــلى ا

ــبي وذلـك من الــســـاعــة 12:30 األو
ظـهـرا الى الــسـاعـة الـثــانـيـة ظـهـرا
حــيث يــتــكــون الــفــريق مـن كــوفـان
حــسن وجـراح نـصــار وولـدان نـزار
وأحمد نعاس وحس فاضل وعلي
مـبارك وفـاطـمة فـاضل كـما سـمحت
نـظمة لـلمـنتـخب العراقي الـلجنـة ا
بـألـعـاب الـقـوى باسـتـخـدام مـلـعبي
اودي كــــاو ويــــــــودي كـــوكـي بـــاي

وقت. 
ــنــظــمــة قــاعـة وحـددت الــلــجــنــة ا
ميـتروبوليـتان للـوحدات التـدريبية
ـؤلف من ـنــتـخب تـنس الـطـاولـة ا
الالعــبــة جنــلــة عــمــاد وذلك الــيـوم

االحـد من الـسـاعـة الـسـابـعـة مـساء
الى الـسـاعـة  8:50 دقـيـقـة بـأشـراف
ــدرب جـالل جــمــال. فــيـــمــا خــلت ا
ـــنـــظـــمـــة من جـــداول الـــلــــجـــنـــة ا
الوحدات التدريبية للقوس والسهم
قبـل بينما حددت خالل اليوم ا
نـظمـة تدريب رفـع األثقال الـلجـنة ا
ــؤلف من الـربـاعـتـ هـدى مـهـدي ا
وحــنــان مـاجــد والــربــاعــون فـارس
ســـعــدون ورســـول كـــاظم وعـــبــاس
مـحــمـد نــيـســان وعـلي مــوحـان من
الـــســــاعـــة  6:30 عــــصـــرا الى 8:30
مــســـــــاء عـــلى مــنـــتـــدى طــوكـــيــو

الدولي.

حس علي
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عن مــوعـد أعـلن االحتــاد اآلســيـوي لــكـرة الــقـدم
ـبــاراة الـنــهـائــيـة لــدوري أبـطـال ومـكــان إقـامــة ا
آســـيا 2021. وقال االحتـاد اآلسـيوي في بـيان

سـيـقـام ربع نـهـائي ونـصف نـهـائي دوري أبـطال
ــنــطــقــة الـغــرب إلى جــانب آســـــــــــيـا  2021 
نـهائي الـبطـولة في الـسعـودية. وسـتقـام مبـاريات
دور الـ  6 ب  13و 15 من تــــشـــــرين االول في

منطقـة الغرب بينما تسحب قرعة دور الثمانية
في  17 من الشـهر نـفسه.  اسـتعـداد: العبي
ــبــيــاد طــوكــيــو يــســتــعـدون الــعــراق في بــار

نافسة. للدخول في غمار ا

و أعــــلـــــنـت ادارة نـــــادي الـــــقــــوة
اجلــويــة أنــهــا ألــغت فــكــرة
الـــتـــعـــاقـــد مـع فـــيـــيـــرا
لـــتــدريـب الــصـــقــور
وســـيـــكــون عـــلى
طـــــاولــــتـــــهــــا
مـــــــدربـــــــ
مـــحــلـــيــ
وعــــــــــرب
الخـتــيـار
أحدهم.
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باراة االفـتتاحـية لبـطولة فـاز العراق بـا
ASBC اآلسيوية للشباب والناشئ في
ـالكـمـة. وأقـيم الـيـوم األول من بـطـولـة ا

ASBC الكمة في  اآلسـيوية للـشباب وا
ـتحدة بـاقامة دبي  اإلمـارات العـربية ا
مـباراة على البرنامج الرسمي.  وبلغ 29
الكـمــ الـنــاشـئـ  152مـالكــمًـا عــدد ا

بـيـنـما يـتـنافس  141 ريـاضـيًـا شـابًا في
حــدث دبي.  ويــحـضـر  293 مـالكـمًـا من
 ASBC بـــيــنــهم  84فـــتــاة في بـــطــولــة
الكـمـة. وأرسلت اآلسـيـويـة لـلـشـبـاب وا
خـمسـة عشـر دولة مالكـميـها إلى بـطولة
ASBC الكمة في اآلسـيويـة للـشبـاب وا
دبي: الـعـراق والـبـحرين والـهـنـد وإيران
وكـازاخـسـتان وقـيـرغـيزسـتـان والـكويت
ومـنغولـيا ونيبـال وفلسطـ وسريالنكا
وســـوريــا وطــاجــيـــكــســتــان واإلمــارات
ـتحدة وأوزبـكسـتان.  و حقق الـعربـية ا
فـريق العراق أول انتصـار للحدث حيث
نـضم بـطـوالته الـوطنـيـة لـلنـاشـئـ قبل
ASBC سـتة أسـابيع من انطالق بـطولة
الكــمــة.  وكـان اآلســيــويـة لــلــشــبـاب وا

قـــــــاسم
عـــبـــاس
أطـول من
خـــــصــــمه
الــــكـــويـــتي
جــــــــــــابــــــــــــر
الــــعـــتـــيـــبي
واســـتـــخــدم
مــــســــافــــاته
األطـــــــول في

اجلــــولـــة األولى
مـن مــســـابـــقــة وزن

الـدبوس الصغير  46 كجم.  ليفتتح
الـبطـولة بـنجـاح حيث تـقدم إلى ربع

النهائي. W∫ فوز العراق في بطولة اسيوية للمالكمة uDÐ
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(قــيــامـــة) هــو عــنــوان
احـــدث مـــســـرحـــيـــات
اخملـرج حـسـ جـوير
الذي قـال عنـها (تدور
قصـتهـا حول احتالل
نـــــــفـس االنـــــــســـــــان
وإرهاب أرضه وماله
واغتـصاب وجوده )
ـرأة هي واضــاف (ا
األرض والــــــــــــوطـن
واحلـــــــــــــــــيـــــــــــــــــاة
ـستـقـبل.من هـنا وا
تـــــــــروي فـــــــــتــــــــاة
ماسـاتهـا وانطالقا
من اثن يخرجون
مـن حتت األنــــقـــاض
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WOŠd∫ مشاهد من مسرحية (قيامة) خملرجها حس جوير
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تــــــــداول رواد مـــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل
اإلجـتـمــاعي مـقــطع فـيــديـو ظــهـرت فـيه
ـصـريـة رانـيـا يـوسف تـرقص ـمـثـلـة ا ا
إلى جـانب الـراقـصـة الـروسـيـة جـوهرة
عــلـى أنــغـــام أغــنـــيــة (بـــنت اجلـــيــران)
ـصريـ عـمر كـمـال وحسن للـفـنانـ ا
شاكـوش من إحـدى احلفالت ونـشرت
جوهـرة مـقـطع الـفيـديـو عـبـر صفـحـتـها
اخلاصّـة وأطلت رانـيـا بفـستـان أبيض
ضـيق وقــصــيـر وكــاشف عن الــصـدر
كمـا ارتـدت جـوهرة بـدلـة رقص بـالـلون
الــذهـــبي ولــفـــتت الإلثـــنــتـــ األنــظــار
برقـصـتـهمـا اجلـريـئـة وحركـات مـغـرية.
ولم يكن هذا الظـهرو األول جلوهرة مع
رانيا حيث ظهـرت اإلثنتان قبل ذلك في
ـصـريـة مـنـطــقـة الـسـاحـل الـشـمـالـي ا
وعـلّـقت رانـيـا عـلـى صـورة جتـمـعـهـمـا:
(أحـــلى صــــحـــبـــة في الــــســـاحل ومع

اجلميلة القمر الفنانة جوهرة).

