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طبعة العراق 
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ـضـبــوطـات وعـرض الـكــيـفـيـة بـا
ـوضـوع عـلى الـقــضـاء وإحـالــة ا
لـلـجــهـات اخملــتـصـة). وأنــتـشـلت
ــدنـي ثالث جــثث فــرق الــدفـــاع ا
لــفــتـيــات قــضــ بــحــريق أنــدلع
داخل منـزلـهن في قضـاء الـهنـدية
التابع حملافظـة كربالء.وذكر بيان
للمـديرية تـلقته (الـزمان) ان (فرق
االطــفـــاء ســيـــطــرت عـــلى حــريق
اندلع داخل دار مكـون من طابق
حـيث في حي االمــ بـالــقــضـاء ,
عثرت أثـناء عـمليـة االقتـحام على
ثالث فتـيات من عـائلـة واحدة في
الــــرمق األخــــيــــر من حــــيــــاتــــهن
وســارعت فــرق إســـعــاف الــدفــاع
دني بتقـد خدماتهـا وعمليات ا
ـنـية االنعـاش الـرئـوي لهن لـكن ا
كـانت أسـرع لـتـقـبض ارواحـهن)
مشـيرا الـى ان (الفـتيـات تـعرضن
حلالة من فقـدان الوعي وهن نيام
نتيـجة اسـتنشـاق نواجت احلريق
واالنـبــعــاثـات الــغــازيـة الــســامـة
نزل احملترق ليتم انتشال داخل ا
اجلثث وتأم نـقلهن وتسـليمهن
أصولـيـا الى دائرة الـطب الـعدلي
وفق االجــــراءات الــــقــــانــــونــــيــــة
ــتــبـــعــة). وأنــدلـع حــريق داخل ا
ـوهـوبــ في مـحـافـظـة مـدرسـة ا
الـنــجف.وأفـاد شــهـود عــيـان بـأن
ـــدني حـــصــارت (فــرق الـــدفـــاع ا
نيـران حـريق نـشب داخل مـحـولة
كهـربـاء ومـنعت امـتـدادهـا ألروقة
مؤكـديـن (عـدم تسـجـيل ـدرسـة) ا
إصـــابــــات بــــشــــريـــة وان ســــبب

ودونت شـراء بـضـاعــة من تـركـيـا
أقـــواله بـــاالعـــتـــراف ابـــتـــدائـــيــا
وقضائيا و تـوقيفه وفق أحكام
واشار الى ادة 52 بنك مركزي) ا
ان (مـفــارز مــكــتب اجــرام الـدورة
الـقت الـقـبض عـلى مـتـهم بـسـرقة
مـبـلغ قـدره 13 مـلـيـون ديـنـار من
داخل مـــحل لــبـــيع الـــعـــطــور في
ودونت أقـواله ـنــطـقــة نـفــسـهــا ا
بـاالعـتــراف ابـتـدائــيـا وقـضــائـيـا
وقـرر قــاضي الـتــحـقــيق تـوقــيـفه
ادة 446 من قانون وفق أحكـام ا
العـقـوبات لـيـنال جـزاءه الـعادل).
وضبـطت مـفارز مـديـرية الـشؤون
قــطــعـا اثــاريـة الـداخــلــيـة واالمن
مــعــدة لــلــتــهــريب في مــحــافــظــة
نينوى. واشار بيان امس الى انه
(بعد تـوافر مـعلومـات دقيـقة لدى
مديريـة الشـؤون الداخـلية واالمن
بــــشـــأن وجــــود وكــــر مــــهــــجـــور
لـــــعــــصـــــابـــــات داعـش في احلي
الــعـــســكـــري بــقـــضــاء تـــلــعـــفــر
وحلصـول الـشك بـوجـود أسـلـحة
واعـــتــــدة ومـــواد أخــــرى تـــعـــود
لــداعش  االنـــتــقــال الـى مــكــان
وافـقات الوكـر بعـد استـحصـال ا
مؤكدا انه (بعد البحث االصولية)
الـدقــيق  الــعـثــور عـلى حــاويـة
بالسـتـيـكـيـة عــثـر بـداخـلـهـا عـلى
قــطع اثــاريــة مــخــتــلــفــة األنــواع
تتـكون من جـرار فـخاريـة وتمـثال
ـة صـغــيــر واخـتــام طـيــنــيـة قــد
تـــعـــود لـــلـــحـــضـــارة اآلشـــوريـــة
اذ  تــنــظــيم مــحــضـر ــة الــقـد
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اطـاحت مـديـريــة مـكـافـحـة اجـرام
وهو بغداد بـقاتل الـفتـاة نورزان 
شــقــيــقــهــا الـذي اعــتــرف قــيــامه
ـة بالـتعـاون مع اثن من باجلر
اوالد عــمـــهــمـــا بــســـبب مـــشــاكل
عائلـية. وقـال بيان لـلوزارة تـلقته
(الـزمــان) امس انه (بـتــوجـيه من
قــــــــبل الــــــــوزيــــــــر عـــــــثــــــــمـــــــان
تـابـعة من قـبل وكيل و ي الغـا
وبـعـد الـوزارة لــشـؤون الــشـرطــة
عـلومات جهود مـيدانـية وجـمع ا
ــســتــمـرة ــتــابــعــة ا ومن خالل ا
وتــشـــكــيل فـــريق عــمل مـــخــتص
ـــوافـــقــات الـــقـــضــائـــيــة واخــذ ا
تـمـكـنت مـديـريـة مـكـافـحـة اجرام
من الـقاء القـبض على قاتل بغداد
وهـو شـقـيـقـها رحـومـة نـورزان ا
واضاف بـسـبب مـشـاكل عـائـلـيـة)
ـتـهـم هـو من قــام بـطـعــنـهـا ان (ا
ـتــسـبب الــرئــيس في وفـاتــهـا وا
بــالـــتـــعـــاون مع إثـــنــ من اوالد
مــشــيـرا الـى ان (اجلـاني عـمــهــا)
ــــــته وقــــــتل اعـــــتــــــرف بــــــجـــــر
واتــــخــــذت بــــحــــقه شــــقــــيــــقــــته
االجـراءات الــقــانـونــيــة الالزمـة).
ـكـافـحـة في كـمـا جنـحت مـفـارز ا
الـقــبض عــلى مــتـهــمــ بـتــزويـر
الـــعـــمـــلـــة وســـرقــة 13 مـــلـــيــون
ديـنــار.وذكـر الــبـيــان ان (قـوة من
ـــنـــصــور ألـــقت مــكـــتب إجـــرام ا
القـبض عـلى مـتـهم بتـزويـر مـبلغ
قــــدره 368 ألف دوالر لـــــغـــــرض

احلــادث هـــو تــمـــاس كــهـــربــائي
داخل احملولة).

كافحت الفرق حريقا  وفي بغداد 
اندلع  بسوق شعبي وسط مدينة
الشـعلة.وذكـر بيـان امس ان (فرق
االطـفـاء بــذلن جـهـوداً كــبـيـرة في
جــانب الــكــرخ لـــلــســيــطــرة عــلى
حـادث حــريق انــدلع داخـل سـوق
مـبـيـنـا ان الـسـاحـة في الـشــعـلـة)
(النيـران اندلـعت داخل عدد كـبير
ـشيدة من من بسطـيات الـسوق ا
الـسنـدويـج بنـل سـريع االشـتـعال
مخالفة لشروط السالمة الصادرة
ـــديـــريـــة ومـــتـــخـــذة لـــبـــيع من ا
البـس الـــــبــــــالـــــة واالجـــــهـــــزة ا

نزلية).  الكهربائية واالدوات ا
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شـارك في اتـفق قادة الـدول ا
قـمــة الـتـعـاون والـشـراكـة الـتي
انــطــلـقت اعــمــالـهــا في بــغـداد
عــلى رؤيــة مــوحـدة ازاء امـس 
مــكــافــحــة االرهــاب والــتــطـرف
وعـدم الـتـدخل بـشؤون الـبـلدان
وكــذلك نــبــذ اخلالفــات واحالل
ــنــقـطــة بــعــيـدا عن الــسالم بــا
الـــصــراعـــات من اجل حتـــقــيق
الــتـكـامل االقــتـصـادي والــبـنـاء
ودعـم جهود الـعراق في اجراء
ا يحقق رتقبـة  االنـتخابـات ا
تـطـلـعـات الـشـعب. وقـال رئيس
الــوزراء مـــصــطــفى الــكــاظــمي
خـالل افتتاح اعمال القمة امس
(باسم شعب العراق نرحب بكم
الـــسالم والـــتــأريخ فـي بــغـــداد
شاركة مقدّراً هـذه ا ـستقـبل وا
في مــؤتــمــر بــغــداد لــلــتــعــاون
ـشـاركـة التي وهي ا والـشـراكـة
يـنظر إليها شعبنا بأنها رسالة
دعـم وتـضـامن من قـبل أشـقـائه
وتـابع ان وجــيـرانه وشــركـائه)
ـؤتـمــر يـعــقـد في ظـرف (هــذا ا
حـساس وتأريـخي ليمـثل زخماً
بـتوطيد سـاعي العراق جـديداً 
عـالقـاته اخلـارجـيـة عـلى أُسس
الـتــعـاون والـتـضـامن والـتـفـهم
ــشــتـرك والــعالقـات األخــويـة ا
ــشـــتــركــة). وأكــد ـــصــالح ا وا
ــانـويل الــرئــيس الــفـرنــسي إ
ـــؤتـــمـــر يـــبـــ أن ا مـــاكــــرون
الـشـراكات وحتـقـيق السالم في
مشـيـراً إلى أن مـؤتـمر ـنـطـقـة ا
بــــغــــداد جــــاء لــــدعـم ســــيـــادة
الـعراق.وقال ماكـرون في كلمته
(أحـــــــــــيـي رؤســــــــــاء الــــــــــدول
ــشـاركــتـهم في واحلــكـومــات 
وأشـار الى ان مــؤتـمــر بـغــداد)
(الـشـعب العـراقي عانى الـكثـير
وأن الـعـراق يتـجه الـيوم نـحو
مـبيـناً ان االسـتقـرار والتـنمـية)
(فـرنـسـا ستـبـقى مـلتـزمـة بدعم
الـعـراق ودعم القـوات الـعراقـية
والســيـمـا دعم سـيـادة الـدول).
لك عبد وراى الـعاهل األردني ا
أن االجــتــمـاع في الــله الــثــاني
قـــمـــة بــــغـــداد دلـــيل عـــلى دور
ـركــزي.وقـال الـعـاهل الــعـراق ا
االردنـي في كـــــلـــــمـــــته إن (أمن
واســتــقـرار الــعـراق مـن أمـنــنـا
مـبيـنا ان واسـتقـرارنا جـميـعا)
(الـعـراق يعـمل منـذ أعوام بـجد
لــــتـــرســــيخ دولــــة الـــدســــتـــور

واضـــاف ونــــؤكــــد عـــلـى وحـــدتـه)
(سـنواصل دعمـنا للـشعب العراقي
وواثــــقـــــون من اســــتــــعــــادة قــــوة
الـعـراق) داعــيـا (اجملـتـمع الـدولي
لـــتـــقـــد الـــدعم لـــلـــعـــراق). وعــد
ــصــري عـــبــد الــفــتــاح الــرئـــيس ا
ـؤتمـر فـرصة لـلتـشاور ا الـسـيسي
واجهـة التحديات.وقال والـتعاون 
الــســيـــسي في كــلــمــته ان (مــصــر
تـســتـمـر في دعم جـهـود احلـكـومـة

لـتحقـيق استقرار الـعراق وترسيخ
مـوقـعه أنهـا تـقف سنـداً إلى جانب
احلــكــومــة الــعــراقــيّـة فـي حتـقــيق
مــؤكـــدا ان (مـــصــر تـــنـــظــر األمـن)
ــتــحـــقــقــة بـــرئــاســة لإلجنـــازات ا
الـكـاظـمي وتـرحـب بنـقـل جتـربـتـها
لـلـعـراق لـلـسـيـر مـعـاً علـى الطـريق
ــســتــقـــبل). ورجح رئــيس نـــحــو ا
الـــوزراء الــكــويــتـي صــبــاح خــالــد
ــنــطـــقــة لن تـــنــعم إن ا الـــصــبـــاح

ـــا أن الـــعـــراق بـــاالســـتـــقـــرار طـــا
مــبــيـــنــا ان بالده تــواصل يـــفــقــده
فـقودين في العراق مـتابعـة ملفي ا
واالرشـــيـف الـــوطـــني.وأكـــد وزيـــر
اخلـارجية الـسعودي األمـير فيصل
بـن فـرحان ,أن مــؤتـمـر بـغـداد جـاء
بـــوقت حتـــتــاج فـــيه مـــنــطـــقــتـــنــا
للتنسيق.وقال بن فرحان في كلمته
(مـسـتـمـرون بالـعـمل عـلى مـا يـعزز
مـشـدداً عـلى ان اســتـقـرار الـعـراق)

اوغـلو في كلـمته (سعيـد بتواجدي
وســنــســتــمــر في مـــؤتــمــر بــغــداد
بــتـقــد الـدعم لــلـعــراق لـتـحــقـيق

االستقرار). 
قــــال وزيــــر اخلــــارجــــيـــة بــــدوره 
اإليــــرانـي حــــســــ أمــــيــــر عــــبـــد
دعم بالده ألمن واستـقرار الـلـهيـان
مــشــددا عــلى أن اغــتــيـال الــعــراق
الـشـهـيـدين قـاسم سـلـيـمـانـي وأبو
ـهـنـدس من قـبل الـواليات مـهـدي ا
ة كبرى. فيما اوضح ـتحدة جر ا

وأشــــار الى ان (دعم والــــقـــانـــون)
وأن الــــــعــــــراق مـن األولــــــويـــــات 
اجــتـمــاع بـغــداد يـعــكس حـرصــنـا
جــمـــيــعــا عــلى ســـيــادة الــقــانــون
ومـساندة العراق في مسيرته). من
ثــمن أمـيــر قـطـر تــمـيم بن جــانـبه 
بذولة في اجلهود ا حـمد آل ثاني 
ارسـاء االسـتقـرار في العـراق.وقال
آل ثـــاني في كـــلــمــتـه ان (الــعــراق
نطقة مـؤهل في ارساء السلم في ا
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ســحق فـريـق مـانــشــسـتــر ســيـتي
بـكـرة الـقـدم  امس الـسـبت ضـيفه
فـريق آرسـنال بـخـماسـية دون رد
في افـتتاح اجلـولة الثالـثة من عمر

متاز. الدوري اإلنكليزي ا
وسـجل اهــداف الـلـقـاء مـن كـتـيـبـة
الـستيزن الالعب  جوندوجان في
الـدقيـقـة السـابعـة  وفيـران توريس
في الـدقـيـقـة  12و 84 وجـابـريـيل
جــــيــــســــوس فـي الــــدقــــيــــقـــة 43

ورودري في الدقيقة  53 .
ورفع مـانـشـسـتـر سـيـتي رصـيده
إلى  6  نـقاط في الصدارة مؤقتًا
ته الثالثة فـيما تلقى آرسنـال هز
عـــلى الـــتــــوالي لـــيـــقــــبع في قـــاع

الترتيب.
وقــدم مـــانــشـــســتــر ســـيــتي أداء
ــــيــــزًا رغم غــــيــــاب دي بــــروين
لإلصـابـة وجـلـوس ريـاض مـحـرز
ورحيم سترلينج على دكة البدالء.
واسـتـغل أصـحـاب األرض نـقص
صــفـوف آرســنـال أواخــر الـشـوط

األول بعد طرد جرانيت تشاكا.

شاركة في قمة بغداد في لقطة تذكارية U—∫ رؤساء وفود الدول ا c
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رصـــــدت وزارة الــــــصـــــحـــــة امس
 5369 اصـابـة بـفايـروس كـورونا
وشــفــاء  8153حـــالــة وبــواقع 73
وفـاة جديدة في عـموم احملافظات.
ـــــــــوقـف الـــــــــوبــــــــــائي واوضـح ا
الـــذي اطــــلــــعت عــــلـــيه الــــيـــومـي
(الــــــــــــزمـــــــــــان) امـس ان (عـــــــــــدد
الـــفــحــوصـــات اخملــتــبـــريــة الــتي
اجـرتـهـا الـوزارة لـعـيـنـات مـشـتـبه
اصـابـتهـا بـالفـايـروس بلـغت اكـثر
حــيث  رصـد 5369 من  29الــفـا
اصــابـــة في عــمــوم احملــافــظــات)

مـشـيـر الى ان (الـشـفـاء بـلغ 8153
حـــــــــالــــــــة وبـــــــــواقع  73 وفــــــــاة
وتــابـع ان (اكــثــر من 25 جـــديــدة)
الـف شخص تـلقى جـرعـات اللـقاح
ــــضـــاد في فـي مـــراكـــز الـــوزارة ا
ـنتشرة ببغداد واحملافظات). في ا
اتـــــهم الـــــرئـــــيس غـــــضـــــون ذلك 
الـــصــ األمـــريـــكي جـــو بـــايـــدن 
بـأخـفاء مـعـلـومات حـيـوية تـتـعلق
ــنـشـأ. وجـاءت اتــهـامـات بـايـدن
لــلــصــ بــعــد أن كــشــفـت وكـاالت
اخملـــابــرات األمـــريـــكــيـــة عن عــدم

اعـــتـــقـــادهــا بـــأن الـــفـــايــروس 
تــطـويـره سالحــا بـيـولــوجـيـا وإن
بـقيت منقسمة على فرضية تسربه
من مـخـتـبـر.وقال بـايـدن ان (هـناك
مـعـلومـات هـامة بـشـأن منـشـأ هذا
لـكن الــوبـاء مـوجـودة في الـصـ 
ــســؤولــون مــنـــذ الــبــدايــة عــمل ا
احلـــكـــومــيـــون هـــنـــاك عــلـى مــنع
احملـــقـــقـــ الــدولـــيـــ وأعـــضــاء

ي من مـجتمع الصحـة العامة العا
الـــوصــول إلـــيــهــا). كـــمــا تـــهــمت
الـســفـارة الـصـيـنـيـة في واشـنـطن
أجـــهــزة اخملــابـــرات األمــريـــكــيــة
بـــتـالعب ســـيـــاسي بـــعـــد صـــدور
الـتـقـريـر.وقالت الـسـفـارة في بـيان
إن (تـــقـــريـــر أجـــهـــزة اخملـــابــرات
األمــريــكــيــة يــكــشـف أن الــواليـات
ـسار ـتـحـدة عازمـة عـلى اتبـاع ا ا
ــــتـــمــــثل في الــــتالعب اخلــــاطئ ا
مــؤكــدة ان (تـــقــريــر الـــســيــاسـي)
أجــهـــزة اخملــابــرات يــســتــنــد إلى
فــرضـيــة أن الـصــ مـذنــبـة وهـذا

فقط جلعلها كبش فداء). 
اكـثـر من  46  الف ســجـلت الـهــنـد
اصـابـة بكـورونـا في حصـيـلة تـعد
االعـلى مـنـذ نـحـو شـهـرين.وارتـفع
إجـمالي اإلصـابات الـى نحو 32.7
كـمـا زادت الوفـيات مـلـيون إصـابة
 509حـــالـــة إلى  437370  حـــالـــة
اضيـة. وأظهرت خـالل الساعـات ا
دراســـة بــشــأن اآلثــار اجلـــانــبــيــة
أن مـــخـــاطــر لـــلـــقـــاح الــكـــورونـــا
الـتعرض جللـطة دموية أقل بـكثير
مـن مــخــاطـر بــعــد تــلــقي الــلــقــاح
اإلصـابة بـالكـورونا. هـذه الدراسة
ـعـطـيـات الـطـبـيـة من 29 قـارنـت ا
مـلـيـون شـخص تـلـقـوا أول جـرعـة
من لــقـاح فـايـزر أو اسـتــرازيـنـيـكـا
بــ مع مـعــطـيـات نــحـو مــلـيـوني

شخص أصيبوا بالفيروس. 
ـــشـــاركـــان في ـــؤلـــفـــان ا وقـــال ا
الـورقة الـبحـثيـة اجلديـدة إن (عدد
احلـاالت الـتي اكـتشـفـوها مـصـابة
بـجـلـطـات الـوريـد الـذي يـنـقل الدم

نورزان
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وجه مــحـافظ بـغـداد مـحـمـد جـابـر
الـعـطا بـتشـكيل جلـنة عـليـا العداد
مـــلـف خـــاص بـــتـــرشـــيح بـــغـــداد
عــاصــمــة لــلــكــتــاب لــعـام 2023 .
وأوضح بــيـان لـلـمـحــافـظـة تـلـقـته
وجه (الـــزمـــان) امس ان (الـــعـــطــا
بـتـشـكـيل جلـنـة عـلـيـا إلعـداد مـلف
خـاص لــتـرشـيح بـغـداد كـعـاصـمـة
واضاف ان لـلكـتاب لـسنة  2023)
(اخلـــــــطــــــــة تـــــــضـع بــــــــنـــــــظـــــــر
ـدينة كـانة احلضـارية  ا االعـتبـار
بـــغـــداد الـــتي تـــضم الـــعــديـــد من
ـكتـبات الـعامة ـراكز الـعلـمية وا ا
ـهـمـة إضـافة الى والـشـخـصـيات ا
ـركز الثقافي البغدادي في شارع ا
ـتنبي ودار اخملطوطات العراقية ا
التي تضم نحو 47 الف مخطوطة
ودار الـــكــتب والــوثـــائق واجملــمع
الــعـلـمي الــعـراقي وبـيـت احلـكـمـة
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مــشـيـرا الى ان (الــلـجـنـة غــيـرهـا)
ــعــاون الـفــني شــكــلت بــرئــاســة ا
حـــيـــدر والي وعـــضــويـــة صــادق
رحـــمــة ورئــيس رابـــطــة اجملــالس
الثقافية البغدادية صادق الربيعي
ومــديــر قـسم الــشـؤون الــثــقـافــيـة
والتنمية البشرية طالب عيسى). 

 محمد جابر العطا

كانت من الـدماغ بـعد تلـقي اللـقاح
ـا يـكفي لـدرجـة تتـطلب صـغـيرة 

مزيدًا من الدراسات). 
ـشارك ـؤلـف ا ا وذكـر عـزيـز شـيخ
لـــلــدراســـة وأســــــــــــتــاذ أبـــحــاث
الـرعـايـة األولـيـة بـجــامـعـة إدنـبرة
فـي إسـكــتــلــنــدا انه (بــرغم وجـود

فمن بـعض اخملـاطـر بـعد الـتـقـلـيح
الــواضح أن احـتــمـالــيـة حــدوثـهـا
نـــــــادرة جـــــــدًا) وأضــــــــــــــاف ان
(الـــنــقـــطــة األهم هـي أن اخملــاطــر
الـنـاجتة عن اإلصـابـة بكــــــــورونا
أعـلى بـكـثيـر من اخملـاطر الـنـاجتة

عن التلقيح). 

أمـ عام منظـمة التعاون اإلسالمي
أن الــعـراق مـقـبل يــوسف بن أحـمـد
عـلى مـرحلـة جـديدة تـتمـثل بـالبـناء
والـتنـميـة داعيـاً الى دعمه إقـليـمياً
ودولـــيــاً دون الـــتــدخـل في شــؤونه
الــداخــلــيــة. ووصف وزيــر الــطــاقـة
ـؤتـمر ا ـزروعي اإلمـاراتي سـهـيل ا
ـهـمـة عـلى طـريق عودة بـاخلـطـوة ا
الـــعــراق بـــ مــحــيـــطه اإلقــلـــيــمي
مشيرا إلى أن موقف بالده والدولي
الـدائم هـو دعم الـعراق. وجـدد أم

عـام اجلامعة العربية أحمد أبو
دعم اجلــامـعــة جلــهـود الــغــيط
الـــعــراق الــســاعـــيــة إلى بــنــاء
عـالقــــــــات جــــــــديــــــــدة مع دول

نطقة.  ا
وقـال أبـو الـغـيط في كـلـمـته إن
(الــــعـــراق يــــســـعى إلـى بـــنـــاء
ـنطقة عـالقات جديدة مع دول ا
وجـامـعـة الـدول الـعـربـيـة تدعم
هــذا اجلــهــد وتــريــد أن يــكــون

العراق جسرا للتواصل).

زروعي القاء كلمة وفد الدولة. ؤتمر  واناب وزير الطاقة سهيل محمد ا تحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قاعة ا  { غادر نائب رئيس دولة االمارات العربية ا
 { صحح وزير اخلـارجية االيراني رقم حجم الـتبادل التجاري مع الـعراق الوارد في كلمـته التي القاها بـاللغة العـربية ليبلغ 13 بدال من 300 مليار دوالر
ـهندس عـلى طرق مطـار بغداد ووضع كـما زار موقع اسـتهداف قـائد فيـلق القـدس السابق قـاسم سليـماني و نائب رئـيس احلشد الـشعبي ابـو مهدي ا

باقة من الزهور.
ستدامة ب فرنسا ودول االقليم. قترحات بشأن التعاون االقتصادي والتنمية ا كتوبة سلسلة من الرؤى وا  { اضاف الرئيس الفرنسي على كلمته ا
دعوين فـتوحـة حيث طـلب رئيس الوزراء مـصطـفى الكاظـمي في اعقـابهـا من ا ـتحدثـ في اجللـسة ا  { امـ عام مجـلس التـعاون اخللـيجي كـان آخر ا

غلقة اخملصصة لرؤساء الوفود التسعة فقط. مغادرة القاعة وبدء اجللسة ا
 { دول اجلوار الكبرى تركيا والسعودية وايران  تمثيلها بوزراء اخلارجية .

ـاضي مازال ـفـقـودين واالرشـيف الـوطـني الـكويـتي  وقـد عـدهـا مـراقـبون رسـالـة الى الـعـراق بـأن (ا  { تـضـمـنت كلـمـة وفـد الـكـويت حـديثـا عن مـلف ا
حاضرا).

 { احدثت تغريـدة الشيخ محمد بن راشد التي اطلقها من على م طائرته قبل هبوطها الى ارض العراق اصداء ايجابية واسعة وحظيت اوصافها
أمون وعاصمة العالم باشادة كبيرة. لبغداد عاصمة الرشيد وا

ـصري عبـد الفتـاح السيسي كـلمته بـقراءة ورقة مـلحقـة ضمنهـا رسائل اخويـة الى الشعب الـعراقي تمـثل خالصة نصائح  { انهى الرئيس ا
القادة احلكماء.

 { ادى فريق تشريفات مجلس الوزراء دورا يعكس قدرته على تنظيم وادارة اجتماعات كبرى في بغداد من طراز قمة التعاون والشراكة.
 { كان الفتا للنظر قول امير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني في كلمته ان (حصر السالح بيد الدولة اهم مقومات السيادة).

 { لم تتضمن اي كلمة من مداخالت الوفود في اجللسة االفتتاحية اشارة الى االوضاع في افغانستان برغم ان محلل دولي توقعوا ان
تهيمن افغانستان على اجواء القمة كحدث مستجد.

صري. { زيارة ملك االردن عبد الله الثاني هي الثانية له الى بغداد في غضون شهرين يشاركه في ذلك الرئيس ا
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تــلــقى الــعـراق امس رســائل دعم من
رؤسـاء دول عـربـية واجـنـبـية مـبـنـية
ـشـتـركـة عــلى الـتـعـاون والـقــواسم ا
ـنــطــقـة لــضــمـان امـن واسـتــقــرار ا
وزيـــادة الــــتـــنـــســـيـق في مـــجـــاالت
ـا يخدم مصـالح الشعوب اخملـتلفة 
وتـطــلـعـاتـهـا بـالـرفـاهـيـة واالزدهـار.
وقـال بـيـان تـلـقـته (الـزمـان) امس ان
(رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم صــالح
كل من اســـتــقـــبل في قـــصــر بـــغــداد
الـــعــاهل االردني عــبـــد الــله الــثــاني
وأمـيــر قـطـر تـمـيم بن حـمـد آل ثـاني
ــصـري عــبـد الــفـتـاح والــرئـيــسـ ا
ـــانــويل الـــســيـــسي والــفـــرنــسي ا
وجـرى بحث مـاكرون ,كـل على حـدة 
ا يـخدم تـعـزيز الـعالقات الـثنـائيـة 
ــنـطــقـة في مــصـالـح الـبــلـدين وكل ا
ضــمــان األمـن واالســتــقــرار). بـدوره
شــــدد قـــادة الــــدول عـــلـى (دعم أمن
واسـتــقـرار الـعـراق ومـصـالح شـعـبه
والعمل على تعزيز العالقات الـشقيق
الـثنائية في مـختلف اجملاالت). وكان
رئـيس الوزراء مصـطفى الكـاظمي قد
الـعـاهل اســتـقــبل في مـطــار بـغــداد 
االردنـي ونائب رئـيس دولـة االمارات
رئــيس مــجــلس الـوزراء مــحــمـد بن
راشــد آل مــكــتــوم و رئــيـس الـوزراء
الــكــويــتي صــبــاح خــالــد الــصــبــاح
صري. واكد والـرئيس الفرنسي وا
الـكـاظـمي خالل لـقـائه مـاكـرون امس
ان (الـعالقات العراقية الـفرنسية تمرّ
ــرحــلــة مـهــمّــة من الــتــأكــيــد عـلى
واقف وتنسيق ا الـشراكة والصداقـة
مبـينا ان (الـرئيس ماكرون الـثنائـية)

وقد أكدت فرنسا صـديق مهم للعـراق
مــراراً دعـــمــهــا جلــهــود الــعــراق في
وتـــدعــيم جــهــود مـــحــاربــة اإلرهــاب
نطقة من أجل االنطالق الـتهدئة في ا
من ـــســتـــدامــة) نـــحــو الـــتــنــمـــيــة ا
جدّد مـاكـرون (الشـكـر للـعراق جـانـبه
وتـأكـيـد الدور لـتـضـيـيف هـذه الـقـمـة
الــذي يــؤديـه في تــثــبــيت اســتــقــرار
وأعـرب عن تطـلع فرنـسا إلى ـنطـقة ا
تـــعـــزيــز الـــتـــعـــاون مع الـــعــراق في
مــخـتــلف اجملـاالت).  والـتــقى رئـيس
بأمير وزراء اإلمـارات محمد بن راشد
عـــلى هــامش قـــطــر تــمــيـم بن حــمــد
مـشاركتهما في مؤتمر بغداد للتعاون
قال بن راشد والـشراكـة.وعقب الـلقـاء
في تــغــريــدة عـلـى تـويــتــر ان (تــمـيم
شــقــيق وصـديق والــشــعب الـقــطـري
ـصـيـر وأضـاف ان (ا قــرابـة وصـهـر)
حفظ كان وسيـبقى  اخلـليجي واحـد 
الــــلـه شــــعــــوبـــــنــــا وأدام أمــــنــــهــــا
واسـتـقـرارها ورخـاءهـا). وعقـد تـميم

صري عـلى هامش مـع الرئيـس ا
لــقــاء لــتـقــريب وجــهـات الــقــمـة 
الـنـظـر بيـنـهمـا. كـمـا التـقى امـير
انويل قطر بالرئيس الفرنسي ا
مــاكــرون وبـحــثــا الـتــنــسـيق في
ـشـتـرك الــقـضـاء ذات االهـتـمـام ا
والــتـعـاون عــلى االصـعــدة كـافـة.
احملور ويـبدو ان االمـير القـطري 
الـــرئــــيس في عــــقـــد الـــلـــقـــاءات
ـشـتـركة مع قـادة الـدول االخرى ا
بـهـدف تـسـويـة اخلالفـات واعادة
الـــــــعـالقـــــــات الى عـــــــهـــــــدهـــــــا
.  وفي بـحـسب مـراقـبـ الــسـابق
رحـب رئــــيـس اقــــلـــــيم تـــــطــــور 
كـردسـتـان نـيـجـيـرفـان الـبارزاني
ـؤتمر بـغداد بحضـوره االقليمي
مثـمنـاً مبـادرة الكـاظمي والـدولي
واعـــرب فـي تـــغـــريـــدة امس (عن
ـؤتــمـر بـنـتـائج امــله ان يـخـرج ا
تــخـــدم االســتــقــرار والــسالم في