والـتـنـميـة االقـتـصـادية أن الـنـجـمة
األســتـرالــيــة وأعــضــاء آخــرين في
طــاقم الـفـيــلم حـصـلــوا عـلى إعـفـاء
لــعــمل احــتـــرافي مــحــدد.وتــابــعت
الــصــحـف الــشــعــبـــيــة كل إطالالت
كــيـدمـان مـنــذ وصـولـهـا في  12 آب
إلى هـونغ كـونغ في طـائـرة خـاصـة
من أسـتـرالـيـا.ومن أبـرز أنـشـطـتـها
الـتـسـوق بعـد يـومـ من وصـولـها
ثم الـبـدء بـالـتـصـوير فـي حي ساي
وان فـي جــــــزيـــــرة هــــــونغ كــــــونغ.
ــنــتج وتــتــولـى كــيــدمــان مــهــمــة ا
الــتــنــفــيــذي لــســلــســة إكـســبــاتس
ـسـتلـهـمة مـن كتـاب جـانيس واي ا
عن كـــــــاي لي صـــــــادر عــــــام 2016  
ـــتـــرفــــة لـــثالث نـــســـاء احلــــيـــاة ا
ديـنة.ومـنذ وصول أمريـكيـات في ا
كـيــدمـان كـثــرت الـتـعــلـيـقــات عـبـر
وســائل الــتـواصل االجــتــمـاعي في
شـأن إعفـائهـا من احلـجر والـنخـبة
األجـنــبـيـة الـثـريـة الـتي تـعـيش في
هــونغ كــونغ.ونــشـر عــدد كـبــيـر من

{ هــــــونـغ كــــــونغ-(أ ف ب) - أدى
قــرار هــونغ كــونغ مــنح الــنــجــمــة
الهوليوودية نيكول كيدمان إعفاء
من احلـجـر الصـحي لـكي تـتـمكن
شاركـة حلساب أمازون في من ا
تــصــويـــر مــســلـــسل عن حــيــاة
ــغـتــربـ األثـريــاء إلى إثـارة ا
غـضب الـسكـان.وتـشـهـد هونغ
كـــونـغ أحـــد أكــــثـــر إجـــراءات
احلجر الصـحي تشدداً وطوالً
ـسـافـرين في الـعــالم جلـمـيع ا
الـــــوافـــــديـن من خـــــارجـــــهـــــا.
ــتــبــعـة وتــقـضـي اإلجــراءات ا
بالتزام األشخاص الوافدين من
الــدول الــتي تــعــتــبــر مــعــرضــة
خلـطــر وبــائي كــبـيــر وأبــرزهـا
ـــتـــحــدة وفـــرنـــســا الـــواليــات ا
دة وبـريـطانـيـا حـجراً صـحـيـاً 
 يـومـاً في أحـد الـفـنـادق.لـكنّ 21
الــسـلــطـات ســمــحت لـلــمــمـثــلـة
الـبــالـغـة  54عــامـاً بـتــجـاوز تـلك
اإلجـراءات.وأكد مـكـتب الـتـجارة

الـتـعـلـيـقـات عــلى (فـيـسـبـوك) عـبـر
صـفـحـة مـجـمـوعـة (األشـخـاص في
احلــجـر الــصــحي في هــونغ كـونغ)
تابعة واسعة ركزت التي حتظى 
ـــقــــيـــمـــ في عـــلـى أن األجـــانب ا
ديـنة لم يـروا عائالتـهم منـذ نحو ا
عـــامــ بــســبب اإلجــراءات.وقــالت
ـؤيـدة لـبـكــ إلـيـزابـيث الـنـائـبــة ا

سرح بقوة مؤثرة). وبـ جوير ان (ا
العـراقي يطلق أصـدائه عربيـا ودوليا
شـاغال الــسـاحـات في كل شيء وجـاء
ــســرح الـعــراقي عــربــيـا من تــاثــيـر ا
خـالل الـذين سـبــقـونــا ابـراهـيم جالل
وقـــاسم مـــحـــمــــد وفـــاضل خـــلـــيل)..
وأضــاف (هـذا الــتــأثـيــر اخــتـفى اآلن
سرح وأصبح الـتسـاؤل حقـيقـة أين ا
الـعراقـي? هدا مـاجـابهـني به األشـقاء
الــــعـــــرب من خالل مـــــشــــاركـــــتي في
ـــونــودرامـــا في تــونس مـــهــرجــان ا
متـسائـل أين األسـماء الـكبـيرة التي
كنـا نتـعلم منـها ال أجـبت أن في بلدي

هناك من اليحترم الفن والثقافة).
ـسـرحـيـة الـتي قـام بـتـجـسيـد ادوار ا
عـرضت مـؤخـرا فـي مـهـرجـان الـعراق
الـوطني لـلمـسرح : زمن عـلي. شيـماء

بال مالمح يتحـولون أحيانـا إرهابي
وقتلة ومغـتصب تتـضح فكرة الفتاة
) مؤكدا ان (اختياره مثل من خالل ا
لــهــذا الـــنص جــاء النه يــســرد قــصــة
األرض واإلنــســان والـــشــرف والــقــيم
كن لإلنسـان أن يغادر وطـنا نشأ وال
فـيه مـهـما حـدث له) واضـاف (اخـترت
ـمـثـلـ النـهم اسـتـطـاعـوا أن هـؤالء ا
يشكلوا جزءمن فكرة العرض بتطبيق
جــدي ومـؤثــر يـتــصـاعـد  ,مع أحـداث
ــســرحــيــة وارتــقــاء بــاحلــدث الــدي ا
تـــنــطـــبق مــواصـــفــات شـــخــصـــيــاته
ــرســومــة من خالل تــكــويــنــهم فــقـد ا
ـا سـهل أجــادوا فـهم الـشـخـصـيـات 
عــمــلــيــة االخــراج كــون شــخــصــيــات
ـكـتـوبـة في الـنص تـنـطـبق الـعـرض ا
مثل وهذا يصل للمتلقي على أداء ا
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ـصري أحـمـد الـسـعدني ـمـثل ا نشـر ا
عــلى صـــفــحــتـه اخلــاصّــة عـــلى مــوقع
الـتــواصل اإلجـتــمــاعي صـورة جتــمـعه
بإبـنه وظـهر فـيهـا الـثنـائي وقـد تعـرضا
حلــــادثــــة هـــــجــــوم من الـــــكــــلب الــــذي
يروضـاه وبدت اإلصـابـات خطـيرة إلى
حد ما فـقد إحـتاجا إلسـعافـات وكتبت
السـعدني  تـعـليـقاً فـكاهـيـاً(حتى الـكلب
الـلي ربـيـتـو طــلع إبن وسـخـة مـطـمـرش
فيه وعـضـني أنا وإبـني إذا سـألوك عن
الـوفـاء قـولـهم وفـاء انـتـحـرت). وتـساءل
اجلمـهور عن إذا كـان يـقصـد أن يتـكلم
عن مــوضــوع الــوفــاء بــالــذات أم أنــهـا
مجـرد تـعـلـيق وتـمـنـوا له وإلبـنه الـقـيام

بالسالمة.
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ـي العـراقي حـاور مـجـموعـة من الـبـاحـث في االكاد
ندوة افـتراضية اقامها ملتقى النبأ للحوار اجلمعة عن
(ازمـة مـشـروعيـة سـلـطة حـركـة طالـبـان افـغانـسـتان –

ستقبل). اسباب السقوط ومآالت ا
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الـصحفي العراقي صدر له عن
مـطبـعة جـعفـر العـصامي كـتاب
بـــعــــنـــوان (شـــذرات من تـــراث
الـكاظـميـة في القـرن العـشرين)
يقع في  427 صفحة من القطع

الكبير.