نطقة). عموم ا
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(الـسعودية تـدعم جهود العراق في
مــحــاربـة داعش والــســيـطــرة عـلى
مـبـيـنـا ان (هـناك ـنـفـلت) الـسالح ا
انـفتاحا اقتصاديا ب البلدين و
انـشاء صنـدوق مشتـرك اضافة الى
ان مــعـــبــر عــرعــر ســيــشــكل رافــداً
اقـتصـادياً مع الـعراق). ورأى وزير
مولود جاوييش اخلـارجية التـركي
نطـقة ال تكون مـستقرة ان ا اوغـلو
ان لـم يـكن الـعــراق مـسـتــقـرا.وقـال

U‰∫ رئـيس اجلمهـورية خالل اسـتقـباله في قـصر بـغداد ملك I? «

االردن
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توف في القطاع النفطي جراء جائحة كورونا من قررت وزارة النـفط استثناء ابناء ا
شروط ومعايير التشغيل بصفة اجر يومي.
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ن تكـتب  فال أحد يـقرأ  وال حكـومة تـسمع ?  ومن الـكتـابة في هذا
الزمـان العـراقي ما يـعد انـتحـارا بحـسب عنـوان مقـال زميـلنـا رباح آل
جفر الذي اسـتهل به رحلـته الكتابـية في جريدتـنا الزمان . هـكذا يقول
أكثـر األصدقـاء أينـما جـمعنـي بهم لـقاء  ومـا يقولـون صحـيح  وليس
قدوري نفـيه  فالقراءة تـراجعت عما كـانت عليه قبل عـقود  ولم يعد
لألشـخاص مـزاج لـلقـراءة  واذا قـرأوا فـما اجلـدوى ? فـالـثقـافـة التي
كانت معيارا للتمييز ب األشخـاص فقدت بريقها  وتراجعت قيمتها 
وتقدمت علـيها معـايير جديـدة  يندى اجلبـ لذكر بعـضها  واألخرى
تـعذر الـنـاس العـتـمـادهـا  ألن الواقع هـكـذا  وعـلـيك ان تـكـيّف نـفسك
كيفما يكـون  فال خاسر غيرك عـندما تسبح ضد الـتيار  لذا ال غرابة
في مقـولـة الفـيـلسـوف مدني صـالح عـندمـا نـصح أحد طـلـبته أن يـكون
شرطـيا عـندمـا اشتـكى له من صعـوبة احلـياة مع فـوج للـشرطـة وضعه
الـقــدر مـعــهم أثـنــاء احلـرب وهـو الــطـالب الــذي تـخــرج لـلـتــو من قـسم

الفلسفة .
يسـتغرب كـثيـرون عنـدما تـطالع كتـابا في سـيارة نـقل عام  ويـصوبون
نحـوك نظـرات تـنطـوي على دهـشـة  وأظنـهم يقـولـون مع أنفـسهم ( كم
بـطـران هــذا الـرجل ?) . الــنـاس تـبـحـث عن اجلـدوى الـواقــعـيـة في كل
شيء   وهذا من حـقها  وعـندما ال يـجدونـها  فمـا الداعي لـلقراءة ?.
ـنصب فـالثـقـافـة ال تبـني بـيـتا  وال تـشـتـري سيـارة  وال تـضـعك في ا
ـناصب الـعلـيا لـيس لهم مـنها الذي تـستـحقه  بل كـثير من أصـحاب ا
شيء  وظـنـوا ان مـهـارات الـلـغـو الـفـارغ تـنـويـرا  يـقـولون أطـنـانـا من
الكالم  ولـيس فـيه من مـعنى  فال تُـحـبط من عدم اجـادتـهم التـهـميش
على كـتـاب رسـمي  او التـداخل في نـدوة  كـما هـو حـال بـعض الذين
اطلقت عليهم الـفضائيات تسـمية احمللل االسـتراتيجي  وأرادت من
ا سـيحـدث او الوقـوف على أسـباب مـا حدث  وجودهم لـيس التـنبـؤ 

او التعرف الى تداعياته  بل كل همها مأل فراغ زمني بأي كالم . 
كـنـا نـتـعـلم من وسـائل االعالم الـلـغـة وأسـالـيب الـتـعـبـيـر وطـرق االلـقاء
واألفكار العمـيقة  ويتطلع الـقائمون علـيها الى االرتقاء بـثقافة الشارع
الى ثـقــافـة الـنــخـبـة  واذا بـثــقـافـة الــشـارع هي الـســائـدة  واذا بـجل
قدم وضيوفهم من الذين يشيعون السطحي من الثقافة بلغة ركيكة ا
 وتـشــبه طـبـيـعــتـهـا تــلك الـتي تـتــداولـهـا شـرائح ال حتــكـمـهـا مــعـايـيـر

مجتمعية. 
وهل بإمكانك تغيير بيئة تبدو عصية على التغيير ? هكذا تُبادر بسؤال
آخر قبل أن تنهي اجابتك على األول  ويقترحون عليك في النهاية ترك
الـكتـابـة  والـكف عن وجع الـرأس . قـد ال أكون الـوحـيـد من بـ الذين
توجّه لـهم هـكذا أسـئلـة  وأظنـهم في حـيرة من أمـرهم عـند الـبحث عن
اجابـة  قـال استـاذ عـلم االجـتمـاع الـزميل مـحـمود مـحـمد سـلـمان انه
(يجر أذنيه ) لصبري واصراري على الـتحدي  فقلت : يكفيني اطالق
الـصرخـات كـمـا أطلـقـهـا صديـقي الـدكـتور الـلـبـناني اسـامـة كـبارة في
كتابه الشيق ( صرخـات في البرية ) الذي مـا أن أُنهي قراءة مقال منه
حتى أجدني أكثر رغبة في قراءة الذي بعده  ومازالت صرخات كبارة
تمأل وديان وسهول لبنان  وأردفها بصرخات اخرى في الفيس بوك 
ا حتمـله تلك الصـرخات من مآس لكن أحدا من والة األمـر لم يشعـر 

يكابدها اللبنانيون كل حلظة . 
ـقدوره تـسمـيـة األشيـاء بأسـمائـها  ومازال آل جـعفـر حـذرا  وليس 
جرد قولك ألحدهم ـا في الغابة من وحـوش  فليس بوسعك االفالت 
عـلى ( عــيـنك حــاجب ) . ومع كل هــذا احلـذر قـال لـي الـنـاقــد الـكــبـيـر
ـقـاالت في الـدكــتـور فـاضـل عـبـود الــتـمــيـمي : من حــسن حظ كـتــاب ا
الصـحـافة الـعـراقـية ان الـسـياسـيـ ال يقـرأون  ثـمة
كنـز يـلـهيـهم عـما نـكـتب  ويـبدو ان الـتـميـمي يـتوقع
حدوث كـوارث فيـما لـو كان الـسيـاسيـون يقرأون 
هـذا ونـحن لم نـسم  فـمـا بـالك لـو سـمـيـنـا . يُـراد

الكتابة من خارج الغابة.

نصرمة احدى الفضائيات  قدمت في فترتها الصباحية يوم اجلمعة ا
 فقـرة  ظـنت فيـهـا إنه جهـد يـسعى الى الـتـوعيـة اجملـتمـعـية بـضرورة
ـعـادل االسـراع بـأخـذ الـلـقـاحـات اخلــاصـة بـفـايـروس كـورونـا  لـكن ا
ـرافق للبـرنامج  اكد الـعكس من هدف الـقناة  مع االسف الصوري ا
عادل الذي اظهر مشاهير من الفنانات  وال اعرف مدعاة عرض هذا ا
ـسبـبـات اقل ما يـقـال عنـها والفـنـان وهم يـرفـضون اخـذ اللـقـاحات 

إنها تنم عن جهالة وعدم استيعاب خطورة كورونا وشقيقاتها !
شـاهير الذين عرض ذكور السيـما  من محبي ا مشاهدو البـرنامج  ا
الـتــلـفـزيـون لــقـاءات لـهم بــالـصـوت والـصــورة  سـيـحــجـمـون عن اخـذ
ن يـحــبــون من أُولَـئِكَ الــلـقــاحـات  او يــحــذرون مـنــهـا  لــقــنـاعــتـهـم 

شاهير . ا
ـنـهــاج الـتـلـفــزيـوني  لـيس ســدا لـنـقص في الــبـرامج  او اسـقـاط ان ا
ا ينـبغي ان يكـون منهـجاً مدروساً في فرض لقـضاء يوم من الـبث  إ
وسيـلة اعالمـية مهـمة  تـشكل خـطورة مـجتـمعـية  في حال لـم نحسن
ادارتهـا  والشك ان البـرنامج الـذي اشرتُ الـيه  ح عـرض احاديث
شـاهـير يـرفـضون اخـذ الـلقـاحات  ويـدعـون الى عدم تـصـديق وجود
رض اخلطـير يشكل ردة فـعل عميقة االثـر في اجملتمع  ويؤدي هذا ا
ـا حتـدث ــواطـنـ الى هــذا الـوبـاء  ور الى تـصـدع كــبـيـر في رؤيـا ا
ـدى في قـادم االيام واالشـهر  فـتأثـير احـاديث هؤالء كارثـة شاسـعة ا
ـشــاهـيــر الـتي تـشــجع عـلى عــدم اخـذ الــلـقـاحــات  خـطــيـر ومـؤلم  ا
وينـاقض منطـق العقل  وال يـنسـجم مع جهـود العـالم في القـضاء على

هذا الفايروس اللع .
لــيس جـــديــدا  او غــريــبــا الــقــول  ان وســـائل اإلعالم ذات الــتــأثــيــر
ـخـتلف صـورها تـعمل عـلى اسـتثـارة العـاطفـة باعـتبـارها االجتـماعي 
واطـن  وتتـمتع بقدرة باشـر على ا وسيلـة هامة من وسـائل التأثيـر ا
فائقة في التـعامل مع العواطف اإلنـسانية بأسـاليب مختـلفة  فعلى من
ــهـمــة  الـنــظـر بــعــيـون فــاحـصــة الى مـا ــسك دفـة هــذه الـوســائل ا
يعـرضون من برامـج   قبل ان يبـحثـوا عن فيـديوهـات تنـاغم العواطف
الفارغـة  من خالل صور فـلميـة لفـنانات وفـنانـ يدعون بـترف وغرور

الى منهج بعيد عن الواقع  وعكس تيار احلياة ..
ان الدنـيـا على كف عـفـريت بسـبب كـورونـا  وحالـياً
نــعـيش خــطــرا مـحــدقــاً  وال مـنــاص لــنـا إال بــأخـذ
اللقـاحات  وهي مـتوفـرة وآمنة .. فال تـستـمعوا الى
اقـول اصـالـة نـصـري وهــيـفـاء وهـبي وراغب عالمـة

وغيرهم ..  

كالم أبيض

فم مفتوح .. فم مغلق

jwhj1963@yahoo.com
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ناقـصة العـامة واخلاصـة بـ (جتهيـز عجالت دفع رباعي (تـويوتا النـدكروز عدد (١)  تويـوتا برادو عدد (٧) كـيا تيـلورايد عدد (٥) يعـلن مجلس اخلـدمة العـامة االحتادي عن اجـراء ا
وازنة اجلارية (التشغيلية ) وبكلفة تخمينية درجة ضمن تخصيـصات (ا ناقصة) وا بينة اعدادها ومواصفاتها في وثيقة الـتجهيز القياسية ضمن وثائق ا لـتسيير اعمال اجمللس وا
ـصنـف ـقاولـ ا ؤهـل وذوي اخلـبـرة واالختـصاص من الـشـركات وا ـناقـصة مـن ا مـقـدارها (١٠٥٣٠٠٠٠٠٠) ملـيـار وثالثة وخـمسـون مـليـون دينـارفـعلى الـراغـب بـاالشتـراك في ا

والشـركات العـربية واألجـنبية تـقد عطـاءاتهم خالل أوقات الـدوام الرسمي الى الـعنوان الـتالي (بغداد  –الكرخ  –منـطقة العالوي  –مقـابل الشركـة العامـة للسـكك احلديد الـعراقية -
مجـاور جامع بنيـه) من تاريخ نشر اإلعالن عـلى ان تقدم عطـاءاتهم في داخل ظروف مـغلقة و مـختومة ومـثبت علـيها اسم مقـدم العطاء و عـنوانه االلكـتروني و رقم الهاتف واسم ورقم

ناقصة مستصحب معهم البيانات االتية :- ا
١. التأمـينات األولية (١%) والبالغة (١٠٥٣٠٠٠٠) عشـرة مالي وخمسمـائة وثالثون الف دينار من الـكلفة الـتخمينـية بشكل خطـاب ضمان او صك مصدق قـابل للتجديـد و تكون نافذة

ركزي العراقي.  عتمدة لدى البنك ا صارف ا لغاية (٢٠٢١/١٢/١) من احد ا
٢. براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب معنون الى مجلس اخلدمة العامة االحتادي و تكون بالنسخة االصلية.

٣. يتضمن العرض ثالث ظروف :
 ا. ظرف العرض التجاري 

ب. ظرف العرض الفني 
قـاول نافذة _شـهادة تأسـيس الشركة  –عـقد تأسـيس الشركة –محـضر اجتمـاع الشركة  –هويـة غرفة جتارة طـلوبة (هـوية تصنـيف شركات ا جـ. ظرف يتـضمن متـطلبات الـتأهيل ا
فوض  –تقد ما يؤيد حجب البطاقة التموينية  –وصل شراء النسخة االصلية - كتاب تخويل دير ا ارسة مهنة اذا كان مقدم العطاء مكتب  ––تقد مستمسكات ا نافذة –إجازة 

كتب مصدق من دائرة كاتب العدل.  فوض للشركة أو ا دير ا وجب وكالة خاصة من ا راجعة والتوقيع  با
كتبهم مع ارقام الهواتف والبريد االلكتروني اخلاص بهم. ٤. يلتزم مقدم العطاء بتثبيت عنوان متكامل 

٥. يجب ان تكون األرقام واالسعار مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من احلك والشطب ومقترن بتوقيع مقدم العطاء. 
ناقصة في ٢٠٢١/٩/١٦ ناقصة بـ(٧) أيام من تاريخ غلق ا ناقصة قبل موعد غلق ا شترك في ا ؤتمر اخلاص باإلجابة على استفسارات ا ٦. يكون موعد انعقاد ا

ـشاركـة مصادق عـليه اصـوليا مع ٧. في حال اشـتراك أكثـر من منـاقص في تقد عـطاء واحـد لتنـفيـذ العقـد تكـون مسؤولـيتهـم تضامـنية تـكافـلية في ذلـك لتنـفيذه عـلى ان يقـدم عقد ا
العطاء.

ناقصة فقط للمناقص  ناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناءا على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق ا ٨. جلهة التعاقد الغاء ا
عدلة وهي كاالتي: -  نصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية ا عادلة ا ٩. يتم احتساب الغرامات التأخيرية وفق ا

بلغ)     مبلغ العقد (مبلغ العقد األصلي + - أي تغيير في ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     × (١٠ %) غرامة اليوم الواحد 

دة) مدة العقد الكلية (مدة العقد االصلية + -- أي تغيير في ا

ناقصة أو اجراء أي تعديل عليها.  قدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود وثائق ا ١٠. ال يجوز 
ناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة مع مراعاة احكام التشريعات النافذة  نتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشتراك في ا ١١. ال يجوز 

ـناقـصة عـند نـكولـة عن توقيـع العقـد بعـد التـبلغ بـكتـاب اإلحالـة أو عنـد سحب مـقدم الـعطـاء لعطـائه خالل فـترة نفـاذيته او رفض ن حتـال اليه ا ١٢. يـتم مصـادرة التـأميـنات األولـية 
نصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود احلكومية النافذة .  التصحيح على اخطائه احلسابية في العطاء وانعكاسها على قرار اإلحالة وتتخذ بحقه اإلجراءات القانونية ا

دون رقما  ,كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة .  دون كتابة في حالة اختالفه مع السعر ا ١٣. يعول على السعر ا
دونة ازائها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء قدم ففي هذه احلالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات ا ١٤. إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء ا

ناقصة الواحدة  دير مفوض في أكثر من شركة تقد أكثر من عطاء واحد في ا ١٥. ال يجوز 
ناقصة تقد شهادة تأسيس وكافة مستمسكاتها مترجمة ومصدقة من السفارة العراقية في بلد التأسيس  ١٦. على الشركات األجنبية الراغبة باالشتراك با

١٧. يلتزم مقدم العطاء بتقد األسعار النهائية غير قابلة للتفاوض.
١٨. تقد جدول كميات مختوم باخلتم احلراري للمجلس

 ١٩. يتم تـسلـيم العـطاءات في صـندوق الـعطاءات الـى العنـوان التـالي مجـلس اخلدمـة العـامة االحتـادي الكائـن في بغداد  –الكرخ  –مـنطـقة العالوي  –مـقابل الـشركـة العـامة لـلسكك
احلديد العراقية  –مجاور جامع بنيه  

وافق ٢٠٢١/٩/١٦  دينة بغداد يوم  (اخلميس) ا وان اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  ١٢ ظهرا من التوقيت احمللي 
ثليهم الراغب باحلـضور في مجلس اخلدمة العامة االحتادي / قاعة االجتماعات وعد وسيتم فتح العطاءات بـحضور مقدمي العطاءات او  تأخرة عن هذا ا ٢٠. تـرفض العطاءات ا

وافق ٢٠٢١/٩/١٩ أو اليوم الذي يليه اذا صادف عطله رسمية الساعة ١٢ ظهرا من يوم (االحد) ا
شار اليها في القوان واألنظمة والتعليمات العراقية  تعاقدة كافة الرسوم والضرائب ا ٢١. يستقطع من مستحقات الشركة ا

ناقصة عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التالي  ٢٢. اذا صادف موعد غلق ا
٢٣. جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات الغير مستجيبة للوثائق القياسية 

٢٤. يستبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية 
ناقصة أجور النشر واالعالن  ٢٥. يتحمل من ترسو عليه ا

ناقصة (٢٠٠٠٠٠) مئتا الف دينار  غير قابل للرد ٢٦. ثمـن بيع وثائق ا
(fpsc@gov-iq.net)  راسلة عبر البريد االلكتروني ٢٧. للمعلومات تتم ا

٢٨. كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به 
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قسم العقود
اعالن مناقصة رقم (٢٠٢١/١)

جمهورية العراق
مجلس اخلدمة العامة اإلحتادي
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½qI∫ ناقالت نفط عراقية تقوم بنقل النفط األسود الى لبنان

وقـالت الوزارة في بـيان تلقـته (الزمان)
امـس ان (الوزارة  قررت استـثناء ابناء
ـتـوفـ بـسـبب كـورونـا من ـوظـفـ ا ا
الـذين  تـمت اصابـتـهم اثنـاء الـعمل من
شـروط ومـعايـير الـتـشغـيل بـصفـة اجر
يــومي) واضــاف ان (قــرار االسـتــثــنـاء
يـأتي بـعـد اسـتـحصـال  مـوافـقـة رئيس
مــجــلس الــوزراء مـصــطــفى الــكــاظـمي
واســتـنـادا الى الــفـقـرة ثــانـيـا من قـرار
ــرقم 192 لـــلــعــام اجلــاري) اجملـــلس ا
ولـفت الى ان (االسـتثـنـاء من التـشـغيل
ـتوفي بـصـفة اجـر يـومي يشـمل ذوي ا

 .( من الدرجة األولى حصراً
ــشـاريع في وواصــلت مالكـات هــيـئـة أ
شــركـة نـفط ذي قــار  جـهـودهــا إلكـمـال
خــطـة تـطــويـر حــقل الـنـاصــريـة. وقـال
شـاريع  في الشـركة جبار مـدير هيـئة ا

كـر في بـيان تـلـقته (الـزمان) امس ان
ـشــروع أهـمــيــة كـبــيــرة كـونه (لــهــذا ا
يـهدف لتوسعة وتطوير حقل الناصرية
وذلك وزيـادة إنـتـاجه من الـنـفط اخلام 
بـرفع مـسـتـوى اإلنـتـاج الكـلي إلى 200
الف برميل يوميا  ويأتي هذا التطوير
بـإضــافـة وإنـشـاء مـحـطـة عـزل حـديـثـة
أخـرى مـكـونـة من  ضـفـتي إنـتـاج تـبلغ
عـلــمـا أن طــاقــة  كل ضــفـة ن  50 الـف 
الـطاقـة اإلنتـاجيـة احلالـية لـلحقـل تبلغ
مـئة ألف بـأقصى معـدالتها) ولـفت الى
ان (الــضـفــة احلـديــثـة تــتـطـلـب انـشـاء
مـنظـومة أنـابيـب بطول   42 كـيـلومـترا
وخــزانـات إنـتـاج إضـافــيـة ومـضـخـات

حديثة). 
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بـدوره قال مـسؤول شـعبة الـتشـييد في

الـــشـــركــة ريـــاض جـــلــيـل ان (مالكــات
الـتشـييـد تمـكنت مـن مد وحلـام أنبوب
جـريـان البـئـر ناصـرية  39  الـذي يـبلغ
طـــوله 800 مـــتــر وصـــوالً الى ســاحــة
الــبـئـر نـاصـريـة 16 لــغـرض رفـد ضـفـة
زيـد من الـنفط اخلـام لـزيادة الـعـزل بـا
اإلنـــتــــاج حـــسب خــــطـــة الـــتــــطـــويـــر
الكــات تـقـوم ــطـلــوبـة) وتــابع ان (ا ا
بـإعمال اخـرى أهمها مـد وحلام أنبوب
بـئـر نـاصـرية 45 بـشـكل كـامل وإدخاله
ناهيك لـلخدمـة في العمـلية اإلنـتاجيـة 
عـن مـــد وحلــــام اآلبـــار نــــاصـــريـــة 36
ونـاصـرية 46  اذ بـلـغت نـسب اإلجناز

مراحل متطورة جدا). 
الى ذلك  فـازت شـركة بـتـرول اإلمارات
ــنـــاقــصــة األولى الــتي الــوطـــنــيــة بــا
أجـرتـها الـوزارة الستـبدال 84 ألف طن
مـن الـــنــــفط األســــود من الــــعـــراق إلى
لـــبــنـــان. وقـــال بــيـــان امس انه (بـــعــد
اســتـكــمـال كل الــتـحــضـيــرات االداريـة
والــتــقـنــيــة بـ اجلــانــبــ الـلــبــنـاني
ـوقع والـعـراقي فـي ما خـصّ االتـفاق ا

مع الـعـراق بـشأن اسـتـيراد مـلـيون طن
دة سنة واستبداله من الـفيول االسود 
عـبـر منـاقـصات شـهـرية مـا ب 75 الى
85 ألـف طن لـصـالح مـؤســسـة كـهـربـاء
وافقات من لـبنان وعـقب استحصـال ا
اجلــانب الـعــراقي عــلى دفـتــر الـشـروط
ـديـرية ـشـاركـة أطـلـقت ا والـشـركـات ا
ياه الـعامـة للـنفط في وزارة الـطاقـة وا
ــنـاقــصـة االولى الســتـبــدال نـحـو 84 ا
ألـف طن من الـنـفط االسـود وبـواقع 30
ألـف طن من الـفـيـول الـثـقيـل ونـحو 33
ألـف طن من الـــغــاز أويل) واضــاف ان
ـديـريـة دعت الى اجـتـمـاع افـتراضي (ا
ــــثـــلـي الـــشــــركـــات لــــفضّ عــــروض 
ـناقصة) واشار الى انه ـشاركة في ا ا
ـيـة من اصـل اربـعة (ثـالث شركـات عـا
ــنــاقــصـــة ووافق عــلــيــهــا شــاركـت بــا
اجلــانب الــعــراقي هي شــركــة بــتــرول
االمارات الوطنية واجملموعة البترولية
ـسـتـقـلـة وكـورال انـيـرجي وقـد فازت ا
ــنــاقــصــة شــركــة بــتــرول االمــارات بــا
الـوطــنـيـة بـعـد إعالم اجلـانب الـعـراقي

بــالـنـتـيــجـة الـنـهــائـيـة اذ سـتــسـتـقـدم
ــنـاقـصــة الـفـيـول الــشـركـة الـفــائـزة بـا
ستبدل الى لبنان بعد نحو اسبوع ا

من تـــاريخ تــســلّــمــهــا شــحــنــة الــنــفط
األســـــــود مـن الــــعــــراق خالل ايــــلــــول

قبل).  ا
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اعــــلـــنـت وزارة الـــتـــجــــارة عن بـــدء
الــشـركــة الـعــامـة لــتـجــارة احلـبـوب
ــبـكــرة الســتــقــبـال االســتــعــدادات ا
مـوسم تـسـويق الـشـلب لـلمـوسم من
خالل زيـــارة فــروعـــهـــا الـــشــلـــبـــيــة
لالطالع مـيـدانيـا عـلى احـتيـاجـاتـها

الفنية و االدارية .
وكـشـفت عن ان (مــديـر عـام الـشـركـة
بــاسم نــعــبم الــعــكــيــلي تــفــقــد فـرع
الـشـركــة في الـديـوانـيــة اكـبـر مـنـتح
لـــلــرز فـي الــبالد واطـــلع عـــلى اخــر
االستعدادات لتام موسم تسويقي
متميز نتجاوز خالله كافة السلبيات
عوقات الـتي برزت نتـيجة ضغط وا
الـعــمل وخـاصــة اعـداد الـفــاحـصـ

والتـخصـصـات الهـندسـية)  .كـما ان
العكيلي اطلع على الطاقات اخلزنية
ــكـن تــتــاح قــبل ــتـــاحــة و الــتي  ا
وعـد الـرسمي لـبدء الـتـسويق بـعد ا

االنتهاء من عملية مناقلة احلنطة. 
واسـتــعـرض مـديـر فــرع الـشـركـة في
ــواقع وحـجم الـديــوانـيــة عـدداً من ا
الـطـاقات االسـتـيـعـابـيـة لكـل موقع و

اخملصصة الستالم الشلب .
كمـا و استـعـراض اعداد الـعامـل
في الــفــرع ومــواقــعه وتــخــصـصــهم
الكـات الـفـنـيه الـعـاملـة في واعـداد ا
اخملتبـرات والتخصـصات الهـندسبة
وشـــخـص الـــعــــكـــلــــيـــلـي مـــشــــكـــله
ـكن من الـفــاحـصــ وااللـيـة الــتي 

شكله . خاللها جتاوز هذه ا

وتـــطـــرق الـــعـــكـــيـــلي الى اهـــمـــيـــة
وضـرورة ان نـسـعى لـدعم االهـتـمـام
بالـفالح وضـروره الـبـحث عن فرص
تـامـ صرف مـسـتـحـقـاته اوال باول
كون موسم تسـويق احلنطة لـلشركة
فهو مورد للشركة و بواسطتة نومن
االكــتــفـاء الــذاتي لـلــبــلـد فــهـو خــيـر
وبركة للجميع . واشار العكيلي الى
مــــحــــافـــــظــــة الــــديــــوانــــيـه حتــــمل
خــصــوصــيـــة في الــزراعــة فــهي من
احملــافــظــات الــتي تــزرع عــلـى مـدار
ــوسـمــ زراعــة حــنــطـة و الــعــام 
شلب كونهـا تعتمد عـلى الري وفيها

مناسيب مياه وفيره .
ووجه بضرورة البـدء من االن تهيئة
اجملارش االهلية وعلى اصحابها ان

يــبـــاشـــروا من االن تـــهـــيــئـــة كـــافــة
االجراءات التعاقديه وتهيئة االوراق
االصـــولــــيــــة و البــــد مـن اصــــحـــاب
اجملـــارش من االن و تـــهــيـــئــة كـــافــة
ــســتــمــسـكــات و مــوافــقــات دوائـر ا
الـبـيـئه و هـو شـرط اسـاس لـلـتـعـاقد
الى جـانب تايـيـد من دوائر الـضـمان
االجــتـمــاعي و  الــضــريـبــة و احتـاد
الصناعات و عقارات الدولة  والبدء
بــاعـمـال الــصـيــانه واالدامـة لــتـكـون

جاهزة قبل بدء التعاقد .
وسم واختتم الـعكـيلي بالـقول ان (ا
ــوذجي من هـــذا الــعــام ســـيــكـــون 
خالل بـــرنــامـج إداري ومــالـي وفــني
متكـامل ويضع شروطـا فنيـة رصينة

نتج ). لظمان جودة ا
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هذا السد يذكرنـي بلقب حصل عليه العب
نتخب العراقي السابق ووزير الرياضة ا
والشـباب حـاليـا (عدنـان درجال) "صـخرة
الدفاع "سـد دوكان" وكثـيرة هي التـفاسير
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لهذا االسـم (دوكان) البـعض يرجـعها الى
كلـمة (دكـان) واخرون يقـولونـها مـتقـطعة
دو-كــان من دق الـشـيء. وتـبــقى مــنـطــقـة
دوكـان رئـة الـسـلــيـمـانـيـة اذ يـحـيط بـهـذا

ائي مجـموعة من اجلبال( جبل سطح ا ا
ســارة جــبل ســلــطــان) كــمــا حتــيـط بــهـا
ـــزارع   وهــو اقـــدم ســـد في الـــعــراق  ا
وهــذا الـســد  يــجــهـز االراضي الــزراعــيـة

ـيــاه الـصــاحلـة لــلـشـرب ـاء  وكـذلـك ا بــا
وتـولــيـد الـطـاقــة الـكـهــربـائـيـة لــلـمـنـاطق
الـسـكـنـيـة ويـبـدأ من الـزاب الـصغـيـر من
بحـيرة دوكـان وهـو سد خـرساني مـقوس
نصف قطره 120 مترا وقمته 360 مترا
افتتح عام 1959وامتأل سنة  1988ألول
مـرة مـنـذ انـشـائه ولـغـزارة االمـطار أمـتأل
مـرة ثــانـيــة عـام 2019 لـكـن بـســبب قــلـة
االمــطــار والـســدود االيــرانــيــة حـدث االن
انخفـاض في سد دوكان لـلنصف وكشف
هـذا االنخـفـاض الغـطـاء عن مـقابـر أثـرية
في تـلـة (شــمـشـارة) بـقــضـاء رانـيه يـعـود
تـاريـخـهـا الى اكـثـر من 5 االف سـنة قـبل
ـيـالد وتـوجــد حتت نـهــر رانـيه 6 تالل ا
وكشف النقاب عن عشـرات القبور االثرية

 . لوك أشوري بعضها يعود 
انطـلقـنا الـيوم الى حـيث منـطقـة الزوارق
في بـــحـــيـــرة دوكـــان عــلـى امل ان نـــقــوم

يتعلق بزيارة دولة رئيس مجلس
الــوزراء مـصـطـفـى الـكـاظـمي الى
ــتــحـــدة االمــريــكــيــة الـــواليــات ا
ولـقـائه الـرئـيس األمـريـكي بـايدن
تـدخل فـي اخـتــصــاص الـســفـارة
الــعـراقــيــة في واشـنــطن حــصـراً
ـوكلة الى قنصـليتنا هام ا كون ا
تـــتــــعــــلق بــــتــــقــــد اخلــــدمـــات
الـقـنــصـلـيـة ألبــنـاء اجلـالـيـة دون

ارسة أي نشاط سياسي .
ـــعــوقــات الــتـي تــواجــهــا { مــا اهم ا
القنصلية من ناحية اجلالية العراقية ?
- عند اسـتالم عملي كـقنصل عام
جلـمهـورية العـراق في مـيشـيغان
ــعــوقــات كــانت هــنــاك عــدد من ا
الـتي تـواجه الـبـعثـة اثـنـاء تـأدية
ــشــكـــلــة األكــبــر هي عــمــلـــهــا وا
االعـداد الـكـبـيـرة ألبـنـاء اجلـالـيـة
الذين يـراجعون مـبنى الـقنصـلية
في األشــهـــر األولى من كـل ســنــة
للـحصول عـلى شهـادة احلياة او
اصـــدار الــوكـــاالت وغـــيـــرهــا من
ــــعــــامالت األخــــرى وكــــذلك في ا
األشــهـــر الـــتـي يــتـم بـــهـــا زيــارة
ـــقــــدســـة في الـــعـــراق ـــراقـــد ا ا
لـغــرض مـنـح أبـنــاء اجلـالــيـة من
حــمـلـة اجلـواز األمـريـكي وايـضـاً
األجــانب سـمـة دخــول فـقـد تـصل
ــــــراجــــــعــــــ الى االف اعــــــداد ا
ــــراجــــعــــ فــــقــــبـل اســــتالمي ا
ــشـكـلـة لـلــقـنـصـلــيـة كـانت هـذه ا
معـضلـة كبـيرة او مـزمنة ال عالج
ـهــمـة األولى لي لـهــا لـذلك كــان ا
ــشــكــلــة من خالل هي حل هــذه ا
اتــخـــاذ عــدة إجــراءات ســـاهــمت
ـشـكلـة وبـشكل مـلفت بـحل هذه ا
جلـمـيع أبـناء اجلـالـيـة حـيث كان
راجع لالنـتـظار سـابـقاً يـحـتـاج ا
يــوم او يــومـ الســتـالم شــهـادة
احلـــيــاة وكـــذلك ســـمــة الـــدخــول
كــانت تــتــأخــر الى عــدة أسـابــيع
إلصـدارهـا ام االن فـهي ال تـتـأخـر
سـوى دقـائق فـقط إلصـدار جـميع
ـــعـــامالت اخلـــاصـــة بـــالـــعـــمل ا
الـقـنـصـلي  اهم اإلجـراءات الـتي

 اتخاذها هي :
ـنـاسـبـ كل ـوظــفـ ا تـكـلـيف ا
ــنـاسب له ــكـان ا مـنــهم حـسب ا
ـسـتــمـرة لـهم مع الـتــوجـيـهــات ا
ـعامالت اخلاصة بكيـفية اجناز ا
بـــأبـــنـــاء اجلـــالـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة
ـشـاكل واألجـنـبــيـة  واكـتـشــاف ا
الــتـي يــعــاني مــنــهــا الــطــابــعـ
وبـعض األقسـام و وضع احلـلول
ــنـــاســـبــة لـــهــا مـن ( تــصـــلــيح ا
األعـطــال اخلــاصـة بــاحلـاســبـات
االلكترونية وملـحقاتها  تصليح

ــنــظــومــة األعـــطــال اخلــاصــة بــا
واسـتخـدام الوايـر بدل الالسـلكي
لـربط أجهـزة االلكـتـرونيـة لسـرعة
االســـــتــــقـــــبــــال واالســـــتالم بــــ
وارد الـبشـرية االقـسام) تـعظـيم ا
من خالل االسـتفـادة القـصوى من
ـا فـيهم جـمـيع أعـضـاء الـبـعـثـة 
الــعـــنــاوين غــيـــر اإلداريــة مــثل (
ـــنــظـــفــ واحلــرس الـــســواق وا
والـعـنـاوين األخـرى ) وتـعـلـيـمـهم
الـطــبـاعـة واالرشــفـة لــزيـادة عـدد
الــطــابــعــ كــذلك ادخــال جــمــيع
ـوظـفـ االخـرين لـتـعـلم طـبـاعة ا
شـهادة احلـيـاة والوكـاالت لـزيادة
عـــــدد الـــــطـــــابــــعـــــ فـي حــــاالت
الـــــطـــــوار وفي نـــــفـس الـــــوقت
اســتـيــعـاب االعــداد الــكـبــيـرة من
ـراجـعـ والـتي تـصل الى اكـثر ا
من الـف احــــيــــانــــاً فـي الـــــــيــــوم

الواحد .
ـشــكـلـة األخــرى كـانت تــتـمـثل وا
بــــعــــدم وجـــــود مــــوقف ( بــــارك)
ــراجــعـ الســتــقــبـال ســيــارات ا
حــــيـث كــــان أبـــــنــــاء اجلـــــالــــيــــة
يـواجـهـون مـشـكـلـة مع الـسـلـطات
احملــــلـــيــــة الــــتي تــــمـــنـع وقـــوف
الـــــســــيـــــارات في أمـــــاكن غـــــيــــر
مـــخــصــصــة لـــلــوقــوف وتــفــرض
غـرامــات مــالــيــة كــبــيــرة عــلـيــهم
وكــذلك قـسـاوة الــظـروف اجلـويـة
بــاألشـهــر األولى من كل ســنـة في
هـــذه الـــواليـــة حـــيث تـــنـــخـــفض
درجــــــات احلــــــرارة الـى درجـــــات
مـنــخـفـضــة جـداً مع نــزول الـثـلج
وهـــــذا يـــــصـــــعب مـــــهـــــمـه تــــرك
الـــســـيـــارات في أمـــاكن بـــعـــيـــدة
والـوصـول الى مـبـنى الـقـنـصـلـية
راجع هم من السيما ان اغلب ا
ــشـكــلـة كـبــار الـسـن وحلل هـذه ا
ـراكز دفـعـني الى الـتـنـسـيق مـع ا
سيحية من الدينية اإلسالمـية وا
خـالل االســــتـــفــــادة مـن الـــعـالقـــة
الطـيبة بـيني وبـ أبناء اجلـالية
عــمــومــاً والـــعــامــلـــ عــلى هــذه
ـراكـز خـصـوصـاً اذا قـدمت هذه ا
ــراكـز قـاعـات كــبـيـرة مع مـوقف ا
السيـارات كبير يـستوعب االعداد
ــراجــعــ  حـيث الــكـثــيــرة من ا
قــمـت بــأرســـال فــرق قـــنـــصــلـــيــة
ـــراجـــعـــ هـــنــاك الســـتـــقـــبــال ا
طـلـوبـة حيث وإصـدار الـوثائـق ا
 تــقـســيم أعــضــاء الـبــعــثـة الى
ثالث فرق الـفريق األول يـعمل في
مـبـنى الـقـنـصلـيـة والـثـاني يـعمل
فـي كـــنـــيـــســـة (مـــار يـــوسف) في
مـــديــنـــة ســتـــرلــنك هـــايس حــيث
يتواجد أبناء اجلـالية من الديانة
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حث الــقـنـصل الــعـراقي في واليـة
مـــيـــشـــيـــغـــان عـــدنـــان عــزارة آل
مـعـجـون اجلالـيـة العـراقـيـة على
تــوحــيــد صــفـوفــهــمــا وتــشــكــيل
ـثلـ عن كل فـئة مـجلس يـضم 
او طـــــائــــفــــة بــــهــــدف ايــــصــــال
اصــواتــهم الى مــراكــز الــســلــطـة
بواسطة االنتخـابات ما يجعلهم
رقـمـاً صــعـبـاً يـحــتـاجه اصـحـاب

القرار.
وكــــشف آل مــــعـــجــــون عن عـــدم
وجـود احـصــائـيـة دقــيـقـة العـداد
اجلالية العـراقية في الوالية لكن
االرقـام تــقــدرهـا بــاكــثـر من 400
ألـف عــراقي مــشــيـراً الـى ان (مـا
ـــيــز هــذه اجلـــالــيـــة فــضالً عن
عددهـا الـكـبـيـر تنـوعـهـا الـثـقافي
والـديـني والـطـائـفي والـقـومي ما
). واكد كن عدهـا عراقاًً مـصغراً
فـي حـوار مع (الــزمــان) حــضـور
الــــقـــنــــصــــلـــيــــة في نــــشــــاطـــات
ـهـا ومـنـاسـبـات اجلــالـيـة وتـقـد
اخلــدمــات الــقــنــصــلــيــة بـافــضل
طريقة وفيما يلي نص احلوار:-

{ مــاهي اهـم إجنــازات الــقــنــصــلــيــة
العراقية في ديترويت ?

- ان فتح قنصلـية عامة في والية
مـيـشيـغـان خـفف من أعبـاء أبـناء
اجلـــــالـــــيـــــة الــــذيـن يـــــرغـــــبــــون
طلوبة بحصولهم على الوثائق ا
ــــعـــــامالت في إلجنـــــاز بــــعـض ا
الـعـراق حـيث كـان يــسـافـر أبـنـاء
اجلـاليـة الى العـاصمـة االمريـكية

سيحية هـناك  والفريق الثالث ا
يعمل في مـركز الزهراء اإلسالمي
او في مـركـز كـربالء اإلسالمي في
مـديــنـة ديــربـورن حــيث يـتــواجـد
سلمة هناك ايضاً أبناء اجلالية ا
 وبـهـذا االجـراء  الـقـضـاء على
ــراجع ــشــكـــلــة واصــبح ا هــذه ا
يحـصل على الوثـائق اخلاصة به
ـراكز بـكل سـهـولة وسـرعـة ومن ا

القريبة على سكنه .
هـنـا فيـمـا يتـعـلق بأبـنـاء اجلالـية
في واليـة ميـشيـغـان اما الـواليات
األخرى فيتم ارسال فـرق قنصلية
لـلـواليـات الـتي يـتـواجـد بـهـا عدد
كــبــيــر مـن أبــنــاء اجلــالـــيــة مــثل
(شيكاغو / نبراسكا / مينيسوتا
) وترسل هذه الفرق لتجنب أبناء
اجلـالـيـة الـسـاكـنـ هـنـاك مـشـقـة

السفر الى ميشيغان .
{ مــا اهم الــنــشــاطــات االجــتــمــاعــيـة
الثـقافية األدبية التي تـشارك القنصلية

بها مع اجلالية ?
- تـعـد واليـة مـيـشـيـغـان عـاصـمـة
اجلــالــيــة الــعــراقــيــة في أمــريــكـا
الـشـمـالـيـة اذ ال يوجـد إحـصـائـية
دقـيقـة ألعـداد اجلالـيـة ولكن تـقدر
بــأكــثـر من 400 الف عــراقي ومـا
يتمـيز هذه اجلاليـة باإلضافة الى
عـددها الـكـبـيـر تـنـوعـهـا الـثـقافي
والـديــني والـطـائـفي والـقـومي اذ
ــكن اعـتـبـار هـذه الـواليـة عـراق
(مـصـغـر) لـذلك فـان هـذه اجلـالـيـة
تـــمـــارس نــشـــاطـــاتــهـــا من خالل
ــراكـز الــديــنـيــة او اجلــمـعــيـات ا
نتدبات التي اسستها اجلالية وا
والـقـنصـلـيـة منـذ افـتتـاحـها وهي
حــريــصــة عـــلى مــشـــاركــة أبــنــاء
اجلــالـيــة هـذه الــنــشـاطــات حـيث
ــــــثل يــــــوجـــــد فــــــريـق كــــــروي 
القـنصـليـة واجلالـية ويـشترك في
الـكثـيـر من النـشاطـات الـرياضـية
وتتواصل القنصـلية مع العامل
كن عـلى هـذه الفـرق لـتقـد مـا 
لدعم نـشاطهم وكـذلك هناك نـقابة
الــريـاضــ الــرواد . كــمـا تــمــتـاز
اجلالـية بوجـود عدد من مشـاهير
الــفن بــالــعــراق وقــد  تـأســيس
نــقــابــة الــفــانــ الــعــراقــيــ في
أمـريـكـا و افـتـتاح هـذه الـنـقـابة
شاركة من قبل القـنصل العـام و
عــدد من أعــضــاء الــبــعــثــة  كــمـا
هـنـاك منـتـديات ثـقـافيـة وصـالون
ثـقافـية تـمـارس نشـاطهـا الثـقافي
في مـــجــال االدب والـــشــعـــر مــثل
مــــنـــتــــدى الــــرافـــدين الــــثــــقـــافي
وصـــالــونــات دجـــلــة الـــثــقــافي و
رابـطـة شعـراء اهل الـبـيت وكانت
ـنـتـديـات تمـارس نـشـاطـها هـذه ا
بــشـكل دوري قـبل جـائـحـة كـورنـا
وكــان الـقـنـصل الـعـام يـشـارك في
هـــذه الـــنــــشـــاطـــات وبـــعـــد هـــذه
اجلائحة توقفت هذه النشاطات 
امـا فيـما يـتـعلق بـنشـاطات أبـناء
اجلـاليـة الـديـنـيـة فان الـقـنـصـلـية
تـشـارك جـمـيع أبـنـاء اجلـالـية من
سلمة والصائبة من سيحية وا ا
ـسـتمـرة لـلقـنصل خالل الـزيارة ا
ـراكـز ومـشـاركـتـهم الـعـام لـهـذه ا

ناسبات . جميع ا

عامالت الرسمية وشبة { مـا اعداد ا
الـرســمـيـة الــتي تـنــجـزهـا الــقـنـصــلـيـة
سـنــويـاً تــقـريـبــاً من ضـمــنـهــا شـهـادة

احلياة والوكاالت واجلوازات .
- مــــجــــمــــوع مـــا  إجنــــازه من
مـعـامالت قـنـصــلـيـة وغـيـرهـا من
الـــعـــمل الـــقـــنـــصــــلي من تـــاريخ
2021/01/02 ولـــــــــــغـــــــــــايـــــــــــة
2021/08/26 هـــــــــــــو (25787)

وهي مفصله على نحو االتي : 
اجلـــوازات / 2016 والــــوكـــاالت
الــــعــــامــــة / 1154 والـــــوكــــاالت
اخلـــــاصـــــة / 2624 واإللـــــغـــــاء
الــوكـاالت /500 وشــهـادة حــيـاة
اعتيادية / 5550 و شهادة حياة
تقاعدية / 3706 و تأييد / 191
وتـــصــديــقــات / 1090 وســمــات
دخول / 3182 وعـدم مـحـكـومـية
/ 25  وبـــــــــــيــــــــــان والدة / 449
وشــهــادة وفـاة / 167 والــصـادر

/ 2551والوارد /2432 
{ دور الــقــنــصــلــيـة فـي الــتـعــاون مع
بـاقي القنصـليات من دول أخرى واهم

نشاطاتها ?
-  تـوجـد في سـاحه عمل الـبـعـثة
عـدد من الـقــنـصـلـيــات األجـنـبـيـة
مـنـهـا والـعـربــيـة وهـنـاك مـجـلس
للقنـاصل العامي يـجتمع بشكل
دوري كل ثالث اشــهـر ولـكن هـذه
االجـتمـاعات توقـفت بـعد جـائحة
كـــــــــــورنــــــــــــا ومـن خـالل هـــــــــــذه
علومات االجتماعات يتم تبادل ا
الـقــنـصــلـيــات األخـرى وتـســهـيل
ــــعـــامالت بــــعض هـــذه بــــعض ا
الـقـنـصـلـيـات تـتـواجـد في أمـاكن
قــريــبـــة من مــبــنى الـــقــنــصــلــيــة
الــعـــراقــيــة مــثـل الــقــنـــصــلــيــة (
الـلبـنانـية  الـيابـانيـة  الكـندية 
الـيـمـيـنـة  األردنـيـة  الـسـوريـة )
امـا القـنصـليـات األخرى تـتواجد
في عــاصـمــة الــواليــة (النــسـنك )
والتي تبعد على مـبنى القنصلية

(ساعات ) بالسيارة .
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{ هل من كـــلــمـــة اخــيـــره تـــوجــهـــهــا
للجالية العراقية ?

- الـكلـمة األخـيـرة ألبنـاء اجلالـية
الـعـراقـيـة هي تــوحـيـد صـفـوفـهم
وتـشـكيـل مـجـلس لـلـجـاليـة يـضم
ثـل عن كل فـئة او طائـفة كان
ــثـــلـــ وفــنـــانــ يــكـــون فـــيه 
ورياضي ورجال الدين واالدباء
و وجــــهـــاء اجلـــالــــيـــة وعـــدد من
الــــنــــاشـــــطــــ و مـن خالل هــــذا
اجمللس تستطيع اجلالية إيصال
ابــنــاءهــا الـى مــراكــز الـــســلــطــة
بواسطـة االنتخابـات السيما هذا
قراطـية بشكل البلـد تمارس الـد
يـخــدم اجلـمــيع فـهــنـاك مــجـالس
مـحلـية وأخـرى فـدراليـة واالعداد
الـكـثيـر ألبـناء اجلـالـية و تـوحـيد
صـفـوفـهـم ويـجـعــلـهم رقم صـعب
يـــحـــتــــاجه صـــاحـب الـــقـــرار في
ــتــحــدة االمــريــكــيــة الــواليــات  ا
بــــشــــكـل يــــخـــــدم مــــصـــــاحلــــهم
الـشـخصـيـة اوالً ومصـالح بـلدهم
االم ثــانــيــتــاً بـتــشــكــيــلـهـم لـوبي
ضـاغط داخل والية مـيـشيـغان او

داخل أمريكا عموماً .
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بـفـعالـيـة (الـبـاربيـكـيـو) بـعمـلـيـة (الـشوي
اجلـمــاعي) لـكـن ارتـفــاع درجـات احلـرارة
الى (43) جعـلنـا نسـتبـدل عمـليـة الشوي
لـلذهـاب الى مـطـعم لـتـناول وجـبـة الـغدا
وليس هنـاك أفضل من كـباب السـليمـانية
 ومن ثم الـعودة الى رحـلـة نتـجـول فيـها
بالـزوارق في تـلك البـحـيرة اجلـمـيلـة وما
يـحــيط بـهــا من جـبــال  في مـضــيق احـد
اجلــبــال كـانت الــصــخــور تـشــكل مــنــظـر
ـــكن لـــلـــعـــروســـة والـــعـــريس وهـــذه ال 
الـوصـول الـيـهـا اال بـالـزورق لـعـدم وجود
طــريق بــري يــؤدي له االنــحــدار اجلــبــال

احمليطة به.
والـتــشـكـيل الـصــخـري لـتـمــثـال الـعـريس

والعروسة يبلغ طوله  5امتار.
بالـرجـوع الى الشـالـيهـات كـان اللـيل هـنا
جــمـــيال مع عــمــلــيـــة الــشــواء اجلــمــاعي

(الباربيكيو).
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ـانويل مـاكرون رئـيس اجلـمهـورية الـفـرنسـية وعـروس أوروبا ـؤمل أن يقـوم إ ومن ا
وأحد األعضـاء الدائم في أكبـر منظمة سيـاسية دولية مـجلس األمن الدولي بزيارة
لـكردستـان بدعـوة رسميـة من السيـد نيـجيرفـان بارزاني  رئـيس إقليم كـوردستان 
وتأتي هذه الـزيارة في إطار تعزيز العالقات ب اجلانب  فضال عن تعزيز التعاون
فـي إطار صداقة طـويلة األمـد  شهدت الـعالقات الكـوردية الفـرنسيـة حركة مـلحوظة
سؤولي البلدين اضية حيث كانت هناك زيارات رسمية عديدة  خالل الثالث عاما ا
شـتركـة لتـعزيـز عالقـات التـعاون الـثنـائي. فرنـسا دولـة عريـقة في لتـكريس الـرغبـة ا
الـسـيـاسـة الـدبــلـومـاسـيـة وعـريـقــة في رسم الـسـيـاسـة الـدولــيـة خـاصـة في الـقـرنـ

اضي  لـعبت فرنسا دورًا رئيسيًا في ترسيم حدود العالم مع بريطانيا العظمى  ا
وخـاصـة حـدود الـشـرق األوسط والـقـارة الـسوداء االفـريـقـيـة . خالل الـعـقـود الـثالثة
ـاضيـة كـان لـفرنـسـا دور في رسم حـدود جـديـدة للـشـرق األوسط وهـو الـقرار رقم ا
688 بـشأن حـمايـة الـشعب الـكوردي من هـجـمات الـنظـام الـعراقي الـسابق .. خالل
اضـيـة كـان أول رئيس زار عـضـو دائم في مـجـلس األمن الدولي الـسنـوات الـسـبع ا
فرنسـا إلى أرض كوردستان  وعبـر الزيارة التاريخـية للرئيس فـرانسوا هوالند إلى
مدينـة أربيل ولقاء الرئيس مسعـود بارزاني جددت هوالند زيارته  كرئيس إلى أربيل
ـانويل مـاكرون لـكوردستـان في غضـون أيام قـليـلة الـقادمة في 2016. لـكن زيارة إ
نطقة اآلن تمر بأحداث دراماتيكية يوما بعد يوم باإلضافة تعتبـر زيارة تاريخية ألن ا
نـطـقة كـكل  وخاصـة في الـشرق الـشرق األوسط إلى إطـار السـياسـة احلـاليـة في ا
واألحداث األخـيـرة في أفغـانسـتـان .. زيارة مـاكـرون ألربيل تـشـبه ليـلـة ديبـلـوماسـية
باريسيـة بنكهة كورديـة في أربيل (هه ولير). باريس سياسـتها اخلاصة  خاصة في
الـتـواصل والـتـعـامل بـعـمق في تـنـظـيم الـعالقـات مع اجلـهـات الـرسـمـيـة  وأن إقـلـيم
كـوردسـتــان كـيـان دسـتـوري وقــانـوني  وكـان له دور مـهم مع الــتـحـالف الـدولي في
مـكافحة اإلرهاب ,وهذا يدل عـلى اهتمـام الدول الكبـرى بسيـاسة أربيل احلـكيمة في
التعـامل مع األحداث. نعم زيـارة الرئيس الـفرنسي إلى أربيل الـعاصمـة مهمة  وألن
نطقة  همة لتوازن األمن واالستـقرار لدول ا ثل إحدى احللقـات ا إقليم ــوردستان 
فإن التـطورات والتحديات التي يشهدهـا بالضرورة تؤثر على هذه الدول. األمر الذي
يـفرض عـلى هذه الـدول ضـرورة االهتـمام بـها في جـميع احلـاالت ومجـاالت وجوانب
ا في ذلك الـسياسة واالستراتيجية والدبلوماسية. بطبع رئيس فرنسا يتابع احلياة 
ــنـطـقـة وخـاصـة فـي حتـديـد سـيـاسـة جــديـدة لـلـشـرق األوسط  كل الـتـطـورات في ا
وسيـكـون دور أربـيل الرئـيـسي فـيهـا نـتيـجـة لـقدرتـهـا عـلى تطـويـر قوتـهـا الـسيـاسـية

والــعـسـكـريـة  خـاصـة عـنـدمـا كـان لـهـا دور في احلـرب ضـد
اإلرهــاب  كـمـا يـشــيـر إلى الـعــمق االسـتـراتــيـجي  حـيث
ثل تـمـثل أربيل الـعـمق االسـتراتـيـجي للـشـرق األوسط و
بوابة اسـتقـرار مهمـة جتعـله عامالً مهـماً ألمن واسـتقرار
ـنـطــقـة. زيـارة مـاكـرون في هـذا الـوقت وفي جـمـيع دول ا
هـذه األحـداث الـهـامـة سـتـفـتح األجـواء الـسـاحـرة ألربـيل

وجمال باريس لنوع من العالقة الدائمة والداعمة.
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األفكارُ كـثيـرة ومتـنوعـة مِنهـا ما يـبقى حـبيسَ الـعقلِ ومـنهـا ما يـتحولُ إلى كالمٍ
لـكن أفـضـلـهـا ما يَـتـحـولُ إلى مـنـتجٍ أو سـلـعةٍ أو مـسـمـوعٍ أو مقـروءٍ أو مـصـورٍ 

تهـا فهي الـتي تُؤدي طريـقةٍ أو اسـلوبٍ أو قـيمـةٍ مضـافةٍ أمـا قِمـَّ
ِ نوعيةِ إلى خلقِ قـيمةٍ جديـدةٍ ومختلفـةٍ تعملُ على حتـس
احليـاةِ ورفعِ قيمـةِ اإلنسانِ وزيادةِ األثـرِ اإليجابي على
ــثـيلَ اجملــتـمعِ  بــالـرغـمِ منَ االخـتالفِ فـي مـســتـوى ا
واخلـالفُ عـلى غـايــتِـهـا َ في قـمــةِ بـغـداد  لـلــمـشـاركــ
وأهـمــيـتِــهــا ولـكــنَّـنــا نــأملُ ونـرقـبُ لِـنــرى أيَّ نـوعٍ من

األفكارِ هيَ.

-1-
أرسل االمام احلسـ (ع) ابن عمه وثقته (مسـلم بن عقيل) الى الكـوفة بعد أنْ كثرت
رسائل أهل الكـوفة تطالـبه بالقـدوم اليها  وتـظهر االسـتعداد الـكامل لالنضواء حتت
وبالفعل وصل مسلم بن عقيل الى رايته وصـوالً للخالص من احلكم األموي الغاشم 

الكوفة وسارع أهلها للترحيب به وبايعوا االمام احلس (ع) على يديه .
ولكنّ دخـول " عـبيـد اللـه بن زياد " الى الـكوفـة وسـيطـرته عـلى مقـاليـد األمـور فيـها 
ن يـخالفه او يعانـده  جعل الكثيرين وانتهاجـة سياسة البـطش والتنكيل دون هواده 
ن بـايـعـوا االمـام احلـسـ (ع)  –عــلى يـد رســوله مـســلم بن عـقــيل  يـتــراجـعـون
ـقتل ومسلـم بن عقيل وَسَحْـلِهِ في مشهد تـراجيدي شديد ويتخاذلـون وانتهى االمر 

االيالم .
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وكان االمام احلـس (ع) في طريقه الى العـراق وفي منطقـة تسمى (الثعـلبية) وصله
فـما زادته تلك الـفاجعة خير مـقتل مسـلم بن عقيل (ع) ومـا آل اليه األمر في الـكوفة 
نازلة سـير غير وَجِلٍ وال هـيّاب من ا االّ توهجاً في الـعزمَ وتصمـيما على مـواصلة ا

نتظرة  الكبرى ا
ؤرخ : يقول بعض ا

ح وصل خبر مصرع مسلم بن عقيل استعبر احلس (ع) باكيا ثم قال:
" (رحم الله مسلماً) فلقد صار الى رَوْحِ الله وريحانهِ 

أما انه قضى ما عليه 
وبقي ما علينا "
ثم أنشأ يقول :

فان تكن الدنيا تُعدّ نفيسةً 
فدارُ ثوابِ الله أعلى وأنبلُ 

وان تكن األبدان للموت انشئت 
ٍ بالسيف في اللهِ أفضلُ  فقتل امر

وإنْ تكن األرزاق قسما مقدراً 
رءِ في الكسبِ أجملُ  فقلةُ حرصِ ا

وإنْ تكن األموال للتركِ جَمْعُها 
رءُ يبخلُ ? فما بالُ متروكٍ به ا

تع وهـذه األبيـات تتـرجم ما كـان يعـتـمل في نفـسه  من تفـضـيل الشـهادة عـلى كل ا
الدنيوية .

وت وت فـلتكن بالشـهادة في سبيل الله ألنـها أفضل ألوان ا فاذا كانت الـنهاية هي ا
.

ونلفت االنظـار الى الكلمة الـذهبية العـظيمة التي قـالها احلس (ع) بـعد وصول خبر
مسلم بن عقيل 

( قضى ما عليه وبقي ما علينا ) 
انها منهاج األحرار وخارطة الطريق للثوار .

ـبدأ والـعـقيـدة ال تزيـد الـسالـك في الـتضـحيـات اجلـسام دون ا
طــريق ذات الــشــوكــة اال عــزمــا ومـضــاء وثــبــاتــاً عـلـى مـا

قاصد العالية . استهدفوه من ا
ومَنْ رُزِقَ الشهادة قبلهم أدّى ما عليه ..

نتـظر مـنهم دون تـململ وبقي عـليهم أنْ يـؤدوا ما هـو ا
او تردد 

وهنا تكمن العظمة .

ـــراجـــعـــة الـــســـفــارة واشـــنـــطن 
الـعـراقـيـة لـغـرض احلـصـول عـلى
هذه الوثـائق وهذا يتطـلب السفر
امــا بــالــســيــارة ويــحــتــاج لــعــدة
ســــاعـــــات قــــد تـــــصل الـى ســــبع
اوثمان ساعـة ذهاباً ومثـلها اياباً
ـالــيـة بــاإلضـافــة الى الـنــفـقــات ا
الـتي تـتـطلـبـهـا هذه الـرحـلـة لذلك
فـان افـتـتاح هـذه الـقـنصـلـية أزال
هــــذه األعــــبــــاء وهــــذا ال يــــخص
ـتـواجدة في اجلـالـيـة الـعـراقـيـة ا
واليـة مـيشـيـغـان فقط بل اجلـالـية
الـعــراقـيـة في أربــعـة عــشـر واليـة

أخرى .
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ومـن اإلجنــــازات األخـــــرى الـــــتي
تقـدمها الـقنـصليـة ألبناء اجلـالية
اصدار جـوازات السـفر حـيث كان
قــبـل اعــتــمــاد مــنــظــومــة اصــدار
اجلـواز العـراقي يـضطـر الـعراقي
تحدة السفر قيم في الواليات ا ا
للعـراق هو وافراد عائـلته لغرض
احلــصــول عـــلى اجلــواز الــســفــر
واالن اصــبح بــإمــكــان أي عـراقي
ـــســتـــمــســـكــات ــتـــلك ا مـــقــيـم 
الـشـخـصـيــة الـعـراقـيـة احلـصـول
عـلى جـواز الـسفـر من الـقـنصـلـية
مـبـاشـرة وهـذا اإلجنـاز ازاح هـماً
كــبــيـــراً كــان يـــعــاني مـــنه أبــنــاء
اجلـالـيـة كون الـسـفـر الى الـعراق
يحـتاج نـفقـات ماليـة كبـيرة تصل
الى اكــثـــر من عـــشــرة االف دوالر
لـلعـائلـة كون سـفرهم يـكون اثـناء
ـدارس وفي هــذه الـفـتـرة عــطـله ا
تـرتـفع تـذاكر الـسـفـر بشـكل كـبـير
يـــــضــــــاف الى ذلـك طـــــــول مـــــدة

الرحلة .
كـمـا قـامت القـنـصلـيـة بـالتـنـسيق
مع وزارة الــــداخــــلــــيــــة من خالل
وزارة اخلــارجـــيــة بــجـــلب وفــود
مـخــولــة بـإصــدار هــويه األحـوال
ـــدنـــيـــة وشـــهـــادة اجلـــنـــســـيــة ا
الـعــراقـيـة ألبــنـاء اجلـالــيـة الـذين
غـادروا الــعــراق مـنــذو عــقـود وال
ــســتــمــســكـات ـتــلــكــون هــذه ا
الـــشــخــصــيــة او قــد تــكــون هــذه

ة جداً او تالفة . الوثيقة قد
{ مــــا وجــــهــــة نــــظــــر
اإلدارة االمــــريــــكــــيـــة
بـــــــزيـــــــارة رئـــــــيس
الــوزراء الــعــراقي
مـــــــصـــــــطـــــــفى

الكاظمي ?
- فــيــمــا
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ناسـبة عقـد مؤتمر بـغداد االقليـمي للتـبادل االقتصـادي والتجاري واالسـتثمار
نطقـة وتعضيد الـعالقات الوثيـقة في جميع وتوطـيد العالقات مع دول اجلـوار وا

اجملاالت ومحاربة االرهاب واالعمال التخريبية وعدم دعمها .
لذا اقـدم هديـة الى قـادة ورؤساء مـؤتـمر بـغـداد الى بلـدهم وشـعبـهم مـشروع او
ـؤتـمـر لـغـرض جنـاحه وتـوثـيق ـشـاركـة في ا بـحث يـخـدم الـوطن والـشـعـب في ا

ؤتمر . لذا ارجو قبوله .  العالقات ب العراق والبلدان االخرى وجناح ا
d bI «Ë dJA « l
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علوماتـية احدى تشكيالت وزارة االتصاالت دعوة يسر الشركة الـعامة لالتصاالت وا
جـمـيع الـشـركـات اخملـتـصـة الـعـراقـيـة والـعـربـيـة واالجـنـبـيـة لـتـقـد الـعرض الـفـني
ناقـصة رقم ٢٠٢١/٦ انشاء منظومة حتاسب مركزية وثانوية والتجاري البرام عقد ا
لـلـتحـاسب بخـصـوص خدمـات الهـاتف االرضي الـضوئي الـثابت الـFTTH وحسب
طـلـوبـة وباالمـكـان احلصـول عـلى شروط ـواصفـات الـفنـيـة والشـروط الـقـانونـيـة ا ا
االعالن والـ   RFP عن طـريق ارسـال مخـولـكم مع كتـاب الـتخـويل الـرسمي الى مـقر
ـدير الـشركـة الـكائن في (بـغـداد - شارع ابـو نؤاس - مـجـاور فنـدق بغـداد - مـكتب ا
العام - الطابق العاشر) لقاء مبلغ قدره (٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠) خمسون مليون دينار عراقي
الغيـر وغير قابلة للـرد تقبل العطاءات لغـاية الساعة الثانـية عشر (١٢ ظهرا) من يوم
صـادف (٢٠٢١/٩/٢٧) والذي هـو نفس يـوم فتح الـعطـاءات على ان يرفق ) ا (االثـن
نـاقصـة الـبالـغة (١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) مـعهـا مبـلغ الـتأمـيـنات االولـية لـلـمشـاركـة في ا
ملـيار ديـنار الغـير عـلى شكل خـطاب ضـمان او صك مـصدق عـلى ان يكـون صادر من
مصـرف معـتـمد في الـعـراق وتودع في صـنـدوق العـطاءات اخلـاص بـالشـركـة العـامة
ـعـلومـاتـيـة الـكائن في مـقـر الـشـركة - الـطـابق الرضي- االسـتـعالمات لـالتصـاالت وا
ناقـصة مع ذكر اسم وعلى ان تـقدم الـعطاءات داخل ظـرف مغـلق مكتـوب عليه اسـم ا
وقع االلكتروني في وثائق الشـركة والرقم اخلاص بالشركة والعنوان الكامل وبيان ا
العـطـاء واسم ورقم البـريـد االلـكتـروني لـلشـخص اخملـول عن مـتابـعـة االستـفـسارات
التي تخص الـعطاء مع مـراعاة تقـد العرض الـفني والتـجاري كال على حـدة وتقوم
تقـدمة بـتوقـيع وختم اوراق العـطاء كـافة مع حتـديد نفـاذية الـعطاء بـ(٩٠) الـشركـة ا
سـتـوفي لـلمـتـطلـبـات الفـنـية ـنـاقصـة وسـيـهمل الـعـطاء غـيـر ا يـوم من تـاريخ غلق ا
ـعـلـومات االتـصـال عـلى ارقـام الـهواتف ـزيـد من ا ـطـلوبـة و والـشـروط الـقـانونـيـة ا
www.itpc.gov.iq/ (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨) و(٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او الــبــريــد االلــكــتــروني

legal_itpc.gove.iq مع التقدير.