ÍËUMO (« bL(« qO³½

ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي الـبـاحث الـعــراقي يـضـيـفه ا
ـحـاضرة صبـاح غـد االثـنـ في قـاعـة عـلي الـوردي 
ـلك فـيـصل االول يـتـخــلـلـهـا فـديــو قـصـيـر عن حـيــاة ا
وتتـويجه وسـيرة حـكمه لـعرش الـعراق حلـ وفاته في

8 ايلول 1933.
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ـقـيم في  كـنـدا يشـارك الـيـوم االحد فـكـر الـعراقي ا ا
فـي النـدوة االفـتـراضـية الـتي يـقـيـمهـا (مـشـروع رحـلة
ــنــاقـشــة حتــديـد الــيــوم الــوطـني الــتــعـلم  –الــعـراق) 

العراقي.
 “u  uÐ√ nÝu¹

الـشــاعـر االردني شـارك في األمـسـيـة الـشـعـريـة الـتي
نظـمها بيت الشـعر في دائرة الثـقافة بالشـارقة بعنوان

(شعراء إعالميون).

 —uN « dOM

القـاص االردنـي ادار االصـبـوحـة الـتي اقـامـتـهـا جلـنة
األنــشـــطــة في رابــطـــة الــكــتــاب األردنـــيــ في مــعــان

وتضمنت قراءة قصصية وشعرية لألطفال.
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الــبــاحـث الــعــراقي ضــيـــفــته امس الــســـبت جــمــعــيــة
ــهــنـدس ــهــنــدسـ الــعــراقــيــة في نــدوة بـعــنــوان (ا ا

العراقي في عهد تأسيس اجلمهورية العراقية).
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مـثلة واالذاعـية التـونسيـة نعتـها االوساط الـفنيـة بعد ا
رض ـوت اخلميس اثر مـعاناة طـويلة مع ا ان غيـبها ا

عن عمر يناهز  86 عاماَ.

كــوات إنــهــا (قـــلــقــة في شــأن هــذا
اإلعـفــاء الــذي مــنـحــته احلــكــومـة)
مــشـيـرة إلـى أنـهـا (تــلـقت عـدداً من
الـــــشــــكـــــاوى مـن ســــكـــــان هـــــونغ
كــونغ)..ويــأتي إعــفـاء كــيــدمـان من
احلـــجـــر الـــصــحـي بـــعــد أيـــام من
تـــشــديــد هـــونغ كـــونغ تــدابـــيــرهــا

تعلقة بالوافدين من دول عدة. ا
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مثلة السوريـة سوزان جنم الدين من تصوير جميع أنـتهت ا
مـشاهد فـيلمهـا السيـنمائي اجلـديد  تماسـيح النيل لـلمخرج
ـصري سـامح عـبد الـعزيـز. وقالت في تـصريح أنـها جتـسد ا
شـخصيـة "ناديا" وذلك في إطار كـوميدي رومانـسي موضحة
أن الـفـيلم هـو العـمل الـكومـيـدي الثـاني لهـا بـعد فـيلم "قط و
فـار" متـابعـة أنـها في سـوريا قـدمت عمـل كـوميـدي وهـما
ن زيدان و"فـرصة العمر" مـثل السوري أ "جـوز الست" مع ا
ـمثل السوري عباس النوري. وكانت آخر أعمال سوزان مع ا
جنم الــدين هـمـا مــسـلـسـلي "ابـن اصـول" و"كـلـبش 3" وفــيـلم
"حـملة فرعون". وتدور أحداث فيـلم "تماسيح النيل" في رحلة
نـيلية على مركب سياحي بأسوان وحتدث عملية نصب غير
ركب لتـتوالي بـعدهـا األحداث في إطار مـتوقـعة ألحـد رواد ا
كـومـيدي سـاخـر للـكـشف عن احلـقيـقـة ويلـعب بـطولـته خـالد
ـيـرغـني الـصــاوي بـيـومي فـؤاد مـصـطـفـى خـاطـر حـمـدي ا
ويـزو محمد ثروت هـنادى مهنا كـر عفيفي سلـيمان عيد

ـمـثل األمـريـكي كـول { لـوس اجنـلوس  –وكاالت - أعـلن ا
ــمـثـلــة األمـركـيــة سـكــارلـيت جـوهــانـسن عن جـوست زوج ا
والدتهـا بطـفـلهـمـا األول عبـر صـفحـته اخلاصّـة عـلى موقع
الـتــواصل اإلجــتــمـاعي. ورحـب كـولــ بــالـطــفل الــصـبي
كــاشــفـاً عـن إســمه "كــوزمــو" وجــاء في تــعــلـيـق كــولـ
جوست: (حـسـنًا لـقد رُزقـنـا بطـفل اسـمه كوزمـو ونحن
نـحـبه كـثـيــرًا) في حـ مـا يـزال مـحــبـو جـوهـانـسـون
ينـتـظرون بـفـارغ الصـبر رؤيـة الـصور األولى لـلـطفل.
ويأتي ذلك بعد نحو أقل من عـام على ارتباطهما في
حفل زفاف حـميـمي وسرّي في نيـويورك واقـتصر
. وكـان كـولـ قـد كـشف ـقـربــ عـلى األصـدقـاء ا
حمل زوجته خالل أحـد عروضه الـكومـيدية وذلك
بعد فـترة من إعالنه خـالل تصريح صـحفي عن

رغبته في تكوين أسرة.

ى كتكت ومن مـحمد جمعة بدرية طلبة سوزان جنم الدين 
تأليف لؤي السيد.

صـرية نـيلـلي كر أجـمل أيام حـياتـها مـثلـة ا كـما تـعيـش ا
بـعد أن دخلت القـفص الذهبي بزواجـها من العب االسكواش
الــســابق هــشـام عــاشــور. واجتـهـت  كـر  من بــعــد الـزواج
ديـنة نيويـورك لقضاء شـهر العسل بـرفقة زوجها مـباشرةً   
والـذي كان مـقيم بـشكل دائم هنـاك قبل جـائحـة كورونا. ومن
وسط نــيــويــورك  تــداول الـصُــور األولى لــلــثــنــائي أثــنـاء
طاعم وبدا االحـتفال بـعيد ميالد هـشام عاشور داخل أحـد ا
الـثـنـائي غايـةً في الـرومـانسـيـة وهمـا يـحـتضـنـان بـعضـهـما
ضـمن مجـموعـة صُور من بـينـها سـيلـفي من علـى م إحدى
نـاطـحـات السـحـاب. وكـانت كـر قد دخـلت الـقـفص الـذهبي
مــنـذ أيـام بـحـفـل زفـاف بـسـيط وتــألـقت الـعــروس بـفـسـتـان
أبـيض مكـشوف الـكتـف بـينـما اخـتار الـعريس بـدلة بـيضاء
الـلـون بالـكـامل. من احلـفل  تداول عـدة صُـور وفيـديـوهات

ومن بينها القبلة األولى التي جمعتهما أمام احلضور.