”bMN*«

r U  œUN  W U «

 ÂUF « d b*«

 …—«œô« fK  fOz—

»u (« lOMB  W UF « W dA «

١- يسر (الشركة العامة لتصنيع احلبوب) ان تعلن للمرة االولى عن مناقصة لنقل وتفريغ الطح في محافظة النجف االشرف .
وازنة االحتاديـة) وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ اخلدمات الية ضمن (ا ٢- تتوفر لدى (الشركة العامة لتصـنيع احلبوب) التخصيصات ا

نقل وتفريغ الطح في محافظة النجف االشرف.
نـاقصة باللـغة (العربيـة) بعد تقد طـلب حتريري الى (الشركـة العامة لتـصنيع احلبوب / ٣- بـامكان مقدمي الـعطاء الراغبـ شراء وثائق ا
ـصارف ـوجب صك مـصـدق من احـد ا سـتـردة الـبـالغـة (١٠٠٠٠٠٠ مـلـيـون ديـنار  الـقـسم الـقـانـوني) وبعـد دفع قـيـمـة الـبيع لـلـوثـائق غـيـر ا

ب في اعاله. علومات مراجعة العنوان ا زيد من ا احلكومية) بامكان مقدمي العطاء الراغب في احلصول على ا
ـدير العام الكـائن في محافظة بـغداد / ساحة عدن/ مدخل ٤- تسـلم العطاءات الى العـنوان االتي (الشركة الـعامة لتصنـيع احلبوب / مكتب ا
وعد احملدد (اقـصاه الساعة العـاشرة صباحا من يوم ٢٠٢١/٩/٢٧حسـب توقيت مدينة بـغداد) وسوف ترفض العطاءات مدينـة احلرية ) في ا

ثليهم الراغب باحلضور في ذات الوقت والتاريخ والعنوان. تأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او  ا
لحـقة بها في كل ما لم يرد به نص في ((تسرى كـافة النصوص الواردة في تـعليمات تنـفيذ العقـود احلكومية رقم ٢ لسـنة ٢٠١٤ والضوابط ا

ضمون)). هذا االعالن او يتعارض معها في ا
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١- شهادة تأسيس الشركة مقدمة العطاء مع براءة ذمة عن التجديد لدى دائرة مسجل الشركات.
بلغ (٢٩٠٧٩٣٢٣) تسعـة وعشرون مليون وتسعـة وسبعون الف وثالثمائة وثالثة ٢- التأمينـات االولية تقدم بصك مصدق او خـطاب ضمان 
ـناقص حصـرا (او من يخوله عـتمدة ومـحرر المـر الشركـة من قبل ا ـصارف ا وعشـرون دينار الـتي تمـثل ٣% من الكلـفة الـتخمـينيـة من احد ا

وعد النهائي لتقدم العطاء. قانونا) على ان التقل نفاذيته (٣٥) يوم من تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة ١٢٠ مئة وعشرون يوما من ا
ناقصات من الهـيئة العامة للضرائب لـعام ٢٠٢١ ومعنون الى الشركة العـامة لتصنيع احلبوب حصرا انعـة من الدخول في ا ٣- كتاب عدم 

ناقصة بعهدته). ناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة ا (على ان يلتزم ا
ناقصة . ٤- وصل شراء شروط ا

اثلة. ٥- تقد اعمال 
سـاهم على ان تدرج ٦- سـنويات سيـارات حمل عدد (١١) سيـارة التقل حمولـتها عن ١٦ طن تكـون باسم الشركـة مقدمة الـعطاء او اي من ا
احلمولة ضمن السنـوية ١٦ طن او اكثر وكونها حمل وليس قالب او حـوضية حيث تهمل مثل هذه السـيارات وفي حالة تقد اكثر من العدد

ها وتهمل االخيرة. طلوب تقد كتوب في التندر وا يؤخذ حسب التسلسل ا
ـستمسكات ٧- في حالـة تقد وثائق مصـورة (مستنسـخة) يجب ان تكون مـصدقة ومختـومة طبق االصل من جهى االصـدار اما بخصوص ا

دنية  شهادة اجلنسية  بطاقة السكن وغيرها) تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة.  وحدة او هوية االحوال ا الثبوتية (البطاقة ا
ناقصات في الـساعة العاشـرة صباحا حـسب توقيت بغداد من شارك في هـذه ا ؤتـمر اخلاص لالجابـة على استفسـارات ا ٨- يـتم انعقاد ا

يوم ٢٠٢١/٩/٢٠ في مقر الشركة / القسم القانونية.
ناقصة عطلة رسمية يكون اليوم التالي موعدا الستالم وفتح العطاءات. ٩- في حال مصادفة يوم غلق ا
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صري  محمد البشالوي : رسام الكاريكاتير ا
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 "الـكـاريـكـاتـيـر اداة فـعالـة من ادوات
الــنـــقـــد الـــســـيـــاسي واالجـــتــمـــاعي
واالقتصادي وفنان الـكاريكاتير  ,هو
حامل شعلة همـوم الناس وعذاباتهم
ويـجتـهـد لكي يـنـير دهـالـيز االفـكار ,
ويحـاول ان يتـلـمس معـرفة احلـقيـقة
"هــكــذا وصــفه رســام الــكــاريــكــاتــيـر
الــعــراقي الـراحـل مـؤيــد نــعــمـة وفي
الوطن العربي اصبح فن الكاريكاتير
ركنا اسـاسيا ومـهما في كل صـحيفة
ومـجـلـة وبـالـذات في مـصر وكـان من
روادهـا الفـنـان يـعقـوب صـنـوع الذي
كان يصدر مجلة نقدية ساخرة باسم
ابــو نـظــارة والـذي كــان يـنــقـد فــيـهـا
كـومة اسـمـاعيـل اخلديـوي وبـرز عام
 1925 الــفـــنــان صـــاروفــان االرمــني
اثبت انه فنـان في هذا اجملـال وانشأ
مـدارس لـفن الـكــاريـكـاتـيـر في مـصـر
ــدرسـته ومن هــؤالء الـذين تــأثـروا 
واســلـوب فــنه هـذا كل من الــفـنــانـ
عـبد الـسـمـيع ورضـا وصالح جـاه

وبهجوري . 
واليـوم الـفنـان  مـحمـد  الـبشالوي ..
فــنـان مــجـدد ومــلـتــزم بـأصــول الـفن
شـغوف في الـبـحث عن اجلـديـد وهو
والبـشالوي ـبـدع , امتـداد إلوائك ا
بكـالـوريوس تـربـية فـنيـة نـشر له في
عدة صحف ومـجالت مصـرية  شارك

في مــعــارض جـمــاعــيه و شــخــصـيه
ــــصــــريــــة .عــــضــــو اجلـــــمــــعــــيــــة ا
لـــلــــكـــاريــــكـــاتـــيــــر.. مع مـــعــــشـــوقه
الــكــاريــكــاتــيــر هــذا الــفن الــســاخــر

واجلميل  بدأت حواري معه : 
{ ماذا يعني لك الكاريكاتير بالنسبة لك ?
-الكاريكاتير فن ناقد لظروف احلياه
ـعــيـشـة ومـرآة تــعـكس كل مـا هـو وا
سـلـبي في اجملـتـمع بـطـريـقه سـاخرة

بهدف جتنبه وإصالحه .
{ ومتى تدرك متعتها ? 

ـتـلقي - أدرك مـتـعـتهـا عـنـد اشـادة ا
بها  . 

{ اذن متى وكيف كانت رحلتك معه ?
- من الـصـغـر كــانت رحـلـتي من قـبل
بـــدء الــــدراســــة وأنــــا أرسم واقــــلـــد
الشخـصيات الـكرتونيـه احملببة لي .
ــرحـــلــة االعــداديــة ــا كــبـــرت بــا ثـم 
تـــعـــرفـت عـــلى فن الــــكـــاريـــكـــاتـــيـــر
بالـصـحف وخاصـة الفـنـان مصـطفى
حـسـ فــقـد أثـر في اســلـوبي الـفـني
بــــعـــد ذلـك من نــــاحــــيــــة اخلــــطـــوط

والتلوين  
{ كـــيف تــــرى رســـامي فـي مـــصـــر لـــفن

الكاريكاتير اليوم ? 
- رســامي الــكــاريــكــاتــيــر الـيــوم في
مــصــر  مــنــهم اجلــيــد والــذي يــرسم
بهدف توصيل أفكـاره التي تفيد عند

الــنـــقـــد وكـــذلك مــنـــهم مـن يــتـــمـــيــز
بأسلوبه في الرسم . 

{ أي فنـان اعجبتك رسومه وكان له تأثير
واضح في مشوارك الفني ?

- الفنان الراحل مـصطفى حس من
الفنـان األكثـر تأثيـرا على مشواري

الفني .
{ ماذا يـنبغي على رسام الكاريكاتير ? -
ينبغي على رسام الكاريكاتير البحث
عن الــقــضــايــا الـيــومــيــة في حــيـاته
والــعـــمل عـــلى إيــجـــاد حـــلــول لـــهــا

بأسلوبه الساخر . 
{ هـل لك مـــجـــاالت فـــنـــيـــة اخـــرى غـــيـــر

الكاريكاتير ? 
-نـعم  لي مــجـاالت أخـرى في الـرسم
مـثل رسم الـبـورتـريـة الـعـادي وكـذلك

نظر الطبيعي   رسم ا
{  هل  لديك رؤية فنية خاصة ? 

- رؤيــتي الــفــنــيــة تــتــلــخص فـي مـا
يتعـلق بالكـاريكاتـير توصـيل افكاري
وايــجـــاد احلــلـــول ألي خــلل أراه في
ـنـاظر اجملـتمع امـا بـالنـسـبـة لرسم ا
الـطبـيـعيـة إظـهـار اجلمـال والـتعـبـير

عنه بفرشاتي . 
{ هل عـــــمــــلت رســـــامــــا في الـــــصــــحف

صرية ? ا
- كال بل نشر رسوماتي في الصحف

صـريـة كهـاوي فـقط ولم تكـن مهـنة ا
لي الــصـحف الــتي  نــشـر أعــمـالي
بـهــا مع اخـتالف اسم الـشــهـرة الـتي
كـنت أنـشـر به والـذي اسـتـقـر حـالـيـا
عـلـى إسـمي احلـالـي مـحـمــد هـدهـد .
والصحف الـتي نشرت اغـلب اعمالي
صرية  - هي ( جريدة أخبار اليوم ا
-جـريـدة مـيـدان الـريـاضـة  - جـريـدة
ـــــصـــــريـــــة -- مـــــجـــــلــــة االهـــــرام ا
كـاريــكـاتـيـر- مــجـلـة أخـبــار الـنـجـوم
ـصـريـة - مـجـلـة األهـرام الـعـربي - ا
وحــالـــيـــا مــجـــلـــة اآلداب والــفـــنــون

العراقية ) . 
{ مــــــؤخـــــرا يــــــعــــــمل  اغــــــلب رســــــامي
الـكاريـكـاتيـر رسومـاتهم بـالـكومـبيـوتر .هل

يضعف مهارة الرسام ما رايك بذلك ? 
- الـرسـم بـالـكـمــبـيـوتــر شيء جـمـيل

ويحترفه رسام كبار.   
{ هل قـمت مــعـرضـا شـخـصــيـا ألعـمـالك

عارض مشتركه ?  وهل اسهمت 
-لم اقم معرضا شخصيا بل اسهمت
ـعـرض  مـشــتـرك بـعـنـوان "فـرسـان
الكاريكـاتير" عام  1997و افتتاحه
من قـــبل الــفــنــان الــراحل مــصــطــفى
ـعرض حـسـ .  ومن ثم اسـهـمت  
كــاريــكــاتــيــري ثــنــائي حتـت عــنـوان

"لقطات وحالة روقان  عام 2000.
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 اذا كانت دولـة الكاظمي ظـلت متعـثرة داخلـيا.. فهي وضمن مـفهوم (الـسياسة
الـتكـامليـة)  استـطاعت ان تعـيد هـيبة الـدولة  ومـكانتـها علـى مستـوى العالقات
تأثرة ؤثرة.. وليست الدولة ا الدبلـوماسية اخلارجية في اطار  مفهوم  الـدولة ا

. 
ـاضي .. الى يوم ومنـذ القـمة الـثالثيـة ب الـعراق ومـصر واالردن في تـموز  ا
  8 /28بانعـقاد ( مؤتمر التـعاون  والشراكة ) .. تكتـمل عوامل النجاح  لدولة
تـسـعى لـكي تـكـون حـاضـرة ال مـغـيـبـة..  دولـة تـريـد من الـتـوازن في الـعالقـات
الدوليـة منهـجا لهـا .. دولة ترفض ان تـكون من حصـة لدولة مـجاورة بعـينها ..
وكل هذا  يعـتمد عـلى اقامة عالقـات ناجحـة ومتيـنة  ومتـوازنة  تضع مـصلحة

فهوم احلوار . فهوم احملاور .. بل  امع  دول اجلوار .. ال 
من الثـابت.. ان  السيد رئيس الـوزراء  مصطفى الكاظـمي.. قد حقق في سعيه
احلــثـيث  الرجــاع الــعـراق الى حــضن ومــحـيــطه الــعـربـي .. اكـثــر بـكــثــيـر من
محـاوالت باهـتة  قـام بهـا  الذين سـبقوه  في ادارة الـدولة .. عـلى الرغم من ان
هذا ( احلـضن) فيه من االشواك واالورام  والـتوترات .. ما يـكفي لعـرقلة عودة
العـراق  من لعب دور  اقليمي مركزي  وبـالشكل الذي يتنـاسب وتاريخه الكبير

نطقة والعالم . في ا
وبـعد هـذا  الـنجـاح الـدبـلومـاسي الـكبـيـر .. وبعـد تـوفـر  فرص كـبـيرة  لـلـعراق
ـتـابـعـة  وخـلق صـيغ لـكي يـنـهض من جـديـد بـقـرار وطـني مـوحـد .. ال بـد من ا
جـديــدة ونــسق جــديــد من الــتــعــامل في اكــبــر فـرصــة اقــتــصــاديــة  .. العـادة
االسـتـثـمار .. واعـادة االعـمـار .. بأمـل ان نشـهـد اعـمدة الـبـنـاء  وهي تـرتفع ..
واعــمــدة الــشــر تــتــسـاقـط وتـنــقــشع  .. وتــخــتــفي بــؤر االرهــاب ..  وتــتـحــجم

سلحة التي تسعى لبقاء الدولة العراقية  دولة فاشلة . اجلماعات ا
ليس هـناك من عراقي وطـني.. ال يشعر بـالفرح  وبـالفخر  .. وهـو يرى بغداد..
وهي تــسـتــقــبل  شـخــصــيـات كــبــيــرة ومـهــمــة من  ورؤسـاء ومــلــوك وامـراء ..
وبحـضور الرئيس الـفرنسي مـاكرون .. وهم يتـقاطرون عـلى عاصمـتنا .. وبكل
هـذا االحـتـرام والود.. واالمل الـكـبـيـر ..كي يعـود الـعـراق شـامخـا ابـيـا مـرفوع

الرأس عزيزا مقتدرا.
اخـيـرا.. فـان مؤتـمـر الـتـعـاون والـشراكـة .. اسـهم في اذابـة اجلـلـيـد بـ بعض
ـصــاحلــات .. بــ دول  لم تــصــفـر ــشـاركــة  .. وحتــواللى مــؤتــمــر ا الــدول ا
مــشـاكـلـهـا  قـبل هـذا الـوقـت .. انه مـكـسب اخـر ومـهم  لــصـالح الـدبـلـومـاسـيـة

العراقية .
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بغداد

الـى ان الـســلــطه االداريــة لم تــتــجـاوز
بـــحــضــرهــا ارتـــداء احلــجــاب هــامش
ــمـنــوحه لــهـا الــســلـطـه الـتــقــديـريــة ا
مــسـتـنـدة الـى الى ان ارتـداء احلـجـاب
الـديني يضر بـالشعور الـديني لتالميذ
ـدرسـة والبـائـهم  فـضال عن مـخـالفه ا

ذلك مبدأ احلياد الديني للدولة .
واحلـقيقه ان هـذه السيـاسة القـضائية
ـكن تـبـريرهـا من نـاحيـة كـون ارتداء
ـغزى الديني البس ذات ا الـشارات وا
ـبـدأ حـيـاديـة مـرفق الـتـعلـيم مـخـالـفـة 
كن ستفـيدين منه  اال انه ال اجتـاه ا
تـبريره مـن جانب التـاثير علـى اختيار
االطـالب لالفـكــار والــعـقــائــد الـديــنــيـة
ـارس ـعــلم لم  ــدرس او ا ـا ان ا طــا
دوراً تــبــشــيــريــاً او تـرويــجــيــاً لــديـنه
وافـكاره العـقائديـة  او مارس التـمييز
ـعــامـلــة او تــقـيــيم الـطــلــبه عـلى فـي ا
اسـاس خـلـفيـتـهم وانـتمـائم الـديني او
الـــســـيـــاسي  ولـــذلك جنـــد ان مـــوقف
مــجــلس الــدولــة الــفــرنــسي خــفف من
تـــشــدده عـن مــواجــهـــة حــاالت ارتــداء
ـغـزى الـديـني الـطـلـبـه لـلشـارات ذات ا
ensieh nade- ) ومنها قضيه االنسة
 (ranالــتي  اسـتــبـعـادهــا بـقـرار من
مــجــلس ادارة مــدرســتــهــا عـام 1994
ية واكـد قرار االستبعـاد رئيس االكاد
 وطــعـنت الـطـالـبــة بـقـرار االسـتـبـعـاد
امـــام احملـــكـــمــة االداريـه في مـــديــنه (
Clermont) اال ان احملــكــمــة االداريــة
ا دفـعها لـلطعن ردت الـطعن ايـضاً  
امـام مـجـلـس الـدولة الـفـرنـسـي  الذي
اصــدر بــتـاريخ 27/ نــوفــمــبـر/1996
قــراره بــالــغــاء قـرار اســتــبــعــادهـا من
الــدراسـة مع الــتـعــويض مـســتـنـدا في
ذلـك الى عدم ثـبـوت ان ارتـداء الـطـالبه
ــثل ضــغــطـاً عــلى افــكـار لــلــحــجـاب 
زمـالئـهـا الـتالمـيـذ او تـبـشيـراً بـالـدين
االسـالمي  وان قــرار االســتــبــعــاد قــد
تاسس على وقائع مادية غير صحيحة
ـيــة اعـطى مــوضـحــاً ان مـديــر االكـاد

لقراره سبباً قانونياً غير موجود .

والـــســيــاســيــة  وقـــد خــلص مــفــوض
الـــــدولــــة الـى رأي مــــفــــاده ان ارتــــداء
ـارسـتـه لـوظـيـفـته مـا ــوظف اثـنـاء  ا
يــشــيــر او يــبـرز مــعــتــقـداته الــديــنــيـة
وخـصوصـاً ارتداء الـشارات الـتي تبرز
انــتــمــاءه الـديــني يــعــد خـطــأ وظــيـفي
ساءلة الـتاديبيـة التي تقدرها يـوجب ا
االدارة حتـت رقابة الـقضاء الـذي ياخذ
بـنظـر االعتـبار طبـيعه ودرجه الـعالنية
 فـــانــضــمــام الــشــخـص لــلــمــؤســســة
الـتعـليـميـة يقـتضي الـتخـلي عن بعض
حـريـاته الـسـيـاسـيـة والـديـنـيـة ويلـزمه
ـبـدأ احلـياد  وهـو مـبـدأ يحـكم كـافة
ـرافق الـعامـة ومنـهـا مرفق الـتعـليم  ا
ـــبـــدأ يـــعــــد حـــقـــاً من جـــهـــة فــــهـــذا ا
ـــســتــفــيــديـن (الــطالب) وواجــبــاً من ا
جـانب (هـيئـة التـدريس)  كـما ان مـبدأ
رفق الـعـام ذو عالقة وثـيقه مع حـيـاد ا
ــســـاوة  اذ من حق الـــطـــلــبه مـــبـــدأ ا
رفق الـتعـليمي ـستـفيـدين بخدمـات ا ا
رفق دون ان يـتـمـتعـوا بـخدمـات هـذا ا
اي تـمييز بسبب انتمائاتهم السياسية
او الــديــنـيــة او الــفـلــسـفــيــة  وجتـنب
تـعـرضهم الي مـوقف سيـاسي او ديني
او فــلـسـفـي يـجـعل مـن مـرفق الـتــعـلـيم
وســـيـــله تـــبـــشـــيــريـــة او دفع الـــطالب
العـتناق فكره او دين مع  تخل بسير
ـرفـق  كـمـا فـرق مـفـوض الـدولة هـذا ا
بـــ ارتــداء الـــشــارات الـــديــنـــيــة ذات
ـــظــهـــر الــبــســـيط والــتـي ال تــتــصف ا
نتـفع بـالعالنـية  وفي غيـر حضـور ا
ـــرفق وبـــ غــــيـــره من الـــشـــارات بــــا
الــواضــحــة الــتي يــتم ارتــدائــهــا امـام
اجلـمهور كمبرر الختالف درجه اجلزاء
ـوظف الـعام مـتى ما الـذي يـوقع على ا
ــبــدأ خـــالف مــقـــتــضــيــات االلـــتــزام 
ــرفق الـعــام  وعـد مــفـوض حــيــاديـة ا
الـدولة كخـالصة لرأيه االسـتشاري بان
مـبـدأ علـمـانيـة الـدولة وحـيـاد مرافـقـها
ـــوظـــفـــ الــــعـــامه يـــوجـــبــــان عـــلى ا
الـعـمومـي عـدم التـعـبيـر عن عقـائدهم
الــديـنـيـة بـصـورة عــلـنـيـة الن ذلك يـعـد

ــومــا الــيه اجــابــة مــفـصــله عـن هـذه ا
ـكن ان نـتـنـاول اهم مـا الــتـسـاؤالت و
ـطــالـعــته  فـفـي الـبــدايـة اشـار جــاء 
ي الى ان حـريـة مــفـوض احلـكــومه ر
ــوظف جتـد اســاسـهـا االعــتـقــاد لـدى ا
ــادة (10) من الـــقــانـــوني مـــاورد في ا
ـــــواطن اعـالن حـــــقــــوق االنـــــســــان وا
الــفـرنـسـي  الـصـادر عـام 1789م الـتي
تـنص على انه ( يجب ان اال يزعج احد
بـسبب ارائه ولـو كانت دينـية  شريطه
ـس ابدائـهـا الـنـظـام الـعـام الذي ان ال
انـــشــأه الــقــانــون )    وايــضــاً جــاءت
مــقــدمــة دســتـور فــرنــســا لــعـام 1946
لـتؤكد في فقرتها (اخلامسة ) على ذات
ــعـنى حـيث نــصت عـلى ( اليـجـوز ان ا
يـضار احد في عـمله او وظيـفته بسبب
اصـــله او ارائـه او اعــتـــقـــاده )  واكــد
بـادىء دستور1958 فضالً عـلى ذات ا
عـن ذلك ان مجلس الدولة الفرنسي اكد
ســابــقـاً عــلى حــريه االعــتـقــاد الــديـني
والـسياسي لـلموظف وان هـذا االعتقاد
اليــكـون ســبـبــاً القـصــائه من الـوظــيـفه
الـــعـــامــة او رفض تـــرشـــيــحه لـــهــا او
تـعـرضه لـلـجـزاء التـاديـبي بـسـبب هذا
االنــتـمـاء  وهـذا مـا تــرشح عن قـضـيـة
تــرشــيح الــســيــد بـاريل (barel) الحــد
الــــوظـــائف الـــعـــامــــة  وقـــضـــيـــة جيَ
(guile) اال انـه اشـار بـان هـذه احلـرية
ـرفق ــبـدأ حــيـاديــة ا تــكـون مــحـددة 
ـوظف بعض الـعـام الذي يـوجب على ا
وظف الـتـحفـظـات  فلـلـدولة ان تـلـزم ا
ـتنـع عمـا كل من شـانه الشك في بـان 
حـياده ووالئه للمـرفق الذي يعمل فيه 
ــوظـف مــلــزم بـــان يــكــون ســـلــوكه فـــا
وتـعـبيـراته ومـظهـره غـير مـثـيراً لـلشك
رفق العام اجتاه فـي حيادية خدمـات ا
ـــا في ذلك ارتــداء ـــنــتـــفــعـــ مــنه  ا
الـشـارات والـرمـوز الـديـنـيـة  ومـراعـاة
الــطـاعــة الـرئـاســيـة اجتــاه احلـكـومه 
وفـي خــارج نـطــاق الــوظــيــفه يــســتـرد
ــوظف الــعـام كــاصل عـام حــريـته في ا
الـتـعبـيـر عن ارائه ومعـتقـداته الـدينـية

(reims) قـــــراراً بـــــفـــــصـل االنـــــســــة
(مــارتــو) الـتـي تـعــمل كــمـديــرة الحـد
ـدارس اخلـارجـيـة بـحـجـة ارتـدائـها ا
لـــلــحـــجــاب االسـالمي في مـــؤســســة
تـعـليـمـية مـعلـنه جـهاراً عن عـقـيدتـها
الــديـنـيـة داخل مـرفق تــعـلـيـمي يـضم
الــعــديـد من الــعـامــلـ والــطـلــبـة من
خــلــفـيــات ديـنــيـة مــخــتـلــفه او حـتى
الديــنـيـة خـارقه بـذلك مـبـدأ عـلـمـانـيـة
الـدولة و حيادية مـرفق التعليم  وقد
طـعنـت االنسـة (مارتو) بـقرار الـفصل
امـــام احملــكــمــة االداريــة اخملــتــصه 
طـالبـة الغـاء قرار الـفصل وقـد احالت
ـذكـورة الـقـضـيـة تـطـبـيـقـاً احملـكـمـة ا
لــلــقــانــون رقم ( 1127-87)  لــســنــة
1987 الـى مـجـلس الـدولـة الفـرنـسي
طـالبه رأيه في عـده مسائل مـنها  ان
مـن مقـتضـيـات مبـدأ عـلمـانـية الـدولة
وحـــيـــاديــة مـــرافـــقــهـــا تــوجـب عــلى
الـعاملـ فيها الـتحفظ فيـما يرتدونه
وهـل هــذا يـــخــتـــلف من مـــرفق الخــر
ـنـاسب حــسب طـبـيـعـته?  وهل من ا
ـــوظف يـــقــوم الـــتـــمــيـــيـــز اذا كــان ا
رفق ام ال ? بـوظيفه الـتدريس داخل ا
 وهـل يـجـب الـتــمــيــيـز بــ طــبــيـعه
الــرمــوز والــشــارات الـديــنــيــة ومـدى
عـالنــــيــــتــــهــــا في االعـالن عن هــــويه
مــرتــديــهـا ?   وقــد احــيل مــلف هـذه
الــقـضـيــة الى الى مـفــوض احلـكـومه
ي (remy Schwartz) وقــد اعــد ر

البس الشـك ان لكل فرد حـريه ارتداء ا
الــتي تــتــنـاسب مـع ذوقه ومـعــتــقـداته
الــشـخـصـيـة  اال ان هـذه احلـريـة غـيـر
مــطــلــقه مـن كل قــيــد فـهـي مــقـيــدة في
حـدود الـقـانـون والـتـعـالـيـم الـديـنـية و
االعــراف اجملـتــمـعــيـة واالداب الــعـامـة
ومـدى انـفتـاح اجملتـمع وتقـبله لـبعض
الــظــواهــر الـغــريــبه الــتي تــطــرأ عـلى
ــظــهــر الــعـام لــلــفــرد  ويــزداد االمـر ا
البس ذات دالالت تـعقيـدأً عند ارتداء ا
مـــعــيــنه تـــعــكس خــلــفـــيــة مــرتــديــهــا
االجـتمـاعيـة او السـياسـية او الـعرقـية
او الـديـنـيـة  في بعض االمـاكن الـعـامة
ـرافق الـعـامة او الـدوائـر الـرسـمـيـة وا
ـكن ان تثـيـر نوعـاً من الـتمـايز الـتي 
ـنتفـع منه رفق او ا بـ عمـال هذا ا
ــكـن تـتــعــارض احلــريــة في  وهــنــا 
رفق العام  ـلبس مع مبـدأ حياديـة ا ا
ـقـالـة اسـتـعراض سـنـحـاول فـي هـذه ا
الـسـيـاسة الـقـضائـيـة للـقـضاء االداري
اني والسويسري اجتاه الفرنسي واال
ـرافق الــعـامـة من ـلــبس في ا حــريـة ا
عروضه خـالل االشارة الهم القضـايا ا

على هذين القضائ .
فـفي فرنسـا: اثارة قضيـة فصل االنسة
مـــارتــو (marteaux) مـن وظــيــفــتــهــا
(jules ferry ) ــــدرســــة كـــــمــــديـــــرة 
اخلــارجـيـة ضـجه كـبـيـرة في فـرنـسـا 
وتـتـلخص وقـائع هذه الـقضـية انه في
ـــيــة عـــام 1999 اصـــدر مـــديـــر اكـــاد

ـا يشكك في بـدأ دستوري  انـتهـاكاً 
والئه للجهة التي يعمل فيها . 