تـتــحـمل انـفــعـال وتــوتـر الـشــريك وتـخـبــره بـضـرورة
كنة.  الهدوء لتتوصال حللول 
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ساء تتلقى دعوة حلضور حفل موسيقى فال  عند ا
ترفض ذلك.
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بـالنـقـاش الهـادف تتـجـاوز اخلالفات الـتى نـشبت مع
الشريك خالل الفترة األخيرة.
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حتـرز أهـداف مــؤثـرة فى حــيـاتك. تـنــفـعل بــسـرعـة 
ويسهل جذبك نحو اخلالفات.
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تضع تطويـر مستـوى لياقتك الـبدنية عـلى رأس قائمة
أولوياتك رقم احلظ  9.
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تـتــرك مـســاحـة كــافـيــة بـيــنك وبــ احملـيــطـ بك فى
العمل رقم احلظ .6
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ـارسـة رياضـة جـديدة يـساعـدك صـديق مـقرب فى 
.يوم السعد االربعاء.
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ال تــدع مـــجـــاالً ألحــدهـم يــتـــحــدث فـى غــيـــر شــؤون
. العمل.يوم السعد االثن

Íb'«

تـقف فـى مـنـطـقـة وسط التـخـاذ قـرارات مـهـمـة  وب
التردد بخصوصها.
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تدعـو الـشـريك لـتـناول الـعـشـاء  وتـبحـث عن وسائل
مختلفة لتصفية األجواء بينكما .
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يـسـاعــدك فى حـسم مــشـكـلــة أفـراد أســرتك خـاصـة
رقم احلظ 2. قرب ا
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تــعــانى مـن بــعض اإلرهــاق وتــطــلب احلــصــول عــلى
إجازة من أجل الراحة .

 u(«
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حتــتــوي هــذه الــشــبــكـة
عـلى  9 مربـعـات كـبـيرة
كل مــربع مــنـهــا مــقـسم
الى  9 خـانات صغيرة
هـدف هـذه الـلـعـبـة ملء
اخلـــــانــــات بـــــاالرقــــام
الـالزمـــــة من  1 الى 9
شرط عدم تـكرار الرقم
اكـثـر من مـرة واحـدة
فـي كل مـربع كــبـيـر
وفي كل خط افقي

وعمودي.
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شـعـور طــاغ يـسـيـطــر عـلي وهـو إني لـم اعـد قـادرا كـمــا كـنت قـبل
اسبـوع على االقل في الـتـأثيـر في أحد .ذلك بـفـعل ما اطـلعت عـليه
من كـتـب الـتــنـمــيـة الــبــشـريــة . حـتى إنـي كـرهت  مــارك مـانــسـون
ولـود في سـنـة مـيالد ابـني ) لفـرط مـا حـاولت االصـغـاء اليه في (ا

كتاب مسموع في ليل عماني بهيم !
 تـقـول لي مـدربـة سـعــادة تـؤازرهـا مـدربـة روح : التـدري كم حـجم
سـعـادتي  حــ يـلـقـانـي أحـد مـا  في مـطــار مـا حـول االرض وهـو
يقول لي : لقد غيرت نظام حياتي  ..أنا عاجز عن شكرك سيدتي !
 وانـا عاجـز عن درء ذلـك الشـعـور الـطـاغي عـلي وانـا غـيـر مـكـترث
النـطفـاء احلـيـاة في شـاشـة تـلـفـزيـوني ..حـتى تـفـشت  الـنـيران في
احـــراش اجلــزائـــر وغـــابـــات االنــاضـــول وانـــا الادري مـــاذا اقــول

فتلفزيوني منطفيء اليشتعل .
رد بتثاقل  كأنه من جنوم السـويشيال ميديا : مـصحيني بنصاص

الليالي ليه ? عايزني اجيب لك حد يصلح الدش
 رد حارس الـعمارة : وهـا روح للـغُرب لـيه ? خدام حـضرتك حتت

امرك .. حاضر!
 تذكـرت قول نـضال عـلي حسـون زميـلتـنا الـتي تقـدم االن ستـوديو
 10: انت تشبه حارس عمارتنا اليقول باطل ابدا ..حتاور راقصة
حاصـله عـلى الـدكتـوراه وتـعد اسـئـلـة لبـرنـامج حـوار في الشـريـعة
وعليك ان تسطر لي نـصا لبرنامج كرستـة وعمل  وتكتب نصا عن

سجن النساء في اليمن  ثم تصحح اخبار للرياضة !
وكما يقول اهل السودان : صاحب بال كداب يازول !

طـلع عـلى الــسـطح  كل الــصـحـون الالقـطــة هـنـاك وحتـتــهـا تـفـرخ
القطة.

قالت السيدة التي غـاب وليها : اليحق لكم  الـصعود على السطوح
 اال بحضور زوجي  او احد محارمي !

 الرجل  –احلارس احملـروس -  الـذي لم يـقل يـومـا الاعـرف . بدل
طـبخ على االرض ولم ان يصل الـسلك بـالصـحن اسـقط صحـون ا
يدع لي فرصة الختبار طاقتي االيـجابية التي تزودت بها من مدربة

السعادة والتي تؤمن ان العمل ايضا عبادة ..
 لم يـتم اصالح شيء  لم اشـاهـد الـعـرض االول الطراف احلـديث

كعادتي ليلة االحد
 الن الـشـاشـة لــبـست ثـوب احلــداد. لـذا كـان البـد من االســتـعـانـة
ـلم بـقـايا بأهـل الصـنـعـة .. جـاء رجل صامـت كأنه االنـسـان اآللي 
ـهـارة بـيـنة . تـمـثـال حـمـورابي الـتي اسـقـطـهـا (ابـو الـعُـريف ) .. 

(صفط ) كل الـقنـوات حسب رغـبتي .. (الـشرقـية) رقم
  1كبس بعد بسمله .

ظهرت صـورتي في إعالن (اطراف احلديث) ثم
ــرآي بــاســمــا وهــو يــردد بــصــوت اشــبه هش 
ثـلي فيـلم الرسـالة (اسـتعـينـوا على باصـوات 

كل صنعة  بصالح أهلها).

عمان
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صرية ياسم صبري عادة بإطالالت صيفية مثلة ا تتألق ا
 وتنشر صوراً عديدة لها على صفحتها اخلاصة على موقع
التواصل االجتماعي خالل تمضيتها عطلتها. وينتظر كل
متابعيها تفاصيل لوكها والقطع التي تختارها لكي تشتري
رة لفتت االنظار بحقيبتها الصفراء تابعات منها وهذه ا ا

ية من ضمن مجموعة (بيك ابو) من عالمة فندي العا
واقع التي تبيعها يتراوح سعرها ب اجلديدة وحسب ا

طلوب 4500 و 3800  دوالر أمريكي حسب اللون واحلجم ا
عروف أن صبري تختار مالبسها من من الزبونة. ومن ا

ية والصيحات الرائجة. وضة العا ية وتهتم با ماركات عا
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ساعدة الفنانه جعفر  نور حمـيد. و
الــــرائــــدة  ســــاهــــره عــــويــــد  وإدارة
مـسـرحيـة نـظيـر جـواد تألـيف جـميل

الرجه  وإخراج حس جوير.
الى ذلـك تـــــقـــــيم وزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة
والـــســـيـــاحـــة واآلثـــار في الـــســـاعـــة
احلــاديـــة عـــشـــر  من يـــوم الـــثـالثــاء
قر الوزارة قبل عـلى قاعة عشـتار  ا
 فـعـالــيـات مـتـنـوعــة تـتـضـمن  نـدوةً
فــكـريــةً  ثـقــافـيــةً وأُصـبــوحـةً أدبــيـةً
ومــعــرضـاً تــشـكــيــلـيــاً  حتت عــنـوان
(احلسـ وهج إنساني زاخـر ومنهج
عـــطـــاء)  تـــســهـم فــيـــهـــا نـــخــبـــة من
الــــبـــاحـــثـــ واألدبــــاء والـــفـــنـــانـــ
ـبـدعــ الـعـراقـيـ الـتــشـكـيـلــيـ وا
تـزامــنـاً مع  ذكـرى اســتـشــهـاد اإلمـام

احلس (عليه السالم).
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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