ـانـيــا: فـأن الـقـضـاء االداري امــا في ا
ــنــهج الــذي انــتــهــجه اتـــخــذ نــفس ا
مـجـلس الـدولـة الـفـرنـسي حـيث اكدت
احملـكمة االدارية العـليا في حكم صدر
عـــــام 1985 عــــــلى حــــــضـــــر ارتـــــداء
ــدرســ في مــدرسه عـامــة  مالبس ا
مـــلـــونه ذات دالالت لـــلــفـــكـــر الـــديــني
الـــبــهــواني الن من شــان ارتــداء هــذه
االلـوان دفع الـطالب لالهـتـمـام بـافـكار
ديـنـيـة مـعـيـنـه والتـاثـيـر عـلـى حـيـرية
الــــتالمــــيـــذ فـي اخـــتــــيـــار افــــكـــارهم
وعـــقــائـــدهم الــديـــنــيـــة  وكــذلك ردت
احملــكـمــة الـفــيـدرالــيـة طــعن الــسـيـدة
درسـة الذي منع (لـينـدا) بقرار مـدير ا
ارتــدائــهــا احلــجــاب االسالمـي اثــنـاء
التدريس مبررة ان احلجاب االسالمي
ـا يـكشف يـعـد شـعاراً ديـنـياً عـلـنـياً 
ن يرتديها  وان عـن العقيدة الدينـية 
ـنع ال يتـعارض مع حـريه الدين هـذا ا
والــعــقــيــدة الن هــذه احلـريـه تـخــضع
لـلـتنـظيم داخل مـرفق الـتعـليم  اال ان
ـالحـظ ان بــــــعـض الـــــــواليــــــات مـن ا
ــانـيـة اصــدرت قـوانـ عـام 2003 اال
ـعــلـمــات لـلــشـارات بــحــضـر ارتــداء ا
الـديـنـيـة داخل مـرفق الـتـعـلـيم مـا عدا
ـسـيـحـيـة وفي هـذه الـقـوانـ اخالل ا

ساواة . بدأ ا كبير 
ــوقف وفـي ســويـــســرا: تـــكــرر هـــذا ا
(dahlab) الـقـضـائـي في قـضـيـة مدام
وهـي مواطنه سويسرية تمارس مهنه
الـــتــدريس مـــنــذ عــام 1989 فـي احــد
ـدارس االبتدائية حتولت من الديانه ا
الــكــاثــولــيــكـيــة الى االسـالم ورفـضت
االداره طـــلـــبـــهــا بـــارتـــداء احلـــجــاب
االسـالمي  ورفض مجـلس الـدولة في
جـنيف طلب الـغاء قرار االداره برفض
ــا دفـعــهـا الى اســتـخـدام طــلـبــهـا  
حـــقـــهـــا في الـــطــعـن امــام احملـــكـــمــة
االوربـــيـــة حلـــقـــوق االنـــســان والـــتي
انـتهت في قـرارها الـصادر عام 2001
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وكـانت قـمـة بـغــداد الـثالثـيـة في حـزيـران
2021 اتـــســـمت بــــبـــعـــدين اقـــتـــصـــادي
وسـياسي في مشروع استراتيجي يجمع
بــ الـــقــاهــرة وعـــمّــان وبــغـــداد يــســمى
ـا أطـلـقه الـسـيد بـ(الـشـام اجلديـد) وفـقـاً 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 
ان اقـبال الـعـراق اآلن على هـذا الـنوع من
ـبادءة منذ أكثر ثمـانية عشر عام يؤشر ا
حـجم التحديات الـسياسيـة واألمنية التي
نـطـقة سـواء أكـانت على تـواجهـهـا دول ا
مــســتــوى عَالقــاتــهــا الــثــنــائــيــة أم عــلى
مـسـتـوى مـجـمل الــتـحـوالت والـتـأثـيـرات
سـتـقـبلـيـة في ضوء اإلقـليـمـية اآلنـيـة وا
لف االقتـصاد واالستـثمار اطـار تكامـلي 
فـضالً عن ايــصـال رسـاالت احلـكـومـة إلى
ـوقف الـعـراق أعـضـاء اجملـتـمع الـدولي 
ـتوازن في اتـفـاقيـاته وتـعامالته خلـدمة ا
ـنـطـقـة بــعـيـداً عن الـتـدخل في شـعـوب ا
شـؤونهم ومـسائـلهم أو تـصعـيد الـصراع
والـــتـــســبـب به أو حــمـل الــسـالح بــوجه
ـا يعـمل عـلى تعـزيز جـيرانه اآلخـرين وإ
عالقـاته مع مــحـيـطـه الـعـربي واإلقــلـيـمي

والدولي. 
إذ ان احلـراك احلـكومي الـدبـلـوماسي في

مع الـيـوبـيل الـذهـبي ومـنـاسـبـة الـذكرى
ـشـروع تـأسـيس الـدولـة ـئـويـة األولى  ا
الـعـراقـيـة 2021 /1921 بـوصـفه نـقـطـة
حتـوّل في السـياسة اخلـارجيـة العـراقية
الـهـادفـة إلى حتــقـيق قـدر من االنـسـجـام
اجلـمـاعي في ضـوء التـحـوالت اجلـارية
عـلى وفق أدق فــهم لــثـقــافـات الــشـعـوب
اخملـتلفة وعاداتـها ولكل رأي عام في أية
مــنــطــقــة جـــغــرافــيــة أو إقــلــيم أو دولــة
اجتـاهـات تـخـتـلف عن األقـالـيم األخـرى
ـــارســة بــالـــتــالـي تــوســـيع مــســـاحــة 
الـعَالقـات الـعـامـة الـدولـيـة وهي وسـيـلة
تـأثـيـر ذات خـصـوصـيـة عـاليـة ولـيـست

محلية أو إقليمية محدودة. 

ــشــتــركــة بــ الــعـراق ــصــالح ا بــنــاء ا
وجــيــرانه تــنــاسب مــنــظــومــة الـعَـالقـات
ـتـطـورة ومـا تـواجـهه طـبـيـعـة الـدولـيـة ا
ـقـبلـة يـشـمل على ـرحلـة ا ـنطـقـة في ا ا
انـهاء حـالة الـقطـيـعة وتـسويـة اخلالفات
لبـدء مـرحلـة جـديدة مـبـينـة علـى التـفاهم
ـــواجــهــة األزمــات وحــلــحــلــة ــتــبــادل  ا
ــشــكـالت كــافــة عـــبــر مــؤتـــمــر بــغــداد ا
لـلتعاون والشـراكة وفتح باب احلوار ب
زعـمــاء دول اجلــوار اإلقـلــيــمي وعـدد من
الـدول األوربـيــة ودول الـعــشـرين بــصـفـة
ــثـلـهم في بــغـداد تـلــبـيـة مـراقب أو من 
لـدعوة وجـهتـها لـهم احلـكومـة عبـر فريق
مـبعـوثـيـها يـعـد احلدث األبـرز بـالـتزامن

األمـريـكـيـة وروسـيـا والـصـ وأوربـا مع
ــا يــعــزز تــوضــيح بــروز الــتــحــالــفــات 
الــصـورة اإلجـمــالـيـة لــلـعَالقـات الــعـربـيـة
اإلقــلـيــمــيــة بــهــدف فـهـم ديـنــامــيــكــيـات
األحـداث والصـراعات األخـيرة وتـأثيـرها
في مـــســـتـــقـــبـل هـــذه الـــعَالقـــات ورصـــد
الــــتــــغـــــيــــيــــرات في الـــــنــــظــــام الــــدولي
وانــعـكـاســاتـهــا عـلى الـعَـالقـات الـعــربـيـة
ــشـكالت الـنـاجـمـة عن الـعـربـيـة وكـذلك ا
الــصــراع الــدولي واإلقــلــيــمي وأبــعــادهـا
اخملتـلفـة وحيثـياتهـا السيـاسية واألمـنية

واالقتصادية. 
من ذلـك يــــتـــــوجب الـــــعـــــمل عـــــلى وضع
اجـــراءات كــفـــيـــلــة وقـــادرة عـــلى إحــداث
الـتحـوّل إلرسـاء دولـة تنـمـوية فـاعـلة ذات
مـسؤولية اجـتماعية والـتحري عن خطط
مــواجـــهـــة هــذه الـــتــحـــوّالت بــوســـاطــة
استـراتيـجيـات فعّـالة لـتحـقيق االسـتقرار
ـســتـدام تـرتـكـز عــلى عـنـاصـر الـداخـلي ا
اسـتـقــرار مـتـعــددة اجلـنـســيـات من اجل
جـعل العراق قـبلة لالسـتثمـار االقتصادي
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ــنـاســبـة ــثـلـى والـعــمـلــيـة وا احلــلـول ا
ي وتـطـوراته على إلهـتـزاز الوضع الـعـا

Æ19 خلفية جائحة كوفيد
ان الـتغييرات األساسية في شكل النظام
الدولي ومفهوم الدول القائدة له والقوى
الـتـعـديــلـيـة.. عـلـى وفق مـسـارات حتـوّل
الــــعـــراق إلـى فـــاعـل إقـــلــــيـــمـي في ظل
الـتحوّالت اإلقـليمـية والدولـية: قراءة في
االتــفـاقــيـات االســتــراتـيــجـيــة الــعـربــيـة
والـصينية وامريكـا والتحوّالت الدولية:
قـــــراءة من الـــــداخـل والــــشـــــرق األوسط
والـتـحـوالت اجلـيــوسـيـاسـيـة وأثـر أمن

الطاقة في مستقبل النظام الدولي. 
وتـكشف متـابعـة الشأن الـعراقي عن هذا
الــتـــحــوّل الــفـــاعل في طـــبــيــعـــة واقــعه
االقـــتــــصــــادي والــــســـيــــاسي واألمــــني
والـثقـافي بوسـاطة الـعَالقات اخلـارجية
اإلقـلـيـمـيـة والـدوليـة والـتـطـلع إلـى آفاق
ـستقبل فضالً عن التعرف على طبيعة ا
ـية الـعَالقات الـثـنـائـيـة ب الـقـوى الـعـا
الــصــاعــدة اجلــديــدة ومــواقــفــهــا جتــاه
أزمـــات دول مـــنـــطـــقــة الـــشـــرق األوسط
وصـــراعـــاتـــهــــا وحتـــلـــيـل ســـيـــاســـات
ــتــحــدة واســتــراتــيـــجــيــات الــواليــات ا

ـدة الوجـيـزة واداء دور في تـقريب هـذه ا
وجــهــات الـــنــظــر بــ دول عــدة ومــنــهــا
الــســعــوديــة وايــران من جــانـب ومــصـر
وتـــركــيــا وقـــطــر من جــانـب آخــر وفــتح
قـنوات حـوار إلعـادة األمـور إلى نصـابـها
احلـقــيـقي وتــرطـيب أجــواء احلـديث بـ
هــذه األطــراف والســيــمــا بــعــد اخــتــتـام
اجـتماعات احلوار االستراتيجي بجوالته
ـتعـددة لرسم شـكل العَالقـات ب بـغداد ا
وواشـــنــطـن فــضالً عـن جــهـــود الــعــراق
ومـساراته الفاعـلة بتقـد ورقته الرابحة
ـضـمـار لــبـنـاء اسـتــراتـيـجـيـته فـي هـذا ا
ــؤثـرة في مـســتـقـبل مــنـطـقـة الــوطـنـيـة ا
الـشـرق األوسط والــعـالم في خـضم هـذه
الــتـحـوالت اجلـيـوسـيـاســيـة واإلقـلـيـمـيـة
ي وأهــمــيــة وأثــرهــا فـي الــنــظــام الــعـــا
اإلنــســجـام الــداخــلي في ضــوئـهــا بــعـد
اسـتـكــشـاف مـســارات الـبـنــاء وحتـديـات
الـــبــيـــئـــة الــســـيــاســـيــة واالقـــتــصـــاديــة
واالجـتماعية والقانـونية واإلعالمية عبر
ــعـهــد الــعـراقـي حلـوار بــغـداد مــؤتــمـر ا
الـدولي بنسخـته الرابعة ومـؤتمر احلوار
الـــوطــنـي الــعـــراقي ولـــقـــاء نـــخــبـــة من
ـفـكـرين وصـنّـاع الـرأي والـقرار لـوضع ا
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ـنـاضل ـزيـد من احلـزن واآلسـى فـارقنـا ا
?ÊU?D?K) الصـابـته بـفـايـروس  5? ?  b? U? )
كــورونـا وهـو صـاحب الـتــوثـيق الـسـنـوي

 . عارض للشهداء الشيوعي وأقامة ا
له اجملد واخللود لروحه السالم.
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لـسنا بـصدد ارتبـاك االنسحـابات العسـكرية الـغربيـة من أفغانـستان وال مـناقشة
ـــا حـــصل في ســـايـــغـــون عـــام شـــكل الـــوضع فـي كــابـل عــام 2021 شـــبـــيه 
ـا مـا يـهـمـنـا حـصـرياً 1975لـيس هـذه احلـاالت تـعـنـيـنـا في الـوقت احلـاضر وإ
نـظمـات اإلرهابـية تـبعـات سقـوط كابل بـهذه الـسـرعة  واثـر ذلك في انعـاش كل ا
نـطـقة  فـالقـاعدة الـتي نت بـحمـاية أفـغانـستـان ومـنهـا انطـلقت في في العـراق وا
ـتحدة االمـريكيـة وراح ضحيـته اكثر من 3000 الهجـوم الكارثي عـلى الواليات ا

شخص وبدأ الغزو األمريكي األطلسي على أفغانستان .
عشـرون عاما من احلـرب الداميـة التي اشتـرك فيهـا اكثر من   000.  200الف
عسكـري مع اكثر أنواع األسلـحة دقة وحداثـة في عموم الكونـية  خرجت القوات
هاجمـة بطريقة محزنة  وبات االفغانيون مع قياداتهم التي شكلت بعد االحتالل ا

يفتشون على منافذ للهروب واالختفاء .
ـهم االحـداث جـرت في أفـغـانـسـتـان ومـنـظـمـة طـالـبـان عـادت لـلـحـكم  والـسـؤل ا
طروح هل سـتمارس طالبان سـياستها ما قـبل الغزو األمريكي قبل 20 عاما أم ا
ـاضي  وعلى إنـها سـتنـتهج أسـلوبـا جديـدا في السـياسـة مسـتفـيدة من جتـربة ا
ـنطقة ـنظمـات اإلرهابية في الـعراق وريا وا رجح بأن ا عطيـات  ا وفق مختـلف ا
رافق ـواطنـ وا عمـوما انـتعـشت وشـعرت بـالرغـبة في تـصعـيـد عمـليـاتهـا ضد ا

العامة واألجهزة العسكرية .
ـسؤولـ الـعراقـي من عـسكـريـ وسيـاسيـ أن ينـتـبهـوا لهـذه التـطورات على ا
ويــتـعــامـلــوا مع االحـداث اجلــاريـة فـي أفـغــانـســتـان كــأنـهــا جتـري عــلى احلـدود

العراقية.
تابع  بأن تنظيـم القاعدة سيعاود نشاطه  وباخلصوص ثمة شـعور عام لدى ا
في الــعـراق  كــون مـعـظـم قـيـاداتـه  وأدهـا في الــعـراق بـدءا مـن الـزرقـاوي الى
صري والكثير غيرهم  وان ما يسمى بالدولة اإلسالمية داعش قادتها معظمهم ا
عراقيـون وهزمت في العراق و مـتابعـة قياداتهـا من العراق وقتـلهم في سوريا .
ـتجـددة بـ طالـبـان والقـاعدة ـة ا ـستـهـدف األول  والعالقـة الـقد إذن الـعراق ا
سـتــضع الـعـراق هــدفـهـا األول  وبـالــتـالي فـأن اجلـرس الــذي دق في كـابل عـلى
ستجدات . بعد الذي حدث القيادات الـعراقية سماعه في بغداد والتحضير لكل ا
ا األساس هو االعتماد على قبول االعتماد على االخرين  وإ في كابل  ليس  ا
قوى العـراق الذاتيـة  وجتربة مـواجهة داعش واجلـهاد الكـفائي وتشـكيل احلشد
عالم . إن هناك مجموعة من اإلجراءات يتوجب على السلطات الشعـبي واضحة ا
الـعراقـية االنتـباه لـها .  أولـهمـا التوكـيد عـلى بنـاء جيش وطـني خال من األحزاب
واحلزبـيـة  جيش مـسلح بـحب العـراق ومـعتـمد عـلى ابنـاءه الـنشـامى  وثانـيهـما
العراق زاخر بـقيادات عسكرية مدربة وكفؤة باإلمكان االعتماد عليها في التدريب
ان بالعراق  وبالطبع هذا وفي صياغة الـعسكرية العراقية بروح وطنيـة عالية اال
ساعـدة لكن األساس هو ال يلغي الـتعاون مع الـقوى والدول الـتي تقدم الـدعم وا
اجلـهـد العـسـكـري العـراقي  وثـالـتـهمـا الـتـركـيز عـلى تـسـليـح اجليش بـاألسـلـحة
تطـورة  وفي مقدمـة ذلك تطويـر الطيـران احلربي وطيران احلديثة والـتكنـلوجيـا ا
ــا الـتـنـوع في اجلـيش  وهـذا بـالــتـأكـيـد ال يـعــتـمـد عـلى مــنـشـأ دولي واحـد  وإ
الـسالح والطـيران يـعطـي مرونـة للـقرار الـعراقي  رابـعهـما يـجب االدراك الواعي
من كل الـقــيـادات الـعــراقـيـة حــزبـيـة وكــتـلـويــة وغـيـرهــا بـأن اضـعــاف الـدولـة هـو
ـا حتــصـنت بـالـسالح ـنـطـقــة اخلـضـراء  بـالـضـرورة اضــعـاف لـلـعــراق  وان ا
ـقاتـل واألجانب لـم ولن تكون بـديال عن الشـعب فكـلمـا ابتعـدت منـطقـة القرار وا
السيـاسي عن الشعب وهمـومه كلما كانت عـرضة للفـشل والسقوط ولـتكن العبرة
من مـنـطـقـة خـضـراء كـابل . إن الـوضـع لـيس سـهال وتـدفق اإلرهـاب الى الـعـراق
وسـوريـا حتـديـدا يجب أن يـؤخـذ بـعـ االعـتبـار  عـبـر تـطـوير اجلـهـد الـعـسـكري
ا واالسـتخـباري بـ البـلدين . مـا حدث في أفـغـانسـتان لـيس عمـليـة عابـرة  وإ
هي انـكسـار جيـوش عمالقـة  وانتـصار قوى مـحلـية مـحدودة اإلمـكانـيات  ولكن
ال والـفـاسدين األخـيرة تـمـتـلك اإلرادة واألولى اعتـمـدت عـلى قوى هـشـة  كـان ا
صـالح اخلاصة ديدنهم  وتركوا الشـعب في حيرة ووجع وحرمان وكانت هذه وا
النتيـجة .ال تستهيـنوا أو تستغفلـوا ما حدث في أفغانسـتان واقرأوا بشكل اجليد
ـا فيـهـا داعش التي الـعالقـة بـ طالـبـان وتنـظـيم الـقاعـدة والـتنـظـيمـات األخـرى 
هم احلـذر وحساب األمـور بدقة ألن بدأت باالنـتقال مـنذ فـترة الى أفغـانستـان  ا

شعبنا لن يتحمل تقد دماء جديدة بسبب سياسات خاطئة .
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ــعـرفــة الـصــحـيــحـة عــلـيــهـا وغــيـاب ا
بـاخلــيـر والـشـر جُـبِلَ مــواطـنـونـا عـلى
ـاضي الـسـحيق أو انـفـعاالت تـتـعـلق با
ـستـقبل اجملـهول أكـثرُ قـوةً وحضوراً ا
ــتــعــلــقــة بــاحلــاضــر من االنــفــعــاالت ا
والــواقع الــرَّاهن كـتــوارث فــكـرة أنَّ كلَّ
مـحـاولـةٍ لإلصالح عَـبَـث وجـنـون! وهذه
ُــسْــبَـقــة ال تــزول إال بـظــهـور األحــكـام ا
أفـكــارٍ وانـفـعــاالتٍ أشـدُّ مـنــهـا حـضـوراً
وقــوة تـؤيــد وجـود اإلصالح كــضـرورة

كن إنقاذه!  إلنقاذ ما 
غلوطة الـواقع من حولنا هو معرفتنا ا
به خـياالتـنا عـنه. ويظـلُّ متـأثراً بـأفكار
اإلنـسـان الـذي يـعـيش مُـنـقـاداً بـالـنـظـام
ـعــرفــة الــسَّــائـدة! الــعــام لـلــســلــطــة وا
بـــاالنــفـــعـــاالت الــتـي ال يــنـــفكُّ عـــنـــهــا
ـخـاوفهِ الـتي تـتـزايـد بـاسـتـمـرار قـوةً
وانـتشـاراً بازديـاد الضـغوط اخلـارجية
الـتي تــفـرضـهـا الـســلـطـة مع انـكـمـاش

وتضاؤل القوة الشخصية الذاتية!
عـلماؤنا وُعّاظ السالط يرون األفضل

بـحقيقته! ونحن منذ قرون نعتبر الشَرَّ
خـيـراً وبالـعـكس. والطـاغـية شَـرٌّ ال بدَّ
مــنـه و(مــا مِن مُــسَــتَـــبِــدٍّ ســيــاسي إال
ويـتخـذ صفـة قدسـية يـشارك بـها الله/
الـكواكـبي طبائع االسـتبداد ص344)
وهــذه الــصــفـة الــقــدســيَّــة لن يــحـصل

عليها بدون معونة علماء السوء.
بـعـد قـرونٍ طـويـلـة من فـسـاد الـعـلـماء
بــانـفــعـاالت وأحــكــام مـســبـقــة ال دلـيل

بـالـعـلم ارتقـت علـمـاؤهم أعـلم وأصدق
وأشـــــجعُ ال يُـــــمــــارون عـــــلى احلق ال
يـبـنون حـيـاتهم عـلى أحـكامٍ وانـفـعاالت
مـسبقة بل على مـعرفة حقيـقية باخلير
ـنعـون ظلـم الضـعيف والـشـر ولهـذا 
وعـلماؤنا يبررونه وفي أفضل احلاالت

يصمتون!
كـتب أرسطـو بداية كـتابه السـياسة أنَّ
اإلنــســـان ال يــفـــعل الــشـــر إال عن جــهلٍ

سقطت بغداد في عشرين يوماً فقط! 
الـعِـلَّـة الـغـائـيـة لـبـناء بـيت هـي السَّـكَن!
: سـواء كان وهي مُـتـحَقِـقة في احلـالـت
! والــكــثــيـرون مــنــزالً أو قـصــراً مــنــيــفـاً
يـستـغـرقون أكـثر من عـشرة سـنوات في
بـنـاء قـصــرٍ كـبـيـر فـيـمـوت وال تـتـحـقق
غـايـته بـالـسَّـكَنِ فـيه! لـيـخـسره ابـنه في
جتـــارةٍ خـــاســرة أو لـــعـــبــة رولـــيت أو
يـتـقـاســمه الـورَثـة أو تـتـخـذه مـلـيـشـيـا

مقرَّاً لها! 
الـسُّـلـطـوي الـفـاسـد يـفـعل كلَّ شيء من
أجلِ أهـداف شـخـصـيَّـة سفـيـهـة! يُـخَربُ
! أو وطـنـاً بـأكـملـهِ ليـبـني لـنـفـسه قـصراً
لــتـأمــ مـســتـقــبل أبـنــائه! وكَمْ من ابن
رئـيسٍ انتهى سـجينـاً أو هدفاً شـاخصاً
لـلرصـاص! والكلُّ أعـظمُ من اجلزء وإذا
فَـسَـدَ الـكل لن يـنجـوَ اجلـزء والـكلُّ هو
الـوطن! فإذا اقترنَ فـردان برغبةٍ واحدة
فرده! وال سـيكـونان أقوى مِنْ أي فـردٍ 
شيءَ أكـثـر نـفـعاً وخـيـراً مِنْ أنْ يـتَّـفِـقوا

في رغباتهم باخلير.

ــاذا نـحنُ أســفهُ مـنــهم? والـسَّــفَهُ ضِـدَّ
احلُـلُم وأصـله اخلِـفَّـة والسَّـخـافـة. قال
الـنَبِيُّ صلى الله عـليه وسلم ألشَج عَبْدِ
الْـقَـيْسِ (إِنَّ فِـيكَ لَـخَـصْـلَـتَـيْـنِ يُـحِـبُّـهُـما
الـلـه: الْـحِـلْمُ وَاْألنَـاة). أ ثـمَّـة حتـريضٍ
أقـــوى عــلى احلِـــلْمِ والـــرفق? وال يــأتي
الـتـحـريـض عـلـيـهـمـا بـقـوة إال بـسـبب
نـدرتـهـمـا. ومن صـحـيح مـسـلـم ("تـقوم
الـســاعـة والـروم أكـثــر الـنـاس... فـيـهم
لَـخِصـاال أربعا إنـهم: ألحلم النـاس عند
فـتـنـة وأسـرعـهم إفـاقـة بـعـد مـصـيـبـة
وأوشــكـــهم كــرة بـــعــد فـــرة وخــيــرهم
ــســكــ ويـتــيم وضــعــيف وخــامــسـة
حــســنــة جــمــيــــلــة: أمــنــعــهم من ظــلم

لوك).  ا
فال يــــوجـــد في بـالد الـــغـــرب يــــتـــامى
ـــرور! وال يـــتـــســـوَّلـــون في إشـــارات ا
ـة! وأوشـكـهم كـرة سـلـطــة غـاشـمـة ظـا
بـعد فرة أشجعهم فـالشجاع ال يفِرُّ إال
لـيعاود الـهجوم واجلـبان يفـر ال يلوي
عــلى خــيــر! حلـمــاقــته وجــهــله! هــكـذا

ويــعـرفـونـه جـيـداً ويــقـومــون بـاألسـوأ
! عـبـيــد انـفـعــاالتـهم ومــخـاوفـهم دومــاً
الـــزَّائـــفــة وأهـــدافـــهم الـــشـــخـــصـــيــة!
واإلنـسان الـذي تقـهره انـفعـاالت نفسهِ
إزاءَ مـستقبلٍ مجـهول أو ماضٍ سحيق
أو حـاضـرٍ مـؤلم! لن يـتـمـكن من إصالح
نـفـسه فكـيف يصـلحُ إلصالحِ الـسلـطة?
وإنَّ أكـثــر اخملـاوف في حـيـاة اإلنـسـان
تــافــهــة وال تــقع! وهــذه اخملـاوف تــدفع
اإلنـسان للتنازل عـمَّا هو ثابت وحقيقي

من أجلِ ما لم يثبت بعد.
كـتبَ اآلجُـريُّ الـبـغـدادي قـبل ألف سـنة
َ رَحِــمَــهُمُ الــلَّهُ (وَعَنْ أَئِــمَّــةِ الْــمُــسْــلِــمِـ
بِـصِـفَـةِ عُـلَـمَـاءٍ فِي الـظَّـاهِـرِ لَمْ يَـنْـفَعْـهُمُ
الـلَّهُ بِالْـعِـلْمِ مِمَّنْ طَـلَبَهُ لِـلْفَـخْرِ وَالـريَاءِ
وَجَــالَسَ بِهِ الْــمُـلُــوكَ وَأَبْـنَــاءَ الْـمُــلُـوكِ
لِـيَنَـالَ بِهِ الدُّنْـيَا فَـهُوَ يَـنْسِبُ نَـفْسَهُ إِلَى
أَنَّهُ مِـنَ الْـعُـلَــمَـاءِ وَأَخْـلَــاقُهُ أَخْـلَـاقُ أَهْلِ
الْــجَـهْلِ وَالْــجَـفَــاءِ فِـتْــنَـة لِــكُل مَـفْــتُـونٍ
لِــسَــانُهُ لِـسَــانُ الْــعُــلَـمَــاءِ وَعَــمَـلُـهُ عَـمَلُ
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الـذي حدث يحتـاج أبحاث متـخصصة من
الـتحـليـل والدرايـة وخفـايـا واسرار قـلبت
ـوازين الــقـوى واعـادة كـافـة الــتـوقـعــات 
ـنـاهـج الـسـيـاسـيـة واخلـطط الـنـظـر في ا
الـعسكريـة التعبويـة  وان حتدث البعض
ستوى عن بـعض اخليانات فلـيس بهذا ا
ـؤسـسـة العـسـكـرية ـتغـلـغل بـصفـوف ا ا
االفغـانية وهذه الـعملية لـو خطط لها قبل
عـقـد من الـزمن لـكـانت بـطـريـقـة تـقـلـيـديـة
ـسـاحـة الـكـبـيـرة  لـلـبـلد خـاسرة حـسب ا
ـهـمة  وعـامل الـزمن الـذي تتـطـلـبه تـلك ا
وذجا عند فـاالحتاد السوفياتي سـابقا ا
احــــتـالله هـــــذه الــــدولـــــة عــــام 1979مع
اخلـــســــائـــر الـــفــــادحـــة فـي األشـــخـــاص
واالمــوال واألســلـــحــة وتــغــيــيــر اخلــطط
وتـغيـيـر خـارطـة الـعالقات الـدبـلـومـاسـية
الــدولــيــة في ذلـك احلــ حــتى ان بــعض
ــبــيـاد الــدول عــلـقـت مـشــاركــاتـهــا في او
ـثـال ال مـوسـكـو عـام 1980عـلى سـبـيل ا
احلـصر ناهيك عن الـفعاليـات االقتصادية
والـتـجـاريـة والـفـرص االسـتـثمـاريـة الـتي

فقدتها موسكو انذاك .
ـعـركـة لم ان احلـديث عن تـغـيــيـر نـظـام 
حتـدث اصال  ضربـا من اخليال ومع ذلك
هـناك انتقادات وردود افعال داخل اميركا
وهذا نتاج الوعي اجلماهيري الذي تعول
قـراطية وحساباتها عـليه احلكومات الد
االنتـخـابيـة  لكن من الـنـاحيـة العـسكـرية
هـناك اسـلوب اخـر اتبـعـته اميـركا يـحدث
ـصالح االمـيـركيـة الدولـية عـلى االرض فا
الـتي تتغذى من االموال اخللـيجية تنامت
ـعـارك واتـباع لـعـقد اتـفـاقـات بـديـلـة من ا

تـوجـد هنـاك صـدفـة في عـالم الـسـيـاسة
واالبـعاد االستدراتـيجيـة اخملطط لها من
قـبل الدول االمـبـريالـية إذ عـمـدت اميـركا
لــتـفــاجــأ الــعــالم بــتـغــيــيــر الــنــظـام في
عد سـلفا افغـانسـتان بهـذا السيـناريـو ا
ومـخــطط له بــاالتــفــاق مع دول اخلــلـيج
ــالـي وبــدراســات الـــســانـــدة بــالـــدعم  ا
مــســـتــفــيـــضــة من مـــؤســســـات الــقــوى
الــســـيــاســـيــة اخلـــارجــيـــة االمــيـــركــيــة
للمواجهات القادمة باسلوب اكثر فعالية
من الـفــوضى اخلـالقـة وحــرب الــنــيــابـة
والـــضــــربــــات اخلـــاطــــفــــة او احلـــروب
االسـتـنـزافـيـة الـطـويـلـة االمـد  فـتـسـلـيم
واسـتالم السلطة في افغانـستان بطريقة
الــصــدمــة  بــاكــبــر مــســاحــة  تــعــبــويــة
وبـاحـدث مـعـركـة فـريدة مـن نـوعهـا وبال
قــتــال رغم انـهــا جــبـهــة مــعـارك وهــنـاك
ــــتــــلك من جـــيـش نـــظــــامـي افـــغــــاني 
ــقـومـات الـتــعـبـويـة الســتـدامـة مـعـارك ا
ولـيــست مـعــركـة خــاطـفــة وان حـدثت له
ـة فسـتكـون بشرف عـسكـري ولكن الـهز

مـنـذ بدايـة احلـرب الـبـاردة بـ الـقـطـب
ـتــحـدة االمــيــركـيــة واالحتـاد الــواليــات ا
الـــســـوفـــيـــتـي الـــتي بــــدئت عـــنـــد ازمـــة
الـــصــواريخ الــروســـيــة عــلـى الــســواحل
الكوبية عام 1953واسـتمرار تلك احلرب
الـــبــاردة الـى عــام 1991عــنـــد انـــهـــيــار
االحتــاد الــســوفــيــاتي حتــول الــعــالم من
قــطــبــ الى عــالم الــقــطب الــواحـد عــلى
الـرغم من استـعادة روسـيا دورهـا لكن لم
تـتضح معالم هذا الدور حتى لدى اميركا
عـلى الـرغـم ان مـوسـكــو مـا تـزال تــمـتـلك
تـرسانـة نـوويـة هـائـلة وتـقـدم تـكـنـلوجي
ــنـافــسـة كــبــيـر لــكن هــذا االسـلــوب من ا
تـغيـرت مالمحـه مع التـقدم احلـاصل لدى
دول صــنــاعــيـة اخــرى واولــهــا الــعـمالق
االقـتـصـادي الــصـيـني الـذي بــات يـتـقـدم
بـخطـوات كـبـيـرة والعب اقـتصـادي كـبـير
واصـبحت الص الشـغل الشاغل للخطط

االميركية .
تـغير ومع اسـتمـرارية عـوامل واسبـاب ا
الـدولي في اجلـوانب اجلـيوسـيـاسـية فال

بغداد
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ـواجهـة خـصمـها الـص سـياسـة اخرى 
زمع اجنـازه لربط وقـطع طريق احلـريـر ا
الـشـرق بـالــغـرب بـواسـطــة طـلـبـان  وان
قـطع الطريق علـيه في االراضي االفغانية
ر من خاللـها . ومشاغلة الـواسعة التي 
الــقــوات االيــرانــيــة لــتـتــجه الـى احلـدود
األفــغـــانــيـــة بـــدل تــهـــديــد دول اخلـــلــيج
ومـضايـقة الـقطع احلـربـية االمـيركـية في

مضيق هرمز 
اي تــوسـيع الـرقــعـة الـتــعـبـويـة لــلـجـيش
االيـراني بزرع نـظام يـخـتلف عـقائـديًا مع

ـنـطـقـة تـعيش الـنـظام االيـراني وجـعل ا
صـراع الرابح فـيه امـيـركا ومـخـططـاتـها
لـضـرب أعـدائــهـا بـعـضــهم الـبـعض وان
كـانت هـنــاك عالقـة وطـيـدة بــ طـالـبـان
ا كان كـانت  وايـران ولكن هذه الـعالقة 
اجلـيش االمــيـركي في افــغـانــسـتـان وان
طـالبـان لم يسـتلم الـسلـطة وان لـطالـبان
سيـاستـها بعـد استالم الـسلـطة ومقـاليد
احلـكم والتـحـالفـات اجلـديدة مع امـيـركا
ودول اخلــلــيج الالعب الــثــانــوي بــهــذه
الـعمـليـة لكن الـسـؤال الذي يـطرح نـفسه

اين نـحن في العراق من هذه االحداث ?بل
اين نـحن في الـعالم الـعربي من هـذا الذي

يحدث من حولنا ?
السـيمـا وان هـناك طـالـبان اخـر يـجثم في
اجملــتـمـعــات الـعـربــيـة اال وهـو الـتــنـظـيم
الـداعـشي  اذن هــنـاك ورقـة اخـرى تـلـوح
بـهـا امـيـركـا لـكل االنـظـمـة الـعـربـيـة الـتي
تــبـتـعــد عـنــد تـوجــهـات وســيـاسـتــهـا في

التطبيع وغيرها .