ـشهـد نـاشزاً إذا جـرى الـتفـكـير في أي بـلد يـبـدو ا
بتـطـويـر جـانب واحـد بـحـسب تـقـنـيـات مـتطـورة في
حــ تـعـيـش الـقـطــاعـات األخــرى وضـعــا مـزريـا ال
يعرف لـغة مـشتـركة مع الـتطـور. ما يـجري احلديث
عنه في طلب التعاقد لبناء منظومة رادارات متطورة
لـلـقـوة اجلـويـة الـعـراقـيـة هـو كالم ال يـعطـي صورة
مـتـقـنة ووافـيـة عن احلـاجـة للـتـطـوير الـعـسـكري في
البـلـد إذ تـبـدو سـيـاقـات كـثـيـرة بـحاجـة الى الـدعم
والبـناء من األسـاسـيات وهـو أمـر البدّ من الـتداول
احلقيقي بشـأنه مع اجلانب األمريكي الذي سبق له
أن حلّ اجليش العراقي بعد تدمير بنيته الداخلية. 
حتــديث اجلـيش الـعــراقي أمـر أســاسي ومـهم وهـو
كن االسـتغـناء عنـه لكن يجب أن مـطلب وطـني ال 
تسبقه تشريعات تمنع وجود أي تكوين عسكري او
شبه عـسـكـري أكـثـر أو أقل من قـوة اجليش وأن
تــكــون هــنــاك ســيــاقــات لــبــنــاء اجلــيش من األدنى
ـسـألة تـتـعـلق بـامتالك رادارات فـاألعـلى فلـيـست ا
مـتـطـورة تتـعـامل مع الـطـائـرات التي ال تـمـنـعـها من
االغارة والتجاوز على أجـواء البالد منظومات جوية
ـلفـات الـعـالقـة في اجلـانب األمني ألنَّ ا أو سواهـا 
بـ الـعـراق ودول أخـرى غـير مـنـجـزة أو مـعـلـقة أو
نـاقــصـة. فـالــطـيـران الـتــركي مـثال سـيــظل يـقـصف
أهدافـاً حلـزب العـمـال الكـردسـتانـي احملظـور يرى
فــيـهـا تـهـديـدا لـتـركـيــا مـهـمـا امـتـلـكـنـا من رادارات
راصدة ألنه حـزب أجنبي يـعمل على ارض عـراقية
ـتـاعب. وكـذلك الـطـيـران األمـريكي وسـيـجـلب لـنا ا
اذا عـبـر اجواءنـا في أي زمن من االزمـان لن تـوقفه
رادارات. امـا إسرائـيل الـتي لم تـمـنـعـهـا الرادارات
ــتـطــورة من االغـارة عــلى أهـدافــهـا في الـروســيـة ا
سـوريا فـلن جتـد صعـوبـة من تدمـيـر هدف لـفـصيل
موال إليـران او حلـزب الله الـلـبنـاني  عنـد حـاجتـها
لــذلك الــهـــجــوم. وال حــاجــة لي لـــذكــر ايــران فــهي
ـا ال حتتـاج لـلـطـيـران في مـرفـوع عـنهـا الـقـلـم ور
التعامل مع أي هدف تراه معاديا لها في العراق. 
ـشـهـد األمـني والـســيـادي والـعـسـكـري ال يـكـتـمل ا
بـوجـود مـنـظـومـة جـويـة متـقـدمـة تـقـابـلـهـا سـيـاقات
متـرديـة في مـجاالت كـثـيـرة في اجليش أو االمن أو

الدبلوماسية أو االقتصاد.
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ماتَ أبي
فانتحبي

أيتها النخيلُ والرياح
وابكي كما تبكي النسا
سا. أيتها اجلروفُ في ا

كانَ لنا في الصيف ظالً وندى
وفي الشِتا دفئاً أنيساً مؤنسا.
كرمة كانت لهُ من مكةَ ا
عباءة ومن ترابِ كربالء

مسبحة حجر نشمُّ في عبيره
. شذى اإلمامِ الطاهرِ احلس
الئكة ونرتدي أجنحةً بيضاءَ كا

تعلو بنا تطير.
لكننا ونحن في السما

نحُسُّ بالظما
. كما احسَّ الطاهرُ احلس
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في منزلٍ كاخلانِ كُنَّا آمن
متوحدين

كانَ الزقاقُ إليه منحدراً
مع األوشال من كَتفِ (الرشيد)

في غرفةٍ جرداءَ عاريةٍ كما تخلو اجليوب
في فجرِ عيد

.. إال آنية ال كأسَ ال إبريقَ
زرقاءَ صافيةً كما تصفو السماء
أألبَلهُ الباكي يسيلُ لعابُهُ

.. دبقاً يَئنّ وال يُب
لكنّ في غرفاتهِ طيفاً يسير

يخطو على قدم من دفءِ احلرير
تلك األميرةُ ما اسمُها?

تلك األميرة. .
جنوى? سميرة?

œ«bGÐ ≤∞≤±‹∏‹±∂
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تِلك السفينة لم تزل تنأى ببالي
مُنذ الصبا وإلى اكتهالي
الساحل الغربيُّ ال يبدو لنا
إال بصيصاً موهَناً
بجع هناك

يحنو بأعناقٍ طوال
وبعبءِ أجنحةٍ ثِقال.

اءِ تنحدرُ السما وعلى انبساط ا
زرقاءَ صافيةً كما يغفو الظما.
النارُ موقدة لدينا مُنذُ ح

والقهوةُ السوداءُ تعبقُ في انتظار
وأنا أرى نعشًا خفيّا ال يُرى
نعشاً ستحملهُ الى تلك القرى

.. تلك السفينةُ بعد ح
نعشي أنا? أَم نعشُ فالحٍ سواي.

W uB √

قُربَ مبنى احملطةِ مقهىً صغير
كُنتُ آوي إليهِ
َ آنٍ و آن بَ

ُقمِرة لمَ أعُدْ أتَذَكَّرُ من أحَدٍ حتَتَ قُبّتِه ا
غَيرَ ساقيٍة من صبايا القرُى الطَيبات

تتبَسّمُ لي
 الفتى األجنبيُّ أحلزين 

. ٍ و ح َ ح بَ
جِئتُ يومًا بصاحبةٍ ما

فلَم أرَ في ناظِرَيها ألوضيئ غَيرَ الغيوم
تتَلَبدُّ مُنذِرةً بانصباب.

”ËdF √

تِلكَ الصبيّةُ ما اسمُها? فاال? بهيّة?
كانَت ثلوجُ الليلِ تَنهمِرُ اتّقادا

فَوقَ  النجومِ اُحلمرِ  أخضرَ أصفرا.
والريحُ في بستانِ نخلٍ كالسبيّة

ملءَ الفَمِ الدامي تَنوح
تِلكَ الصبية هي قُبلتي االولى ومحنتيَ اخلفية.

في الليلِ تقتربُ ارتيابا
مني وتلمسُني وتضحكُ أو تقبّلني ارتياحا

فاذا همَمتُ فال أرى إلّا يديّا.
رايا وتعودُ كاخلجلى مراودةً وتكمُنُ في ا
ومع انبالجِ الفجرِ تخبو أو تذوب

قطراتِ طلٍّ أو دموع
سأصيدُها.. أو ال تُصادُ القُبَّرات?
ونشرتُ عَبْرَ نوافذي شَبكاً خفيّا
حتى إذا جاءت ومرَّ الليلُ
ُعلَّقَ في شِباكي. كُنتُ أنا ا
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أيـلول/سبـتمبر عن أشـهر التدريب
الــطـــويــلــة وآخــر الــتـــمــارين قــبل
الــرحــلــة عــلى أن تُــعــرض حــلــقـة
أخــيـرة نـهــايـة الـشــهـر عـيــنه بـعـد
همة. بضعة أيام فقط من انتهاء ا
وسـتتضمن احللـقة األخيرة صورا
ــركــبــة خالل الــرحــلـة مـن داخل ا
إضــافــة إلى الــعــودة لـألرض. وقـد
وعــدت نــتــفــلـيــكس بــتــقــد قـدرة
اطـالع ال تـضــاهى عــلى مــجــريـات
الرحلة في الوقت احلقيقي تقريبا.
ــــســـــلــــسـل عــــنــــوان ويـــــحــــمـل ا
كـاونـتداون: إنـسـبيـريشن  4مـيشن
تـــــو ســــبــــايـس وهــــو من إخــــراج
جـايسن هـيهيـر مخـرج وثائقي ذي
السـت دامس عن بطـوالت شيـكاغو
بـولز مع أسطورة فـريق كرة السلة
مـايـكل جـوردان والذي نـال جـوائز
ـرتقـبة في ـهمة ا ي. وتـنطـلق ا إ
أيـلــول وسـتُـنـقل مـبـاشـرة عـبـر 15
قــنــاة نـتــفـلــيــكس عـلـى يـوتــيـوب.
وسـتـنـطلق الـكـبسـولـة دراغون من
سـبايس اكس عبر صاروخ فالكون
 من مـركـز كيـنيـدي الفـضائي في 9

فلوريدا. 

مـدنيـ فقط لبـضعه أيام بـواسطة
صاروخ لشركة سبايس إكس.

ـنـصـة أنــهـا تـعـتـزم بث وأعــلـنت ا
خـــمس حــلــقـــات في اجملــمــوع عن
ـهــمــة الـتي تــشــكل مـحــطـة هــذه ا
جــديــدة لــلــســيـاحــة الــفــضــائــيـة.
وســيـبــدأ عـرض أول حــلـقــتـ في
الــســـادس من أيــلــول/ســـبــتــمــبــر
لــتـقــد أعــضـاء الــطـاقم األربــعـة

تـلـيـهـمـا حـلـقـتـان تُـطرحـان في 13

بـبـزتـهمـا الـبـيضـاء يـعـمالن خارج
ـركـبـة التي كـانـا مـربوطـ فـيـها ا
بـسـلك. وأشـارت الـقـنـاة أيـضا إلى
أن رائـدي الـفـضـاء مـكـلـفـان أيـضـا
ضبط كاميرا للتصوير البانورامي
في احملـطـة. فيـمـا تتـيح نـتفـلـيكس
عــبــر مــســلــسل وثــائــقي تــعــرضه
مـتابعة مـهمة إنسـبيرايشن  4التي
قبل سـتكـون في أيلـول/سبتـمبـر ا
األولـى الــتي حتــمـل إلى الــفــضــاء

وســيـبــقى خاللــهـا الـرواد الــثالثـة
ــــدار. مـــــدة ثـالثــــة أشـــــهـــــر فـي ا
واجلـمعة خرج رائـدا الفضاء نيي
هـايـشيـنغ وليـو بـوميـنغ من وحدة
تــيـانــهي األســاسـيــة لـلــعــمل عـلى
الــذراع اآللـيــة لــلـمــحـطــة وفق مـا
ـكلـفة أشـارت الـوكالـة الـفضـائيـة ا

أهولة. بالرحالت ا
وبـيّنت الصور التي عـرضتها قناة
سـي سي تي في الـعــامـة الــرجـلـ

{ بـك  -واشنطن -أ ف ب  خرج
رائــدا فــضـاء صــيــنــيـان اجلــمــعـة
مـجـددا إلى الفـضـاء إلنهـاء تـركيب
ذراع آلــيـة فـي مـحــطـة تــيـانــغـونغ
الـتي تـنشـئـها الـصـ حالـيـا على
مـا أعلـنت وكالة الـفضـاء الصيـنية

أهولة. كلفة بالرحالت ا ا
وقــد عــرضت قـنــوات الــتـلــفــزيـون
احلـكوميـة مباشرة لـقطات من هذا
اخلــروج إلى الـفـضــاء وهـو ثـاني
ــركـــبـــة في خالل نـــشـــاط خـــارج ا
ـشروع شـهـرين وينـدرج في إطار ا
الــفـضـائي الـطـمــوح لـلـصـ الـتي
جنـحت في إرسال آليات إلى القمر

ريخ. وا
وكـان ثالثـة رواد فـضـاء صـيـنـيون
انــطــلــقـوا مــنــتــصف حــزيـران من
صـــحــراء غــوبي فـي شــمــال غــرب
الـص والتحمت مركبتهم بوحدة
تـيانهي وهي الوحـيدة التي باتت
مــــوجـــودة في الـــفــــضـــاء من بـــ

الوحدات الثالث في احملطة.
ـأهـولة ـهـمـة الـفـضـائـيـة ا وهـذه ا
شـنتـشو- 12هـي األطول في تاريخ
ــهـمــات الـفــضـائــيـة الــصـيــنـيـة ا
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وهــو أحــد الـعــنــاصـر الــضــروريـة
لـتشـييـد مبـان شاهـقة من اخلشب.
باني اجلماعية من ويـشهد قطاع ا
اخلــشب ازدهـارا في أوروبـا لـكـنه
مــــا زال في بـــدايـــاتـه في روســـيـــا
حـيث يأمل الـبنّـاؤون في احلصول
عـلى الضوء األخضر من السلطات
ــــقــــبـــلــــة.  وتــــقـــرّ فـي األشـــهــــر ا
اجملـــمــوعـــة بــأن الـــســوق ال تــزال
مــتــخــصــصـة غــيــر أنــهــا تــصـدّر
ــانـيـا والـنـمـسـا مـنــتـجـاتـهـا إلى أ
ــوّ الـسـوق وإيــطـالـيــا بـانــتـظـار 

الروسية.
l u*« vKŽ d³)« WOIÐ

روسـيـا ومن شأن تـعـزيز اسـتغالل
ـوارد أن يـســمح بـاحلـدّ من هــذه ا
ــــفــــرط لـــدرجــــة عــــلى االتّــــكــــال ا
الـــهـــيــدروكـــربــونـــات.   وفي وقت
بـاتت االعـتـبـارات الـبـيـئـيـة حتظى
ـستـثـمرين بـاهـتمـام مـتزايـد من ا
يـشـكّل اخلـشب وهـو مـادة لـلـبـناء
أكـثـر مراعـاة للـبيـئة من اإلسـمنت
قـطـاعا واعـدا.  وسيـغيـجا الـرائدة
في مـجـال األغلـفة الـورقيـة وأنواع
مـخـتـلـفة مـن خشب الـبـنـاء أطـلقت
أخـيراً مـصنـعا هـو األوّل من نوعه
فـي روســـيــا لـــصـــنـــاعـــة اخلـــشب
ــــعـــروف بـ سي ال تي ــــغـــلف ا ا

{ فــولـوغــدا روسـيـا أ ف ب   –في
غـابـة كـثيـفـة تـسـقط الشـجـرة تـلو
األخــرى بــضـربــة فــأس وبـدفع من
الــسـلـطــات الـروسـيـة الــتي تـنـوي
اســــتــــغـالل اخلــــشب لــــلــــحــــدّ من
اسـتـهالك الـهيـدروكـربـونات.  وفي
مــنـطـقــة فـولـوغـدا عــلى بـعـد 500
كـيلـومتر من شـمال شرق مـوسكو
تـمتدّ أشـجار القـضبان والـصنوبر