{ كاتب وباحث
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قبلة وعلى يدخل فريق القـوة اجلوية بكرة القدم معسكرا تدريبيا في محافظة الـسليمانية  استعدادا لالستحقاقات ا
ـكتب االعالمي للنادي عالء محـمد في تصريح صحفي  أن رأسها مـباراة كأس السوبر ضـد الزوراء. وذكر مدير ا
ـوافق الثامن والعشرين من شهر اب الفريق سـينتظم في معسكر تـدريبي في السليمانـية ابتداء من يوم غد السبت ا
اجلاري ويخـتتم في السابع من شهر أيلول الـقادم. وأضاف محمد أن الفريق سيـخوض خالل معسكره مبارات أو
ثالث مـباريـات بحـسب وجهـة نـظر الـكادر الـتدريـبي بقـيـادة الكـاب احـمد خـلف للـوصـول إلى اجلاهـزية الـتامـة قبل
نتخب قبل. وتابع أن العـبي ا قرر اقـامتها في الـسابع عشـر من شهر ايلـول ا مباراة كـاس السوبر ضـد الزوراء وا
ـعسكر بسـبب ارتباطهم بتـصفيات كأس العـالم فضال عن غياب العبـ اثن متواجدين الوطني سـيغيبون عن هذا ا

بي. نتخب األو حاليا مع ا
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اكــدت الـلــجـنــة الــتـطــبـيــعـيــة في االحتـاد
درب العـراقي لكـرة القدم انـها مـتفائـلة 
ــنــتــخب الـــعــراقي ديك ادفــوكــات كــونه ا
ـتـلك عـقـلـيـة تدريـبـيـة جـيـدة وله تـاريخ
كـبـيــر في عـالم الــتـدريب مــشـيـرة الى ان
ــدرب يـــقــود الالعـــبــ حـــالــيــاً بـــشــكل ا
احـتـرافي كبـيـر. وقال رئـيس الـلجـنـة اياد
بـنـيـان في تـصـريح صـحـفي أنـا مـطـمـئن
ــنــتــخـب الــعــراقي في عــلى مــســتــقـــبل ا
ــدرب الــتــصــفــيــات االســيــويــة مع هــذا ا
الـكـبـيـر ونـنتـظـر مـنه ان يـكـون خـير داعم
نتخب الى كأس العالم لالعب وايصال ا
وحتـقـيـق احللـم. واكـد ان الـتـطبـيـعـيـة لن
ـنــتـخب الـعـراقي بـأي شيء تــبـخل عـلى ا
بـغـيـة االعداد اجلـيـد وانـهـا ستـظل قـريـبة
نـتخب واجلهـاز الفني حلـ ايصال من ا
الـفـريق الـعـراقي الى بـر االمـان مـوضـحا

ان الــهـــدف االول هــو حتـــقـــيق نـــتــيـــجــة
ايـجـابيـة عـلى منـتـخبـي كوريـا اجلـنوبـية
ـنـتـخب في وايـران فـي مـسـتـهل مـشـوار ا
الـتـصفـيـات احلـاسمـة. واوضح بـنـيان ان
نـتخب الـوطني سـيتـوجه الى العـاصمة ا
ـقبل الـكـوريـة اجلنـوبـيـة سـيول الـسـبت ا

بـطـائــرة خـاصــة خلـوض مــبـاراته االولى
امام مضيفه الكوري في الثاني من الشهر
نتـخب العراقي لـكرة القدم قبل. وكـان ا ا
قد دخل مـعسـكرين تـدريبيـ في اسبـانيا
وتـركـيـا خاض خـاللهـمـا اربع مـواجـهات

ودية تعادل في ثالث وفاز في واحدة.

بي الودية مع ليبيا نتخب االو مباراة ا
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ا العب اليابـانية   بيـة التي  تضـيفهـا ا الحتـظى منافـسات الدورة البـارا
بية  من اهتمام اعالمي كبير  السيما كـانت حتظى به قرينتها االلعاب االو
تـخصـصـة  في االستـئثـار ببث من خالل تـخصـيص القـنـوات الريـاضيـة ا
بـية ليتم من كل االلـعاب الرياضـية التي  جتري حتـت  يافطة الـدورة البارا
خاللـهـا مــتـابـعــة ريـاضـيـي الـعـالم  من ذوي االحــتـيـاجــات اخلـاصـة  وهم
يـقارعـون منـافسـيهم حتت  شـعار الـتحـدي الريـاضي وحتدي االعـاقة  في
يـزة تبـرز اهتـمـام الدول بـهذه الـشريـحة الـتي عانت من مـنافـسة مـهمـة و
ـقابل لم تفقد املها فـقدان اطرافها او احد اعضائهـا اجلسدية لكنها في ا
العب والـقـاعات ـواصـلـة الـرياضـة وابـراز امـكـانـيـاتـهـا الـريـاضـية فـي ا
لـتسهـم بتمـرير رسـالة الى  الـعالم واالنـسانيـة من ان احليـاة التتـوقف عند
حـد مع او  فرصة مـحددة لكنهـا تتواصل برسم االمل  والرجـاء بتحقيق

نال . الهدف حتى ولو كان  صعب ا
رئي في مواكبة ما يـجري من تواصل للجهد وحـقيقة  فان غيـاب االعالم ا
يز من جانبي بية يقابله  نشاط مهم و العراقي عبر مشاركة البعثة البارا
االعالمي  وهم كال الدكتور عمار طاهر موفد  االحتاد العراقي للصحافة
بية  وهم يقدمون الـرياضية  والزميل هشام السـلمان  موفد  اللجنـة البارا
يـوميا حـصة دسـمة من رسـالة طـوكيـو جتاه ما يـجري خـصوصـا العضاء
بية الـتي ستستمر حتى ـبية في اطار منافسـات الدورة البارا بعـثتنا البارا

مطلع ايلول سبتمبر  القادم .
ـاضي تـداولت صـحـفـنـا فـقـبل نـحـو اسـبــوع وبـالـتـحـديـد في يـوم االحــد ا
الـعراقية وعبر صفحاتها الـرياضية الرسالة االولى التي اعلنت عن وصول
ـبية عن جـاهزية ريـاضييه واسـتعدادهم الـوفد  وتاكـيد رئيس الـبعثـة البارا
لـلـدخــول في اجـواء الـتــنـافس كــمـا ابـرزت رســالـة االعالمـيــ  عن تـامـ
رتقبة  فيما ابرز العب والـقاعات لغرض االعداد والتجـهيز للمنافسـات ا ا
 رئـيس الـوفد في تـصـريـحه الـذي تضـمـنـته تلـك الرسـالـة صـعوبـة الـتـكهن
ـؤمل ان تــطـرز اعـنـاق ريــاضـيـيـنــا  عـازيـا تـلك بـعـدد االوسـمــة الـتي من ا
ادي  وما عوقات واسـباب كثـيرة كمـا لفت الى معـوق اجلانب ا الـصعوبـة 

ذكورة .. شاركة بالدورة ا واجهه الوفد  في سبيل ا
كـمـا لم تـهــمل الـرسـالـة الـثـانــيـة  في الـيـوم الـثــاني من وصـول الـوفـد  من
ـيز لـبلدهم تـسليـط الضوء جتـاه الريـاضيـ وامنـياتـهم بتـمثـيل حقـيقي و
الـعراق من خالل  الشـروع بالـتحضـيرات البـدنيـة التي تسـبق الدخول في
اجـواء التـنافس  اضـافة البـراز الفـعالـيـات  التي سـيشـارك فيـها ريـاضيي
الـعـراق في احملـفل الـدولي االكـثـر تـمـيـزا وهي كال من  رفع االثـقـال حـيث
ـة مع مـنصـات الـتتـويج بـبروز عـقد ريـاضـيو هـذه الـلعـبـة  صداقـة مـسـتد
اسـماء مـهمـة  من الـرياضـيـ الذين تـناوبـوا عـلى حتقـيق االفـراح للـشعب
بية منذ مطلع االلفية من العراقي من خالل  حصولهم على االوسمة البارا
عروف فارس سعـدون وزميله ثائر عباس  وغيرهم وصلي ا خالل الـبطل ا
من ابـطال الـلـعـبة  الـتي  لم تـقتـصـر علـى تلك االسـمـاء  فحـسب بل ايـضا
درب الراحل انـترانيك قـدمت جهودا تـدريبيـة  في هذا اجلـانب من خالل ا
ديـكرس  الـذي يعـد من ابـرز االسمـاء التـدريبـيـة التي اسـتطـاعت ان حتقق
ـهمـة  ويضـاف الى تلك االوسـمة الـذهبـية  من خالل بـرامجـهـا التـدريبـية ا
بارزة والقوس والسهم  وتنس الطاولة الـرياضة فعاليات  العاب القوى  وا
 فـيما بينت رسـالة االعالمي قـصورا من جانب الدبـلوماسيـة العراقية في
ـعوقات الـتواصل  مع  اعـضاء الوفـد والوقـوف على احـتياجـاتهم وتـذليل ا
الـتي يواجهونـها  فابـرزت قصورا من جـانب السفارة الـعراقيـة في اليابان

في هذا اجلانب ..
كـما ابـرزت الـرسالـة الـتالـية  لـالعداد لـلـظهـور االول لريـاضـيي البـعـثة في
عـرض االفــتـتــاح وايـكــال مـهــمـة رفع الــعــلم الـعــراقي  عـلـى عـاتق كال من
بياد ريو جراح نصار  اضافة الختيار اصغر رياضية صـاحب ذهبية بارا
ـشاركات العـراقية الدولـية وهي الريـاضية فاطـمة  فاضل كونـها تبلغ في ا
من العمر  14عـاما  كما ابرزت الرسالة عن اهتمـام ومتابعة  حثيثة ابرزها
وزيـر الـشــبـاب والـريـاضــة الـكـابـ عــدنـان درجـال لــلـسـؤال عن  اوضـاع
الـرياضـي  وحتضـيراتـهم لتـمثـيل عراقي حـقيـقي كمـا تواصلـت الرسائل
ــنــافـــســات وتــعــثــر بــعض لــتـــبــ في ســيــاقــهــا عـن  انــطالق ا
ـتاخـر مـثـلـمـا جـرى لالعـبة الـريـاضـي نـتـيـجـة االعـداد ا
تـنس الـطـاولـة جنـلة عـمـاد حـيث عـزا مـدربـهـا اخـفـاقـها
الى  تـاخـر االعـداد احلـقيـقي  بـسـبب حـصـولـهـا على

شاركة منذ نحو شهر من انطالق البطولة . بطاقة ا
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دائما في حتقـيق اإلجنازات وسنزف
البشرى غـدا ان شاء الله الى الشعب
العراقي بحـصولنا عـلى اول ميدالية
بـيـاد طوكـيـو وعلى لـلعـراق في بـارا
الصعيد ذاته تخـوض العداءة فاطمة
فــاضـل فــعـــالــيــات  200 مــتــر ركض
لــلــســيــدات في تــمــام الــســاعـة 7:53
مـساء بـتـوقيت الـيـابـان الى جانب 8
انيا عداءات من هولندا وإيطـاليا وأ
وبــــولـــنــــدا وإيـــطــــالــــيـــا والــــصـــ
وأسـترالـيـا وكـازخسـتـان ويـتوقع ان
راكز األولى نافسـة على ا تنحصـر ا
بـ الـصـينـيـة اكـسـا زهـوو صـاحـبة
ذهبـية 100م واألستـرالـيـة ازز هولت
والبريطـانية ماريـا ليل.  وقال رئيس
احتـاد الـعـاب الـقـوى مـهـدي بـاقر ان
الـــعــداءة فــاطــمــة فـــاضل يــتــوقع ان
حتــقـق نــتــيــجــة جــيــدة وال أقــول ان
ـبيا كـونها حـديثة حترز وسامـا بارا
ـــشـــاركــات اخلـــارجـــيــة الــعـــهـــد بــا
وبألعاب الـقوى عمومـا وأضاف باقر
ان الــعــداءة فــاطـمــة فــاضل امــامــهـا
مــســتــقـــبل واعــد كــونـــهــا صــغــيــرة
الـــســـــن  14 عــــامــــا مـــوضــــحـــا ان
بـــدايــتــهــا اجلـــيــدة في هــذه الــدورة
يـجــعـلـنـا نـتـوقـع ان يـكـون لـهـا شـأن
قبل ان بـياد باريـس ا كبـير في بـارا

شاء الله.
يذكر ان العداءة فاطمة فاضل حديثة
الـعـهـد بـريـاضـة الـعـاب الـقـوى حتت
ـــدرب وســام غـــالي حـــيث اشـــراف ا
انـضـمت عـام  2000 اال أنـهـا أحـرزت
ـركـز األول في بـطــولـة الـتـشـيك في ا
ـــركـــز الـــثـــاني في ســـبــاق  100م وا
ــركـز اخلــامس في ســبـاق  200 م وا
بطـولة تـونس الدولـية وقـد استـعدت
عـسكـرات داخلـية ـبيـاد  الى البـارا
وخارجـية اال أنـها كـانت بحـاجة الى
مـعـسـكـرات أطـول لم تـتـحقـق بسـبب
ــيـزانــيــة بـحــسب تــصـريح ضــعف ا

يالي. مدربها وسام ا
‰UIŁ_« l —

أضـاع الـعـراق أمـس الـسـبت وسـامـا
ـبيـا مـؤكـدا عنـدمـا فـشل الـرباع بـارا
رســـول كــاظم صـــاحب فــضـــيــة ريــو
ــبي  2016  كـغم 217 والــرقم الــبــارا
عــنــدمــا ارتـــكب أخــطــاء في رفــعــاته
الـثالثـة وغــادر مـنـافـسـات وزن حتت
كغم الـتي جرت على قـاعة مـنتدى 72
طـوكـيـو الـدولي بـاكـيـا ونـادبـا احلظ
في صـبـاح حـزين لـلبـعـثـة الـعـراقـية.
فـقد كـانت اآلمـال معـلـقة عـلى الـرباع
رسول كاظم في احراز ميدالية ملونة
ـسجلة والسيمـا بعد إعالن األوزان ا
بـــاسـم الــــربــــاعـــ فـي هــــذا الـــوزن
ــنـــافــســة حــسب الالئــحــة كــانت فــا
ـاليـزي باني محـصورة بـ الـرباع ا
ي  203 كوسـتـ صاحب الـرقم الـعا
كــغم الــذي سـجل كــرفــعـة أولـى عـلى
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موفد االحتاد العراقي للصحافة
الرياضية

ÊULK « ÂUA¼

موفد اللجنة

تتوجه أنـظار البـعثة الـعراقيـة اليوم
بي في طوكيو لعب األو األحد الى ا
حـيث يخـوض الـبـطل الـذهـبي جراح
نـصــار مـنـافـسـات الــعـاب الـقـوى في
تمام الساعة  10:53 بتوقيت اليابان
ضـــمـن فــــعـــالــــيــــات دورة األلــــعـــاب
بية اجلاريـة حاليا في طوكيو البارا
ــــدة من  24 آب ولــــغــــايــــة 5 خالل ا
ـقـبل حــيث يـعــول عـلـيه في أيـلــول ا
تكرار إجناز ريو  2016 عندما حصد
الــوســام الــذهـــبي في فــعــالــيــة رمي

الثقل.
ÈuI « »UF «

ــبي جـراح ويــخـوض الــبـطل الــبـارا
نصار مـنافـسات البـطولـة رمي الثقل
ضـــــــمـن فـــــــئــــــة  F4 الـى جـــــــانب 8
ـــانــــيـــا وروســـيـــا ريـــاضـــيــــ من أ
وهـــولــنـــدا وســنـــغــافـــورة وبــوتــان
وكرواتـيـا والبـرتغـال. عـلمـا ان الرقم
ـــبي مـــســـجل بـــاسم الالعب الـــبـــارا
ـــســـافــة الـــعـــراقي فـي ريــو  2016 
ي 10.76 م فـي حـــــ الـــــرقم الـــــعـــــا
مــســجل بــاسم الــبــرتــغــالي مــيـغــيل
سافة  11.01م وهو ضمن مونتيرو 
تـواجدين في الـسبـاق أيضـا. وقال ا
ي جـــراح نــصــار أن الـــبــطل الـــبــارا
مــعـنــويــاته عـالــيـة مــشـيــدا بـجــهـود
بـية الوطنية التي فرت اللجنة البارا
أربع مــعـسـكــرات حتـضـيــريـة لـدورة
طــوكـيــو في الــعـراق وتــركـيــا. وذكـر
ـعـسـكـرات كـانت نـاجـحة نـصـار ان ا
ــدرب مـــازن حــســ حتت اشـــراف ا
مؤكـدا انه علـى أهبـة االستـعداد رغم
توقـعاته بوجـود منـافسـة شديدة من
قــبـل الالعب الــبــرتـــغــالي والــروسي
يذكر أن الـبطل جـراح نصار  30عاما
من الــريـاضــيـ قــصـار الــقـامــة ولـد
حـافظة الـناصـرية قضـاء البـطحاء
ــدرب مـازن ويــتـدرب حتت اشــراف ا
حسـ اما أبـرز إجنازاته فـهو الـفوز
بذهـبـية بـبطـولة الـعـالم في قطـر عام
 والـــفــوز بـــذهــبـــيــة دورة ريــو 2015
بية عام  2016 والفوز بذهبية البارا
بــطــولـة الــعــالم في لــنــدن عـام 2017
وذهـــبـــيـــة اســـيـــاد جـــاكـــارتــا 2018
وفـضـيـة بـطـولـة الـعـالم في دبي عـام
من جـهـته تـوقع رئـيس احتـاد .2019
الـعـاب الـقـوى مـهـدي بـاقـر ان يـحـرز
الـبـطل جـراح نـصار مـيـدالـيـة مـلـونة
ويـكـرر اجنـاز ريـو عام  2016 مـبـيـنا
ان نصار استـعد بشكل جـيد ويتمتع
ـعـنـويـات عـالـيـة. وأضـاف بـاقر ان
بية يـعول عليها العاب القوى الـبارا

وزن  217 كـــغم والــربـــاع الــصـــيــني
بـــــيــــنـك هــــو  208 كـــــغم والـــــربــــاع
النيجيـري انكونسيت   200 كغم في
حـ ســجل رســول كـاظم  205 كـغم.
ـــفـــارقـــة ان الـــربـــاع رســول كـــاظم ا
والربـاع الصـيني والـرباع الـنيـجري
ارتــكــبـوا أخــطــاء فـنــيــة بـالــرفــعـات
ـراكز نـافسـات با الثالثـة وغـادروا ا
ـراكز األخيـرة في حـ حصل عـلى ا
اليزي باني كوست األولى الرباع ا

ـبي 228  كـغـم لـيـحــطم الـرقم الــبـارا
سجل باسم الـرباع العراقي رسول ا
كـــــــاظـم فـي ريــــــو  227 2016 كـــــــغم
ـركــز الـثــاني الـربـاع وحـصـل عـلى ا
ركز صري مـحمد طه  191 كغم وا ا
الـثالث الـربـاع الـبـريطـاني مـكي يـلو
كـــغم. يــذكـــر ان الــربـــاع رســول 182
كاظم 34عاما من مواليد بغداد يلعب
لنـادي وسام اجملـد مـدربه ثامـر غا
امـا أبــرز إجنـازاته فـقــد بـدأ ريـاضـة
رفع األثــقــال عـام  2005 فــقـد حــصل
عــلـى الــوســام الــذهــبي في بــطــولــة
الـعــالم لـلــشـبـاب بــكـوريـا عـام 2006
وحــصـل عــلى الــوســـام الــفــضي في
بـطـولـة الــيـونـان الـدولـيـة عـام 2007
ــبــيــاد الــصــ عــام 2008 وفي بــارا
ي في فـئــة الـشـبـاب حـطـمـت رقم عـا
واســـتــغـــرب رئــيس احتـــاد األثــقــال
ا جـرى في منـافسات عقـيل حميـد 
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{ لـــنـــدن- وكـــاالت: وجه الـــنــــجم الـــبـــرتـــغـــالي
كـريــســتـيــانــو رونـالــدو رســالـة مــؤثــرة جلـمــاهــيـر
يـوفـنـتـوس بـعـد تـوصــله التـفـاق لالنـتـقـال إلى نـادي
مانـشـسـتر يـونـايـتد. وأعـلن نـادي مـانشـسـتـر يونـايـتد

توصـله التـفـاق للـتـعـاقد مع رونـالـدو قـادما مـن يوفـنـتوس.
وقال رونالدو في رسالة وداعية نشرها على حسابه في موقع

إنستغرام: اليوم أغادر فريقا مذهال األكبر في إيطاليا وبالتأكيد
واحــد من أكــبــر األنــديــة في أوروبــا. وأضــاف: لــقـد مــنــحت قــلــبي

وروحي ليوفنـتوس وسأحب مديـنة تورينـو دائما حتى آخـر أيام حياتي.
ـا احتـرمني الفـريق وحاولت أن أشـكر هذا االحـترام بالـقتـال من أجلهم لطا
كننـا جميعـا أن ننظر في كل مباراة وكل موسم وكل مـسابقـة. في النهايـة 
إلى الوراء ونـدرك أنـنـا حقـقـنـا أشيـاء عـظـيمـة لـيس كل مـا أردنـاه ولكن مع
ذلك كتبنا قصة جميلة جدا مـعا. واختتم الدون رسالته قائال: سأكون دائما
واحدا منكم. أنتم اآلن جزء من تاريخي حيث أشعر أنني جزء من تاريخكم.

إيطاليا يوفنتوس تورينو ستكونون دائما في قلبي.
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الك التدريبي للمنتخب الوطني ا
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بي لـكرة القدم خسرَ مـنتخـبنا األو
أمـام مـنــتـخب لـيـبــيـا األول بـثالثـة
أهـداف مـقـابل هـدفـ في مـبـاراته
الـــوديــة األولـى ضــمن مـــعــســـكــره
ـقـام في مـديـنـة أزمـيت الـتـدريـبي ا

التركية. 
وتقدمَ مـنتخب ليـبيا أوالً بالـنتيجة
من ركلة جـزاء بالدقـيقـــــة  10  قبل
ـــبي أن يـــعـــادل مــنـــتـــخـــبـــنــا االو
الـــنــتــيــجــة بـــهــدف الالعب أحــمــد
ستريب من ركلة جزاء بالدقيقة  28
قبل أن يسـجل منتخب لـيبيا هدفه 
الـثـاني بـالـدقـيقـة االخـيـرة من عـمر
الشوط االول ليـسجل البديل وكاع
ـنـتـخـبـنـا رمـضـان هـدف الـتــعـادل 
بي بالدقيقة  60من ركلة جزاء االو
لــيــعــود بــعــدهــا مــنــتــخب لــيــبــيـا

ويـســجل الـهــدف الـثـالـث من ركـلـة
جـزاء ثــانـيــة بـالــدقـيــقـة  68 ودخلَ
بي لكرة القدم مدرب منتخبنا االو
مــيـروسالف ســوكـوب بــتـشــكـيــلـة
مؤلـفة من حـسن أحمد عـبد الـعزيز
رمـى ومنتظر عبد عمار حلراسة ا
االميـر ومحـمد الـباقـر كر وحسن
رائـد ومنـتظـر مـحمـد جبـر وصادق
زامل وكـــرار مــحـــمــد عـــلي شــوقي
وعـمـار غــالب ومـؤمل عــبـد الـرضـا
واحـمد سـرتيب أثـير صـالح ورضا

فاضلوكاع رمضان. 
bOł ¡«œ√

بي أداءً وقدم العـبو مـنتـخبـنا االو
باراة وتمكن جيداً خالل شوطي ا
من تـهديـد مرمى مـنتخـب ليبـيا في
أكثـر من فرصة حـقيقـية للـتسجيل.
وفي سـياق متـصل خسـر منـتخـبنا

بي لكـرة القدم مـباراته الودية االو
الـثانـية  أمـام فريق نـيغـدة أنادول
بــثالثـة أهـداف مــقـابل هـدف واحـد
قام في ضمن مـعسكـره التدريـبي ا
مــديـنــة أزمـيت الــتــركـيــة.  وسـجل
ــبي الالعب هـدف مــنــتـخــبــنـا االو
مـــصــطـــفى ولـــيـــد من ركـــلـــة حــرة
ـباراة مـباشـرة بالـشوط االول في ا
الــتي اشــتــركـت فــيــهــا اجملــمــوعـة
الثانـية التي لم تـلعب مباراة لـيبيا

وديا صباح اليوم اجلمعة.
ـبي  وســيـخــوضُ مـنــتـخــبـنــا االو
مـبــاراة وديـة ثــالـثــة يـوم الــثالثـاء
قـبل في ختام مـعسكـره التدريبي ا
في تركيـا قبل السـفر إلى االمارات
ـبي ـالقـاة مـنــتـخب االمــارات االو
بـــالـــرابع والـــســـادس من الـــشـــهــر

قبل. ا
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النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو

وانــتــهت بــنــتـــيــجــة بــنــتــيــجــة 1-5
ـبـارز وخـاض الــلـقـاء الـثــاني امـام ا
الــروسي نــكــيــتـا نــيــجــيف وانــتـهت
لصـالح األخيـر بنـتيـجة  5-2 واللـقاء
ــبــارز الـتــركي هــاكن الــثــالث امــام ا
نـاكــاي وانـتـهت  5-2والـلــقـاء الـرابع
ـــبــارز الــهـــنــغــاري واألخـــيــر أمــام ا
ريتشارد اوزفت وانتـهت بنتيجة 1-5
ــبــارزة لـلــبــعــثـة لـتــنــهي فــعــالـيــة ا
الـعـراقـيـة وتـخـرج من الـدورة خـالـية
ــــبــــارز زين الـــوفــــاض. يــــذكــــر أن ا
الـعــابــدين غـيالن  30 عـامــا تـرتــيـبه
الـسـادس في الـتـصـنـيف الـدولي بـدأ
ـــبـــارزة عــلى ـــمـــارســـة ريــاضـــة ا
الــكـــراسي عــام  2009 حتت اشــراف
ــــدرب رحـــيـم مـــوهـــان وقــــد حـــقق ا
ـركز الـعديـد من اإلجنـازات ابـرزهـا ا
ـبـيـاد ريـو عـام 2016 الـرابع في بـارا
وفـاز بالـوسـام الـبرونـزي في بـطـولة
العـالم في كـوريـا عام  2019 كمـا فاز
ــيـدالــيــة الـبــرونــزيـة فـي بـطــولـة بــا
ـركــز الـثـالث إيـطـالــيـا عـام  2017 وا
فــرقـيــا في بــطـولــة بــودابـســبت عـام
ـــركـــز الــثـــاني فـــرقـــيــا في 2013  وا

اسياد جكارتا عام 2018.