على امتداد النظر. 
وتــفـوح في األجــواء رائـحــة صـمغ
وخـشب قـويّة فـي ح تـقطع آالت
ـسويـة الصنع حـديثـة أميـركية و
تـابـعـة لـشـركـة سيـغـيـجـا األشـجار
وتـنقلـها إلى مصـنع مجاور. ويرى
ــــيـــتــــري رودنـــكــــو أن ســـاعـــة د
اخلـشب الروسي قـد حانت. ويقول
نائب رئيس هذه اجملموعة من مقرّ
شــركـة ســيـسـتــيـمــا الـقــابـضـة في
ـالـكة لـ سـيـغيـجـا إنّ ما مـوسـكو ا
ـنشآت نـشهـده حالـيا هـو ازدهار ا
اخلــشـــبــيــة الـــتي يــقــوم عـــلــيــهــا

مستقبل روسيا.   
ويـــقع خـــمس غــابـــات الــعـــالم في

ـعـروفـة خـصـوصـا { سـان فـرانـسـيـسـكـو أ ف ب  –أعـلـنت مـنـصـة أونـلي فـانـز ا
ـضامـ اجلـريـئة أو اإلبـاحـيـة التي يـنـشـرها صـانـعـو محـتـوى لتـحـقـيق إيرادات بـا
مالية اخلميس عن منع أي محتوى جنسي فاضح على خدمتها اعتبارا من تشرين
األول/أكـتوبـر. وقالت الـشبـكة الـتي تتـخذ مـقرا لـها في بـريطـانيـا للـتأكـد من حسن
دى الطويـل واالستمرار في استضـافة مجتمع مـنفتح على جميع سير عملـنا على ا

عجب علينا تطوير قواعد عملنا.  صانعي احملتوى وا
l u*« vKŽ d³)« WOIÐ

{ مدريد أ ف ب  –نسوي و نيـجيري اسمـا حيوان قـتال خالل مصارعة لـلثيران
ـدينة الواقعة ا أثـار ضجة واسعة أفـضت إلى اتخاذ رئيـسة بلدية ا في خيخون 
في شـمال غـرب إسبـانيـا قراراً بـوقف إقامـة عروض هـذه اللـعبـة في احلـلبـة البـلدية
اخملصصة لهـا. ورأت رئيسة الـبلدية االشتـراكية آنا غونـزاليز في حديث إلى إذاعة
كادينا سيـر  أن خطوطاً كثـيرة  جتاوزها وحتديداً اثـنان أحدهما بـسبب تسمية

نسوي  واآلخر بسبب تسمية  نيجيري. 
l u*« vKŽ d³)« WOIÐ
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{ بــاريس أ ف ب  –يــوجّه مــعــهـد
الــعـالـم الـعــربي في بـاريس حتــيـة
إلـى ســيــدات الـــغــنــاء والـــشــاشــة
وسيقى الـلواتي أحدثن ثورة في ا
والـــســـيـــنـــمـــا الـــعـــربـــيـــتـــ من
الـعـمالقتـ أم كلـثوم وفـيروز إلى
األســــــطـــــورة دالــــــيـــــدا مـن خالل
مـعرض يقيمه عن  هؤالء النجمات
الـــلـــواتي كـــانت لـــهنّ مــســـاهـــمــة
نـــســــويـــة ومـــواقف مـن قـــضـــايـــا

سياسية. 
وقـــالت إحـــدى الـــقـــيّـــمـــتــ عـــلى
ـــعــرض هــانــا بـــوغــا لــوكــالــة ا
فـرانس برس إن الـفكـرة تتـمثل في
الـتـعريف بـشخـصيـات اسـتثـنائـية
ـــــوســــيـــــقى أحـــــدثت ثـــــورة في ا
والــســيـنــمــا في الــعـصــر الــذهـبي
لـلعـالم العـربي كأم كـلثـوم وفيروز
ووردة وأســــمـــهــــان وهن نــــســـاء
أضـــحــ أيـــقــونـــات وحتــررن من
الـهيمنـة الذكورية وحـققن النجاح
بـــفـــضـل شـــجـــاعـــتـــهن في عـــيش

أحالمهن.
ويــســـتــمــر مــعــرض ديــفــا إلى 26
ــقـبـل ويـضم مــلــصــقـات أيــلــول ا
وأزيـاء لـلـنـجـمـات ومـقـتـطـفـات من
ــوســيـقــيــة احلــاشـدة حــفالتــهن ا
ــاذج مـعــاد تـكــويـنــهـا لــبـعض و
الـــصـــالـــونـــات األدبـــيـــة وصــوراً

مجسمة.
ــعــرض جــانــبــاً بـارزاً ألم وأفــرد ا
طربـة التي لُقـبت الهرم كـلثوم.  فـا
الــرابع وتُـعــتـبـر أشــهـر صـوت في
الــعــالم الــعــربي لــيــست جــوهـرة
مـصـريـة فـحـسب. وعـنـدمـا تـوفيت
فـي الــعــام 1975  شـــارك بــحــر من
الـنـاس في تـشـيـيعـهـا في الـقـاهرة
لــكنّ احلـزن عــلـيــهـا عمّ مـن بـغـداد
إلـى الـدار الـبـيـضـاء. وكـان الـعـالم
العربي برمّته يستمع إلى حفالتها

أول خـــمـــيس مـن كل شـــهـــر عـــبــر
إذاعــــة الــــقــــاهـــرة. والحـظ عـــازف
الـبوق الـفرنسي الـلبنـاني ابراهيم
مــعــلـوف الــذي خـصـص لـهــا أحـد
ألـبوماته بـعنوان كـلثوم في حديث
ضـــمـن بـــرنـــامـج أنـــتـــريـه لـــيـــبـــر
الــتــلــفــزيـونـي أن مـا كــانت كــوكب
الـشرق تتمـتع به من جنون وحرية
ـيز جعل وقـوة شخـصيـة وطبع 
تـأثـيرهـا يـطال كل شـخص تـقريـباً

في العالم العربي.
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والـــنـــســاء الـــلــواتـي يــتـــنـــاولــهن
ـعرض هنّ أيضا شخصيات ذات ا
تـأثــيـر سـيـاسي فـأم كـلـثـوم كـانت
جتـسيدا لـلعروبـة في زمن الرئيس
ــــصـــري الـــراحـل جـــمــــال عـــبـــد ا
الـنـاصـر في حـ حـملت وردة من
خالل أغـــنــيــاتــهــا قـــضــيــة إنــهــاء
اســــتــــعـــمــــار اجلــــزائـــر ورفــــعت
الــلـبـنــانـيـة فــيـروز لـواء الــقـضـيـة
الـفـلـسطـيـنـيـة وتعـاونت أسـمـهان
وهـي أمــيـــرة درزيــة مـع احلــلـــفــاء
ية الـثانية على خالل احلـرب العا

. ما شرحت هانا بوغا
وإذا كـانت أم كـلثـوم وحّدت الـعالم
الـعربي كـله فإن فيـروز جعلت هي
األخـرى جميع الـلبنـاني يـتفقون
عــلى مـا رأى ابـراهـيم مـعـلـوف في
وثـــائــقي حـــديث بـــعــنـــوان ديــفــا.
وشـكّلت سـفيرة لـبنان إلى الـنجوم
عـامال نـادرا لـلـوحـدة الـوطـنـية في
بـلـد لم يُـشفَ بـعد من االنـقـسـامات

التي مزقته.  
وفـيـروز هي الوحـيدة الـتي ال تزال
عـلى قيـد احليـاة من بـ النـجمات
عـرض وتـبلغ الـلـواتي يـشمـلـهن ا

. اليوم السادسة والثمان
ـعروفـة بـانـكـفـائـها عن ـغـنـيـة ا وا
األضــواء اإلعـالمــيــة بــاســتــثــنــاء

الـتـغـطـيـة الـتي حـظـيت بـهـا زيارة
ـــانـــويل الـــرئـــيـس الـــفـــرنـــسي إ
مـاكـرون بـهـا في مـنـزلـهـا نـهـايـــــة
آب 2020  لـم تــســـتـــجب طـــلـــبــات
ـعرض وهو مـا يأسفون مـنظمي ا

له. 
كـــذلك كــانت وردة اجلـــزائــريــة من
الـــنــجـــمــات الـــلــواتـي حتــررن من
الــقــيـود اجملــتـمــعــيـة. فــفي الــعـام
سرح لالحتفال  1972 عـادت إلى ا
بـــالـــذكــرى الـــعـــاشـــرة الســتـــقالل
اجلـزائـر بعـدما تـوقـفت عن الغـناء
بـناء على طلب زوجها الضابط في
اجلــــيـش. ثم تــــطـــــلــــقت إلكــــمــــال
مـســيـرتـهـا الـفـنـيـة الـتي بـدأت في
سـن احلــاديـــة عـــشـــرة في مـــلـــهى
والـدها تام تـام في باريس وعادت
إلـى مصر حيث كـانت دخلت أيضاً

عالم السينما.
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ـــعـــرض أيـــضـــاً مـــســـاحـــة وفـي ا
ألســمـــهــان الــتي كــانـت حــيــاتــهــا
ـا فيـها ثـابـة رواية  الـقـصيـرة 
من فـــضــائح تــتــعــلق بــعــشــاقــهــا
والـــكــحـــول والـــبــوكـــر وغــيـــرهــا
ومــــســــيــــرتـــهــــا كــــنــــجــــمـــة وراء
ـيكـروفون وعلى الـشاشـة ناهيك ا

بتجسسها لصالح احللفاء. 
ـوت باكراً وهي بعد وقـد عاجلها ا
في السابعة والعشرين في ظروف
ال تـــزال غـــامـــضـــة إذ عـــثــر عـــلى

سيارتها في نهر النيل.
ومـن أبـــرز الــــنــــســــاء األخــــريـــات
ـعـرض الــلـواتي يــتـطــرق الـيـهـن ا
ـصـريـة سـامـيـة جـمـال الـتي أدت ا
دالـيدا دور مـنافسـتها عـلى زوجها
فـي فــيــلم ســيــجــارة وكــاس 1954
في غـمـرة إنـتاج سـيـنمـائي مـزدهر
كـانت تـشـهـده الـقـاهـرة التـي كانت

ثابة هوليوود الشرق.

ـــصـــريــــة ولـــكن بـــالــــلـــهـــجــــة ا
خـصـوصـاً لـكــونـهـا مـتـرافـقـة مع
ـتـزج فـيـها إيـقـاعـات مـخـتـلـفـة 
الـشــرقي بـالــغـربي. وســرعـان مـا
جنـــحـت دالـــيـــدا فـي أن تـــصـــبح
ثـابـة جـسـر ب ضـفـتي الـبـحر
ـــــتـــــوسـط. ويـــــعــــود األبـــــيض ا
استمرار شعبيـتها الهائلة في كل
أنــــــحـــــاء الــــــشـــــرق األوسـط إلى
األغــنـيــات الــتي أصــبـحـت أشـبه
ة يا سالمة بأناشيـد ومنها  سـا
و حــلــوة يــا بــلــدي الــتي تــرددت

كثيراً طوال الربيع العربي). 

{ بــــــاريـس (أ ف ب) - من بــــــ
جنمات الغناء والـسينما اللواتي
يتنـاولهن مـعرض ديـفا في مـعهد
ـغنية العالم الـعربي في باريس ا
ـمــثـلـة الــفـرنـســيـة اإليـطــالـيـة وا
دالــيــدا الــتي أصــبــحت بــســرعـة
كــــبـــيــــرة جـــســــراً بـــ ضــــفـــتي
ـتـوسط عــلى مـا يـؤكــد لـوكـالـة ا
فــرانس بــرس أورالنـــدو شــقــيق
ولودة في مصر الفنانة الراحلة ا

ومنتج أعمالها.
والذي يؤكد انها (اكتسبت شهرة
واسـعـة بــفـعل تـأديـتــهـا أغـنـيـات

ـنتـج مـايكل الـبـريطـاني الشـهيـر وا
جـي. ويــلـــســـون وبـــاربـــرا بــروكـــولي
واخملـرج كاري جوجي فوكوناغا. وفي
الــفـيـلم الـذي يـؤدّي فــيه دانـيـيل كـريغ
لـلمـرّة األخيـرة دور العـميل 007  يـقرر
جـيـمس بونـد التـقـاعد لـيتـمـتع بحـياة
هــادئـة فـي جـامــايـكــا. لـكن راحــة بـاله
سـرعان ما تنـقطع عندمـا يأتي صديقه
الـــقـــد مـن وكـــالـــة االســـتـــخـــبـــارات
ـــركـــزيـــة األمـــريــكـــيـــة (سي آي إيه) ا

ساعدة. فيليكس ليتر طالباً منه ا
أمـا (الـشريـر) في القـصة فـيؤدي دوره
ـــمـــثل األمـــريــكـي من أصل مـــصــري ا
رامـي مالك الـذي فـاز بـجـائـزة أوسـكار
ثل عن تأديته دور عام  2019ألفضل 
مــغــني فــرقـة كــوين الــشــهـيــر فــريـدي

ميركوري.

{ لـــنــــدن (أ ف ب) - يـــقـــام الـــعـــرض
ي األول لـــلــفـــيـــلم اجلـــديــد من الـــعـــا
سـلـسـلـة مـغـامـرات جـيـمس بـونـد (نـو
تــا تـو داي) في لــنـدن في  28أيــلـول
ـقبل عـلى ما أفـاد احلسـاب الرسمي ا
لـلــفـيـلم عـلى شـبـكــة تـويـتـر. وتـنـطـلق
عـروض الـفـيـلم في دور الـسيـنـمـا بـعد
ـقرر أساسـاً أن يقام .وكان من ا يـوم
ي األول في لـندن في 31 الـعرض الـعا
آذار  2020 لــــكــــنه أرجـئ مــــرات عـــدة
بــســـبب جــائــحــة كــوفــيــد-19. وحــدد
ــوعـد اجلـديــد له الـثالثـاء  28أيــلـول ا
في قـاعة (رويال ألبرت هـول) الشهيرة
في الـعـاصمـة البـريطـانيـة والتي تـبلغ

قدرتها االستيعابية  5900 مشاهد.
مـثل دانييل ويـقام الـعرض بحـضور ا
كـريغ الـذي يـؤدي دور العـمـيل الـسري
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{ كـالـيـفـورنـيا  –وكـاالت - كـشفت
صـحـيـفـة وول سـتـريت جـورنـال أنه
ســيــتم بــيع قــبــر من الــغــرانــيت في
حـديقة قرية ويسـتوود ميموريال في
واليـــة كـــالـــيــفـــورنـــيـــا األمـــريـــكـــيّــة
ــدافن الــنــجـوم بــســعـر اخملــصص 
خـيالي.امـا سبـب ارتفـاع سعـر هذا
القـبر الذي سيتم بيعه من قِبل عائلة
سرحي جيري هيرما فهو ـلحن ا ا
ـيـة ـمـثــلـة الـعــا ألنه يــجـاور مـدفـن ا
مــارلــ مـونــرو ومـدفـن الـصــحـافي
هـيــو هـيـفـنـر.ويـبــدأ سـعـر الـبـيع في
ـزاد الـعـلـنـي لـلـقـبـر من  2 مـلـيـون ا
بلغ دوالر أمـريكي على أن يـرتفع ا
ـزاد بـطـبـيـعـة احلـال.ويـعـود خالل ا
هذا الـقـبر لـلمـلـحن جيـري هيـرمان

والــــذي قــــام بــــشــــرائه عــــام 1997
لـيدفن فـيه وبلغ سـعره حـينذاك 75

ألف دوالر.
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