ـنافـسـات التي 140 – 138 وذلك في ا
جرت صباح أمس السبت على ملعب
يـــومــونــشــيــمــو الـــيــابــاني. وســجل
x سليـمان فيـاض في اجلولة األولى  ْ
وفي اجملـمـوعـة الـثـانـيـة 10 10 10  9
7 9  10 x 9    9وفي اجملموعة الثالثة
8 8 10 x في حـ سـجل العب هـونك
كـونك في اجملــمـوعـة األولى  9 9 10 
10 8 وفي اجملــمـوعــة الــثـانــيـة   9 8
10 xx    10 9وفي اجملمـوعـة الثـالـثة
 وغـــادر ســلـــيــمـــان فــيــاض   10 9 9
ميـدان القـوس والسـهم وودع الدورة
فـي حــ ســـتــخـــوض زمـــيــلـــته زمن
حـســ مـنـافـسـات الــقـوس والـسـهم
Recurve  فـردي الــسـيــدات فـئـة W2
مــســـافــة 70 م في تــاريخ  2 أيـــلــول
قـبل علـى ملـعب يومـينـوشيـما الى ا
جـانب  23مــتــســابــقــة من إيــطــالــيــا
وكــوريـا والــصــ وروسـيــا وتـركــيـا
ـتـحـدة وتـايـلـنـد وإيران والـواليـات ا
ومـنــغـولـيـا وبـريـطــانـيـا واسـتـرالـيـا
بيا. ولتوانيا بولندا والبرازيل وكو

…“—U³*« rz«e¼

ـبــارز زين الــعـابــدين غـيالن ومــني ا
بـاربع هــزائم بـسـالح الـشـيش وودع
الـــدورة حـــيث خـــاض صـــبـــاح أمس
الـسـبت عـلـى قـاعـة مـيـغـوري مـيـسي
B ـواجـهـة األولى ضـمن اجملـمـوعة ا
ـبــارز اإليـطـالي مـاتــيـو بـيـتي امـام ا

حتت  72 كغم وقـال ان الربـاع رسول
كاظم حقق اثنـاء الوحدات التـدريبية
اوزان تـــصل الى  217 كـــغـم عـــازيـــا
اخطـائه الفـنيـة بسـبب ارتبـاكه اثناء
الـرفـعـات وأضــاف حـمـيـد ان الـربـاع
رسـول كـاظم كــان يـعـاني من إصـابـة
فـي كـــتـــفه وهي عـــبـــارة تـــكـــلس في
الــعـضـلــة وقـد أجـرى عــمـلــيـة إزالـته
بالليزر في أربيل موضحا ان انقطاع
الــربــاع عن الــبــطــوالت الــدولـيــة في
ـا كان الـسـبب فـيـما فـتـرة معـيـنـة ر
ــنــافــســات وابــدى جــرى لـه أثــنــاء ا
حــمــيــد حــزنه عــلى ضــيــاع الــوسـام
تحققة بي السيما ان األرقام ا البارا
ـــركــزيـن الــثـــاني والــثـــالث اقل في ا
بــكـثــيـر من مــسـتــوى الـربــاع رسـول
كـــاظم. يــــذكـــر ان أربــــعـــة ربــــاعـــات
ــشــاركــة في وربــاعـــ يــنــتــظــرون ا
مـنـافسـات رفع االثـقـال تـعـول عـلـيهم
بية فـي احلصول على اللجـنة البـارا
اوســـمــة مـــلــونـــة وهم هـــدى مــهــدي
وحـــنـــان مـــاجــــد وفـــارس ســـعـــدون

وعباس محمد نيسان.
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ودع الرامي سلـيمان فـياض مسـابقة
الـــقـــوس والـــســـهم  Compound من
الـدور األول بــعـد خــسـارته بـطــريـقـة
الـتـسـقـيط الـفـردي امـام مـنـافـسه من
هـونك كـونك نـيغـيل جـوون بـنـتـيـجة

{ دار السالم- وكـاالت: تعرضت رئـيسـة تنزانـيا النـتقادات بـعد قـولها إن العـبات كـرة القدم
ـا يـكـفي من اجلـاذبيـة كي يـتـزوجن. وجاءت في بـلـدهـا لديـهن صـدور مـسـطحـة وال يـتـمتـعن 
تعليقـات سامية حسن خالل استـقبال منتـخب تنزانيا لكـرة القدم للرجال حتت سن  23عاما
في مــقـرّ الــرئـاسـة في مــديـنـة دار الــسالم. وسـامــيـة حـسن  61 عــامـاً هي أول امــرأة تـتـولى
الرئاسة في تـنزانيا. وقد صرّحت مؤخراً لـبي بي سي بأن البعض شكّك في ما إذا كان يجب
نـصب ألنها امرأة. وقـالت: حتى بعض الـعامل في حـكومتي جتـاهلوني في باد أن تـتولى ا
األمـر بـاعتـبـاري مجـرد امـرأة أخرى ثم مـا لـبثـوا أن تـقبـلـوا قـيادتي. ونـالت تـعلـيـقات سـامـية
حسن األخـيرة نصـيبـا وافرا من االنـتقادات عـبر وسـائل التـواصل االجتمـاعي. وقالت رئـيسة
عارض كاثرين روج إنّ تعليق الوزراء السابقـة ورئيسة اجلناح النسائي في حـزب شادما ا
الرئـيسة عـلى العبات كـرة القدم إهـانة جلمـيع النسـاء. وكذلك قالت بـاحثة فـي شؤون اجلندر
والصـحة العـقليـة تُدعى لوسـاجو إنهـا مصدومـة. وتساءل آخـر يُدعى هنـر نغوغـو أال يعادل
هـذا قول إن احلـياة ال معـنى لها بـدون زواج?. وطلبت بـي بي سي من مسؤولي كـرة القدم في
تنزانـيا التـعليق عـلى تصريـح الرئيسـة. وقالت سـامية حسـن إن العبات كـرة القدم في تـنزانيا
يـجـعـلن بـلدهن فـخـورة بـنـيل اجلـوائز إال أن بـعـضـهن لـيس لديـهن فـرصـة في الـزواج بـسبب
مظهرهن. وأضـافت: إن أحضرناهم إلى هنا وأوقفنهن في صف ستظنّ أن من لديهن صدور
مسطـحة رجـاالً ولسن نـساء. وتابـعت قائـلة إن بعـض الرياضـيات مـتزوجات إال أن غـالبـيتهن
ا هن عـليه احليـاة الزوجـية مجـرّد حلم. وأشـارت خالل حديـثها إلى أن عزبـاوات وبالنـسبـة 
حيـاة الرياضيـ تكون شـاقة بعد االعـتزال وطلـبت من السلـطات التأكـد من االعتنـاء بهم بعد

انتهاء مشوارهم الرياضي. 
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ـسـرح من ثم شـاركـت بـاسـتـديو ا
الفن وانـطلـقت بعدهـا الى رحلـتها
في عـــالم الــشــهـــرة.كــذلك مــشــوار
ـــطــــرب عـــاصي احلـالني نـــحـــو ا
الـنـجومـيـة لم يـكن سـهالً اذ عاش
الـكـثــيـر من الـظـروف الــصـعـبـة اذ
عمل جنّـاراً وحلـوجنيـاً كمـا عمل
زروعات في بعلبك من في قطف ا
ثم انـطـلق بــرحـلـة الـنــجـومـيـة من
ـطــربـة خالل اسـتــديــو الـفن.أمــا ا
جنــوى كـرم وبـعـد حـصـولـهـا عـلى
شـــهــادة الـــبـــكــالـــوريــا فـــعـــمــلت
لـسـنــوات في مـهـنــة الـتـدريس في
ـدارس في بـلــدتـهـا زحـلـة احــدى ا
الـبـقـاعـيــة من ثم قـصـدت بـيـروت
ـسـابـقات وشـاركت بـالـعـديـد مـن ا
الــغــنــائـيــة بــالــرغم من مــعــارضـة

اهلها ووصلت للنجومية.
في مـــصـــر ال تـــخــتـــلـف بـــدايــات
النجوم هناك عن لبنان ولعل أبرز
النجـوم الذين عانـوا في بداياتهم
الـفــنـان تـامــر حـســني الـذي عـاش
فــتـرة مــاديـة صــعـبــة في طـفــولـته
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هناك مهن كـثيرة عمل بـها النجوم
لـسنـوات عديـدة عـانوا من خاللـها
مخـاطر وحتملـوا التعـب والشقاء
الى أن انـطــلـقـوا بــرحـلـتــهم نـحـو
الـشـهـرة وفي هـذا الــتـقـريـر الـذي
اعده مـوقع الفن نـتعـرف على مهن
احترفها النجوم أو عملوا بها قبل
طرب وائل كفوري الشهرة: عـمل ا
لـفـتــرة مع والـده في الـبــنـاء حـيث
ـهـنـة من ثم يـحـتـرف والـده تـلك ا
قـــرر احـــتـــراف مــهـــنـــة الـــتـــزيــ
الرجـالي فـعمل في احـد صالـونات
احلالقة في زحـلة وكـان يطمح الى
تأسـيس صـالون حالقـة خاص به
الى ان اشــتـرك في اسـتــديـو الـفن
فـتغـيّرت الـتوجّـهات وبـدأ مشواره
ـطـربـة إلـيـسا في الـفـني.وعـمـلت ا
ـسـرح قـبل بـداياتـهـا في الـغـناء ا
حــيث قــدمت الــعــديــد من عــروض
(الـشــانـســونـيــيه) وحـتـى الـيـوم
ـة من تـنــتـشـر لـهــا فـيـديــوات قـد
العروض الـتي قدمتهـا على خشبة
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ــصــريــة مــنــة فــضــالي ـمــثــلــة ا طــمــأنـت ا
مـتـابعـيـها بـعـد خضـوعـها لـعـملـيـة جراحـية
ــاضي في أحــد مــســتــشــفــيـات الــثالثــاء ا
القـاهرة  بصـورت نشرتـهما في حـسابها
اخلـاص عـلى مـوقع الـتـواصل اإلجـتـماعي.
وبـدت بالصورت من دون مـاكياج ومرتدية
بيـجاما ونظارة طبيـة وجالسة على السرير
وأشــارت إلى أنــهـا بــصــحـة جــيــدة.وكـانت
ـنـشور آخـر عن إستـقرار أعـلنت فـضالي 
وضـعهـا الـصحي إذ كـتـبت (احلمـدلـله انا
سـتشـفي وزي الفل احلـمدلله خـرجت من ا
ومش عمـليـة جتمـيل اقسم بـاللـه بلعـكس لو
شكـرا لـيكم جـمـيعـا وشـكرا جتمـيل حـقـول
لـكل الـنـاس الــلي سـالت عـلــيـا عـلي راسي

الف شكر).

دون عــلـم والــده شـارك فـي إحــيـاء
حـفالت الـزفـاف لـيــكـون قـريـبـاً من

وسيقى التي يعشقها. مهنة ا
مـثل ظافر ومن تونس يـبرز اسم ا
الـعابـدين الذي كـان العـباً مـحتـرفًا
بـــكـــرة الــقـــدم مع فـــريق الـــتــرجي
الـتونـسي وبعـد تـعرضه إلصـابة
اعــتـزل كـرة الـقــدم وعـمل كـعـارض
ازيــاء ثم انــتــقل لــلـتــمــثــيل. وكـرة
القدم نفسها استهوت الفنان نبيل
شعيل في بدايات حياته حيث كان

فـعــمل في مــهــنـة الــبــنـاء ومن ثم
عمل في مـحطـة وقود وكـذلك عمل
بـائــعـاً مــتـجــوالً لـلـعــطـور الى ان
دخل مــجــال الـــغــنــاء واصــبح من

أبرز النجوم العرب.
في اجلـزائـر يـعد الـشـاب خـالد من
أبــرز جنـومـهـا احلـالـيـ لـكن قـبل
حــيـــاة الـــشــهـــرة عـــمل خـــالــد في
ـهن فـبــعـد طـرده من الـعـديــد من ا
درسـة بعـمر الـ 14عامـاً عمل في ا
مهنة غـسل السيارات وكذلك ومن

ـــرمى فــريق الــقــادســيــة حــارســاً 
الــكـويــتي مـن ثم احـتــرف الــغــنـاء
ـسـيـرة الشـهـرة تـمـاماً وانـطـلق 
ــصـــريــ نــور ــمـــثــلـــ ا كــمـــا ا
الشـريف وأحمد الـسقـا فهمـا كانا
العـبــا كـرة قــدم في فـريق الــزمـالك
ـصـري الغـر التـقـليـدي لـفريق ا
ــصــري الــذي لــعب مــعه األهــلي ا
ــصـري مــحـمــد حــمـاقي الــفـنــان ا
والفنان محمد فؤاد قبل بداياتهما

الفنية.

العام  1934عمل مغـنيا في اذاعـة قصر
الــزهــور  و اســتـفــاد خــيــوكـة من أداء
ــطـرب عـبـد االمــيـر طـويــرجـاوي فـقـد ا
أستخدم الكثير من االطوار التي غناها
الــطـــوريــجـــاوي فــزادت غـــنــاءه روعــة
ـشهورين طـرب ا وجمـاالً.. وكسائـر ا
فــــإن خـــيــــوكــــة غــــنى فـي دار اإلذاعـــة
العـراقـية وظل فـترة غـيـر قصـيرة يـقدم
الفـواصل الغنـائيـة ب فقـرات البرامج
ـلة ـنـوع الـذي يـتـحدث فـيه عـن إبن ا ا
ـلـة) ويـقـول وعـنـوانه ( يــومـيـات إبن ا
عــبـد احلـســ وهـو جنل الــراحل عـبـد
االمير الطويـرجاوي في تصريح سابق
ـرحوم خـيوكـة حيـاته الفـنية من (بدا ا
ـقـامــات عـلى مـسـرح في سـوق قـراءة ا
ـرحـومـة عـلى ما الـشـورجـة بـصحـبـة ا
الية وغنى قام صديقة ا اتذكر سيدة ا
في مــقـــاهي شــارع الـــكــفـــاح ومــســرح
ـــســـرح ـــعــــظم وا ـــيـــدان فـي بـــاب ا ا

ــدة ثالثــة ايـام  .كــان الـراحل بــغـداد و
ــقـام من كــبـار الـسن مــطـربـا لــعـشـاق ا
ــتــذوقــ لــلــمــقــام حــتى اطــلق عــلى ا
خـيـوكه مـطـرب الـوقـار خـاصـة ان كـبار
ـطربـات الـعـراقيـات تـتـلمـذن عـلى يده ا
ويـسـتـحـق الـلـقب النه كـان فـعال وقـورا
ـوسيـقـية بـاخـتيـار الـكـلمـات واجلـمل ا

واالغاني التي عشقها اجلميع ) .
ــعـروفـ ـطــربـ ا يــعـد خــيـوكــة من ا
األوائل فـقد تـتلـمـذ على يـده الـكثـير من
قـام وتـعـدى في ذلك إلى قـارئات قـراء ا
ـقـام بـرغم ندرتـهن وقـد تـتـلـمـذت على ا
طربة زهور يده في غناء مقام الدشت ا
حـس والـذي كـانت جتـيده .. دخل دار
االذاعـة العـراقـيـة عام  1940كتب وحلن
مــعــظم اغــانــيه الــتي كــان يــؤديــهـا من
اشهرها نذكر (من البير لو مي شربت)
يـعـد صـوته بـ االصـوات الـتي تـمتـلك
قـرارات كـامــلـة وجـوابـات نـاقـصـة  في
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صرية سمية اخلشاب نداء وجهت الفنانة ا
جلــمــيع األمــهــات وذلك عــبــر صــفــحــتــهـا
اخلـاصة عـلى موقع الـتـواصل اإلجتـماعي
بـعـدمــا تـلـقت الـعـديــد من الـتـعـلــيـقـات غـيـر
الالئــقـة عـلى مـحــتـوى صـفـحـتــهـا. وعـلـقت
اخلــشـاب قــائـلـة (نــداء لالمـهــات الـلي مش
فـاضــيـ لـتـربــيـهـة والدهم يـا حــلـوة يـالـلي
ـا مـشــغـولـة ومش مـسـؤولـة بــتـخـلـفي لـيه? 
انـــتي مش قــد مـــســؤولــيـــة تــربــيـــة اطــفــال
واالهتـمـام بـيـهم طـيب لـيه حـضـرتك تـعـبتي
نـفسك وتـعبـتي معـاكي اجملتـمع). وأضافت
(علـى فكرة يـا جمـاعة الـبلـوك سهل جداً 
فـركزوا قبل ما تـكتبـوا). وأشارت اخلشاب
إلى أنـه ال يـــجب الـــتـــمـــيـــيـــز بـــ الـــفـــتــاة
والصبي بل يجب أن يتعاونوا سوياً داخل
الــبـيت الـواحـد وقـالت (الـلـي تـعـمـله الـبـنت
يـعـمــله الـولـد وكل واحـد يـتـعـلم يـعـتـمـد
عـلى نـفـسـه مـفـيش حــاجه اسـمـهـا
الـبنت هي اللي تـخدم وهي اللي
تـــعـــمل في حـــاجه اســـمـــهــا
يــــــكــــــون فـي مــــــشــــــاركـــــة
ومــــســـاعــــدة بــــ افـــراد

البيت).
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ي الـعـراقي حتــدث في نـدوة حـواريــة اقـامـهـا االكــاد
ــركـز االعـالمي الـثــقــافي الــعـراقـي بـعــنــوان (جـذور ا
نـفـلت عـلـى السـلم العـنـف في الـعـراق واثر الـسـالح ا

االهلي).

rO¼«dÐ« vHDB  ¡U Ë

مـديرة مـركـز الـعـامريـة لـلـرعـاية
الـصحـية االولـية مـنذ عام 2005
نـعتـهـا وزارة الـصـحـة الـعـراقـية
بــــعـــــد ان وافــــاهـــــا االجل اثــــر
مــضــاعــفــات فــايــروس كــورونـا

ولى عز وجل ان يدخلها فسيح جناته. داع ا

w KÐUM « dL

هندسة االردنية تضيفها قناة مدربـة التنمية البشرية ا
(الـشـرقـيـة) مـسـاء اليـوم االحـد مـنـاصـفـة مع مـهـندس
الـنــانـوتـكـنــولـوجي الـعــراقي غـيث عـدنــان في بـرنـامج
(اطـراف احلديث) الـذي يعـده ويقـدمه االعالمي مجـيد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.

»dŠ ‚—UÞ

اخلبـير القانوني العراقي ضيـفته اجلمعة مع مختص
اخرين مـؤسسة افاق العدالة للدعم القانوني وبالتعاون
مع مجـلس ادارة نادي العلـوية  بندوة نـقاشية عـنوانها

(يوم قيام الدولة بتاريخ 23-8-1921).
w½UF « s Š

الــصــحـفي والــروائي الــعـراقـي وقع امس الــسـبت في
مـقــهى نــخـيـل عـراقي بــبـغــداد روايــته (عـيــادة احلـاج

مهاوي) الصادرة عن سلسلة نخيل عراقي لالبداع.
 d UM « bO³Ž W UÝ√

اخملرج الـسوري يـتابع تـصويـر مسـلسل (تـوتر عالي)
.وتـمـتـد أحـداثه الى اثـنـتي الـذي هـو مـن تـألـيـفه أيـضـاً

عشرة حلقة.
r UÝ Âd «

الـصــحـفي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوسـاط االعالمـيـة
ـوت اخلـمـيس بـعـد لـوفـاة شـقـيـقـه احـمـد الـذي غـيـبه ا
سائلـ الله تعالى ان يسكنه معـاناة مع مرض عضال

فسيح جناته.
 W dŽ q √

مـثلة السورية تشـارك مع كاريس بشار في مسلسل ا
قـصــيـر يــتــألف من عــشـر حــلـقــات تــألـيف بــتـول ورد

وإخراج رندة العلم.

w ULA « qŠU « w  w³¼u  qHŠ
يـزة والذي ـهرجـانات حـمـو بيـكا بـطريـقـة  ا
نشـر فيـديو يـوثق األمر في صـفحـته وتوجهت
له بالـقـول (حبـيـبي هون مـحـدش يزعـلي حـمو
أنا بشوف فيديوهاته وساعات بتستفزوه). أما
إطاللة وهـبي فسـحرت اجلمـهور الذي احـتشد
بـاآلالف إذ اعــتـمــدت إطاللـة ذهــبـيــة تـمــيـزت
بشـورت قصـير وتـوب مخـططـة جمـعت اللـون
اعـاً فيما األخضـر والذهبي واللـوك كله جاء 
انتـعلت صـنـداالً عالي الـكعب وتـركت شعـرها
منـسدالً على كتـفيها فـبدت جنمة مـتأللئة على
ــســرح وقــد غــنت وهــبي أجــمـل أغــنــيــاتــهـا ا
ـة واجلــديـدة وأمـتــعت اجلـمــهـور الـذي الـقــد

قضى معها أجمل األوقات.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ـطـربـة الـلـبــنـانـيـة  هـيـفـاء وهـبي حـفالً أحـيت ا
ـاضي في غـنــائـيـاً حـاشــداً مـسـاء اخلــمـيس ا
ــطــرب الــســاحـل الــشــمــالي شــاركـــهــا فــيه ا
صـري أكرم حسني الذي حقـقت أغنية الديو ا
(لــو كــنـت) مع وهــبي جنــاحــاً غــيــر مــســبـوق
والـلـذين غـنـيـاهـا في احلـفل. ووثـقت اإلعـالمـية
ـــصــريــة بــوسـي شــلــبي الـــتي تــواجــدت في ا
احلـفل من ب عدد من وجوه الفن الذين كانوا
حاضـرين الوصالت الغنائـية بعدد من مقاطع
ـوقع الـفـيـديـو الـتي نـشــرتـهـا في صـفـحـتـهـا 
ـسـرح الـتــواصل االجـتـمـاعي. وتــواجـد عـلى ا
الــفــنــان إدوارد كـــمــا رحــبت هــيـــفــاء بــفــنــان

ÍœuF « Õd *« vKŽ iNM¹ w «dF « sH «

∫W UI¦ « d¹“Ë

:إنَّ اخــتـيـار الــعـراق ضـيف شـرف
ــقـبـلــة من مـعـرض في الـنــسـخـة ا
الـــريـــاض الـــدولـي لـــلـــكـــتـــاب في
الـريـاض الذي سـيـقـام مطـلع شـهر
ــقـبل بــادرة طـيـبـة تـشـرين األول ا
ــمــيــزة بـ وتــتــويج لــلـعـالقـات ا
ــمــلــكــة).الفــتــاً إلى أن الــعــراق وا
عرض تتويج للعراق على أرض (ا
ملكة ملكـة كما سبق أن كـانت ا ا
ــــعــــرض بــــغـــداد ضــــيف شــــرف 
لــلـــكــتـــاب) مـــؤكــداً (عـــدم وقــوف
الـتـعـاون الـثـنـائي عـنـد هـذا احلد
حيث سيتم استكـمال التعاون عبر
أنــشـطـة أخـرى بـحـضـور سـعـودي
في بـــغــداد وحـــضــور عـــراقي في

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أكــد وزيــر الــثــقـــافــة والــســيــاحــة
واآلثـــار حـــسـن  نـــاظم  أنَّ (وزارة
أ حلـضور الثـقـافـة العـراقـيـة تـتهـيـَّ
سرح ووجود الفن العـراقي على ا
السعودي) موضحا(أنَّهم في طور
وضع الـلــمـسـات األخــيـرة لــتـكـون
ـيزةً تـتـواءم مع قيـمة ـشاركـة  ا
ومكانـة معرض الريـاض الذي يعد
أهم مـعـرض ثـقـافي عـلـى مـسـتوى
ــــلك حـــجم الـــعـــالم الــــعـــربي و
نـشاطـات ثقـافـية كـبيـرة). وأضاف
خالل حــــــوارٍ صــــــحــــــفيٍّ أجــــــرته
صـحيـفة الـرياض الـسعـودية نُـشر
اضي في عددها الصـادر األربعاءا

الـســعـوديــة عـلى صــعـد مــتـعـددة
ـسـرح والـسـيـنـمـا والفن تـخص ا
والـسـيـاحـة).وأشـار  إلى( مـذكـرة
ــوقـــعــة بــ وزارتي الــتـــفــاهم ا
الـثـقـافـة الـعـراقـيـة والـسـعـودية
ضمن لقاءات اجمللس التنسيقي
السعودي  –العراقي) موضحاً
ـذكـرة تـعـد مــظـلـة كـبـيـرة أنَّ (ا
ـــكن عـــلى ضـــوئــهـــا الـــعــمل
ـخرجـاتٍ عديـدةٍ تخص نـشر
ـــشــتـــركــة وإقـــامــة الــكـــتب ا
األسابيع الثقافية التي تخص
سـرح والـندوات الـسـينـمـا وا
الــــفــــكـــــريــــة واألمـــــســــيــــات

الشعرية).

{ اسـطـنـبـول  –وكـاالت - يـقـضي
الـنـجـمـان الـتـركـيـان كـرم بـورس
وهاندا أرتشيل عطـلتهما في منزل
بـــعـــيـــد عن األضـــواء والـــضـــجـــة
اإلعالمـيـة وشـاركـا بـعض الـصور
عـبـر حــسـابـاتـهـمــا اخلـاصـة عـلى
موقع التواصل اإلجـتماعي. وأقدم
بـورسـ وارتشـيل عـلى إستـئـجار
فــيال كــبـيــرة في مــنـطــقــة بـودروم
الـســيـاحــيـة في مــنـتـجـع سـيـاحي
نتجع على مسبح فخم.ويحتوي ا
ومركز للتدليك والكثير من األمور
الـتـي جتـعل الـزبـائن يـسـتـمـتـعون
ويلقـون الراحة الالزمـة وقد يصل

ســـعــر الــلــيــلـــة الــواحــدة فــيه إلى
حوالى  500 دوالر. وشاركت هاندا
مـتـابــعـيـهـا بـصــورة مـثـيـرة أثـنـاء
تواجدها بجـانب حوض السباحة
وقــــــد القت الـــــصــــــورة إعـــــجـــــاب
الــكــثــيـــرين الــذين أرادوا إرتــيــاد

نتجع نفسه.  ا
وحـقـق بـورسـ وارتـشـيل جنـاحـاً
سـاحــقــاً في مـســلــسل (أنت أطـرق
ـشـاهـدين بـابي) وخـطـفـا قــلـوب ا
فـي شــخـــصــيـــتي ايــدا وســـركــان
وفـــاجــآ اجلـــمـــهــور بـــإعالنـــهـــمــا
وسم األول عالقاتهما بعد إنتهاء ا

سلسل. من ا

تدخل في منـاقشـات مع الشريك حـول مفاهـيم العمل
اخملتلفة عليك بالهدوء.

qL(«

كن أن تؤثـر الضغوط الـتي تتعرض لـها في العمل  
سلبًا على صحتك.

Ê«eO*«

ـالي يـبـدو أنه جـيـد إال أنك ال تـزال تـشـعر وضـعك ا
بالتشاؤم .

—u¦ «

تـعانى بـشـدة من آالم الـرقبـة والـظـهر ضع حـدا لـها
بزيارة الطبيب .

»dIF «

قـد جتعـلك الطـلبات الـكثـيرة جـدًا من اآلخرين تـشعر
بأنك مستغل.

¡«“u'«

قــد جتـد بـديال جـيـدا وأنـسـب من عـمـلك احلـالى.يـوم
. السعد االثن

”uI «

 حـاول جتـنب اآلخـرين لـفـتـرة كـافـيـة لـلـسـيـطرة عـلى
نفسك عند الغضب.

ÊUÞd «

تـتــمـيـزبــخـفــة الـظل تــعـيش قــصـة حب جــديـدة. يـوم
السعد االحد.

Íb'«

قد تتزايـد الضغوط على العمل وقـد تشعر باالستياء
الشديد نتيجة لذلك.

bÝô«

ال تكشف أمـورك الشخصية أمام احمليط بك والتي
كن استخدامها ضدك. 

Ë«b «

ـشـاكل حــولك تـريـد الـتــخـلص من كل شيء لـكـثــرة ا
والهرب.رقم احلظ .9

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك. ا

 u(«
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حتــتـوي هــذه الــشـبــكـة
على  9 مربـعـات كبـيرة
كل مــربع مـنــهــا مــقـسم
الى  9 خانـات صغـيرة
هـدف هـذه الـلــعـبـة ملء
اخلـــــانــــــات بـــــاالرقـــــام
9 الـالزمـــــــة من  1 الى 
شـرط عـدم تــكـرار الـرقم
اكثـر من مرة واحدة في
كل مــربع كـبـيـر وفي كل

خط افقي وعمودي.
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فـي شـــهــــر آب  وفي مــــثل هـــذه
االيــــام من الــــعـــام  1962 ودعت
االوسـاط الفـنـيـة والثـقـافـية اهم
ـقـام العـراقي حـسن رواد غـنـاء ا
خــيـــوكــة  وكـــان نـــبــا وفـــاته في
صـبــيــحــة ذلك الــيــوم بـالــفــاجــعـة
لعشـاق الغنـاء العراقي االصـيل كما
ذكــر صـاحب احــد  اقـدم تـســجـيالت
في شـارع الــرشـيـد الـذي كــان مـتـاثـرا
بـصــوته قـائال (مـازلـت وانـا اتـذكـر في
ـطرب صـبـاي عنـدمـا شـاع خبـر وفـاة ا
الكـبـير حـسن خيـوكه الـذي كان يـعاني
من امراض عده لم تـمهـله طويال وخيم
احلـــزن عـــلـى عـــشـــاق الــــغـــنـــاء
الـــعــــراقي االصـــيل و
اغـالق غــــالــــبــــيــــة
تـــســـجـــيالت
الـعــاصـمـة حسن خيوكة
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تامر حسني اليسا وائل كفوري

هاندا أرتشيل

مــوجـود حــتى االن ومــازلـنــا مع الـذين
ـطرب عـاصـروه فـتـرة الـرخـاء نـتـذكـر ا
حــسن خـــيــوكـــة وكــنـــا نــحـــرص عــلى
حـضــور ايــة جــلـســة ثــقــافـيــة وادبــيـة
يقيمـها في احدى مقـاهي شارع الكفاح
والــشــورجـــة والــســيــد ســـلــطــان عــلي
والـفـضل ) ويـضـيف ان ( ذكـاء خـيـوكة
وحـنكـته وهـدوء الـطـبع اعطـى له  لقب
تاز طـرب الهـاد ومطـرب الوقـار و ا
خـيوكـة في الـغـناء عـلى نـغم البـسـتات

ام في فن التـجويد وله ا
وبـشـهـادة الـنـقـاد

ـوسـيـقـيـ وا
الكبار) .
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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

حـ وقعـت احلرب وسـقط الـنـظـام السـابق بـالـقوة
العـسـكريـة االمريـكيـة العـظيـمة حتـفزت جـميع دول
جـوار العـراق كل بحـسب ارادته وامكـاناته ونـيّاته
ستحدث بحثـاً عن مصاحلهم اجلـديدة مع النظـام ا
الـذي سـيـحـكم الـبــلـد. ومـرت سـنـوات سـود طـويـلـة
وثـقيـلـة تخـلـلتـها حـروب داخـليـة طـاحنـة أشرس من
تـلك احلرب االمريـكية اخلـاطفـة التي زرعت األوهام
بـسـرعـةِ قـطف الـنـصـر. وخرجـت في وقت قـصـير
الـدول احمليـطة بـالـعراق في حـيـنهـا بنـتـيجـة انّ هذا
الـبلد محـكوم بإرادات حزبـية متـقاطعة مـا لبثوا أن
اكـتـشــفـوا انَّ ظـاهـرهـا الـرحـمــة وبـاطـنـهـا الـعـذاب.
ــتـعـاقــبـة في بـغــداد مـنـذ أيـام وكـانـت احلـكـومـات ا
ر راضـية بـالدور ـدني بول بـر احلـاكم األمـريكي ا
ـنـقـطع عن مـفـاهــيم الـسـيـادة والـتـنـمـيـة الـثــانـوي ا
ـصـالح الــذاتـيـة احلــزبـيـة والــغـارق في مـســتـنــقع ا
ا والفـئـوية وكـان اقطـاب تـلك احلكـومـات فرحـ 
آتـاهم األجنـبي من فضـله ويظـنون انّ الغـنيـمة باتت
شـهد في أيديـهم حـتى انكـشف امام الـعـراقيـ ا
كـله وانـتـفـضـوا اكثـر من مـرة  وال زالـوا يـعـيـشون
في خـضم تـرددات االرجتـاج الـكـبـيـر في انـتـفـاضة
تشـرين التي تـنتـظر نـتائـج تضحـياتـها الـسخـية في

قبلة.  االنتخابات ا
 هـمـومنـا العـراقـية اكـبر من هـمـوم جيـراننـا بـكثـير
تلـك الدول تعـيش استقـراراً حتى لو كـان حتته نار
متقدة لكن مسيطر عـليها  غير انّ نيراننا ال تخبو
تلـتـهب في الـصـدور يـحـمـلـهـا الـعـراقي يـأسـاً  ب
ـــسي من بـــيــتـه الى مــحل أضـالعه وهــو يـــغــدو و
عملـه مع منظـر تنـاقص العافـية الـعراقيـة يومـاً بعد
أخر . لذلك ال يحتمل بلدنا أن يتلقى اثراً سلبياً من
اية دولة مـجاورة أو غير مجـاورة وانَّ أبناء العراق
الـذيـن بـدا عـلــيـهم االنــكـســار أكـثـر مـن مـرّة ألنـهم
زُجــــوا فـي مـــعــــارك االخــــرين اخلــــاســــرة ســـوف
يـســتـعـيـدون وجـودهم وهـم يـفـعـلـون ذلك عن إرادة
الــيـوم قـد تـظـهـر بــعض نـتـائـجـهــا في االنـتـخـابـات
ـهم منـها سيـبقى شـعلة ال تـنطفئ وال قبـلة لكن ا ا

تستهلك. 
يا دول اجلـوار ال نـريد أن نـخـدعكـم بلـدنـا يحـتاج
ان تـعاونوه إذا كـانت لكم نـيّات حسـنة جتاهه وإذا

 . كان أمره يهمكم حقاً
نـتمـنى عـليـكم أال تـشجـعوا طـرفـاً عراقـيـاً ليـنال من
طرف آخـر او ليـتفـوق علـيه أو ليـستـعبـده أو يحاول
ـشـهد الـعراقي ان يلـغي وجـوده وتراثه كـمـا كان ا

ينطق بهذا في السنوات األخيرة.   
 يا دول اجلوار ال يريد العـراقيون منكم اجندت 
واحـدة فـوق الــطـاولـة وأخــرى حتـتـهـا  فــوالـله تـلك
بـذور فــتـنــة سـتــصل شـراراتــهـا الــيـكم من دون أن

تشعروا.

كُنْتُ أفَكِّرُ فِيكُمْ أَحِبَّائِي 
وَ ـسْتَيْقَنْتُ أَنَّ شَهَوَاتِ

الدُّخُولِ إلى ـلْبَابِ الثَّامِنِ  خُلْوَة 
أَرَاهَا في َجبَلٍ يَمْتَلِئُ سَمْتُهُ .

قُلْتُ لِرُوحِي تَكَوَّنِي في رُوحِ مَوْالَكِ
.. لِتَحْرُسَهَا أُلْفَة  خَالِقِكِ

هَذَا مَا قَالَهُ لي أَبِي قَبْلَ أَنْ يَفْتِكَ بِهِ
الْمَوْتُ

قالَ أبِي: طَرَقْتُ ـلْبَابَ ـلثَّامِنَ يَا وَلَدِي
رَأَيْتُ مَا رَأَيْتُ .. كُلُّ شَيْءٍ يُمْسَحُ مِنْ صَدْرِي 

فَبقِيَتْ سُوَرُ آيَاتِ قُرْآنٍ كُنْتُ
أَحْفَظُهَا وَ أَتْلُوهَا . وَ ظَنِّي صَدَقَ 

فَـلْبَابُ ـلَّذِي طَرَقْتُ اسْتَجَابَ
صَاحِبُ بَيْتِهِ ـلْأَزَليِّ

الَّذِي جَعَلَ أَعْمِدَتَهُ مُمْتَدَّةَ ـلْأَوْصَالِ
مِنْ مَاءِ ـلتَّكْوِينِ وَ تَلَوْتُ سُورَتَيِ :
الرَّحمن و يس..فَجَاءَ شُعَاعُ ـلْبَابِ

وَ كُلُّ مَا أَلْمَسُهُ بِيَدِي وَ مَا أَرَاهُ بَِعيْنِي
أَرَى مَعَانِيهِ في حَضْرَةِ ـلْمَلَكُوتْ

×××
دَمْعُ ـلشَّاعِرِ .. ضِفَّةُ بَيَانِ خُطَى

الْمَشَاعِرِ الَّتِي عَادَتْ تَكْتُبُ رِسَالَةً
طَوِيلَةً  حَيْثُ أَتَعَكَّزُ على َدرْجٍ

حَجَرِيٍّ وَ تَعْكِسُ ـلْمَرَايَا مَرْثِيَّةَ سَأَمِ
الْغُيُومِ وَ جَسَدِ ـلرُّوحِ ـلشَّفَافِ 

يَكْتُبُ مَا الَ يَقْدِرُ على رَغْبَةِ نِسْيَانِهِ 
لَهُ طَبِيعَةُ أَرَقِ ـلِْجبَالِ .

تَقْطِفُ مِنَ ـلْعَيْنِ وَ تَنْزِلُ مِنْ
رُمُوشِ كَلِمَاتِ جَسَدٍ بَوَّأَهُ ـلْوَجَعُ 

فَيُلْقِي حَصَاةً فِي بُحَيْرَةٍ بِعَدَدِ ـلْأَصَابِعِ
وُقُوفًا بِـلْبَابِ ـلثَّامِنِ وَ ألَقِ اللَّحْظَةِ

بِكَلِمَاتٍ أُصَوِّرُ لُغَةَ  ـلْبَصِيرَةِ
أُحَــاوِرُ وَالِـدَيَّ وَ الَ أقْــدِرُ عـلى

نِسْيَانِهِمَا

tðUOŠ w  …dÞU  sŽ nAJ¹ “Ëd  Âuð

WKO×² *« WLN*« sL{

غرب ا

{ كـيــتـو (أ ف ب) - أجـرت بــعـثـة
عــــلــــمـــــيــــة في غـــــاالبــــاغــــوس في
اإلكـوادور أوّل إحــصـاء حلـيـوانـات
اإليـغـوانــا الـزهـريــة الـتي يـقــتـصـر
انـتــشـارهــا عـلى مــحـيط  25 مــتـرا
مـربّــعــا من األرخــبـيل ولـم يـتــطـرّق
الـــعــلــمــاء إلى حــالــتــهــا ســوى في
2009  وفـق مـــــا أعـــــلـن مـــــتـــــنـــــزّه
غــــاالبــــاغـــــوس الــــوطــــني (جي ان
ـــا بـي).وشـــارك نـــحـــو ثالثـــ عـــا
تنزّه في هذه وعـنصرا من حرس ا
ـــــهـــــمّــــــة الـــــتي أجـــــريـت في آب ا
واسـتـمـرت حـوالى عـشـرة أيام في
مــحــيط بـــركــان وولف في شــمــال
جـــزيــــرة إيـــزابـــيال (كـــبـــرى جـــزر

األرخبيل.
وسـمحت هذه الـعمـلية بـتقـدير عدد
هــذه احلــيــوانـات بـ  211 إيــغــوانـا
زهـريــة بـحـسب مــا جـاء في بـيـان
ـتنـزّه.ويقـتـصر انـتشـار اإليغـوانا ا
الـزهريـة على مـحيط  25 كـيـلومـترا
مـربّـعـا مـا يـجعـلـهـا في وضع هشّ
وهي تـعـدّ مـعـرّضـة لـلـخـطـر بـشـدّة
ـقتـضى تصـنيف االحتـاد الدولي
لـلـطـبـيـعـة عـلى مـا قـال واشـنـطون
ـــســــؤول في مــــنـــظــــمـــة تـــابــــيــــا ا
غــــاالبـــاغــــوس كــــونــــســــرفـــنــــسي
ـهـمة األمـريـكيـة الـتي نـظّمت هـذه ا

مع متنزّه غاالباغوس الوطني.
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{ واشــــنــــطن أ ف ب  –اكــــتــــشف
عـلمـاء آثار يدرسـون رفات ضـحايا
ثوران بركان فيزوفيو سنة  79بعد
ــيالد أن سـكـان الـسـاحل في تـلك ا
احلـقبة كـانوا يأكـلون السـمك أكثر
ـا يـفـعل اإليـطالـيـون الـيوم وأن
الـــرجــال مـــنـــهم كــانـــوا أكـــثــر من
الـنـسـاء اسـتهالكـاً لـهـذا الـنوع من
الـطــعـام الـذي كـان يـعـدّ فـاخـرا في

حينه. 
وقــد حــلّل الــبــاحــثــون حتت إدارة
فــريق من جـامـعــة يـورك أحـمـاضـا
أمـــيــنــيــة مــأخــوذة من  17هــيــكال
عـظميا لبـالغ كُشف عنـها النقاب
في مـديـنة هـركـوالنيـوم الـشاطـئـية

الــرومـانــيـة الـتي بــقـيت مــطـمـورة
حتـت رمـاد الــبــركــان حــتّى الــقـرن
الـــثــامن عــشـــر. ومن خالل دراســة
نــــســــبــــة الــــكــــربــــون ونــــظــــائــــر
النيتروج في األحماض األمينية
وذج إحـصائي تـسنّى وتـطبـيق 
تـمـيـيز فـئـات الطـعـام بـدقّة عـالـية
وفـق مـا أفــاد الـفــريق الـعــلـمي في
الــدراســة الــتي نُـشــرت في مــجــلّـة

ساينس أدفانسز.
وقــد وفّـــرت هــركــوالنــيــوم كــنــوزا
علومات أتاحت دراسة هـائلة من ا
األنــظـــمــة الــغــذائــيـــة الــتي كــانت
سـائـدة في تلـك الفـتـرة ألن الكـارثة
الــطـبــيــعـيــة قـدّمـت حملـة آنــيـة عن

عـادات تـلك احلـقبـة لـعلـمـاء اآلثار
على ما قالت القيّمة الرئيسية على
الـدراسة سيلـفيا سونتـش لوكالة

فرانس برس.
ومـع أن ثوران الـبركـان قـضى على
هــركــوالنــيــوم ومــديــنــة بــومـبــيي
الـقريبة منها تـمكّن معظم السكان
ناسب على مـن الفرار في الوقت ا
مــا قـال األسـتـاذ احملـاضـر في عـلم
اآلثـار احلـيويـة أولـيفـر كـريغ الذي

شارك في هذه الدراسة.
واخـتـار الـفريق  11رجال و 6نـساء
بــــشــــكل عــــشــــوائي مـن بـــ 340
شـخصا لـقوا حتفـهم على الشاطئ
أو حتـت مـنــشــآت حــجـريــة مــعـدّة

راكب احتموا فيها.وقالت إليـواء ا
سـونـتشـ اكتـشـفنـا نسـبـة كبـيرة
من األغــذيـة الــبـحــريـة في الــنـظـام
الـــغـــذائي لـــهــؤالء األشـــخــاص ال
توسط قـارنة مع سكان ا سـيما با
ـعاصرين.فهؤالء كـانوا يتناولون ا
نسبة أعلى بثالث مرات تقريبا من
ـقـارنـة مع ـأكـوالت الـبـحـريـة بـا ا

نطقة اليوم. سكان ا
 ¡U M «Ë ‰Ułd « 5Ð  ËUHð

واكــتــشف الـفــريق أيــضــا تـفــاوتـا
مــلـحــوظـا بـ الــرجـال والــنـسـاء.
فــــالـــذكـــور كــــانـــوا يـــســــتـــمـــدّون
عدّل الـبروتينات من ثمـار البحر 
ئة من اإلناث. أعلى بخمس في ا

وكــان الـرجـال يـسـتــهـلـكـون أيـضـا
احلـبـوب أكـثـر بـقـلـيل مـن الـنـساء
ـــرأة تـــســـتـــمـــدّ فـي حـــ كـــانت ا
ـــنـــتـــجـــات الـــبــــروتـــيـــنـــات مـن ا
احلــيــوانــيــة واخلــضــر والــفــواكه

زروعة محليا. ا
ويــعــزى هـذا الــوضع إلى أســبـاب
كـثيرة بحسب فريق العلماء منها
احــتــمــال أن يــكـون الــرجــال أكــثـر
انــخـراطـا في أنــشـطـة الــصـيـد من
الــنـسـاء. كـمــا أن بـعض األسـمـاك
مــــثل الــــتــــونــــا كـــانـت تـــعــــدّ من
ــأكــوالت الــفــاخــرة في اجملــتــمع ا
الـرومـاني وكان الـرجـال أكثـر قدرة

على احلصول عليها.
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تحدة أ { الس فـيغاس الواليـات ا
ف ب  –أحـــدث تــوم كـــروز ضــجــة
اخلــــــمـــــــيس خـالل مــــــهــــــرجــــــان
سـينماكون في الس فيغاس بكشفه
ــشـــاهــد األولى من الـــنــقـــاب عن ا
ـــرتـــقـب جـــداً مـــيـــشن: فـــيــــلـــمه ا
إمــبـوســيـبل 7  اجلــزء اجلـديـد من
ـستـحـيـلة هـمـة ا سـلـسـلة أفـالم ا
وفـيه يؤدي حـركة مـخاطـرة مذهـلة
تــتـمــثل في قــفـزة فـي الـفــراغ عـلى
دراجة نارية تسير بأقصى سرعة.
وقـال كـروز  59عــامـاً خالل تـنـاوله
هـذه اخملاطـرة في مداخـلة قـصيرة
نـظمـتهـا استـوديوهـات باراماونت
بــتـقــنـيــة الــفـيــديـو مــتـوجــهـاً إلى
أصـــحـــاب دور الـــســـيـــنـــمـــا خالل
اجــتـمــاعـهم الــسـنـوي  إنـه أخـطـر

شيء جربته على اإلطالق.
وأضــــاف نـــعـــمـل عـــلى ذلـك مـــنـــذ
ـشهد عبارة سـنوات موضحاً أن ا
عـن قفزة بـالدراجة نـارية من جرف
تـلـيهـا قفـزة +بايس جـامبـينغ+ من
مــرتــفع بــواســطـة مــظــلــة هــبـوط.
وأضـاف أردت أن أفعل ذلك منذ أن

. كنت صغيراً
وأظــــــهــــــرت لـــــقــــــطــــــات من وراء
نـاسـبة الـكـوالـيس عُرضت لـهـذه ا

تـــوم كــروز وهــو يـــســتــعـــد لــهــذه
اخملـاطرة من خـالل تنـفيذ أكـثر من
ظلة ونحو  13 ألف  500 قفزة با
قــفـزة بــالــدراجـة الــنـاريــة قـبل أن
يــــتـــوجـه إلى جـــرف فـي الـــنـــروج

شهد. ليؤدي ا
ويـبـدو مـخـرج الـفـيـلم كـريـسـتـوفر
ـشهـد بقلق مـاكواري وهـو يتابع ا
ـمـثل وهبط إلـى أن فتـحت مـظلـة ا
بـأمـان قائـالً أعتـقـد أنني أسـتـطيع
الــبـقـاء عـلى الـدراجـة لـوقت أطـول

. قليالً
واشـــتــهــر تــوم كـــروز أحــد أكــبــر
جنــوم هــولـيــوود بــتـأديــة مــعـظم
مــــشـــــاهــــد اخملــــاطــــرة في أدواره
بـنفسه. وسبق لـه أن أصيب بكسر
فـي الـكـاحل أثـنــاء تـصـويـر اجلـزء
الـسـابق الذي يـؤدي فيه شـخصـية
إيــثـان هــانت مـيــشن إمـبــوسـيـبل:

فوالوت.
مـثل أيضـاً في التـكمـلة ويـشـارك ا
ــرتــقــبــة لـفــيــلم تــوب غــان الـذي ا
أطلقه في عالم الشهرة عام  1986.
وأتـيـحت الـفـرصـة لـلـمـشـارك في
مــهــرجـان ســيـنــمــاكـون اخلــمـيس
ــشــاهـدة الــدقـائـق الـثالث عــشـرة

األولى من الفيلم.

إلنـــشـــاء نـــواة ثـــقـــيــلـــة. فـي هــذه
احلــالـــة يــؤدي تــمــازج نــظــيــرين
مـتـغـيـرات ذريـة لـلـهـيـدروجـ إلى
تـولـيـد الـهـيـلـيـوم. وهـذه الـعـمـلـية
ــا يــشـمل حتــصل فـي الـنــجــوم 
الـشمس في مجمـوعتنا الـشمسية.
وقـــال الــبـــيــان إن هـــذا االخــتــراق
يـقـّرب البـاحـث بـدرجـة كبـيرة من
عـتـبة االشـتـعال أي الـلـحظـة التي
نـتجـة تلك تـتجـاوز فيـها الـطاقـة ا

ستخدمة في إثارة التفاعل. ا

ــروجـ له ــســتـقــبل بــحــسب ا ا
خــصـوصــا ألنه يــنـتج الــقــلـيل من
اخملــلـفـات وال تــنـبــعث مـنه غـازات
ــفـعــول الــدفـيــئــة. وهـو مــســبـبــة 
يـــخــتــلف عـن تــقــنــيـــة االنــشــطــار
ــسـتـخــدمـة حــالـيـا في مــحـطـات ا
الـطـاقـة الـنوويـة والـتي تـقـوم على
كـسر روابط الـنوى الـذرية الـثقـيلة
لــتـولـيـد طـاقــة. أمـا االنـدمـاج فـهـو
الـعـمـلـيـة الـعـكـسـيـة إذ يـتم خالله
تـزويـج نـواتـ ذريـتـ خـفـيـفـتـ

{ واشـنطن أ ف ب  –أعـلن مخـتبر
أمـــيــركي عــام عن تـــقــدم تــاريــخي
بـــعــدمــا جنح في إنـــتــاج الــطــاقــة
بــكـمـيـات أكــبـر من أي وقت مـضى
بـفـضـل االنـدمـاج الـنـووي مـا أثار
حــمـــاســة عــلــمــاء كـــثــيــرين حــول
الـعـالم. وأشار الـباحـثون في بـيان
إلـى أن الـتـجـربــة الـتي أجـريت في
الـثـامن من آب/أغسـطس في مـركز
نـاشـونال إيـغنـيشـن فاسـيلـيتي ان
اي اف فـي والية كالـيفـورنيـا كانت
ـكـنـة  من خـالل مـسـتـوى تـركـيز
ضـوء الـلـيـزر ال يـقل عن 192  عـلى

هدف بحجم رصاصة صيد.
وأفـــضـى ذلك إلى إنـــتـــاج بـــقـــعـــة
سـاخـنة بـقطـر شعـرة وتولـيد أكـثر
من  10 كـوادريـليـون ملـيـون ملـيار
واط مـن طريق االندماج خالل 100
تـريــلـيـون مـلـيـون مـلـيـون جـزء من

الثانية.
وهـذه طاقة أكـبر بثـماني مرات من
ـــنـــتـــجـــة خالل الـــتـــجــارب تـــلك ا

األخيرة التي أجريت في الربيع.
ويــشــكل االنـدمــاج الــنـووي طــاقـة

يـــجــلـس دوبــونـــور عــلى كـــرســيه
مــرتـديـاً ســروال جـيــنـز وقـمــيـصـاً
ـالكم مـحــمـد عـلي حتــمل صـورة ا
كالي وسـط جدران تـنـتشـر عـليـها
وسيقى والعبي مـلصقات لنجوم ا
كــرة الـقـدم األمــيـركــيـ عـلى وقع
مـوسـيـقى الـراب األمـيـركـيـة فـيـما
تـبـرّد مـروحـة إلى حـدّ اجلـو احلار

والرطب في احملل.
—u _« dÒÐbð s

ويروي الشاب لوكالة فرانس برس
ــدرســة عـنــدمــا كـان في أنـه تـرك ا
اخلــامــســة عــشــرة بــســبب تــوقف
بـرنامج التمـويل الذي كانت توفره
ـنـظـمـات غـيـر احلـكـومـية. إحـدى ا
فـمـعدل الـنفـاذ إلى التـعلـيم ال يزال
ــيــاً في هــذا الــبــلــد مـن األدنى عــا
الــذي يـعـاني أزمــة دائـمـة. وكـشف
تحدة للسكان عام صـندوق األ ا
 2016 أن عدد األوالد خارج النظام
ـدرسي يبـلغ نحو  240 ألـفاً وأن ا
دارس الـثانوية مـعدل االلتـحاق با

ئة.  ال يتجاوز  22في ا

الــوســطى بـســبب حالوة احلــيـاة
الــتي كـانت تـتـمــيـز بـهـا ذات يـوم.
وتــقـول بـيـنـيـنـا  23عـامـاً وهي في
كــامل تـألــقـهــا إنه يـضـع الـرمـوش
واألظــافــر االصـطــنــاعــيـة بــبــراعـة
كـــبــــيـــرة. وتـــضـــيـف في كل مـــرة
يـــســــألـــني اجلـــمـــيـع عـــمّن تـــولى
جتــمــيــلـي. أحب اجمليء إلى مــحل
دوبـونور إذ أشـعر بـعد ذلك بـأنني
جـميلـة!.  لكنّ األخير لم يـختر هذه
ـهـنـة بـدافع الشـغف بـهـا. ويـقول ا
مـتـنهـداً ال يوجـد عمل. ويالحظ أن
الــسـبب الـرئـيــسي إلقـبـال الـرجـال
عـــلى احـــتــراف جتـــمــيل األظـــافــر
مـالي.  فـمـعـدل البـطـالـة يـبلغ 24,2
ـئة في هذا البـلد الذي يعاني في ا
حـــربــاً أهــلــيـــة مــنــذ الــعــام 2013
ـتـحـدة ثاني ويُـعـتـبـر وفقـاً لأل ا
ـــواً فـي الـــعـــالم أقـل الـــبـــلـــدان 
ويـضـطر كـثـر من أبـنائه تـالـياً إلى
تـدبّـر أمورهم لـكسب لـقـمة الـعيش
ويــصـبــحـون جــزءاً من االقــتـصـاد

غير الرسمي.  

درجـت عــــلى ارتــــيــــاد مــــحــــله في
مـنـطـقة نـغـاراغبـا عـنـد سفح تالل
ـديـنـة. يركـز كل انـتـبـاهه ويضع ا
الـصـباغ بـدقة بـالـفرشـاة ثم ينـظر
إلى األعـلى مـبـتسـمـاً بعـدمـا أجنز

. مهمة رسم عقدة على الكيرات
تـعـرف نـسـاء كـثـيـرات هـذا الـشاب
فـي بـانــغي ال كــوكــيت اي بــانـغي
ــغـنـاج وهي صــفـة أطـلــقت مـنـذ ا
زمن بــعـيـد عـلى عـاصـمـة إفـريـقـيـا

{ بـانغي أ ف ب  –بـحـركة دقـيـقة
يـــصـــبغ دوبـــونـــور كـــولي أظـــافــر
زبـونـته الشـابة في مـحله الـصغـير
ـــليء بــالـــغــبــار إذ أن  جتـــمــيل ا
أظـافر اليدين والقـدم الذي ينظر
إليه في الغرب على أنه اختصاص
نـســائي مـهـنـة لـلـرجـال أيـضـاً في
بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى. 
يـــنــكـبّ دوبــونــور  27عـــامـــاً عــلى
االعــتـنــاء بـيــد مـدتــهـا إلـيـه شـابـة
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لالهـتـمام أن هـذه الـثديـيـات حتمل
فـيـروسات عـدّة من دون أن تـصاب
ـرض وهي قـادرة عــلى تـكـيـيف بــا

ناعية. استجابتها ا
وكــشف وبـاء كــوفـيـد- 19 أن هــبّـة
الـــتــهـــابــيـــة مــفـــرطــة تــؤدي دورا
رئـيسـيا في بروز احلـاالت اخلطرة
مـن كوفـيد- 19 عـنـد الـبشـر مـردّها
إلى فـورة من السـيتـوك يشـهدها
ــــرضى بــــعــــد أيــــام من ظــــهـــور ا

األعراض األولية.
أمــا الـوطـاويط فــهي تـعـرف كـيف
ــضـادة تــوازن بــ االســتـجــابــة ا
لـــلـــفــيـــروســـات وتــلـك الــكـــابـــحــة
لـاللـتـهــابـات. وإذا مـا نُــقل إنـسـان
يــتـمـتّع بـنــظـام الـوطـواط األيـضي
ـستـشفى فلن تـتطـلّب حالته إلى ا
بــتـاتــا جـهــازا لــلـتــنـفّس بــحـسب

الباحثة.
ـا تيـلـينغ الـتي تـشرف وتـسـعى إ
عـلـى مـشـروع حتـديـد مـج 1400
نـوع من اخلـفافـيش بـالتـعاون مع
بـــاحــثــ آخــرين فـي الــعــالم إلى
تطوير أدوات تتيح للبشر االنتفاع

من مزايا اخلفاشيات.
وال تـــقـــضي الـــفـــكـــرة بـ الـــتالعب
بــجـيـنـات الـبــشـر أو الـتـوصّل إلى
إنـسـان وطواط بل فـي إيجـاد سبل
تـتيح لـنا التـحكّم بـتفاعـل جينـاتنا
لــلـحـصـول عــلى الـنـتـائـج عـيـنـهـا
بــحـسب مــا تـقــول الـبــاحـثــة الـتي
تـأمل التـوصّل إلى تطبـيقات طـبية

. في غضون عشر سنوات أو أقلّ
ــســـألــة أيـــضــا بـــلــوغ ولـــيــسـت ا
اخلـلود فـكلّ شيء ينفق في نـهاية

طاف على قول تيلينغ. ا
ـــيّـــز وهـي تـــشـــدّد عــــلى أن مــــا 
اخلـفافيش ليس الشباب األزلي بل
قـدرتـهـا عـلى الـعـيش لـفـتـرة أطول
بــصـحـة جــيـدة بال ســرطـانـات أو

أمراض مرتبطة بالشيخوخة.

ـؤشرات الـعـمل الحقـاً على حتـليال
الـبيـولوجيـة اخملتلـفة لـلشيـخوخة
ـأخـوذة من هذه فـي عيّـنـات الـدمّ ا
ــــؤشـــرات الــــثــــديــــيــــات. هــــذه ا
الـتيـلومـيرات وهي أجـزاء صغـيرة
مـن احلــمض الــنــووي عــلى طــرف
الـكــرومـوسـوم تـتـقـلّص مع تـكـاثـر
اخلــلـيّــة. لـكن احلــال لـيــست كـذلك
بـالـنـسـبـة إلى اخلـفـافـيش الـفـأرية
ــا تـيـلـيـنغ إن الــكـبـيـرة. وتـقـول إ
تــيــلــومــيــرات هــذه اخلــفـافــيش ال
تــتـقـلّص مع الـتــقـدّم في الـسنّ مـا
يـــعـــني أن في وســـعـــهــا حـــمـــايــة
احلـــمض الــنـــووي اخلــاص بــهــا.
ومـع الوقـت تـعـزّز أيـضـا قـدراتـها

على ترميم حمضها النووي.
ثيرة ومن محاور البحث األخرى ا

ّ فــأري من نـوع بــرانـدت كـان قـد 
وسـمه قـبل  41سـنـة أي أنـه عاش
ــا هـو ــدّة أطــول بـعــشــر مـرات 

متوقّع حلجمه.
ـــا تـــيـــلـــيـــنغ يـــبـــدو أن وتـــقـــرّ إ
اخلـفافيش تـعتمد آلـيات تبطئ من
وتـيـرة الـشـيـخـوخـة لـدرجـة أن من
ـــســـتـــحـــيل مـــعـــرفـــة سنّ شـــبـه ا
احلــيــوان عـنــدمــا يــصـبح بــالــغـا.
وبـغية قـطع الشكّ بالـيق يـستند
فــريق دبــلن إلى بــرنــامج مـنــظــمـة
بـروتـانيي فـيفـانت غـير احلـكومـية
الـتي تـزوّد خـفـافيـش فأريـة كـبـيرة
ــــــراســـــيل صــــــغـــــيـــــرة الــــــسنّ 
مـسـتـجـيبـة. وتـتـيح هـذه الـشرائح
مـــعــــرفـــة سنّ كـلّ حـــيـــوان يـــعـــاد
اإلمساك به على مرّ السنوات بغية

{ نـويـال-موزيـيـاك فرنـسا أ ف ب
 –ليست اخلفافيش من احليوانات
ــســتــحـبّــة لــكــنـهــا تــعــرف كـيف ا
تــتــجــنّب شــرّ آثــار الــشــيــخــوخــة
وحتـــتــضن فــيــروســـات من قــبــيل
إيـــــبــــوال أو كـــــورونــــا من دون أن

رض. تصاب با
ا تيـلينغ الباحثة كلّ سـنة تأخذ إ
ــتـخـصــصـة في عــلم الـوراثـة في ا
جــامـعـة يــونـيـفـرســتي كـولـدج في
دبـلن يـو سي دي وفـريـقهـا عـيّـنات
مـن دمـاء خـفـافــيش في كـنـائس أو
مـدارس في غـرب فـرنسـا وخـزعات
من أجــنـحـتـهـا عــلى أمل أن تـفـيـد
بـأبحـاثهـا البـشر عن أسـرار العـمر

ديد لهذه الثدييات الطائرة. ا
ة بـحـماسـة تـتيح لـنا وتـقـول العـا
هـــذه الــتـــجــارب وضـع تــصــوّرات
ـدة أطول تـسـاعـدنـا عـلى الـعـيـش 
بـصـحـة جيّـدة ومـكافـحـة األمراض
بــشــكل أفــضـل. ويــعــدّ طــول عــمـر
اخلــفـاشـيـات الفــتـا بـالــنـسـبـة إلى

ثدييات صغيرة بهذا احلجم.
ـكن فــفي الــطــبـيــعــة غـالــبــا مــا 
تـوقع حلـيوان ما الـتنـبؤ بـاألجل ا
بــاالسـتــنـاد إلى حــجـمـه. فـاألنـواع
الــصـغـيـرة تــنـمـو بـســرعـة وتـنـفق
بــاكـرا مــثل الــفـئــران في حـ أن
تـلك الـكـبـيـرة تنـمـو بـبطء وتـعيش
ـقـوسة ـدة أطـول مثل احلـيـتان ا
الــرؤوس وفق مـا تـوضح تـيـلـيـنغ

لوكالة فرانس برس.
غــــيـــر أن الــــوطـــاويط فــــريـــدة من
نـوعها فـهي من الثديـيات األصغر
حــجـمــا لـكـن في وسـعــهـا الــعـيش

لفترات مذهلة بحسب الباحثة.
فـاخلـفـاش الـفـأري الـكـبـيـر الذي ال
يتخطّى حجمه ثمانية سنتيمترات
قــد يـعـيش عـشـر سـنـوات أو حـتّى
 20سنة. وفي العام  ?2005أمسك
بــاحـثــون في سـيــبـيــريـا بــخـفـاش

بـكـ أ ف ب  –تــخــطّت الــصـ لــلــمـرّة األولى
ــلـــيــار مــســتــخــدم لـإلنــتــرنت في ظلّ عــتــبــة ا
ـتـزايـد لـلـهـواتف الـذكـيـة ورقـمـنة االسـتـعـمـال ا
اخلــدمـات والــبــنى الـتــحــتـيــة وفق مــا كــشـفت
ـكن إجناز مهـام كثيرة دراسة اجلمـعة. وبات 
بواسطـة اإلنترنت في البـلد مثل تسـديد فواتير
الـغــاز والـكــهــربـاء وطــلب الــوجـبــات الــغـذائــيـة
واألدويـة واســتـشـارة الــطـبـيب والــتـبـضّع. وفي
خالل ســـتـــة أشـــهـــر زاد عـــدد مـــســتـــخـــدمي
اإلنــتــرنت في الــصــ بــواقع  21,75 مـــلــيــون
مـسـتخـدم إضافـي أي ضعف عـدد سـكان بـلد
ــركـز مــثل بـلــجــيـكــا وفق تـقــريــر صـادر عن ا
الصيـني للـمعلـومات حـول اإلنترنت سي ان ان
آي سي وهـو هـيـئـة رسـمـيـة. وبـات الـبـلـد يـضمّ
 1,011 مـليـار مـسـتـخـدم مـوصـول بـاإلنـترنت

وفق آخر تعداد أجري في حزيران/يونيو.
ركـز هذا االرتفـاع إلى حتسّـن البنى وينـسب ا
الـتـحـتـيـة  ذات الـصـلـة من هـوائـيـات وشـبـكـات
ومـرحّالت السلـكـيـة ورواج خـدمـات إلـكـتـرونـية
جـديدة في الـقطـاع العـام والتـعليـم مثال فضال
ـدن عن تـعــزيـز الــشــبـكــات الـلــوجـســتـيــة في ا
الصغيرة واألرياف لتطوير التجارة اإللكترونية.
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وأحلق احلــريق أضـرارا بـ جـزء مـن الـبـنى الـتــحـتـيـة
ـــســـبـــار بــــحـــسب مـــا كـــشف إلطالق الــــصـــواريخ ا
ـكن بـعـد تقـديـر هول إسـراجن.وأوضح الـبـيان أنه ال 
األضـرار وتـداعـيـاتـهـا عـلى عـمـلـيـات اإلطالق.ويـشـكّل
ـعروف بـاسمه اخملـتصـر إسراجن والواقع في ـركز ا ا
مـنـطـقة البالنـد الـسويـديـة بـالقـرب من مـديـنة كـيـرونا
ــنــاطــيـد قــاعــدة أبــحــاث عــلـمــيــة ومــنــصــة إلطالق ا
سـبـار بهـدف خصـوصـا دراسة الـشفق والـصـواريخ ا
الـقطبي الـشمالي ومتـابعة إطالق الصـواريخ ومراقبة

األقمار االصطناعية.

{ ســتـوكـهـولم أ ف ب  –دمــر حـريق كـبــيـر انـدلع في
مـركز األبـحاث الـفضـائيـة إسراجن في شـمال الـسويد
سـبار جـزءا من الـبنى الـتـحتـية إلطالق الـصـواريخ ا
ـؤسـسـة في بـيـان.وشب احلـريق في وفق مـا أعـلـنت ا
وقت مـبكـر من صباح اخلـميس خالل جتـربة مبـرمجة
ّ احتواؤه في حملـرّك صاروخي يعمل بـوقود صلب و
نـهاية فتـرة بعد الظهـر بحسب ما أفـاد مركز األبحاث
الـفـضـائـيـة.ولم تـسـفـر احلـادثـة عن أيّ إصـابات لـكن
ــســتــشــفى إلجـراء نُــقل أفــراد من طــاقم الــعــمل إلى ا

فحوصات طبية.
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